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 جنگ جهانی چهارم ، ابزارها  و آماجها 
 

 !  نيست  آن  پيش ازجهانديگر  سپتامبر ، ١١جهان پس از 
 

 ابرقدرت باقيمانده در ،  در موضع  رياست جمهوری تنها" نويننظم " معماران  امل اجراِيیبا اين جمله که آگاهانه از دهان ع
 درن جديدی دورا اين جنگ ، با .معروف است " جنگ عليه ترور"به  بيرون می آيد ، کليد آغاز جنگی زده می شود که جهان

متناسب با اين  . متفاوت است " جنگ سرد"  با دوران اساساآن های قانونمنديکه می گردد آغاز" الملل بين سياست"
 اين  دورانفراتر ازهمه ،  .دارد فرق قرن سابق  جهانی با ابزارهای جنگهای  کيفانيز نمنديهای نوين ابزارهای اين جنگ قانو

 . دارد خود را  خاص" سالح " و را   خاص خود مفاهيم. دارد  را خاص خود فرهنگ
 

قرار  در اين جنگ يا بايد در کنار معماران نظم نوين جهانی .بودن آن است هيت فراگيرام" جنگ چهارم" ويژگی عمده ترين
 سياسی  را به  بی طرفی به گونه ای است که مدعيان" تعادل  قوای موجود! "نيست   راه سومی .گرفت و يا در مقابل  آنان 

ارزيابی  " طرف مقابل"در معياریو هر تعريف با که خود را " مايی ".می کند   با طرفونموده " تقطب قدر" جذب سادگی
بدون اين شناخت ، امکان  .  نداريم " نويندوران "و تطبيق فعال با  اين جنگ قانونمنديهایشناخت  جزچاره ای  می کنيم

 . داشت  جنگ نابرابر را  نيز نخواهيم اين" سالح ويژه"استفاده  از 
 

کفايت  تنهايی  به حتی  ابزارهای موجودرايی دارند و نه روشهای کهنه و نه کان نه سالح های سابق در اين دورابی ترديد 
نيز ، چه به لحاظ  را جوامع بشری در  متعارف اين جنگ جهانی ، صف بنديهای معمولازهمه ، ماهيت غيرمهمتر . می کنند 

 در  ملی  و چه  سطوحدرچه متفاوتی  مال  کاو انفعاالت به فعل و ه ناخواه برهم می زند  خوا،  لحاظ  طبقاتی بهسياسی  و چه 
اگر خود را " جبهه انقالب". شده است پيچيده  بسيار" ضدانقالب جهانی"صف بی انتهای  .می زند ابعاد جهانی ، دامن 

 !  کند   بايد که دست و پنجه نرمو ادامه حيات" بحران موجوديت " ، با  نکند ، پيروزی به کنار پيچيدهبا آنمتناسب 
 
 هی  به جنگهای جهانی  پشت سر نگا

 

 ١٩١٨ ــ  ١٩١٤ جنگ جهانی اول  ــ  ١
 

را  می نمايد  که  تنها  با  يک جرقه  می تواند  که به انفجار کشيده  قرن بيستم ميالدی ، بشکه  باروتی  اروپای دهه نخستين 
ر  گرديد ،  در کنار بررسی  تالش هماهنگ مطالعه  رخداده هايی  که  به  شعله ور شدن آتش اين جنگ خانمانسوز منج. شود 

 و اکندن  تخم  وحشت در ميان  جامعهسر  و  تغذيه کننده  آنها  در پرلهای  مالی  و  تسليحاتی  پشت سيستم  رسانه ای  و غو
برنامه     وطرحنشان از يک   و همهه هممقابل  يکديگر ،  در و صف آرايی هرچه بيشتر تسليح تهای اروپا  برای تحريک قدر

 .           می شودگام  به اجرا  گذاشته که  تماما  حساب شده  و  گام به د دارمشخص 
 

انگلستان و فرانسه و ران عاليرتبه و وزيران دولتهای نقش صاحبان صنايع تسليحاتی قدرتمند آنروز که بسياری از مامو
سهامداران  کنسرنهای نفتی  ــ تسليحاتی  امروز  و با نقش   آمدند ،  شباهت عجيبی  مینها به حساب آلمان جزو سهامداران آ

 را آنانخط سياه  ممتدی انگار که . و صف طويل  پشت سر آنان  دارد " دونالد رامزفلد"و"  ديک چينی"دولتمرد آنها امثال 
يل  ارتباط  جمعی  آنروز  وساکه نقش غولهای رسانه ای امروز هم انگار که از نقش   همانگونه!    متصل کرده است  اينانبه

 !کپی برداری شده است  
 

 !  دارد   پشت  آنها  قرار تشکيالت  يک و  طرح،  يک   کارسازمان يک  که  انگار 
 

پايتخت "  سارايوو"  درشدهبرنامه ريزی يک  ترور   ،  با ١٩١٤ ژوئن ٢٨ تاريخ درجرقه ای که در باال  بدان اشاره کردم 
می آمد ، حساب به اتوری عثمانی جزو قلمرو امپر ١٨٧٨ که  تا سال ايالت  اين!می شود زده قه بالکان  بوسنی  در منطايالت

 تحت حاکميت   اسماولی همچنان به اشغال دولت اطريش درمی آيد رسما" پيمان برلين"و بدنبال" رزه گوينِه "همراه با ايالت
 .  باقی می ماند دولت عثمانی

 
گرو ِنه نی و مونتروما، يعنی بلغارستان ، صربستان کشورهای ديگر بالکان ، ١٨٧٨درسال " لينپيمان بر"همين برمبنای 

  ١٩٠٨ درترکيه عثمانی در" مخملی مشروطه انقالب "بدنبال بعدها . نيز از قلمرو عثمانی خارج شده و استقالل پيدا می کنند 
مفصلتر وسيه توجه داشته باشيد تا بعد  ر١٩٠٥ انقالب و ١٩٠٦درايران در " مشروطهمخملی انقالب " آن با به همزمانی (

  . ) بپردازم بدان
 

   رسماداشت ،خود را که عمال در اشغال " هرزه گوين"و" بوسنی" اطريش با استفاده از اوضاع آشفته دولت عثمانی ، اياالت
 تهاجمصورت در ه متعهد می شود که نسبا فرا قرارداد مخفی ن  نيز طی يکاز سوی ديگرانگلستا. می کند خود خاک ضميمه 

چون   همه چيز برای تغيير جغرافيای دنيای قديم و در راستای حاکميت بی .جنگ شود آلمان به  فرانسه به نفع آن کشور وارد 
 . است نياز" بهانه"يک تنها  به . آماده است  دنيای جديد و چرای

 
١ 



همراه  که  وی هنگام عبورو به  بوسنیوليعهد اطريش از پايتخت ايالت " انتس فرديناندفر"تصادفی  ن نه چندادر جريان ديدار
و همسرش به دست عوامل  وابسته    وليعهدعبور می کرد ،" سارايوو"يک کالسکه روباز از خيابانهای با همسرش سوار بر 

پيش از . می رسند  قتل   بهآنهاهدف گلوله قرار می گيرد  و هر دوی "دست سياه"به يک انجمن مخفی ماسونی صرب ،  بنام 
اه  صربستان  و  ملکه پادش"  الکساندر" با  کشتار"  انقالب  درباری" طی  يک آن ، اين انجمن مخفی موفق شده بود که 

 . بنشاند "  الکساندر"بجای سون ديگر را ماير  و جمعی ديگر ،  يک و برادرش همراه  با  نخست وز"  دراگا"
 

بنابراين  با سر وارد  دامی می شود که  فراماسونری جهانی  .  است  دراطريش مصمم به شروع جنگامپراتوری هابسبورگها 
ير که از امپراتور پ" يوزففرانتس "  دولت صربستان از جانب به همين دليل هم  پوزش رسمی. بر سر راه  او گشاده است 

 روزه  برای دولت ٥ اولتيماتوم  يک ژوييه ٢٣در . د نمی گردفرمان می راند ، پذيرفته " اطريش ــ هنگری" بر ١٨٤٨سال 
، به صربستان  ١٩١٤  ژوييه ٢٨قصد  به جان وليعهد ،  در  روز بعد ، درست يکماه پس از سوء٥و صرب فرستاده می شود 

  .  داشتدخواهخود را  پشت مان  قدرت برتر آلمی داند  که  در صورت گسترش جنگ امپراتور پير .د می شواعالم جنگ داده 
 

در يک سو اتحاد سه گانه  . ی ـ نظامی در اروپا  شکل گرفته بود  سياسيش از شروع جنگ اول ، اتحادها و اتفاقهایاز مدتها پ
.  بودند يه  در برابر يکديگر قرار گرفته فرانسه  و  روس انگلستان  و ديگر اتفاق سه گانه و ايتاليا  و از سوی آلمان ـ اطريش
 اتحاد  بجای ايتاليا دولت عثمانی وارد. مقابل می پيوندد  به صف يتاليا با شروع جنگ پيمان خود را شکسته  ودر اين ميان ا
 .  دارد قرار  و در صف اتفاق  انگلستان دوم ، متحد  و همپيمان  با  ف جنگ جنگ  ژاپن  بر خالدر اين .   گردد سه گانه  می

 
و انتقال " حکومت واحد جهانی"راه تشکيل قدرتهای سر ی درهم شکستن در راستا از پيش آماده شده جنگ اول طرح

و  به تبع  آن  مونوپول قدرت سياسی از اروپا  به آمريکا از  مدتها پيش از شروع اين جنگ ، روی مرکزثقل قدرت اقتصادی 
خود ، حتی فرانسه  ه جای ب بعدها معلوم می شود که انگلستان .قرار داشت " فراماسونری جهانی " ی ميز تشکيالت  مخف
 و حمله  به آلمان  لژيکبخود از ارتشهای را  برای عبور  نقشه های حاضر و آماده ای  پيش از شروع  جنگنيز در سالهای

 . بود کرده تهيه 
 

شت  آلمان را  به وحدر آن  کشور ، "  بسيج عمومی"روسيه  و اعالم   خبر تجهيز ارتش انتشار جهت دار ژوييه  ٣٠در روز
 خود  خود ، به آماده باش ماشين عظيم نظامیاقدام متوقف کردن اين  برای از روسيه درخواست آلمان ضمن دولت. می اندازد 

با اعالم جنگ آلمان به دول  روسيه و فرانسه ، ارتشهای اروپا  به  ١٩١٤نی اول  اوت  بعد  يعمی پردازد  و نهايتا  دو روز 
 . می گرددآغاز "  نويننظم"و جا انداختن " نظم کهن" برهم ريختن ر راستایحرکت  درمی آيند  و حرکت  د

 
بنابراين تنها کارکرد اعالم بی طرفی  بلژيک ، فراهم . ارتش آلمان برای تهاجم به فرانسه چاره ای جز عبور از بلژيک ندارد 

يک روز پيش از اعالم جنگ بريتانيا به . ی باشد کردن زمينه برای ورود  بريتانيا به جنگ به بهانه تجاوز آلمان به  بلژيک  م
از کانال مانش عبور داده و درحاليکه دنيا ورود انگلستان   روباه پير مخفيانه ارتش خود را ،١٩١٤ اوت ٤آلمان درنيمه شب 

" یمديا" سط در حاليکه آلمان تو!   ارتش جزيره بريتانيا درقاره اروپا مستقر می شود ،نمی دانست جنگ راهنوز قطعی  به
نمی شمارد پاره ای بيش غيرقابل اعتمادی که وعده ها و پيمانهای رسمی خود را کاغذ  قدرت متجاوز وآنروز به عنوان 

 !می شود تجاوز  بدل مقابل  ظلم  و  از حق ملل مظلوم  و بی دفاع  در فاعدمی شود ، انگلستان  در مقابل به قهرمان نمايانده 
 
" کومت واحد جهانیح"خود را برای رهبری در دنيای قديم ، بدور از هياهوی جنگ و کشتارحده آمريکا  اياالت متاين مياندر

ضد انسانی  و  دود  و  دم  جنگ اول  جلب نظر  نکته بسيار جالب و درس آموزی که  در ورای کشتارهای  .  می کندآماده 
در طرف  ابتدای شروع جنگ در. اول جهانی است   جنگ مالی پشتوانه هایمی کند ،  مسئله تامين هزينه های  تسليحاتی  و  

ايه فرانسوی  و انگليسی  سرم.   دارا می باشند ی راتوانايی تامين هزينه های جنگانگلستان هستند که فرانسه  و   متفقين تنها
  را  ابستگی مالی آنها  به خودمی کرد  بلکه از طريق  وام دادن پول  به متفقينشان چرخه ونه فقط هزينه های خودی را تامين 

 .  می نمود نيز آرام  آرام تکميل 
 

 قرار زينه مالی  متفقين  به تنهايی  برعهده انگلستانه،  تامين فرانسه   رسيدن ذخيره های مالی بدنبال به پايانپس از مدتی 
تفق ،  دو قدرت م پيش بينی ذخاير مالی   قابلبدنبال ته کشيده شدن.   ادامه می يابد ١٩١٦پروسه تا  پايان سال اين . می گيرد 

.  می کند مالی کمک و تقاضای نگليسی به آمريکا سفر کرده  ا ، هيئتی  شامل سياستمداران مشهور١٩١٦اواخر سال  
  به١٩١٧مقطع شرکت  ندارد  سبب می شود  که از مالی جنگی  که خود  در آن  متحده با  تامين  اياالت ظاهرا عجيبموافقت 

 پيدا قرارمی گرفت ، ادامهمتفقين که البته به صورت وام دراختيار  آمريکايی   با سرمايه يهودی ـ اساسا اول جنگ جهانیبعد 
 و اندک اندک به چنان ابعاد وارقام حيرت انگيزی فقين به سرعت افزايش يافتهبه مت نشين سرمايه داری آمريکاای  وامه.کند 

ود  از اين به بعد  ور!  کرد   به سختی جدا می  شودکايیراز سرنوشت جيب بانکداران آمريمی رسد که سرنوشت جنگ را ديگ
رئيس جمهوری وقت آمريکا " وودرو ويلسون"در اين  رابطه تالشهای  ! است نيازمند ه بهانتنها  به يک آمريکا  به جنگ 

 سرمايه داری می مانست که تنها بدرد خنداندنطرفين جنگ ، بيشتر به شوخی  بی مزه ای  ميان  در جهت برقرار کردن صلح
 .  می خورد  ينگه دنيا نشينرسيده  ولی هارتازه به دوران  
 

که برای انگلستان !   ازجمله کشتيهای بی طرفی تصميم به غرق کردن کليه کشتيهامبنی بر١٩١٧ژانويه اعالم دولت آلمان در 
درقالب بی طرفی برای انگلستان ولت آمريکا که بطورمستمر کشتيهايش ار دکاال حمل می کردند ، بهانه مزبور را در اختي

زياد   دولت آمريکا متحدين را.قرار می دهد بود ،  نيز در واقع متوجه آنان خوار و بار حمل می کردند و نوک تيز تصميم آلمان
پايان اولين    ترتيب شيپورآغازسال صورت می گيرد و بدين اعالم جنگ به آلمان در آپريل همان. گذارد نمی در انتظار 

 . ثقل قدرت فائقه از اروپا به قاره جديد ، به صدا در می آيد ورآزمايی جهانی برای انتقال مرکزز
 

٢ 



" انقالب فوريه"  اندکی بيشتراز يکماه پيش از اين تاريخ !نيست جنگ نيز اصال تصادفی دردخالت اياالت متحده  انتخاب زمان
.  کرده است مارس ١٥را مجبور به استعفا در تاريخ " تزار نيکالی" داده و پايان مرخاندان رومانفری به عدر روسيه تزا
 . برعليه متفقين  تعادل قوای نظامی در جبهه غرب جبهه شرقی آلمان  و بهم خوردن زاد شدن اين يعنی آ

 
 غرق يک محاصره  دريايی انگلستان ، اقدام به  ،  در جريان١٩١٥قبل از اين تاريخ يکبار زير دريايی های آلمان درماه  مه  

 سرنشينان اين کشتی   آمريکايی  نيز جزوه تعداد زيادیبودند  کرده  ک"لوزيتانيا" انگليسی  بنام کشتی بزرگ اقيانوس پيمای
ا  نيز  داشتند ، و آشفته شده بودند  و آمادگی  ورود به جنگ ر رغم آنکه آمريکاييها از اين واقعه بسختی خشمگينعلي. بودند 
چرا که  ورود  زود هنگام آمريکا به جنگ  در شرايطی  !  نکرده  بودند تفاده اسو موقعيت مناسب " بهانه"  اين حال  از اينبا

به اين موضوع  !  بر سر پا بودند " ديمدنيای ق"قدرتهای متخاصم هنوز ين  جنگ خانمانسوز می گذاشت که  برانقطه پايان
 .خواهم پرداخت ر در آينده  بيشت

 
نوامبر  ٩می گيرد و پنج روز بعد نيز در روز در" کيل"،  شورشی درميان نيروی دريايی آلمان در بندر١٩١٨بر  نوام٤روز 
بدون  سر و صدا به هلند  می گريزد  و  " کايزر ويلهلم  دوم" در همان روز .  اعالم  می گردد " جمهوری آلمان "  ، ١٩١٨
 .  پايان می رسد نيز با او به " هوهنتزولرن"حکومت خاندان  ترتيب دوران بدين

 
 .مار می رود   با آرامش  ،با غرش ببر آمده  بود" منچوهای چين" که همچون خاندانی

 
  پيمان آتش بس  بررسی اين.   يابد مخاصمات  به امضا  می رسد  و جنگ پايان  می نوامبر ،  پيمان  ترک ١١دو روزبعد  در
وقت رئيس جمهوری " ويلسون" ارائه شده  توسط  "  چهارده اصل " اين  پيمان براساس  اول از همه.زنده است بسيار آمو

 . می گردد آمريکا  منعقد 
 

در جايگاه " جنگ اول"قدرت سياسی  و اقتصادی بدست آمده ببرکت تصاحب از متحده جدای ، اياال ت " چهارده اصل"با اين 
به موسوم تی که به ويژه در کشورهای  سياس.و حقوق بشر  نيز  قرار می گيرد و منادی آزادی  جهان  حامی ملل تحت سلطه 

 .           به ارمغان  می آورد سرشاری را  برايشاستراتژيک  جهان سوم  تا سالها  منافع
    

پذيرش اين ماده از سوی !  دنياست رعايت حق خودمختاری و آزادی برای ملل کوچک "  اصلچهارده "يکی از مواد اساسی 
آن مناطق  آمريکا در زمينه ذهنی استقرارسياسی ــ فرهنگی قلمرو آنان وپروسه پارچه پارچه شدن "  قديمدنيای" قدرتهای 

 از حيطه نفوذ ملل کوچکتر تا آنجايی محترم بود که هنوز در قلمرو قدرتهای ديگر جهان و خارج آزادی . را تسريع می کرد 
 .     قرار داشتند"  قاره جديد"
 

بسته  " دنيای قديم"ه را بر تسليح  دوباره قدرتهای از يک سو را" اجتناب  از سياستهای مخفی"و" خلع سالح"موادی مانند 
مخفی  و بدور از ـ نظامی س اتفاق ها و  اتحادهای  سياسی بر اسا" نون های قدرتکا"سوی ديگر نيز مانع شکل گرفتن و از 
 .   می گرديد  اياالت متحدهچشم

 
ت آن که اياال به امپراتوری پهناوری می نمايد ، دنيا "نظم نوين "در. می باشد " جامعه ملل"مهمترين اصل اما ، تشکيل 
به لحاظ  مالی  و  اقتصادی  و چه از نظر سياسی    ولی سياستهای کلی آنان  ،  چه خود مختارنداگرچه در امور داخلی خود ، 

 .  قرار داشته باشد "  برادر بزرگ"  در کف با  کفايت می بايستی کهو نظا
 

 . پد می ت"  پايتخت  دنيا " به مثابه "  نيويورک "    که  قلب  آن  در برادری
 
 

                 ١٣٨٣  فروردينپايان بخش اول ،  سوم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٣ 



 جنگ جهانی اول  بخش دوم ، جمع  بندی 
 
مخاصمه  بود  چنين  سه  که محل امضای  قرارداد  ترک واقع  در شمال فران" کومپينی"ر جنگل  روی  يک بنای تاريخی دبر

 : نوشته  شده  است 
 

لل آزادی که می خواست به بردگی بکشد ،   ، غرور جنايتکار امپراتوری آلمان از جانب م١٩١٨ نوامبر ١١دراينجا در روز " 
 . "   است شدهشکسته درهم 

 
  جمع" ورسای" در برای تقسيم  جهان " معماران نظم نوين" ، عامالن اجرايی ١٩١٩ر ژانويه دين تاريخ ، دو ماه پس از ا

صدراعظم  "بيسمارک"ازاين تاريخ ،  سال  پيش ٤٨درست  . به هيچ  وجه  تصادفی  نيست يز نانتخاب اين محل . می شوند 
درهمين محل ،  ،  درست ١٨٧٠ فرانسه در سپتامبر ناپلئونی ن به دومين امپراتوریپس از پايان داد آهنين پادشاهی پروس

و اينک  .  می کند ورسای اعالم در کاخ  " لويی چهاردهم" در تاالر پرشکوه ١٨٧١ر ژانويه را دواحد آلمان  امپراتوری
 . کنند را  پی ريزی " نويننظم "بنای "  نظم کهن"ده اند  تا  بر خرابه های  شمعجورسای  در فاتحان جنگ

 
 پنج کشور بزرگ  گزار گردد ، عمال  تحت نظارتده کشور متفق بررار بود  تحت نظارت شورای  قابتدادر کنفرانس صلح  که 

هم  ژاپن بزودی.  اپن آمريکا ، بريتانيا ، فرانسه ، ايتاليا و ژه متحدعبارت بودند  از اياالت کشور  پنج اين. کيل می گردد تش
 .می ماند باقی " کشورشورای چهار "  واز اين گروه خارج  می شود

 
 David Lloyd George رئيس جمهورآمريکا ، للويد جرج  Woodrow Wilson" ويلسونوودرو "،١٩١٩انويه  ژ١٨در

  "وويتوريو امانوئل اورالند"  فرانسه  ونخست وزير Georges Clemenceau " ژرژ کلمانسو" لستان ،انگنخست وزير
Vittorio Emanuele Orlando  هر چهار نفر. می آيند گرد هم  در کنفرانس پاريس ،  برای شرکتايتاليا نخست وزير 

  .بزنند جهان آنروز  را  رقم که قرار بود سرنوشت " مغز های کوچکی". هستند " تشکيالت جهانی فراماسونی" عضو 
 : گفته بود در اين رابطه  سرشناس اطريشی  يکبار يک سياستمدار

 
 . می کند ، متحير خواهد مانداگر دنيا بداند که چه ذکاوت  و فهم ناچيزی بر آن حکومت 

 
ذکر !  می خورد امروز به چشم " جرج"آنروز با " جرج"سياسی شعور  و معلومات  و پايه اطالعاتان شباهت عجيبی مي

" عوامل اجرايی" ترين  و قدرتمندم  و شعور يکی  از مهمترينيک نمونه ، تنها  به قصد  مزاح  برای  پی بردن  به سطح  فه
 . نيست فريح خالی  از تنروز ،  آسياستهای استعماری

 
ميان دولت  نبرد و وام که  درباره حوادث روسيه عدر مجلس  وقت بريتانيا ، طی  يک سخنرانی نخست وزير" رجللويد ج"

"  فخارک"به ژنرالی  به نام ايراد می شد ، اشاره " کلچاک" به رهبری درياساالر مورد حمايت متفقينو ضد انقالب شوراها 
   !  است بوده اوکرايين شهری مهم در جای آنکه نام  يک  ژنرال  باشد  نام  به ف خارککه  ه نمی دانستاينقدرخدا نده ب!  دارد 

    
روسيه  .  بر جای می مانند " بزرگسه کشور"می شوند  و فقط نهايتا ايتاليا نيز کنار گذاشته در زورآزمايی آخر به هر تقدير 
 صلح  پيمان آماده کردن طرح تنها پس از.   راه نمی دهند را نيز به آنآلمان . شرکت  ندارد  کنفرانس در اين کرده تازه انقالب 

حال . می کنند آن به امضای زی احضار کرده  و آنان را مکلف نمايندگان آلمان را بطرز توهين آمي ماده  بود ، ٤٤٠که دارای 
 . می دهد تغيير چهره جهان  را چگونه " ن ورسایپيما"ببينيم  که 

 

 .بزرگ است ی چهار امپراتوری نابود"  اولجنگ جهانی"حاصل 
 

  نه  از امپراتوری ، می خوردبه چشم نشانی ر نه از امپراتوری عثمانی ديگ" جنگ اول"بر روی صفحه جغرافيای پس از 
روسيه و عثمانی  تا  ! نه نامی از امپراتوری آلمان بر جای مانده است و نه از امپراتوری پهناور اطريش ـ هنگری !  روسيه 
نهايت  بجای تزارها ،  در . پس از پايان جنگ اول  درگير جنگهايی هستند که موجوديت  و تماميتشان را تهديد می کند مدتها  

 فرار   ازپس آلمان در. عثمانی در دومی می گردد  حکومت  نوپای شوراها  در اولی  و جمهوری جوان ترکيه ، جانشين خلفای
سابق  اطريش ــ طريش  و مجارستان  از امپراتوری گردد  و دو کشور کوچک اجمهوری آلمان تاسيس می " کايزر ويلهلم"

 .  ندنهنگری  بجا  می ما
  

تعمرات مسبا تصاحب انگلستان . بخش اعظم  تغييرات جغرافيايی در اروپای شرقی ، آسيای غربی و آفريقا  صورت می گيرد 
است  به  خوق آفريقا به مستعمرات  خود ،  موفق به تحقق دادن  و ساير سرزمينهای شر"تانزانيا "آلمان در آفريقا والحاق 

جنوب ،  در" کاپ"درشمال تا "  مصر"پيوسته  در سراسر قاره آفريقا  از ن  مستعمرات  به هم وجود آوردبنی  بر ب مقديميش
 . می گردد 

 
ی بر اطريش ــ هنگرتوری عثمانی  و کشورهای بسياری از تجزيه دو امپرا. قابل مالحظه است تغييرات ، بسيار در اروپا 

چکسلواکی ، يوگسالوی ،  و مجارستان ، کشورهای عالوه بر کشورهای اطريش. روی صفحه جغرافيا  ظاهر می گردند 
ی ، استونی  و  فنالند  نيز  از تجزيه  بالتيک  يعنی  ليتوانی ، لتونرومانی ، لهستان  و در شمال  لهستان  کشورهای کوچکتر 

 . می آيند روسيه  بوجود وری امپرات
 

٤ 



در نيز " ب روسيهانقال"ورسای نيستند  بلکه که کشورهای اخير فقط حاصل پيمان در اينجا  ذکر اين نکته ضروری است 
  دولتها خواست مسلم متفقينمنتها  تشکيل اين.  داشته است کننده  ، نقش تعيين " فنالند " در مورد شکل گيری آنان  بويژه  

و خطر " بلشويزم"درمقابل  تهديد "   امنيتیحلقه" برای اروپا ، کارکرد يک کشورهاچرا که اين . ود بتاييد آنان د مورو 
 ، الند ، ليتوانی ، استونی ، لتونیکوچک  فنبه اين ترتيب که کشورهای . انقالب به اروپا را  نيز دارا بودند ! سرايت ويروس 

 .می کردند جدا " جماهيرشوروی سوسياليستی اتحاد " نو بنياد ی غربی را از کشور و رومانی  بطور کامل اروپالهستان  
 
 ها  توسط  يکی  از جنگ ، انگليسیدر دوران .  به امپراتوری عثمانی دارد ، تجزيه می گردد تعلق رآسيا نيزهرآنچه که د

ش عربی را برعليه دولت يک شور  Thomas Edward Lawrence "لورنس توماس" به نام سرهنگ جاسوسان  خود
 کشورمستقل عربی شامل  يکپس از پايان جنگبه اعراب قول داده بودند که آنها .  می دهند سازمانعثمانی  در عربستان  

دولت فرانسه ، اين مناطق با  يک قرارداد مخفی عليرغم آن طی ولی ،د  آورد خواهنعربستان و فلسطين و سوريه به وجود 
  . می کنند د تقسيم را پيشاپيش ميان خو

 
 

                                              
 توماس لورنس موسوم به لورانس عربستان                                     ـ کلمانسو و ويلسون در ورسایللويد جرج  ـ اورالندو       

 
با اين هدف که .   مصر گسترده  شودرا در سر داشتند که از هند  تا  " خاورميانه بزرگ" انگليسيها  رويای يک امپراتوری

امروز " خاورميانه بزرگ"نروز با طرح هت غريبی ميان رويای انگليسی آچه شبا.  را به مستعمرات آفريقا وصل نمايد هند
گفتم اندک ،  چرا که . دارند " اسرائيل بزرگ"  با طرح !هر دوی اينها  نيز  شباهتهای اندکی !  تصادفا .  می خورد به چشم 

خطی دو !  ( ود نمی داند خ از آن را حق قناعت  دارد و بيشتر زمينهای ميانه  رود های نيل  و فراتسراين طرح اخير تنها به 
که بر روی پرچم دولت اسرائيل در طرفين ستاره داوود قرار دارند نمايشگر همين دو رودی هستند که سرزمينهای ميانه آنها  

 ......بگذريم  . )   است  يهود  وعده داده شده ! "نژاد برتر"به  "  يهوه" از سوی !  شخصا 
 

 جنگ اول همچنان اهداف استراتژيک.    دارای نقشی  ويژه است  و اهداف  درازمدت خودعتبار ماهيتبه اجنگ جهانی اول 
"  بين المللیخصلت "گيريهای سياسی ـ نظامی که آنچنان که وجه غالب در اکثريت قريب به اتفاق در. ه قوت خود باقی است ب

را يک تالش هماهنگ  در راستای تحقق همان اهداف  ) ن امروز در سالهای متمادی پس از پايان اين  جنگ تا همي( داشته اند 
مترتب  بر آن ، درست به همين دليل نيز بررسی مشروح  اين جنگ  و دگرگونی های  بعدی .  ل  می دهد تشکياستراتژيک ، 
 .   باشد  از جايگاه  ويژه ای  برخوردار می بايستی  که

 
" جنگ چهارم"م بندی های جغرافيايی  پس از جنگ اول که کاربرد آن دقيقا بدرد يکی از مهمترين پايه های استراتژيک تقسي

جنگ اول  های جغرافيايی پس از  قسيم بندیتدر به گونه ای که .  مختلف بود ی دولتها ميانی واحد تقسيم خلقهامی خورد ،  
تمامی  !    حاکميت  داشته باشد خودملت تنها بر  ، تماما دولت حاکم  کشور نوبنيادی را  می توان  نشان داد  کهو دوم ، کمتر 

درگيريهای قومی امروز از بالکان  تا خاورميانه و از آفريقا تا آسيای ميانه را که بررسی کنيد ، بی ترديد  آثار تقسيمات  
 .  داد نی آنان  بوضوح  می توان  تشخيص جنگ اول  و دوم را بر پيشاآگاهانه  جغرافيايی  

 
رابطه با  در "  ويلسونوودرو "را می بندم  و آن عدم موفقيت " جنگ جهانی اول" ديگر مبحث ه يک نکته اساسیبا اشاره ب
ابرقدرت م متحد می شوند  و طرح های با ه" للويد جرج"و" کلمانسو. "ست  فرانسه و انگلستان ابه" چهارده اصل"تحميل

قدرتهای توسط  " جامعه ملل"می آورد  پذيرش طرح کليدی تشکيل بدست " ويلسون"تنها چيزی که . نوپا را بلوکه می کنند 
 .   رقيب  می باشد

 

دولت  "تا  تشکيل!  می شود گذاشته "  پايتخت دنيا"جهان  در " پارلمان" تشکيل بدين ترتيب سنگ بنای
 ! دراز  در پيش است اما ،  راهی " واحد جهانی 

 
 
 

 ١٣٨٣ فروردين ١٨پايان بخش دوم ،   
 

٥ 



 مسلح سوم ، صلح ش بخ
 
پيمان  بارهزمانی در و وزير کابينه انگلستان می شودد را می گير" ويسکنت سنودن" لقب اشرافی که بعدها" پ سنودنفيلي"

 :بود گفته  ورسای
 

بود   تند باد مرگی اين پيمان همچون.  راضی می ساخت تها رااين پيمان می بايست که راهزنان ، امپرياليستها  و ميليتاريس" 
صلح  اين يک پيمان.  پايدار برقرار گردد ، نقش برآب کردنتظار داشتند جنگ پايان پذيرد و صلح کسانی را که اکه اميدهای 
وط  در دامان جنگ می باشد و منظورهای  اين پيمان خيانت به دمکراسی  و سق . جنگ ديگراست اعالن يک نيست بلکه

 " . نمايان  می سازد خوبی را  به متفقين 
 

برای تثبيت .  چيز نشاندهنده يک واقعيت تلخ بود هر از ، فراتر استعمارکهنهزبان يک کارگزارسياستهای  از شنيدن اينحرفها
اعالن يک " پيمان صلح ورسای"همين دليل نيز بدرستی به!  يک جنگ جهانی کفايت نمی کرد " حکومت واحد جهانی"

بررسی رخداده های بيست و يکساله  حد فاصل   .نگذاشت خود زياد  در انتظار ا جنگی که دنيا ر.  بود ديگر جنگ خانمانسوز 
 نقطه   بهه جهان راکنگ دوم ، نقش عمده ای در شناخت ماهيت واقعی  روندی  دارد و آغاز رسمی ج جنگ اول پايان رسمی 

 . است کنونی  آن  رسانيده
 

 دنيای سرمايه داری هنوز.  تحميل  می کند " نظم نوين جهانی"حان  واقعيت ، خود را به طرايک " پيمان ورسای"قاد با انع
 . است "  نظامی  و اقتصادیدرتق" هنوز آنچه که  دست باال  را  دارد  !  را ندارد " پول"آمادگی  پذيرش رهبری بالمنازع 

 
،   به اوتمامی دنيای کهن بودن  روضمالی اياالت متحده  و مقچرای  واقتدار بی  چون نشان داد که عليرغم " پيمان ورسای"

ن انطباق  که  بدوهر چند روباه پير می داند . هبری به آمريکا نيست  رگذاریبا اينحال انگلستان به هيچ وجه حاضر به وا
فظ  ، شانس چندانی  برای حعين  رقّابت  دائم شاخ به شاخ  شدن  مستقيم  با آمريکا  درز مداوم  از و گريبا  شرايط  تازه خود 

 .بود ناپذير اجتناب "  قدرت"تصادم ميان  دو ورت در هر ص.  جهانی  ندارد منافع گسترده خود  در ابعاد 
 

. منتقل  می شود مالی  نبرد  حيطه نظامی به پهنه ازبيت حاکميت  بالمنازع آمريکا  برجهان تثبرایبا پايان جنگ نبرد سياسی 
يک .  بکار  می اندازد  وسيعا دست نيافته بودشيدن  به هدفی  که  با جنگ بدان ق بختحقبرای را "  مالیاهرم"دولت آمريکا 

شدن شعله ورسوم قرن بيستم ميالدی ، در کنار بررسی  روندی که نهايتا  به شده  در دهه  ارقام  منتشر  وگاه گذرا به آمارن
   در سياست جهانی مبدلتعيين کننده عامل  به" پول"چگونه می دهد  که  شد ، نشان ديگر منجرآتش  يک  جنگ خانمانسوز 
را  شکل  می دهد  که هم " ويژه ایطبقه " و بودهولپ باال  می آورد که صاحبان  اينرا ی  پارازيتهاي می شود و همراه با خود

 .رداخت در سطور آينده خواهم  پ به اين طبقه ويژه ! است  " ويژه اینژاد " بههم متعلق و   دارد"  ويژه ايدئولوژی "
 

جنگ  پس از پايان .  روپا بدهکار بود سه تا پنج  ميليارد  دالر به احدود ، آمريکا مبلغی " جنگ جهانی اول"پيش از شروع 
ويران شده  ای اياالت متحده  از اروپ"  بانکداران"يک قلم ده ميليارد دالر نيز طلبنه تنها اين  بدهی ها پرداخت شده اند که 

بازرگانی  .   ميليارد  دالر  نيز گذشته است ٢٥از مرز از  اروپا  " بانکداران نيويورک" بعد ، مطالبات هشت سال. می باشد 
سوم دوهمچنين  . را می گيرد نگليس و آلمان  ا در دوران جنگ توسعه می يابد و تا حدودی جای بازرگانیخارجی آمريکا  نيز

 .     می شود ريکا جمعکشورهای مختلف دنيا  در آم  و اوراق  بهادار لتیدو  و مقادير هنگفتی  اسناد  وامهای طالی جهان
 

 در سالهای  سال  يعنی١٥مدت  ر ظرف ثروت  ملی  آمريکا  تنها  د نشان می دهد که مجموعه  ١٩٢٧آمار مربوط  به سال 
 ٤٠٠الر به يون  د ميل١٨٧٢٣٩،  از ١٩١٧بويژه از مقطع سال ين هزينه های جنگ رغم  تام ، علي١٩٢٧  تا  ١٩١٢

  ٤  حدود چيزی١٩٢٦ که در سالقط  در آمريکای التين متحده  فسرمايه گذاری اياالت .  فته است ياميليارد دالر افزايش 
متحده دوران اياالت ين همدر.  می رسد ١٩٢٩دالر  در سال  و نيم ميلياردتنها سه سال  به پنج پس از بوده است  دالر ميليارد

 .  می کند را توليددرصد مجموعه ذغال سنگ جهان  ٤٣ و   صد نفت دنيا در٧١ صد اتومبيل های جهان ،ر د٨٧به تنهايی 
 

 هنگفتی را که بويژه در خت  وامهایبازپردا   فاتح  اروپاگونه بسته می شد که قدرتهایپس از جنگ بدين چرخه مالی دوران 
مغلوب ، تامين   دول توسط پرداخت شده  جنگیه از محل غرامات د ، می بايستی کبودناز آمريکا گرفته دوران پايانی جنگ 

در قرارداد صلح  . تند پرداخت غرامات جنگی را نداش که  کشورهای مغلوب به هيچ وجه توانايی بود اينجا مشکل. نمايند 
لغ نجومی شش ميليارد  تعيين نشده بود اما در کنفرانس های بعدی که تشکيل شد مبورسای هيچ رقم دقيقی  برای اين غرامات 

 در اقساط ساليانه پرداخت خسارت وغرامت جنگی تعيين کردند که می بايستيون  ليره استرلينگ را به عنوان و ششصد  ميل
دراينجا  !   بطريق اولی و برای ْآلمان مغلوب و ويران شدهبرای هيچ کشوری پرداخت چنين مبلغ هنگفتی ميسر نبود . شود 

 .  آغاز می کنند مغلوب  را طرف رد شده  و اينبار پرداخت  وام به  نيويورک  وادوباره  بانکداران
 

اسناد  و در کادر يک بلکه تنها بصورت انتقال  .  طال  نبود نقد  و ياام گرفتن  به صورت  پرداخت  پول اين  وام دادن  و و
 قائل می شد و آلمان نيز اين اعتبار را به آلمانر برای يعنی دولت آمريکا  مبلغی  اعتبا! بوروکراسی  اداری انجام می پذيرفت 

.  هيچ کجا  پولی جابجا  نمی شد عمال  در. ادند دوباره آنرا به بانکداران  آمريکا  انتقال می دنتقل می کرد و آنها نيز متفقين م
طانی مالی بسته می شود که  يک چرخه شيازاين طريق ! يد خارج می گرددر دفاتر و اسناد  وارد  و فقط  مقداری ارقام 

 ،  پارامتر جديدی  وارد  نقطهاين از .  بانکداران  آمريکايی  پيوند  می زند  سرنوشت  به مغلوب جنگ  را سرنوشت غالب و 
 .  و سو می دهد تحوالت جهانی  سمتهم عرض با  قدرت نظامی  و اقتصادی ، به  معادالت  بين المللی  می شود  که

 
٦ 



 در آستانه  ورشکستگی  دولت انگليس  را "  اهرم مالی"ت متحده برای عقب راندن امپراتوری بريتانيا با اتکاء به  اياالفشار
متعاقب آن . مذکور به متفقين می گردد وام به آلمان باعث وقفه در پرداخت غرامات دولت قطع موقتی . ر می دهد قرا

 .   متوقف می شودبازپرداخت  وامهای متفقين به بانکداران آمريکايی
 

 خواهان  رسيدگی مشترک  داخت غرامات جنگی مربوط سازند  وميکوشيدند  تا  موضوع  وامها را  با  پر اروپايی کشورهای
می کرد  و مصرانه مخالفت  با اين امر دولت آمريکا بداليل کامال  واضحدر مقابل . دو مقوله در ارتباط با يکديگر بودند ن  ايبه

در فرانسه گفته می شد .  فراوانی  را  بوجود  می آورد اروپا خشمروش آمريکا در اين . رداخت پول خود می شد بازپ خواهان
.  ردد عادی تلقی  گای قرض شده ازآمريکا برای منظور مشترک جنگ  صرف گرديده  و اصال  نبايد  به مثابه  قرض که پوله

اثرمعروف ويليام " تاجر ونيزی" نمايشنامه، رباخوار يهودی " يلوکش"می رسد که امريکا به در انگلستان کار به جايی 
رداخت گرفته  و  توان باز پبازرگان رقيب از او که يک  بجای وامی ر اين نمايشنامه ،  شيلوکد.   تشبيه می شود شکسپير

 ! می نمايد بدن وی  رايک پوند گوشت  ،  تقاضای آنرا نداشت 
 

ر آلمان د" رور"،  منطقه لژيک  و  بت  به عدم پرداخت غرامات ، نيروهای نظامی فرانسهبواکنش  نس در ١٩٢٣در ژانويه 
 ١٩٢٤از سال . بود نب متفقين اشغال شده  از جانيز بر طبق پيمان ورسای" ندالراين " از آن منطقه پيش. را اشغال می کنند 

روال عادی امات نيز روی به تبع آن  پرداخت غريگيرد  و  از سر مرابه آلمان يکا  پرداخت وام آمر، " برنامه ديويس"بدنبال 
در در همين سال دولت انگليس .  نند را  تخليه  می ک" رور"  فرانسه  و  بلژيک  منطقه ١٩٢٥بعد هم  در يکسال .  می افتد 

چند هرکاراين. کند ظ حفطال با همان قيمت سابقش به نسبت که ارزش پوند را مجبور می شود همه جانبه آمريکا تهاجم مقابل 
" پولی جهانپايتخت "مثابه موقعيت لندن را به  دومجهانی  جنگ اما تا مقطعانيا  نبود بريتجهت منافع درور استراتژيک بط

را  " نيويورک"جهان  به الی مجلوی انتقال مرکز نگلستان ، عجالتا  ابه  صنايع  داخلیقيمت گزاف ضربه کرده و به حفظ 
 . می گيرد

 

 السيون     ِفالسيون  و ِدنِفِا
 

محدود را  در "  انفالسيون" کاهش ارزش پول  در اروپای بعد از جنگ باعث  می شود  که  بسياری از  کشورها  سياست 
يش باعث می شود  پرداخت هاعدم توانايی يک دولت در . به زبان ساده يعنی چربيدن خرج به دخل " نانفالسيو." پيش گيرند 
با . می يابد دست پ گسترده اسکناس بزند  و به اين ترتيب  به تعادلی در دخل و خرجهايش ر دست به چامذکوکه  دولت 

 به باز پرداخت بدهکاريهای   قادراينکارهم حقوق های معوقه کارمندان دستگاه عريض و طويل اداری خود را می پردازد و هم
نتر شدن بهای صادرات بخش صنعتی  که حاصل پايين آمدن  از سوی ديگر باارزا. سيستم بانکی داخلی می شود به خود 

 صنايع  ارزش پول آن کشور می باشد ، ميزان فروش کاالهای صادراتی به يکباره روند صعودی پيدا کرده و به شکفتگی
.  دد قرار گرر دخل  و خرج  بعث می شود که درآمد  دولت باال رفته  و تعادلی ميان ادامه اين وضع  با. داخلی منجر می شود 

ناميده می شود  و آن  تثبيت ارزش  " والسيونِد"يا " فالسيونِد" دراين صورت دولت به سياست ديگری دست می يازد  که 
 . پول به نسبت طال  می باشد واحد 

 
سه  و فران" فرانک"باعث سقوط  ارزش " انفالسيون"اليا ، سياست  فرانسه و ايتروز در جنگ مانندکشورهای  پيدرميان 

  فرانک  ٢٧٥گليسی  به ان فرانک در مقابل يک  پوند ٢٥پول فرانسه از هر ابتدا ارزش واحد .  اليا می شود ايت" لير"
" تورم نا محدود "١٩٢٣ و ١٩٢٢ در سالهای برعکسدر آلمان  . گردد می  فرانک تثبيت ١٢٠رسيده  و بعد هم در رقم 

داخليش   که به قيمت  نابودی طبقه متوسط  ، خود را از شر بدهی های  شود که از طريق آن دولت موفق میبوجود می آيد
 .راحت  نمايد 

 
 " پوند"می کند ، ارزش کمکهای خود را به انگلستان قطع  آمريکا پس از جنگ وقتی که.  ن وضع برعکس است در انگلستا

  يا می بايست که پايين آمدن ارزش .نيا  وجود  دارد در سالهای پس از جنگ دو راه در مقابل دولت  بريتا.  نيز پايين می آيد 
ی مالی جهان وانتقال مرکز صرفنظرکردن از رهبرراه حل اول به بهای . يمت سابق آنرا حفظ  کند  را  بپذيرد  و يا  بزور قپوند
صنايع  شدن بهای فلج  رهبری مالی جهان به ، حفظراه حل دوم در نيويورک بود  و " وال استريت"به " سيتی آو لندن"آن از
 . بود  اين بخش رانو اخراج  بی رويه  کارگصنايع  ذغال سنگ  و بيکاری   به نگلستان  بويژه آسيب رسانیا
 

حل اعتصاب گسترده  راه انتخاب اين .  بانکداران می کند برمی گزيند  و صنايع خود را فدایرا  دولت بريتانيا راه حل دوم 
صنايع  با صاحبان " کنگره اتحاديه ها"را بدنبال  دارد که البته با ساخت وپاخت رهبران  ١٩٢٦در ماه مه  کارگران معدن 

که  شامل ران معادن ذغال سنگ کارگشکستی  که نه تنها نصيب .  ود می شماه  به شکست  منتهی گ ،  پس از چند ذغال سن
 با استفادهساعات کارباال می رود و دولت تقليل می يابد  و  پس در موارد مختلف مزدها از آن. بريتانيا می گردد  تمام کارگران

آينده  نين تازه ای در جهت تضعيف  قدرت جنبش کارگری بويژه  برای جلوگيری  از اعتصابات  عمومی  پيروزی ، قوااز اين
 .به  تصويب  می رساند 

 

 رکود بزرگ  و  بحران جهانی  
 

است " طبقه ويژه"و  تولد يک " پول"سال قدرتنمايی علنی . اری  است ديه سرما ،  يک نقطه عطف در جهان ١٩٢٩سال 
متوقف . متوقف می کنند دراين سال بانکداران نيويورک ،  پرداخت  وام به آلمان را به ناگهان .  می باشد " صاحبان پول"که 

ت  بسياری از بانکهای آلمانی ورشکسو بدنبال آن  لمان ، بالفاصله موجب بروز بحران در آن کشورشده  وام به آشدن پرداخت
نتقل می شود و بدين جنگ در اروپا م فاتح غرامات جنگی ، بحران به کشورهایجريان پرداخت با متوقف شدن . می شوند 

 . می ريزد بهمترتيب چرخه مالی دوران پس از جنگ 
٧ 



بهای سهام  به " اهنگعمليات هم" يک پيش از آن در. درهم می شکند  ، بازار بورس  نيويورک  ١٩٢٩تبر همزمان دراک
 می کشند  که  در   بر دوش را عناصر  شناخته شده ای! اين رسالت .  می شود شکلی کامال غيرطبيعی  و نامتناسب  باال برده

باال   ديگر پيشگويیزيتها  پيش بينی  و يا به عبارت پاراکار اين .  معروف هستند "  نتها اسپيکوال"و سهام بنام بازاربورس 
  . اطالعات   وتخصص.  دو چيز است "  نتها اسپيکوال "مبنای کار. و پايين رفتن قيمت سهام  در بازار بورس می باشد 

 
 سالح در کارشان به اينمی بايستی که برای موفقيت " تهانيکوالاسپ" تمامی می گردد ،بر" تخصص"تا آنجايی که به مقوله 

به همين دليل هم همانطور که در  زمينه امور .  ه ها  و مشاغل اقتصادی و اجتماعی ديگر   بقيه حرف درست مثل.مجهز باشند 
 بورس هم  در  زمينه  عه می شود ،  در بازارهای مراجهنری به  مشاورين  امور مالی  و يا  مشاورين امور هنریمالی  و يا 

 اينان  درست  دربيايد  به های  ميزانی  که  پيشگويی به در اين رابطه. ع  می گردد  رجو سهام  به اين عناصرفروشخريد  و 
 . می رود  آنها  باالتر "اسپيکوالسيون"ر اعتباميزان  همان 

 
ت که اين يکی  تنها  در اختيار آن بخش اس" اطالعات"عيين کننده  دارد ، نقش ت" اسپيکوالسيون"درستی در و اما آنچه که 

 نيست که بسياری از روسای  تصادفی.قرار دارند " صاحبان پول" رابطه ارگانيک با اشد که در يکمی ب" اسپيکوالنتها"از 
 شورای"رئيس فعلی " پاول اشپيگل " !شغل اصلی .  اشتغال دارند   ! و آمريکا به اين شغل شريف  يهود در اروپاجوامع 

 .....بگذريم  !  خودش همين است در آلمان هم  به اعتراف "  ديان مرکزی  يهو
 

 شد ، در میور صنعتی  و بازرگانی خارجی  و معامالت مهمی که  در سطح  بين المللی انجام   مربوط  به اماطالعات تمامی
می شدند  که بدستشان می رسيد با خبر  مبادالتیاز روی اعتبارات اسناد  و اوراق آنها !  و هست بودهاختيار بانکداران بزرگ 

چه   و به کجا  برای کاال های خود تعيين کرده  و آنها را در چه قيمتیکشور  بازرگانان فالن ان آلمانی  و ياکه مثال  بازرگان
شعبات  و نمايندگيهای اين  بانکها در سراسر جهان می بايست  که درباره  تمام موسسات صنعتی و .    فروخته است کسی

چرا که  .   مکفی تهيه نمايند  اطالعاتشور مربوطه در ک اقتصادی  و ميزان  نفوذ سياسی  آنان بازرگانی و توانايی های
ه ،  پذيرش اعتبار فالن مربوطجدای از مقاصد  مشخص سياسی  در جهت  سمت  و سو دادن به روند  تحوالت در کشورهای 

 .ير  نبود بانک انگليس ،  بدون  اين اطالعات از  اساس امکان پذ گوشه  دنيا  ، فی المثل  توسط  فالن موسسه ناشناس  در 
 

سازمان "  يک  در  پروسه رشد خود  به شکل گيری"اطالعات " و " پول " اين  ضرورت  و همبستگی  ذاتی  دو عنصر 
 ر داشته باشند ،بين المللی  می انجامد  که اعضای آن  بيش از آنکه در خدمت کشورهای  متبوع خود  قرا" اطالعاتی  ويژه 

 . نام  دارد"   ران يهود زرساال"  ای هستند  که "ه ويژهطبق"ابزار تحکيم حاکميت 
 

 ميليون نفر تنها  ٣٠به بيکاری يک  قلم  ، که  ١٣٢٩بحران عظيم جهانی  و رکود  بی سابقه  اقتصادی در سال  تنها برندگان 
سنگی  ميليونها   و گرو ورشکستگی صدها بانک و موسسه اقتصادی و فقر) به کنار کشورهای آسيايی ( پا  و  آمريکا در ارو
 در يک کالم ، رکود بزرگ اقتصادی و بحران .می باشد " طبقه ويژه"سراسر جهان  انجاميد ، نيز در نهايت همين  در نفر

.  بوده است یعليه کل سرمايه داری جهان" سرمايه متمرکز يهود"کودتای جنايتکارانه  حاصل  ، ١٩٢٩عظيم جهانی در سال 
از اين نقطه به بعد . اندک اندک دست باال را در تعادل قوای جهانی تصاحب می کند " يه مالیسرما"از اين نقطه به بعد 

پول بر جای سالح می نشيند و آنرا به خدمت . منتقل می گردد " قدرت مالی"به " قدرت نظامی"آرام آرام از " منشاء قدرت"
 .کی به خود می گيرد  اثرات اين کودتای مالی در اروپا  ابعاد وحشتنا.خود در می آورد 

 
.  ورشکستگی بانکی را بدنبال  دارد  و متوسط هزارانايه های خردسرمبا " سرمايه کالن"ا تصفيه حساب خود آمريکدر
 از  شهری به شهر!  پای پياده  با نان برای جستجوی کار و لقمه ایه کهو گرسن و کودکان بيکار  و زنانمردان بی پايان صف
 .  آمريکای سالهای پس از بحران را به تصوير می کشدچهرهد را به قطارهای باری کندرو می آويزند ، می روند و يا خوديگر

 
 است يی هنگفتیغذا نفرت انگيز انهدام گسترده مواد سکه نمايشروی ديگر .   سکه بحران جهانی است اينها تنها يک روی

ا از درختان ميوه ها ر. می شوند  و در مزارع  می پوسند خرمن ها  درو ن. صورت می پذيرد مردم گرسنه که بدور از چشم 
 جنايت سازمانيافتهبرای آنکه فقط تصويری از اين  . می شوند م  و پنبه  و چيزهای ديگر نابود هنگفتی گندمقادير! نمی چينند 

 . داشته باشيد، ذکر يک نمونه شايد کفايت کند
 

ه  داشت ، بل که نزديک به يک ميليون  تن وزنميليون کيسه قهوه برزي ١٤ از ، بيش١٩٣٣تا  فوريه  ١٩٣١ماه ژوئن از 
  نه چندان ارزان ردند ،  به هر نفر نيم کيلو قهوه تقسيم  می کاگر اين قهوه را درميان تمام مردم جهان!  دريا ريخته  می شود 

 بدين چيزیمه فارسی بخشی از آن بود که  ترجسروده شاعر بزرگ ترک در اين رابطه  شعری "  ناظم  حکمت. "می رسيد 
 :مضمون است 

 
 ما  در  دنيايی  زندگی  می کنيم   

    که  انسانها  از  گرسنگی  می ميرند                                               
 !     و  ماهی ها   قهوه  می خورند                                                                                                                   

 
ژوييه در  Sir Henry Strakosch" سکستراُکنری ِارِهِس"انگلستان بنام نکدارمشهورباکالن سرمايه داران يهود و يکی از 
که در  بازارهای نظر وقيحانه اعتراف کرده بود  اظهارطی يکجهانی و رکود عظيم اقتصاد دومين سال بحران دريعنی  ١٩٣١

 ديگری هيچکار ه اند  بدون آنکه داشتکهدرهمان سطح  زندگی مام  مردم  دنيا  می توانند تجهان آنقدر کاال  موجود است که 
 !گر هم زندگی کنند ديتا  دو سال و سه ماه  ،  انجام دهند

 

٨ 



 صحنه سياست بين المللی ،  دراستجديدی آرايی صف ی ديگر سرمايه داری  با بخشهازورآزمايی سرمايه مالیحاصل 
 .می آورد همه جا  به روی صحنه  خود  را  دريندگان  نماسرمايه مالی 

 
ه  طرح استيضاحی  در مجلس بدون اينک.   شکل عجيبی  دارد ١٩٣١گهانی حکومت حزب کارگر انگلستان در اوت سقوط  نا

ا رهبران  احزاب ديگر ،  بنخست وزير حزب کارگر " مک دونالد رمزی "عوام در جريان باشد ، بدنبال مذاکرات مخفيانه ميان 
 سابق و  می شود که بسياری از اعضای کابينههمگی به اتفاق يکديگر به  ديدار شاه می روند  و متعاقبا کابينه جديدی تشکيل

 !می گيرند خود حزب کارگر خبر آنرا اولين بار از طريق  روزنامه ها 
 

حزاب  ليبرال   از ا دهد که با  وجود شراکت چند وزيرگر شبانه جای خود را به حکومت جديدی میبدينسان حکومت حزب کار
رغم آنکه لينيز ع" رمزی مک دونالد.  "ناميده  می شود " حکومت ملی "کار دارا بوده  ورا حزب محافطه ، اکثريت و کارگر

  و پارلمانی هم که از باالی سرش حکومت ملی می ماندباقی ، با اينحال همچنان نخست وزير می شوداز حزب کارگر اخراج 
 !می دهد بود ، به کابينه او رای اعتماد تشکيل شده 

 
کردن  سيستم  پول متکی به طال  کردن آنهم طراحی شده بود ، رها که در اساس بخاطر محقق"  حکومت ملی"اولين رسالت 

به صنايع همانگونه که قبال اشاره کردم ، به بهای ضربه ، ١٩٢٥امری که يکبار در سال .   می باشد١٩٣١ سپتامبر٢٣در
 .بود رده کارگری ، جلوی آن گرفته شده داخلی انگليس  و اعتصابات گست

 
بود که مفهوم اين امر آن .  بسيار مهمی است بريتانيا واقعه به لحاظ موقعيت جهانی امپراتوری اين تقليل ارزش پوند ،

  مالی   مرکز  پولی  و پايتخت کند  و  لندن  که  تا آن  تاريخرها میشده رهبری مالی جهان را که انگلستان  بطور موقت هم 
 .ندارد  سابق خود  را جهان است ،  ديگر موقعيت

 
 به عنوان ١٩٣١ سپتامبر ٢٣اين  واقعه  در سراسر جهان  به معنای آغاز پايان امپراتوری  بريتانيا تعبير می گردد و تاريخ 

.   ال هنوز زمان انتقال قطعی قدرت  به اياالت متحده نرسيده است با اينح.  ن ماجرای تاريخی اهميت فراوان می يابد آغاز اي
  از اين  دو کشور مستعمره  و  مصر، مقاديرهنگفتی  طالدر سالهای بعد روباه پير موفق می شود که با استثمار بيرحمانه هند 

شدن  پايين آمدن قيمت پوند  و ارزانتراز سوی ديگر صنايع  بريتانيا  نيز با .  گردد سلط  و بر بحران خود م بيرون کشيدهخود
 .  کند يدات انگليسی  در خارجه ،  موفق می شود  که  وضعيت خود را بمراتب  بهتر تول
 

خود " رسول"ه و، نمايندخود بوجود  آورده است عظيمی  که موفق می شود که از دل بحران " سرمايه مالی" ، ١٩٣٣سال 
با  " روزولتفرانکلين " ١٣٣٢نوامبر در انتخابات رياست جمهوری ! آمريکا به حاکميت برساند " ناجی"جايگاهرا در 

 . متحده  می شود  اياالت منفور ، پرزيدنت محبوب" پرزيدنت هوور"بر پيروزی 
 
رياست در موقعی که او بشور را کوضع  ولت روز بعدچند هفته. می شود سفيد  کاخ  وارد، پرزيدنت روزولت١٩٣٣ مارس٤

درست اندک زمانی پيش از  !  می کندتوصيف "  وجب بسوی مرگ می رفته وجب ب "کهجمهوری رسيد  بصورت  کشوری 
  درصد  ٥٢وب ديگر  با آرای سوی ديگر دنيا ،  يک رهبر محبدر آن !   به گونه ای کامال  تصادفی  ١٩٣٣ ژانويه ٣٠اين در
از !  ميهن پرست  "  یسرمايه مل"صف آرايی  ميان .  صورت کامال  دمکراتيک  به  حکومت  می رسد  ن  و به  آلمامردم

 !  رسيده  است ز سوی  ديگر به مرحله  بلوغ  خودبی وطن  ا"  سرمايه  فراملی"سويی   و 
 

فراماسونها  ،  !    مشخص  می کند نام ت   دشمنان  آلمان را  به  در  آغاز  زمامداری  خود  به  صراح"  آدولف هيتلر" 
پيشوای   در چشم و    انترناسيونال مشترک  اساسی   دارند  ،  هر سههر سه  آنها  يک  وجه .....  کمونيستها   و  يهوديان  

 !هستند  بی وطن  ، توطئه گرانی نديد آلماج
 

 
 
 

 ١٣٨٣ ارديبهشت  ١٦پايان  بخش  سوم  ،                                                                 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٩ 



 ! دولت يهود ار، بنيانگذهيتلربخش چهارم ، 
 

فْيلم و گزارش که  و مقاله ورغم هزاران کتاب سياسی او ، عليها  و عالئق  ، همانگونه که انگيزه" آدولف هيتلر" شخصيت 
تصوير معمولی که از او !  ، همچنان در هاله ای از  ابهام  بسر می برد  لحظه لحظه زندگی او منتشر گشته است  بادر رابطه

ماليخوليايی ، يک م  يک آد ، تصويرتی بسياری از کشورهای جهان سوم نقش بسته استحا  و آمريکا  و  اروپمردمدر ذهنيت 
ه کباب زندآدم سوزی زنده ای را در کوره ه يهودی بی گناه  ! است که شش ميليونخون و خالصه هيواليیديوانه تشنه به 

!  دست مريزاد  !ميليون  شش :   پاسخ می شنويد  است ،نگ دوم چقدر بودهبپرسيد  تلفات ج از خيلی ها که !کرده است 
 به کنار ،  يکبار  آدمهای عادی!  کم کار نکرده است " طبقه ويژه"م  تعليم  و تربيتی  تحت کنترل ارتش رسانه ای  و سيست

 : پرفسور تاريخ  پرسيدم  کار  روی جنگ دوم ، از يک در جريان 
 
جنبه کامال شخصی هيتلر از يهوديان نفرت : چه بود ؟  پاسخ  داد " يهوديت"با " آدولف هيتلر" ضديت ماهيتشما  نظربه

ها بعدا توضيح هانفشتنگلرابطه با در ( "هلنه هانفشتنگل"خود او به گفت را می زنيد ؟ کجا اين حرف گفتم از  ! است داشته
که  در  در مصاحبه ای هيتلرهمخواهرحتی پاوال . است " ه شخصیمسئل"گفته بود که نفرت وی از يهوديان يک) خواهم داد

آدولف  ": که   است  اين موضوع کردهبهانجام داده بود ، اشاره )  يکسال پس از پايان  جنگ دوم يعنی ( ١٩٤٦ن  ژوئپنجم
يهوديان  دست آثار هنری همه درسرچشمه  می گيرد  که داد  و ستد اين  واقعيت  وی در نقاشی  از ناکام ماندن  معتقد بود که 

ت  داشت ، مسئول  دوسپرستش حد به مادرش را که  پزشک  يهودی" ادوارد بلوخ "همينطور هيتلر دکتر " . ه استبود
: کهنوشته است ين طی نامه ای به يکی از دوستانش تش در و در دوران اقاماين هيتلرعالوه بر. می دانست يتلر کالرا همرگ 

 " !! می شوم استفراغ  دچار به حالن اين خرقه پوشان  واقعا من اغلب از  بوی بد" 
 

ميزان به " دومجنگ جهانی "فهم معادالت . کمتر نشانی از واقعيت دارد  " رسمیتفسير"در سطور آينده خواهيم ديد که اين 
 شخصی  به جایراه  برای اينکار  فکر می کنم بهترين .می باشد " آدولف هيتلر"ناخت واقعی حيرت انگيزی منوط  به ش

مسائل  بر  است که  بسياری  از پوشالهای انداخته شده  ماهيت تضادهاتاريخی ،  ورود مستقيم  به و  مسائل  سياسی کردن
 قدرتکانونهای نقش روند  قضايا  و سبتا  درستتر از تصويری نکنار زده و به بدست آمدن به  سياستهای جهانی را وتاريخی  

"  نجرياخالف " آن که حرکت در راستایچيزی يعنی همان .  ،  کمک  می کند  انفعاالت جهانی وبه  فعل   وسو دادنسمت در 
 . می رود بشمار "  مخل نظم نوين جهانی"و 
 

 آدولف هيتلر که بود ؟ 
 

ک چهارمش  نيا می آيد که يک چهارمش هيتلری ، يک چهارمش شيکل گروبری ي، فرزندی بد١٨٨٩درروز بيستم آوريل 
پدر آدولف  در .  به ثبت می رسد "  آدولفوس هيتلر" اين  کودک  در دفتر تعميد بنام ! نامعلوم  بود پولتسل  و يک چهارمش 

زاده شده  "  ريا آنا شيکل گروبرما" از  زنی چهل  و دو ساله  بنام " اشترونز"   در روستای کوچک ١٨٣٧هفتم ژوئن  
  نامشروعتحت عنوان  " دولرزهايم " را  در ود  و به همين  سبب  نام  نوزاد بسيار کوچک ب" اشترونز" روستای.  بود 
 .   نام  پدر خالی بود ،  جایدر  شناسنامه اين  کودک .  به ثبت رسانده  بودند " آلوييزشيکل گروبر" بنام 

 
لمان   آسياسی که نازيها  در راه  تبديل شدن  به بزرگترين  نيروی  شود که در اوايل دهه سی ميالدیمیاين مسئله باعث 

فتد  که هدف آن  اثبات غيرآريايی بودن  داخل  و خارج آلمان براه ابودند ، کمپين  گسترده ای از سوی مطبوعات  يهودی در
 در  ی مبنی بر يهودی بودن يک چهارم هيتلر  و جريان داشتن خون يهودیال اثبات ادعايکمپين گسترده  بدنباين !  هيتلر بود 

را مامور می کند که در اين رابطه  تحقيق کرده  و يک  "  هانس فرانک " بدنبال اين  کمپين ، هيتلر وکيلش !رگهای او بود 
 او از  به ادعایکه  اين گزارش آمده است ، " س فرانک هان" آنگونه که در خاطرات .گزارش محرمانه برای او تهيه کند 

 :ست آمده ا  در گزارش چنين ! بود نگران کنندهبسيار شده ،    گردآوری تمامی منابع
 
" فرانکن برگر"و پسريک يهودی ثروتمند بنام " رماريا آنا شيکل گروب"ام ظاهرا پدرهيتلرفرزند نامشروع يک آشپز به ن "

وز پسر خانواده قرار می گيرد   در خانه آنها مورد  تجا١٨٣٠ ه است و دراواخر دههبوده است که ماريا برای آنها کار می کرد
 پسر نوزده ساله اش  که چهارده ساله می شود  به نيابت از روزی که پسر اين زن  بدنيا  می آيد  تا  زمانی فرانکن برگرو 

 و مادر بزرگ هيتلر رد و بدل انواده فرانکن برگرنامه هايی نيزکه ميان خ .می کرده است يک مقرری ماهيانه به زن  پرداخت 
 که در حوادثی و شرايطمی شده است وهمگی موجود  است در مجموع حکايت ازاين است که هردوطرف پذيرفته بودند که 

 "       .   بوی پرداخت نمايدمقرری پدری را ناگزير ساخته است که يک رانکن برگربدنياآمدن آلوييز موثر بوده اند ، خانواده ف
 

 ! بوده است نيم يهودیهيتلر  را نمی شود انکار کرد  که  پدرامکان شده بود که ايندر گزارش فرانک به پيشوا اظهار  تاسف 
شکست انتخاباتی ناسيونال  و  گرفته صورت آلمان انتخابات مجلس ملی و در جريان ١٩٣٢اوج اين تبليغات در ژوييه 

بمعنی " سايتونگ مونتاگز ند اووينر زون" اتريشی واخر اين ماه روزنامهدر ا. اشت دکار دستور سوسياليستها را در 
ی طنز آميز به نام واقعی  پدر آدولف هيتلر که اشاره ا" شيکل گروبرهايل " درشت دوشنبه وين ، با تيتر روزنامه يکشنبه و 
در يک را !  در  رگهای او  جاری بودن  خون يهودی نياکان  هيتلر ود در مور او بود ، نتايج  تحقيقات  خود و نامشروع بودن
براين . نبود اتريش وقت ،  صدراعظم  دلفوسکسی جز  روزنامه ای که صاحب  و سردبير آن .  تشر می کند  منشماره  ويژه

 و ديگر آنکه شود آنتن برده يکی آنکه کسی  از خانواده  فرانکن برگر پيدا نشد  که روی ! ادعا  دو اشکال جزئی  وارد بود 
به اين نام  و  گراتس ، اساسا  خانواده ای  دانشگاهسویاز" نيکوالوس  پررادوويچ " بر اساس  تحقيقات انجام شده توسط 

 ! بود  ثبت نرسيده در اتريش بهساکن  گراتس   ليست جامعه يهودیيا نام مشابه فرانکن رايتر در  
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 در  شخصی کردن مسائلدر  رابطه  با  شخص هيتلر ، تالش عجيبی ادعايی   غلطی  هرو که جدای درست می خواهم بگويم 
 جنگ  خانمانسوز را  دامن  زد  و نه  فقط شش ميليون يکد های واقعی و داليلی که آتش تضااو و گريز از ورود به ماهيت 

به  وضوح  غرب می توان  فرهنگی   وسياسیاليت ی گذاشت را ، درميان برجا قربانی يونو پنج ميلکه بيش از  پنجاه يهودی 
از  نشاندهنده آن است که نفرت او" آدولف هيتلر"در زندگی برعکس ضد اطالعات موجود شواهد بسياری  ! مشاهده  کرد 

مرور کوتاهی  بر زندگی او مويد اين  واقعيت است که اين  نفرت به مرور زمان  !  نداشته استجنبه شخصی اساسا يهوديان 
سياستهای بر"  يهودزرساالران"فرهنگی و مالی ، فوذ سياسیندنيای سياست و ميزان که او با مسائل پشت پرده  يزانیو به م

در اياالت متحده آمريکا و اعمال نفوذ در و رسانه ای سياسی ، اقتصادی جهانی از طريق در کنترل داشتن اهرمهای قدرت 
پيدا کرده بود ، رو همکاری با آنان را ! هيتلر نيز درآغاز افتخار  وددولتهای اروپايی از طريق سازمانهای فراماسونری که خ

 . به افزايش گذاشته بود 
 

ت  نداری مجبور به می گذراند واز شد" وين " دو تن از بهترين  دوستان هيتلر در دورانی  که او زندگی  بسيار سختی را  در
ک  ي قفل سازيکی.  بودند يهودیبود ،  " خانه مردان"به معنی "  مهاينرِم"يا اصطالحا " اه  بينوايانآسايشگ"خوابيدن  در 
" يوزف نومان"هنری مجار بنام آثارنيمه وقت ل دالديگری يک و می کرد که اغلب به او کمک " رابينسون"بنام چشمی بود 

هم  حتی يکبار.  ترمی است بود که او مرد خيلی محجايی درباره اش  گفته می گذاشت  و و بسيار هم حرمت بود که هيتلر به  ا
با يکديگر  اغلب  نومان يهودی وهيتلر !  می شوند روز ناپديد  پنج  مدتبه  تابستان به  يکباره به اتفاق او و روزتين نخسدر 

 ١٩١٣مه  ٢٤را  در وين نهايتا هم !  ، گپ می زدند روياهايشانو آرزوها بخشيدن به درباره مهاجرت به آلمان ، برای تحقق 
 !  می شوند  آلمانبا  او ترک  کرده  و روانهراه هم

 
 موردخريده  بودند ، اکيدا را  نيز ی از نقاشيهای خود  او  بسيارد  ومی فروختن آثار هنری  نفر از يهوديانی  کههمچنين سه

 وين می فروخت  ای را  در ميخانه هاودوران که  نقاشيهای ت و شريک هيتلر درهمان دوس" کارل هونيش. " بودند  اواحترام
باشد ، و ستد  داشته  با يهوديان داد می دهد که ترجيح  بيشتر گفتکه می بودم شنيده از آدولف بيش از يکبار"ه نقل می کند ک

، هيتلرپا قرص نقاشی های و هميشه مشتريان دائمی و پر  ! از اتفاق" !  .غنيمت می شمارند فرصت را زيرا فقط اينانند  که 
رگردان بود ، برای گرم کردن خود خيابانها  س که مدتی در ١٩٠٩ در اوتهمينطور . بودند " ياکوب آلتنبرگ"ليهوديانی مث

  .می خوابيد  بود يهودیيک متعلق  به  گرمخانه های خيابان اردبرگ که دربعضا 
 

يتهای سياسی اش ، دوباره فعال بويژه آغاز جنگ اول  و بازگشت هيتلر مجروح از جبهه ها  و همه آنکه پس از پايانجالبتر از
" نگرارال! "کرده است راهم از او نقل ! بخشی  ديگری است که ازقضا خاطرات لذتيهودی يکمستاجر ! اتفاقی بطور

غلب ا. من اغلب در پلکان ويا در ورودی با او روبرو می شدم "  :نقل می کند " آدولف هيتلر"صاحبخانه يهودی آنروز 
 با چشمی ديگر و کامال  متفاوت  با ساير  نمی داد که مرانشانهيچ وقت . دداشت خود بود يادفترچه سرگرم نوشتن چيزی در 

 ".... مردم می بيند 
 

فرت ظاهرا شخصی ادعا می شود يکی از منابع  نمادر آدولف ، که " هيتلرکالرا "پزشک يهودی" لوخادوارد ب"دکتر 
  :می نويسد  کولير  روزنامه در١٩٤٠در سال يعنی پس از مرگ کالرا  سال و سهسی  نيز ، بوده استبه يهوديان هيتلرنسبت 

 
کراوات  حاليکه لباس ودر کرده بود مراجعهمطب به رداخت باقيمانده وجه صورت حساب پس از مرگ کالرا که هيتلر برای پ"

هميشه  برای کرد گفت که مناه مي و درحاليکه مستقيم به چشمانم نگهنگام خداحافظی دستهای مرا گرفتهداشت به برتن سياه 
 به اين وعده او  کهزيرا. مطمئن هستم  که دارد .  يا نه نمی دانم که حاال اين صحنه را به ياد دارد. بود سپاسگذار شما خواهم 

   ."  اتريش نکرده است  و ق هيچ يهودی ديگری درسرتاسرآلمان ، درح حق من کرد در  اطمينان دارم لطفی که او . کردوفا
 

 زندگی آدولف هيتلر 
 
 ١٩٠٣سوم  ژانويه .    پذيرفته می شود "  لينتس"   ،  آدولف  در سن  يازده سالگی  در هنرستانی  در ١٩٠٠ سپتامبر ١٧

 ساله مرد خانه  ١٤پدرش آلوييز ،  که رفتار  بسيار خشنی  با  او و بقيه اعضاء  خانواده  داشت ،  فوت  می کند  و  آدولف 
 يکی  از روياهای او به واقعيت می پيوندد  و مادرش اجازه می دهد که آدولف  برای مدت  کوتاهی ١٩٠٦در بهار . می شود 

.   تمايل به هنر نقاشی  و معماری دارد زمانی  هيتلر بيشتردر اين  برهه .  و معماری  برود به وين ، قبله گاه هنر ، موسيقی  
وی  اغلب  درباره تاريخ  و سياست  برای : "  پائوال  خواهر هيتلر به ياد  می آورد  که !  با اينحال  اصال  غيرسياسی نيست 

 . "   تمام  سخنرانی  می کرد  من  با  فصاحت  و  بالغتمادرم  و 
 

 با مراجعه  کالرا  به دکتر بلوخ ، مشخص  می شود که  او مبتال به سرطان است  و  به همين ١٩٠٧چهاردهم ژانويه 
با پيشرفت بيماری کالرا ، هيتلر تمام . شهر لينتس بستری می شود" خواهران مهربان"  سه روز بعد در بيمارستانخاطرهم

  ٢١با اين حال  پس از چند ماه  در نخستين ساعات تاريک بامداد  روز .  وقتش را به پرستاری از او اختصاص می دهد 
دکتر بلوخ  که  مرگ و ميرهای  زيادی  .   هيتلر ، آرام از دنيا  می رود دسامبر  در  زير  نور  درخت  کريسمس ،  بقول  خود

درد مند و آزرده خاطر پس ازمرگ   آدولف هيتلر ، در تمام طول خدمتم هيچکس را به اندازه: "  می گويد را ديده است اينطور
 اندکی !می گيرد وچکش جشن پارتمان  کدر آتنهايی به سال تولدش را  بيستمين هيتلر ،١٩٠٩بيستم آوريل . " مادرش نديدم

خانه می شود  و زندگی  در پس دادن  يک خانه کوچکتر ، مجبور به  نقل مکان  بهواخر تابستان آن سال پس از يکباردر ابعد 
 اتنی اشخواهر ن به راانده از کالرا از ارثيه بجا مچندی پيش از اين تمامی سهميه خود . را آغاز می کند خيابانها  و پارکها 

چيز ديگری بود قی مانده بامبلغی که از ارث پدری  و يتيمانهبرای خودش به جز يک  مقرری کرده بود  و منتقل آنجال  راوبال 
 .  بود به جا  نمانده به ادامه زندگی عادی در وين  کند  که او را قادر
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مبل ساز و پسر يک "  آگوست کوبيتسک ".است ر جامعه لم  و بی عدالتی حاکم  ددر تماس مستقيم  با ظدر اين سالها هيتلر 
 همراه هيتلر به اينجا   نيزاين روزها  در وين و دربود شده لينتس آشنا   با او در  شهر ١٩٠٥که  از سال  اولين دوست هيتلر 

 :می کند  چنين توصيف "من می شناختمکه هيتلر جوانی "در کتاب خود بنام را او و افکار اين زمان  حاالتو آنجا می رود ، 
 

با آن خانه های با سط  می گذشتيم  و راهی مرکز شهر پر پيچ  و خم محله طبقه متوهای ما اغلب گرسنه ، از ميان  کوچه " 
. می شديم ، شکوه اعيانی  و نوکران  پر زرق و برق  و شيک پوشی که جلوی خانه ها ايستاده  بودند  و آن هتل های مجلل 

که  نگاه  هر جا . ه  می تاخت ثروتهای باد آوردبيعدالتی های اجتماعی ناشی از آن   به عصيانگری  می کرد  وآدولف  پيوسته
يکبار سه روز ناپديد  . . .  وی با دنيا قهر بود و هميشه سر ناسازگاری داشت  .دشمنی  می ديد عدالتی ، نفرت و می کرد  بی 

يان  برد  و بعد هم  تمام شب را نشست  را بايد از م م مستغالت و امالک استيجاریتماشده بود که شد و بعد از برگشت  معتقد 
 ، در حاليکه ١٩١٣ ماه مه ٢٤نهايتا روز !  ...... "  کشيد نشين نقشه يا  محله کارگر و  برای خانه های سازمانی  کارگران 

و وارد خاک کرده مونيخ ترک  وين را به هدف د ،با خود می کشي پاره پوره کوچک را  در يک ساکام اسباب و دارايی اش تم
در پنجم  فوريه .  از سوی ارتش اتريش برای خدمت زير پرچم احضار می شود ١٩١٤چند ماه بعد در ژانويه . آلمان می شود 

 جنگی  و حمل سالح ، خدمات وضعيت عمومی جسمانيش ،  برای   و ارتش در سالزبورگ ، بدليل الغریپس از مراجعه به
ل ، با شعله ور شدن آتش جنگ او. می گردد مونيخ بر آدولف به بدنبال آن. می شود مناسب تشخيص داده نمی شود  و معاف 

می فرستد  و تقاضای  نام نويسی  پادشاه باواريا " لودويگ سوم"واست خصوصی برایخهيتلر در سوم اوت همانسال يک در
  و  پايان  جنگ١٩١٨ن بود  با اين حال  تا سال  که  پاره ای  از امپراتوری آلما با  آناواريا ب.  می کند  آلمان  را در ارتش
 .   خود  پادشاه  داشت به اصطالح  ، استقالل  شهرياری بود  و  برایموقعيت  ويژه ای  برخوردار  بوده  و  دارای  اول ،  از 

 
.  معرفی می کندود را به هنگ اول پياده باواريا  خ اوت وی١٦با پذيرفته شدن هيتلر ازسوی ارتش بعنوان داوطلب ، روز 

او  برای نخستين بار  وقتی که : "  می نويسددر کتاب هيتلردرميدان نبرد " مندهانس "يکی از همقطاران آدولف هيتلر به نام 
انی  من  پنهد  که نگاه کرجواهراتش  نگاه  می کند ،  به آن  ونه که يک زن به خوشحالی  و همانگ دست گرفت ، با درتفنگ 

ديگری  چيز او بيش از هر آدولف هيتلر  در  دوران  جنگ  جهانی  اول ، دو ويژگی از  با  بررسی تاريخ  زندگی"! خنديدم 
ميان  اوست  که  جايگاهش  را در " روشنفکریشهرت "بيباکی کم نظير او و ديگری يکی  تهور و .   کند میتوجه جلب 
 .  می دهد  قرار موقعيت  ويژه ای  ،  درمقطاران  و  فرماندهانشه
 

صليب ارتش ، در  نشان ١٩١٧سپتامبر  ١٧ گرفته بود ، در١٩١٤که در "  صليب آهنين"جدای يک نشان  و مدال  درجه دو
 خدمت ل اوت همان سال ،  مدا٢٥در  و م همان ماه ، مدال خاص زخميانهجده آن ، در نشان درجه سه با حکم١٩١٨ مه ٩
گردان ، ستوان  يهودیصليبی است که به پيشنهاد آجودان  جالبتر ازهمه نشان درجه يک .  ، به او اعطا  می شود جه سه در

 " . رشادت  شخصی  و  شايستگی  کلیبرای: "حکم آن  نوشته  شده  بود می شود  و  در داده به او " هوگو گوتمان"يکم 
 
به تنهايی  و با يک هفت تير ساده ، چهار سرباز فرانسوی عهده داشت ، ر جريان يک ماموريت ، او که وظيفه امربری را برد

نيز برای او  اين دليل و بهکه اين اسيران  را تحويل گرفته  فون توبوف سرهنگ! جبهه منتقل می کند را اسير کرده و به پشت 
شدن  و از داوطلب  او را از نمی توانستی شرايط يا هيچ رويداد ":کند ميچنين ياد  بود ، از آنروز و از او تقاضای مدال کرده

 . " کند  دشوارترين و خطرناکترين کارها و وظايف بازدارد وهميشه آماده بود زندگی و راحتيش را فدای ميهن و ديگران انجام
 

دوم  که مورد  بار   .  دو بار  زخمی  می شود.  معجزه آسايی  از مرگ  نجات  می يابد ند ماهه آخر جنگ ،  بارها  بطور در چ
 سر در نمی آورد  هيچکس از همقطارانش. يک حمله شيميايی  قرارگرفته  بود ، بطور موقت  بينايی خود  را از دست می دهد 

از سوی ديگرهر وقت هم که بيکار است يا کتاب می خواند ويا برای ! خطر کند چرا يک اتريشی  بايد برای آلمان تا اين حد که 
تند و در باره غذا و زنها  صحبت می کردند  ، هيتلر به خواندن  هرگاه  که  ديگران می نشس.  می کند همقطارانش سخنرانی

کشيده  و  به  بحث  و سخنرانی  کتاب يا  نقاشی سرگرم می شد ، اما به مجردی که يک بحث جدی در می گرفت ، دست از کار 
 در کوله  پشتی اش هميشه چند کتاب . "ب  پيش رو داشت وی هميشه نشسته بود  و کتا"  معروف بود که .می پرداخت 

رابطه  که در آن کتاب اين فيلسوف در از شوپنهاور "  از او آموختمزهابسيار چي"که يکی از آنها کتابی بود بنامحمل  می کرد 
 . است نصر اراده ،  بحث کرده    عتعيين کنندهبا  قدرت  

 

       جنايتکاران  نوامبر 
 

 باواريا  حکومت پادشاهی به" کورت آيزنر"يهودی بنام کمونيست رهبری يک ز به قيام مسالمت آمي، يک ١٩١٨مبر هفتم نوا
 امضای  آمريکا که ازدو روز بعد در نهم نوامبر، ويلهلم دوم که زير فشار ويلسون رئيس جمهور ماسون. خاتمه می دهد 

بود ، از سلطنت خلع می شود  و " عناصر دمکراتيک"شدن با اکره پيمان صلح با او خودداری می کرد  و خواهان  وارد مذ
تی فريدريش ابرت ،  سوسياليسنماينده يهودی ـ ماسون دولت " ماتياس ارتس برگر"ساعت پنج  بامداد دو روز بعد از آنهم در

.  صلح را امضاء می گذارد معاهده ديکته شده فوش ،  با تن دادن  به تمامی  شرايط  متفقين ، زير در واگن خصوصی مارشال 
قرار " آدولف هيتلر" ،  ابزاری در اختيار١٩١٨ سال ١١ ماه ١١ روز ١١ترتيب با برقرارشدن آتش بس در ساعت و بدين 

 تسليم بانيانرا  به مثابه  ماسونها  مبر ، سوسياليستها ،  يهوديان  وها  با  شعار مرگ بر جنايتکاران نوابعدکه  می گيرد 
 .می پردازد " مام ميهن"سازماندهی  نيرو با هدف  نجات قرار داده  و به  ، هدف  به  دشمنان  آلمان "هنمي مام"

 
   ١٣٨٣پايان بخش چهارم ، سی مهرماه 
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 بخش پنجم ، پروتکل 
         

خواهم  به متنی سياست پس از جنگ اول ، می حنه و در آستانه  ورود او به ص" آدولف هيتلر"پيش از ادامه بررسی زندگی 
متنی که بعدها در ادبيات . پازل سياسی  دو جنگ جهانی هولناک نيمه اول قرن بيستم  ناتمام  خواهد بود آن بپردازم که بدون 
 نقش عمده ای   معروف می گردد وه ای ميان دو جنگ اول و دوم به پروتکل خردمندان و يا حکمای صهيونسياسی و رسان

و  ايجاد کرده  و زمينه های ايزوالسيون  و آزار و اذيت  آنان " قوم يهود"ومی  در اروپا  نسبت به در شکل دادن به تنفر عم
 .  می کند  به  فلسطين ، آرام آرام آماده نهايتا  مهاجرت اجباری آنان را

 
اهی متوجه توده های بيگنبگيرد ، با هدايت همان  باال ، عمدتا  را در باال "طبقه ويژه"نفرتی که می بايست بطورطبيعی دامن 

 .  می بود تولد  يک دولت حرامزاده از اساس منتفی به فلسطين ، می شود که بدون مهاجرت آنان 
 

رده  ايدئولوژيک جنبش ،  کالن سرمايه دار يهود  و کار گست" ادموند روتچيلد"رغم تمام سرمايه گذاری هایپيش ازاين و علي
درصد کل جمعيت  ١٩ درصد  يهوديان  فلسطين  تنها  پيش از شروع جنگ جهانی دوم ،تاصهيونيستی بر روی يهوديان اروپا 

بنيانگذار ر عامل  ديگری ، طرح  ايجاد  يک کشور يهودی در سرزمين  فلسطين که هچيزی که بيشتر از . را تشکيل  می داد 
شته و دوسال بعد به کنگره اول نو" رساله دولت يهود"تحت عنوان  ١٨٩٥در سال " تئودورهرتصل"صهيونيستی  جنبش 
 .می گذاشت هيونيستها ارائه  داده بود را ناکام ص
   
.  گردد میدر شهر بال واقع در سوئيس تشکيل ، " تئودورهرتصل" اولين کنگره صهيونيستها به رهبری١٨٩٧اوت سال ٢٩
با اين حرکت ، ابزار "  طبقه ويژه". اين کنگره شرکت دارند  در جهان کشورهایدويست نماينده از تقريبا تمام  حدود

 .  ايدئولوژی را در راستای حاکميت مطلق العنان پول، به خدمت می گيرد
 

جهانی دبيرکل سازمان " اهوم سولوکوفن"به جهانی که بقول " يهوديان يک ملت هستند"اين کنگره با اعالم آنکه 
ساکن   آگاهانه زمينه ساز خارجی قلمداد شدن يهوديان !پا گوش بود و نويسنده کتاب تاريخ صهيونيزم ، سرا" صهيونيزم

 . کشورهای اروپايی  می گردد 
 

 قوم يهود  در ايجاد موطنی برای" بيرونی  می شود بعدا "  جنبش  صهيونيستی"  خود کنگره  که  توسطهدف  اعالم شده 
 ". فلسطين  و تضمين آن  توسط  قوانين  بين المللی است

 
در سراسر اروپا  به  گردش  در می آيد که حکايت "  متنی"بتا  کوتاه  پس از اين  کنگره  نساصله  زمانی با اينحال در يک ف

اين . برای  بدست آوردن  حاکميت  بر جهان  دارد " يهوديان"شده  و در عين حال توطئه گرانه از يک طرح  و نقشه حساب 
به "  زناميا"تزاری  و در  روزنامه ای بنام    در  روسيه  ١٩٠٣در سال ، برای اولين  بار " پروتکل"وان متن تحت عن

 روسيه  منتشر می شود  که  متعاقبا  با ترجمه ١٩٠٥انقالب  متن کاملتری از آن در بحبوحه چاپ می رسد  و دو سال  بعد هم
 .   پيدا می کند ست های آلمانی ، فرانسوی و انگليسی و ديگر  زبانهای اروپايی به شهرت  بی همتايی دآن  به زبان

 
مزبور وجود دارد که در کنگره " تئودور هرتصل" با نحوه افشا شدن سخنرانی های رابطه نيز در سناريوهای ديگری

 به" تئودورهرتصل"خدمتکاران نشست اين کنگره ظاهرا  توسط  يکی  از ٢٤حکايت از آن  دارد  که  مباحث مهمترين آنها 
گرديده  منتشر ابتدا به زبان  فرانسوی و در فرانسه "  صهيونپروتکل خردمندان و يا حکمای"ام بيرون درز پيدا می کند وبه ن

 . و چند سال  بعد با ترجمه به زبان روسی ،  در سطح  روسيه تزاری نيز انتشار می يابد 
 

ر دنيا  و در راستای  بچيرگی  برای " طبقه ويژه"نقشه حساب شده اين صورت چکيده اين مباحث حکايت از يک طرح و درهر
ضروری  ها جايز که تنشدن آن هر جرم و جنايت و حيله و  نيرنگی ، نه دارد که برای پياده " حکومت واحد جهانی"پی ريزی 
  انتشار می يابد و نفرت همگانی نسبت در ظرف مدت کوتاهی  در سراسر اروپا  و آمريکا" پروتکل"د هر چه بو! می باشد 

 طبقه خود ايننه  دامن   طبيعی خود می بايست  در روندآتش نقرتی که. می زند را درهمه جا  دامن " دالران يهوزرسا"به 
يهوديانی گردد که حاضر نبودند زندگی نسبتا  آن دامنگيربودند ، بسوزاند بلکه در اساس ن را که اساسا  در دسترس ويژه

 ! گردند راهی  بيابانهای فلسطين " يژهطبقه و"يد آن ته  و در راستای اهداف پلراحت  خود در اروپا  را رها ساخ
 

  توطئهتئوری
 

هی هر چند مختصر به سابقه تاريخی  تا نگامعروف  شد ،  ضروری است " تئوری توطئه"هم بيشتر آنچه که بعدها  به برای ف
سناريوهايی  که  . ازيم  بياند"جنگ جهانی اول"طه طی سالهای  پيش  و  پس از در اين راببرخی از سناريوهای گوناگونی که 

بلهانه را نيز  به بسا الی از اطالعات غلط  و سناريوهای با خود سياگون  تا به امروز امتداد  يافته و همراه  گونبه اشکال
ذير  گرديده هر يک از آنها  از اساس امکان ناپتا آنجا  که برای آدمهای معمولی تشخيص صحت و سقم .  جريان انداخته است 

 .  خواهم  داد  در اين رابطه بعدا  و بطور جداگانه  توضيح .  است 
 

يابان يهوديان  موسوم به خ واقع در خيابانی ١٢ن سرمايه داران يهود و در خانه شماره با شرکت کال ، نشستی ١٧٧٣در سال 
" نقشه راهی" طراحی ين  نشستهدف از ا. گزار می گردد می باشد ، بر" مايرآمشل روتچيلد"در فرانکفورت که متعلق  به 

 . در جهان امکان پذير گردد ترل  درآمدن  سرمايه های موجود است  که  براساس آن ، چگونگی  تسلط  و  به کن
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مده اين نشست به مسئله  تاسيس بانک يکی از مباحث ع ، Herbert G. Dorseys"  دارسی.جی .هربرت "بنا به ادعای 
الزم . لعاده آن بر روی سرمايه های انگليسی اختصاص دارد  روتچيلد  و نفوذ  خارق اای  خاندانانگليس توسط  يکی از اعض

ت  و ناپل ، پاريس ، وين ، فرانکفوربه يادآوری است که چهار بانک بزرگ ديگر اروپای آنروز عالوه بر لندن ، در شهرهای 
 .بود  گرديده درآوردند ،  تاسيس به تصاحب نيز  را  " شل" بزرگ نفتی توسط  چهاربرادر ازهمين خاندان  که بعدها کنسرن

 
يک طرح  نياز به درجهان موجود د که تسلط کامل بر سرمايه های اين نشست به اين نتيجه می رسنبا اينحال شرکت کنندگان در

اشته می شود و به به بحث گذاين طرح که البته در طول اين  نشست  بصورت کلی .  دارد زيربنايی کامل و همه جانبه ای
"  در بازی گرويی ها" يا"  در بازیمهره های شطرنج  "  ، William Guy Car"   کار ـ گـويليام " و"  دارسی"ادعای 

  Pawns in the Game و به مدون شده" تئودور هرتصل"که  بعدها توسط  ، ظاهرا همان طرحی است  ناميده می شود 
  .  می گرددائهکنگره اول صهيونيسم ار

 
و به صدها سال پيش منتسب می کند که بعدها  توسط ادموند  وتکل را از اينهم پيشتر می داندپريک سناريوی ديگر منشاء 

 نهايتا   مخفی مانده است ،١٩٠١در اين سناريو پروتکل که تا سال . ه جريان می افتد وسيله ب بازسازی شده و بدينروتچيلد 
، می افتد  و توسط وی تحت عنوان  Sergei Alexandrowitsch Nilus" نيلوسی رگئِس"ست يک پروفسورروسی بنامبد
،  Viktor Marsden" ويکتور مارسدن"  توسط  انگليسی اين متن ، بيست سال بعدترجمه.   منتشر می گردد" خطر يهود"

 . انتشار می يابد ١٩٢١در " روتکل خردمندان صهيونپ"تحت عنوان 
 

زبان  به چشم می خورد در رابطه با تاريخ انتشار پروتکلها در انگلستان و کشورهای انگليسی تناقضی که در اين سناريو
لندن که از بدو پيداش پيوندهای " تايمز" ،  روزنامه ١٩٢٠ش از اين تاريخ يعنی در ماه مه سال چرا که يکسال پي. است 

مقاله ای    طیدر اين شماره  روزنامه. رسانده بود اپ  را به چ ، متن کامل پروتکلمحکمی هم با خاندان روتچيلد داشته است
 :رسد که با تاکيد بسياراشاره براين ميشود که موضوع پروتکل  بايد  بسيار جدی گرفته شود و اينکه ظاهرا اينطور به نظر مي

 
زنامه  همين ايام ، رون درعالوه براي ." نوشته اندتی است که يهوديان برای يهوديان سند کامال جدی و مثباين پروتکل  يک " 

 . به چاپ  می رساند " راز بزرگ حييم وايزمن"ا با تيتر درشت رديلی اکسپرس هم همين متن 
 

به معنی " فولکيشر بئوباختر" ر روزنامه  راستگرایآلمان  و دحدود سه ماه پيش از اين تاريخ نيز عين همين مطلب در 
به اين و طی آن اشاره منتشر شده بود " و شيوخ صهيونيستش سفيدان پروتکل ري" ، تحت عنوان " بان مردمیديده "

شده است  تا برای چيرگی بر دنيا توطئه    در شهر بال  در سوئيس  برگزار صهيونيست نشست پنهانی شيوخ ٢٤" داشت که 
فليپ " توسط  فردی بنام  دن  پروتکلهامنتشر می گردد ،  ادعای جعلی بودرهمين  تايمز لندن  ١٩٢١آنچه که در . " بچينند 
کارگزار بريتانيا در ايران را  نيز " سر پرسی کاکس" اين فرد در ضمن همان کسی است که زندگينامه ژنرال . است " گريوز

 .به رشته  تحرير درآورده است 
 
  توسط  ١٨٦٤ در ناشيانه از طنزی است  که سالها پيشتر از اين يک کپی برداری " پروتکل"می نويسد که " فليپ گريوز "
نوشته شده و تحت عنوان مکالمه  " ناپلئون سوم"برعليه سياستهای توطئه گرانه " موريس ژولی" فرانسوی بنام يک

پروتکل را يک  وابسته به فراماسونری جهانی نيز ،خود صهيونيستها  و محافل .   است  رسيدهو منتسکيو  به چاپ ماکياولی 
امن  زدن  به احساسات    که  توسط  جاسوسان  تزاری نوشته  و منتشر گرديده  و هدف آن  ديهودی  می دانندجعلی  ضد سند 
 ! در اروپا  بوده است يهودیضد 

 
را  بر يهوديان  تنگ می کند ، هيچ  و فضا   به احساسات ضد يهودی  دامن زده  و روسيه  در اروپاروتکلپدر اينکه انتشار 

و  حاميان ، مبلغان واقع امرکه در " ويژهطبقه "آن  متوجهتنگ شدن فضا از اساس  بديهی است که اين. رديدی نيست ت
 ! بودند  و اصال  در دسترس هم  نبودند ، نمی شود " پروتکل"نويسندگان 

 
 در سراسر دنيا  و بويژه  روسيه و اروپا می گردد  و زمينه های "توده های يهود" فشار و تهديد مداوم ، مستقيما متوجه 

 راستای  طرح  و نقشه اعالم شده جنبش  که دقيقا درچيزی. ی آنان را به فلسطين اندک اندک فراهم می کند اجرت اجبارمه
که امکان شکل گيری آن بدون مهاجرت  دولتی . می باشد  "دولت يهود"بنيانگذار آن مبنی بر ضرورت تشکيل و صهيونيستی 

 . باشد لی بيش نمی توانست يهوديان اروپا به فلسطين از اساس خواب و خيا
 

روسی و فارسی که در شکل و به زبانهای آلمانی ، انگليسی ، فرانسوی ، " پروتکل"بررسی اجمالی ترجمه های گوناگون 
متنی  دارد که  به  شکلی  بسيار ابلهانه  و خام  و کی نيز با هم دارند ،  حکايت از نه چندان اندنحوه بيان مطالب  تفاوتهای 

 و به گونه ای غير ا سراغ  نمی توان گرفت ، آگاهانهغيرسياسی ، آنچنان که درهيچ مورد متعارف ديگری نظيرش رتماما 
و ماسونهای تحت يهوديان "پردازد که افشاگر توطئه  پنهان عقاليی  به  تئوريزه کردن  طرحی  می ع  و بسيار غيرقابل دفا
 .  حاکميت بر جهان است برای " امر آنان

 
ار و طبقات که عقب افتاده ترين اقشيخدانان و روشنفکران و نخبگان علوم سياسی  و تارکه مخاطب آن نه کارشناسان طرحی 

چه  کردن هرتر تنگ  جز تحريک عوام الناس در راستای آماجی و اجتماعی در جوامع اروپايی  و روسيه را نشانه گرفته است
 از سويی  و تسهيل  فرار ردن  آنان به  مهاجرت  به سرزمين فلسطينو مجبور ک" توده های يهود" بيشتر فضای حياتی 

 لندن وگرنه انتشار تقريبا همزمان اين  پروتکلها در تايمز. ندارد   به اياالت متحده  از سوی ديگر از اروپا" سرمايه يهود"
آنها گرفتن جدی  مصرانه بر ضرورت رانسه شناخته می شد ودر اروپا  و بويژه  در ف حت به مثابه ارگان روتچيلدهاکه بصرا

  بايد  تفسير کرد ؟ آلمانی از سوی ديگر را چگونهيهود ضد دست راستی ت و نشرياازسويی تاکيد می کرد 
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ری و يکی از سرسخت وزير جنگ وقت بريتانيا  و نخست وزير بعدی اين امپراتو" وينستون چرچيل" همزمان اعالم صريح و
 :   مبنی بر اينکه اده اسرائيلحرامزو از عامالن کليدی تاسيس  دولت "  بين المللیصهيونيسم"ترين حاميان 

 
شی  و نابودی امپراتوری   به منظور فروپايهوديان جهان وطن  از سویتوطئه جهانی  چيزی نيست جز يکانقالب بلشويکی"

 آلفرد "  تئوريسينهای ضد يهودی همچون همزمانو از سويی  و مکاشفات  کامال متشابه و طابق النعل بالنعل " بريتانيا
از " نها گام نخست استتم بلشويز  يهوديان به منظور چيره شدن بر دنيا ، توطئه جهانیدر "  :مبنی بر اينکه " روزنبرگ

  چطور ؟ سوی ديگر را
 

و بر مبنای " دومنيکالی "و " کايزر ويلهلم"قدرتمند اروپا  نظيرجعلی ، از سوی سران " پروتکل"جالب است که همين 
در روسيه  و " رومانوف ها"تا آنجا که در پايان امپراتوری فته  می شود لندن ، بسيار جدی گروصيه معروف  تايمز تهمان 

"  اکاترينبرگ"در در اتاق  تزار " جنگ و صلح"تاب ک و  ، يک نسخه از آن در کنار انجيلبدنبال کشتار خاندان سلطنتی
 ! بدست می آيد 

 

 ! ه يک نظري
 

ه آغاز گرديده و با شکست قطعی جنگ بزرگ اروپا که بدنبال انقالب فرانسدر فاصله يکصد ساله ميان آخرين به اعتقاد من ، 
سال   به پايان می رسد ، تا آغاز اولين جنگ بزرگ جهانی در١٨١٤رانس وين در سال کنفناپلئون بوناپارت و متعاقب آن 

ی مداوم در اروپا ،  بسيار زمانهای مخفی  فراماسونری آلت دست آن  که بدنبال جنگها  و ساسرمايه متمرکز يهود ،  ١٩١٤
پتانسيلهای دست نخورده  و  استراتژيک در کشوری می گيرد  که جدای از   قدرتمند گشته اند ،  تصميم  به استقرار وپروار
ر انباشت  و ی قديم ، مناسبترين مکان  به منظوو منابع انرژی عظيم آن ، بدور از کانونهای جنگ و بحران در قاره هابکر 

 " .اياالت متحده آمريکا " اين  کشور جايی  نيست  بجز . می باشد نهايتا صدور سرمايه 
 

جهانی  قرار داشته  تا آنجا که جدا از عضويت  اکثريت  روسای جمهوری ور دربست  در چنگال  فراماسونری بطکشوری که 
همين امروز . بوده اند " ماسون"نفر نويسندگان  قانون اساسی آن ١٣ع نفر از مجمو١٢، يک قلم در لژهای فراماسونری آن 

و Big Brother    ماسونی از جمله چشم برادر بزرگالری  بيندازيد  تمامی  سمبلهای هم که نگاهی به پشت اسکناس يک د
التين  را نيز به زبان  Novus Ordo Seclorum  "نوين جهانینظم "همان  يا" گزيدهنوين سکت برنظم "جمله معروف 

 .يافت بوضوح  بر روی آن خواهيد 
 

 بطور جدی در آنر نهادهای قدرت سياسی و اقتصادی بو تسلط  " قاره جديد"راتژيک استقرار دربهر صورت طرح است
دی نيست تردي. اشته می شود قرار گرفته  و با جديت  تمام به مرحله اجراء  گذ"  سرمايه متمرکز يهود"دستور کار صاحبان 

 برخورداری از پشتوانه های عظيم اقتصادی ، نيازمند تربيت نسلی از خبرگان  فرهنگی ، علمی ، که موفقيت اين طرح  جدای
 اتکاء به  يک مافيای سياسی  و اقتصادی ،  بادراز مدت بتوان آنها رازمانی لی و سياسی است که در يک  پروسه حقوقی ، ما

 . کرد وارد  کانونهای مختلف قدرت نموده  و تثبيت بتدريج  
 

عامل اول  وجود  .  اتی  دارد بديهی است که تحقق  يافتن اين طرح  در وحله اول  منوط  به  فراهم بودن  دو عامل عمده  و حي
 برای س و آماده  در دسترنيروی انسانیداشتن  يک  ور مربوطه و ديگری دراختيار در کش غير استبدادیسياسیسيستم  يک

رهای اروپايی ، در اياالت کشو غير استبدادی بر خالف سيستم سياسی اول  يعنی  در شرايطی که عامل اساسی! همکاری 
هوديان  در دنيای قديم  تعداد  ي اروپا  و روسيه که بيشترين از  مورد  نياز می بايستی  که نيروی انسانیبود ،  متحده موجود 

 .ين گردد بودند  تامرا دارا 
 

در روسيه و در مرحله بعدی در   يک توده ميليونی  يهودی اقناعمشکل اول . رابطه  دو مشکل اساسی  وجود  داشت در اين 
 مردم کشورهای ميزبان  اقناع ای محل استقرارشان و مشکل دومسرزمينه  ترککشورهای اروپايی بويژه در شرق اروپا برای

  اين مهاجرت   پذيرش آمريکا ، برای ايی  بويژه فرانسه  و انگستان  و  در مرحله  بعدیيعنی درمرحله اول کشورهای اروپ
عوامل  ديگری همچون ! بديهی  است  که  پروسه اقناع هر دو گروه اساسا  با  کار توضيحی امکان پذير نيست . بود ميليونی 

 .  اين حال  نتايجی  در ابعاد  ميکرو بدنبال  دارند سرمايه گذاريهای مالی  و  کارهای  تبليغاتی  اگر چه الزم است با 
 

 که هم  توده های  يهود را  وادار به    می توانست  باشدفاجعه انسانیموفقيت اين  طرح  تنها  و تنها  در  گروی  وقوع  يک  
 .ی  پذيرش آنها آماده  نمايد ترک جا  و مکان  خود نموده  و هم  فضای  جوامع  بشری را  بويژه  در  اروپا  و  آمريکا  برا

 

 پوگروم ها 
 

 و همراه با  قتل  و تجاوز  و تخريب  به  گروهی از مردم يک  واژه روسی  و به معنی  تهاجم سازمانيافته  pogromپوگروم  
.  هستند تهاجماتی  ،  يهوديان روسيه بطور مداوم  هدف چنين ١٩٢١ تا  ١٨٨١سالهای در فاصله چهل ساله ميان . شد می با
جريان ازاين . می شود قطه پايانی  بر پوگرومها گذاشته بدنبال انقالب اکتبر است که ن با اسقرار و تثبيت دولت شوراها تنها

جنگلها  بيرون آمده  و با تهاجم به مجتمع های  يهودی ،  به قتل و غارت  پرداخته و که افراد ناشناسی از درون قرار بود 
در غرب که  تا پيش از بنيانگذاری جنبش " آليانس يهود"وعات وابسته به  مطب .می شدند نگلها ناپديد تعاقبا دوباره در جم

يه و شرق اروپا ، باالترين مرجع سازمانده  و سازمان محلی يهوديان روسيعنی "  کاهال"ن با سازماصهيونيستی ، همراه 
معرفی د دولت روسيه را مسئول پوگرومها  در تبليغات خومی باشند ،" سرمايه متمرکز يهود"پيش برنده طرحهای صاحبان 

 . می کنند 
١٥ 



 به عنوان  مهمترين جنبش انقالبی روسيه ، ١٨٨٠  و ١٨٧٠ ر  دهه هایرا  که  د" نارودنيکها"دولت روسيه هم درمقابل 
 چندهر. وگرومها معرفی می کرد مسئول  پ و انگل  و استثمار کننده مردم روسيه قلمداد می کردند ، يهوديان را قومی بيگانه

ارودنيک وجود ندارد و مهاجمين ن انقالبيون و چهروسيه چه دولت  بردست داشتن  تا همين امروز هم هيچ سندی مبنیکه
 چه کسانی  بودند ، تبليغات  سازمانيافته پوگرومهابا اينحال مستقل از اينکه عاملين . باقيمانده اند همچنان ناشناس  پوگرومها

 روسيه  را  با  يهوديانوجی از همدردی بشدت اغراق آميز هم بود ، ماقب آن در اروپا  و آمريکا  که در بسياری از موارد متع
گسترده تر به  اياالت در ابعاد اجتماعی  و روانی مهاجرت گسترده انها  را به  اروپا  و براه انداخت  و زمينه های سياسی  و 

 .    فراهم آورد متحده 
 

 له اسرائيل مسئ
 

 نقش مبنايی در شکل دادن بهتصاحب  و حاکميت بر آنها  از يک مناطق محصور در خاورميانه که درکشف منابع عظيم انرژی 
 است ،  برخوردار" سرمايه متمرکز"توسط اين "  حکومت واحد جهانی"طرح در ابعاد بين المللی و تحقق " معادله قدرت"

 . قرار می دهد "  طبقه ويژه" استراتژيک در اين منطقه را روی ميز اين ضرورت  برخورداری از يک پايگاه
 

می رود ، جريحه دار  "توده های يهود"،  از ستمی که  بر" سرمايه يهود"بان صاح!  نازک  دل بسا  بيشتر از آنکهبنابراين 
داشته باشد ، " عودسرزمين مو" را به "قوم آواره و هميشه سرگردان"ن بازگشت اجباری ايباشد و درد ! و ريش ريش 

يگانه  و بی بديل  " ابزار"ميانه به مثابه منابع انرژی خاورمسئله بر محور تصاحب پايگاهی  می چرخد  که ظرفيت تصاحب 
کم نبودند  و کم نيستند  يهوديانی  که . بر جهان آينده  را  دارا باشد  " سرمايه متمرکز"و اقتصادی اين  حاکميت سياسی 

 .می دانند  می دانسته  و ت متحده آمريکا اياالاسرائيل که را اساسا  نه " ودن موعسرزمي"
 

آن  تصاحب  با   و  موازی استراتژيک در قاره جديدمبنی براستقرار " سرمايه متمرکز يهود"کوتاه سخن تصميم صاحبان 
ا ،  متضمن  تحقق دو شرط  انگلستان  به آمريک جهان  از در خاورميانه ،  بدنبال انتقال  مرکز رهبری يک پايگاه استراتژيک

در ترک  جا و مکان  خود  در اروپا  و مهاجرت  به  فلسطين  و  دومی  "  توده های يهود   "  اجباراولی ، . می باشد اساسی 
   !مريکا  اياالت متحده آ در ترک اروپا  و انتقال آن  به " متمرکز يهودسرمايه غير  "اجبار

 
آنرا نيز از اسکاتلند  به جهانی آلت دست ای فراماسونری سازمانهدرآمريکا ، انتقال مرکزيت " يهودمايه متمرکز سر"استقرار

نيز بر شهری گذاشته " يورک"يعنی " لژ بزرگ اسکاتلند" قديم محل استقرار جالب است که تصادفا نام . آمريکا بدنبال دارد 
نام شهری می شود که پيش از اين  " ورکنيوي" يا  يورک جديد. است " ديدقاره ج"آن در محل استقرار جديد شده است که 

 . است ناميده  می شده"  نيو آمستردام"
 

جدای " طبقه ويژه"روپا  و در راس آنها  امپراتوری بريتانيا ، هنوز دولتهای ا تضعيف شديد ، عليرغم" جنگ اول"با خاتمه 
"  ملت يهود"مبنی برشناسايی حق" اعالميه بالفور" بجزدندانگيری دستاورد ری مزاحم ،چهار امپراتواز درهم شکسته شدن 

  وجه حاضر به واگذاری رهبری جهان به اياالت به هيچنيز عالوه بر آن دولت  فخيمه . ارد ندت به فلسطين دردست بازگشدر
 . را ندارد متحده 

 
قدرتهای مغلوب ن فضای اقتصادی ده است که  با باز شديهود در اروپا ، نه تنها  ضرر و زيانی ندي" سرمايه غيرمتمرکز"

 .نيست حاضر به ترک اروپا ردار شده  و خالصه به هيچ قيمتی رشد نجومی هم برخوآن ، از يک  پتانسيل بروی 
 
 فخيمهجدای از اين دولت .  صهيونيستی  کنترل جنبشتحتحاضر به ترک اروپا هستند و نه  اساسا  نه هم" توده های يهود"

اعالميه عليرغم صدور به حساب می آيد ، سرزمين فلسطين  صاحب رسمیم اکنون ، هعثمانینابودی امپراتوری هم که بدنبال 
"  برگزيدهقوم" متوليان  سرزمين فلسطين به  واگذاری هب ، چندان  تمايلی ١٩١٧ درسال  توسط  وزارت خارجه اشالفورب

 انتقال از سويی  و"  عودسرزمين مو"برای مهاجرت اجباری به " ای يهودتوده ه" منطقی است که  وادار کردن . ندارد 
ر است که فضای  تنفسی  و متصوشرايطی  تنها دربه اياالت متحده از سوی ديگر" متمرکز يهودسرمايه های غير"جبری 

عالمت سوآل زيراساس به وپا از در ارادامه حيات  گردد که امکان ن  تنگآنچنا " سرمايه ها "و آن " توده ها"حياتی اين 
"  اين توده ها"! طبيعی استای دفع رای اجتماعی  و روانی  مناسب  در که  فض می بايستی برای اينکار ابتدا به ساکن.  برود

 .ايجاد گردد " آن سرمايه ها"و 
 

اين متن . يارارزنده بود هوديان در سالهای پس از پايان جنگ جهانی اول  بس در ايجاد چنين  فضايی برعليه ينقش پروتکل ها
ميان خبرگان   و در در فضای روشنفکری" های يهوديانتوطئه"اپختگی حيرت انگيز آن  در بيان چه بدليل خامی و ناگر

تنفسی  يهوديان  در  و بستن فضای" عوام الناس"در بسيج بی نظير به مثابه  حربه ای حال   با ايناساسا  قابل دفاع نيست ،
 .نگ ، از يک نقش مبنايی  برخوردار است  از جاروپای بعد

 
                 ١٣٨٦ ارديبهشت      پايان بخش پنجم ،  شانزدهم                                                   
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 بخش ششم ، ريشه های ناشناخته  ناسيونال سوسياليسم
 

توده های " عليه" عوام الناس"  بسيار کارآمدی در جهت بسيج مبنای تئوريکبه مثابه " پروتکل" در بخش گذشته به نقش
  در جريان عمل روزمره نياز تئوریپياده کردن اين  . در اروپای بعد از جنگ ، اشاره کردم ان آنو بستن فضای تنفسی " يهود

نان را توامان   آنترلک را و هم قدرت" عوام الناس  "بسيج با اهداف پروتکل دارد که هم توان  متناسب تشکيالتبه يک  
ی يا فوق بشررهبری بر مبنای اعتقاد بی چون و چرا به يک يژه  يک جريان توتاليتريست که  تنها وتوانايیاين . داشته باشد 

  توانکاء به چنين پيشوايانی است که ميبا اتفقط .  ، ساخته و پرداخته شده باشد تشکيالت هرمیو يک يک پيشوای بالمنازع 
هراس از خارج شدن سيل از کنترل باال به خانمان برانداز خشم توده ها کنارزد و بی پيش روی سيل خروشان و سدها رااز 

  خود از پيشوابه شرط آنکه  .  تنها به يک شرط!  يک طراحی استادانه و تحسين برانگيز . نظاره کشتار در پايين نشست 
 !کنترل خارج نشود 

 
،  " آنتی تز"برای تئوريزه کردن اين . ه شود  مناسب ارائآنتی تز پروتکل ، يک تزابل نياز بود که در مق چيز پيش ازهر

ا تقريباين لژها که تنها نمونه های  . لژهای ويژه ای بوجود می آيند که تا آن تاريخ اگر نه بی نظير که مطمئنا کم نظير بودند 
 . معروف بودند  völkisch  توده ای د ، به لژهای خلقی  يا وجود داشتن) امثال ژاکوبنها ( مشابه آنها در انقالب فرانسه 

 
 در ميان اليت سياسی ، اقتصادی و فرهنگی جوامع گوناگون بوده و  بالاستثناويژگی عمده لژهای فراماسونری در عضوگيری

بنابراين ايجاد . د  امکان عضويت افراد عادی خارج از حيطه قدرت سياسی  و اقتصادی در آنها وجود نداشته  و ندارمطلقا
 .  و خارج از قاعده بحساب می آيد  ، يک امر استثنايی" سرمايه متمرکز يهود" چنين  لژهايی  با حمايت نهان و آشکار 

 
"  توده های يهود" در آلمان ، اتريش و ايتاليا  مستقر است  و بيشترين تعداد " سرمايه غيرمتمرکز يهود " باالترين ميزان 
بخشی ازاين يهوديان با گسترش روزافزون روسيه در قرن هجدهم و   ! تزاری   روسيه ی  و در زير حاکميتدر اروپای شرق

افزوده شدن بخشهايی از خاک لهستان و ليتوانی به آن ، به اجبار تحت حاکميت دولتی قرار گرفته اند که از دوران قرون 
يغ کرده و آنان را به سمت زندگی در مجتمع های يهودی در وسطی به بعد اجازه سکونت را از يهوديان ساکن خاک خود در

 که   زمينی بودند مناسبترين اين مجتمع ها  ،  و بخشهای شمالی دريای سياه رانده است به روسيه در لهستان مناطق الحاقی 
 .  خاک فلسطين باشند در" دولت يهود" می توانستند پذيرای بذر انديشه نژادپرستانه صهيونيستی و نيروهای بالقوه ايجاد 

 
لئو " بلشويکها که بخش قابل  توجهی از عناصر رهبری کننده آنان امثال .  بهم می زند اين معادله را هم" انقالب اکتبر"ا ام

" سرمايه يهودی"و بسياری ديگر يهودی بوده و از حمايت مالی " رادک" ، " کارمنف" ، " زينوويف " ، " تروتسکی 
را بسمت " گتوها" د ، به تمامی سوء رفتارها و بی عدالتی ها در ميان يهوديان خاتمه می دهند  و درهای نيز برخوردار بودن

را که دو سالح عمده جنبش چ.  نژادپرست کابوسی به تمام معناست چيزی که برای صهيونيسم.  گشايند جامعه می
آنان به " گتوئيزه کردن" و "  يهود ستيزی" سترش  يهود ، يعنی گ در راستای جذب ، بسيج  و کنترل توده هایصهيونيستی

 .منظور جلوگيری از جذب شدنشان به جوامع بشری ، در روسيه  مصادره شده  و خلع سالح می گردند 
 

در پروتکل به عنوان توطئه  يهوديت بين المللی در راستای ايجاد حکومت واحد "  ئوری توطئهت  "تزبه هر تقدير در مقابل  
با همان  مختصات " آريا گرايی" به معنی " آريوسوفی" ی  شکل می گيرد بنام  آنتی تز، " ! قوم برگزيده" ط جهانی توس

 !  اشغال کرده است "آريا نژاد برتر " " را اينجا " يهودقوم برگزيده " وجودی صهيونيسم با يک تفاوت کوچک که جای 
 

ردد ، نياز مبرمی به شکل گرفتن پايه های تئوريکی قدرتمندی داردکه آنکه لباس تشکل بدان پوشانيده گپيش از"آنتی تز"اين 
که " يهوديت"يک جهانبينی جديد که درست در نقطه تقابل با  . برمبنای آن بتوان اساس يک جهانبينی نوين راپايه ريزی کرد 

مبتنی   کاذب  "معنويت"  کرد ، يک طال بندگی نمیاساسا بر ماترياليسم و ماديت مطلق بنا گرديده بود و به خدايی جز پول و 
 .بپردازد  درميان توده ها  واقعی  "نفرت" اده و آنگاه به سازماندهی بر متافيزيک ناب را در محور خود قرار د

 
و بدين ترتيب است که ما در آغاز ورود به قرن بيستم شاهد پا گرفتن يک روند رو به افزايش پديده ای  در امپراتوری آلم©ان ،              

 . Okkultismus"  اکولتيس©م " يسم روسيه ، خالفت عثمانی  و امپراتوری هابسبورگها در اتريش ــ هنگری هستيم بن©ام           تزار
قاب©©ل  ام©ا ب©ا ق©وای پنجگان©ه     هس©ت و ي©©ا آنچ©ه ک©ه   " نه©ان و پنه©ان  " ب©ه معن©ای    occultusگرفت©ه ش©ده از واژه التين©ی اکولت©وس     

 در مقاب©ل ط©رح   پيش©گويی عت گرايی مح©ض ، متافيزي©ک در مقاب©ل ماترياليس©م ،       در تقابل با طبيماوراء طبيعه. تشخيص نيست  
 ". پارازيتهای پست وتوطئه گر يهود"در مقابله با "  پاک و برترآريانژاد"ريزی و برنامه سازی و خالصه صداقت و خلوص 

 
ا پايه های فلسفی بسيار ضروری شکل گيری اينه. کذايی ! و قوم برگزيده  نژاد برتر يهود تزمقابل    نژاد برترآريا  درآنتی تز

، يعنی  حاکميت نهايی سنتز تدريجی  يک ايدئولوژی نژادپرستانه ای را شکل می دهند که می بايد اندک اندک  راه را بر تحقق 
سوی و تشکيل  يک دولت حرامزاده  بر روی سرزمين فلسطين از در اياالت متحده آمريکا از سويی " سرمايه متمرکز يهود" 

 . ديگر هموار نموده و فضای جهانی  را برای پذيرش بی چون وچرای اين دو آماده کند 
 

ديشه  ناسيونال سوسياليسم را  همگی  پيش از جنگ اول بوجود آمدند  ولی در نهايت پايه های انبررسی جريانات عمده ای که 
" سرمايه متمرکز يهود"سترده فراماسونری جهانی ويالت گدوران پس ازجنگ مزبور شکل دادند  و نقش تعيين کننده تشکدر

 در ولی استادانهدر بنيانگذاری ، قدرت يابی و تامين مالی آنان ، حکايت شگفت انگيزی است از يک کاله برداری  رذيالنه  
 نيمی از از اين تاريخ که اگر چه تماما دروغ نيست اما بيان" روايت رسمی" معاصر جهان  و شکل دادن به يک جعل تاريخ

 پوشاندن علتها و برای" آنچه که اتفاق افتاده"پرداختن به معلولها و اصل کردن .   نيم ديگر آن است واقعيت  برای پوشاندن
 نشدن بر روی  همکاران  و همدستان  و از همه مهمتر تامين کنندگانفرع کردن ريشه يابی اتفاقات تاريخی  و تيزچراِيی ها و 
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يعنی همانهايی که هم .  بازيگران  دو جنايت دهشت انگيز عليه بشريت معاصر طی دو جنگ خونين جهانی یمالی  و تسليحات
خود را از " روايت رسمی"عی را شکل می دهند واکنون نيز با حاکميت بر منابع مالی و تسليحاتی و رسانه ای ، ذهنيت اجتما

 .   و ساری می کنند جوامع بشری ،  جاری !  تاريخ بر زبان و قلم روشنفکران 
 

يا " انجمن حکمت "ماسونی  که در اين راستا  در نيويورک  بوجود می آيد ، انجمنی است بنامفرايکی از اولين جريانات 
 هلنا بالواتسکی"  توسط  يک ساحره روس تبار بنام  و ١٨٧٥که درسال   Theosophical Society  "کانون الهيات"

Helene Petrovna Blavatsky استيل الکاتهنری " و جمعی ديگرازجمله   "Henry Steel Olcott   ،"ويليام يودگه  "
William Quan Judge   جان يارک"و "John Yarke    تشکيل می گردد . 

 
صليب گل "بزرگ فراماسونری لژسنتهای  ، ، صوفيگری شرقی بيعهبه ماوراءالط اعتقاد اينان ملغمه ای است از ايدئولوژی

 صوفيگری يهودی گفته می شود ولی در باطن  اساس ايدئولوژی نژادپرستانه که  ظاهرا به" کاباال" همه مهمتر  واز"سرخ
غليظی    و شديد " يهود ستيزی" همه اينها در کنار يک . است ، می باشد  داده طول تاريخ  تشکيل دررا  "قوم برگزيده" 

  پراتيک.  شده است يا آنتی سميتيزم  تئوريزه " تيزیسامی س"قعی ر تحت عنوان مسخره و غير وابرای اولين با است که 
 ؟  جالب است نه!   "کاباال "تئوريکسوار بر پايه های  " يهود ستيزی"جاری 

Theosophical Society ( ١٨٧٥ )    

 
Helene Petrovna Blavatsky 

 
کانون "درارتباط با  سفری به هندوستان کرده و" هنری الکات "  همراه با "هلنا بالواتسکی"بدنبال تاسيس انجمن ، 

که " کلنل الکات" از ارتباطات گسترده دراين سفر آنها .  به تکميل پايه های تئوريک حرکت خود می پردازند" پارسيان هند
پارسی ــ يهودی حاکم بر شبه قاره د زندگی کرده است ، با اليگارشی ت نماينده ويژه بازرگانی دولت آمريکا درهنسالها در هيئ

. ت مورد بحث اس" آنتی تز"کردن و تئوريزه ين انجمن يکی از پايه های اساسی شکل دادن ا. ، حداکثر استفاده را می کنند 
   بی نياز هر ستاره داوود  بر فراز  صليب شکستهی  و حضور همزمان  انجمن ماسوننگاهی به سمبلها و آرم مشهوراين 

 .توضيح و استداللی است 
 

 

                                   
  

 
به جای " سلحشوران معبد"بزرگ  از لژ کهفراماسونری جهانی است  شعارمعروف  ،سمت چپ سمبلشعارانگليسی روی 

. قت نيست ی در جهان برتر از حقيهيچ دين:  معنای آن چنين است  .بدان اشاره خواهم کرد در جای خود مانده است  که 
 !  و خواهد بود بوده و هست" قوم برگزيده"در اختيار و  ملک طلق و تنها  تنها حقيقتی که البته

 
مدرس هند نيز به گونه ای برجسته بچشم می در " جامعه تئوسوفی" يگاه مرکزی عين اين شعار بر سر در ورودی عظيم پا

از آن جمله هست سمبل تشکيالت .  گرايش مذهبی و عقيدتی نقش بسته است١٨بلهايی از بر ديوارهای اين مرکز سم. خورد 
 .مخفی فراماسونری جهانی  
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Armanenschafft    

 
Guido Von List 
   ١٩١٩- ١٨٤٨    

 
گيدو " اروپا ، يک تاجر اتريشی  بنام يکی ديگر از پدران عقيدتی  ناسيونال سوسياليسم  و از  رهروان  مادام بالواتسکی در

 از آن پيوند می زند  و" اکولتيسم"ا با که ايدئولوژی خلقی راو اولين کسی است .  است  Guido Von List  "فون ليست
 ديگر تنها نژاد برتر اينجا ديگر آريا. می بخشد !  تکامل را يک گام کيفی " آنتی تز" و بدينسان .   را می سازد مذهب آريا

 .همزاد يهوديش  به مانند درست!  دين هم هست .  نيست 
 
خود را آخرين ساحر و راهب آنان "  ليست" و" خاخام ها " دين آريا هستند ، همچون در گذشته رهبران مذهبی" رمان هاآ"

  که در سال Die Armanenschaft der Ariogermanen"  رهبانيت ژرمنهای آريايی" کتاب مشهور او بنام. می داند 
 Die Religion der Ario-Germanen"  دين ژرمنهای آريايی"  بنام ١٩١٠ منتشر می شود و کتاب ديگرش در ١٩٠٨

 او می باشد ، در واقع مانيفست اين  Geheim lehre"   های پنهانآموزه"زهای  مادام بالواتسکی  و کتاب  تکه  در راستای
  .می باشند دين نوين 

 
.  پاک  از سرزمينی نوين با نژادی.  تمامی آريايی هاست خن می گويد که پيشوای آن برگزيدهاو علنا از دولت نژاد پرستی س

که البته اگرچه " توطئه يهوديت بين المللی. " توطئه چينی مشغولند همه جا به نرا  تهديد می کنند  و مدام درآبا  دشمنانی که 
 ولی  سمبليزه شده است ، نشانه می رود " خاندان روتشيلد"را که در " سرمايه متمرکز يهود"بر روی کاغذ  و در تئوری ، 

وارد آيد که بدون  " توده های يهود" می بايد بر گردن آن بخش ازک روزمره اجتماعی ، شمشير آن اتي و در پردر خيابان
 .  دولت حرامزاده از اساس غيرممکن و تحقق ناپذيرخواهد بودوجودشان و بدون حضور فعالشان در فلسطين، بنيانگذاری يک

  
طريقت راهبان " معنی  به Hohen Armanen Orden   ، اقدام به پايه گذاری يک لژ ويژه می کند بنام١٩١١در" ليست"

 توسط  ١٩٠٥در اتريش بوده که سالها پيش ازاين تاريخ  در " حلقه درونی جامعه ليست" که در واقع به مثابه " عاليمقام
ر داين مرکز آموزشی .   در وين  بنيانگذاری شده بود Lanz von Liebenfels" لزِف  ليبنس فونتالن"دوست و شاگردش 

 شخصيتهای برای تبليغات نژادپرستانه  با ماهيت  بشدت يهود ستيزانه  می گردد  که بسياری ازمدتی کوتاه تبديل به  پايگاهی 
 را جذب  Franz Hartmann"  نافرانتس هارتم"  شهردار کل وين  و همچنين Lueger" لوگر"مشهور اتريش از جمله 

  پس پشت  بسرعت  اتريش ـ هنگری را ، مرزهای امپراتوری" و فون ليسته گيدجامع"شهرت  و ميدان نفوذ  . د می کند خو
"  اتحاديه چکش رايش"که   براه می اندازند  تشکيالتی آلمان هم  هواداران ليست در.   ويلهلمی می رسدارد و به آلمانمی گذ

Reichs -Hammer -Bund  گيرد  می  نام. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ordo Novi Templi     

 
                      Lanz von Liebenfels                     

    ١٩٥٤ ـ ١٨٧٤
 
يک فرقه مذهبی درون کليسای (   Zister zienserشاگرد  و دوست ليست و طلبه سابق سيستر سينزر" لزِف النتس ليبن"

  در وين جامعه گيدوفون ليست١٩٠٥او که در سال . ناسيونال سوسياليسم است هم يکی ديگر از نياکان عقيدتی  ) کاتوليک
ی باشد ، درکنارچاپ کتابی بنام  روسيه نيز م١٩٠٥ل که در ضمن مصادف با انقالب را بنيانگذاری کرده است ، در همان سا

 .می کند   Ostaraاقدام به انتشارهمزمان مجله مستهجن اوستارا  Die Theozoologie" جانورشناسی الهی"
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يل اخته کردن نژادهای پست و در جهت تزکيه نژادی بشريت از قب!  لز به طرح راهکارهای عملی ِف در کتاب فوق الذکر، ليبن
 و جالبتر از ا زاد و ولد هر چه بيشتر پرداختهگسترش کمی نژاد آريا از طريق انطباق کامل زنان با مردان آريايی  در رابطه ب

مدد کاران  موطاليی  و ! همه پيشنهاد  جوجه کشی کردن از زنان شوهر نکرده در صومعه های ويژه با استفاده از کمکهای 
 .  می گذارند  نژاد پاک آريا  اختيار گسترش کمی ّآبی است که نيروی جسمانی خود را خالصانه درچشم 

 
 ١٩٠٧در سال   را Ordo Novi Templi" شواليه های معبد نوين"لز  لژ ِف ن،  ليب" جامعه ليست"دوسال پس از تاسيس 

ی  نژادی از طريق بررسی شجره نامه ها و علمی کردن دستيابی به خودآگاه! هدف ظاهری اين طريقت نوين . بنيان می گذارد 
 !  می باشد رد ريشه های نژادیمبحث تحقيق در مو

 
قوم پرست  نگ کننده ميان گروه های گوناگون هماه، ايفای نقش ONT مهمترين وظيفه و رسالت. ما اينها پوش قضيه هستا

رابطه با جريانات صرب که به لحاظ تعلق نژادی ، اسالو . هاست  افراطی  در کل اروپا  بويژه در ميان  صربو ناسيوناليستهای
. از عجايب اين دوران است  قرار داشته است ، ها همواره در رده  نژادهای پست" آريو سوفی"  در مرام ومسلک بوده و
ليعهد   و"رديناندفرانتس ف" ر جريان ديدارسارايوو را دکه ترور" دست سياه" با انجمن مخفی  ماسونی ONTرابطه  بويژه 

 .ترتيب  داده بود ، بسا بسا  قابل تامل  و آموزنده است " بوسنی"  ايالت اطريش و همسرش  از پايتخت
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ordo Templi Orientis ( OTO )     

 
                                   Karl Kellner                                          Theodor Reuss 

 
 
فرانتس "،  Theodor Reuss "تئودور رويس" طی نامه ای به  John Yarke"جان يارک"،  ١٩٠٢سپتامبر٢٤در

راه اندازی شاخه  لژ ممفيس ــ ميزرائيم  ، اجازه   Heinrich Klein" هاينريش کالين"  و Franz Hartmann" هارتمن
 يعنی   O.T.O"معبد شرق" رويس  در ارگان رسمی طريقت  ، توسط  ١٩١١اين نامه سالها بعد در. را بدانها ابالغ می کند 

مادام  از اعضای انجمن تئوسوفی خود نيز بمانند يارکرويس . منتشر می گردد Oriflamme " شعله شرق"نشريه 
مانيفست  ، Karl Kellner "کارل کلنر"  ، رويس همراه با ١٩٠٣در سال  .بالواتسکی است که در باال بدان اشاره شد 

الت جديدی را می نويسند  که می بايستی به مثابه چتری بر روی لژهای مختلف عمل کرده  و حرکت آنان را  در راستای تشکي
در رابطه با اين امپراتوری  و تشکيالت ايلوميناتها .  و امپراتوری نامرئی  روتشيلد ها ، يک کاسه کند " ايلوميناتی "اهداف 

  .در بخشهای آينده توضيح خواهم داد 
 

" معبد شرق"ن تاريخ ديگر رسما ارگان طريقت که از اي" شعله شرق" در نشريه ١٩٠٤ يکسال بعد ، در اين مانيفست
 کامل اين طريقت  بدست  رويس می افتد و  ، رهبری١٩٠٥در تاريخ هفتم ژوئن با مرگ  کارل کلنر .  باشد منتشر می گردد مي

 سازماندهی  O.T.O آورده بود  زير چتر ی لژهايی  را که در گذشته  بوجودماماو ت.مرکزيت آن نيز به برلين منتقل می شود 
بدين ترتيب با  تئودور رويس  و با هدايت  جان يارک ، سنتهای  لژ بزرگ اسکاتلند  و لژ ممفيس ـ  .کرده  و تمرکز می بخشد 

  .ميزرائيم  که متعلق به سنتهای فراماسونری مصر است ، وارد آلمان می گردند 
 

نی ماسونها در پاريس تحت عنوان  ، همزمان با انقالب ماسونی مشروطه  در عثمانی ، کنگره جها١٩٠٨ ژوئن  ٢٤در 
معنويت اسم . دارد تشکيل می شود که  رويس نيز در آن شرکت ! " و معنويت بين المللی  در مورد فراماسونری کنفرانس "

 . همه جا  راه خود را  باز می کند اش دارد در يومربوطه است که يواش" آنتی تز"مستعار همان 
 

 يعنی در آستانه ورود بالکان به ١٩١٢ ، تشکيل لژهای ناسيوناليستی در ممالک اسالو در  O.T.Oاما بزرگترين کار
به رهبری "  اسالولژ بزرگ ناسيوناليستی ملل" اين لژها  که در زير چتر . جنگهای خونين با امپراتوری عثمانی است 

 عمل می کنند ، از يک نقش تاثير گذارنده بسيار قوی چه در جنگهای بالکان  و چه Czeslaw Czynski  "سالو چينسکیچ"
تشکيل لژ ملل  ، همزمان با ١٩١٢در همان تاريخ يعنی اول  ژوئن  .در زدن جرقه جنگ اول  در سارايوو برخوردار هستند 

  Aleister Crowley "آلستر کراولی"توسط "  معبد شرقهایاليستی شواليه لژ بزرگ ناسيون"م هيا بريتاناسالو، درايرلند و
 ، بعد ها رويس. با هم يک کاسه می گردند در آلمان  و انگلستان  لژهای رويس  و کراولی ين طريقاز ا. تشکيل می گردد 

 .  از لژ کنار می گذارد١٩٢١ اکتبر ٢٥کراولی را بداليلی که مربوط به بحث نيست در 
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همراه با شخص رويس به زوريخ در سوئيس منتقل شده و تا پايان جنگ " طريقت معبد شرق"با شروع جنگ اول ، مرکزيت 
ار بجای برلين در مونيخ مستقر گشته  و اينببه آلمان بر ١٩٢١ در سپتامبر مدتی پس از پايان جنگ. در آنجا مستقر است 

ا دو سال بعد عمر رويس  کفاف ام!  اين شهر آغاز به زدن کرده است چرا که در اين روزها نبض آينده ْآلمان در. ميشود 
 . در مونيخ  می ميرد ١٩٢٣ مهيج شرکت کند  و در سال نميدهد  تا  در اين  بازی
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    Germanenorden                                        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Theodor Fritsch  (١٩٣٣- ١٨٥٥ ) 

 
" تئودور فريچ"مان  بنام  در آلليست، توسط يکی از دنباله روان   Hammer"  چکش" ، نشريه ای بنام ١٩٠٢در ژانويه 

Theodor Fritsch    آغاز بکار می کند  که مسئوليت سازماندهی هواداران ليست در ْآلمان  و گسترش انديشه  آريوسوفی
در مناطق مختلف آلمان حول نشريه چکش  "جوامع چکش" که تحت عنوان از مجموعه  جوامعی . در آنجا را  برعهده دارد 

 .    بوجود می آيد Reichs -Hammer -Bund"  اتحاديه چکش رايش"کيالتی  بنام   تش١٩٠٥  در سال   ،ندشکل می گير
 

در همه جای آلمان بوجود آمده اند  تشکلهای ريز و درشت  يهود ستيز و آريا مذهب ، به تعداد زياد ودراين اوضاع و احوال
اين مسئله .  و اتريش ــ هنگری ندارند فراماسونی در آلمانت اصلی نيکی با تشکيالکه بسياری از آنها هيچ ارتباط ارگا

. ست در جوامع باال" آنتی سميتيزم" گفتمان موسوم به و تثبيت" تزآنتی "  به نشاندهنده موفقيت کامل مرحله اول شکل دادن
که کل طرح به ضد خود  تهديد آن اينستنگيرند ، تحت کنترل قرارو حامالن آن ين بديهی است که اگر اين گفتمان عليرغم ا

 . منتهی نشود" سنتز" و به تبديل گرديده 
 

نون سمت و سو دهنده  و چتر در آلمان که بايستی به مثابه کا ، طرح  ضرورت بوجود آمدن يک تشکيالت مرکزی ١٩١٠در 
   Ordo Novi Templi" نوينشواليه های معبد "يد ، توسط  يکی از استادان  لژ بوجود آرهبری کننده  کليه جريانات فوق 

 در ماگدبورگ ، لژی ١٩١١ل در اين راستا در پنجم آپري. می شود  ابالغ   فريچ  به Philipp Stauff"  فليپ اشتاوف"بنام 
يالت بزرگتری است که تحت عنوان  تشک به رياست فريچ  تشکيل می گردد که بمثابه حلقه درونیWotansloge" تانُو"بنام 

 . نامگذاری می شود  Germanenorden" طريقت ژرمن"
 

 با حضور بيست ١٩١٢در اواخر ماه مه تيز و آريا مذهب در اين تشکيالت که  ديگر يهود س با ادغام جوامع چکش و جريانات
 در شهر اليپزيک صورت می گيرد، لژ ژرمن رسما پا Hermann Pohl" هرمان پل"از رهبران اين جريانات از جمله نفر 

هوستن "، يک انگليسی است بنام ليست اتريشیاين لژ درکنار گيدو فون عقيدتی مهمترين نيای  . بعرصه حيات می گذارد
و ضد سامی گری در سالهای پايانی آريايی گرايی مکتب که از بنيانگذاران   Houston Stewart Chamberlain "چمبرلن

 .  قرن  نوزدهم و آغاز قرن بيستم  ميالدی است 
 

که تصادفا مدت زمان اندکی  پس از پايان کنگره اول صهيونيزم ، در اوايل سال " نوزدهبنيان قرن "کتاب مشهور او بنام 
!   ميان  نژادهای آريايی  و سامی ترسيم می کند مداوم منتشر می شود ، صحنه تاريخ معاصر اروپا را عرصه  تعارض ١٨٩٩
" کايزر ويلهلم"رابطه  چمبرلن  با  !  نهانتينگتو" جنگ فرهنگهای" بود  و امروز چمبرلن مطرح" جنگ نژادهای"آنروز

قيصر نه تنها  محتويات کتاب چمبرلن را شخصا به  فرزندانش .  امپراتوری آلمان  در زمان جنگ اول ، بسيار معروف است 
چمبرلن يکپايش در بايروت  و قصر . آموزش می دهد بلکه  دستور تدريس آن را در دانشکده افسری آلمان نيز صادر می کند 

 ! واگنر است و پای ديگرش  در تردد  مداوم  به کاخ ويلهلم دوم 
   

، کالن " سرارنست کاسل"عين حال رفيق گلخانه و گرمابه اما در.  و پی گير است اخته شدهويلهلم ، يک يهود ستيز شن
کننده اصلی ، تامين " وايکرز ــ آرمسترانگ" ، صاحبان مجتمع تسليحاتی " ناتانيل روتشيلد"و شريک سرمايه دار يهود 
 دو جنگ چنين است که مدار شيطانی و !  هم هست "سرمايه متمرکزيهود"نگ اول يعنی پايه های اساسی تسليحات دوران ج

 !آنتی تز پروتکل  در اروپا  به سمت  تکثير  و تثبيت  می رود . خانمانسوز تاريخ بشريت معاصر ، بسته می شود 
 

 ١٣٨٧ خرداد ١٠پايان بخش ششم ، 
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 بخش هفتم ، تشکيالت توله
 

، سر به هزاران مقطع توسط هرمان پل رهبری ميشود تعداد اعضای طريقت ژرمن که در اين درآستانه جنگ جهانی اول ، 
 که تا قبل از آن حمل می کرده عوض   را Sekretär" دبير"پل عنوان .  سازماندهی شده اند زند که در بيش از يکصد لژمي

 . می نامد   kanzler" صدر" را از آن به بعد می کند و خود
 

واضح است .  گردند  درصد از اعضای طريقت به جبهه اعزام می٩٥شروع جنگ و اعالم بسيج نظامی در آلمان ، بيش از  با 
ته با متوقف شدن فعاليتهای لژ و کش. دهند درصد بقيه را تشکيل مي ٥يست که که اين مسئله شامل حلقه درونی لژ ژرمن ن

بدنبال لژ اليپزيک که هنوز کمی ازشروع جنگ نگذشته . شدن تعداد کثيری از اعضای آن ، انتقاد به رهبری پل باال می گيرد 
 به جمع مخالفان پل ١٩١٥محترمانه زمزمه کناره گيری او را طرح کرده بود ، لژ برلين و کمی بعد از آن لژ نورنبرگ نيز در 

 گذاشته شدنش طی گردهمايی سراسری لژ در اکتبرموضع صدر، نهايتا منجر به کناراندن درمپافشاری او در . يوندند می پ
همراه با اعضای  ، بدنبال اين تحول هرمان پل با اعالم انحالل تشکيالت قبلی و با برداشتن ُمهر و دفاتر لژ.   می شود١٩١٦

،    Walvater Germanenorden -"  ـ وال فاترطريقت ژرمن " وفادار به خود تشکيالت جديدی را بوجود می آورد بنام 
 .که ادعای  رهبری کل جريانات  راست نژاد پرست در آلمان را نيز يدک می کشد 

 
چهره ای که نه تنها  نقشی تعيين کننده در پشت پرده اين انشعاب بازی . اينجا نقطه ورود  يک چهره تازه به صحنه نيز هست 

 تبعه دولت عثمانیلی کل نشريات لژ را نيز متقبل شده است ، اين چهره اسرارآميز يک آلمانی می کند  بلکه در ضمن تامين ما
که  قرار   Rudolf  von Sebottendorf"  سبوتندورف رودلف فونفرايهر " است با يک پشتوانه مالی اسرارآميزتر بنام 

 . باشد است  در رقم زدن  سرنوشت  آلمان پس از جنگ  مداخله ای بس جدی  داشته
 

  ١٨٧٥ ــ  ١٩٤٥فرايهر  رودلف  فون  سبوتندورف                                
 

 
 Rudolf  von Sebottendor         

 
يکی از چهره های مرموز اين جنبش نوين که عليرغم اهميت بسيار و جايگاه تعيين کننده اش در پايه ريزی تشکيالتی که در 

حنه سياسی آلمان نقشی اساسی داشت، همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد ، فردی است بنام در ص" آدولف هيتلر" عروج 
 . هم خوانده می شود " زبوتندورف" که در زبان آلمانی    Rudolf  von Sebottendorf "رودلف فون  سبوتندورف" 
 

 Glauer  Rudolf alias" لياس رودلف گلويرآ"سبوتندورف که ازنام واقعی او درمنابع مختلف با اسامی گوناگونی همچون
نام برده   alias Erwin Torre" تورهآلياس اروين "و يا Adam Alfred Rudolf Gla  " آدام آلفرد رودلف گلوير"يا

که تصادفا همزمان با کنگره اول صهيونيستها  ( ١٨٩٧های شده است ، بنا به گفته های متناقض خودش ، در فاصله  سال
م در يک منبع ه.   به عنوان تکنيسين در آنجا مشغول به کار است١٩٠٠به مصر اعزام می شود و تا سال )  هست بازل همدر

هم در مصر   "ودلف هس"  در اين سالها يک چهره کليدی آينده نازيها يعنی.  شده است ذکر١٨٩٨ورود وی به مصر آپريل 
 .ر اينجا در خدمت عباس هيلمی پاشا ، خديومصر کار می کند دسبوتندورف  . جا به مدرسه می رود بسر می برد و در آن

 
 آغاز ١٩٠٠مهمترين بخش زندگی پر رمز و راز سبوتندورف  با ورود  وی  به  خاک اصلی ترکيه عثمانی در اواخر جوالی 

درتمند ويک که يک تاجرق" حسين فخری پاشا"و در عمارت اشرافی"  چوبوک لو " او بالفاصله  در محلی بنام . می شود 
در "  ينی کوی"و "  باندرما " او در ترکيه هست ، ساکن می شود  ومسئوليت  مديريت اموال" فرقه بکتاشی" ماسون عضو

 .امور بازرگانی ايفای نقش می کند کنيسين سابق در مصر حاال درنقش يک مدير حاذق درت. را بعهده می گيرد نزديکی بورسا 
 
که از "  آبراهام ترمودی"تعيين کننده در زندگی  خود شده  و در ارتباط با بانکداری بنام  وارد يک مرحله  "  بورسا" در

 از Memphis Misraim" ممفيس ـ ميزرائيم"توسط او که خود استاد اعظم  لژ  است  قرار می گيرد  و يهوديان سالنيک 
تعليمات عاليه قرار گرفته و بدرجه می باشد ، تحت  Rosenkreuzers" صليب گل سرخ"زير مجموعه های  لژ بزرگ 

در  اينجا تنها برای آنکه خواننده تصويری کلی ازلژهايی که ناچار به استفاده از . می رسد " صليب گل سرخ"استادی لژ 
 .  توضيحی  کوتاه  در رابطه با تاريخچه  آنها را ضروری می بينم  داشته باشد ، پيش از ادامه بحث نامهای آنان می شوم
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  Tempelritter"  شهسواران معبد"لژ 
 

ت المقدس  و اشغال اوليه سرزمين فلسطين ، به بهانه حفاظت از زائران بيبا ورود اروپا به هزاره دوم و آغاز جنگهای صليبی 
شکل  ميالدی  و در ميان  حلقه ای  مت١١١٧ کليسای کاتوليک  و مقام  پاپ اعظم  ، در و در باطن برای تضعيف قدرت مطلقه

"  جفری سنت عمر" و  Hugo de Payens"  هوگو پاينز"  نفر از شواليه های  سپاهيان  پاپ  در اورشليم ، از جمله ٩از 
Geoffroy de Saint-Omer  سال بعد در مارس ١١که ريخته می شود  در ميان صليبی ها ، پايه های  يک تشکيالت مخفی 

آنان  . و علنا بنيان گذارده می شود    رسما Bernhard von Clairvaux" فون کليرفاوکسرنهارد ب" تحت رهبری ١١٢٨
ن پس  ترتيب از آ اجازه  می يابند تا قرارگاه خود را  بر روی زمينهای  معبد تخريب شده  سابق سليمان ، مستقر کنند  و بدين

 . می گردند وارد تاريخ جنگهای صليبی "  شهسواران معبد"و با نام 
 

ه جا مانده   مدعی يافتن  دست نوشته هايی بظری خود ، پس از گذشت اندک زمانی در راستای تکميل پايه های ناين شواليه ها
مسيح  در زير ويرانه های معبد می گردند که بر مبنای آنها کليه آموزه های کليسا در رابطه  با بسياری از دوران حيات عيسی 

 .   با خدا  به زير عالمت سوآل برده  می شوند از مقوالت مذهبی از جمله  نسبت فرزندی مسيح 
 

جريان يک تهاجم نظامی آنان به دمشق يکبار ديگر آنان مدعی بدست آمدن نامه هايی از علی ابن ابی درادامه اين خط ، در
 حقيقت  اين اکتشافات با هدف يافتن.انجيل رفته است ن از جعلی بودن قرآن و آموزه های طالب می شوند که در آنها سخ

توانند و در اين راستا همه جور سند و مدرکی يافت می شود اال  اسنادی که  بالهای متمادی ادامه پيدا می کند همچنان تا س
 !  وارد آورند " آريستو کراسی يهود"خدشه ای بر دين آلت دست 

 
 به رهبری دو شواليه به آنان، گروهی از " شهسواران معبد"ی در نهايت و در ادامه جستجوهای خستگی ناپذير نسل بعد

 و در محل اطراقشان در سرزمينهای ١٢٣٥ماه مارس در! درست  Roderich  ، Emmerant"رانتِمرودريش و ِا"نامهای
عنوان   به  و  Istara" ايستارا"بزرگ فرشته ی کنند که خود را با نام برخورد م! سابق کارتاژ ، با زنی بسيار زيبا و نورانی 

بدانان !  از سوی فرشته " شهسواران معبد  "ماموريت الهیدر اين  نقطه است  که  . به آنان  معرفی  می کند  فرستاده  خدا
 .  Imperium Novum!    بر روی کره زمين  امپراتوری روشنايی نوينايجاد يک  . ابالغ می گردد 

 
ابی به دستنوشته های   دستيآنها ازجمله در رابطه باميان  حسن صباح  در ايران و مبادالت فرقهبا " شهسواران معبد"ارتباط  
 پارسی و عربی  نيز از نکات جالب  تاريخ تشکيالت  قدرتمندی است که  با اتکاء به آموزه های  انجيل عهد عتيق  بابليها  و

  .  و حمايت مالی آريستو کراسی يهود ، هر روز بر قدرت  و نفوذش  در اروپای  قرون وسطی افزوده می گردد
 

 سران  اروپا را به وحشت می اندازد  و اولين  ،در سالهای آغازين قرن چهاردهم ميالدی ، قدرت  رو به افزايش  شواليه ها 
فرانسه  صورت می گيرد که بالفاصله به  نقاط  ديگر   توسط  فيليپ چهارم پادشاه ١٣٠٧در اکتبر  سرکوب سازمانيافته آنان 
  . اروپا هم  تسری می يابد 

 
ز خرمنی از آتش فرا لژ ، بر آخرين استاد اعظم Jakob von Molay "ياکوب فون موالی "١٣١٤ل بعد در هفت سا

کوچه "هنوز هم  نام .   جاری می گردد و بدنبال تهاجم به آخرين نيروهای مسلح آنان در وين ، جوی خونسوزانيده می شود 
 . ها  وجود دارد در وين  و در محل کشتار شواليه  Blutgasse"  خون

 
 

                                                               
                                                                          

 "شهسواران معبد "      مهر لژ                                           سم سوزاندن موالی             تصويری از مرا    
 
 

مسئله بسيار حائز اهميت در رابطه با .  ادامه می يابد ن بسيار در قالب محافل گوناگونساليا  تا"شهسواران معبد" لژ سنتهای
 .  بوده است کليسای کاتوليکاين لژ ، مرکز ثقل فعاليتهای آن است که اساسا  درون  
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 Rosenkreuzer" صليب گل سرخ"لژ
 

 

 
Johann Valentin Andreae 

 
 اعتراضی در مقابل حاکميت مطلق العنان کليسای کاتوليک در با هدف سوار شدن بر يک جنبش عظيم" صليب گل سرخ" لژ 

در عين حال اين لژ تماما .   قرار می دهد  کليسای پروتستانميان و مرکز ثقل فعاليتهای خود را درقرون وسطی بوجود می آيد 
اين سنتها ! يرداده است می باشد که تنها حوزه فعاليت خود را تغي" شهسواران معبد"مه دهنده همان سنتهای قديمی لژ ادا

 " !کاباالی يهود"ناپذير آنها يعنی جدايی اسی ،  سحر و جادو  و خالصه جزء عبارتند از کيمياگری ، نجوم  و ستاره شن
   

" صليب گل سرخ"ی ، سر آغاز  فعاليتهای جدی لژ پی در پ قرن هفدهم ميالدی ، بدنبال انتشار سه مانيفست  ی آغازينسالها
 و در "گول ــ  حاچ"  ترکيه تحت عنوان هم در ترجمه های پارسی و هم در ترجمه های ترکی مشابه آن ، درين لژنام ا. است 

ترجمه فارسی باال در برخی منابع که احتماال .  ترجمه گرديده است که ترجمه درستی نيست" گل ـ صليب" ايران تحت عنوان
برخالف نمونه  در زبان ترکی gül چرا که گل يا گول  شتری است ،از روی نمونه ترکی گرفته شده است دارای اشتباه بي
 !فارسی آن به معنای گل سرخ است و نه گل بطور کلی 

 
اصالحات "،  گردد میصادر " ران و فرهيختگان دنياتمامی رهب"، خطاب به ١٦١٤ اولين مانيفست که در تاريخ بهرحال

 .مشهور می گردد   Fama Fraternitatis  "برادری "نام گرفته  و بنام کلی" همگانی  و فراگير جهانی
 

دد  و    منتشر می گر١٦١٥بالفاصله  در سال بعد يعنی   Confessio Fraternitatis" مذهب برادری"مانيفست دوم  بنام 
اگرچه .  انتشار می يابد Chymische Hochzeit" ازدواج شيميايی"سومين مانيفست  لژ بنام  ١٦١٦ در سال  متعاقب آنهم

انيفستهای سه گانه کسی نيست جز اين مانيفست ها همگی بدون ذکر نام نويسنده آنها منتشر می شوند ، با اين حال مولف م
 که رهبری بالمنازع اين لژ را در نيمه اول قرن هفدهم  برعهده   Johann Valentin Andreae"  يوهان والنتين آندريا"

او که در دوران جوانی و ميانسالی تعلق به  يک محفل درون کليسای نوبنياد پروتستان دريکی از مناطق آلمانی نشين .  دارد 
اه با ديگر اعضای محفل که همگی به قشر روحانی تعلق دارند ، تصميم گرفته اند تا صد سال دارد ، همر" حلقه توبينگن"بنام

ازدواج شيميايی ، در قالب رمانی ارائه  !بنيانگذار پروتستانتيسم ، طرح اصالحات را جهانی کنند "  لوتر" پس از اصالحات 
کريستيان "اين نقال فردی است بنام . قل می گردد می شود که در تمامی طول آن توسط  يک آدم فرهيخته  هشتاد ساله ن

 .  سالگی مرده است١٠٦می باشد و ظاهرا درسن ) ١٤٨٤ـ١٣٧٨(که بنيانگذارلژ Rosenkreutz Christian "رزنکريتس
 

                                                                                                              
     

         صليب  و  گل سرخ                                                           ١٦١٤نسخه اصلی  مانيفست اول       
  

با وارد شدن  مناطق آلمانی نشين اروپا !   ،  طرح اصالحات جهانی ١٦١٨دو سال پس از ارائه مانيفست سوم يعنی در سال 
 ادمه می يابد ، به محک تجربه ١٦٤٨که تا " جنگهای سی ساله"به يک دوران دهشت انگيز از تاريخ خود يعنی دوران 

در قلب " پيمان وستفالی"تصری را بدنبال دارد که متعاقب جغرافيايی  مخ! حاصل اين جنگها يک اصالحات . گذاشته می شود 
دولت پروس در مناطق آلمانی نشين بوجود می آيد ، سرزمين آلزاس ضميمه فرانسه می شود  و . اروپا صورت می گيرد 

 . سميت شناخته می شود مهمتر از همه استقالل  و موجوديت دولتهای سوئيس و هلند به ر
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 ، جنگ داخلی هفت ساله در انگلستان ميان پادشاه ١٦٤٩يک سال بعد در . ديگر در انگلستان صورت می گيرد ! يک اصالح 
چارلز ( ر اروپا يک پادشاه به پايان می رسد و برای اولين بار د" اليور کرامول" با پيروزی پارلمان به رهبری و پارلمان هم

بدين ترتيب .  برقرار می شود ١٦٦٠ ساله در انگلستان تا ١١گردن زده می شود  و يک جمهوری کوتاه مدت  ، )اول 
کراسی يهود ، اندک اندک پس از تصرف جمهوری های  و به تبع آن آريستوجاری تازه به دوران رسيده اروپابورژوازی ت

 !   بدست می آورد در مرکز و شمال اين قارهی جديدی ايتاليايی  ونيز  و فلورانس  در جنوب اروپا ، جاپاها
 

در طول سالهای بعد بنام اين لژ تشکلهای بسياری شکل می گيرند که از معروفترين آنان که به موضوع بحث ما نيز مربوط 
 Hermetic Order of the Golden" طريقت طلوع طاليی" ، که پيش از اين بدان اشاره شد  OTOشود ، عالوه بر می 

Dawn ويليام وستکات"توسط دکتر١٨٨٨ می باشد که درسال" William Wynn Westcott Dr. ويليام وودمان"، دکتر" 
William Robert Woodman  Drساموئل ليدل ماترز ديگر بنام يکی و Samuel Liddell MacGregor Mathers  

  "آلستر کراولی" کرده بودم  اشارهOTOاز اعضای مشهور اين لژ که دربخش گذشته بدان در رابطه با . بوجود می آيد 
Aleister Crowley   می باشد . 

 
 "طريقت کهن صليب گل سرخ"تحت عنوان   که  می باشند  "لژ صليب گل سرخ"جالبتر از همه دنباله روندگان کنونی  

Alten Ordens der Rosenkreuzer   بطور ظاهرا علنی فعاليت دارند و استاد اعظم لژ در حوزه کشورهای هنوز هم
 !آلمانی زبان از قضا ايرانی تباری است بنام  حميد ميرزايی 

 
 

 

 
 

 حميد ميرزايی
 

 
هم استاد اعظم  Dennis Delorme  "دنيس دلورمه"استاد اعظم  فرانسوی و   Daniel Wagner " دانيل واگنر"

 . می باشد  AMORCمرکز لژ در سن خوزه  واقع در ايالت کاليفرنيا قرار داشته و نام اختصاری آن  . کاناداِيی لژ می باشند 
 

 گل سرخ تا کنون چه از سوی اعضای آن و چه از سوی منتقدانش ، صدها کتاب و هزاران مطلب به در رابطه با لژ صليب
يکی از اين کتابها .  زبانهای گوناگون نوشته شده است  که البته بحثی است تخصصی و به بحث ما مربوط نمی شود

 اين اشاره به ادامه بحثمتان در ارتباط با با.  نام دارد  " طلسم صليب گل سرخ " است که " رودلف فون سبوتندورف"نوشته
 .او به قلمرو عثمانی  باز می گرديم 

 
اين دوران در ايران و عثمانی دو جنبش بزرگ ضد استبدادی اندک اندک از اعماق جامعه رشد کرده  و ساختارهای نظام 

در کنار و هم . گی  و بی سری آن است ويژگی عمده اين دو جنبش در سازمان نايافت. سلطانی را مورد تهديد قرار می دهد 
عرض اين تضاد باال و پايين در اين جوامع ، تضاد ديگری وجود دارد که در ميان دو قدرت مداخله گر روس وانگليس جريان 

 در شرايطی که دولت تزاری اساسا بر روی حکومتهای ايران و عثمانی سرمايه گذاری کرده است ، دولت فخيمه تخم  . دارد
عليه  سبد سازماندهی جنبش اجتماعی  برای خود را هم  در سبد بخشی از عناصر وابسته به خود در حاکميت و هم درمرغه

 .حاکميت استبدادی می گذارد 
 

 در عثمانی نقشی ١٩٠٨ در ايران و ١٩٠٦  دو انقالب مخملی مشروطه بوجود آمدنبدين ترتيب اگر چه عنصر خارجی در 
 هر دوجنبش از طريق سازمانهای رهبری دادن و نهايتا بدست گرفتن سمت و سو  و تداوم در نمی توانست داشته باشد ،

به اين اعتبار لژ .   برخوردار بوده است تعيين کنندهفراماسونری دست ساز خود ، بی ترديد از يک نقش درجه يک و 
" جمعيت اتحاد و ترقی "می کند کههمان نقشی را در رهبری انقالب مخملی مشروطه در ايران بازی " بيداری ايران"

 .  دو سال بعد  در ترکيه عثمانی  بازی خواهند  کرد " شوکت پاشا "و"  انور پاشا " و"  طلعت پاشا"برهبری 
 
بوده ، سه " انورپاشا"و بويژه شخص " جمعيت اتحاد و ترقی"که در اين دوران  در يک رابطه تنگاتنگ با " سبوتندورف"

ی  را که برای بدست تابعيت دولت عثمان ، ١٩٠٨اين جمعيت در جريان به اصطالح انقالب مشروطه سال  پس از پيروزی 
 کوتاهی از طريق جمعيت مربوطه بدست می آورد و مدت١٩١١ضروری بوده در رسمی و علنی مقامات باالی حکومتی گرفتن
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 جريان می يابد ، رياست ١٩١٣ تا سپتامبر ١٩١٢ در آستانه ورود دولت عثمانی به جنگهای بالکان  که  ازاکتبر بعد
تی که  ظاهرا در اواسط  جنگ جهانی اول با يک سرمايه هنگف! تشکيالت هالل احمر دولت عثمانی را بر عهده می گيرد 

. نقش بازی می کند "  لژ ژرمن"ه درباال آمد  در جريان انشعاب  به آلمان باز می گردد وهمانطور کمنشاء آن مشخص نيست
 .   می رسيم ، سرنوشت جنگ تا حدود زيادی تعيين تکليف شده است١٩١٧ اين مقطع که بسال در
 

دو اتفاق بزرگ در آغاز اين سال  يعنی  پيروزی انقالب فوريه در روسيه تزاری و ورود تعيين کننده اياالت متحده به جنگ در 
 ١٩١٧ اه پس از انقالب اکتبر در روسيه ، يعنی در دسامبرکمتر از دو م .آپريل اين سال معادله قدرت را کيفا بهم زده است 

سبوتندورف ماموريت می يابد تا شعبه لژ ژرمن را در منطقه باواريا تاسيس نمايد  و خود وی نيز با ارتقاء  به مقام استاد 
 .اعظم لژ ، آماده  مداخله در تحوالت آتی  دوران  پسا جنگ  می گردد 

 
گروه مطالعاتی در رابطه با " ف فعاليتهای علنی خود را در راس گروهی تحت عنوان ساختگی ، سبوتندور١٩١٨در ژانويه 

در ظرف . مونيخ  مستقر می سازد " چهارفصل"ود را در هتل گرانقيمت آغاز کرده  و ستاد مرکزی خ" ميراث تاريخی ژرمن
با  .اقتصادی و فرهنگی  مونيخ می گردد مدت کوتاهی ، سبوتندورف موفق به جلب تعداد قابل توجهی از اليت سياسی ، 

افزايش روند عضوگيری ها و همينطور برگزاری اجتماعات گوناگون ، ديگر نه امکان ادامه فعاليت مخفی  و نه حتی ضرورت 
،  يکديگر در" مطالعاتیگروه "و" لژ ژرمن"م شعبه باواريايی به همين دليل هم سبوتندورف با ادغا. آن موجود است 

 .  Die Thule-Gesellschaft"  جامعه توله" پی می ريزد بنام  ١٩١٨ آگوست ١٨ جديدی را در تاريخ  تشکيالت
 
 

                                                 
 " جامعه توله"         آرم رسمی                       "                                جامعه توله " سمبلهای يکی ديگر از  

 
 
  "Die Thule-Gesellschaft"   با کسر الم ِِتوليا  جامعه " جامعه توله"
 

 پی تصاحب قدرت سياسی در آلمان تبديل به مرکز ثقل راست نژادپرستی شده است که در"  جامعه توله"با پايان جنگ اول 
در ايران نيز شاهد " جامع آدميت"يا " جامعه آدميت " کاريکاتور اين تشکيالت را ما در دوران مشروطه تحت عنوان . است 

که اخيرا چپ " فريدون آدميت " ، پدرهمين " عباسقلی خان آدميت"يک تشکيالت ماسونی  به رهبری شخصی بنام . هستيم 
ليت شده بود کانون روشنفکری و ِا" جامعه آدميت"در آنزمان نيز ! ادار کرده بود ه سياسی ما را با مرگش عزو راست جامع

هيچگاعه از سوی مراکز فراماسونری جهانی رسما به ! جالب آن است که هر دوی اين جوامع . سياسی و فرهنگی ايران 
ت در تهران دارای چهار مجمع بود که آنها را مجامع اربعه جامع آدمي. عنوان تشکيالت عضو به رسميت شناخته نشده اند 

" مجمع حقوق"د عباسقلی خان بود و بعد از آنتحت رهبری خو" مجمع آدميت" مهمترين آنها مجمع مرکزی بنام.می ناميدند 
 تعطيلی بنا به گفته اسمائيل رائين  اين تشکل پس از. انشعاب می کند " انجمن حقوق"که البته بعدها تحت عنوان 

  .فراموشخانه ، تنها مرکز گردهمايی فراماسونهای ايران بوده است 
 
تا . جامعه می پردازد به عضو گيری در ميان باالترين شخصيتهای سياسی " جامعه توله"درست به مانند " جامعه آدميت"

. نيز می گردد" علی شاه قاجارمحمد"و"  ا علی اصغرخان اتابکميرز"وران اقتدار خود موفق به عضوگيریاوج دآنجا که در
جالب آن است که مراسم قسم خوردن اتابک  تازه آزاديخواه شده در حضور سه نفر از هيئت امنای جامع آدميت چند روز پيش 

. گيری می کنند جالبتر از آن اسامی سه نفری است که  اتابک را عضو. از کشته شدنش بدست عباس آقا صورت می گيرد 
بنيانگذار و صدر حزب خوشنام توده ايران  همراه با برادرش يحيی ميرزا و عمويش محمدعلی " سکندریسليمان ميرزا ا"

اشاره گاه به گاه من به اين موارد مشابه در حاشيه مطلب اصلی  چه در رابطه با ترکيه عثمانی و چه در رابطه با ! ميرزا 
رد و سبک کارها و تئوری راهنمای اين  شبکه سراسری را که ايران ، بيشتر بدين خاطر است که بتوان پيوستگی ميان عملک

 .در اکثريت قريب به اتفاق کشورهای جهان فعاليت دارد ، فهم نمود 
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نشان می دهد که ستون فقرات آن ناسيونال سوسياليسمی  که بعدها "  جامعه توله"هی  مشابه به ليست اسامی اعضای نگا
. ماسونی  برخاسته است تماما از ميان اين تشکيالت " پيشوا "ن گرديد ، به جز خود موفق به کسب قدرت سياسی در آلما

 و  Ernst Berger "ارنست برگر" همچون پروفسور!يت از حضور يهوديان ميهن پرستی بخش اين اسامی حکاجالبترين 
ژاد آريايی عشق می ورزند که در ميان اعضای رهبری توله دارد که نه فقط  به ن Trebisch-Lincoln   "تربيش لينکلن"

 :با هم نگاهی به دانه درشتهای عضو توله  می اندازيم !   خواستار نابودی نسل خود بر روی کره زمين نيز می باشند 
 
  معاون و جانشين هيتلر   Rudolf Hess ــ  رودلف هس ١
  فرمانده کل نيروی اس ــ اس Heinrich Himmler ــ هاينريش هيملر  ٢
 فرمانده نيروی هوايی  رايش Hermann Göring هرمان گورينگ   ــ  ٣
     وکيل هيتلر پيش از کسب قدرت  و فرماندار کل لهستان Hans Frank ــ هانس فرانک   ٤
شغالی ــ  سردبير ايدئولوگ حزب نازی ــ وزير رايش در رابطه با مناطق ا  Alfred Rosenbergزنبرگ  ــ آلفرد ُر٥

 Völkischen Beobachters"  ديده بان خلق"روزنامه حزبی 
ر و صاحب امتياز نشريه ضد يهود مسئول حزب در منطقه فرانک  و ناش  Julius Streicher ــ  يوليوس اشترايخر  ٦
  Der Stürmer"  اشتورمر "
 وزير کشور رايش ــ عضو کابينه شش نفره جنگ  Wilhelm Frick ويلهلم فريک   ــ ٧
 پزشک مخصوص هيتلر  Theo Morell  تئو مورل  ــ  ٨
 Gustav von Thurn und Taxis ــ  شاهزاده  گوستاو فون  تورن  و تاکسی  ٩
 "توله" اشرافزاده و سکرتر  Hella von Westarp ــ  دوشس  هال  فون وستارپ  ١٠
 " ديده بان خلق"و سردبير ديگر  جنبش  شاعر Dietrich Eckart  ــ  ديتريش اکارت  ١١
 رئيس پليس مونيخ   Franz Gürtnerــ فرانتس گورتنر   ١٢
  و استاد دانشگاه   ژنرال  Karl Haushofer ــ  پرفسور دکتر کارل هاوس هوفر  ١٢
 استاد دانشگاه Gottfried Feder  ــ پرفسور دکتر گوتفريد فدر ١٣
 شگاهاستاد دانو   نقاش  Ernst Berger)   يهودی (  ــ  پروفسور ارنست برگر ١٤
هم در رابطه با سازمان اطالعاتی چهره مرموزی که همزمان Trebisch-Lincoln   )يهودی ( تربيش لينکلن ــ  ١٥

 . انگلستان و هم  در رابطه با جنبش نوپای صهيونيستی  فعاليت دارد و يکی از عجايب مرتبط با  تشکيالت توله می باشد 
 
 

 
 ١٣٨٧ مرداد ١٠پايان بخش هفتم ، 
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 پرولتاريای يهود  بخش هشتم ، 
 

سلحی نيروی مدر مونيخ ، سازمان دادن "  آيزنرکورت "مهمترين کار جامعه توله پس از پايان جنگ و تشکيل دولت ائتالفی 
تالش در  لهدف اين تقاب.  است ١٩١٨نوامبر ١٠در Kampfbund Thule" دسته رزمی توله"بنام  مذکور درتقابل با دولت

ی بر مبتنيک ديکتاتوری سيستم پارلمانی موجود با جايگزينی سبوتندورف بدنبال  .بازگرداندن سلطنت ويتلزباخ نيست 
نژاد برتر آريا به سمت تصاحب قدرت " سنتز"در جوامع اروپايی ، خيز" پروتکل"گفتمان نژادپرستی است تا بدنبال تثبيت 

 در ظرف مدت ١٩١٩مين سال در ه" پروتکل "تعداد يکصد وبيست هزار نسخه از  .سياسی  را اندک اندک  سازمان دهد 
 . تکرار می گردد ١٩٣٣تا سال "  تئوری توطئه"  بار چاپ مداوم  اين ٣٣اين  روند  با . رسد کوتاهی بفروش مي

 
.  جامعه سرعت می بخشد در اين راستا بهترين عاملی است که روند بسيج نيرويی را در پايين" کورت آيزنر"يهودی بودن 

 اهتزاز نبردی تا به ! اين يعنی نبرد . ن دشمن خونی ماست که حکم ميراند ، اي" يهودا"اکنون : سبوتندورف اعالم می دارد 
 !  صليب شکسته درآمدن پيروزمندانه پرچم

 
ر زير سايه خود  جمع کرده را دتشکيالت توله تبديل به چتری گرديده که تمامی طيف راست افراطی آلمان دراين مقطع زمانی 

اقدام به يک کودتای  ، Buttmann  Rudolf  "رودلف باتمان "رهبری دکترمذکور تحت تشکيالت  ١٩١٨بردسامدر . است 
بدنبال آن پليس به ستاد توله درهتل چهارفصل ريخته و .   آخرين لحظات کشف می گردد در ودتاکاين   .کند ناموفق می

يا حبسهای طويل در شرايطی که مجازات شراکت در کودتا همواره و در همه جا اکثرا اعدام و . ی کند بسياری را دستگير م
 ! بعدا  در فاصله کوتاهی آزاد می شوند ا اينحال همگی اين دستگير شدگان بالمدت می باشد ، 

 
 در پنجم ژانويه ، تشکيالت تنها چهار روز پس از آن. تاسيس می شود   KPD    حزب کمونيست آلمان١٩١٩اول ژانويه 

در اينجا پيش از ادامه بحث بد نيست نگاهی به سيمای کلی . می نمايد DAP  توله اقدام به بنيانگذاری حزب کارگران آلمان 
 .جامعه آلمان  پس از تسليم خفت بار نوامبر بيندازيم 

 

 آلمان پس از جنگ
 

 گسيخته ، تحقير شده ، شکست خورده  و گرسنه  را به نمايش می جامعه آلمان پس از جنگ اول ، سيمای يک اجتماع از هم
شرايط مساعدی که جنگ برای انقالب آماده کرده است ، می رود که نظام تعيين تکليف نشده آلمان را نيز بدنبال . گذارد 

پايين و تعميق قطب شکاف دهشتناک ميان باال و . الگوی انقالب اکتبر ، تبديل به يک جمهوری سوسياليستی ديگر نمايد 
 . بنديهای طبقاتی، شرايط عينی انقالب راازهر زمان ديگری آماده تر کرده است  

 
مراکز گوناگون انقالب در شمال و جنوب و مرکز آلمان مسيرهای .  با اين حال انقالب ، فاقد يک مرکز ثقل سراسری است 

مرکز ، ساکسونی  و در جنوب ، مونيخ در قلب ايالت خودمختار اين مراکز در شمال ، برلين ، در . متفاوتی را می پيمايند 
 .باواريا می باشند 

 
انقالب اکتبر نه فقط چپ آلمان که چپ اروپا را نيز بشدت تحت تاثير خود قرار داده است و برای اولين باراين طيف را به 

 قدرت سياسی از طريق تعرض مستقل اين الگوی تصاحب. صرافت تصاحب قدرت سياسی با الگوی بلشويکی انداخته است 
نخبگان سازمانيافته در حزب بلشويک روسيه  و با حمايت يک اقليت راديکال کارگری و نظامی که توسط لنين با موفقيت به 

 . دنبال می گردد ......  مرحله عمل گذاشته می شود ، در برلين و مونيخ  و ساکسونی  و بوداپست  و  
 

که بالفاصله پس از جنگ بر سر " فريدريش ابرت" آنچنان شديد است که دولت سوسيال دمکرات گرايش به چپ در آلمان 
اتحاد شوروی " کار آمده است ، مطلقا کفايت نمی کند  و چپ آلمان  به هيچ چيز جز تصاحب کامل قدرت سياسی  و ايجاد 

 .قناعت نمی کند "  آلمان 
 

 يعنی درست ١٩١٨ نوامبر ٤در .  در برلين  به اسپارتاکيستها گرايش دارد ارتش رايش از هم گسيخته و نيروی پليس بويژه
يکهفته پيش از امضای قرارداد تسليم آلمان ، شورشی در نيروی دريايی آلمان در بندر کيل  و ويهلمزهافن  صورت گرفته 

هودی بنام کورت آيزنر و با  نوامبر يک اقليت کمونيست برهبری يک ي٧ميش بامداد  است  و سه روز بعد در هوای گرگ و
تمامی پستها و پادگانهای عمده ارتش در مونيخ را به تصرف خود در  ، حمايت شمار زيادی ازسربازانی که به آنها پيوسته اند

آورده اند  و لودويگ سوم از خاندان سلطنتی  ويتلزباخ  را مجبور به فرار کرده  و به فرمانروايی شهرياران  در باواريا 
النه گزيده در پارلمان ايالتی  باواريا ، بی آنکه از دماغ کسی USPD در اينجا سوسيال دمکراتهای مستقل .  داده اند خاتمه

 .کرده اند !  خونی بريزد ، انقالب 
 

،  فريدريشزهافناندکی  پيش از خاتمه جنگ در . د شعله های منظم  يک انقالب خودانگيخته  در سرتاسر آلمان  زبانه می کش
کارگران کارخانه های  نواحی اشتوتکارت ازجمله .  تشکيل داده اند" زپلين" ارگران يک شورای کارگری را درکارخانهک

در  کاسل  يک . ملوانان در فرانکفورت هم انقالب راه انداخته اند . کارخانه بزرگ دايملربنز دراعتصاب گسترده بسرميبرند 
 هزار نفره به کمونيستها ٤٥در کلن يک پادگان . ارشد ، سر به شورش برداشته اند پادگان کامل به فرماندهی يکی از افسران 

يک قيام مسالمت آميز در هانوفر بدنبال سرپيچی ارتش از دستور سرکوب ،  به پيروزی می رسد و سربازان  به . پيوسته اند 
  .  به وقوع  می پيوندد اليپزيک و ماگد بورگجرا در جاهای  ديگر از جمله  در دوسلدورف ،عين همين ما. مردم می پيوندند 
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 قيام ژانويه
 

، يک يهودی ديگر و با حمايت " رزای سرخ "ستها به رهبری و حاال اندک مدتی پس از تسليم آلمان در برلين ، اسپارتاکي
همه جا . ت پيروی می شود در شهرهای ديگر نيز کم و بيش از پايتخ. رلين بر پايتخت چيره گشته اند شمار بسياری از مردم ب

اسپارتاکيستها در برلين بر . هرج و مرج برپاست و ساختار دستگاه ارتش و پليس ارتجاعی در حال از هم پاشيدگی کامل است 
در سوم ژانويه . د امورعام المنفعه ، حمل و نقل و کارخانه های اسلحه سازی نظارت دارند و دولتی در دولت بوجود آورده ان

.  از کار برکنار می کند ا که متمايل به اسپارتاکيستهاستاز فرط استيصال ، فرمانده پليس ر" فريدريش ابرت"ولت  ، د١٩١٩
به اين فراخوان پاسخ مثبت می دهند و تا نيمروز کارگران برلين .  فرا می خوانند در مقابل اسپارتاکيستها مردم را به انقالب
مردم ، محل روزنامه ارگان سوسيال .  مسلح  در سطح شهر به حرکت در می آيند ششم ژانويه ، بيش از دويست هزار کارگر

با محاصره بنای صدارت عظمی ، ابرت و . دمکراتها و خبرگزاری ولف را اشغال کرده و مسئولين آنها را دستگير می کنند 
. بر هيچ کجای شهر حاکميتی ندارد  ساعت دولت به جز  چند بنای مهم ،  ٢٤پس از گذشت . همکارانش به مخفيگاه می روند 

 . راه درازی تا تصاحب قدرت سياسی  با الگوی  پتروگراد  نمانده است 
 

اين پارامتر عمده که در جايگاه . در اينجا يک پارامتر جديد وارد معادله می گردد که سرنوشت صحنه  نبرد را تغيير می دهد 
امی انقالبات معاصر دنيا ، ابزار منسجم سرکوب طبقه حاکمه و دولت به نيروی سرکوبگر انقالب وارد می شود ، برخالف تم

اين  . برخود گذاشته است   Freikorps "آزاد سپاه" يک ارتش غير قانونی است که نام  ! اصطالح سوسياليست ابرت نيست 
با اين تفاوت . بوجود آمد " جنيروی بسي"جريان جنگ ايران و عراق بنام در ی است شبيه آنچه که سالها بعد نيرو ، يک چيز

بوده سر پناهی .  ت آلمان شکل گرفت که اين ارتش غيرقانونی بر خالف بسيج نه درجريان جنگ اول که بدنبال آن و شکس
 . است برای سلطنت طلبها  و راستترين گرايشات ارتجاعی  و حافظان  نظم موجود 

 
شکل گرفته  و آنگاه که سرخورده و مايوس از شکست و تحقير ميهنی هسته های اوليه آن در درون سنگرها  و جان پناه ها 

که سالها جان وهستی خود را برای حفظ آن گذاشته بودند ، به خانه بازگشته بودند، به ندای آنانی که بر عليه  خطر بلشويزم 
هنوز شکل نگرفته آنان ، معجونی  نامنسجم و ايدئولوژی. دای مثبت داده بودند و فروپاشی مام ميهن  فرا می خواندنشان ، ن

غليظ شوينيستی و نفرت بی حد و حصری که درآن واحد تمايالت شديد ضد ز يک ناسيوناليسم کور با گرايشات است ا
چهارصد هزار !  يروی بسيجی اين ن.  بورژوازی و ضد کمونيستی که خصلت انترناسيوناليستی  داشتند  را  شامل  می گردد

 يکی آن در خارج از کادر بودجه دولتیت ارتش ميليونی آلمان اقليتی بيش نبود ، با اينحال تامين مالی  اگر چه به نسبنفره
 . می باشد وجه  تاريخنگاری رسمی  و تين دوران است که کمتر مورد اشارهديگر از عجايب ا

 
پيش از قتل وحشيانه  رزا لوکزامبورگ   ن و پنج روز گرماگرم قيام اسپارتاکيستها در برلي  يعنی در١٩١٩ ژانويه ١٠در تاريخ 

"  ويتسپاول مانکي"بنام " سرمايه غيرمتمرکز يهود"  نمايندگانتوسط يکی ازين برلکلوپ رو در ُا ، نشستیو کارل ليبکنشت
Paul Mankiewitz آلمان    بانک، مدير و سخنگویDeutsche Bank   از صاحبان  ترتيب داده می شود که  پنجاه نفر

از  Felix Deutsch  "ليکس دويچِف"ز کالن سرمايه داران يهود همچون  از جمله تعدادی اسرمايه های کالن در آلمان
  شست که مانکيويتسدر اين ن. درآن حضور دارند   Arthur Salomonsohn "آرتور سالومونزون"و    AEG بنيانگذاران

 شود همراهی می Oscar Wassermann" رماناسکار واِس"يگرش در رهبری بانک آلمان يعنی دوست و همکيش دتوسط 
 . را برعهده داشته باشد   مين مالی  سپاه آزادمبتکر طرحی است بنام  صندوق ضد بلشويکی  که قرار است تا

 
امين مالی جنگ و پس از در مقوله ت  Reichsbank در تمام طول جنگ اول در ضمن مشاوربانک مرکزی رايش مانکيويتس

هردوی اينها به اضافه تعداد کثيری از کالن سرمايه داران يهود . جنگ در رابطه با پرداخت خسارات جنگی هم بوده است 
اين  .  هم بوده اند " جامعه دوستان"نی تماما  يهودی در برلين بنام همچون فليکس دويچ ، همزمان عضو يک انجمن ماسو

 ، Aron Wolfssohn  "لفزونهارون ُو"،  Isaac Euchel  "ويشلاسحاق ُا" به همت ، ١٧٩٢ه انجمن که در  ژانوي
 Aron Neo "هارون نئو"وNathan Oppenheime " ناتان اوپنهايمر" ، Joseph Mendelssohn "لسوننِديوزف ِم"
 آن فعاليتارد و پس از آن فعاليت علنی د!   تحت پوششهای فرهنگی  و روشنگری ١٨٨٠شده بود تا سال بنيانگذاری   

شان می دهد يهود هم  تمايل ن ميان عناصرغير در به عضو گيریوران جمهوری وايماردر د مذکورجامعه .  گردد میغيرعلنی 
کانونهای فراماسونری از  ممنوعيت تمامی  با اعالم١٩٣٥نکه نهايتا در سال  ايروی می آورند تاو اعضای فراوانی هم بدان 
 تا  پايان جنگ دوم  ١٩٣٥ نوامبر ٢٥  مقطع، بساط  فعاليتهای آن در رايش آلمان ازاليستسوی دولت ناسيونال سوسي

 . چيده می شود بر
 

دست قدرتمند خود را بر سر نيروی ارتجاعی دهشتناکی می گزارد که جانمايه و ماهيت آن عميقا " سرمايه يهود" بدينسان 
می بود ، اگر اين سپاه غيرقانونی  ن .است " پروتکل خردمندان صهيون"نمای آن نژاد پرستانه و ضد يهودی  و تئوری راه

. بدنبال آن اندک اندک تمامی آلمان بدست گروه های مختلف کمونيستی تسخير می شد لين و هيچ ترديدی تمامی بربی 
و از سوی دولت سوسيال دمکرات  فراخوانده " گوستاو نوسکه " که توسط " سپاه آزادی"درعرض يک هفته واحد هايی از 

بران ره.  ا را با سبعيت تمام درهم  می کوبند شده اند ، از خارج شهر ، بدرون شهر می ريزند و مراکز پايداری اسپارتاکيسته
 و به شيوه  وحشيانه ای   دستگير١٩١٩ ژانويه ١٥در " کارل ليبکنشت" و " رزا لوکزامبورگ"اسپارتاکيستها ،  از جمله 

حکومت بات ملی در تنها چهار روز پس ازاين کشتار وحشيانه در يکشنبه ای سرد وآفتابی ، نخستين انتخا .می رسند به قتل 
فراطی  ايانچپگرا. برای نخستين بار در تاريخ آلمان زنان نيز اجازه شرکت در انتخابات را می يابند . شود جديد برگزار مي
صد کرسيها در١٥که باطنا خواهان بازگشت سلطنت بود نيز تنها  و راست افراطی درصد کرسيهای مجلس ٧فقط  سوسياليست

 .  تا حدود زيادی شکست يک انقالب توده ای را مهر می کند  درصدی٧اين آرای .  را بدست آوردند
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ود و در دويست و چهل کيلومتری برلين منتقل می ش"  وايمار"ين ، محل استقرار مجلس ملی  به بدليل ناامن بودن شهر برل
در مقام اولين " تفريدريش ابر" هم ١٩١٩ فوريه ١١. را بخود می گيرد " جمهوری وايمار"بدينسان  جمهوری جديد نام 

گوستاو " را نيز دولت دست چپی با گزينش دست راستی" سپاه آزاد"پاداش .  آغاز می کند رئيس جمهور رايش کارخود را
 وزارت دفاع می دهد که خود را سگ تازی می نامد  جناح راست حزب سوسيال دمکرات بهعضو Gustav Noske"  نوسکه
اين گزينش به معنای آن است که .  بر عليه اسپارتاکيستها در قيام ژانويه بوده است زاداز اين عامل وارد کردن سپاه آو پيش 

هد و دولت  به اصطالح  از اين پس اين سپاه غيرقانونی می تواند در پناه حمايت جمهوری نوپای وايمار به حيات خود ادامه د
 !   را در مقابل  خطر  بلشويزم سرخ  حفاظت  نمايد سوسيال دمکرات

 
ظاهرا USPD  فوريه  در باواريا ، کورت آيزنر که بدنبال شکست سنگين حزب سوسيال دمکرات مستقل ٢١ده روز بعد يعنی

يعنی مجلس قانونگذاری ايالتی باواريا در مونيخ بوده است ، در ميانه راه مجلس  " الند تاگ"عازم  برای تقديم استعفای خود
 .به قتل می رسد   Anton Graf von Arco auf Valley" آنتون آرکو ـ والیکنت "  بنامراستگرابدست يک افسريهودی 

 
او در ليس©ت اس©امی اعض©ای    ر چند  ک©ه ن©ام   ه. می باشد " عه تولهجام"ا ، ارتباط اين افسر يهودی  با نکته جالب توجه  دراينج   

 . به چشم نمی خورد  !    توله بدليل  داشتن خون يهودیعلنی
 

ر ط©رف ديگ©ر در مي©ان    د. با اين ترور ، آيزنر منفور تبديل به ش©هيد طبق©ه ک©ارگر گردي©ده و جن©بش چ©پ ج©انی دوب©اره م©ی گي©رد            
.  م©ی کنن©د  قهرمان خود  معرفی  طيل دانشگاه او را شگاه مونيخ با تعباال می رود و دانشجويان دان آرکو ـ والی  طيف راست نيز

ارنس©ت  "س©يال دمکرات©ی بن©ام    ش©ورای مرک©زی جمه©وری باواري©ا  ب©ه رياس©ت سو           ترور و با اعالم حکوم©ت نظ©امی ،           بدنبال اين 
 ي©ک آموزگ©ار پيش©ين     ١٩١٩س  مار١٧  موقتا زمام امور را در دست می گيرد تا اينکه نهايتا در Ernst Niekisch "نيکيش

  اس©ت ، از س©وی مجل©س    SPD  که او هم عضو ح©زب سوس©يال دمک©رات    Johannes Hoffmann" يوهانس هوفمان"بنام 
توسط هوفم©ان  و تب©ديل حک©م اع©دام     " آرکو والی"نجا عفونکته جالب ديگر در اي. ايالتی  باواريا مامور تشکيل دولت می گردد       

 .خود می باشد ! حقوق شهروندی تاه مدت پنج ساله با حفظ تمامی او به يک زندان کو
 
 

                                                                       
Anton Graf von Arco auf Valley                   Kurt Eisner                                                

                                                                                                     

 شورشهای مارس
 

  ف©را   را لن©ين ، ک©ارگران جه©ان   .  در مس©کو برگ©زار م©ی ش©ود       ، نخستين کنگره انترناسيونال  يا  بين الملل سوم    ١٩١٩مارس  
 قي©©ام نم©©وده و ب©©ا فش©©ار ب©©ر دولته©©ای خ©©ود ، آنه©©ا را مجب©©ور ب©©ه    در روس©©يه ش©©وروی م©©ی خوان©©د ت©©ا ب©©ه حماي©©ت از دول©©ت انق©©الب   

 .نمايند ری با دولت سوسياليستی و تجا  و برقراری روابط  سياسی روسيهبازگرداندن سربازانشان از 
 

 ت©©ن نماين©©دگان ش©©وراهای ١٥٠٠ب©©دنبال دع©©وت لن©©ين از کمونيس©©تهای اروپ©©ا ب©©رای تص©©احب ق©©درت سياس©©ی در کش©©ورهای خ©©ود ، 
 توس©©ط  ی کالنت©©ریمی م©©ی دهن©©د  و ب©©يش از س©©ک©©ارگری ب©©رلين در پاس©©خ  ب©©ه ن©©دای انق©©الب جه©©انی ، رای ب©©ه ي©©ک اعتص©©اب عم©©و  

 . راديکال  تسخير می شوند ن سربازان سرخ  و گروه های نظامیسازما
 

س©ی ه©زار نف©ر از س©ربازان آن ب©ا دع©وت  و حماي©ت  رس©می  وزي©ر دف©اع دول©ت              .  ب©ه مي©دان م©ی آي©د         "  س©پاه آزاد  "يکبار ديگر   
در فاصله پنج  تا سيزدهم مارس ، ب©ا کش©تار    .  در پنجم مارس  وارد شهر شده  و به جان کارگران می افتند دمک©©رات  سوسيال
 .   در برلين خاتمه داده می شود ده هزار نفر ، به قيام سرخ مارس نفر و زخمی کردن حداقل ١٥٠٠سبعانه 

 
رهب©ری اي©ن  جمه©وری ه©م ب©ا      .  مارس در مجارستان يک جمهوری شوروی هنگری اع©الم م©ی گ©ردد    ٢٢کمتراز ده روز بعد در    

جال©ب آنجاس©ت ک©ه    .  نف©ر از کميس©رهايش ه©م يه©ودی هس©تند      ٢٥که عالوه بر خودش " بال کون"ی است بنام  يهودی ديگر يک  
مافي©©ای "بوط©©ه را ي©©ک    در انگلس©©تان يعن©©ی  ت©©ايمز لن©©دن ، رژي©©م مر  "خان©©دان روتچيل©©د "روزنام©©ه دس©©ت راس©©تی و متماي©©ل ب©©ه   

 .می نامد " يهودی
 
 ب©ه تبلي©غ هرچ©ه گس©ترده ت©ر      نيس©م را ني©ز پ©رچم ک©رده اس©ت هم©ه ج©ا خ©ود ،        که اينک ايدئولوژی صهيو " سرمايه متمرکز يهود  "

  و ع©©امبطور" س©©رمايه"ختن در دام©©ن زدن ب©©ه ه©©رج و م©©رج در اروپ©©ا ب©©ا ه©©دف ب©©ه وحش©©ت ان©©دا  " بلش©©ويکهای يه©©ودی"نقش©©ه 
 ! ت  فرار آنها به اياالت متحده آمريکا  پرداخته اس  و زمينه سازی خاص بطوريهودز غيرمتمرکسرمايه های 
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 جمهوری شوروی مونيخ
 

 در م©ونيخ علي©ه دول©ت      قهوه خانه ای  يک انقالب١٩١٩ آوريل ٤دوهفته پس از اعالم جمهوری شوروی در بوداپست ، روز 
سوس©يال دمکراته©ای مس©تقل عض©و ش©ورای مرک©زی       .  جانش©ين آيزن©ر ش©ده اس©ت ش©کل م©ی گي©رد        سوسيال دمکرات هوفمان که

، تص©ميم ب©ه تش©کيل ي©ک دول©ت تم©ام سوسياليس©تی گرفت©ه  و         " ل©وون  براوه©اوس   " ميخان©ه ای بن©ام   کارگران و سربازان ، در  
مي©ه دول©ت   را م©امور آم©اده ک©ردن اعال     Gustav Landauerگوس©تاو الن©داور    "و    Erich Muehsam"زامهاري©ک م©و  "

 . هر دو اينها هم يهودی هستند بديهی است که . مذکور می نمايند 
 
 

                                          
                           Gustav Landauer      Erich Muehsam                        Ernst Toller            

 
رژيمی ک©ه  . اعالم می کنند ! ا به جهانيان    ر" جمهوری شوروی مونيخ   "١٩١٩ آوريل   ٧تن دولت هوفمان در   متعاقبا با برانداخ  

متش©©کل از زی را ي©©ک ش©©ورای مرک©©!  در انق©©الب رهب©©ری اي©©ن انق©©الب . رود رزه©©ای آن از مرزه©©ای ش©©هر م©©ونيخ  فرات©©ر نم©©ی  م
 .Ernst Toller" ارنست ت©ولر "ان و آنارشيستها برعهده می گيرد که در راس آن باز هم يک يهودی ديگريست بنامروشنفکر

قل  م©ی باش©د ، ش©اعری اس©ت ک©ه ب©ه هم©ه چي©ز ش©باهت          او که پس از قتل آيزنر ، جانشين او در ميان سوسيال دمکراته©ای مس©ت   
 . کناره گيری می کنند تهای مستقل هم ، از ائتالف حاکم در اين مقطع سوسيال دمکرا!  دارد اال رهبر يک انقالب پرولتری 

 
يل ع©دم حماي©ت    تالش دوباره او برای اعاده قدرت در س©يزدهم همانم©اه ، ب©دل   . هوفمان از مونيخ به بامبرگ عقب نشينی می کند  

در س©رکوب کودت©ا از س©وی ديگ©ر شکس©ت      " گارد س©رخ "ده بود از يکسو و حضور فعاالنه طرفی کراعالم  بي  پادگان مونيخ  که     
که در پادگان هن©گ دوم پي©اده  مس©تقر هس©ت روی چارپاي©ه رفت©ه و س©ربازان را از دخال©ت          "آدولف هيتلر"در اينجا    .می خورد   

 " !باشيم آخر ما که گارد انقالب نيستيم تا در خدمت يک گروه شياد  يهودی " می زند و فرياد ا. کودتا منصرف می سازد در 
 

گ©ارد  "ب©ود ، توس©ط هم©ان    عم©رش ب©ه يکهفت©ه  نرس©يده      بدنبال شکست کودتای مذکور ، آن شورای مرکزی کذايی هم که هنوز        
 آوري©ل ،  ١٣ه م©ی ش©ود و ح©زب کمونيس©ت در     بوج©ود آم©ده کن©ار گذاش©ت     DKPکه بتازگی توسط ح©زب کمونيس©ت آلم©ان     " سرخ

در اينج©ا ب©از ه©م     . ح©زب  جانش©ين  ش©ورای مرک©زی م©ی ش©ود       يک هيئت اجرايی از سوی      .  می گيرد   خود راسا قدرت را بدست      
انی نيس©ت   اي©ن يک©ی  اص©ال  آلم©    . را به پيش می راند !    انقالب Eugen Leviné" اويگن لوينه " بنام ادفا يهودی ديگریتص

! ضدس©©©رمايه داريه©©©ود ، پس©©©ر ي©©©ک بازرگ©©©ان متم©©©ول !   و طب©©©ق معم©©©ول مث©©©ل غال©©©ب انقالبي©©©ون و اه©©©ل س©©©ن پترزب©©©ورگ اس©©©ت
از يهودي©ان روس©يه و متول©د     او ه©م  حض©ور دارد ک©ه    Max Levien "م©اکس ل©وين  "درکناراوي©ک همک©يش ديگ©رش ه©م بن©ام      

 . مسکو می باشد 
 

آنارشيس©©ت ب©©ه آنه©©ا ترکي©©ب هيئ©©ت " گوس©©تاو الن©©داور"سوس©©يال دمک©©رات و " ارنس©©ت ت©©ولر "ب©©ا پيوس©©تن دوهمک©©يش ديگريعن©©ی
 ! اجرايی  کذايی  کامال  يکدست  می گردد 

 

                                                          
                   Max Levien                                                           Eugen Leviné 
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هوفمن سوسيال دمکرات ، پس از شکست کودتا و ي©ک درگي©ری نظ©امی متعاق©ب آن ب©ا گ©ارد س©رخ ب©ه فرمان©دهی  ت©ولر ، دس©ت                    
 آپريل نوسکه  تصميم ب©ه اس©تفاده از واح©دهای ارت©ش برعلي©ه      ١٧.   می شود فاع ، گوستاو نوسکه  و سپاه آزاد    بدامن  وزير د   

ج©دای  .  اس©ت  ت پرده سازماندهی سپاه آزاد ، جامعه توله بر عهده دارد که پش     مهمترين نقش را در اين مقطع     . مونيخ می گيرد    
عضوگيری برای سپاه اوبرلند ، جامعه توله دست اندرکار سازماندهی يک عمليات  م©داوم جاسوس©ی  و رش©وه ده©ی  و تخري©ب         

 .از درون در جمهوری شوروی باواريا است 
 

و در جري©©ان بازرس©©ی از اطاقه©©ای مح©©ل اس©©تقرار تش©©کيالت تول©©ه در هت©©ل      آپري©©ل ٢٦اي©©ن نق©©ش آش©©کار باع©©ث م©©ی ش©©ود ت©©ا در    
چهارفصل ، با کشف مدارک بسياری در اي©ن رابط©ه ، تع©داد زي©ادی از اعض©ای سرش©ناس تول©ه از جمل©ه پرفس©ور ارنس©ت برگ©ر                        

نکت©ه  .   ب©ود منتق©ل گردن©د    يهودی ، توسط عده ای از دريانوردان انقالبی دستگير و به دبيرستان لويتپولد  که پايگاه گارد س©رخ    
 .   بالفاصله  تعدادی از اينها توسط ارنست تولر فرمانده وقت گارد سرخ است وجه ديگر آزاد کردنجالب ت

 
 از خ©©ارج  و ه©©رج و م©©رج  و نابس©©امانی در داخ©©ل ، ب©©ه اخ©©تالف در مي©©ان ص©©فوف جمه©©وری    محاص©©ره م©©ونيخ توس©©ط س©©پاه آزاد 

ل©ت هوفم©ان  و انتخ©اب مي©ان لوين©ه از ح©زب کمونيس©ت و ت©ولر از سوس©يال دمکراته©ای           شوروی بر سراستراتژی برخورد با دو     
او بالفاص©©له تقاض©©ای . ب©©ا عق©ب نش©©ينی لوين©©ه کاندي©©دای ح©©زب ،  قرع©ه دوب©©اره بن©©ام ارنس©©ت ت©ولر م©©ی افت©©د    . مس©تقل م©©ی انجام©©د  

 .  شود  قاطعانه رد می رگ می فرستد که البته از جانب اومصالحه با هوفمان را به بامب
 

در پاس©©خ ب©©ه  .  کش©©تار در هم©©ه ج©©ا جري©©ان دارد   .  آغ©©از م©©ی گ©©ردد  ش©©يانه نيروه©©ای س©©پاه آزاد ب©©ه م©©ونيخ  وحس©©ی آپري©©ل ته©©اجم  
اع©©دامهای مس©©تمر س©©پاه دس©©ت راس©©تی از جمل©©ه کش©©تار اس©©رای روس ، گارده©©ای س©©رخ مس©©تقر در دبيرس©©تان لويتپول©©د ، ده             

 جمله پرفسور برگر و دوشس هال فون وستارپ  منشی زيب©ای تول©ه را تيرب©اران    نفرباقيمانده از دستگيريهای هتل چهارفصل از 
و ق©درت م©الی   " جامع©ه تول©ه  "اسا قابل مقايسه نبود ، به همت  اس جنايتهای غيرقابل تصور سپاه آزاد    اين  اقدام که با      . می کنند   

هايت©ا وارد ت©اريخ   و نب©دادگاه کش©انيده م©ی ش©ود     مان©د ،  م©ی  ی  آن  تا سالها بعد  تحت عن©وان قت©ل اس©را ، مط©رح ب©اقی          و رسانه ا  
 . می گردد آلمان پس از جنگ اول

 
 ، آنگاه که لنين در ميدان سرخ مسکو برای جمعيت انبوهی که ب©ه گ©رد او جم©ع ش©ده بودن©د ، س©خن از              ١٩١٩روز اول ماه مه     

باواري©©ای ش©©وروی  م©©ی ران©©د ، در  س©©الگرد جش©©ن پي©©روزی پرولتاري©©ا ن©©ه تنه©©ا در اتح©©اد ش©©وروی ک©©ه در مجارس©©تان ش©©وروی و    
ته يک قل©م   رويمرف!   دست اندرکار خلق يک توحش و بربريت سازمانيافته ديگر مونيخ خون جاری بود  و سپاه آزادخيابانهای  

 . توسط سپاه وحشت ، تنها  تيرباران می شوند " سرخها "بيش از هزار نفر از 
 

ا حماي©©ت رس©©انه ای  و مش©©ابه آن در ج©©ای ج©©ای اروپ©©ا ، پدي©©ده جدي©©دی را ب©© د م©©ونيخ  و بوداپس©©ت در کن©©ار م©©وار و ب©©رلين وق©©ايع 
                                                      .  بر سر زبانها می اندازد "  بلشويکهای يهودی"بنام " سرمايه متمرکز يهود"تبليغاتی  

 
او . کتر از موضعگيريهای  وينستون چرچيل  نمی تواند باشد هيچ چيز در اين راستا صريحتر ، واضحتر و در عين حال مشکو            

 روس©های س©فيد  در براب©ر     و" آنت©ون دنيک©ين   " در يکی از جلسات کلوپ آنگلو روس در لندن ، خواهان حمايت دنيا از ژن©رال       
   س©©خن از ا  رس©©م در مجل©©س ع©©وام ه©©م چن©©د م©©اه بع©©د  . م©©ی ش©©ود  " و تروتس©©کی و دارو دس©©ته آنارشيس©©تهای يه©©ودی    لن©©ين " 
 .می راند "    که توسط لنين دور هم گرد آمده اندنفرت انگيزترين قوم دنيا"
 

 .درهمه جا گفته می شود که يهوديان هزينه پيروزی بلشويکها را پرداخت کرده اند 
 
 

 ١٣٨٧ آذر ٧پايان بخش هشتم ، 
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 بخش نهم ، حزب کارگران ناسيونال سوسياليست آلمان 
 

س©ازماندهی اي©ن   .  از م©رز يکص©د ه©زار نف©ر م©ی گذش©ت       ای ، تع©داد اف©راد ارت©ش ن©وين راي©ش نبايس©تی        ورس©  بر اساس  معاهده
مقايس©ه تع©داد   .  ه ش©ده اس©ت   وزير دفاع دولت  وايمار گذاشت  گوستاو نوسکه  ارتش يکی از وظايف عمده ای است که برعهده

 ب©ه مثاب©ه يک©ی از نهاده©ای مس©لح غي©ر ق©انونی ،        چه©ار ص©د ه©زار نف©ری س©پاه آزاد      ث©ل      فی الم  با تعداد نفرات ارتش رايش    مجاز  
 .برای فهم ميزان تحقيری که معاهده ورسای بر ملت آلمان روا داشته بود ، شايد بسنده کند 

 
  تمام©ا  کارکرد واقعی اين ارتش نوين ، بر خالف معمول که می بايستی سمت وسوی مقابله ب©ا دش©من خ©ارجی را داش©ته باش©د ،               

حفاظ©ت  . وظايف آن هم تنها   ح©ول دو مولف©ه م©ی چرخ©د     .  متوجه داخل آلمان است و بر همين اساس هم سازماندهی می شود        
نظامی از دولت  وايمار و مقابله سياسی با تهديد فزاينده انقالبات ک©ارگری و گ©رايش گس©ترده س©ربازان ارت©ش س©ابق راي©ش ب©ه                       

ن وظيفه اخير، ستاد ارتش نوين را بر آن می دارد که  بنيان  ي©ک نه©اد اطالع©اتی  مقت©در ب©ا            اي. جنبشهای راديکال مارکسيستی    
ی راديک©ال سياس©ی  را در   ذ در تش©کيالت  ک©ارگری و گ©روه ه©ا    نفول فعاليتهای  سياسی سربازان  و           کنتر دو مسئوليت متفاوت    

 .  بگذارد اين ارتش
 

 نظامي©انی ک©ه ب©رای عض©ويت اي©ن واح©د وي©ژه        مي©ان و در   Karl Mayr "ايرکارل م" است بنام سروان مسئول اين واحد فردی
با مروری در سوابق اين سروان ارتش ن©وين ، ب©از   !  آدولف هيتلر .  به چشم می خورد ش می شوند ، نام يک اتريشی نيز    گزين

پ©س از بازگش©ت ب©ه    !   م©ی ي©ابيم   هم خود را همراه با افسر مربوط©ه در قلم©رو عثم©انی  و در ارتب©اط  ب©ا جمعي©ت اتح©اد و ترق©ی                       
 . است که از او به مثابه کاشف هيتلر نام برده می شودنقش اين سروان ارتش آنجايی مهم ! آلمان هم در ارتباط با جامعه توله 

 
 ١٩١٨ اکتب©ر  ١٥ ژويي©ه ت©ا   ٢٠سروان ماير در آخرين سال جنگ و درست  پيش از بازگشت به مونيخ در فاص©له زم©انی مي©ان           

.  سمت فرماندهی گردان  آغاز می کن©د در  کارش را ١٩١٨ هم از اول دسامبر    و پس از بازگشت   در عثمانی است     خدمت   امورم
 ماه  کشتار سرخها و خلع يد از چپ طرفدار شوروی در باواريا س©روان م©اير ک©ار خ©ود را در راس             يعنی ١٩١٩در سی ماه مه     

توسط  ماير ، بالفاصله در ژوئن  همانسال  ص©ورت  " آدولف هيتلر"فته شدن ر گربکا.  نهاد اطالعاتی فوق الذکر آغاز می کند    
هيتلر پس از  گذراندن يک  دوره آموزش©ی در پادگ©ان   . در واقع ماير ، هيتلر را با خود  به  نهاد اطالعاتی می آورد         .  می گيرد   

ب©ه  .  در پادگانه©ای م©ونيخ  ش©روع م©ی کن©د       س©خنران افش©اگر  ب©ر علي©ه بلش©ويزم         ا ب©ه عن©وان    لخفلد در آکس©بورگ ، ک©ار خ©ود ر         
زم©©انی  چن©©دان ط©©والنی ني©©از نيس©©ت ت©©ا س©©روان م©©اير و جامع©©ه تول©©ه م©©رتبط ب©©ا او ، در س©©يمای اي©©ن س©©رجوخه ج©©وان ، چه©©ره           

 .  کاريسماتيک رهبری را تشخيص دهند که ساليان سال در پی آن در تالش و تکاپو بودند 
 

 ورود آدولف هيتلر به صحنه سياسی
 
نف©وذ در تش©کيالت ک©ارگری و حض©ور در تجمع©ات گ©روه ه©ای متع©دد مارکسيس©تی  و                . تنه©ا س©خنوری نيس©ت       جوان  هيتلريفه  وظ

ت تهيه گزارش از چند و چون سياسی و تشکيالتی آنان  و تحرکاتشان در ميان کارگران و سربازان ، يکی ديگر از وظايفی اس©             
اي©ن گزارش©ات   . ح©زب و گ©روه در ي©ک فاص©له زم©انی کوت©اه س©ربرآورده ان©د         نزديک ب©ه پنج©اه      . عهده او گذارده شده است      که بر 

همراه با فعاليتهای جاسوسی ديگران ، بطور مس©تمر توس©ط ش©خص م©اير در اختي©ار نشس©ت هفتگ©ی ص©احبان س©رمايه وام©رای                    
نگون©ه ک©ه ق©بال اش©اره     ني©ز بيک©ار ننشس©ته وهما   " جامع©ه تول©ه  "دراين ميان بديهی است که   . ش در ستاد توله قرار می گيرد        ارت

ح©©زب " ، پاي©©ه ه©©ای١٩١٩در پ©©نجم ژانوي©©ه  ،  KPD"ح©©زب کمونيس©©ت آلم©©ان"ک©©ردم در فاص©©له کمت©©ر از پ©©نج روزاز تاس©©يس  
 . را در مونيخ  گذاشته است  DAP "کارگران آلمان

 
محف©ل  "بن©ام   عض©و جامع©ه تول©ه هس©ت و ق©بال تش©کلی در داخ©ل تول©ه        ، ک©ه ي©ک روزنام©ه نگ©ار      Karl Harrer"  کارل ه©ارر "

آنت©ون  "راه آه©ن  بن©ام    ري©ت م©ی ياب©د ت©ا ب©ا کم©ک ي©ک قف©ل س©از         بوج©ود آورده ، از جان©ب س©بوتندورف مامو    "سياس©ی ک©ارگری  
را " ب©رای ص©لح س©الم   کميت©ه ک©ار آزاد   "ل کارگری بنام  که او نيز اندکی  پيشتر يک گروه غيرفعا Anton Drexler"  درکسلر

 . يک حزب کارگری تشکيل دهند تاسيس کرده ، 
  

.  م©ی باش©د   ستاد توله در هتل چهار فصل  در اين شرايط مرکز ثقل بسياری از تحوالت در ايالت باواريا  والبته مرک©ز آن م©ونيخ         
در راس ي©ک کميت©ه ش©ش نف©ره ب©ه      " ه©ارر "تش©کيل  م©ی ش©ود  و   ن س©تاد  در هم©ي  "ح©زب ک©ارگران آلم©ان   "نشس©ت بنيانگ©ذاری   

 . رياست حزب انتصاب می شود و درکسلر هم می شود معاون او 
 

ب©©رای . وظيف©©ه اي©©ن ح©©زب فرات©©ر از ه©©ر چي©©ز ، کنت©©رل تحرک©©ات ک©©ارگری و س©©مت و س©©و دادن ب©©ه آن درمي©©ان اردوی ک©©ار اس©©ت         
باش©د    ميجامعه توله بوفوردراختيار ه مکفی کهسرمايا اقتدار، جدای از جايگاه يک حزب مداخله گر و ب   قرارگرفتن اين حزب در   

ک©ه   ( Münchener Beobachter" ديده ب©ان م©ونيخ  "دها  با  گذاشته شدن هفته نامه   حزبی که آن نيز بعارگانهمينطور  و
توس©ط س©بوتندورف    ،) تغيي©ر ن©ام م©ی ده©د       Völkischer Beobachter" دي©ده ب©ان خل©ق   " ب©ه  ١٩١٩در آگوست همان س©ال  

 کاريس©ماتيک  و س©خنور   رهب©ری ه حزبی  راديکال  و تهاجمی ،  نياز به يک برنامدراختيارحزب تامين ميگردد  و خالصه يک        
دي©ری  . ه©ا را ني©ز داش©ته باش©د     قهاری است که عالوه بر ج©ذب گرايش©ات راس©ت درون طبق©ه ک©ارگر ، ت©وان ج©ذب ني©روی س©رخ                      

 . توسط  سروان  ماير ، سرانجام می پذيرد  هيتلر ر با کشف آدولفگذرد که اين جستجوی مستمنمي
 
سخنرانی هيتلر، درکسلر را .   ماير ، هيتلر را مامور شرکت در نشست داخلی حزب کارگران آلمان می کند          ١٩١٩ سپتامبر   ١٢

برايش©ان اهمي©ت دارد ک©ه چن©دی     تصاحب هيتل©ر آنق©در   . جامعه توله گمگشته خود را يافته است . بشدت تحت تاثير قرار می دهد     
بع©د ژن©رال لودن©دورف ، از قهرمان©©ان جن©گ اول ، شخص©ا ب©©ه اداره م©اير رفت©ه و از او ميخواه©د ک©©ه هيتل©ر را ب©رای س©©ازماندهی           

 . حزب در اختيار آنها بگذارد 
٣٣ 



دراي©ن  . ر می گ©ردد   صاد٥٥٥، کارت عضويت او در حزب کارگران آلمان با شماره   ١٩١٩ اکتبر   ١٩در ظرف مدت کوتاهی در      
رابطه قانون ممنوعيت شرکت نظاميان در احزاب سياس©ی ني©ز بس©ادگی زي©ر پ©ا گذاش©ته ميش©ود و ب©دين ترتي©ب  آدول©ف هيتل©ر ب©ا                       

اگرچ©ه هيتل©ر در م©دت بس©يار کوت©اهی ب©ه ارگانه©ای         .حمايت  مستقيم جامعه توله  ق©دم ب©ه دني©ای سياس©ت پس©ا جن©گ م©ی گ©ذارد                  
او حزب©ی را م©ی خواه©د ک©ه خ©ود بني©ان       . نم©ی دان©د    با اينحال اي©ن ح©زب را متعل©ق ب©ه خ©ود       می شود   رهبری حزب مذکور وارد     

هيتلر که پيش از . گذاشته باشد اما در عين حال اينرا هم می داند که به جامعه توله و امکانات و ارتباطات آن نياز فراوان دارد          
 برخ©وردار ب©وده ،   و سازمانهای فراماسونری آلت دس©ت آن  " مرکز يهود سرمايه مت "از اطالعات تئوريک در رابطه با       اين تنها   

او می آموزد ک©ه ب©دون اس©تفاده    . اينک بگونه ای مستقيم و در پراتيک روزمره درارتباط با اين شبکه مافيايی قرار گرفته است     
جامع©ه بع©د از   از نردب©ان ق©درت  در   و ب©اال رف©تن   بهينه از امکانات بی حد و حصر تشکيالت فراماسونری ، امکان رشد و اعتال         

در اي©ن رابط©ه او بع©دها و در آس©تانه تص©احب ق©درت       .  جنگ آلمان ، اگر غيرممکن نباشد ب©ی تردي©د بس©ا س©خت و دش©وار اس©ت            
 ! خواهد آموخت سا چيزهای ديگر نيز در اين مقولهسياسی  و  ورود  به معادله قدرت  چه در اروپا و در ابعاد جهانی ، ب

 
گرفته شدن توسط کانونهای قدرت سياسی و اقتصادی ، هيچ راهی جز تبديل شدن به ي©ک پ©ارامتر ق©درت  در          خاطب قرار برای م 

بدين منظ©ور ب©ه مح©ض س©فت ش©دن ج©ای       . درون جامعه وجود ندارد  و او می خواهد که خود مستقيما مخاطب قرار گرفته شود    
ردرون حزب می رود تا در گامهای بعدی ان©دک ان©دک ب©ه س©مت خل©ع ي©د           پايش درميان حزب ابتدا بدنبال سلب نفوذ جامعه توله د         
کام©©ل ازعض©©ويت در ح©©زب ک©©ارگران  ب©©ه هم©©ين دلي©©ل ه©©م هن©©وز س©©ه م©©اه   . از خ©©ود تش©©کيالت تول©©ه و ش©©خص س©©بوتندورف ب©©رود  

دت هم با آوردن او دراين م. گذرد که هيتلر با جلب درکسلر تصميم به تهيه يک برنامه جديد برای يک حزب جديد  می گيرد          نمي
 .رفقای نظامی زمان جنگ خود به حزب، چهره آنرا کيفا تغيير داده است 

 
 و انتق©©ال رياس©©ت ب©©ه آنت©©ون ١٩٢٠ ژانوي©©ه ٥درس©©ت يکس©©ال پ©©س از بنيانگ©©ذاری  ح©©زب ک©©ارگران ، ب©©ا اس©©تعفای ک©©ارل ه©©ارر در  

 و پروس©©ه تعام©©ل پيش©©وای آين©©ده آلم©©ان ب©©ا  درکس©©لر، ب©©ه نف©©وذ مس©©تقيم جامع©©ه تول©©ه در ح©©زب  توس©©ط هيتل©©ر پاي©©ان داده م©©ی ش©©ود   
 م©اده ای توس©ط آدول©ف    ٢٥ فوري©ه همانس©ال ب©ا اع©الم  ي©ک برنام©ه       ٢٤. تشکيالت فراماسونری ، پا به مرحله نوينی می گ©ذارد     

اس©ی   نفر ،  با تغيير نام  و برنامه حزب کارگران آلمان ، اولين هدف سي٢٠٠٠اولين گردهمايی توده ای حزب در مقابل  هيتلردر
 . NSDAP" حزب کارگران ناسيونال سوسياليست آلمان . " حزب خود  را بوجود می آورد   نهايتا پيشوا محقق شده  و او

 
بقه کارگر ک©ه  با آنکه حزب نوين قاعدتا بايد  در اساس  يک حزب کارگری و سوسياليستی باشد با اينحال مخاطبان آن نه فقط ط      

ی س©همی در  در اين برنامه به شکل ماهران©ه ای ب©رای هم©ه اقش©ار و طبق©ات اجتم©اع          . است" ملت آلمان "کل جامعه و مشخصا     
 .  نی می تواند که بخشی از خواسته هايش  را در اين برنامه بيابد آلما، هر" سرمايه کالن"نظر گرفته شده و بجز 

 
تخص©يص  . ن کمر بردگی  سود  و تنزي©ل  برای کارگران ، از ميان رفتن درآمدهايی  که بدون کار کردن بدست می آيند  و شکست            

ضبط و مصادره سرمايه هايی  ک©ه از قب©ل   . عيت کار کودکان  و نوجوانان زمين برای منافع عمومی و مقاصد اجتماعی  و ممنو  
جنگ عايد سرمايه کالن گرديده به نفع جامعه  و خالصه مهمت©ر از هم©ه تقس©يم س©ود  حاص©له در کلي©ه موسس©ات و کارخانج©ات          

 ....  صنعتی  و بزرگ 
 

برای طبقه متوسط ،  سوسياليزه ک©ردن ف©وری فروش©گاههای ب©زرگ  و اج©اره دادن آنه©ا ب©ه س©وداگران خ©رده پ©ا ب©ا کراي©ه ه©ای                
مجازات محتک©ران ،  . گسترش عادالنه آموزش وامکانات بهداشتی  بويژه در دوران کهولت  و افزايش رفاه بازنشتگان   . نازل  

 ....  به حقوق خلق  و قاچاقچيان  و متجاوزان
 

الغ©ای  . برای ناسيوناليستها ، اتحاد  تمامی سرزمينهای آلمانی نشين بزير پرچم رايش بزرگ  و ايجاد يک ارتش مقتدر مردمی           
فوری پيمان حقارت بار ورسای  و تساوی حقوق برای ملت آلمان در مي©ان ملته©ای ديگ©ر و خالص©ه  وع©ده مس©تعمرات و کلن©ی           

 .  با ازدياد جمعيت ها برای مقابله
 

اخراج تم©امی خارجي©انی ک©ه در    . برای نژاد پرستان ، بيگانه شمردن يهوديان  و محروم کردنشان از تاسيس موسسات عمومی   
آلمان به عنوان مهمان زندگی ميکنند به شمول يهودي©ان از کش©ور در ص©ورت ع©دم توان©ايی دول©ت در س©يرکردن ش©کم م©ردم  و                  

 . وارد آلمان شده اند  و ممنوعيت هر گونه مهاجرت جديد ١٩١٤رانی  که پس از دوم اوت اخراج فوری تمامی مهاج
 

آن سرمايه کالنی هم که منافع خود را در برنامه نمی يافت، بااين حال می توانست که خود را با اه©داف اع©الم ش©ده ح©زب مبن©ی             
 .  مشترک المنافع ببيند برمقابله با تهديد بلشويزم و رفع خطراز آن در ميان جامعه، همسو و

 
عل©ی رغ©م پاي©ان دادن ب©ه     .  ، سال  تثبيت آدولف هيتلر در هيئ©ت ي©ک شخص©يت سياس©ی در مرک©ز ايال©ت باوارياس©ت             ١٩٢٠سال  

نفوذ مستقيم جامع©ه تول©ه درمي©ان ح©زب ازس©ويی وغيرنظ©امی ب©ودن فعاليته©ايش درص©حنه سياس©ی باواري©ا از س©وی ديگ©ر ، او                      
ب©دين ترتي©ب ه©م هفت©ه نام©ه  دي©ده ب©ان        .  هم با جامعه توله  و هم با اداره ماير در ارتش حفظ کرده است      هشيارانه ارتباطاتش را  

خلق  را که متعلق به سبوتندورف است ، به مثابه ارگان تقريبی حزب حفظ می کند و هم کمکهای مالی  س©روان م©اير و جامع©ه          
 . توله را  از دست نمی دهد 

 
 آدول©ف هيتل©ر    بخشهای روند تصاحب ق©درت سياس©ی  توس©ط    نازی يکی از مهمترين  و آموزنده ترين     مقوله  تامين مالی  حزب       

دراي©ن مقط©ع ام©ا مهمت©رين منب©ع       .   ناسيونال سوسياليستها می باشد که البته م©ی بايس©ت درمبح©ث جداگان©ه ای ب©دان پرداخ©ت                   و
  Dietrich Eckart"  ديت©ريش اک©ارت  "ای  بن©ام   ش©اعر و نويس©نده   ، چهره مشهور و جنج©الی عض©وجامعه تول©ه ،    مالی حزب

 و  افس©ران ارش©د و شخص©يتهای سياس©ی باواري©ا      می باشد که همه جا در کن©ار هيتل©ر ب©وده و حلق©ه وص©ل او ب©ا س©رمايه داران ،          
 .   است  اقتصادی در برلين  و بعدها اليت سياسی
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ل  می شوند ، م©ی ت©وان   توسط اکارت به هيتلر وص به برلين ، ١٣٢٠ ری در آغاز سالاز مهمترين سرمايه دارانی  که  طی سف  
خ©©انواده ای  ک©©ه ص©©احب يک©©ی از بزرگت©©رين . ن©©ام ب©©رد   Edwin & Helene Bechstein" تاين ِاش©©شن©©ه ِب©©ِل و ِهدوي©©نِا"از 

 .کارخانجات سازنده پيانو در اين روزگار می باشند 
 
 

                       
 
 
 
 
 
 

Dietrich Eckart                                                             
 کودتای کاپ  و شورشهای مارس  

 
.  Ernst Röhm ارنست روه©م ، سروان ماير جای خود را به افسرديگری ميدهد بنام سروان اندکی پس از تاسيس حزب نازی

 ب©ر علي©ه   روه©ای بس©يجی  متش©کل در س©پاه آزاد    در برلين دولت سوسيال دمکرات ک©ه ت©ا اي©ن ت©اريخ هم©ه ج©ور اس©تفاده ای از ني              
 ق©©رارداد ورس©©ای مبن©©ی ب©©ر ال©©زام انح©©الل ١٦٠ک©ارگران و س©©ربازان سوسياليس©©ت ک©©رده اس©©ت ، ناگه©©ان ب©©ه ص©©رافت اج©رای م©©اده   

 ش©ش ه©زار   وس©تاو نوس©که ،  فرم©ان انح©الل تي©پ       گ ١٣٢٠ فوري©ه    ٢٩تمامی نيروهای شبه نظ©امی افت©اده و درهم©ين راس©تا در              
، نيروه©ای برگزي©ده س©پاه م©ذکور بفرمان©دهی      در واکنش به اين فرمان .  را صادر می کند      ارهارد  و بخشهايی از سپاه آزاد       نفره

به سمت پايتخت روان م©ی ش©وند  و روز س©يزدهم م©ارس ب©ی ه©يچ         ،Walther von Lüttwitz" ژنرال والتر فون لوتويتس"
ک©ه ق©بال يک©ی از اعض©ای       Wolfgang Kapp" ولفگان©گ ک©اپ  " بن©ام  و ص©دراعظم خ©ود را  مق©اومتی  ب©ر پايتخ©ت چي©ره ش©ده       

صBدراعظم قبلBی   .  سBرکار مBی آورنBد    بBود ، بBر   Deutschnationalen Volkspartei" ح©زب خلق©ی ملي©ون آلم©ان     " رهبری
 از بBBرلين خBBارج مBBی شBBود و متعاقBBب آن  فريBBدريش ابBBرت  رئBBيس جمهBBور ، کBBارگران و    Gustav Bauer "و بBBاورگوسBBتا"

 .کارمندان را به اعتصاب سراسری فرا می خواند 
 

اگBر نگBويم     ( دت دست راستی که چندان هم مورد توجBه تفاسBير رسBمی نيسBت          واما مهمترين نکته قابل تعمق اين کودتای بش       
يه©ودی عض©و جامع©ه تول©ه و     ، حضBور پررنBگ يBک    ) عامدانه به زير فرش جارو شBده و مطلقBا راجBع بBدان بحثBی نمBی شBود                      

 " يچ  لي©نکلن ت©رب ايگنBاس  "جاسوس  سرويس اطالع©اتی انگلس©تان در موض©ع س©خنگو و نماين©ده مطبوع©اتی  دول©ت ک©اپ  بن©ام                   
Ignaz Trebitsch-Lincoln   می باشد! 

 
ی ايگن©اس تيم©وت  "ه است ،  با نامهای ديگری چ©ون   بود  Abraham Schwarz"  آبراهام شوارتز"لينکلن  که  نام اصليش 

او ک©ه طب©ق   . ني©ز ش©ناخته م©ی ش©ود       Moses Pinkeles" موس©ی پي©نکلس  "  وIgnaz Thimoteus Trebitzsch" ت©ربيچ 
ی ،  در ه©امبورگ   س©الگ ١٩  و  در س©ن  ١٨٩٨در مجارستان  م©ی باش©د ، در س©ال     اده ثروتمند يهودی    فرزند يک خانو  معمول  

مسيحی می شود  بلکه با تحصيل علوم دينی لب©اس کشيش©های ي©ک فرق©ه م©ذهبی را ني©ز ب©ر ت©ن ک©رده و ب©ا هم©ين            ظاهرا  نه تنها  
آي©د  و ابت©دا ب©ه کليس©ای انجيل©ی  و        ب©ه انگلس©تان م©ی    ١٩٠٣در .  د ظاهر مسيحی به مح©ل ماموري©ت بع©ديش در کان©ادا  م©ی رو      

مجلس عوام   هم بسادگی به عضويت ١٩١٠  سال .  می پيوندد    Quäker"  کوکر"متعاقب آن  به يک فرقه مذهبی ديگر بنام            
مشغول است  و در اي©ن  !  لت آلمان  ولی اينبار درارتباط با دوه فعاليتهای نفتی درمنطقه بالکاندر ميانه جنگ اول ب    !  در ميآيد   

درآنجا  در نيويورک دستگير می شود و .  رابطه هم از سوی انگلستان به جاسوسی متهم شده و به اياالت متحده فرار می کند        
در انگلستان به اتهام خيانت آنهم در زم©ان جن©گ محاکم©ه م©ی ش©ود  و ب©ه مج©ازات مس©خره         . به انگلستان تحويل داده می شود       

زن©©دانی ب©©ودن در انگلس©تان ، مامورهمک©©اری ب©©ا  !  پ©س از پاي©©ان جن©©گ ه©م ب©©ا اي©©ن س©رمايه    . س©©ال ح©©بس محک©وم م©©ی گ©©ردد  س©ه  
 ض©د يه©ود  در اينج©ا  او آنچن©ان در قال©ب ي©ک     .   م©ی پيون©دد   به مونيخ رفت©ه و ب©ه جامع©ه تول©ه    ١٩١٩ندورف شده و درسال     بوِتِس

 :خلق چنين می نويسدهفته نامه ديده بان او يکبار در. سيار مشکل است باورش اگر ناممکن نباشد ب فرو می رود  که متعصب
 
 "  . که او خود  بدان متعلق  بوده استچرا !    يهود آشنا نيست نژادهيچکس بيش از او به گنديدگی  "
 

ی يهوديان عاداصال مهم نيست که عواقب اين تبليغات تا کجا موجوديت       " سرمايه متمرکز يهود  "برای جنبش صهيونيستی  و      
 مهم اين است که هسته مرکزی وعامل اساسی اينگونه  تبليغات مشمئز کنن©ده  نهايت©ا  تثبي©ت  و    .را درآلمان به خطر می اندازد  

 وابستگان  پراکنده  يک  قوم واح©د ،   که يک دين و آيين بر اينکه يهوديان جهان نه پيروانجا انداختن يک دروغ تاريخی مبنی       
قطع ب©رای  ی  به يهوديان اروپا  که عمدتا  دراين مبه هرقيمتاينرا بايد  .   واحدند ، می باشد       نژادو خالصه يک    يک ملت واحد      

ب©ه عب©ارت ديگ©ر ب©رای     .  و حاضر به بازگشت به سرزمين موعود نيستند ،  قبوالني©د   جنبش صهيونيستی تره هم خرد نمی کنند        
مهم ولی آنست که اين يهوديان  نهايتا بپذيرن©د ک©ه از   . هوديان چه می آيد مهم نيست که بر سر ي" آن سرمايه "و" اين جنبش "

ملتی بی سرزمين که بی جهت در دنيا س©رگردانند ، در حاليک©ه س©رزمين واقعيش©ان      .  يک نژادند  و تکه های پراکنده يک ملتند          
 ، خش©ک و خ©الی از س©کنه  در حس©رت     شخصا قباله اش را بنام قوم برگزيده مهر ک©رده اس©ت  "  يهوه" يعنی ارض اسرائيل که    

 .   در انتظار است  برای ملتی بدون سرزمينسرزمينی  بدون ملت!  آری . وصال دوباره شان  له له می زند 
 

نفوذ  در ادي©ان  و  در جهت اگر اين جا بيافتد آنگاه ديگرهيچ منع اخالقی و دينی برهيچ  يهودی اينچنينی در هيچ کجای جهان ،               
 و پوشيدن لباس آخوند مسلمان و کشيش مسيحی و راهب بودايی ، با هدف نابود کردن ساختارهای ايدئولوزيک  ديگرملتهای
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گ©ر اي©ن    چ©را ک©ه ا  . در ميان  ملل ع©الم ، برج©ای نخواه©د مان©د      "  سرمايه متمرکز يهود  "قيشان  و تثبيت حاکميت ابد مدت        و اخال 
و ن©ام خ©ود را   اس©الم آورد  اد خالصند ، بنابراين بسادگی  پذيرفتنی است که ميتوان دروغ رذيالنه جا بيافتد که يهوديان از يک نژ    

می توان مسيحی شده و با اتکاء ب©ه ق©درت  و س©رمايه  و    . عسکراوالدی مسلمان گذاشت ولی همچنان  تبار يهودی داشت       مثال  
ص©رفا در   از ديگری طی کرد  و نام خ©ود را  سامکانات و ارتباطات  تشکيالت فراماسونری ، مدارج ترقی را در واتيکان يکی پ  

چ©را ک©ه اگ©ر م©الک ، خ©ون  و ن©ژاد باش©د ، ديگ©ر اگ©ر          . تبار خود را هم حفظ ک©رد  با وجود آن   وگذاشت مثال  ژان پل عالم فرض
 ! خودتان هم بخواهيد امکان تغيير خود را نخواهيد داشت 

 
بن©ابراين در اي©ن راس©تا اص©ال تعجب©ی ن©دارد ک©ه ت©ربيچ          . ه©ودی هس©تيد   يعنی حتی اگر کارل مارکس غير مذهبی هم باش©يد ب©ازهم ي      

لينکلن ما هم چند سالی  پس از مشرف شدن به دين مسيح  و پوشيدن لباس روحاني©ت  پروتس©تان  و عض©ويت مجل©س ع©وام و           
 بر تن کند  و ن©امش  جاسوسی برای قيصر وعضويت در يک تشکل ضد يهود ، بعدا  بودايی شده و لباس رهبانيت  دين  بودا را    

 ...الی آخر ! را هم بگذارد  چاو کونگ 
 

                                        
Chao_Kung  ( Lincoln)                            Linconl  in Montreal ١٩٠١                 Ignaz Trebitsch Lincoln 

 
هيتلر و اکارت ه©م ک©ه ب©ا موافق©ت س©روان  روه©م  و ب©رای        ! تای کاپ  درآورده است  بهر تقدير، حاال هم او به يکباره سراز کود        

بررسی  زمينه های همکاری  با دولت مستعجل کاپ  و البته  کمی دير  به برلين  رسيده اند ، در ب©دو ورود  ب©ه  بن©ای ص©دارت                 
 .  عظمای رايش  با  لينکلن روبرو می شوند که  طرف مذاکره شان است 

 
به همين دليل هم فراخوان به اعتصاب فريدريش ابرت بسرعت فراگير مBی شBود    . کاپ را البته کسی جدی نگرفته است        دولت  

کBاپ  زيرفشBار   . هفBده مBارس پايBان کودتBای پBنج روزه اسBت       . و در کمتراز يک هفته طومار دولBت کودتBا را درهBم مBی پيچBد           
فته و به سوئد می گريزد  و خود لوتويتس هم عصر همانروز اسBتعفا  ژنرالها ، لودندورف و لوتويتس ، صبح آنروز کناره گر         

 خود را تسBليم دادگBاه رايBش کBرده و در کمتBر از دو مBاه       ١٩٢٢کاپ دو سال در تبعيد می ماند  ولی نهايتا در آپريل . می دهد   
 .  ژوئن ، براثر سرطان  در بازداشت می ميرد ١٢بعد هم در 

 

 
  لينکلن در کنار پيشوا ـ نفر سمت راست با ريشتربيچ                                            

 
و اما لينکلن هم که با شکست کودتا به وين گريخته است ، يکسال بعد از طريق بالکان به چين می رود  و در آنجا مBی شBود             

 ١٩٢٥گ©ر ب©ه انگلس©تان  در س©ال     پس از يک س©فر دي !    Wu Peifu"  وو پايفو " مشاور نظامی يک فرمانروای چينی بنام 
در . که  ظاهرا بخاطر ديدار با پسرش که به اتهام قتل عمد  در انتظار اعدام بوده انجام می گي©رد ،  دوب©اره  ب©ه چ©ين برميگ©ردد          

  ،  در قالب يک راه©ب ب©ودايی  ف©رو م©ی رود  و م©ی ش©ود      ١٩٣١آنجا  دوباره با يک فقره تغيير مذهب و تغيير نام ديگر در سال     
با س©ری ازت©ه تراش©يده ک©ه ب©ر روی آن دوازده س©تاره ب©ه مثاب©ه         .   Chao Kung" چاو کونگ" با نام جديد !  يهودی  بودايی 

 ، ب©ه خ©دمت  س©ازمان جاسوس©ی  ژاپ©ن در م©ی آي©د و ب©ه         ١٩٣٢نهايتا در آغاز س©ال  .  دوازده قبيله يهود ، خالکوبی کرده است     
 ، در هم©©ان ش©©هر و  ظ©©اهرا در  خ©©دمت  ١٩٤٣د  و ت©©ا  زم©©ان م©©رگش  در اکتب©©ر  مح©©ل م©©اموريتش در ش©©انگهای اع©©زام م©©ی ش©©و  

 . سرويسهای جاسوسی  ژاپن  قرار دارد 
 

 کودتBای دسBت راسBتی کBامال رفBع نشBده ، خطBر انقBالب بخشBهای بزرگBی از آن                تهديBد هنBوز     کBه   ، آنجBا   باز می گرديم به آلمBان     
درهم کوبيده بود اينBک راه را بBرای امBواج خروشBان يBک       کودتای کاپ رااعتصاباتی که با موفقيت     . را فرا گرفته است    کشور

 . شورش وانقالب چپگرايانه بازکرده است 
 

 از تحقBق سوسياليسBم  وعBده داده شBده توسBط حزبشBان ،       USPDاعضا و هواداران نااميد حزب سوسيال دمکراتهای مستقل        
 / ١٩٢٠نترل خود درآورده اند وبدنبال تکميل انقالبات ناتمBام همه جا رابه ک  KPDهمراه با نيروهای متشکل حزب کمونيست

 .  هستند١٩١٩
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 مBارس هBم يBک ارتBش     ٢٠جدای از برلين ، در ساکسونی يBک حکومBت جمهBوری شBوروی قBدرت را در دسBت مBی گيBرد و تBا                       
.  خود در مBی آورد  نفره کارگری که به تازگی شکل گرفته است ، بخش بزرگی از منطقه روهر را به تصرفرسرخ پنجاه هزا  

د  و رانB اهتزاز درآمBدن پBرچم سBرخ بBر فBراز سBر تمBامی ملBت آلمBان مي          ارگان حزب کمونيست در روهر، سخن از ضرورت به    
اينکه آلمان بايد به يک جمهوری شوروی ديگری تبديل شود تا در اتحاد با روسيه ، پايگBاهی بBرای پيBروزی انقBالب  جهBانی                  

 آويختن به راست افراطی از ت©رس چ©پ انقالب©ی در دس©تور ک©ار سوس©يال دمکراس©ی        يکبار ديگر .د  و سوسياليسم  در آينده گرد     
فرمان©ده ارت©ش راي©ش ک©ه      ، Hans von Seeckt"  ه©انس ف©ون س©يکت   "ژنرال جزانه از دولت ابرت عا!  قرار می گيرد حاکم 

اس©تعفا داده ب©ود ، تقاض©ا م©ی کن©د ک©ه بک©ار        چند روز پيش ازاين بدليل خ©ودداری از آت©ش گش©ودن ب©روی نيروه©ای مس©لح کودت©ا         
 .  بندد خطرعاجل سرنگونی  بدست کارگران کمر بر ، به نجات جمهوری از سپاه آزاد بازگشته و با بکار گرفتن دوباره

 
 به منطقه روهر م©ی ريزن©د  و دوب©اره از   ايش با حمايت نيروهای سپاه آزاد بويژه تيپ ارهارد    ارتش نوين ر   ،١٩٢٠سوم آپريل   

ظ©امی  و انب©وهی  جناي©ت  و تج©اوز     و ش©به ن   نف©ر از نظ©امی  ٢٠٠ ح©داقل ه©زار نف©ر کش©ته از س©رخها  و      .کشته پشته می سازند 
در ب©رلين ني©روی پل©يس    . در آلم©ان پ©س از جن©گ اس©ت      چپ بی برنامه و نا متحد کارگری  افسار گسيخته ، بيالن آخرين شورش     

 مارس ب©ه م©ونيخ ب©از م©ی گ©ردد و      ٣١هيتلردر. بکار گرفته است ای سرکوب انقالب واپيما را هم بردر کنار نيروهای نظامی ، ه 
را کرايه می کند که  صاحبخانه اش قی نظامی تبديل می شود  و اتا يری از خدمت نظام به شهروندی غير      همان روز با کناره گ    در

در پيشوای آين©ده آلم©ان احس©اس    را  ين قومانگار که هيچ حساسيتی نسبت به همزيستی  با ا! هم يک يهودی بنام ارالنگر است 
ب©دون تردي©د ، اگ©ر ت©الش کن©يم ت©ا خ©ود را        ! انگار که مسئله او در اين مقطع اصال  نژاد  و قوميت آدمه©ا نيس©ت            . نمی توان کرد    

 ، کراي©ه  اندکی در فضای اجتماعی و بويژه سياسی ــ تشکيالتی  و تبليغ©اتی  درون حزب©ی هيتل©ر در آن مقط©ع زم©انی ق©رار ده©يم                   
 در آنه©م در ش©رايطی ک©ه همزم©ان    . نشينی در خان©ه ي©ک يه©ودی ب©رای او چن©دان مس©ئله پ©يش پ©ا افت©اده ای  نم©ی توانس©ته باش©د                     

 را باي©د ب©ی اعتن©ا ب©ه خص©لت      آلم©ان "و ي©ا اينک©ه   " عمل بياوريددرباره يهوديان اقدام واقعی به  "نشريه ارگان حزب می نوشتند      
 " .می بايد از وجود يهوديان پاک کردت مقتضی ، انه و بيرحمانه اقداماستمگر

 
هيتل©©ر ب©©ا اينک©©ه هفت©©ه نام©©ه دي©©ده ب©©ان خل©©ق را در خ©©دمت ح©©زب حف©©ظ ک©©رده اس©©ت  ب©©ا اينح©©ال مترص©©د فرص©©تی اس©©ت ت©©ا آن©©را از           

ب©©ا ب©©اال گ©©رفتن اخ©©تالف مي©©ان  . اي©©ن فرص©©ت ب©©زودی حاص©©ل م©©ی ش©©ود . س©©بوتندورف خري©©ده و ب©©ه ارگ©©ان رس©©می ح©©زب ب©©دل نماي©©د 
 ، ن©امبرده  ب©ه بهان©ه مق©روض     ١٩٢٠وتندورف  با هيتلر که با جديت از نفوذ  توله در حزب جلوگيری می ک©رد ، در دس©امبر     سب

بديهی بود که صاحب امتياز آينده ديگر هيچ تعهدی به تبليغ حزب ن©ازی ک©ه   . بودن ، تصميم به فروش  ديده بان خلق  می گيرد    
 .  استفاده می کرد ، نمی توانست داشته باشد ر به عنوان ارگان غير رسمیه مذکوتا آن مقطع همچنان از هفته نام

 
رت را بص©دا در م©ی آورد  و    دسامبر ، هيتلر که از تصميم سبوتندورف مطلع گرديده ، زنگ خانه دک©ا    ١٧ساعت دو بامداد روز     

 دس©ت ب©رود و ب©ويژه اگ©ر بدس©ت دش©من       اگر ديده بان خل©ق از . خود مبنی بر خريدن نشريه را به اطالع شاعر می رساند   تصميم  
 ،  ي©ک ت©الش ن©اموفق را در رابط©ه ب©ا      ١٩٢٠سبوتندورف پيش از اين يکب©ار در نيم©ه س©ال    . بيافتد ، کار حزب تمام خواهد بود    

 اي©  "Centralverein deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens"فروش ديده بان به ي©ک تش©کل يه©ودی  بن©ام     
جري©ان  . لبته هيتلر در جريان آن نيز قرارداشته اس©ت  پشت سر گذاشته  که ا   ،  "روندان يهودی مذهب آلمان   مرکزی شه انجمن  "

جمع آوری  پول خريد نشريه  و تامين کنندگان مالی آن ، خود يکی از نکات جالب جريان شکل گيری و ب©دنبال آن ق©درت گي©ری                  
ا ه©يچ ب©دان پرداخت©ه نم©ی ش©ود و ي©ا از کن©ار آن مختص©ر و مفي©د و            در تفاسير رس©می ي©     ازی است که باز هم بداليل معلوم        حزب ن 

بعب©ارتی  (  از مبل©غ يکص©د و بيس©ت ه©زار م©ارک      مهمترين فرد تامين کننده بخش بزرگی. بدون رفتن به عمق ، گذشته می شود        
نف©ر   . م هس©ت  است که البته هنوز درعين ح©ال عض©و تول©ه ه©     "ديتريش اکارت"قيمت فروش نشريه، خود     )  هزار مارک    ١٨٠

از ام©رای ارت©ش و فرمان©ده س©پاه آزادی در باوارياس©ت ک©ه          Franz Ritter von Epp "فرانتس ريتر ف©ون اپ "بعدی ژنرال 
. بخش بزرگی از قروض ديده ب©ان را ه©م  خ©ود درکس©لر قب©ول م©ی کن©د        .  شصت هزار مارک کمکهای  نظاميان را تقديم می کند  

هدي©©ه . لی را البت©©ه کم©©ک م©©الی س©©ی ه©©زار م©©ارکی ت©©ربيچ لي©©نکلن مع©©روف تش©©کيل م©©ی ده©©د    ول©©ی ج©©البترين تک©©ه از کمکه©©ای م©©ا 
 ! غيرمستقيم جنبش صهيونيستی  به همزادان ناسيونال سوسياليست  خود در سرزمين آرياها 

 
ب©ه جبه©ه مقاب©ل    و بدينترتيب آدولف هيتلر با اين کمکهای مالی تعيين کننده ، نه تنه©ا توطئ©ه س©بوتندورف درواگ©ذاری دي©ده ب©ان                  

حزب نازی را نقش بر آب می کند بلکه حزب را نيز از آن پس ب©ه ي©ک س©الح تبليغ©اتی بس©يار ض©روری در هيئ©ت ارگ©ان رس©می                     
ات درون جامع©ه تول©ه ،   کن©ار اختالف©  رآيند تقابل هيتلر با سبوتندورف در، باز سوی ديگر . يسم ، مجهز می کند      ناسيونال سوسيال 

س©بوتندورف ابت©دا از م©ونيخ ب©ه      . ف©راهم م©ی کن©د    چه©ره ماس©ونی پس©ا جن©گ در باواري©ا را      رتمن©دترين   خل©ع ي©د از قد     زمينه ه©ای    
 ، يکب©ار ديگ©ر   ١٩٣٣با قدرت گرفتن حزب نازی در . فرايبورگ  و بعد هم پس از مدت کوتاهی  به ترکيه نوين عقب می نشيند       

،  با اشاره به س©هم خ©ود  و جامع©ه تول©ه در پ©اگيری      " هيتلر بيايدپيش از آنکه " بنام به مونيخ باز می گردد  و با نوشتن کتابی    
ام©ا اينب©ار   ! جنبش نازيسم و صعود آدولف هيتل©ر ، در ص©دد آن اس©ت ک©ه از خ©وان گس©ترده جن©بش ن©ازی ، س©همی ب©ه يغم©ا ب©رد                   

دی مي©©ان  ناس©©يونال دش©©منی پيش©©وا ديگ©©ر بس©©ا ارتق©©اء يافت©©ه و از درگيريه©©ای درون©©ی فراماس©©ونری ، ان©©دک ان©©دک ب©©ه درگي©©ری ج©© 
 ازآلم©ان ن©ازی اخ©راج و    ١٩٣٤سال سبوتندورف دستگير و در. سوسياليسم  و مافيای جهانی  فراماسونری  کشيده شده است    

اط©الع دقيق©ی در دس©ت     اي©ن مقط©ع ب©ه بع©د از سرنوش©ت او      از.  عنوان يک تبعيدی فرس©تاده م©ی ش©ود     دوباره به ترکيه و اينباربه    
ز ناش©ی از تس©ليم   جانگ©دا !  واندوه ان در جنگ جهانی دوم واز شدت غم ه سالها بعد  بدنبال شکست آلم      گفته می شود  ک    . نيست  

 .غرق می کند ، در آبهای بسفر١٩٤٥نهم ماه مه در آلمان، خود را 
 

 ک©ه از   USPDسوس©يال دمکراته©ای مس©تقل آلم©ان     . چپ آلمان هم يک تحول بسيار مهم را پشت سر م©ی گ©ذارد      ،   ١٩٢٠سال  
  در همکاری با سرمايه داران و زمينداران ب©زرگ   SPDلکرد بشدت ضدانقالبی  فريدريش ابرت و حزب سوسيال دمکرات            عم

در کشتار کارگران ، منزجر شده ان©د ، ب©ا ي©ک جه©ش کيف©ی       ستفاده فرصت طلبانه از سپاه آزاد  و ا  در سرکوب شورشهای مارس   
 . و کمينترن نزديک می شوند حزب کمونيست ن از ابرت و حزبش ، در اواخر سال به در دور شد

 

٣٧ 



" گريگ©وری زينووي©ف  "يک يهودی بلند پايه ، بن©ام  ، ميهمان  دسامبر١٧ تا ١٢ در هاله در روزهای    USPD  پنج روزه  کنگره
Grigori Jewsejewitsch Sinowjewهارون آپفل ب©اوم " ، با نام اصلی "Aronowitsch Radomyslski-Apfelbaum   

او آم©ده اس©ت ک©ه پروس©ه ج©ذب و الح©اق بخش©های راديک©التر         .   رئيس انترناسيونال سوم  و نماينده  لنين می باشد     و در موضع  
اکثري©ت نماين©دگان کنگ©ره    . نهصد هزار اعضای سوسيال دمکراسی مستقل آلمان به حزب کمونيست را سريعتر و س©اده ت©ر کن©د             

 نف©ر  ٢٣٦ نف©ر نماين©دگان حاض©ر در کنگ©ره ،     ٣٩٣از . ت  رای م©ی دهن©د    به پيوستن به بين الملل سوم و اتحاد با حزب کمونيس          
مخالفان سالن کنگره را ترک می کنند و بازماندگان اکثرا  در کنگره مش©ترک بع©دی ب©ا    .  رای منفی می دهند   ١٥٦رای مثبت  و     

سال بع©د  .   گذاری می کنند را  پايه VKPD دسامبر همانسال ، حزب کمونيست متحد آلمان ٧ تا ٤حزب کمونيست در روزهای   
ب©ه  واضح  و بديهی است که اين  حزب  نيز .   حزب کمونيست  برداشته می شود ه هفتم ،  لفظ  متحد از جلوی نام      هم  در کنگر   

 .ضبط  و ربط می شود "  پرولتاريای يهود"تمام و کمال در کف با کفايت 
 

دگی  رزا لوکزامب©ورگ  ، است  که قبال ش©ريک زن©   Pau Levi "یپل لو" به عهده يک يهودی بنام رهبری حزب در اين مقطع 
 ک©ه     ،Leo Jogiches" لئ©و يوگيش©ز  " هم ، يک يهودی ديگر، بن©ام  رزا لوکزامبورگ   از قتلو پسپيش از لوی . بوده است 

بوده است ، رهب©ری   " سوسيال دمکراسی پادشاهی لهستان و ليتوانی"وکزامبورک بوده و قبال هم عضو لاو هم شريک زندگی     
 .  دستگير  و در زندان به قتل می رسد ١٩١٩ مارس ١٠لئو در .  حزب را به عهده  داشته است 

  
 

                                      
         Grigori Sinowjew                                     Paul Levi                                          Leo Jogiches 
 

ن©وای چيرگ©ی   " نان  زينووي©ف  ،  ک©ه در س©خ   Otto Strasser" ات©و اشستراس©ر  . "رای گيری هاله ش©رکت نم©ی کن©د    يکنفر در 
" گريگ©©ور اشستراس©©ر "پ©©يش ب©©رادرش  " الن©©دزهوت"ت©©رک هال©©ه  دردمندان©©ه ب©©ه   ب©©ر آلم©©ان را  م©©ی ش©©نود ،  پ©©س از   " مس©©کو

Gregor Strasser يگور يک ارت©ش  گر ! يک سوسياليسم آلمانی ای سوسياليست هستند  ولی  در رويهر دويشان .   می رود
در .  دوه©©زار نف©©ره ب©©ه س©©بک س©©پاه آزادی ، ب©©ا آتش©©بار و پي©©اده نظ©©ام  و گروهانه©©ای تيرب©©ار را ه©©م  در اختي©©ار دارد        خصوص©©ی 

ی گوي©د  هيتل©ر م©  .  ح©زب ن©ازی کن©د    الندزهوت هيتلر همراه با  ژنرال لودندورف ، ب©ه مالق©ات دو ب©رادر م©ی آي©د ت©ا آن©ان را ج©ذب            
يک افسر خطوط مقدم جبهه با مدال درجه يک صليب آهن ، يک ناسيوناليست . گريگور همان مردی بود  که من می خواستم          "

" .  کسی که دريافته ب©ود يهودي©ان س©تون فق©رات و مغزمتفک©ر ه©ر دو هس©تند        "   و "پرشور مخالف مارکسيسم و سرمايه داری  
 . کار چندان  دشواری نمی نمايد جذب اين دو برادر به حزب  برای پيشوا 

 
با وجود سرباز کردن اختالفات درون ح©زب ، هيتل©ر   .  ، اولين کنگره حزب نازی در مونيخ برگزار می شود           ١٩٢١ ژانويه   ٢٢

او منتظ©ر بهان©ه   . هن©وز زم©ان کن©ار زدن درکس©لر ف©را نرس©يده اس©ت        . در اين کنگره تالشی برای گرفتن رهب©ری ح©زب نم©ی کن©د               
اوايل تابستان واحد  حزب در برلين در تقابل  با  نزديکی هيتل©ر ب©ه   . می داند که اين بهانه  دير يا زود دست خواهد داد           است  و    

محافظه کاران  و راستگرايان راديکال در آن منطقه ، بدون اطالع  او تصميم به اتحاد با گروهی از سوسياليس©تهای آکس©بورگ             
اما هيتلر می دانس©ت ک©ه اي©ن حرکت©ی اس©ت در جه©ت کاس©تن از اقت©دار او در         . ه حساب نمی آمد    اين کار قاعدتا گناه ب    . می گيرند   
 . تشکيالت 

 
س©ه روز  .  ژوئيه استعفای خود از حزب را اعال م  می دارد ١١او بالفاصله دست به يک پاتک تکان دهنده  می زند  و در روز  
او خواه©ان رياس©ت ک©ل ح©زب ب©ا اختي©ارات       . ع اعض©ا م©ی رس©اند     بعد هم ي©ک اتم©ام حج©ت را خط©اب ب©ه رهب©ری ح©زب ، ب©ه اط©ال                     

ز ب©ه کميت©ه رهب©ری فرص©ت م©ی      اوهش©ت رو .  حزب بدون پيشوا تمام اس©ت     برای همه مسجل است که  کار        .  د  نامحدود می شو  
ست س©ری ،  با اينحال در آخرين لحظه در يک نش. اما درکسلر چنان برآشفته و خشمگين است که تن به سازش نمی دهد         . دهد  

بالفاصله با يک حکم رسمی  قدرت مطلقه به هيتلر تف©ويض م©ی ش©ود  و در     .  اکارت اورا متقاعد می کند که تن به سازش دهد           
 نفر ب©ه نف©ع او و  تنه©ا  ي©ک     ٥٤٣.  ژوئيه هم  کنگره ای برای انتخاب هيتلر به رهبری مطلق العنان حزب تشکيل می شود      ٢٩

 .از امروز تاريخ  حزب نازی  و به تبع آن آلمان  ورق خواهد خورد . نفر بر عليه او رای می دهند 
 
 

  ١٣٨٧ اسفند ٣٠ پايان بخش نهم  ،                                                                                                          
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 بخش دهم ، عروج فاشيزم در ايتاليا

                                                                                  
 

 فاش عالمتی که در روم قديم آنرا پيشاپيش امپراتور و سران حکومتی حرکت می دادند                                                                                                                                   
  

اگرچ©ه ايتالي©ا درمي©ان فاتح©ان جن©گ      . تبعات تصميمات نابخردانه پيمان ورسای ، دامن ايتاليای همدست فاتحان را نيز می گي©رد          
روض بودن تا دندان به سرمايه مالی وبيکاری گسترده ازيکسو و ياس حاص©له ازب©دقولی ه©ای اتح©اد س©ه        قراردارد با اينهمه مق   

وع©ده و وعي©دهايی ک©ه پ©يش از جن©گ ب©ويژه درق©رارداد مخفيان©ه لن©دن در          . گانه مردم را زيرفشار طاقت فرسايی قرارداده اس©ت       
ان©دکی پ©س از پاي©ان جن©گ ،     .ام جام©ه عم©ل بخ©ود نپيچي©ده اس©ت      رابطه با کمکهای مالی و ارضی به ايتاليا داده شده بود هيچک©د            

س©©رمايه داری اروپ©©ا در حاليک©©ه کم©©رش خ©©م ش©©ده و نفس©©ش ب©©ه ش©©ماره افت©©اده اس©©ت ، خ©©ود را از س©©ويی مواج©©ه ب©©ا حکومته©©ای      
 اح©زاب  گيریاسناک شاهد قدرتشورايی کوتاه مدت به سبک اتحاد شوروی در باواريا و مجارستان می بيند و از سوی ديگرهر           

درديگرکشورها نيز اوضاع  و احوال دس©ت کم©ی   . کمونيست بزرگ اروپا بويژه در سه کشور آلمان ، فرانسه و ايتاليا می باشد         
از کشورهای مذکور ندارد و بعضا مانند نمونه اتريش ، احزاب سوسيال دمکرات نيزتحت تاثير جو انقالبی حاکم برجامع©ه و ب©ه          

يک حزب کمونيست قوی متمايل به شوروی ، راه را برای يک تمايل به چپ گس©ترده در درون  منظور جلوگيری از شکل گيری     
 . . .اوضاع اروپا بشدت بحرانی و جوامع اروپا چهارنعل به سمت قطب بندی شدن به پيش می تازند . خود بازگذاشته اند 

 
گسست وحشتناک درونی . يد قرارگرفته است دريک کالم نظم نوين پسا جنگ که در ورسای پايه گذاری شده بود درمعرض تهد          

 درميانه طيف چپ که حاصل شرکت احزاب سوسيال دمکرات اروپا در سرکوب جنبش کارگری از سويی و راديکاليسم احزاب
 اين توتاليتاريسم در. کمونيستی از سوی ديگر می باشد ، بتدريج زمينه های قدرت يابی توتاليتاريسم راست را آماده می کند 

تاليا خود را برزمينه تقابل دو نيروی چپ س©نتی و راس©ت س©نتی درس©ربراوردن ني©روی س©ومی ب©ارزمی س©ازد ک©ه فاش©يزم ن©ام                       اي
. ينحال تفاوتهای اين دو بس©يار اس©ت  شباهت به نازيسم دارد با اچه در شيوه های تصاحب قدرت بسيار فاشيزم ايتاليايی اگر   .دارد

. راس©©ت ن©ژاد محو نازيس©©م ي©ک اي©©دئولوژی  . س©طحی گ©©ری و ب©ی اطالع©©ی مح©ض اس©ت     مش©ابه قلم©داد ک©©ردن اي©ن دو نش©©انه ب©ارز     
نازيس©م مبتن©ی برن©وعی تلق©ی     . درحاليک©ه فاشيس©م ه©يچ ربط©ی ب©ه مق©والت ن©ژادی ن©دارد         . درست به مانند همزاد صهيونيس©تيش     

.  ک©الن در جامع©ه هس©ت    فاش©يزم ب©رعکس از اس©اس اب©زار حاکمي©ت س©رمايه          . ی و درتعارض با س©رمايه ک©الن اس©ت           سوسياليست
 اس©ت  شيوه اعم©ال حاکمي©ت  برخالف نازيسم ، فاشيزم اگرچه از دستگاه ارزشی خاص خود برخوردار است با اينحال بيشتر يک    

 . درست مثل دمکراسی . تا يک ايدئولوژی 
 

 مش©خص ، ف©ی المث©ل    دمکراسی به تنهايی يک شکل است و تنها موقعی محتوای نظری می يابد که در پيوند ب©ا ي©ک اي©دئولوژی                 
 تنه©ا درن©وع اعم©ال حاکمي©ت س©رمايه برجامع©ه هس©ت و ن©ه چي©زی          ليب©رال تفاوت فاشيزم ب©ا دمکراس©ی   . ليبراليسم قرارداده شود   

 سرمايه البته در اشکاال بس©يار  پنهان سرمايه هست و دمکراسی ليبرال ، ديکتاتوری    عريانفاشيزم ، ديکتاتوری    . بيشتراز آن   
، " مخ©الف "   سياست را ديکته می کند و  علنادر نظام فاشيستی اين فرد ديکتاتور است که !  های مدرن تر    پيچيده تر و شيوه     

.  م©ی گ©ردد   ايزول©ه در دمکراسی ليبرال ، تعيين سياست تنها در حيطه قدرت سرمايه اس©ت و مخ©الف ،      .  می شود    حذف فيزيکی 
سبک برخوردها اما اساسا قابل مقايس©ه  .   تفاوتها فراوان است رتاعمال قددر هر دو نظام يکسان است  اما در محتوای قدرت  

اتک©اء اول©ی ب©ر س©الح     . درست به مانند تفاوت ميان کودکی خرد با پيری کهنسال ! در يکی  خام است و درديگری پخته     . نيست  
 ! او هويتيبرال  انسان در خطر است و در دمکراسی لجاندر نظام فاشيستی همواره . است و اتکاء دومی بر فريب 

 
ک©©انون مرک©©زی ق©©درت را ن©©ه در سيس©©تمهای فاشيس©©تی م©©ی ت©©وان بط©©رق مس©©المت آمي©©ز تغيي©©ر داد و ن©©ه در سيس©©تمهای م©©دعی          

اصال فعليت يافتن حضور ص©رف در ب©ازی ق©درت در ي©ک نظ©ام ب©ه اص©طالح دمکراتي©ک ، ابت©دا ب©ه س©اکن ب©ا                      . دمکراسی موجود   
آنچ©©ه را ک©©ه .   و اع©©الم وف©©اداری ب©©ه قواع©©د اي©©ن ب©©ازی امک©©ان پ©©ذير اس©©ت  و الغي©©ر  پ©©ذيرش ب©©ی قي©©د و ش©©رط نظ©©ام س©©رمايه داری

دراي©ن  . دردمکراسيهای ليبرال می توان تغيي©ر داد ن©ه منش©اء ق©درت ک©ه نهاده©ای مج©ری پي©اده ک©ردن منوي©ات س©رمايه داريس©ت                 
ارن©د ک©ه ازمي©ان عناص©ری ک©ه م©ورد        دح©ق سيستم ، برخالف شکل ساده و وحشيانه اعمال قدرت در يک نظام فاشيسی ، م©ردم           

  تغيي©©ر منش©©اء ق©©درت برخ©©وردار امک©©ان کنن©©د ، در حاليک©©ه مطلق©©ا از نتخ©©ابتايي©©د منش©©اء ق©©درت سياس©©ی و اقتصاديس©©ت يک©©ی را ا
 انتخاب کردن و انتخاب شدن برای هرشهروندی برسميت ش©ناخته ش©ده اس©ت درحاليک©ه             حقدراين سيستم  فريبکارانه     . نيستند  
 . ب شدن تنها دراختيار آنی  است که از حمايت مالی و سياسی کانونهای قدرت برخوردار بوده باشد  انتخاامکان

 
( و کراس©ی  ) م©ردم  ( بنابراين اگر تعريف م©ا از دمکراس©ی همانگون©ه ک©ه از ترجم©ه ص©ريح آن از زب©ان الت©ين ب©ه معن©ی دم©وس                     

امک©ان اعم©ال   م©ردم ب©رای انتخ©اب حاکمي©ت ک©ه  فرات©رازآن          ح©ق    تنه©ا يعنی حاکميت م©ردم برم©ی آي©د ، اص©ل قض©يه ن©ه                )  حاکميت
درهرح©©ال دراينج©©ا نيزدرس©©ت مث©©ل دمکراس©©ی وايم©©ار در آلم©©ان ، س©©رمايه داری ايتالي©©ا    .  توس©©ط  خ©©ود م©©ردم م©©ی باش©©د  حاکمي©©ت

رت ، ب©ه منظ©ور مداخل©©ه غيرمس©تقيم در معادل©ه ق©©د    " س©رمايه متمرک©ز يه©©ود  "درجه©ت حف©ظ خ©©ود درمقاب©ل انق©الب ، بطورع©©ام و     
ک©ه تنه©ا پيروزجن©گ ب©وده و در اي©ن      " سرمايه متمرکزيهود. "بطورخاص به حمايت گسترده و تامين مالی فاشيزم  می پردازند       

مقطع اساسا در خاندان روتشيلدها و سرانگشتان مقتدرش در سازمانهای فراماسونری اروپا کاناليزه ش©ده اس©ت ، درپ©س پ©رده             
رد پ©ای اي©ن سرانگش©تان را    . تماعی را ي©ا دردس©ت دارد و ي©ا درآن اعم©ال نف©وذ م©ی کن©د              سرنخ بسياری از تحرکات سياسی و اج      

از آن . حيطه نفوذ وعملکرد اينان تنها درزمين خودی يعنی زمين سرمايه داری اروپ©ا نيس©ت   . درهمه جا می توان بوضوح ديد  
 . بيشتر تمامی پهنه جنبش کارگری را نيز شامل می شود 

 
٣٩ 



اکثري©ت کادره©ا و رهب©ران س©ازمانهای درون جن©بش ک©ارگری از       . در درون جن©بش ک©ارگری بي©داد م©ی کن©د          " ه©ود پرولتاريای ي "
بيشترش©ان  . هيچک©دام ه©م کارگرنيس©تند    . آنارشيستها گرفته تا تروتسکيستها و از منشويکها گرفته تا بلشويکها يهودی هس©تند         

مافيای يهود به اين هم بسنده نکرده و ش©اخکهايش  .  تاب شده اند ازميان خانواده های متمول يهودی بدرون جنبش کارگری پر    
 کمونيس©ت يه©ودی درکت©ابش    Lenni Brenner"  لن©ی برن©ر  " بن©ا ب©ه ادع©ای    . را تا عمق جنبش فاشيستی نيز امتداد داده اس©ت  

نگ©ذاران فاش©يزم در    ت©ن از بنيا ٥ ، ي©ک قل©م   Zionism in the Age of the Dictators" صهيونيس©م درعص©رديکتاتورها  "بن©ام  
" م©ارش بس©وی رم  "ميان پيراهن سياهان موسولينی درتعداد بسياری از آنان رسما در! آغاز دهه بيست ميالدی يهودی هستند   

آنچنانک©ه  . شرکت داشته و تعداد بسيار بيشتری از يهوديان ايتاليا به عضويت رسمی حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا درمی آين©د    
لي©ا  تنها يکسال پيش ازشروع جن©گ دوم و تص©ويب ق©انون موس©وم ب©ه ن©ژاد ، ح©زب ناس©يونال فاشيس©ت ايتا                   يعنی   ١٩٣٨درسال  

س©ازمانيافته   دري©ک ک©الم حضورگس©ترده يهودي©ت    . ين رابطه بعدا مفصلتر خ©واهم نوش©ت  در ا . بيش ازده هزارعضو يهودی دارد    
 .  حسوس  و ملموس است تمامی فعل و انفعاالت و معادالت اروپای ميانه دو جنگ م آشکارا در

 
درست مثل آلمان ، طبقه کارگر در ايتاليا نيز با الهام از لنين و در راس©تای تص©ميمات انترناس©يونال س©وم ، ط©ی دو س©ال پ©س از          

 معروف می شود ، تالش می کند که ب©ا اعتص©ابات ک©ارگری     Biennio rosso" دوساله سرخ"که به ) ١٩٢٠ و ١٩١٩( جنگ 
در مقاب©ل س©رمايه داری ني©ز ب©ا     . ها و تصاحب زمينه©ای مالک©ان ب©زرگ  راه ي©ک انق©الب پرولت©ری را بگش©ايد                و اشغال کارخانه    
 . با ماموريت حفاظت کارخانه ها ، به مقابله برمی خيزد  Squadristi "جوخه ها"ی ترور مزدور موسوم به تشکيل گروه ها

 
وارد فرهن©گ ايتالي©ای پ©س از جن©گ اول م©ی گ©ردد و ب©ا        " خدوس©اله س©ر  "ک©ه متعاق©ب   ) ١٩٢٢ و  ١٩٢١(دوره دوس©اله بع©دی   

در اينج©ا  . مع©روف م©ی ش©ود     Biennio nero"  دوس©اله س©ياه  "همراه است ب©ه  " جوخه ها"تعرض ضد انقالبی و قدرت گيری 
س©©الهای س©©رخ  دوران اقت©©دار جن©©بش کمونيس©©تی  و س©©الهای س©©ياه دوران دس©©ت    . رنگه©©ای س©©رخ  و س©©ياه  ب©©ار ارزش©©ی ندارن©©د   

در اروپای پ©س از جن©گ اي©ن رنگه©ا هس©تند ک©ه اي©دئولوژی ه©ا و           . بااليافتن پيراهن سياهان موسولينی و جنبش فاشيستی است         
ت©داعی کنن©ده فاش©يزم  و    " جوخ©ه ه©ا  "رنگ س©ياه در ايتالي©ا ب©دليل رن©گ پي©راهن اعض©ای          . احزاب سياسی را  سمبليزه می کنند        

در مقابل رن©گ س©رخ در هم©ه ج©ا ب©دليل حم©ل       . نيروهای اس ـ آ سمبل نازيسم است  رنگ قهوه ای در آلمان بدليل رنگ اونيفرم 
ک©©ه ب©©ا " جوخ©©ه ه©ا  "حاص©ل ق©©درتگيری اي©ن    .پرچمه©ای س©©رخ توس©ط کمونيس©©تها ، ت©داعی کنن©©ده چ©پ  و انق©©الب ک©ارگری اس©©ت      

س©ت ک©ه ت©اريخ ميان©ه دو جن©گ      حمايت دولتی وتامين مالی گسترده سرمايه داری ايتاليا عمل می کنن©د ، س©ربرآوردن چه©ره ای ا                 
 " .بنيتو موسولينی. "جهانی  در ايتاليا را  رقم خواهد زد 

 

 بنيتو موسولينی
 

پ©درش  . يعنی شش سال پيش از تول©د هيتل©ر   . متولد می شود " فورلی" در يکی از مناطق حاشيه  ١٨٨٣يه   ژوئ ٢٩موسولينی  
 Benito Juárez" بنيت©و خ©وارز  "يس©ت متعص©ب اس©ت ن©ام      ک©ه ي©ک سوسيال   Alessandro Mussolini"آلساندرو موس©ولينی "

بنيت©و در ن©وزده س©الگی ب©رای ف©رار از خ©دمت       . مبارز مکزيکی و رئيس جمه©ور بع©دی آن کش©وررا ب©ر روی پس©رش م©ی گ©ذارد              
او دراي©ن مقط©ع   .  با برخورداری از ي©ک عف©و ب©ه ايتالي©ا ب©ازمی گ©ردد       ١٩٠٤ولی  دو سال بعد در سربازی به سوئيس می رود    

اي©©ن . ب©ه هم©ين دلي©©ل ه©م پ©س ازس©ربازی ومعل©م ش©دنش ب©ا فشارکليس©©ا ب©ه ش©غلش پاي©ان داده م©ی ش©ود              . بش©دت ض©د کليس©ا اس©ت    
س©ت رف©تن پ©ی درپ©ی ش©غل معلم©يش در جاه©ای        مواضع راديکال که عم©دتا در نش©ريات محل©ی انتش©ار م©ی ياب©د اگرچ©ه باع©ث از د            

 به دبيری يک تشکيالت ک©ارگری  ١٩٠٩مختلف می شود با اينحال درنهايت سبب ارتقاء جايگاه سياسی او شده تا آنجايی که در    
واق©ع در تي©رول جن©وبی ک©ه در اي©ن مقط©ع زم©انی تح©ت حاکمي©ت امپرات©وری ات©ريش ـ             " ت©رن تين©و  "مرکز استان " تری ينت"در 

  قهرم©ان مل©ی ايتالي©ا  ک©ه  هف©ت      Cesare Battisti"  چس©اره باتيس©تی  "در اينجاست که او با . هست منصوب می گردد هنگری 
 موضع رهبری سوسياليستهای ترن تين©و   پس از اسارت بدست اتريشی ها اعدام می گردد و دراين مقطع در ١٩١٦سال بعد در    

چس©©اره باتيس©©تی ک©©ه تابعي©©ت  . ( فعاالن©©ه ب©©دنبال ج©©دا ک©©ردن منطق©©ه م©©ذکور از ات©©ريش و الح©©اق آن ب©©ه ايتالياس©©ت آش©©نا م©©ی گ©©ردد      
  وض©©عيت ک©©ارگران ناحي©©هت©©ا ي©©ک سياس©©تمدار سوسياليس©©ت ت©©الش ميک©©رد هيئ©©تمپرات©©وری ات©©ريش ـ هنگ©©ری را داش©©ت ابت©©دا در   ا

 Vita Trentina  و ويتا ترن تينا  Il Popolo دو مجله ايل پوپولو١٩٠٠او که از سال . زبان ترن تينو را بهبود بخشدايی ايتالي
  عض©و پارلم©ان اي©التی منطق©ه ايتالي©ايی زب©ان تي©رول        ١٩١٤در   و   وارد مجل©س ات©ريش م©ی ش©ود    ١٩١١در  را اننتشار می داد  

 شروع جنگ به ايتاليا می رود و به تبليغ درجهت کشانيدن ايتاليا به جن©گ علي©ه    اندک زمانی پس از  چساره باتيستی . می گردد   
بعدا خود اوهم به ارتش ايتاليا م©ی پيون©دد ت©ا اينک©ه نهايت©ا توس©ط       . نيروهای محور با هدف الحاق ترن تينو به ايتاليا می پردازد         

 . ) اتريشی ها اسير و بجرم خيانت اعدام  می گردد 
 

فعاليته©ای سياس©ی در ت©ری    . وسولينی عليه کليسا و مقامات محل©ی نهايت©ا ب©ه اخ©راج او ازات©ريش م©ی انجام©د              مواضع راديکال م  
به همين دليل هم بالفاصله پس از اخراج از اتريش در موض©ع دبي©ر   . ينت جايگاه  او را در حزب سوسياليست تثبيت کرده است     

  LA LOTTA DI CLASSE "یمبارزه طبقات"ه نامه خود بنام د نيز هفت اندکی بعش فورلی قرار ميگيرد  وحزب در منطقه زادگاه
موسولينی دراي©ن زم©ان م©ارکس را بزرگت©رين تئوريس©ين سوسياليس©م م©ی دان©د و درمارکسيس©م تزعلم©ی            . را پايه ريزی می کند      

ن جمهوريخ©واه در ف©ورلی   ن©وک تي©ز تهاجم©ات او دراي©ن هفت©ه نام©ه تنه©ا متوج©ه راس©تگرايا          . انقالب طبقاتی را مشاهده می کن©د        
در جريان جن©گ مي©ان ايتالي©ا و دول©ت عثم©انی برس©ر ليب©ی در         . او همزمان ليبرالهای درون حزبی را نيز هدف می گيرد           . نيست  
موس©©©ولينی درف©©©ورلی حت©©©ی ت©©©ا . ، اکثري©©©ت ح©©©زب سوسياليس©©©ت هم©©©راه ب©©©ا موس©©©ولينی علي©©©ه جن©©©گ موض©©©ع م©©©ی گيرن©©©د   ١٩١١

دراين جريان او با دخالت ارتش دس©تگير و ب©ه پ©نج م©اه     .  درگيری خيابانی هم جلو می رود مرزفراخوان به اعتصاب عمومی  و 
فرات©ر ازمرزه©ای ايتالي©ا م©ی رود ت©ا آنج©ا       " انقالبی سوسياليس©ت "با اين واقعه شهرت او به عنوان يک     .زندان محکوم ميشود    

 ک©ه منج©ر   ١٩١٢ستهای درون حزبی در جري©ان کنگ©ره   اين شهرت با تهاجم به رفرمي  . که مورد تشويق لنين نيز قرار می گيرد         
جرم رفرميس©تها نوش©تن نام©ه تبري©ک ب©ه پادش©اه بخ©اطر ج©ان ب©در ب©ردنش از ي©ک             . به اخراج آنها می شود به اوج خود ميرسد          

 . سوء قصد سياسی بود 
٤٠ 



او تي©راژ  . ارگ©ان ح©زب سوسياليس©ت ايتالي©ا انتخ©اب م©ی ش©ود        L'Avanti موس©ولينی دردس©امبرهمان س©ال ب©ه س©ردبيری آوانت©ی      
 سال موفقيت حزب در انتخاب©ات  و  ١٩١٣سال . آوانتی را در مدت کوتاهی از بيست هزار به يکصد هرارنسخه ارتقاء می دهد             

در ايتالي©ا تنه©ا ي©ک اقلي©ت     . ميم گيری برای ورود ب©ه جن©گ اس©ت    نيز سال تص١٩١٤سال   . برگزاری کنگره آن در آنکونا است       
طبع©©ا سوسياليس©©تها ني©©ز از موض©©ع مخالف©©ت ب©©ا ورود ايتالي©©ا ب©©ه جن©©گ ج©©زو اکثري©©ت   . مح©©دود خواه©©ان مش©©ارکت در جن©©گ اس©©ت 

آغازين با اي©ن  م موافقت موسولينی عليرغ. مخالفان جنگ هستند و در اين راستا به سازماندهی اعتصابات عمومی می پردازند        
بی طرفی ايتاليا بی معنی است چرا ک©ه  اعالم می کند که " چساره باتيستی"همسو با   ١٩١٤يکباره در سپتامبر  ، به   موضعگيری
او در حضور باتيستی اضافه م©ی کن©د ک©ه    . تبديل می کند) ـ اتريش ـ عثمانی  آلمان  ( را به همکاران قدرتهای مرکزی درعمل آنان

 ايتاليا را Risorgimento"زايش دوباره"تبديل شدن به يک قدرت جهانی را بيابد  و دستاوردهای معماران        ايتاليا بايد جسارت    
  ازه©م ايتالي©ای کن©ونی در   اريزو رگيمنتو به معنی تولدی ديگ©ر ب©ه جنبش©ی اط©الق م©ی ش©ود ک©ه در تک©ه ه©ای ج©د          . ( تکامل بخشد 

اروپ©©ا ص©©ورت م©©ی ده©©د ، آغ©©از گردي©©ده و ت©©ا جنگه©©ای   ب©©دنبال کنف©©رانس وي©©ن ک©©ه تغيي©©رات بني©©ادی در جغرافي©©ای سياس©©ی  ١٨١٥
 )  . و تشکيل کشورايتاليا پايان ميپذيرد١٨٧٠درو تصاحب پايتخت آن رم  و متعاقبا غلبه بردولت کليسا ١٨٦١استقالل ايتاليا در

 
 در آوانت©©ی و خ©©ودداری او از اع©©الم موض©©ع در ١٩١٤ اکتب©©ر ١٠نتش©©ار موض©©عگيری غيرمترقب©©ه موس©©ولينی بت©©اريخ بهرتق©©دير ا

اي©ن    از . اکتبر منجر به کنار گذاشته شدن بنيتو از مرکزيت حزب و هيئت تحريريه آوانتی می گردد  ١٩برابر مرکزيت حزب در     
اي©ن  . د ايتالي©ا ب©ه جن©گ در کن©ار ق©درتهای اتح©اد س©ه گان©ه هس©تيم           نقطه شاهد يک چرخش سياسی آشکارموسولينی به نف©ع ورو         

 در موضعگيريها سبب می شود که او از سوی سوسياليستها به رشوه گيری ازمتفق©ين ب©ويژه انگلس©تان م©تهم گردي©ده و نهايت©ا             
وسولينی ب©رای س©ازمان   است که شايعاتی مبنی بر جاسوسی مبه بعد ازاين مقطع . از حزب نيز اخراج گردد  ١٩١٤ نوامبر   ٢٥

منفع©ت  ي©ک  هرچن©د تاريخ©دانان ام©روزه     . يس و پرداخت پول توسط  آنان به وی در همه جا بر سر زباها می افتد      اطالعات انگل 
ول©ی دراينک©©ه پوله©©ای زي©ادی در رابط©©ه ب©©ا ت©امين م©©الی نش©©ريه    ،  در اي©©ن وق©ايع از س©©وی موس©©ولينی را تايي©د نم©©ی کنن©©د   شخص©ی 

ن ب©ود پرداخ©ت گردي©ده    تحاد دوگانه بويژه فرانسه که بسيارعالقمند به شراکت ايتاليا در جن©گ درکن©ارمتفقي          موسولينی از سوی ا   
ه©©م ک©©ه ١٩١٧ کمب©©ريج م©©دعی اس©©ت ک©©ه ط©©ی س©©ال  از دانش©©گاهPeter Martlandدرهم©©ين رابط©©ه پيترمارتالن©©د . تردي©©دی نيس©©ت

  Sir Samuel Hoare  ازس©وی سرس©اموئل ه©واره   )ورو ي© ٦٤٠٠مع©ادل (پون©د  ١٠٠هفته ای هست، موسولينی سردبير ايل پوپولو
ه©واره هم©ان کس©ی     . کار می کرده به موسولينی پرداخت ميش©ده اس©ت  MI٥ يک عضو پارلمان انگلستان که در آن تاريخ برای 

ه کنت©رل اتي©وپی را ب©    Hoare-Laval Pakt  ک©ه وزي©ر خارج©ه بريتانياس©ت ط©ی ق©رارداد ه©واره ـ الوال         ١٩٣٥است که بعدها در 
 دردس©ت ن©دارد ک©ه ثاب©ت کن©د اي©ن       در مص©احبه ب©ا گ©اردين اين©را ه©م م©ی گوي©د ک©ه او م©درکی            البته مارتالن©د  . ايتاليا واگذار می کند     

 مکاش©فات مارتالن©د درکت©اب    . داش©ته اس©ت  ! اره ب©ا ايتالي©ا ي©ک رابط©ه عاش©قانه      مرد باهم دوست بوده باشند اگرچه هواره هم©و  دو
٥The Authorised History of MI: The Defence of the Realm   نوش©ته  "  ام آی پ©نج "ت©اريخ مج©از   : دفاع ازقلم©رو   يا
 .  نيز بسيار مورد استفاده قرار گرفته است Christopher Andrew"  کريستوفر اندرو"
 

ي©ا اي©ل   " م©ردم ايتالي©ا  "دهفته بعد ازاخراج از حزب سوسياليست ، موسولينی با ي©ک نش©ريه سوسياليس©تی جدي©د بن©ام      بهرحال چن 
اين نشريه بعدها با تاسيس حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا تبديل .   به صحنه بازمی گردد Il Popolo d’Italiaپوپولو دوايتاليا  

"  مارگريتا س©ارفاتی "يکی از اعضای هيئت تحريريه اين روزنامه يک زن يهودی بنام      . به ارگان رسمی حزب مذکور می گردد        
نت©ی ب©ه اينس©و ادام©ه     ارتب©اط اين©دو از دوران همک©اری در آوا    . است ک©ه علي©رغم متاه©ل ب©ودن س©الها معش©وقه موس©ولينی هس©ت                  

نق©©ش س©©ارفاتی نيزهمچ©©ون همکيش©©ان ديگ©©رش درس©©ايرنقاط اروپ©©ا و آمريک©©ا ب©©ه مثاب©©ه سرانگش©©تان پلي©©د س©©رمايه  . داش©©ته اس©©ت 
ب©©ه نق©©ش تعي©©ين کنن©©ده س©©ارفاتی در رابط©©ه ب©©ا  . متمرک©©ز يه©©ود در ايتالي©©ا و درون جن©©بش فاشيس©©تی بس©©يار جال©©ب و آموزن©©ده اس©©ت 

، تامين مالی موسولينی و موجه جلوه دادن چهره او در محافل و کانونهای قدرت در اروپ©ا و آمريک©ا   موفقيت فاشيسم در ايتاليا    
 . بعدا جداگانه خواهم پرداخت 

 

 چرخش به راست موسولينی
 

همزمان با اولين ضرباتی که در جن©گ متوج©ه ق©درتهای مرک©زی م©ی ش©ود و همينط©ور خ©ودداری ات©ريش از ص©رفنظر ک©ردن از                          
.  اختالف مثل ترن تينو درمقابل حفظ ب©ی طرف©ی ايتالي©ا ، هم©ه روزه ب©ر تع©داد طرف©داران جن©گ اف©زوده م©ی گ©ردد                 بخشهای مورد 

فيليپ©و  "پيوستن جريانات مختلف به موسولينی وحمايت مالی بعضی ازکالن سرمايه داران همچ©ون رهب©ر فوتوريس©تهای ايتالي©ا        
ب©ه   . از او موجب بوجود آمدن موجی  در ايتالي©ا ب©ه نف©ع ورود ب©ه جن©گ م©ی گ©ردد        Filippo Tommaso Marinetti"  مارينتی

 آنارشيس©©تهايی ، چس©©اره باتيس©©تی و فليپ©©و کوري©دونی  ، موس©©ولينی حماي©©ت " فوتوريس©تها "غي©راز فيليپ©©و م©©ارينتی رهبرميلي©©ونر 
 رهب©©ر Leonida Bissolati"  لئوني©©دا بيس©©والتی " وم©©يهن پرس©©تانی چ©©ون  Libero Tancredis" ليب©©رو تانکري©©دس "چ©©ون 

 Lacerba" الکرب©ا " ميليونر حتی مجالت هن©ری خ©ود مث©ل    "مارينتی. "سوسياليستهای  رفرميست را نيز به خود جلب می کند      
موجی ک©ه ب©دينترتيب بوج©ود م©ی آي©د ب©دنبال خ©ود دول©ت را در          .را نيز درخدمت موسولينی و تبليغات به نفع جنگ قرار می دهد       

اين قرارداد که همراه ب©ا وع©ده و وعي©دهای    . رداد مخفيانه با متفقين درلندن می کشاند   به سمت عقد يک قرا    ١٩١٥سوم مارس   
بسيار به ايتاليا در رابطه با اعطای کمکهای کالن مالی  و ارضی بسيار سخاوتمندانه در آينده  می باشد ، نهايت©ا منجرب©ه اع©الم            

بگذريم که اين وعده  و وعيدهای مالی و ارض©ی پ©س   . دد  می گر١٩١٥ مه ٢٤جنگ ايتاليا به امپراتوری اتريش ـ هنگری در  
از پايان جنگ با خيانت قدرتهای غربی البته عمل©ی نم©ی گ©ردد و بيک©اری و ب©ی پ©ولی و اس©تقراض خ©ارجی ايتالي©ا را در ش©رايط                         

 .بسيار بدی قرار می دهد 
 

 Filippo Corridoniر فليپ©©و کوري©©دونی  درمي©©ان طرف©©داران ورود ايتالي©©ا ب©©ه جن©©گ بيش©©تر ازهم©©ه اي©©ن سنديکاليس©©تهای طرف©©دا  
موس©©ولينی ازمي©©ان اينه©©ا ک©©ه بت©©ازگی از جري©©ان پاسيفيس©©تی اتحادي©©ه    . هس©©تند ک©©ه توج©©ه موس©©ولينی را ب©©ه خ©©ود جل©©ب م©©ی کنن©©د     

 Fasci d'Azione Rivoluzionaria (FAR)گروه عمل انقالب©ی  جدا شده اند Unione Sindacale Italianaسنديکاهای ايتاليا 
 .شود  ود ايتاليا به جنگ منحل می با ور بنيانگذاری می کند که  البته پس از مدت زمان کوتاهی١٩١٤همان سال را در
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.  روانه جبهه می گردد  و در يک منطقه نس©بتا آرام مس©تقر م©ی گ©ردد     ١٩١٥ اوت ٣١موسولينی خود نيز با شروع جنگ ، در     
 ، همزمان با پيروزی مرحله اول انقالب روس©يه ، ب©ر اث©ر انفج©ار ناخواس©ته نارنج©ک خ©ودی ،        ١٩١٧ فوريه ٢٢دوسال بعد در   

م©رخص ش©دنی ک©ه البت©ه     .  سطحی برداشته که نهايتا در اوت همانسال منجربه مرخص شدن وی از خدمت نظام می گردد       زخمی
 .داليل واضح سياسی دارد 

 
 همزمان با پي©روزی مرحل©ه دوم انق©الب روس©يه ، ايتالي©ا ب©دنبال ي©ک شکس©ت س©خت نظ©امی در           ١٩١٧اندک زمانی بعد در اکتبر   
اين تهديد باعث می شود که برای اولين بار تم©امی اح©زاب ايتالي©ا ب©ا     . ستانه تسليم کامل قرار می گيرد جبهه فليچ ـ تولماين در آ 

 .اتحادی که عمری بسيار کوتاه دارد و با پايان جنگ  بالفاصله ازهم می پاشد . يکديگر متحد گردند
 

ون آلم©©ان پ©©س ازجن©©گ روزگ©©ار زمين©©داران و ب©©ا پاي©©ان جن©©گ همانگون©©ه ک©©ه اش©©اره ش©©د تهدي©©د انق©©الب ک©©ارگری در اينج©©ا نيزهمچ©© 
مبن©ی ب©ر   " ب©ين المل©ل س©وم   " چ©پ ايتالي©ا تح©ت ت©اثيرپيروزی انق©الب روس©يه و فراخوانه©ای        . کارخانه داران را سياه کرده است       

 ،يا و در ابعادی گسترده اقدام به اعتص©ابات ک©ارگری  حرکت به سمت تصاحب قدرت سياسی ، عمدتا درمناطق صنعتی شمال ايتال         
اش©©غال کارخان©©ه ه©©ا و مص©©ادره زمينه©©ای فئوداله©©ا ک©©رده و خواه©©ان س©©رنگونی نظ©©ام س©©رمايه داری ايتالي©©ا  و اس©©تقرار ي©©ک نظ©©ام  

آنان در اين راستا به استفاده گسترده  از عنصرقهر نيز دست يازيده  و بخشی از ک©ارگران هوادارخ©ود     . سوسياليستی می گردد    
 . نام می گيرد  del Popolo   Arditi"آرديتی دل پوپولو"ند که را درکادرنيروی مسلحی سازمان می ده

 
 

                          
Vecchi           Emilio De Bono                  Italo Balbo --  ١٩٢١     Cesare Maria De  Michele Bianchi        

 
هستند که درهمه جا بويژه در من©اطق ص©نعتی ش©مال    " جوخه های رزمی"برای مقابله  با اين وضعيت ، اين اسکوارديستها  يا   

موس©ولينی در  . سرمايه ، حفاظت از آنان را درمقابله با آرديت©ی برعه©ده دارن©د    ايتاليا و در قالب مزدبگيران فئودالها و صاحبان       
  به Fasci di combattimento در ميالن با سازماندهی اين جوخه ها در قالب يک تشکيالت شبه نظامی ،  ١٩١٩ مارس ٢٣

 چه©ار  ضمن اينکه او مجبور است که در تشکيالت جديد ، ق©درت را ب©ا ي©ک گ©روه            . را بنيان می گذارد     " رزم فاشيستی "معنای  
، چساره ماريا  د وک©ی   Michele Bianchi "ميکله بيانچی"،  Italo Balbo"ايتالو بالبو"نفره فرماندهان اين جوخه ها يعنی 

 Cesare Maria De Vecchi   اميليو د بونو"و" Emilio De Bono که بعضا همچون ايتالو بالبو فرماندهانی . تقسيم نمايد
 تحص©يالتش در فل©ورانس ب©ه    بالبو که دانشجوی جامعه شناسی است پس از پايان. ار دارنددر ارتباط مستقيم با سرمايه يهود قر     

او بع©دها ب©ه   . بع©دا مفص©ال توض©يح خ©واهم داد     " ف©رارا "در رابط©ه ب©ا او و ب©ويژه ش©هر    ! رفته و می شود کارمند بانک  " فرارا"
بدين ترتيب پروسه چرخش موسولينی از م©اوراء چ©پ انقالب©ی سوسياليس©ت ب©ه      . فرماندهی نيروی هوايی ايتاليا ارتقاء می يابد      

  .ت ضد انقالب فاشيستی در مدت زمانی نه چندان طوالنی به بلوغ می رسد ماوراء راس
 

اي©ن حماي©©ت  . در وحش©ت ازي©ک انق©الب پرولت©©ری دول©ت ب©ورژوازی ايتالي©ا دس©©ت فاشيس©تها را بط©ور گس©ترده ای ب©©از م©ی گ©ذارد            
ب©ه  ١٩٢٠زبيس©ت هزارنف©ردر  دولتی باعث دست باالپيداکردن فاشيستها نسبت ب©ه کمونيس©تها م©ی ش©ود بطوريک©ه اعض©ای آنه©ا ا                 

م©©ی رس©©د وچن©©ين اس©©ت ک©©ه ب©©ا ع©©روج فاشيس©©م ، ايتالي©©ای پ©©س ازجن©©گ وارد دوره موس©©وم ب©©ه     ١٩٢١دويس©©ت ه©©زار نفردرس©©ال  
 .می گردد" دوساله سياه"
 
 

 ١٣٩٠ شهريور ٢٢پايان بخش دهم ، 
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 بخش يازدهم ، حزب ناسيونال فاشيست ايتاليا

                                                                                    
 

. برسرتعيين برنام©ه تش©کيالت م©ذکور ب©ه بل©وغ م©ی رس©د       " رزم فاشيستی"پروسه چرخش به راست موسولينی متعاقب تاسيس  
اص©ال ب©ا تن©وعی ک©ه در     . ی برخوردار نيس©ت  اين جريان که درآن فوتوريستهای مارينتی دست باال را دارند ازهيچ برنامه همگون  

موسولينی خود اشاره بدين دارد ک©ه  . اجزای متشکله آن موجود است رسيدن به يک برنامه همگون از اساس امکانپذير نيست  
 .  برخوردارنبوده است Aktivismus" محض فعال بودن"در آن روزها او ازهيچ دکترينی جز دکترين 

 
  م©واد برنام©ه ای همچ©ون ض©ديت ب©ا س©رمايه داری ، س©لطنت و روحاني©ت ب©ا پش©توانه ناسيوناليس©تی                  به هم©ان ان©دازه ن©اهمگون      

ب©ه  برای مردم عادی  فه©م  جري©انی  ک©ه  ب©ا  ش©عارهای  چپگرايان©ه ، همزم©ان ه©م علي©ه راس©ت و ه©م علي©ه چ©پ                     . افراطی است   
 ٤٧٩٥کل استان ني©ز تنه©ا    نمی شوند و درد شورای شهردر انتخابات ميالن اصال وار. می پردازد ، ساده نيست  بسيج توده ای    

ازيکسو شکس©تی خف©ت ب©ار در مقاب©ل رقب©ای س©ابقش       . اين برای موسولينی يک ضربه دوگانه است . رای نصيب آنان می گردد      
 ص©ندلی در پارلم©ان نصيبش©ان ش©ده اس©ت و از س©وی ديگ©ر در درون تش©کيالت ک©ه در رابط©ه ب©ا                      ١٥٦درحزب سوسياليست ک©ه     

 . به صالبه کشيده شده  و می بايستی که پاسخگو باشدQuadrumviren ات  درمقابل اقطاب چهارگانه حزبیايج انتخابنت
 

م©©ارينتی خواه©©ان ي©©ک گ©©رايش ب©©ه چ©©پ قاطعان©©ه اس©©ت و ش©©عار انق©©الب    . دراي©©ن نقط©©ه اس©©ت ک©©ه اختالف©©ات درون©©ی ب©©اال م©©ی گي©©رد   
.  او همچن©ين خواه©ان س©خت ترش©دن مب©ارزه ب©ا س©لطنت و روحاني©ت اس©ت         . م©ی ده©د     ) البته ب©دون انترناسيوناليس©م      ( بلشويکی  

الت امنيت©ی  و انتظ©امی کش©ور    و تش©کي  زن©دانها   و خواه©ان انح©الل    به مبارزه م©ی طلب©د      مارينتی حتی بورکراسی اداری را نيز       
زگش©ت دوب©اره او ب©ه چ©پ     با. برعکس موسولينی تصميم خود را مبنی بريک تغييرخط اساسی به راست گرفته اس©ت            . می گردد   

او اي©©ن تص©ميم سرنوش©©ت س©از را  ب©©ا ي©©ک   . اگ©ر ه©©م ک©ه بخواه©©د ،  ب©ا م©©ارک خي©انتی ک©©ه ب©ر اومان©©دگار گردي©ده امکانپ©©ذير نيس©ت        
 . اعالم ميدارد ١٩٢٠در" رزم فاشيستی"چرخش به راست آشکار ، طی دومين کنگره 

 
آنست که ما بجای غرق کشتی ب©ه  ف©تح عرش©ه بپ©ردازيم و آنگ©اه      خط ما نبايد غرق کردن کشتی بورژوازی باشد بلکه درستتر      "

 ".عوامل انگل ماب را از عرشه بدريا بريزيم 
 

. ازجمل©©ه کلي©©ه فوتوريس©©تهای م©©ارينتی از تش©©کيالت بي©©رون م©©ی رون©©د   . اي©©ن گ©©ام موس©©ولينی ريزش©©های بس©©ياری را ب©©دنبال دارد  
ت ، چشم انداز جذب نيروهای تازه اينبار اما از راس©ت جامع©ه را   درمقابل اين ريزش بزرگ از چپ ، چرخش موسولينی به راس        

( و کاپيت©ال  ) ش©اه  ( کين©گ  "مع©روف يعن©ی   " ک"گامه©ای بع©دی مبن©ی برآش©تی دوب©اره ب©ا س©ه        . در مقابل فاشيس©تها م©ی گش©ايد         
 ١٩٢١م©اه م©ه   ١٥ نخس©ت وزي©ر وق©ت از او در انتخاب©ات     Giovanni Giolitti و حماي©ت جي©وانی جي©وليتی    " و کليسا ) سرمايه

اين موفقي©ت ب©ه اي©ن دلي©ل بدس©ت م©ی آي©د        .  نفر ديگر از کادرهای فاشيست به پارلمان وارد شود ٣٣باعث می شود که همراه با   
 .   کرده است blocchi nazionaliی بلوک ملی  که جيولتی کادرهای فاشيست را وارد ليست حکومت

 
 ب©ه س©مت نخس©ت    ١٩٢١ ت©ا  ١٨٩٢ ب©اردر فاص©له س©الهای      ٩جيولتی از مقت©درترين سياس©تمداران ت©اريخ معاص©ر ايتالياس©ت ک©ه               

ار وزيری اين کشور انتخاب شده  و عليرغم افتضاحات مالی بسيار و سوء استفاده گسترده ازقدرت و مق©ام  ، س©اليان س©ال اقت©د       
 ت©©ا مرحل©©ه ١٨٩٣اي©©ن س©©وء اس©©تفاده ازق©©درت يکب©©ارحتی  در دس©©امبر .  و نف©©وذ خ©©ود برص©©حنه سياس©©ی ايتالي©©ا را حف©©ظ م©©ی کن©©د   

نف©وذ او ت©ا آنج©ا ب©وده اس©ت ک©ه ازدوران زمام©داری  وحاکمي©ت او         . استعفاء  و فرار او به  شارلوتن بورگ هم کشيده م©ی ش©ود             
عدم موفقيت جيولتی در معتدل کردن .   نام برده می شود età giolittiana"  رجيولتیدوران يا عص"برسياست ايتاليا به مثابه 

 ١٩٢١ ژوئي©ه  ٢١فاشيستها  و جذب و هضمشان درسيستم  که نهايتا پس از دوماه  به استعفای او از مقام نخست وزي©ری  در   
رش فاشيستها بسوی رم  فاتحانه به نتيج©ه  است که با ما " دوساله سياهی "و سرآغاز   " دوران جيولتی "منجرمی گردد ، پايان     

 .می رسد 
 

 موس©©ولينی ١٩٢١ب©©ا ورود فاشيس©©تها ب©©ه پارلم©©ان و ب©©دنبال تص©©فيه کام©©ل تش©©کيالت ازعناص©©رمتمايل ب©©ه چ©©پ ، درهف©©تم ن©©وامبر    
را اع©©الم م©©ی کن©©د و    PNF( Partito Nazionale Fascista(تغييرن©©ام رزم فاشيس©©تی ب©©ه ح©©زب ناس©©يونال فاشيس©©ت ايتالي©©ا     

شيس©تها از  با بنيانگذاری ح©زب ، فا . بدينترتيب فاشيزم در ايتاليا شکل تشکيالتی مناسب با محتوای برنامه جديد را پيدا می کند           
 .  خيز به سوی تصاحب قدرت سياسی را رسما آغاز می کنند اسی با برنامه مبدل شده وريان سييک جهيئت يک گروه فشار به 

 
استراتژی موسولينی اين ب©ود ک©ه ب©ا اف©زايش ترورتوس©ط فاشيس©تها ازس©ويی و جل©وگيری ازتثبي©ت ي©ک دول©ت ب©ا ثب©ات از س©وی                   

م©رد مقت©در ک©ه آرام©ش و ص©لح را ب©رای       ديگر، به انتظارروزی بنشيند که خرابی اوضاع صداها برای ضرورت باال کشيدن يک               
 . اين انتظار چندان بدرازا نمی کشد . ايتاليا به ارمغان آورد باال بگيرد 

 
 انجام م©ی گي©رد توس©ط فاشيس©تها      که از سوی چپها در واکننش به ترورهای افزايش يابنده١٩٢٢اعتصاب عمومی  اول فوريه      

بوزن و ترين©ت   سپتامبر، شهرهای ميالن، جنوا، ليورنو، ٥ آگوست تا ٣ درفاصله   جوخه های فاشيست  . شکسته می شود  هم  در
 . اگرچه در پارما متحمل يک شکست می شوند . را به تصرف خود در می آورند 

 
٤٣ 



او هم©راه ب©ا چه©ل ه©زارتن     . با اين حال موسولينی زمان را برای نشان دادن خود به مثابه ناجی قدرتمند ايتاليا مناسب م©ی بين©د           
 تص©ميم م©ی گي©رد ک©ه ب©ا      Luigi Facta نخس©ت وزي©ر ل©وئيجی فاکت©ا    . م©ی کن©د   را آغ©از  " مارش بسوی رم"راهن سياهانش از پي

فاکت©ا ،    را نمی دهد که با سلب اعتماد ازاما پادشاه نه تنها چنين اجازه ای. ويژه به مقابله با محاصره  رم بپردازداعالم شرايط  
 .موسولينی را مامورتشکيل دولت نيزمی نمايد 

 
تامين کننده مالی مارش بسوی تص©احب ق©درت سياس©ی در رم کس©ی     .  پيراهن سياهان  وارد رم می شوند   ١٩٢٢ اکتبر   ٣٠روز  

ه از نده مالی اي©ن حرک©ت سرنوش©ت س©از اس©ت ک©      او نه تنها تامين کن". مارگريتا سارفاتی"نيست جزمعشوقه يهودی موسولينی    
 موس©ولينی پ©س از  . از او در بخ©ش آين©ده ب©ه تفص©يل س©خن خ©واهم گف©ت        . دارد  ف برنامه ريزان اص©لی آن ني©ز ق©رار         صاساس در 
 غي©ر  ليستی که تقريبا همه را البته به.  پادشاه ميدهد، ليست يک کابينه ائتالفی را به   فرمان تشکيل دولت از سوی پادشاه      گرفتن

  Giacomo Matteotti"جي©اکومو م©اتئوتی  "سوسياليس©تها تح©ت رهب©ری   . وسياليست ديروز خودش ش©امل م©ی ش©ود   از رفقای س
 . نيستند حاضر به همکاری با کسی که اندکی پيش از سوی حزب خائن ناميده شده بود

 
ق©©انونی را از ) نخس©©ت وزي©ران پيش©©ين ايتالي©©ا  ( موس©©ولينی در کادرموافق©©ت ب©©ا جي©وليتی ، اورالن©©دو و س©©االندرا  ١٩٢٣در ژوئي©ه  

)  درص©د آرا ٥٢ب©ا ح©داقل    (ون که برمبنای آن ق©ويترين فراکس©ي  Legge Acerbo" قانون آچربو"مجلس می گذراند تحت عنوان 
 طی مصاحبه ای   ١٩٢٢نوامبر ابتدا در اين قانون به لحاظ نظری      . واهد شد از دوسوم کرسيهای مجلس برخوردارخ    بطورخودکار

 نوامبرهمانس©©ال ٢٤ب©©االخره در .  در نش©©ريه م©©ردم ايتالي©©ا  کلي©©د خ©©ورده ب©©ود ب©©ا ميکل©©ه بي©©انچی يک©©ی از اعض©©ای گ©©روه چه©©ارنفره
. موسولينی موف©ق ب©ه گ©رفتن اختي©ارات کام©ل درزمين©ه اقتص©اد وم©ديريت ازمجل©س نماين©دگان ب©ا ه©دف برق©راری نظ©م م©ی گ©ردد                             

  . دسامبر همانسال اعتبار دارد٣١اگرچه که اين اختيارات محدوديت زمانی داشته و تنها تا 
 

  ک©ه رابط©ه   Partito Popolare Italiano  رهب©ر کاريس©ماتيک ح©زب م©ردم ايتالي©ا       Don Sturzo" ُدن استورتسو"با استعفای 
 ژانوي©ه  ٢٥در انتخاب©ات  . خواس©تار انتخاب©ات جدي©د م©ی گ©ردد      " تغييرش©رايط "چندان خوبی هم با موسولينی ندارد ، او به بهانه  

نصيب فاشيستها می شود و بقي©ه اح©زاب و تش©کلهای ديگ©ر     !  ميليون رای مردم ايتاليا بطرزی کامال دمکراتيک  ٤٫٥ ،     ١٩٢٤
 . ميليون رای قناعت می کنند ٣سياسی ايتاليا  رويهمرفته به حدود صحنه 

 
رهبرسوسياليس©تها و تيزت©رين منتق©د       " جياکومو م©اتئوتی  "،  ١٩٢٤ ژوئن   ١٠در. خوشحالی موسولينی چندان بدرازا نمی کشد       

ب©دنبال تحقيق©اتی ک©ه     . بزودی قاتل او که يک ميليشيای فاشيست است شناس©ايی و دس©تگيرمی ش©ود          . فاشيستها به قتل می رسد      
خارج ازحوزه نفوذ دولت جريان م©ی ياب©د ن©ام بس©ياری از اعض©ای بلندپاي©ه فاشيس©تها در همک©اری و ي©ا آگ©اهی از موض©وع قت©ل                       

. همک©ار ن©زديکش م©ی گ©ردد     " د بون©و " ماتئوتی به ميان می آيد تا آنجا که موسولينی مجبور به کنارگذاشتن بسياری از جمل©ه                
 خود موسولينی هم کشيده می شود و پای او نيز به مي©ان م©ی اي©د و فض©ای  داخ©ل  و خ©ارج ايتالي©ا  برعلي©ه او         رشته تحقيقات تا  

 ، اپوزيس©©يون ب©©ا ه©©دف فش©©اربر پادش©©اه در جه©©ت اع©©الم انح©©الل مجل©©س ، ع©©زل  و دس©©تگيری  ١٩٢٤ ژوئي©©ه ٢٧در  .م©©ی چرخ©©د 
اش©تباه محاس©به   . بتن©ی ب©ر خ©روج و تح©ريم مجل©س م©ی گيرن©د        موسولينی و فرمان انتخاب©ات جدي©د ، تص©ميم مجادل©ه برانگي©زی م            

وحش©تناکی ک©ه ب©©رخالف تص©ور اپوزيس©©يون ب©ا ع©©دم موض©عگيری  ويکت©©ور امانوئ©ل دس©©ت موس©ولينی درغي©©اب آن©ان را ک©©امال در         
 .پارلمان باز می گذارد 

 
 ،  آخ©رين ض©ربه ک©اری را ب©ر     ١٩٢٥ي©ه   ژانو٣موسولينی ازاين فضای موجود در پارلمان حداکثر استفاده را کرده و نهايت©ا در            

او طی يک سخنرانی مسئوليت کليه عملکرد شبه نظاميانش را راسا به عهده گرفته و به م©ردم   . پيکر اپوزيسيون وارد می کند      
ب©دنبال آن م©وج دس©تگيريهای گس©ترده ص©حنه      .  س©اعت نظ©م و آرام©ش را در جامع©ه برپ©ا دارد      ٤٨ايتاليا قول می دهد ک©ه ظ©رف     

و اينچنين اس©ت ک©ه اي©ن س©خنرانی  در آن©روز ب©ه عن©وان آغ©از         .  ايتاليا را درمی نوردد  و نظم فاشيستی برقرار می شود       سياسی
 .عروج ديکتاتوری فاشيستی  وارد تاريخ ايتاليا  و اروپا می گردد 

 
 ١٩٢٨در انتخاب©ات  . دد  تمامی احزاب ايتاليا ممنوعه اعالم می شوند و يک حزب برسرنوشت ايتالي©ا ح©اکم م©ی گ©ر       ١٩٢٦سال  

 هستند که اجازه ش©رکت در انتخاب©ات   (Partito Nazionale Fascista) يعنی حزب ناسيونال فاشيست PNFاين تنها نامزدهای 
 ، ١٩٢٨ اي©نهم قناع©ت نک©رده و درهم©ان س©ال       ب©ه Gran Consiglio del Fascismo " شورای عالی فاشيستی. "را می يابند 

ی ب©©ه منظ©©ور پيش©©برد تغيي©©رات س©©اختاری در راس©©تای گ©©ذار تم©©ام عي©©ار نظ©©ام سياس©©ی ايتالي©©ا ب©©ه ي©©ک   چارچوبه©©ای ق©©انونی ض©©رور
 به عنوان تنها حزب سياسی ايتالي©ا و موس©ولينی ب©ه عن©وان راس نظ©ام           PNFديکتاتوری فاشيستی را تعبيه کرده و بدينترتيب          

و بازداش©ت او  " شورای عالی فاشيس©تی "نی توسط همان  که با عزل موسولي  ١٩٤٣اين قانون تا      . تک حزبی اعالم می گردند      
 . از اعتبار می افند ، سالهای سال مقدرات ايتاليا را رقم می زند 

 
تغييرات ساختاری درنظ©ام سياس©ی ک©ه از ب©اال ت©ا پ©ايين سيس©تم را دره©م ميپيچ©د ، نهايت©ا               !  پس ازپايان پروسه قانونی      ١٩٣٢در

ش©ود   منح©ل  مي  PNF  که١٩٤٣ ژوييه ٢٤اين روح دهشتزا  تا . تشر می کندرا من" يسمروح فاش"موسولينی بيانيه زيربنايی    
 . رسما ممنوعه اعالم می شود  PNF ژوييه  ٢٧سه روز بعد در .  سراسر ايتاليا را در خود می پيچد 

 

 رابطه هيتلر با موسولينی
 

اي©ن ام©ا   . وپا به نفع توتاليتاريسم راست برهم م©ی خ©ورد   يکسال بعد با روی کار آمدن آدولف هيتلردر آلمان ، تعادل قدرت در ار            
به هيچوجه به معنای هم خطی و نزديکی دو نماينده عمده راس©ت توتاليتاريس©تی در اروپ©ا يعن©ی دو ح©زب ناس©يونال فاشيس©ت و                 

 ب©©ه س©©طح  در وني©©زهم  کمک©©ی ب©©ه رس©©يدن دو ح©©زب١٩٣٣اول©©ين دي©©دار موس©©ولينی ب©©ا هيتل©©ر در . ناس©©يونال سوسياليس©©ت نيس©©ت 
توافقات استراتژيک بکنار، پس ازاين ديدارمعاون وزارت امورخارج©ه وق©ت آلم©ان ارنس©ت ف©ون             . توافقات استراتژيک نمی کند     

نم©ی ش©ود پ©يش بين©ی ک©رد ک©ه ب©ين اي©ن دونفرهمک©اری نزديک©ی              "وايتسکر ، به يکی ازمقامات سوئيسی محرمانه می گويد حتی         
 " .نيزممکن گردد

 ٤٤ 



ه رهبری و سياستهای حزب نازی در آغاز ، نگاهی است انتقادی  و ب©ا حف©ظ فاص©له  و در برخ©ی م©وارد حت©ی             نگاه موسولينی ب  
نزديکی موسولينی و فاشيزم نوع ايتاليايی به نازيسم آلمانی ، بيش از آنکه داليل ايدئولوژيک داش©ته باش©د ناش©ی از                . خصمانه  

عنی اگر قدرت آلمان نازی در سالهای پايانی دهه س©ی ، معادل©ه کالس©يک    ي. الزامات تعادل قوای سياسی آنروز بوده است و بس  
قدرت در اروپا را درهم نمی ريخت ، بی ترديد جای ايتاليای موسولينی درميان سرمايه داری غرب بود  و نه در کن©ار ناس©يونال    

س©ولينی اگ©ر کمت©ر از تض©اد او ب©ا      تضاد ميان دمکراسی بورژوايی ح©اکم برجوام©ع س©رمايه داری کالس©يک ب©ا مو        . سوسياليستها  
ب©©رای موس©©ولينی کم©©ال مطل©©وب هم©©واره آن ب©©وده اس©©ت ک©©ه دني©©ای آن©©روز ،   . ناس©©يونال سوس©©ياليزم نباش©©د ، حتم©©ا بيش©©تر نيس©©ت  

او نه در انديشه  . ايتاليای فاشيست تحت رهبری او را به مثابه يک قدرت منطقه ای  در اروپا  و شمال آفريقا برسميت بشناسد          
 . ل شدن به يک ابرقدرت جهانی است و نه اگرهم باشد اساسا در قد و اندازه چنين مطالباتی هست تبدي

 
برخالف هيتلرکه سرمايه يهود را دش©من ش©ماره ي©ک خ©ود     . مهمترين اختالف نظری ميان دو ديکتاتور درتشخيص دشمن است        

ينی از اس©اس ه©يچ تض©ادی ب©ا س©رمايه بطورع©ام و       معرفی کرده و انگشتش را به سمت وال استريت نشانه رفته است ، موس©ول       
بگذريم ازآنکه گوشه ن©ه چن©دان ن©اچيزی از ح©زب او ني©ز ب©رروی ش©انه ه©ای اکثري©ت قري©ب ب©ه                      . سرمايه يهود بطورخاص ندارد   

واهم  بيش©ترخ PNFدربخش بعدی به اين جنب©ه از ت©اريخ       . اتفاق يهوديان ايتاليا و سرمايه های غيرمتمرکز آنان بناگرديده است         
 .پرداخت

 
آدول©ف هيتل©ر در واک©نش ب©ه  اعتراض©ات م©داوم چروت©ی س©فير موس©©ولينی در آلم©ان  ک©ه باره©ا بن©ام او از پيش©وا م©ی خواه©د ک©©ه                

طی ساليان دراز ، از ه©ر  " رفتارش را با يهوديان نرمتر کند ، پاسخ می دهد که ايل دوچه هنور مافيای يهود  را آنگونه که او               
او ک©ه خ©ود ني©ز درآغ©از ب©رخالف تبليغ©ات م©ديای        . شناخته و مورد بررسی قرار داده اس©ت نم©ی شناس©د    " ه لحاظ  و از هر زاوي  

يهود هيچ ضديتی با يهوديان ندارد ، اويی که پزشک عزيزترين کسانش يعنی مادرش دکتر بلوخ يهودی است ، او ک©ه از اتف©اق    
اويی ک©ه کتابه©ای ادوارد ف©وکس    .  ياکوب آلتنبرگ يهودی هستند هميشه مشتريان دائمی و پر و پا قرص نقاشی هايش ، امثال ! 

او ک©ه م©دتها مس©تاجر ارالنگ©ر     . يهودی را می خواند و آنها را علنا درکتابخانه اش در کنار کتابهای فرويد يهودی نگه می دارد      
ی بخشی ازهم©ين س©رمايه يه©ود    يهودی بوده  و خالصه اويی که اساسا با حمايت فعال تشکيالت فراماسونری توله و حمايت مال 

ط©ول س©اليان دراز و از ه©ر لح©اظ      " و صهيونيزم بين الملل به سمت تصاحب قدرت سياسی خيزبرداشته است و بقول خودش در     
با قدرت و کارکردهای سرمايه متمرکز يهود و انگشتان دراز آن در تشکيالت قدرتمند فراماسونری جه©انی از  " و از هر زاويه    
کارگری  و انترناسيونال سوم از س©وی ديگ©ر س©ر و ک©ار داش©ته ، در نهاي©ت ب©ه اي©ن قناع©ت رس©يده اس©ت ک©ه در             سويی و جنبش    

 ، افس©©ار حاکمي©©ت ١٩٢٩مقاب©©ل يهودي©©ت س©©ازمانيافته ب©©ين الملل©©ی ک©©ه راس آن در وال اس©©تريت نشس©©ته و ب©©ا کودت©©ای اقتص©©ادی    
 . يا تسليم  و انقياد و يا دشمنی و جنگ . شتر موجود نيست آمريکا را نيز به تمام و کمال بدست گرفته است ، دو راه  بي

 
 فاش©يزم او و  همانگون©ه ک©ه مي©ان   . ميان او و هيتلر يک دنيا تفاوت موج©ود اس©ت   . موسولينی اما در دنيای ديگری سير می کند      

 يهود و د چه رسد به سرمايههيچ مشکلی با سرمايه کالن ندار     موسولينی همانگونه که گفتم اصال     . آلمانی   ناسيونال سوسياليزم 
 .آغاز منافع خود را بيشتردر نزديکی به دمکراسيهای غربی می بيند تا ناسيونال سوسياليزم هيتل©ری      او اصال در  . وال استريت   

 که معادله قدرت در اروپا برهم می خورد ، در هرکجا در مقابل آلمان و در کن©ار س©رمايه داری   ١٩٣٦در عمل هم تا مقطع سال    
س©فير آلم©ان در ايتالي©ا در تلگ©رافش ب©ه      .  را هم برنمی تاب©د  ١٩٣٣ اکتبر ١٤او حتی خروج آلمان ازجامعه ملل در        . است  غرب  

 . وزارت خارجه آلمان اطالع می دهد که موسولينی ازاين اقدام سخت برآشفته شده و آنرا فوق العاده تقبيح کرده است
 

نوبی که ايتاليا بر آن ادعای ارضی دارد ، بزرگت©رين مس©ئله م©ورد اخ©تالف مي©ان      مهمترازهمه ، در کنار اختالف بر سر تيرول ج  
 خ©ود را ق©درت ح©افظ ات©ريش و مخ©الف سرس©خت نف©وذ آلم©ان ب©ر آن             موس©ولينی . موسولينی و آلمان ن©ازی مس©ئله ات©ريش اس©ت            

ده ک©ه ب©ه اس©تقالل ات©ريش احت©رام      کشور می داند و هيتلراگرچه درآغاز و منجمله درديدار ونيز ، ب©رای ج©ذب موس©ولينی ق©ول دا                  
بگذارد و با ادعای ارضی ايتاليا برتيرول جنوبی مخالف©ت نکن©د ، ام©ا واض©ح اس©ت ک©ه قاطعان©ه ب©دنبال ض©ميمه ک©ردن ات©ريش ب©ه                    

 و در جري©ان قت©ل ذلف©وس در وي©ن ب©ه      ١٩٣٤اين مقوله آنچنان حساس است که روابط دو کش©ور را يکب©ار در   . خاک آلمان است  
 .  سطح خود می رساند تا آنجا که می توان از لفظ خصمانه نيز در اين رابطه استفاده برد پايين ترين

 
 نفره از نازيهای محل©ی ات©ريش ب©ا لب©اس ارتش©ی ب©ه       ١٥٠ ، يک  گروه ضربت ١٩٣٤ ژوئيه ٢٥موضوع ازاين قرار بود که در     

لي©ات از پ©يش ل©و رفت©ه و اکث©ر وزرای کابين©ه       ب©ا اينک©ه عم  . درون کاخ صدارت عظم©ی در مي©دان ب©ال ه©اوس در وي©ن م©ی ريزن©د               
ص©دراعظم   Engelbert Dollfußموفق به فرار می شوند با اينحال نيروی ضربت نازيه©ا موف©ق م©ی ش©ود ک©ه انگلب©رت دلف©وس        

 . ا بقتل برساند مستبد ضد نازی اتريش ر
 

موسولينی که از اين واقعه بشدت سرخورده و خشمگين است ، يک لشکر کامل خ©ود را ب©ه برنرپ©اس در م©رز ات©ريش و ايتالي©ا                 
 Ernst Rüdiger Starhemberg "ارنست اشتارمبرگ"و طی تلگرافی به معاون صدراعظم اتريش شاهزاده    می دارداعزام 

اش©تارمبرگ در  . او به اينهم قناعت نکرده و شخصا به وين م©ی رود  . ستقالل اتريش خواهد جنگيد می نويسد که ايتاليا برای ا   
به سخنرانی غرای ايل دوچه برعليه هيتلر و آلمان اش©اره دارد ک©ه لبري©ز از خش©م و       " ميان هيتلر و موسولينی   "کتاب خود بنام    

. حتی او را بزهکار ناميده بود و مسئول اصلی جنايت م©ذکور  . تفته بود که هيتلر قاتل دلفوس اسايل دوچه علنا گ. نفرت است   
توص©يف ک©رده و   " فاس©داالخالق جنس©ی ، ي©ک ديوان©ه خطرن©اک       "به ادعای اشتارمبرگ ، موسولينی ولينعمت آينده خود را يک           

ن درخش©©ان انق©©الب طواي©©ف و اي©©الت ژرمني©©ک درجنگله©©ای ب©©دوی وع©©اری ازتم©©دن عه©©د باس©©تان برعلي©©ه تم©©د   "م©©رام نازيس©©م را 
او ابرازاميدواری کرده  است که قتل دلفوس بتواند باالخره ق©درتهای ب©زرگ را نس©بت ب©ه خط©ر آلم©ان آگ©اه                 . بود   ناميده" رومی

 ه©م ب©ر خ©الف معم©ول ج©ای      ١٩٣٤درکنگ©ره ح©زب ن©ازی در س©پتامبر    . کرده  و يک اتحاد گس©ترده برعلي©ه هيتل©ر بوج©ود بي©اورد       
 ، درآنف©©©رانس اس©©©ترزا١٩٣٥س©©©ال ينی ب©©©ه اي©©©نهم بس©©©نده نم©©©ی کن©©©د و يکس©©©ال بع©©©د يعن©©©ی   موس©©©ول. هيئ©©©ت ايتالي©©©ا خ©©©الی اس©©©ت  

در هم©راه ب©ا  پي©رالوال  و رم©زی م©ک دونال©د  نخس©ت وزي©ران وق©ت فرانس©ه و انگلس©تان                  ی ض©دهيتلر   رايجاد يك جبهه  ادنيزعلم
 .می گردد  دفاع از استقالل اتريش یراستا

٤٥ 



 او ب©ه هنگ©ام افتت©اح   . ن درآغاز تا بدان پايه است که آنرا علنا درهرکجا نيزبي©ان م©ی کن©د    خشم و نفرت موسولينی ازهيتلر و آلما   
علن©ا ب©ه تحقي©ر آلم©ان ودکت©رين نازيه©ا پرداخت©ه وازف©راز ي©ک تان©ک ارتش©ی              fiera del levanteپنجمين نمايش©گاه خ©اورزمين  

خطاب به جمعيت ازجهالت و بربريت ژرمنها در روزگار شکوفايی  سزار وبی نيازی ايتاليا نس©بت ب©ه تع©اليم آنس©وی آل©پ س©خن           
  رایب©ه اتي©وپ  ١٩٣٥ کتب©ر اوم ايتالي©ا درس©  تج©اوز   مل©ل   آه جامع©ه است  یزمان او به آلمان تنها     پروسه نزديکی اجباری  . می راند   
ی در تع©ادل ق©وای موج©ود چ©اره ای      ودر اينجاس©ت ک©ه    . و بزير بار ادعای ارضی او بر اتيوپی نم©ی رود   دمی کن محكوم  قاطعانه  

ی اس©ت ک©ه ايزوالس©يون اي©ل دوچ©ه را م©ی ش©کند و از اوعلن©ا            آدولف هيتل©ر تنه©ا کس©        .دندار ری آلمان هيتل   به جبهه جز پيوستن   
اس©پانيا درهم©ين مقط©ع زم©انی و دخال©ت فع©ال آلم©ان و ايتالي©ا در اي©ن جنگه©ا ني©ز مزي©د                 شروع جنگه©ای داخل©ی     .حمايت می کند    

. به رهبری مانوئل آزانا انتخابات اس©پانيا را م©ی ب©رد     Frente Popular جبهه خلق ١٩٣٦دراواخر فوريه . برعلت می شود 
 .  شکل می گيرد  Léon Blum" لئون بلوم"دوماه بعد در فرانسه تشکيالتی به همان نام برهبری يک يهودی بنام 

 
او که باره©ا ب©ه مق©ام نخس©ت وزي©ری فرانس©ه دس©ت م©ی         . لئون بلوم يکی از سياستمدارن با نفوذ پيش و پس از جنگ دوم است     

م©ورد بل©وم   . يابد اولين نخست وزير سوسياليست تاريخ معاصرفرانسه و اولين يهودی علنی فرانسوی در اين موض©ع م©ی باش©د         
پي©روزی  او که ن©امش ب©ا ن©ام جبه©ه خل©ق در فرانس©ه ت©داعی م©ی ش©ود ، ب©دنبال           . يکی از موارد قابل تعمق تاريخ جنگ دوم است     

 ١٩٣٦همزم©ان جبه©ه م©ذکور در فرانس©©ه ب©ا پي©روزی انتخاب©©اتی جبه©ه همن©امش در اس©©پانيا ، ب©رای اول©ين ب©©ار در س©وم م©اه م©©ه            
 و ي©ک انتخ©اب دوب©اره در    ١٩٣٧نخست وزير می شود ، پس از يک شراکت در دولت بعدی در موضع معاون نخس©ت وزي©ر در       

به فرانسه و تشکيل دول©ت ويش©ی ، توس©ط دول©ت مربوط©ه دس©تگير و نهايت©ا در         به عنوان نخست وزير ، با تهاجم آلمان    ١٩٣٨
يکی ديگراز نخست وزيران اس©بق فرانس©ه تحوي©ل آلم©ان       Édouard Daladier" ادوارد داالديه" همراه با ١٩٤٣پنجم آپريل 

 .ازی می شوند ن
 

حيرت انگيز است که  دولتی که ظاهرا شش ميليون يهودی را زنده زنده روان©ه ک©وره ه©ای آدم س©وزی ک©رده اس©ت ، اي©ن جن©اب            
درس©ت ت©ا   . را که هم يهودی است و هم سوسياليست و هم فرانسوی  يعنی از سه جهت دشمن به حساب می آيد زنده می گذارد           

وغ©©رب خ©©©اک آلم©©ان را تس©©خيرمی کنن©©د و بن©©ا ب©©©ه ت©©اريخ رس©©می ، نازيه©©ا س©©رعت ماش©©©ين          ک©©ه متفق©©ين از ش©©رق    ١٩٤٥به©©ار  
 ١٣٩کشتاردراردوگاه ها را هر روز باال و باالتر می برند ، به ناگهان ني©روی اس ـ اس دس©تورميابد ت©ا لئ©ون بل©وم را هم©راه ب©ا         

 آپري©ل  ٢٤ هم بجای آنکه ترتيبشان داده ش©ود در  درآنجا. شخصيت معروف ديگر از اردوگاه داخائو به تيرول جنوبی منتقل کنند            
ن©دهيش   ب©ا گروه©ان تح©ت فرما   Wichard von Alvensleben ، يک سروان ارتش رايش بن©ام ويک©ارد ف©ون آل©ونزلبن     ١٩٤٥

 و چند روز بعد هم با ورود نيروه©ای آزادي©بخش آمريک©ايی تحوي©ل     همگی آنان را رها کردهمحافظان اس ـ اس را مجبورمی کند  
 !نازيها تنها به توده های يهود می رسيده و با صاحبان زر و زور دشمنی چندانی نداشته اند انگار که زور. آنان داده می شوند

 
نهايت©ا ه©م تنه©ا ب©ا م©رگ      . ه فرانسه برده می شود و سال بعد برای سومين بار می شود نخست وزي©ر  لئون بلوم صحيح و سالم ب  

 . مجبور به ترک صحنه سياست فرانسه می گردد ١٩٥٠ مارس ٣٠نابهنگامش در
 

                      
               Léon Blum                                       Engelbert Dollfuß                              Giovanni Giolitti 

 
درهم©ان س©ال او ب©ا اع©الم مح©ور ب©رلين ـ رم         .  ب©ه بع©د پروس©ه نزديک©ی موس©ولينی ب©ه آلم©ان کلي©د م©ی خ©ورد           ١٩٣٦بهرتقديراز 

 ني©ز ب©ا بي©رون آم©دن از جامع©ه مل©ل و پيوس©تن ب©ه اتح©اد ض©د           ١٩٣٧ل بع©د در     برمقوله اتحاد ب©ا آلم©ان ص©حه م©ی گ©ذارد و يکس©ا              
 .کمينترن ميان آلمان و ژاپن گام تعيين کننده ديگری دراين راستا برمی دارد 

 
اين تنها سرمايه يهود نيست . موسولينی اما تا آخرين لحظه درمقابل خلع يد ازيهوديت و فشاربريهوديان ايتاليا مقاومت می کند            

اکثري©ت عظ©يم يهودي©ان ايتالي©ا ب©ا افتخاري©ا عض©وحزب ناس©يونال فاشيس©ت                . ه  هنوزازق©درت بس©ياری درايتالي©ا برخ©وردار اس©ت           ک
 و در اوج قدرت هيتلر است ک©ه موس©ولينی ب©ا فش©ار آلم©ان      ١٩٣٨نهايتا درسال  .موسولينی هستند و يا هوادار پروپا قرص آن 

اع©الم ق©وانين ن©ژادی دراي©ن کش©ور      . ايتالي©ا مش©خص نماي©د     در" مس©ئله يه©ود  "ا مجبور می شود که موضع خ©ود را در رابط©ه ب©         
 .می کند  تنگتر  را  حلقه محاصره گرداگرد يهوديان اروپا

 
 

 ١٣٩٠ آذر ١٤بيژن نيابتی ، 
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                               بخش دوازدهم ، فاشيسم يهود                       
 

  يهودي©ت س©ازمانيافته  خ معاصر اروپای پس از رنسانس بويژه از قرن هجده ب©ه بع©د ، حض©ورفعال و مداخل©ه گ©ر               در بررسی تاري  
ع©ين هم©ين حض©ور را م©ی ت©وان در ک©ل       . درهرگوشه و کنارصحنه سياسی و اقتصادی اين قاره قابل مش©اهده و پ©ی گي©ری اس©ت          

اي©ن حض©ور توطئ©ه گران©ه ک©ه      . ه وضوح و روشنی تمام پی گرفت تاريخ شکل گيری ، تثبيت و نهايتا عروج اياالت متحده  نيز ب           
در جريان جنگهای استقالل آمريکا و پروسه انقالب فرانسه و جنگهای متعاقب آن در اروپا شکل متمرک©ز و س©ازمانيافته بخ©ود           

وس©ياليزم آلم©انی و ه©م    ميدان عم©ل آن ه©م ناس©يونال س   . می گيرد تنها درميان سرمايه مالی و اليت سياسی وابسته به آن نيست               
نه فق©ط اينه©ا ک©ه دامن©ه نف©وذ آن از فاالنژيس©م فرانک©و و جنگه©ای داخل©ی اس©پانيا              . ناسيونال فاشيسم ايتاليايی را شامل می گردد        

مداخل©ه اي©ن مافي©ای م©الی ـ سياس©ی ي©ا بط©ور         . گرفته تا انترناسيونال دوم و سوم و بلشويزم روسی نيز درهمه جا گسترده اس©ت  
تحت رهبری امپراتوری مالی روتشيلد صورت می پذيرد و يا اينکه بطور غيرمس©تقيم و       " سرمايه متمرکزيهود " توسط   مستقيم

تش©کيالتی ک©ه مرکزي©ت آن ت©ا س©الها پ©يش از       . از طريق سازمانهای وابسته به تش©کيالت فراماس©ونری جه©انی اعم©ال م©ی ش©ود           
 . وذ و حاکميت دولِت فخيمه عمل می کرده است شروع جنگهای جهانی در يورِک اسکاتلند بوده و تحت نف

 
 ک©ه    باي©د  برای درنيفتادن به مواضع نژادپرستانه و ارتجاعی در بررسی عملکرد اين مافيا ، دراينجا نيز مثل همه موارد مشابه

ر بررس©ی  همانگون©ه ک©ه ق©بال ه©م د    . هم©ت گماش©ت   " مسئله يهود"به جداسازی حيطه های متفاوت و بعضا متضاد تحت عنوان           
ريشه های ناسيونال سوسياليسم اشاره کرده بودم دراينجا نيز ما با دو مقوله اگرچه مرتبط ولی بکلی متفاوت با هم  س©ر و ک©ار        

يکی توطئه گ©ر،  " .  توده های يهود"و حيطه " سرمايه يهود"حيطه . مقوالتی با حيطه های متفاوت و منافع گوناگون . داريم  
ه  و مداخله جو  و ديگری منزوی ، مرتجع ، درخود ، تحت ستم  و دنباله رو که هم©واره م©ورد اس©تفاده           سازمانده ، هدايت کنند   

اولی مستقردرغرب اروپا و اياالت متحده آمريکا  و ديگ©ری درحاش©يه جوام©ع ش©رق     . ابزاری خودی و بيگانه قرار داشته است   
الحه مي©ان جريان©ات قدرتمن©د ض©د يه©ودی نيم©ه اول ق©رن          اروپا و روسيه تزاری ک©ه همزم©ان م©رغ ع©زا وعروس©ی و وج©ه المص©                  

به مثابه " يهوديان"بنابراين موضوع و محور بحث درهمه جا نه     . بوده است   " يهوديت سازمانيافته "بيستم در اروپا با همين      
 .در قالب سيستمهاست " يهوديت"آدمها که 

 
راس©ت ،  . اعی هم درست در همينجا خود را نشان می ده©د  تفاوت کيفی ميان چپ و راست در برخورد به مسائل سياسی و اجتم            

راست بدنبال اصالح آدمها ب©ه ض©رب زور   .   را نشانه می رود سيستمهاچپ اما  .  را در قالب می ريزد و کليشه می سازد           آدمها
 معل©ول اس©ت و   يک©ی ب©دنبال ح©ذفِ   . و تهديد به مجازات در دني©ا و آخ©رت اس©ت ول©ی چ©پ مناس©بات اجتم©اعی  را نش©انه م©ی رود              

 . بدون اين نه بررسی تاريخ گذشته چراغ راه آينده می گردد و نه مبارزه سياسی به فرجام می رسد . ديگری درپی کشِف علت 
 

غبار حاصل از اين عدم ش©ناخت ، جامع©ه   گرد وبدون شناخت واقعی دشمن نه تنها هيچ مبارزه سياسی به پيروزی نمی رسد که       
جالد به جای قربانی می نشيند و شرکای جرم و جناي©ت ب©ه   . سی را در تقابل با يکديگر خنثی می سازد را منفعل و نيروهای سيا    

اين همان وضعيت اسفباری اس©ت ک©ه اروپ©ای ام©روز در رابط©ه ب©ا هم©ان مافي©ای             . مطالبه خسارت از صاحبان خون می پردازند        
ليغات سراپا دروغ مديای يه©ود ، در کلي©ه منازع©ات ق©رون     جريانی که برخالف تب! مالی و رسانه ای چنگ در چنگ با آن هست           

در تمامی طول تاريخ معاصر بويژه در جريان دو جن©گ جه©انی اول و   . اخير نه قربانی که يک طرف اين منازعات بوده وهست         
 . وده است دوم، مافيای مذکور نه تنها هيچ ضربه کمرشکنی را متحمل نشده که به اضعاف برطول وعرض و قدرت خود نيزافز

 
سالح برتر اين مافيای کار و سرمايه در دوران معاصر ، تثبي©ت ي©ک دروغ رذيالن©ه در ذهني©ت جامع©ه بش©ری ، بض©رب بمب©اران                  

اي©ن دروغ ت©اريخی ، ق©رارداده ش©دن اي©ن مافي©ا ن©ه در        . جعليات تاريخی با اتکاء به غولهای رسانه ای متعلق به خود بوده اس©ت             
افش©ای  . جن©گ جه©انی دوم اس©ت    " قرب©انی "و در جايگ©اه   " توده يه©ودی  "ه در کنار و همرديف      منازعات ک " طرف"هيئت يک   

مس©تمرا ب©ه ذهني©ت    " س©رمايه متمرک©ز يه©ود   "اين دروغ تاريخی که توسط  يک امپراتوری رسانه ای و با اتکاء به قدرت م©الی         
 . قالبی در خدمت به جامعه انسانی است اجتماعی تزريق می شود ، نه يک وظيفه روشنگرانه صرف که رسالت روشنفکری ان

  
در ايتاليا نيزهمانگونه که در آلمان بدان پرداختم ، اين جريان يک حضور سازمانيافته دارد که دامنه آن هم در ميان چ©پ ايتالي©ا      

م اس©ت  در اينجا پيش از ورود به موض©وع اص©لی ، ب©رای روشنترش©دن فض©ای بح©ث الز          . و هم در ميان راست آن گسترده است         
 . اشاره تاريخی کوتاهی به وضعيت خود جامعه يهودی در جغرافيای ايتاليا داشته باشم 

 
 " کاهن يوسف بن ماتيتياهو ی "مورخ يهودی سده اول ميالدی که نام اصليش  Flavius Josephus  "فالويوس يوزفوس"

Joseph ben Mathitjahu ha Kohen زن©د    نفر تخم©ين  مي ٨٠٠٠آغاز ، حدود ا در بوده است ، تعداد يهوديان سرزمين رم ر
حاکمي©ت مس©يحيت در اي©ن امپرات©وری ج©دای       . هزار نفر افزايش می ياب©د   ٥٠که اين تعداد در طول دوران امپراتوری تدريجا به          

ر تنه©ا د . از برخی تعرضات تئوريک اس©قفهای مس©يحی ، ت©اثير چن©دانی ب©ر زن©دگی مس©المت آمي©ز دو جامع©ه م©ذهبی نم©ی گ©ذارد                         
دوران قرون وسطی است که همزمان با تکه تکه شدن ايتاليا به دولت شهرهای متعدد ، سرنوشت آن بخش از جامعه يه©ود ک©ه    

. حاضربه ادغام در جامعه ای که محيط بر آنان بوده نيست ، جب©را تح©ت الش©عاع من©افع ق©درتهای محل©ی گون©اگون قرارم©ی گي©رد            
ر اين سرزمين هم همچون همه جاهای ديگ©ر دني©ا ک©ه در آن پراکن©ده اس©ت ، مجب©ور       بديهی است که اين جامعه برای حفظ خود د 

بک©ار گي©ری اي©ن تمهي©دات مقتض©ی البت©ه ک©ه تنه©ا مخ©تص جامع©ه يه©ودی نب©وده و             . می شود که تمهيدات مقتض©ی را بک©ار گي©رد        
تفاوته©ا تنه©ا در ماهي©ت اي©ن     . ه اس©ت  هراقليت©ی در دني©ای ق©ديم ب©رای حف©ظ خ©ود نيازمن©د اس©تفاده از چن©ين تمهي©داتی ب©ود           . نيست  

تمهيدات و شيوه های گوناگون حفظ خود بوده که هراقليتی البته بر مبنای امکانات و اهرمهای مادی و ارزش©های معن©وی خ©ود             
 . در طول تاريخ بکار برده است 

 
٤٧ 



وان بوده ک©ه مش©روعيت خ©ود را از آن    جامعه يهود بدليل ويژگيهای فرقه ای خود همواره بدنبال يک رهبری روحانی ـ دنيايی ر 
اين رهبری که در لباس خاخامها بر اين جامعه حاکميت داشته ، در ط©ول ت©اريخ بت©دريج تب©ديل ب©ه ي©ک مافي©ای         . می گرفته است    

 ويژگی اين خاخامها اين بوده است که اساسا به رهبری روحانی يهوديان قناعت نمی کرده و اکيدا خواس©تار  . مالی گرديده است    
بر اين مبناست که به مرور زمان تفکری بغايت ارتج©اعی  و    . حاکميت سياسی و تصاحب قدرت مالی در جامعه مذکور بوده اند            

تفکری که  . نژادپرستانه شکل می گيرد که چارچوب و ستون فقرات قوانين تورات و مهمتر از آن کتاب تلمود را شکل می دهد           
 .ت معنوی و اخالقی که تماما انگيزه های مادی است محور مرکزی و ستون ارزشی آن نه مقوال

 
در اين راستا هست که  پول  و ثروت تبديل به ارزش برتر و محوری می گردد و سمت و سو  و فلش حرکت جامع©ه  را  تعي©ين             

 ان©دوزی و پ©ول   تا آنجا که در ذهنيت اجتماعی جوامع غير يهودی درهر کج©ای دني©ا ، يهودي©ت مت©رادف ب©ا م©ال      . و تبيين می کند     
هرکجا که اين رهبری موفق شده است که بر سرنوشت جامعه خود حاکم گردد ، اولين کارش جدا ک©ردن    . دوستی تلقی می شود     

اي©ن مه©م تنه©ا ب©ا اتک©اء ب©ه ي©ک اص©ل اي©دئولوژيک امکانپ©ذير           . جامعه يهود از جامعه بزرگتری است که در آن محاط بوده است      
در آي©ين يه©ود بخ©وبی موف©ق ب©ه تثبي©ت آن در       " قوم برگزيده"تزريق تئوری نژآدپرستانه و ضدبشری بوده است که اين مافيا با      

ديگر نه يک دين توحيدی از سری اديان ابراهيمی ک©ه ي©ک ن©ژاد       " يهوديت"از اين نقطه به بعد      . اذهان جامعه مذکور می گردد      
در اي©ن دي©دگاه فاشيس©تی تنه©ا ب©دليل تعلق©ات       " يه©ودی "خدای يه©ود گرفت©ه اس©ت و    " يهوه"برتر است که مشروعيت خود را از   

اي©©ن برت©©ری ت©ا زم©©انی موض©©وعيت دارد ک©ه رابط©©ه خ©©ونی در مي©©ان   . ق©ومی و خ©©ونی خ©©ود ، ب©ر ک©©ل جامع©©ه انس©انی ارجهي©©ت دارد    
تلق©ی  به معن©ای خ©روج از دي©ن و در حک©م ارت©داد      " غيرخودی"بر اين اساس است که ازدواج با يک !  برقرار باشد   " خوديها"

" يه©ودی "برهمين مبنا کل رابط©ه  . تمامی قواعد مذهبی و قوانين زندگی مادی ديگر نيز بر اين مبنا شکل می گيرند         . می گردد   
 يه©ودی در  خ©ون کس©ی اس©ت ک©ه    " خ©ودی . "ب©ودن تنظ©يم م©ی گ©ردد     " غيرخودی"يا " خودی"با مالء اجتماعيش نيز براساس     

اينج©©ا ديگ©©ر چ©©ه عج©©ب ک©©ه ب©©ا برداش©©تن تنه©©ا ي©©ک ت©©ک واژه    . ودی زاده ش©©ده باش©©د رگه©©ای او جري©©ان دارد و از پ©©در و م©©ادر يه©© 
 . می توان طابق النعل بالنعل قانون نژادی آلمان نازی را کپی برداری کرد " آريا"و جايگزينيش با واژه " يهود"
 

لس©طين اش©غالی جري©ان دارد فه©م     عقيدتی ، اصال قابل تصور نيست که فاجعه انسانی مداومی را که در ف       " اين همانی "بدون اين   
ب©اورکردنی  . قابل تصور نيست که نسل بازماندگان هولوکاست ، با فلسطينی همان کنند که مدعيند ب©ا خودش©ان ش©ده اس©ت          . کرد  

" غيرخ©ودی "نمی تواند باشد ک©ه ب©ا ي©ک چش©م ب©ر قرباني©ان نازيه©ا گريس©ت و ب©ا چش©م ديگ©ر ب©ر آوارگ©ی چن©د نس©ل از انس©انهای                    
عقيدتی ، درک ماهيت دولت حرامزاده ای که در س©رزمين فلس©طين حک©م م©ی ران©د ني©ز       "اين همانی" بدون فهم اين  .پوزخند زد   

دولت©©ی ک©©ه دوری و نزديک©©ی ب©©ه آن در ص©©حنه ب©©ين الملل©©ی ، ش©©اخص دوری و نزديک©©ی ب©©ه مف©©اهيمی همچ©©ون          . ممک©©ن نيس©©ت  
 ، جنگ و سرکوب ، تروريسم دولتی ، جناي©ت س©ازمانيافته،   نژادپرستی، آپارتايد جنسی و قومی، شارالتانيزم سياسی و تبليغاتی   

، مشکل اس©ت دولت©ی را ک©ه ب©ا اتک©اء      " اين همانی"بدون فهم اين ! آری . دروغگويی نهادينه شده و توطئه گری محض هست        
ن©د و  به يک مافي©ای ق©درت و ث©روت جه©انی ، همزم©ان کيس©ه در يکدس©ت هن©وز مطالب©ه خس©ارت چن©د نس©ل پ©يش نازيه©ا را م©ی ک                 

 .  ساطور در دستی ديگر به سالخی چند نسل فلسطينی مشغول  بوده و هست فهم کرد 
 

درس©©ت درهم©©ان زم©©انی ک©©ه اول©©ين گت©©وی يه©©ودی در  . برم©©ی گ©©ردم ب©©ه دوران حاکمي©©ت کليس©©ا در ايتالي©©ای ق©©رون وس©©طی  ! ب©©اری 
آزادی عمل فراوان©ی ب©رای يهودي©ان قائ©ل      d’Este  Herzogخاندان دوکهای ِاسته " فرارا" در ونيز ايجاد می گردد ، در ١٥١٦
آنها نه تنها يهوديان سفارادِی رانده شده از اسپانيا که يهوديان اشکنازی ساکن شرق و ميانه اروپ©ای آنزم©ان را ني©ز ب©ا                 . است  

ر گ©رفتن    و ق©را ١٥٩٧اي©ن وض©عيت ت©ا س©قوط خان©دان اس©ته در       . آغوش باز پذيرفته و آنها را تحت حفاظت خود ق©رار م©ی دهن©د     
ق©رن هف©دهم در ف©رارا ني©ز همچ©ون بقي©ه نق©اِط زي©ر حاکمي©ت کليس©ای کاتولي©ک ، رون©د             . فرارا تحت حاکميت کليسا ادامه می ياب©د         

اي©ن رون©د تنه©ا در راس©تای اه©©داف     . گتوس©ازی جامع©ه يه©ودی و مح©دويت حق©وق و آزادی عم©ل و حرک©ت آن©©ان ش©تاب م©ی گي©رد           
منافع رهبری سياسی ـ م©ذهبی خ©ود جامع©ه يه©ود ه©م در گ©رو هم©ين گتوس©ازی          .  نيست ارتجاعی و ضد بشری کليسای کاتوليک

يعن©ی  . بزرگت©رين منفع©ت گتوس©ازی ب©رای اي©ن رهب©ری ، بس©ته ش©دن راه ج©ذب طبيع©ی يهودي©ان ب©ه جامع©ه بزرگت©ر اس©ت                         . است  
گتوس©ازی ت©ا   . ان وابس©ته هس©ت   ب©د " ق©وم برگزي©ده  "تعبيرهمان کابوس وحشتناکی که ب©ود و نب©ود م©ادی و اي©دئولوژيِک تئ©وری           

تشکيل نشده ، بهترين ش©يوه و در م©واردی تنه©ا طريق©ه کنت©رل جامع©ه و حف©ظ چف©ت و بس©ت مناس©بات                    " دولت يهود "زمانی که   
چفت و بستهايی  که  ب©رای حف©ظ  و تداومش©ان هم©واره وج©ود ي©ک دش©من خطرن©اک و ي©ک تهدي©د                . اجتماعی در درون آن است      

 .  الزامی و صرفنظرناکردنی است نابود کننده در بيرون 
 

.  اين وضعيت با يک توقف کوتاه دردوران کشورگشايی های ناپلئون بوناپارت تا نيمه های ق©رن ن©وزدهم ک©م و ب©يش ادام©ه دارد       
ب©ه معن©ی دوران    Risorgimento" ري©زور جيِمنت©و   "متعاقب دوران مبارزات وحدت طلبانه نقاط مختلف ايتاليا در روندی که ب©ه              

اي©ن  . زايی و تولد دوباره اين کشور معروف م©ی گ©ردد ، يهودي©ان ايتالي©ا ب©ه آزاديه©ای گس©ترده و پردامن©ه ای دس©ت م©ی يابن©د             نو
  تداوم داشته است ، نهايتا منجر به خل©ع ي©د   ١٨٧٠ تا   ١٨١٥روند که بدنبال کنفرانس وين و تغييرات جغرافيايی متعاقب آن از            

مح©دود ش©دن   .   يعنی يکسال پيش از وح©دت دوب©اره آلم©ان م©ی گ©ردد      ١٨٧٠اره ايتاليا در    و وحدت دوب    ١٨٦١از کليسا درسال    
کليسای کاتوليک و سيستم فئودالی و دست باال پيدا کردن نيروهای سکوالر و پيشروی س©رمايه داری ، فض©ای تح©رک س©رمايه              

 اواخ©ر ق©رن ن©وزده و اواي©ل ق©رن بيس©تم ،       ت©ا آنج©ا ک©ه در   . يهود و تشکيالت فراماسونری جهانی را به اضعاف گسترش می دهد         
سياست خارجی ايتاليای پ©يش  . اين مافيا کل مبادالت تجاری ايتاليا با کشورهای ديگر را به تقريب تحت کنترل خود در می آورد         

 .  از جنگ اول نيز کمابيش تحت نفوذ همين سرمايه هست 
 

او ک©ه  . هس©ت Baron Sidney Costantino Sonnino "ونينوس©يدنی س©  "يک©ی از نماين©دگان ش©ناخته ش©ده اي©ن س©رمايه ب©ارون       
 برمس©ند نخس©ت وزي©ری ايتالي©ا     ١٩١٠ م©ارس ٣١ ت©ا  ١٩٠٩ دس©امبر  ١١ و ب©ار ديگ©ر در فاص©له          ١٩٠٦برای اولين بار درسال     

تکيه زده است ، پس از کناره گيری از پست خود نيز ، همچنان ه©دايت سياس©ت خ©ارجی اي©ن کش©وررا در تم©امی س©الهای جن©گ          
 .  در دست دارد ١٩١٩ تا ١٩١٤جهانی اول تا يکسال پس از آن يعنی از 

 

٤٨ 



ب©ارون س©ونينو   . دراين سالها سيدنی همچون پدرش اسحاق ظاهرا با گ©ذاراز يهودي©ت ب©ه عض©ويت کليس©ای آنجليک©ی درم©ی آي©د            
 طرف©داران پ©ر و پ©ا ق©رص ش©رکت       ، از١٩١٥درميانه بحثهای مربوط به بی طرفی يا ورود فعال ايتاليا به جنگ جهانی در س©ال            

سونينو بعدها ه©م هم©راه ب©ا    . ايتاليای پس از جنگ است ! در جنگ و از حاميان قدرتمند فاشيسم در ميان محافظه کاران ليبرال             
 .   يک يهودی ديگر بنام کارلو چنسار به نوبت وزير خارجه موسولينی هم می شود 

 

او .  Luigi Luzzatti" ل©وئيجی ل©وزاتی  "ير می شود يهودی ديگری اس©ت بن©ام   نفربعدی که بالفاصله پس از سونينو نخست وز
 بعنوان دومين نخست وزير يهودی ايتاليا هدايت دولت را به عه©ده م©ی گي©رد    ١٩١١ مارس ٢ تا ١٩١٠ مارس٣١که درفاصله   

چن©گ ان©دازی ب©ر اقتص©اد و     پيش از اين بارها در کابينه های مختل©ف درموض©ع وزي©ر خزان©ه داری ، دس©ت س©رمايه يه©ود را در                  
به غير از حضور لوزاتی در خزانه داری ،  دو يهودی ديگر هم  در راس وزارتخانه ه©ای  . تجارت ايتاليا تماما بازگذاشته است    

همينط©ور رياس©ت يک©ی ازمهمت©رين بانکه©ای ايتالي©ا يعن©ی بان©ک         . جنگ و دادگستری ايتاليای پيش از جنگ به چشم می خورن©د            
 نيز در هنگام زمامداری موسولينی  با يک يهودی ديگر است ک©ه مس©تقيما از س©وی    Banca Commerciale Italianaتجارت 

 .خود وی به اين سمت برگزيده شده است 
 

                                      
Luigi Luzzatti                             Oscar Sinigaglia                    Sidney Sonnino                 Ernesto Nathan 

 
.  اس©ت  Ernesto Nathan" ارنس©تو نات©ان  "انگشت دراز مافيای يهود اما در اين سالها يکی از ماسونهای مشهور ايتالي©ا بن©ام   

 Grande Oriente d'Italia اس©تاد اعظ©م ل©ژ ب©زرگ ش©رق اعظ©م ايتالي©ا        ١٩١٩ ت©ا  ١٩١٧ و ١٩٠٣ تا ١٨٩٦او که درسالهای 
 در موض©ع ش©هردار رم  يک©ی ديگ©ر از     ١٩١٣ ت©ا  ١٩٠٧س©ت ک©ه در فاص©له س©الهای       نيز بوده است ، يهودی ش©ناخته ش©ده ای ا          

 .پايگاه های متعدد مافيای يهود در پايتخت ايتاليا را در اختيار دارد 
 

 رس©ما ب©ه عض©ويت تش©کيالت فراماس©ونری جه©انی در آم©ده اس©ت ، تنه©ا پ©س از ش©ش س©ال در موض©ع              ١٨٨٧ناتان که در سال  
معروف شد قرار گرفته و سه سال بعد نيز بج©ای   P ٢در رم که بعدا به لژ  Propaganda massonica استاد لژ تبليغ ماسونی 

اس©تاد اعظ©م  ل©ژ ش©رق اعظ©م تثبي©ت       ر جايگ©اه ع©اليترين موض©ع تش©کيالت ماس©ونی يعن©ی        د Adriano Lemmi" آدريانو ِلمی"
اي©ن تنه©ا ش©مای مختص©ری اس©ت از حض©ور گس©©ترده آن يهودي©ت س©ازمانيافته م©ورد اش©اره ام  در س©الهای منته©ی ب©©ه             . گ©ردد  مي

 . اولين جنگ جهانی دنيای معاصر 
 

مناس©بترين مک©ان   . گر ، صحنه تاخت و تاز اين مافي©ای ک©ار و س©رمايه اس©ت     ايتاليای پسا جنگ اول نيز بسا بيشتر از جاهای دي   
اکثري©ت يهودي©ان ايتالي©ا ني©ز در     . اينجا ديگر اي©ن مافي©ا تنه©ا نيس©ت     . اين تاخت و تاز البته که حزب ناسيونال فاشيست ايتالياست   

 اس©ناد ت©اريخ عب©ری     ، مدير يهودی مرکز Michele Sarfatti"ميکله سارفاتی"بنا برآمار. اين بازی نفرت انگيز شرکت دارند 
 ، ج©دای از حض©ور ح©داقل پ©نج نف©ر يه©ودی در      Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea  معاص©ر درم©يالن  

 درم©©يالن ، اکثري©©ت ش©©کننده ای از يهودي©©ان ايتالي©©ا  ي©©ا  رس©©ما ب©©ه   ١٩١٩در " رزم فاشيس©©تی"مي©©ان حلق©©ه کوچ©©ک بنيانگ©©ذاران  
، ١٩٣٨بنا برهمين آمار در آستانه تصويب ق©انون ن©ژادی در   .  موسولينی درمی آيند و يا سمپاتيزان آن بوده اند      عضويت حزب 

ناس©يونال    درص©د از ش©هروندان يه©ودی ايتالي©ا عض©و رس©می ح©زب       ٢٧يعنی کمت©ر از يکس©ال مان©ده ب©ه آغ©از جن©گ دوم ، ح©دود           
" کارلو م©وس "بنا به ادعای. حزب ناسيونال فاشيست است   ايتاليا در عضويت خاخامهای اعظم    از همه    جالبتر .فاشيست بوده اند  
Carlo Moos  از ١٩٣٩  در س©ال  آمار رس©می ، مورخ و متخصص تاريخ معاصرايتاليا و استاد دانشگاه زوريخ ، بنا بر يک ،

 . ، پنج نفر عضو رسمی حزب بوده اند ١٩٣٧ خاخام اعظم در ٢١مجموع 
 

 ١٩٩٩ اوت س©ال  ٢٣درويژه نامه ای تحت عنوان آينه قرن بيستم که درپايان هزاره دوم بت©اريخ  هفته نامه معتبراشپيگل آلمان  
  حض©ور يهودي©ان ش©رکت کنن©ده در راهپيم©ايی      آم©ار رس©می   منتش©ر ک©رده اس©ت ،    Carlos Widmann" ک©ارلوس وي©دمان  "بقلم 

  نف©ر و تع©داد اعض©ای   ٢٣٠ را ١٩٢٢دراکتب©ر  " م©ارش بس©وی رم  "مشهور فاشيستها برای تصاحب قدرت سياسی مع©روف ب©ه       
قوانين " يعنی پنج سال پس از بقدرت رسيدن آدولف هيتلر در آلمان و تصويب    ١٩٣٨  حزب ناسيونال فاشيست در سال        رسمی

اين در شرايطی است ک©ه ح©زب موس©ولينی دراي©ن اي©ام چي©زی نزدي©ک ب©ه         .  نفر ذکرمی کند ١٠٢١٥درايتاليا را  " تبعيض نژادی 
 . صد هزارعضو دارد يک ميليون وچهار

 
يعنی درحاليکه ازهرچهل پنجاه نفر ايتاليايی تنها يکنفرعضو حزب مذکورمی باشد درميان جامعه يهوديان ايتاليا ، از ه©ر چه©ار      

 ه©زار  ٥٠الزم به ذکراست که در اين زمان جمعي©ت يه©ودی  . پنج يهودی يکنفر افتخارعضويت درحزب موسولينی را دارا هست  
 ١٠/اين درصد در آلمان نازی ده برابر و بالغ ب©ر .  کل جمعيت اين کشور را تشکيل می دهد       ٠١٠/اشيست ، تنها    نفره ايتاليای ف  

 . کل جمعيت آلمان بوده است 
 

٤٩ 



آنق©©در وي©©ژه ک©©ه بن©©ا ب©©ه ادع©©ای   . در اي©©ن دوران ني©©ز ف©©رارا نس©©بت ب©©ه ديگ©©ر نق©©اط ايتالي©©ا از ي©©ک وض©©عيت وي©©ژه برخ©©وردار اس©©ت     
عين جمل©ه باس©انی ط©ی ي©ک س©خنرانی ک©ه درس©ال        . دولت کوچکی هست  برای خودشGiorgio Bassani    "جورجو باسانی"

جامع©©ه اس©رائيلی ف©©رارا ک©ه م©©ن   "  : در بولوني©ا و در جري©©ان ي©ک کنف©©رانس ض©د فاشيس©©تی اي©راد ک©©رده اس©ت چن©©ين اس©ت       ١٩٦١
   " .درآغوش آن رشد کردم بواقع دولت کوچکی بود در دولت 

 
 س©ال يعن©ی در   ١٢اي©ن ش©هر در دوران حاکمي©ت موس©ولينی ب©ه م©دت        .   در اين دوران دولت©ی در دول©ت اس©ت            آری بدرستی فرارا  

 هس©ت ک©ه از دوس©تان     Renzo Ravenna"رنس©و راوِِِِن©ا  "  دارای ي©ک ش©هردار يه©ودی بن©ام     ١٩٣٨ ت©ا  ١٩٢٦فاص©له س©الهای   
رفي©ق  .  همينط©ور ي©ک فرمان©دار يه©ودی ه©م دارد      ف©رارا . ب©وده اس©ت   " م©ارش بس©وی رم    "و از رهب©ران     " ايت©الو ب©البو   "نزديک  

  .  Samuel Pugliese"  ساموئل پوليسه"قدرتمند ديگر ايتالو بالبو يعنی 
 

در راس اين حاميان مالی ، نام ي©ک  . اما مهمتر ازهمه اينها تامين مستقيم مالی موسولينی توسط  سرمايه جنايتکار يهود است       
 که عمده ترين سرمايه گ©ذار ايتالي©ا   Osca Sinigaglia" اسکارسينيگاليا. "م می خورد يهودی سرشناس بيشتر از همه به چش

 . در صنايع آهن و پوالد آن کشور بوده است 
 

او هم به تقليد از دولت آلمان نازی ک©ه ق©رارداد   . در کنار اينها موسولينی روابط بسيار حسنه ای هم با جنبش صهيونيستی دارد  
آلمان و آژانس يهود امضاء کرده ب©ود ، از مه©اجرت يهودي©ان ب©ه      ا نمايندگان اتحاديه صهيونيستی برای  را ب " هاآوارا"معروف  

 )  در رابطه با  قرارداد هاآوارا بعدا توضيح خواهم داد . ( سرزمين فلسطين فعاالنه حمايت می کند 
 

 . زيونيستهای جدا شده از سازمان مذکور  رابطه حسنه دارد و هم با رويWZOموسولينی هم با سازمان جهانی صهيونيستی  
و آژانس يهود واولين رئيس جمه©ور دول©ت    WZO رئيس وقت Chaim Weizmann" خايم وايزمان "١٩٢٦ سپتامبر ١٧در 

موسولينی در اين مالق©ات ق©ول کمکه©ای اقتص©ادی ب©ه جن©بش صهيونيس©تی        . اسرائيل ، برای مالقات با ايل دوچه به رم می رود       
بالفاص©له پ©س از اي©ن دي©دارهم درمطبوع©ات ايتالي©ا سلس©له ای از مطال©ب مثب©ت در رابط©ه ب©ا                  . لس©طين را م©ی ده©د        در سرزمين ف  

و رئ©يس بع©دی س©ازمان مربوط©ه      WZOتنها يک م©اه بع©د از اي©ن مالق©ات نف©ردوم وق©ت       . صهيونيستهای راديکال درج می گردد   
 .نيز به رم می شتابد  Nahum Sokolow" ناهوم سوخولوف"يعنی 

 
!  ه©©©م رابط©©©ه  و ب©©©ده بس©©©تان دارد     WZOهم©©©انطور ک©©©ه اش©©©اره ک©©©ردم دول©©©ت موس©©©ولينی ب©©©ا رويزيونيس©©©تهای ج©©©دا ش©©©ده از          

ک©ه ب©دنبال جانش©ينی ب©رای      Wladimir Zeev Jabotinsky " والديمي©ر جابوتينس©کی  "رويزيونيستهای صهيونيست ب©ه رهب©ری   
س©ازمان جوان©انی اس©ت ک©ه جابوتينس©کی بوج©ود       " بت©ار . "دولت فخيمه می گردند ، معبود خود را در چهره ايل دوچه می يابن©د            

 توس©ط ش©خص موس©ولينی ص©ادر م©ی ش©ود هم©راه يهودي©ان          ١٩٣٤ا فرم©انی ک©ه در ن©وامبر    اعضای اين سازمان ب© . آورده است   
تا پ©س از خاتم©ه دوره افس©ری، از آن©ان در نب©رد       فرستاده می شوند Civitavecchiaديگری به آکادمی دريانوردی چيويتا وچيا      

. ن به عن©وان فاشيس©تهای ص©هيون ن©ام م©ی ب©رد       موسولينی از اينا. عليه انگليسيها که بر فلسطين حاکميت داشتند استفاده شود      
ف©ارق التحص©يالن اي©ن آک©ادمی بع©دها در قال©ب س©ازمان        . تازيخ نشان می دهد که اين نامگذاری تا کجا بجا و مناس©ب ب©وده اس©ت                  

نقش عمده ای در تحمي©ل دول©ت يه©ود در بخش©ی از خ©اک اش©غالی فلس©طين  و برعلي©ه دول©ت فخيم©ه ب©ازی                        " ارگون"تروريستی  
نخس©©ت وزي©©ران بع©©دی دول©©ت حرام©©زاده از اعض©©ای اي©©ن گ©©روه     بگ©©ين ، اس©©حاق ش©©امير و اه©©ود اولم©©رت   من©©اهيم. اهن©©د ک©©رد خو

 .جالب است که اونيفورم اعضای بتار همان اونيفورمهای قهوه ای اعضای اس ـ آ در آلمان بوده است . تروريستی می باشند 
  

    Margherita Sarfatti" مارگريتا سارفاتی"
 
اي©©ن چه©©ره کس©©ی نيس©©ت ج©©ز . بح©©ث فاشيس©©م يه©©ود را ب©©دون پ©©رداختن ب©©ه يک©©ی از بزرگت©©رين نق©©ش آفرين©©ان آن نم©©ی ت©©وان بس©©ت  م

 هس©ت طب©ق معم©ول درمي©ان ي©ک خ©انواده        Margherita Grassini" مارگريتا گراس©ينی "اوکه نام اصليش . مارگريتا سارفاتی 
وکيل ثروتمندی است او را ازکودکی تحت نظر معلمان خصوصی قرار  پدرش که   .  بدنيا آمده است     ١٨٨٠متمول يهودی درسال    

ک©ه اوني©ز وکي©ل ثروتمن©د      Cesare Sarfattiدرهجده س©الگی ب©ا يک©ی ازهمک©اران مس©ن پ©درش بن©ام چس©اره س©ارفاتی           . می دهد 
. ا ني©ز برم©ی دارد   ديگری است به ونيز می گريزد و با ازدواج با او ک©ه بس©يار مس©ن ت©ر از خ©ودش م©ی باش©د ن©ام خ©انوادگيش ر                 

در وني©©ز ه©©ردو در ارتب©©اط ب©©ا محاف©©ل چ©©پ    . ن©©امی ک©©ه آن©©را حت©©ی پ©©س از م©©رگ چس©©اره و ت©©ا پاي©©ان زن©©دگيش ني©©ز حف©©ظ م©©ی کن©©د         
ارتباط آنها و بويژه خود مارگريتا ب©ا  .  سارفاتيها به ميالن نقل مکان می کنند  ١٩٠٢در چهارسال بعد . سوسياليستی قرار دارند    

س©الن م©ذکور ک©ه توس©ط ي©ک      . مع©روف اس©ت   " س©الن م©يالن  "الن در مرک©زی ص©ورت م©ی پ©ذيرد ک©ه بن©ام       محافل چپ يهود درم©ي   
ش©کل گرفت©ه ، مح©ل تجم©ع الي©ت سياس©ی  و        Anna Kuliscioff"  آن©ا کوليس©کيوف  "آنارشيست مهاجر يهودی روس تب©ار بن©ام   

ب©ه ای در م©يالن دارد حتم©ا گ©ذارش ب©ه اي©ن       عالوه بر اينه©ا ه©رآنکس ک©ه ن©ام و مرت    . روشنفکران چپ عمدتا يهودی ميالن است    
 .اين البته شامل سوسياليست متعصب و سردبير آينده روزنامه آوانتی يعنی موسولينی نيز می گردد . سالن می افتاده است 

 
اس©©ت ، درع©©ين ح©©ال ک©©ه دوس©©ت دخت©©ر سوسياليس©©ت   Anija Rosenstein" آني©©ا روزن اش©©تاين"کوليس©©کيوف ک©©ه ن©©ام اص©©ليش  

ه©م  " فري©دريش انگل©س  "می باشد ، راب©ط ح©زب سوسياليس©ت ب©ا      Filippo Turati" فليپو توراتی" مشهور ايتاليايی !ثروتمند 
ی مه©©اجر روس تب©©ار بن©©ام ي©©ک يه©©ود. س©©ارفاتی در اي©©ن س©©الن  ب©©ا ي©©ک کمونيس©©ت سرش©©ناس ديگ©©ر ني©©ز آش©©نا م©©ی ش©©ود    . هس©©ت 

 . او هم مثل کوليسکيوف از مسئولين ارشد حزب سوسياليست ايتالياست .  Angelika Balabanova" آنجليکا باالبانوا"
 

 دبي©ر  ١٩١٩عضو هيئت اجرائی اتحاديه بين المللی زنان سوسياليست و درس©ال   " کالرا زتکين "عالوه بر آن آنجليکا همراه با       
. او و سارفاتی يک وجه مشترک خصوصی هم دارن©د ، ه©ردوی آنه©ا معش©وقه موس©ولينی هس©تند         . هم هست   انترناسيونال سوم   

رابط©ه آنجليک©ا ب©ا موس©ولينی آنچن©ان اس©ت ک©ه ش©ايعه ای         . آشنايی آنها با بنيتو از طريق همين سالن مشهور ص©ورت م©ی گي©رد       
 .دختر اول موسولينی هست درهمه جا به گردش در می آيد  Edda Ciano" ادا چيانو"مبنی بر اينکه او مادر 

 
٥٠ 



 ، موس©ولينی  ١٩١٢ادامه رابطه اين سه نفر به هيئت تحريريه آوانتی ، ارگان حزب سوسياليست ايتاليا منتق©ل م©ی ش©ود ک©ه از          
در جريان اخراج موسولينی از حزب ک©ه ق©بال ب©دان اش©اره ک©ردم ، ب©ا ج©دايی          .  هيئت تحريريه آنند     سردبير و دو ديگر از اعضای     

فرصت می يابد که رابطه اش را با موس©ولينی متاه©ل تعمي©ق بخش©يده  و او را ک©امال      ! خطی آنجليکا و بنيتو ، مارگريتای متاهل     
مش©کلی ب©ا اي©ن رابط©ه ک©ه ان©دک ان©دک نق©ل تم©ام محاف©ل م©ی ش©ود             چساره همسر او در اين س©الها ظ©اهرا   . در اختيار خود بگيرد  

سارفاتی که ب©دنبال معش©وقه اش   .   همچنان به شغل شريف همسری مارگريتا اشتغال دارد    ١٩٢٤او تا زمان مرگش در      ! ندارد  
بالفاص©له ب©ه    ، ١٩١٤حزب سوسياليست را ترک کرده است با تاسيس روزنام©ه م©ردم ايتالي©ا توس©ط موس©ولينی در هم©ان س©ال                    

می شود و درقالب يک جنگ طل©ب افراط©ی ب©ه تبلي©غ ب©رای ورود      " ايل دو پوپولو  "عنوان يک منتقد هنری وارد هيئت تحريريه        
ايتاليا به جنگ خانمانسوری می پردازد که برنده ای جزسرمايه جنايتکار يهود به مثابه باالترين سود برنده و مهمترين ف©اکتور            

 .يکسال بعد آنها موفق می شوند که ايتاليا را به جنگ بکشانند . رد پشت پرده جنگ مذکورندا
 

او همزمان هم مشاور او و هم تامين کننده مالی خي©زش فاشيس©تها ب©ه س©مت تص©احب        . سارفاتی تنها معشوقه موسولينی نيست      
.  می پ©ردازد  ١٩٢٢ا در اوست که پول مارش فاشيستها به سوی رم ر. قدرت سياسی در سالهای اوليه پس از جنگ اول است    

هم اوست که فاش©يزم را آراي©ش م©ی کن©د و در     . اوست که آداب معاشرت را به بنيتو برای ورود به محافل بورژوازی می آموزد     
 م©ی نويس©د   ١٩٢٥سطح بين المللی با اتکاء به ارتباطات گسترده اش جا می اندازد و خالصه اوست ک©ه بي©وگرافی دوچ©ه را در         

اي©ن بي©وگرافی ک©ه نق©ش کم©ی در آراس©تن چه©ره جه©انی فاشيس©م موس©ولينی ن©دارد ،                . وساکسون عرضه می کند     و به دنيای انگل   
 ب©ه ب©ازار عرض©ه    ١٩٢٦ابتدا در لندن و به زبان انگليسی منتشر می شود و نسخه ايتالي©ايی  و آلم©انی آن تنه©ا يکس©ال بع©د  در        

ود ن©ه تنه©ا س©هم عم©ده ای در عرض©ه فاش©يزم در ي©ک پوش©ش         کتاب م©ذکور ک©ه ب©ه ح©دود بيس©ت زب©ان ترجم©ه م©ی ش©              . می گردد   
فريبنده و مشروع به مخاطبان خود بويژه در انگلستان و اياالت متحده دارد که س©يل پ©ول و ط©ال و ش©هرت جه©انی را ني©ز ب©رای                  

 . نويسنده آن به ارمغان می آورد 
 

، محفل©ی بن©ام   ١٩٢٢ب©ا بق©درت رس©يدن موس©ولينی در    او ک©ه همزم©ان   . سارفاتی در ضمن سفير هنری فاش©يزم ايتالي©ا ني©ز هس©ت      
ی برگ©زاری نمايش©گاه ه©ا   را با شرکت نقاش©ان آوانگ©ارد بني©ان گذاش©ته اس©ت ب©ا        Gruppo del Novecento" گروه قرن بيستم"

، ن©ه تنه©ا هن©ر نقاش©ی را ب©ه خ©دمت       " هن©ر رس©می  "به خ©دمت گ©رفتن   بين المللی و ترتيب دادن معامالت هنری و در يک کالم با          
 . فاشيزم در می آورد که منبع درآمد مالی هنگفتی را نيز برای خود ذخيره می کند 

 
 ص©احب ه©يچ مق©ام رس©می در ايتالي©ا نيس©ت از س©وی        زن©ی ک©ه علي©رغم آنک©ه    . سارفاتی را ملکه بدون ت©اج ايتالي©ا ني©ز نامي©ده ان©د            

هم©ان رئ©يس جمهوريک©ه اول©ين  نماين©ده پرق©درت س©رمايه م©الی درت©اريخ            ! فرانکلين روزول©ت در ک©اخ س©فيد پ©ذيرايی م©ی ش©ود               
درب©©اره اي©©ن زن همچن©©ان ک©©ه درم©©ورد بس©©ياری از   .  س©©رمايه يه©©ود در وال اس©©تريت اس©©ت  ١٩٢٩اي©©االت متح©©ده ب©©دنبال کودت©©ای  

 ، ١٩٣٦ستاره بخت مارگريتا با آغاز نزديکی ايتاليا ب©ه آلم©ان در   . بسيار کم نوشته شده است ت پرده تاريخ معاصر اصر پش عن
رابطه او با موسولينی هم که از اين پيشتر بدليل سن و سال باالی او به حداقل رسيده است ، ان©دک ان©دک    . رو به افول می رود      

 سه سال از معش©وقه اش بزرگت©ر اس©ت ديگ©ر در س©نين ب©ين پنج©اه و شص©ت ه©يچ جاذب©ه ای               او که . به سمت قطع کامل می رود       
 نه تنها راه به خل©ع ي©د کام©ل از س©رمايه يه©ود در ايتالي©ا م©ی ب©رد         ١٩٣٨تصويب قانون نژادی در . برای بنيتوی هوسران ندارد     

در . ه ايستاده اند ، هرچه تنگ و تنگتر می کن©د  بلکه فضای زندگی يهوديان عادی هوادار فاشيسم را نيز که حيرت زده به نظار              
برای ادامه يک زندگی مرفه البته ک©ه او ب©ه ان©دازه ک©افی     . اين فضا سارفاتی مجبور به ترک ايتاليا  شده  و به آرژانتين می رود    

 ١٩٦١پاي©©ان عم©©رش در او ت©©ا . ن©©ه س©©ال بع©©د ب©©ا پاي©©ان جن©©گ س©©ارفاتی دوب©©اره ب©©ه ايتالي©©ا برم©©ی گ©©ردد  . اندوخت©©ه در اختي©©ار دارد 
تنه©ا اش©کال ک©ار اي©ن ب©ود      . او معتقد است که فاشيسم در کنه خود چيز خوبی بوده است    . همچنان يک فاشيست تمام عيار است       

 !  که موسولينی آنرا به آلمان نازی فروخت 
 

                                                                             
Margherita Sarfatti                                         Anna Kuliscioff                             Angelika Balabanova 

 
 ب©ه  ١٣٣٤او ک©ه از س©ال   . ايه يه©ود ني©ز در ميان©ه جن©گ رق©م ميخ©ورد       سرنوشت ايتاو بالبو يکی ديکر از متحدان قدرتمن©د س©رم       

 از ١٩٣٩عن©©وان فرمان©©دار ک©©ل ليب©©ی از ايتالي©©ا دور ش©©ده و ب©©ه آفريق©©ا فرس©©تاده ش©©ده اس©©ت ، پ©©س از حمل©©ه آلم©©ان ب©©ه لهس©©تان در   
 تا پيش ازاعزام به ليبی تا ب©االترين  ايتالو بالبو که. مخالفين سرسخت اتحاد با آلمان و موافق و مبلغ اتحاد با دولت بريتانياست               

نزدي©ک ب©ه   . درجه درنيروی هوايی ايتاليا يعنی درجه مارش©الی ارتق©اء يافت©ه ب©ود ، درجن©گ نيزهمچن©ان ب©ه پ©رواز ادام©ه ميده©د             
 در اثن©©ای يک©ی ازهم©ين پروازه©©ا هس©ت ک©ه بن©©ا ب©ه تفسيررس©می ب©©ا آت©ش اش©©تباهی        ١٩٤٠يکس©ال بع©د از ش©©روع جن©گ در ژوئ©ن    

 . خودی هواپيمايش سقوط ميکند و موسولينی از شر او نجات می يابد نيروهای
 

يکی ديگ©ر از حامي©ان مقت©در فاشيس©م و موس©ولينی ، ش©اعر، نويس©نده و ناسيوناليس©ت مش©هور ايتالي©ا در دوران پ©يش از جن©گ                   
او . ران خ©ود م©ی باش©د    بوده است که از ماسونهای بانفوذ دوGabriele D’Annunzio " گابريله دو آنونسيو"جهانی دوم ، 

نکت©ه  . ، هم©راه ب©ا موس©ولينی از ي©ک نق©ش رهب©ری کنن©ده برخ©وردار اس©ت           ١٩١٤در کمپين موافق©ان ورود ايتالي©ا ب©ه جن©گ در             
جالب توجه در رابطه با او اين است که عليرغم حمايتهای مالی و سياسی گسترده او از فاشيسم ، خود او هيچگاه ب©ه عض©ويت                 

 .  درنيامده و از او نه به عنوان يک فاشيست که به مثابه يک ناسيوناليست متعصب نام برده می شود حزب ناسيونال فاشيسم
 

٥١ 



) از رهبران شناخته شده مبارزات وح©دت طلبان©ه در ايتالي©ا    ( تعلق او به تشکيالت فراماسونری هم برخالف الگويش گاريبالدی    
ای بين دو جنگ جهانی اين وابستگی بويژه در محافل يهودستيز و ض©د     اگرچه که در فض   . چندان آشکار و غيرقابل بحث نيست       

تص©وير مش©هوری ک©ه در مي©ان مونارشيس©تهای آلم©انی پ©س از س©قوط         . فراماماسونری در اروپا چندان مح©ل تردي©د نب©وده اس©ت      
 همچ©©ون ژرژ خان©©دان هوهنتس©©ولرن رواج داش©©ته ، چه©©ره آنونس©©يو را در کن©©ار اعض©©ای ديگ©©ر تش©©کيالت فراماس©©ونری جه©©انی     

کلمانسو نخست وزير و ريمون پونکاره ، رئيس جمهور وقت فرانسه و رئيس کنفرانس ورسای ، لويد جرج نخست وزير وق©ت   
 .انگلستان ، وودرو ويلسون رئيس جمهور وقت آمريکا و تعدادی ديگر به تصوير کشيده است 

 

 
 

همگ©ی آن©©ان در زي©©ر س©©تاره داوود و س©©ه ش©©عار فراماس©©ونری جه©©انی ، انق©©الب جه©©انی و جمه©©وری جه©©انی در ح©©ال تش©©يع جن©©ازه   
 اس©ت ک©ه در   اين تصوير ب©يش از آنک©ه جنب©ه س©نديت داش©ته باش©د ، بيش©تر نش©اندهنده فض©ايی                . امپراتوری آلمان ديده می شوند      

درج©ه ص©حت و س©قم ي©ک تحلي©ل سياس©ی ي©ا ي©ک بررس©ی ت©اريخی در رابط©ه ب©ا روي©دادهای              . ميانه دو جنگ در اروپا حاکم است      
ب©ه  . بزرگ تاريخ بشر ، رابطه مستقيم با ميزان شناخت از شرايط وي©ژه و فض©ايی اس©ت ک©ه روي©دادها درآن بوق©وع پيوس©ته ان©د              

 را بايد در کادر مناس©بات و ش©رايط ت©اريخی مرب©وط ب©ه خ©ودش تحلي©ل ک©رد و ن©ه ب©ا نگ©اه            عبارت بهتر هر اتفاق مشخص تاريخی    
ب©ه  . م©ی افت©د   " توهم توطئه"به جز اين يا تحليل بکلی اشتباه از کار در می آيد و يا تحليلگر بدام   . امروزی و معيارهای کنونی     

من ب©ه يهودي©ان حاض©ر در ص©حنه سياس©ی اروپ©ا ب©ه اي©ن         همينطور اشاره . اين مقوله در زمان خودش بی ترديد خواهم پرداخت         
ام©ا ي©ک چي©ز را ب©ی تردي©د در      .  ب©ا مافي©ای يه©ود ب©وده ان©د      ارگانيکی افراد مورد اشاره ، بی ترديد در ارتباط تماممعنا نيست که  

. آن©روز م©ی باش©د      و توطئه گر يهوديت بين الملل©ی در بط©ن تغيي©ر و تح©والت دني©ای         حضورمؤثرمعرض ديد قرار می دهد و آن        
يعنی اينکه برخالف بمباران تبليغاتی مديای يهود ، جريان يهودي©ت مطلق©ا جري©ان در حاش©يه ای همچ©ون دراوي©ش گناب©ادی و ي©ا          

 بخاطر پست بودن نژادش©ان کم©ر ب©ه ح©ل و فص©ل      تنهاچون آدولف هيتلر ! حتی بهائيان در ايران خود ما نبوده اند که ديوانه ای       
، " ت©وده ه©ای يه©ود   "به عبارت ديگر نشان می دهد که سهم اين مافيا در درد و رنج و قت©ل ع©ام   !  بسته باشد  نهايی مسئله آنها  

همانگونه که در نابودی بيش از پنج©اه ميلي©ون انس©ان بيگن©اه ديگ©ر در اي©ن جن©گ خانمانس©وز از ک©ولی ه©ا و اس©الوها گرفت©ه ت©ا                  
آری آنچ©ه ک©ه در ب©اال آم©د ، تص©وير فاشيس©م يه©ود        .  ن©اچيز نب©وده و نيس©ت       اصال  و اب©دا    ....  کمونيستها و سوسيال دمکراتها و      

 . درايتاليای تحت حاکميت مطلقه موسولينی در آستانه ورود به دومين جنگ جهانی تاريخ معاصر هست 
 

 ايتاليا در جنگ
 

هر چند ک©ه در اي©ن جن©گ    . رآورد  با حمله به آلبانی موفق می شود اين کشور کوچک را به اشغال خود د ١٩٣٩ايتاليا در آپريل    
آلب©انی يک©ی از م©وارد اخ©تالف ايتالي©ا ب©ا ه©م جبه©ه ه©ايش در          . وضعيت بد تسليحاتی و تعليماتی نيروهای خود را آشکار می کند           

آنها بويژه دولت انگل©يس ق©ول داده بودن©د ک©ه در ص©ورت ورود ايتالي©ا ب©ه جن©گ در کن©ار متفق©ين ، در تقس©يمات               . جنگ اول بود    
ام©ا  . نص©يب ايتالي©ا خواه©د ش©د     ...  افيايی پس از جنگ ، آلبانی و تيرول جنوبی و من©اطق ديگ©ری چ©ون دالم©اتی ، فيوم©و و              جغر

ب©ه ايتالي©ا   ... پس از جنگ بخش کوچکی از سرزمينهای وعده داده شده مثل تيرول جنوبی ، ترن تين©و ، ت©ریِِ ِيس©ت ، ي©وليش و          
 مسئله موجبات دلخوری و بی اعتمادی بعدی مردم ايتاليا به کشورهای متفق را ب©دنبال       اين! واگذار می شود و مناظق ديگر نه        

موسولينی از کوتاه آمدنهای پياپی اروپا در مقابل آلمان سوءاستفاده کرده و به سمت تحقق بخشيدن به مطالبات ايتالي©ا              . داشت  
 .  درجنگ اول با اتکاء به قدرت هيتلر به پيش می تازد 

 
اجم آلمان به لهستان و آغاز جنگ جهانی ديگری در اروپا ، موسولينی ابتدا به نظاره می ايستد و تنها نزديک به ي©ک   بدنبال ته 

سال بعد هنگامی که هيتلر در اوج قدرت به تسخير اروپا مشغول است و پي©روزيش در جن©گ ه©يچ تردي©دی بج©ا نم©ی گ©ذارد ، ب©ا          
.  ايتاليا  را در طرف نيروهای مح©ور وارد جن©گ جه©انی دوم م©ی کن©د       ١٩٤٠ن  اعالم جنگ به انگلستان و فرانسه در دهم  ژوئ         

او که در آغاز حسابگرانه و بقولی از فرط بزدلی در جنگ شرکت نکرده بود ، حاال عجله داشت ک©ه هرچ©ه س©ريعتر وارد جن©گ            
 .شده و هرطور شده از اين نمد برای خود کالهی بسازند 

 
٥٢ 



اليا  عليرغم برتری عددی خود ، ن©ه در مقاب©ل نيروه©ای ارت©ش فرانس©ه در آل©پ موف©ق ب©ه پيش©روی             با اينحال نيروهای مسلح ايت    
هزاران س©رباز ايتالي©ايی ب©ه اس©ارت نيروه©ای يون©انی       . می شوند و نه تهاجمشان به يونان  در اکتبر همانسال به جايی می رسد        

تنه©ا  . اجم ايتاليا تا خود تيرانا در آلبانی عقب ران©ده م©ی ش©ود    که با پوشش هوايی انگليسيها جانانه می جنگند ، درمی آيند و ته    
 . با تهاجم آلمانهاست که موسولينی موفق می شود دوباره در يونان پيشروی کند 

 
.  لشگر ايتاليايی به شش لشگر فرانسوی در جنوب هم بدليل خالء قدرت تهاجمی با آهستگی تمام صورت م©ی پ©ذبرد       ٣٢تهاجم  

است که هردو سوی خطوط نيروهای فرانسوی در شمال درهم شکسته شده و نيروهای ارتش راي©ش ورود ب©ه             اين در شرايطی    
 .بدون آلمانها موسولينی هيچ کجا توانايی پيشرفت و پيروزی درجنگ را ندارد .  ژوئن آغاز کرده اند ١٤پاريس را در 

 
ر ش©مال آفريق©ا علي©رغم موفقيته©ای اولي©ه در اش©غال مس©تعمره        د.  همراه با آلمانها به يوگسالوی حمله می کن©د        ١٩٤١ايتاليا در   

بريتانيا در سومالی ، نيروهای به لحاظ عددی اندک انگليسی موفق می شوند نه تنها تهاجم ايتالياييها را دفع کنند ک©ه در ته©اجم    
جم از ليب©ی ب©ه مص©ر ني©ز ب©ا ي©ک       همينط©ور ته©ا  . متقابل ، کل مستعمرات ايتالي©ا در ش©رق آفريق©ا را ني©ز ب©ه اش©غال خ©ود درآورن©د                       

شکست فضيحتبار ديگرمواجه می شود و سی هزار س©رباز انگليس©ی موف©ق م©ی ش©وند ک©ه نزدي©ک ب©ه ص©د و س©ی ه©زار نف©ر از                   
در ي©ک ک©الم موس©ولينی    . سربازان ايتاليايی که نيمی از کل نيروهای اين کشور در شمال آفريقا بود  را به اسارت خود درآورند       

همراه©ی او  . ه اين حقيقت تلخ پی می برد که بواقع بدون آلمان هيچ شانسی برای ارت©ش فاشيس©ت متص©ور نيس©ت           نيز باالخره ب  
 و اعالم جنگ به اياالت متحده در دسامبر همانسال از نت©ايج محت©وم اي©ن وابس©تگی     ١٩٤١در تهاجم به اتحاد شوروی در ژوئن       

 .همه جانبه هست 

 
 خلع موسولينی از قدرت

 
مارس اينس©ال اول©ين اعتص©اب    . برهای سياه شکست و ناکامی در همه جا بر ايتاليای فاشيست سايه افکنده است   ، ا ١٩٤٣سال  

دو هفت©ه پ©س از پي©اده ش©ده     .  بزرگ کارگری با شرکت صدها هزار کارگر ايتاليايی ، پس از سالها شمال ايتاليا را در می ن©وردد      
 ژويي©©ه ٢٥عملي©©ات موس©©وم ب©©ه هاس©©کی ، ش©©ورای ع©©الی فاشيس©©تها در   ژويي©©ه ط©©ی ١٠نيروه©©ای متفق©©ين در س©©واحل سيس©©يل در

پس از خلع يد ، او بفرمان ويکتور امانوئل سوم پادش©اه  .  با يک اکثريت نسبی تصميم به خلع يد از موسولينی می گيرد           ١٩٤٣
موس©ولينی  .  سپرده م©ی ش©ود     Pietro Badoglio  Marschall "پيترو بادوليو"ايتاليا دستگير شده و حکومت به مارشال 

 اعالم می کند که پيمان اتحاد ب©ا  ايتاليا رسما. تا مدتها در محلهای متفاوتی نگه داشته می شود که از انظار عمومی پنهان است   
آلمان برای دولت جديد نيز همچنان بقوت خود باقی اس©ت درحاليک©ه در نه©ان ب©ا آمريکاييه©ا برس©ر آت©ش ب©س وارد معامل©ه ش©ده              

 ژوئيه نيروهای نظاميش را ب©ه بهان©ه   ٢٥هيتلر در . بديهی است که آلمان فريب اعالم رسمی دولت بادوليو را نمی خورد. است  
نزدي©ک ب©ه دو هفت©ه بع©د     .  رتهای نشئت گرفته از شرايط جنگ©ی علي©رغم اعت©راض ش©ديد دول©ت جدي©د وارد ايتالي©ا م©ی کن©د                     ضرو

 .  علنی نمايد ١٩٤٣ سپتامبر ٨ايتاليا مجبور می شود که قرارداد آتش بس امضا شده با اياالت متحده را در تاريخ  
 

 س©پتامبر ط©ی  ي©ک    ١٢ موسولينی شده اند ، در بعد از ظه©ر روز يکش©نبه   چهار روز بعد آلمانها که موفق به کشف محل اسارت 
اي©©ن عملي©©ات عجي©©ب ب©©ه فرمان©©دهی  . عملي©©ات پ©©ارتيزانی محيرالعق©©ول  موف©©ق م©©ی ش©©وند او را نج©©ات داده و ب©©ه ن©©زد هيتل©©ر ببرن©©د   

رم©انش ب©ه  پ©يش  ب©رده      ت©ن از کمان©دوهای تح©ت ف   ١٠٧همراه با  تنها   Otto Skorzeny" ُاتو اسکورسينی"سروان اس اس 
 س©پتامبر  ٢٣با کمک نيروهای آلمانی که اينک  خاک ايتاليا را به اشغال خود درآورده اند ، موس©ولينی ب©ار ديگ©ر در               .  می شود 

او با تشکيل دولتی در شمال و ميانه ايتاليا ک©ه تح©ت اش©غال نيروه©ای آلم©انی هس©ت ،  جمه©وری           . به قدرت بازگردانده می شود      
 .از اين پس اما او ديگر بازيچه ای بيش در دست آلمانها نيست . تاليا را اعالم می دارد اجتماعی اي

 
در سال پايانی جنگ پس از به شکست کشيده شدن مذاکرات موسولينی با پارتيزانها مبنی بر شرايط  معامله بر سر ي©ک تس©ليم            

 در ١٩٤٥ آپري©ل  ٢٧ام©ا در  . چی ب©ه س©وئيس ف©رار کن©د     کامل ، موسولينی تالش می کند که همراه با معشوقه جديدش کالرا پت©ا             
 .دونگو توسط پارتيزانهای کمونيست شناسايی شده و روز بعد به اتهام خيانت همراه با کالرا تيرباران می شوند 

 
 

 ١٣٩١ ارديبهشت ٢٠  بيژن نيابتی ،
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

٥٣ 



 خونبخش سيزدهم ، اسپانيا در آتش و 
 

يانه دو جنگ جهانی ، يعنی در اسپانيای دهه سی ميالدی نيز نبرد ديگری بر سرهژمونی در در گوشه ديگری در اروپای م
اين کشور . نبردی که بر زمينه خالء قدرتی که حاصل جنگ جهانی اول در اروپا است در همه جا جريان دارد . جريان است 

ريخ بوده و به همراه امپراتوری قدرتمند که زمانی نه چندان دور درقرن شانزدهم ميالدی صاحب بيشترين مستعمرات تا
عثمانی بر بخش بزرگی از کره خاکی حکومت می کرده است ، اينک درمانده  وغوطه ور در بحرانهای مداوم اقتصادی و 

جنگ اول "درمستعمرات اسپانيا در آفريقای غربی سلسله جنگهايی که با. شکستهای پی در پی نظامی  دست و پا می زند
، به مستعمرات اسپانيا در آمريکای التين يعنی مهمترين وحياتی ترين ١٨٩٨ آغاز می گردد در ادامه خود در١٨٩٣در " ريف

در اين سال اسپانيا درجريان جنگ با آمريکای شمالی بجز بخشهای اندکی ، . بخش ازمستعمرات اين کشور گسترش می يابد
اياالت متحده که تا اين زمان و البته براساس منافع سياسی و . تمامی مستعمرات خود در امريکای التين را از دست می دهد

اقتصادی خود ، تنها شورشيان محلی را در مقابل اشغالگران اسپانيايی حمايت می کرده است ، با ورود به يک جنگ رودررو 
يا خارج کرده و به موفق می شود که کوبا و پورتوريکو را در آمريکای التين و فيليپين را در خاور دوراز دست اسپان

تبعات مادی و روانی اين شکستها بر ذهنيت اجتماعی تا بدان حد است که درتاريخ اين کشوراز آن به . مستملکات خود بيفزايد 
تاثيرات اين فاجعه آنچنان عميق است که بدنبال خود نسلی از شاعران ، نويسندگان و . ياد می شود" ٩٨فاجعه "مثابه 

اين شکست تاثيرات . معروف می شوند" نسل نود و هشتيها"می گذارد که در تاريخ اين کشور به هنرمندانی را برجای 
ترکرده و به تمايالت آنارشيستی "فاالنژ"راست را وحشی تر و. بالفصل خود را بر گرايشات سياسی اسپانيا نيز برجا می گذارد

 اروپا به اندازه اسپانيای سالهای آغازين قرن بيستم قدرت آنارشيسم  در کمتر کشوری در. در چپ اسپانيا دامن می زند 
 .اسپانيا يگانه کشوری در جهان است که آنارشيستها تا مرحله تشکيل دولت نيز پيش می روند . ميالدی است 

 
 بدين ترتيب در آستانه ورود اسپانيا به قرن بيستم ميالدی ، موضوع مستعمرات در راس مسائل و معضالت اين سرزمين قرار

مستعمراتی که ديگر بجز مراکش و صحرای غربی و بخشهايی از گينه درشمال غربی آفريقا ، درهمه جا و برای . می گيرد
در اين سالها با صدورمواد . درطول جنگ جهانی اول اسپانيا اعالم بی طرفی می کند . هميشه ازدست اسپانيا خارج می گردند 

سرمايه داری اين کشورمی شود ، سودی که البته مردم عادی درآن کمترين خام به قدرتهای متخاصم سود سرشاری نصيب 
همزمان با . معضل مراکش و نارضايتی های اجتماعی همچنان روی دست دولتهای اسپانيا سنگينی می کند . سهمی ندارند 

سال . لرزه درمی آورد ، اعتصابات گسترده کارگران بويژه در بارسلون پايه های رژيم را به ١٩١٧کودتای نظاميان در 
 بدنبال يک شکست فاجعه آميزنظامی درمراکش طی سلسله نبردهايی با طوايف ريف به رهبری عبدالکريم ، يک قلم ده ١٩٢١

 .هزار سرباز اشغالگر اسپانيايی قتلعام می شوند 
 

ی و اجتماعی برای به قدرت  دولت ناکارامد می آيند و می روند تا آنکه سرانجام زمينه های سياس٢٣، ١٩٢٣تا مقطع سال 
 ، با يک کودتای نظامی ، دوران ديکتاتوری مطلق العنان ١٩٢٣ سپتامبر ١٣در. شودميرسيدن يک ديکتاتوری نيرومند آماده 

. با تأييد و حمايت آلفونس سيزدهم پادشاه اسپانيا آغاز می شود  Miguel Primo de Rivera "ميِگل پريمو ِد ريورا"ژنرال 
ژنرال در ضمن ، حمايت چپ و راست .  است ١٨٧٦اولين کارديکتاتور ِالغای قانون اساسی مشروطه سلطنتی مصوب سال 

وقت باشد با اينحال تا هفت سال ديگرادامه می يابد حکومت او اگرچه از ابتدا قراراست حکومتی م. اسپانيا را نيز با خود دارد
گسترش نارضايتی ها و باال گرفتن اعتراضات .  گريبان او را نيز می گيرد ١٩٢٩تا آنکه ابعاد بحران عظيم اقتصادی سال 

را  ژنرال جای او .  استعفا دهد١٩٣٠ ژانويه ٢٨گرسنگان و بيکاران و سلب حمايت ارتش ، ريورا  را  وا می دارد تا در 
 . کرده است با استفاده غيرقانونی ازگاز قتلعام ١٩٢١قلم هزاران مراکشی را به انتقام شکست ديگری ميگيرد که يک جنايتکار

 
 وعده برگزاری انتخابات آزاد حکم نخست وزيريش را از پادشاه دريافت با  BerenguermasoáD  "داماسو برنگوئر"ژنرال 

حمايت بی قيد وشرط آلفونس سيزدهم از ژنرال ريورا در دوران ديکتاتوری هفت ساله اش جای ترديد برای کسی . می کند 
همينطورهم می . اهد بود برای ادامه حيات سلطنت ديگر شانسی متصور نخو" انتخابات آزاد"بجا نمی گذارد که بدنبال اين 

، نيروهای مترقی وابسته به طيف جمهوريخواهان عليرغم عدم دسترسی به تمامی حوزه ١٩٣١ آپريل ١٢درانتخابات .  شود 
 ١٤دو روز بعد يعنی در .  پادشاه کشور را ترک می کند بی آنکه از مقام خود صرفنظر کند . های انتخاباتی برنده می شوند 

جمهوری دوم اسپانيا را   Niceto Alcalá  Zamora" نيِستو آلکاال سامورا" اززمينداران بزرگ اسپانيا ، ، يکی١٩٣١آپريل 
درشرايطی که يک جمهوری خواه .  را بدنبال دارداعالم جمهوری  و دولت جديد حمايت اجتماعی گسترده ای. اعالم می کند
در راس ائتالفی از احزاب جمهوريخواه متمايل به چپ به انضمام حزب  Manuel Azaña" مانوئل آسانيا"ليبرال بنام 

 بعنوان اولين رئيس ١٩٣١ دسامبر ١٠يل دولت را برعهده دارد ، خود سامورا  درمسئوليت تشک سوسياليست کارگری
درقانون اساسی جديدی که درهمين سال تصويب می شود برای اولين بار به زنان اسپانيا . جمهور اسپانيا سوگند ياد می کند

 مبنی برعدم همکاری با ١٩٢٨ر حزب کمونيست اسپانيا براساس مصوبه کنگره ششم کمينترن د. حق رای داده  می شود 
جريانات چپ ميانه  و سوسيال دمکراتها  و حتی سوسياليستها که از آنان به مثابه سوسيال فاشيستها ياد می کند ، در ائتالف 

 اولين کودتا عليه ١٩٣٢در آگوست  .به اين مقوله  در سطور آينده بيشترخواهم پرداخت. جمهوريخواهان شرکت ندارد
اعتصابات کارگری . صورت می گيرد که ناموفق می ماند Sanjurjo josé" خوزه سان خورخو"ژنرال   توسط جمهوری نوپا

است که از آغازهم بسيار بد گسترده ای که عمدتا توسط آنارشيستها سازماندهی شده اند ، مهمترين عامل شکست کودتايی 
 .سازماندهی شده بود

 
تعادل قوا با تصاحب مسالمت آميز قدرت سياسی در آلمان توسط ناسيونال .  سال عروج راست در اروپاست ١٩٣٣سال 

در انتخابات . درهمين سال همين روند در اسپانيا نيز ظرف مدت کوتاهی تکرار می گردد . سوسياليستها بهم می خورد 
را  ی نوپای اسپانيا   برنده شده  و زمام جمهورAlejandro Lerroux" آِلخاندرو ِلّرو"، ائتالف راست ميانه به رهبری ١٩٣٣

 . بدست می گيرد
٥٤ 



و همدستانش همگی " سان خورخو"ژنرال کودتاچی .  و عفو کودتاچيان استاز اولين اقدامات دولت جديد ملغی کردن رفرمها
نيروهای چپ و ليبرال ، لغو رفرمها و فشارهای دولت جديد عليه کارگران را به مثابه اعالن جنگ . از زندان آزاد می شوند 

در ادامه برعليه  .به قيام می دهند  ، سوسياليستها و دولت خود مختار در کاتالونی فراخوان ١٩٣٤در اکتبر . تلقی می کنند 
دولت دست راستی شورشهای متعددی توسط نيروهای چپگرا سازمان داده می شود و دولت محلی کاتالونی در بارسلون اعالم 

عدم آمادگی قيام کنندگان و مهمترازهمه خودداری آنارشيستها يعنی قدرتمندترين نيروی چپ اسپانيا دراين . استقالل می کند
 .ا از تاييد و حمايت از حرکتی که براه افتاده است ، قيام را با شکست مواجه می کند ساله

 

                                               
                      Manuel Azaña                        Niceto Alcalá  Zamora                  Miguel Primo de Rivera 

 
در شرايطی که راست اسپانيا هر روز متحدتر و سازمانيافته تر می شود ، چپ جامعه مثل هميشه درگير وغوطه ور در 

يکی ازمهمترين . تضادهای درونی خود دست وپا می زند  و سنگرهای خود را يکی پس از ديگری از دست می دهد
اين شورش .  صورت می گيرد ١٩٣٤ران معادن ذغال سنگ  و راه آهن  آستوريا  در اکتبر شورشهای اين سال توسط  کارگ

متشکل ازسنديکاهای سوسياليستی و آنارشيستی و حمايت هواداران حزب " آليانس کارگری"مسلحانه که در زيرچتر
تنها . ترسرکوب می گردد بشدت هرچه تمام" لژيون خارجی اسپانيا"کمونيست اسپانيا صورت می گيرد ، توسط نيروهای 

اين سرکوب . درظرف دوهفته چيزی ميان دو تا سه هزارنفرجان خود را از دست داده  و هزاران نفردستگيرمی شوند
وحشيانه برای اولين بارچهره ای را درميان طيف راست اين کشور مطرح می سازد که در آينده ای نزديک سرنوشت نرديک 

فرمانده لژيون خارجی . ين گوشه از جهان را در راس يک ديکتاتوری  سفاک رقم خواهد زدبه چهار دهه از تاريخ معاصر ا
 . "فرانسيسکو فرانکو"اسپانيا ، ژنرال 

 

   Francisco Franco  "فرانسيسکو فرانکو"
 

يروی دريايی پدرش افسر ن.  در گاليسيا از پدری بنام نيکوالس و مادری بنام ماريا متولد می شود ١٨٩٢ دسامبر٤فرانکو در
او خود نيز در سن پانزده سالگی وارد آکادمی نظامی شده  و سه سال بعد به مستعمرات اسپانيا در مراکش اعزام . اسپانياست 

بدليل موفقيت در سرکوب شورشهای محلی بويژه شورش قبائل ريف ، از سوی آلفونس هشتم پادشاه وقت اسپانيا . می گردد 
 در سن سی سالگی به فرماندهی ١٩٢٢در . ترين افسر ارتش بدرجه سرگردی ارتقاء می يابد  سالگی به عنوان جوان٢٣در 

شاهد ازدواج آنها .  ازدواج می کند Carmen Polo" کارِمن پولو"لژيون خارجی اسپانيا منصوب شده و درسال بعد هم با 
. ه ای درسياست اسپانيا بازی خواهد کرداين زن درسالهای حاکميت فرانکو نقش عمد. کسی نيست جز شخص پادشاه آلفونس 

 فرانکو به عنوان جوانترين ژنرال در کل اروپا ترفيع درجه می يابد و سال بعد نيز فرماندهی عاليترين آکادمی ١٩٢٦در 
ور اين آکادمی چهار سال بعد با تاسيس جمهوری دوم اسپانيا و بدست. نظامی اسپانيا در ساراگوسا نير به او واگذار می گردد

فرانکو به عنوان فرماندار نظامی ابتدا به الکرونيا  و . مانوئل آسانيا وزير جنگ وقت و نخست وزير بعدی تعطيل می شود 
 و به فرمان ١٩٣٥يکسال پس ازسرکوب خونين کارگران معدن آستوريا ، نهايتا در . سپس به باِله آرن  فرستاده می شود

در دوران حاکميت ائتالف راست  به ِسَمت فرماندهی کل نيروهای مسلح اسپانيا وزيردفاع وقت " خوزه ماريا خيل روبله"
 . منصوب می گردد 

 
، يکبار ديگر مانوئل آسانيا که اينبار نيز در جايگاه رهبری ائتالف ١٩٣٦ فوريه ١٧با پيروزی نسبی جبهه خلق در انتخابات 

ز فرماندهی ارتش برکنار و به عنوان فرماندار نظامی به جزاير جمهوريخواهان دولت جديد را تشکيل داده است ، فرانکو را ا
. بدين ترتيب فرانکو عجالتا ازمراکز قدرت دور می شود ، دورشدنی که البته چندان بدرازا نمی کشد . قناری می فرستد

ب در انتخابات فوريه پيروزی جبهه خلق مورد پذيرش راستهای اسپانيا قرار نمی گيرد و آنها جمهوريخواهان را متهم به تقل
 ژوئيه ١٣روند اين ترورها نهايتا در. از اين مقطع ترورهای سياسی از هر دو سو در دستور کار قرار می گيرد. می کنند 
 وارد يک نقطه عطف José Calvo Sotelo" خوزه کالوو سوِتلو" با قتل يکی از رهبران اپوزيسيون سلطنت طلب بنام ١٩٣٦

 .تاريخی می شود 
 

قتل سوتلو که . لو پيش ازاين متهم شده بود که فرمان قتل دو تن از افسران گارد جمهوری خواه را صادر کرده است سوِت
ظاهرا توسط شبه نظاميان سوسياليست وهمکاری پليس امنيتی جمهوری صورت گرفته است ، تضاد ميان چپ و راست را 

ه سوتلو که به تظاهرات قدرتمندی عليه دولت چپگرايان تبديل مراسم پرجمعيت تشييع جناز. سرانجام به تعارض می کشاند 
 يک شورش نظامی ابتدا در ِمليا ١٩٣٦ ژوئيه ١٧در. شده است ، فرماندهان ارتش را تشويق به يک واکنش نظامی می کند 

اکش می رود و  ژوئيه  با يک هواپيمای شخصی به مر١٩فرانکو در . و بالفاصله متعاقب آن در مستعمرات صورت می پذيرد 
شورش بسرعت به سرزمين اصلی سرايت می کند ، اگرچه هنوز شهرهای بزرگ . فرماندهی سپاه آفريقا را برعهده می گيرد

 . اسپانيا در آستانه ورود به يک جنگ داخلی خونين قرارگرفته است . همچنان جمهوريخواه باقی مانده اند 
 

٥٥ 



 )١٩٣٩ـ ١٩٣٦(جنگهای داخلی اسپانيا 
 
مان روزهايی که ناسيونال سوسياليستها در آلمان خود را برای برگزاری يکی از بزرگترين نمايشات تبليغاتی خود يعنی دره

 آماده می کنند و همه چشمها به برلين دوخته شده است ، دراسپانيا کليد يک نبرد خونين بر سر ١٩٣٦بازيهای المپيک 
اسپانيا در .  از آنکه ماهيتی ملی داشته باشد ، انترناسيوناليستی است نبردی ايدئولوژيک که بيش. هژمونی زده می شود 

طول سه سال جنگ داخلی خود به واقع آينه ای است از هرآنچه که در صحنه تعادل قوای پسا جنگ اول در جهان آنروز 
تصادفی نيست که . ه کرد در اين آينه می توان آثار صف بنديهای نوين جهانی متعاقب پيمان ورسای را مشاهد .جريان دارد

تصادفی نيست . دولت انگلستان به مثابه مقتدرترين دولت اروپايی تنها به تماشای آنچه که در اسپانيا می گذرد نشسته است 
در اسپانيا را فريبکارانه پس " جبهه خلق"درفرانسه برهبری لئون بلوم ، دست ياری طلبی ائتالف " جبهه خلق"که ائتالف 

متحده بر در ورسای قرار بر اين بود که درنظم نوين جهانی ، آقايی اياالت . ون انگلستان به نظاره می ايستدمی زند و همچ
 يانتشخ خنجر خود يعنی دولت فخيمه پشت کرده و مافيای يهود که اينک به آقا و ولينعمت سابق. جهان برسميت شناخته شود

که قاره جديد را به هربهايی تبديل به پايگاه نوين کالن سرمايه داری مالی  را بر پشت او نشانده است با تمام قوا در پی آنست 
 .همين سرزمين است " سرزمين موعود"او مدعی است که . بنمايد " حکومت واحد جهانی"و نقطه پرشی برای تحقق 

 
گليس در خواهد آورد که تصوراينان چنين بود که جنگ جهانی چنان دماری از قدرتهای اروپايی و در راس آنها ابرقدرت ان

فضای پس ازجنگ  و وضعيت دهشتناک اروپا نشان داد که دراين تحليل چندان . ديگر تا مدتهای مديد کمر راست نخواهند کرد 
قدرتهای اروپايی که چهارسال پياپی به پاره پاره کردن يکديگر اشتغال داشته اند ، اينک با کيسه های . به خطا نيزنرفته بودند 

بويژه آنکه هنوز ُمهر و امضای قرارداد .  تا گردن مقروض به اياالت متحده ، چاره ای جزتسليم هم نخواهند داشتخالی و
نيز " پرولتاريای يهود"خاتمه جنگ جهانی خشک نشده به ناگهان خود را مواجه با تهديد انقالباتی می بينند که عمدتا توسط 

اشتباه ها در رابطه با عزم جزم انگلستان و امکانات و پتانسيلهای روباه پير با اينحال آن. هدايت  و سازماندهی می شوند 
شرح مفصل آنرا پيشتر در بخش سوم . برينانيای کبير تسليم نمی شود و حاضر به واگذاری هژمونی نمی گردد.  دارند محاسبه

عيين تکليف ناشده باقی می ماند و مدار بدينترتيب معادله قدرت در ورسای ت. داده ام " صلح ُمسلح"کتاب حاضر تحت عنوان 
 . تعادل قوا در نظم نوين همچنان ميان واشنگتن و لندن بسته می شود 

 
کودتای هدايت شده توسط .  يک زورآزمايی ديگر در اين راستا صورت می گيرد ١٩٢٩سال  ده سال پس از ورسای در

کليد خورده  Federal reserve موسوم به" مرکزی آمريکابانک "ری که در وال استريت و تحت رهب" سرمايه متمرکزيهود"
 انگل و کالن سرمايه مالیاست ، کمر اقتصاد جهانی را شکسته و برای اولين باردرتاريخ نظامهای سرمايه داری ، حاکميت 

در . کند فرامليتی را بر بخشهای ديگرسرمايه داری تثبيت کرده و رقبای  خود را يکی  پس از ديگری ازميدان بدر می 
و برفراز دولت و نهادهای قدرت " سرمايه متمرکزيهود"که تماما تحت کنترل " فدرال رزرو"بخشهای آتی جداگانه به پديده 

 . در اياالت متحده عمل می کند ، خواهم پرداخت  
 

  و بويژه استقبال روی کارآمدن ناسيونال سوسياليستها در آلمان که  پنهان و آشکاراز حمايت ضمنی  سرمايه متمرکزيهود
 ديگر کالن سرمايه مالی است که بهای آن به مراتب بيشتر از اشتباه اشتباه محاسبهجنبش صهيونيستی برخوردار بوده ، يک 

تنها ايجاد " ناسيونال سوسياليسم مطلوب "کارکرددر تحليل آنان . محاسبه اولی و بسا سنگين تر و فاجعه آميزتر می باشد
" سرزمين موعوِد توده ها"به مهاجرت اجباری به " توده های يهود"راروپا درجهت وادار کردنفضای رعب  و وحشت د

. يعنی اياالت متحده می باشد " سرزمين موعوِد سرمايه ها"به " سرمايه های غيرمتمرکزيهود"يعنی فلسطين و انتقال جبری 
آری کارکرد واقعی . پی ريزی وتثبيت ابرقدرت نوين اولی برای پايه ريزی دولت يهود ازنان شب واجب تر است و دومی برای 

به عقل کسی !  است و نه بيشتر" سرمايه ها"و آن " توده ها"تنها تنگ کردن فضای تنفسی و حياتی اين " نازيسم مطلوب"
ر عالمت سوآل را نيزعلنا به زي" نظم نوين جهانی"از آن بيشتر. خطور نمی کرد که نازيها بتوانند خود را در قدرت تثبيت کنند

 ! اين ديگربخشودنی نبود . ازاينهم مهمتر به سمت خلع يد از سرمايه يهود در اروپا نيز خيز بردارند. ببرند
 

که برای اولين بار در تاريخ " کالن سرمايه مالی"اين دو اشتباه محاسبه در رابطه با انگلستان و آلمان سبب می شود 
. نگليس به جنگ عليه آلمان باشديز برسرکار آورده است ، با تمام قوا بدنبال کشاندن اآمريکا نماينده خود يعنی روزولت را ن

، ولی نعمت و صاحبخانه اين مافيا بوده و با شيوه ها و سبک کارهای آن بخوبی  اما دولت بريتانيا که سالهای بسيار خود
از سوی ديگر فعاليتهای . لمان نازی خودداری می کنداين دام نمی افتد و تا آخرين لحظه ازتقابل نطامی با آ آشنايی دارد در

گسترده ای از سوی محافلی در آلمان و انگلستان جريان دارد تا با اتحاد ميان اين دو کشور، هم  جايگاه بريتانيا به مثابه 
د و هم مونوپول و گسترش در شرق تأمين گرد" فضای حياتی"ابرقدرت تثبيت شود و هم نيازهای آلمان در رابطه با نياز به 

معاون هيتلر در بحبوحه جنگ به انگلستان " رودولف ِهس"سفرحيرت انگيز . مالی از چنگ يهوديت بين المللی خارج گردد 
" سياست مماشات"آنچه که بعدها به . ادامه همين تالشهاست که منجر به دستگيری و زندانی شدنش تا آخرعمرمی گردد ،

Appeasement  کاس اين تضاد منافع استمی يابد انع شهرت.  
 

دربطن تضاد ميان انگليس با آمريکا بر سرهژمونی  و بر زمينه تهديد مستقيم انقالبات بلشويکی در اروپا ، پديده نوينی در 
اين پديده  که خود را در ميانه دو جنگ جهانی تثبيت می کند ، حکومتهای  " . توتاليتاريسم"اين قاره شکل می گيرد بنام 

يعنی حتی در تک نمونه ايتاليا هم که شاه همچنان بر سر جای خود . ی هستند غيرسلطنت خواهی را شکل می دهد که تماميت
  در دو محتوااين توتاليتاريسم خود را در. حاکم مطلق است" ايل دوچه"که فاشيزم " ويکتورامانوئل"می ماند ، نه سلطنت 

  درچهارنمود کمونيسم ، نازيسم ، فاشيزم  و شکلسوسياليستی  و در  ناسيونال راستاستالينيستی  و   چپايدئولوژی  
 تا آنجا که به شيوه های  فاحش محتوايی ميان نظامهای فوق  عليرغم تفاوتهای بعضا بعبارت ديگر.  فاالنژيسم  نشان می دهد

 
٥٦ 



اسپانيای .  يک خانواده اند د  ازو بويژه سبک برخورد با غيرخودی ها برمی گرد ِاعمال حاکميت ، مقوله حکومت تک حزبی
دوران جنگهای داخلی ، درشرايطی که دنيای سرمايه داری به نظاره نشسته است ، صحنه خونين جدال و رقابت ميان همين 

 فاالنژيسم ، فاشيزم ، ناسيونال سوسياليسم  و کليسا در راست در مقابل جبهه متحددر اينجا . ايدئولوژيهای توتاليتر می باشد 
هرچه .  استالينيسم ، سوسياليسم  و آنارشيزم  در چپ و ليبراليسم  جمهوريخواه  درمرکز صف آرايی کرده اندبهه نامتحدج

همچنان اسير دعواهای هژمونيک در درون ) همانگونه که امروز(راست متحدتر و به تبع آن هارترمی شود ، چِپ پرولتری 
، کمونيستها نه تنها وارد ائتالف با احزاب ديگر نمی شدند که ١٩٣٤ تا پيش از همانطور که قبال اشاره کردم . خود می باشد 

اين . عمال غيرممکن می دانستند اتحاد عمل در کادر نيروهای درون جنبش کارگری را نيز با سوسيال فاشيست خواندن آنان 
سوسيال فاشيست " تحت رهبری يک شوند اگرچهه می شود و کمونيستها موفق مي کنار گذاشت١٩٣٤سياست در فرانسه و در 

از اين نقطه ، چرخشی هرچند ناپايدار درميان چپ . را  تشکيل دهند " جبهه خلق"با اين حال دولت يعنی لئون بلوم " سابق
 .اروپا صورت می گيرد که تاثيرات خود را دو سال بعد با پيروزی جبهه خلق در انتخابات اسپانيا هم نشان می دهد 

 
 نترناسيونال سومجبهه خلق ـ ا

 
 در مسکو تشکيل می شود با طرح ِتز ١٩٢٨ ژوئيه تا اول سپتامبر ١٣ششمين کنگره انترناسيونال سوم که در فاصله 

قلمداد " دشمن اصلی"سوسيال فاشيزم ، کل احزاب سوسيال دمکراسی موجود را همعرض بورژوازی و فراتراز آن به مثابه 
در اين رابطه . درميان نيروهای کارگری فراخوان می دهد"غيرکمونيستی" گرايشاتکرده و به مرزبندی قاطع با تماميت

ام تفکر  رهبری وقت حزب کمونيست آلمان در اين کنگره  بوضوح تمErnst Thälmann"  ِارنست ِتلمان"سخنرانی افتتاحيه 
 :او از جمله چنين می گويد . حاکم بر کمينترن و به تبع آن سياست احزاب عضو  در اين مقطع تاريخی را نشان می دهد 

 
سوسيال دمکراسی ضدانقالبی در جنگ عليه اتحاد شوروی خود را تماما با بورژوازی کاپيتاليستی يگانه کرده است و ِهرمان "

 ". کند ازيهای جنگی عليه کشور شوراها میغم خود را مصروف آماده سيش تمام هم وظم سوسيال دمکرات رامولر صدراع
   

خواستار بسيج توده های پرولتاريای و خوانده  " خائنين به سوسياليسم"ِتلمان ، رسما دولتهای سوسيال دمکرات اروپا را 
 کمينترن مبنی ٤ و ٣ل آشکار با مصوبات کنگره اين ِتز که در يک تقاب. اروپا در راستای ساقط کردن دولتهای مذکور می شود

در ميان جريانات کارگری بود ، در عمل امکان هرگونه مشارکت سياسی احزاب کمونيست " جبهه واحد"بر ضرورت تشکيل 
عضو کمينترن در ساختار سياسی کشورهای مربوطه را از آنان سلب کرده و احزاب فوق را درشرايط  يک ايزوالسيون 

در اين شرايط احزاب مذکورعليرغم شرکت در انتخابات . به حاشيه معادالت قدرت در جوامع خود می راندخودساخته 
بدليل  بويژه آلمان نصيب خود می کنند سيستمهای سرمايه داری موجود که بعضا آرای بسياری را نيز مثل نمونه فرانسه و

 بيکاری و و فاجعه فقر ١٩٢٩ عظيم اقتصادی در بحران .حاکميت ِتز سوسيال فاشيزم همواره خارج چرخه قدرت می مانند 
چرخش به چپ اجتماعی و راديکاليزاسيون گسترده درميان طبقه کارگر کشورهای صنعتی و به گسترده متعاقب آن سبب يک 

که در برای نمونه تعداد اعضای حزب کمونيست آلمان . تبع آن قدرتگيری کم سابقه احزاب کمونيست عضو کمينترن می گردد 
 هزارعضو و شش ٢٥٠، به ١٩٣٢ميليون می باشد تا سال  ٣،٢ هزار و تعداد آرای انتخاباتيشان ١٣٣ ، بالغ بر ١٩٢٨سال 

. معادله قدرت ايجاد نميکندقد کشيدنی که البته چيزی نصيب حزب کمونيست نکرده و تغييرچندانی در. ميليون رای قد می کشد 
 . کنند يری ناسيونال سوسياليسم بسنده ميسيال دمکراتها و احزاب مرکزگرا به نظاره قدرتگکمونيستها ناتوان از ائتالف با سو

 
 و البته با  Maurice Thorez" موريس تورز"حزب کمونيست فرانسه به رهبری . درفرانسه اما مسيرديگری رفته می شود

اين اتحاد الگويی می شود برای ائتالف ديگر .  وارد يک اتحاد با سوسياليستها می شود ١٩٣٤چراغ سبز مسکو در ژوئيه 
بورژوازی مرکزگرا در ابعاد احزاب کمونيست اروپا با  سوسياليستها ، سوسيال دمکراتها ، ليبرالهای ضدفاشيست وخالصه 

 .گرددو تصويب ميتئوريزه  " جبهه خلق"جريان هفتمين و آخرين کنگره کمينترن تحت عنوان ائتالفی که يکسال بعد در. ملی 
 

تا اينجا بزرگترين و مقتدرترين عضو کمينترن پس از حزب کمونيست . سياست جديد کمينترن بسيار ديرهنگام اتخاذ می شود
پهر سياسی آلمان که از صفحه روزگار نيز شوروی يعنی حزب کمونيست آلمان توسط ناسيونال سوسياليستها نه فقط از س

بقيه شان نيز . بسياری از کمونيستهای آلمانی اصال به عضويت حزب ناسيونال سوسياليست درآمده اند . حذف گرديده است 
آن تعداد ازعناصر . يعنی سوسيال دمکراتها روانه اردوگاههای کار اجباری شده اند " سوسيال فاشيستها"دوش بدوش همان 

يان در جر  Hugo Eberlein" هوگو ِابرالين"بری حزب نيز که از دست هيتلر به آغوش استالين پناه برده اند همچون ره
 . ميشوند بعد هم به جوخه اعدام سپرده روانه اردوگاههای کار اجباری برادر بزرگتر شده  و تصفيه های دهه سی در شوروی 

 
ائتالف گسترده جديدی که در همين . نه فقط در فرانسه که در اسپانيا نيز موقتا جواب می گيرد " جبهه خلق"با اينحال 
 فوريه آن سال دوباره به مسند قدرت بازگردد و دولت ١٦ صورت می گيرد موفق می شود که درانتخابات ١٩٣٦چارچوب در

در اين ائتالف برای اولين بار استالينيستها ، سوسياليستها ، جمهوری خواهان ليبرال و خالصه . را تشکيل دهد جديدی 
ائتالفی که حمايت گسترده . را شکل می دهند " جبهه خلق اسپانيا"خودمختاری طلبان کاتالونی  قرار می گيرند  و 

بازهم اين برای اولين بار است که آنارشيستها که در . ز همراه دارد ناسيوناليستهای باسک و از همه مهمتر آنارشيستها را ني
خالصه آنکه ائتالف جبهه خلق اگرچه . اين مقطع همچنان بزرگترين قدرت چپ اسپانيا هستند انتخابات را تحريم نمی کنند 

ظير و تهديدی است جدی  در ديرپا نيست اما با توجه به ساختار سياسی  و سنتهای مبارزاتی اين کشور ائتالفی است کم ن
، " جبهه خلق"در واکنش به تشکيل . هديد را جدی می گيردراست اسپانيا اين ت. راستای نفی موجوديت ساختار سياسی کهنه 

بديهی است که اعضای اين جبهه هم . نام می نهد" جبهه ملی"راست خود را در جبهه مشابهی سازمان می دهد که بر آن 
 ".سِِِدآ"سلطنت طلبان ، زمينداران بزرگ و ائتالف کاتوليکها موسوم به .   نظم قديمندتماما نيروهای حافظ
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 CEDAکه به اختصار  Confederación Española de Derechas Autónoms" کنفدراسيون اسپانيايی حقوق خودمختار"
يکی از قدرتمندترين " سِِِدآ. " شده است تشکيل١٩٣٣ مارس ٤ناميده می شود و عمدتأ ائتالف احزاب کاتوليک می باشد  در 

، موفق ١٩٣٣ نوامبر ١٩نيروهای جناح راست اسپانيا در اين دوران است که در انتخابات پارلمانی همين سال يعنی انتخابات 
. ، بيشترين تعداد آرا را نصيب خود کند  José María Gil Robles" خوزه ماريا خيل روبله"می شود که تحت رهبری 

. ن سلطنت و جمهوری نمی کشد برخالف ديگر نيروهای راست که اساسا ضد نظام  جمهوری هستند ، مرز خود را ميا" ِدآسِِ"
بسياری از ژنرال هايی که بعدأ . است و نه فرم نظام سياسی " منافع کليسای کاتوليک"، معيار و ميزان" خيل روبله"برای

يعنی از " خيل روبله"مه خود فرانکو ، در زمان وزارت جنگ همين جناب جنگ داخلی اسپانيا را هدايت کردند و در راس ه
 . اوست که فرانکو را در راس نيروهای مسلح اسپانيا قرار می دهد .  به بعد ارتقاء پيدا کرده اند ١٩٣٥ماه مه  

               

                                                 
             José María Gil Robles    سمت چپ(» ميگل ريورا«         آلفونس سيزدهم  و ژنرال                  (Francisco Franco                      

                             
سلطنت اسپانيا . کليسای کاتوليک اسپانيا درمقايسه با ديگر کشورهای اروپايی همواره از قدرت بسياری برخوردار بوده است 

 آراگون  و هميشه  و بويژه از دهه های پايانی قرن پانزدهم به بعد يعنی از زمان ازدواج ايزابل ملکه کاستيل و فرديناند پادشاه
تشکيل کشوراسپانيا ، حافظ  و نگهبان کليسای کاتوليک  و سدی درمقابل اسالم مهاجم عثمانی و پروتستانتيسم تازه نفس 

نقش اسپانيا در کاتوليک کردن اجباری بخش بزرگی از مستعمرات خود درسده های پيشين بويژه . آلمانی بوده است 
جه ای از جمعيت کنونی کاتوليک ها درعصر حاضر را تشکيل می دهند نيزجای کشورهای آمريکای التين که بخش قابل تو

يک تشکيالت . در ميانه دو جنگ جهانی پديده ای در کليسای اسپانيا شکل می گيرد که درنوع خود کم نظير است . بحث ندارد 
 !          يا  کارخدا " اثرالهی " به معنیOpus Die "ُاپوس ِدی"هرمی با انظباتی سخت و روابط  و مناسباتی مرموز و پنهانی بنام 

 
دستگاه فراماسونری جهانی همواره تالش زيادی در جهت نفوذ در مناسبات کليسای کاتوليک به مثابه يکی از بزرگترين 

که حوزه " عصرقديم"در" شواليه های معبد"پيش ازاين به جريان . دشمنان  و ستبرترين سدهای سرراه  خود داشته است
در اينجا به بزرگترين و قدرتمندترين نفوذ فراماسونری در . ر و فعاليتشان اساسا کليسای کاتوليک بوده است اشاره کرده ام کا

به درختی که در آستانه ورود اسپانيا به دوران جمهوری دوم در . می پردازم " عصرجديد"اين کليسا  و مناسبات واتيکان در
تا آنجا پيش " شواليه های عصرجديد. "هايش تا ُرم  و قلب واتيکان هم گسترش می يابد مادريد ريشه می زند  و شاخ و برگ

 . می روند  که نمايندگان خود را  بر صندلی پاپ اعظم نيز می نشانند 
 

 

             "Opus Die" ُاپوس ِدی

                                                                                              
              Josemaría Escriváپوس ِدی                              صليب  ُا                                                                        

 
با حمايت اسقف اعظم مادريد تشکيالت نوينی را در  ، Josemaría Escrivá"  خوزه ماريا ِاسِکريوا" ، ١٩٢٨در سال 

او بدنبال پيوند زدن قشر . پايتخت اسپانيا بنيان می گذارد که برای اولين بار ِاليت روشنفکری جامعه را مخاطب قرار می دهد 
حت عنوان پيوند حوزه  و اوايل انقالب درايران تقريبا يک چيزی مثل آنچه که ما درت. بود نيزدانشجو و کارکنان نهادهای کليسا

 تماما  يک تشکيالتد تمام نهادهای کليسای کاتوليک در آغاز به مانن "ُاپوس ِدی! "از رژيم شترگاوپلنگ می شنيديم دانشگاه 
وی زنان نيز باز می گردد ، هرچند زنان و مردان بطور کامل بر "ُاپوس ِدی" درهای  ١٩٣٠مردانه است ، اما دوسال بعد در 

است که بر او نازل " وحی الهی"حاصل و نتيجه " ُاپوس ِدی"ِاسِکريوا مدعی می شود که تأسيس .  جدا از يکديگر می باشند
ادامه می دهد  در آپريل ِاسِکريوا در دوران جنگهای داخلی پس از مدت کوتاهی  که به فعاليت مخفيانه در مادريد ! شده است 
ت حاکميت نيروهای  با کمک سفارت هندوراس همراه با تعدادی از همفکرانش از طريق بارسلون به آندورا که تح١٩٣٧

 . گذراندمي" بورگوس"رود وبعد ازآنهم تا پايان جنگ داخلی بيشتر اوقاتش را به سازماندهی و کارتئوريک درفرانکو است مي
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با پايان . کارش را رسما از پی می گيرد" ُاپوس ِدی"، پس از پايان جنگ به مادريد برمی گردد و ١٩٣٩س ِاسِکريوا در مار
 به رم می ١٩٤٦در اسپانيا ، ِاسِکريوا در سال " ُاپوس ِدی"جنگ جهانی دوم  و ختم سازمانيابی و گسترش کمی و کيفی 

ليتهای او و ارتباطات گسترده اش با محاقل سياسی و اقتصادی و فعا. رود  و کارش را در قلب کليسای کاتوليک آغاز می کند 
به معنی " سانتا مافيا"را تبديل به يک قدرت عظيم مالی در درون واتيکان می کند که  به " ُاپوس ِدی"مافيای مالی ايتاليا ، 

 .يم مقدس می باشدبه معنی مر" سانتا ماريا"مافيای مقدس معروف می گردد که يک استفاده طنزآميز از اصطالح 
 

درغياب ِاسِکريوا تشکيالت اسپانيا همچون اختاپوسی غول پيکر، دست و پاهايش را درميان تمامی نهادهای قدرت پهن می 
سياست فرانکو دردهه پنجاه ميالدی مبنی بر مدرنيزه کردن اقتصاد اسپانيا و نيازعاجل دستگاه دولتی به تکنوکراتها . کند

 به ١٩٥٢در . است تا به قبضه نهادهای دولتی  و شريانهای اقتصادی کشور بپردازد " پوس ِدیُا"بهترين فرصت برای  
می زند که رشته های مرکز استان ناوارا " پامپلونا"منظور تربيت کادرهای مورد نياز رأسأ  دست به تاسيس دانشگاهی در 

چنان است که  فاالنژها " ُاپوس ِدی" پنجاه  قدرت دردهه. ، سنگين ترين ثقل رشته هايش را تشکيل می دهد پزشکی و حقوق
  تجارت و داريی کابينه سال بسياری از وزرای فرانکو از جمله وزرای. را نيز در ساختار قدرت سياسی پس پشت می گذارد 

عضو Mariano Navarro Rubio "ماريانو ناوارو روبيو" و  Alberto Ullastres" آلبرتو اوياسترز" يعنی او ١٩٥٧
اين بانک تا سالها پس ازمرگ  . می گيرد قرار" ناوارو روبيو"تحت کنترل   بانک اسپانيا نيز١٩٦٢از . ُاپوس ِدی هستند 

تعداد زيادی از  عليرغم دخالت آشکار.   هم تحت کنترل و رياست او می باشد١٩٩٢ تا ١٩٨٤فرانکو يعنی درفاصله سالهای 
خوان " موسوم به رسوايی شرکت ماِتسا که تا دستگيری ١٩٦٩نايع نساجی در ص اعضای ُاپوس ِدی در يک افتضاح مالی در

عضو ارشد تشکيالت هم کشيده می شود ، در کابينه بعدی اسپانيا که بدنبال اين رسوايی   Juan Vilá Reyes"ويال رِيز
اما ازهمه اينها .  ِدی می باشند از مجموع هجده وزيرکابينه فرانکو از اعضا و هواداران ُاپوس يازده وزيرتشکيل می شود ، 

. مهمتر ، تداوم قدرت اين اختاپوس درساختارقدرت سياسی در دوران پس از فرانکو و بازگشت خوان کارلوس می باشد 
 همينطور.  اولين نخست وزير منتخب اسپانيا پس از دوران فرانکو عضو ُاپوس ِدی هست Adolfo Suárez" آدولفو سوآرز"

يکی ديگر   Antonio Fontán "آنتونيو فونتان"ا نيز در اختيار سنای دوران موسوم به دمکراسی اسپانيمقام رياست اولين
 .می باشد از اعضای ُاپوس ِدی 

 
شماری ازاعضای آن در دولتهای . درجريان کودتای پينوشه درشيلی عليه سالوادورآلنده  نيز فعاالنه شرکت دارد" ُاپوس ِدی"

درآرژانتين هم همکاری با ديکتاتوری پرون بخشی از کارنامه . ی گوناگون مسئوليت داشته اند پينوشه در وزارتخانه ها
اما رسوايی مالی دهه هفتاد ميالدی در ايتاليا که  بسياری از ارتباطات پنهان را . را تشکيل می دهد " سانتا مافيا"گهربار اين 

بانک "تحت کنترل ُاپوس ِدی  درفعاليتهای غيرقانونی " اتيکانبانک و"دخالت . به يکباره آشکار کرد از جنس ديگری است 
وعمليات پول شويی برای مافيا وتجارت مواد مخدرکه درنهايت به درهم شکستن و اعالم ورشکستگی " آمبروسيانو

و مناسباتی آمبروسيانو منجرمی شود در يک پروسه بسيار مخاطره انگيز که سر خيلی ها  را به باد می دهد  به افشای روابط 
درپی اين افتضاح مالی روابط  واتيکان با .  می انجامد که در نوع خود در جهان اگرنه بی نظير که مسلمأ کم نطير می باشد 

برای اولين بار افشا و درسطح گسترده ای به مطبوعات ايتاليا کشيده " ٢پی "مافيا و مناسبات ُاپوس ِدی  با لژ فراماسونری 
 .در بخشهای آينده بيشتر توضيح خواهم داد " ٢پی "ه و بويژه در ارتباط  با لژدراين رابط. می شود

 
، تنها چند ماه جلوتر از مرگ دوست نزديکش فرانکو ، در رم می ميرد  و اژدهای چند سری را ١٩٧٥ ژوئن ٢٦ِاسِکريوا در 

جای اورا يکی از اولين شاگردان او . ودبدنبال خود به جا می گذارد که ديگر درمعادالت واتيکان صرفنظر کردنی نخواهد ب
 ، توسط  پاپی که با ١٩٩٢تنها هفده سال پس ازمرگش در .  می گيرد Alvaro del Portillo"  آلوارو ِدل پورتيلو"يعنی 

ژان پل دوم به اين هم بسنده . اعالم می شود " آمرزيده"نصب شده به نمايندگی از سوی خدا " ُاپوس ِدی"حمايت مستقيم 
. اعالم می کند" مقدس" ،  ِاسِکريوا  را عليرغم انتقادات بسياری که وجود داشت ٢٠٠٢ کند و ده سال بعد در شش اکتبر نمی

پس از مرگ ژان پل دوم ، پاپ بعدی نيزکه هشتمين پاپ آلمانی درتاريخ کليسای کاتوليک است ، پس ازپانصد سال که از 
درچند رای گيری پی درپی . به جای اومی نشيند" ُاپوس ِدی"د ، با حمايت آخرين پاپ آلمانی می گذر" هآدريان ششم"مرگ 

را عليرغم سابقۀ ننگينی که پيشتر از " يوزف  راتسينگر"هست که " ُاپوس ِدی"ولی بی نتيجۀ کاردينالها نهايتأ اين آرای 
يک توسط  کشيشان در کارنامه خود اين درمقوله پوشانيدن افتضاحات کودک آزاری  و سوء استفادۀ جنسی از نوباوگان کاتول

، بار ديگر گريبان او را اين بار اما  درموضع  ٢٠١٠ه ای که چند سال بعد در سال مقول. می نشاند" صندلی مقدس"بر دارد ، 
 . استعفای خود را  از مقام جانشينی مسيح  اعالم می کند ٢٠١٣ فوريه ١١بنديکت هجدهم  در . جانشين مسيح می گيرد 

 
 

 ١٣٩١ بهمن ٢٥ن بخش سيزدهم ، پايا
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 بخش چهاردهم ، حزب فاالنژيست اسپانيا

                                                                             
 

راست اسپانيا که اندک اندک از  ، و اعالم جمهوری دوم ١٩٣١در انتخابات چپ  و يخواه بدنبال پيروزی نيروهای جمهور
بنيانگذاری حزبی به تقليد از " راست"اولين واکنش کيفی . گيجی ضربه وارده بيرون آمده ، به سازماندهی خود می پردازد 

تنها سه سال پس از پايان ديکتاتوری و مرگ . تهای فرهنگی خاص اسپانياس ايتاليا اما با ويژگی آلمان و احزاب موجود در
اگر تنها کسی " خوزه آنتونيو. "حزب فاالنژيست اسپانيا را پايه گذاری می کند" خوزه آنتونيو"ژنرال ميِگل ريورا ، فرزند او 

  در ايران  يسمفاالنژ درباره . هاست  اسپانيايی از او با نام کوچکش ياد می شود حتما از نادرترين نباشد که در ادبيات
منظر بسياری از   اين نام  در . است و کمتر از آن نيز بررسی گرديده نوشته شده  فاشيزم ، بسيار کم   و  نازيسم برخالف

ايرانيان يا جمعی چماقدار را تداعی ميکند که ابزار رسيدن به اهداف سياسيشان ، نه بحث و منطق که  زور و قلدری و اعمال 
 .   اينکه  در بهترين حالت فاالنژهای لبنانی  و اعضای حزب الکتائب  لبنان را بخاطر می آوردخشونت است  و  يا

 
فشرده سربازان بهم فاالنژ برگرفته از نام يک دسته بندی جنگی پياده نظام در يونان قديم می باشد که شامل صفوف  واژه

 را  و انضباطی آهنين  يک جبهه متحد با صفوفی فشرده  به عبارت ديگر اين نام .  و سپر بوده است مسلح به نيزه کوتاه
 . کندتداعی مي

 
 

  )phalanx( يک يکان نظامی در يونان باستان موسوم به فاالنکز
 

 اروپای ميانه دو جنگ دارد اما نه نسخه  اقتدارگرایجريانات اسپانيا عليرغم شباهتهای بسياری که با ديگر فاالنژيسم در
آنچه که . عمر واقعی فاالنژ اسپانيا سه چهار سال بيشتر نيست! نه ازسنخ نازيسم آلمانی  شيسم ايتاليايی است واسپانيايی فا

 در از آن  فرانکو   است که   رندانه ای در حقيقت سوء استفاده  است  مطرح فاالنژيسم  خوزه آنتونيو بنام  پس از اعدام 
در اسپانيا دنبال نسخه اسپانيايی فاشيسم ايتاليايی گشت ،  اگر قرار باشد .  ی کندم" فرانکوايسم" تثبيت ملقمه ای بنام  خدمت

 در رابطه با مشابهمهمترين تفاوت فاالنژيسم با ديگر نحله های فکری . راه به همين ملقمه ختم خواهد شد و نه به فاالنژيسم 
برعکس يکی ازستونهای اصلی تفکرفاالنژ  دارندنازيسم و استالينيزم هيچ ربطی به مذهب ن فاشيزم ،. مذهب استمقوله 

فاالنژها برخالف  .به عبارت ديگر فاالنژها يک نيروی ملی ـ مذهبی هستند. کاتوليک  است  ، مذهب اسپانيا درکنارناسيوناليزم
 ايتاليا ، انندمدراينجا نيز. برخوردار نيستند حاضر و آماده  يک منبع تئوريک   و کمونيستها از سوسياليستها ، آنارشيستها

 و "کارليستها"با راست سلطنت طلب اعم از حتی  از آن بيشتر  ،فاالنژ اسپانيا به لحاظ کالسيک تعلقی به راست سنتی ندارد
 .   مرزبندی هم دارد"آلفونزيستها"
 

درحاليکه . شدديگرفاالنژيسم با فاشيزم دربرخورد با مقوله نظام سرمايه داری درکل وسرمايه کالن درجزء می با تفاوت
 می باشد ، فاالنژيسم با نفی سرمايه داری ملی سرمايه عريانفاشيزم اساسا زائيده نظام سرمايه داری و در واقع ديکتاتوری 

چيزی مثل يک حکومت ! است نه اين باشد و نه آن  را بلند کرده که قرار سومی  راه   روسی ، پرچم بلشويزم و ليبرال
  سومینيروی  او فاالنژ اسپانيا را يک . اين نيست جز خوزه آنتونيو ازجريان تحت رهبريش نيزتلقی خود . سنديکايی ملی 

 اقشار اجتماعی تمامیتوتاليتاريسم برای او حاکميت نيرويی است که . ورای چپ کارگری و راست سرمايه داری می پندارد
کالن   که پشتشان بزير باریبرای توده های مردمحال با اين. اسپانيا را نمايندگی کند و برای رفاه حال همگی آنان بکوشد

 .  و يک ارباب زاده می باشد" ُدن ميگل"، خوزه آنتونيو همچنان فرزند  سرمايه داران و زمينداران بزرگ خم شده
 

ی بر نسخه  دوچه از او می خواهد تا مقدمه ا. موسولينی مالقات ميکند  به رم می رود  و با خوزه آنتونيو، ١٩٣٣اوايل اکتبر 
 درسالن همان سالاکتبر٢٩درچند روزبعد پس ازبازگشت به اسپانيا . بنويسد و او می پذيرد" روح قاشيزم"اسپانيولی کتابش

 ،José Antonio Primo d Rivera"  پريمو ِد ريوراخوزه آنتونيو"وکيل  توسط اسپانيافاالنژ کمدی مادريد ، بنيان حزب تئاتر
" گارسيا والِدکاساس آلفونسو"  و استاد دانشگاهی بنام نويسندهو   Julio Ruiz de Alda"  لداخوليو روييز ِد آ "خلبان

Alfonso García Valdecasas يکماه بعد درنوامبرهمانسال ، ريورا با ورود به پارلمان ازمصونيت  . گذاشته می شود
 او که موفق به ورود به ١٩٣٦فوريه .  ورداين مصونيت اما ، بيشتر از سه سال دوام نمی آ.  سياسی برخوردارمی گردد

ماده آ ١٩٣٤ ماده ای فاالنژ اسپانيا که در نوامبر ٢٧برنامه . پارلمان نشده است ، مصونيت سياسيش را نيز از دست می دهد
چه  چه بخواهد وخود  او اما.   تاکيد داردبانکی  و کالن سرمايه صنعتی وگخلع يد از زمينداران بزر می شود بصراحت بر

 درپارلمان . اشرافيت اسپانيا را نمايندگی می کند هرچند که اين اشرافيت درمقابل او قرارداشته باشد در چشم توده هانخواهد
 !هم او تنهاست 
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 ١٩٣٣ اکتبر ٢٩ريورا ـ  والِدکاساس و آلدا در مراسم تأسيس حزب ـ : ز راست به چپ ا                          
 

  Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista" اتحادتهاجم سنديکايی ملی" آنها وارد اتحاد با گروهی بنام ١٩٣٤فوريه 
شود  شناخته ميJONS" جونز"گروه مذبور که با نام اختصاری . که بلحاظ ايدئولوژيک نزديک به حزب فاالنژ است می شوند

         . Ramiro Ledesm Ramos "راميرو ِلِدسما راموس"گروهی است با گرايشات فاشيستی برهبری يک هوادارموسولينی بنام 
پرچم جديد . در اسپانيا هم هست که درنقطه مقابل سنديکای آنارشيستی قرار دارد" سنديکای ملی"ِلِدسما در ضمن بنيانگذار
 ناميده می شود ، ترکيبی است از  Falange Española de las JONS"  فاالنژ اسپانيا ِد ال جونز"اين اتحاد که از اين پس 

سرود رسمی حزب نيز سروده ای  است از خود ريورا . ان و يک يوغ بريک زمينه سرخ وسياهرنگ متعلق به جونزپنج پيک
 .  Cara al Sol"  رو به آفتاب"بنام 

 
 

او خود را متعلق به جنبش فاشيستی می داند و به تقليد ازموسولينی بدنبال ايجاد يک . ی کشد چندان بدرازا نمِلِدسمااتحاد با 
به باور او کليسای .  ِلِدسما يک آتئيست بتمام معناست . يک رهبر نخبه گراستخوزه آنتونيوبرعکس او . جنبش توده ای است

دين ديگر ديرزمانی است که . جتماعی را داشته باشدکاتوليک ديگر آن عنصری نيست که توان گرد آوردن کليه اندامهای ا
فاالنژهاست که در انقالب ملی برجای صليب نشسته " يوغ و پيکان"تبديل به مقوله ای  کامأل شخصی گرديده  و حاال اين 

و همچون برای ا!  نه خوزه آنتونيودر مبارزات سياسی است و " عمل مستقيم"ِلِدسما مبلغ ِاعمال قهرآشکار ازطريق . است
. ست راميرو ِلِدسما سال اخراج ١٩٣٥سال . مرادش موسولينی عمل بر تئوری  و حکومت بر هرچيز ديگر ارجحيت دارد

 همراه با موج  دستگيريهای ١٩٣٦حکومت چپگرا او را نيز در مارس . ست خوزه آنتونيوسرنوشت او اما همان سرنوشت 
 .ل می رساند راستها به زندان انداخته و مدتی بعد هم به قت

 
فاالنژها که بر استقالل خود از فاشيزم پافشاری می کنند برخالف رنگهای سياه و قهوه ای که رنگهای لباس فاشيستها و 

تکيه کالم فاالنژها بهنگام سالم . نازيهاست ، رنگ آبی را برای ميليشيای خود برمی گزينند که بايد نشان گرمی واستقالل باشد
 .آريبا بمعنی درآعوش گرفتن نيزهست. می باشدArriba España " بلند باد اسپانيا"و  به رهبری نبودهمعطوف  نيزمتفاوت و

 
 طی يک بيانيه رسمی ، ١٩٣٤ دسامبر ١٩ براثبات استقالل جنبش فاالنژ از فاشيزم آنقدرمهم است که در خوزه آنتونيوتأکيد 

نگره جهانی فاشيسم درسوئيس را تکذيب کرده  و اشاره می کند فاالنژاسپانيا درکشايعۀ منتشره درمطبوعات مبنی برشرکت 
او می نويسد اگرچه در مقوالت جهانشمول تشابهات بسياری وجود دارند اما . که دعوت کنگره مذبور را رد کرده است

 .فاالنژاسپانيا به هيچ وجه يک  جنبش فاشيستی نبوده و کاراکتر ملی دارد
 

او در رويای پايان دادن به مبارزه ! البته نه به شيوه قهرآميز بلکه ازطريقه مسالمت آميز . ريورا مدعی يک انقالب ملی است
حکومتی که در آن نه از آزاديهای نوع ليبرالی از قبيل پلوراليسم سياسی و تعدد احزاب و . طبقاتی ، فقر و بی عدالتی است 

 ايدئولوژيک ، سياسی به بلشويزم نوع روسی وابستگیيد  حاصل از آن خبری باشد و نه با تهددعواهای حزبیسازمانها و 
يک قانون اساسی ليبرالی به باور او گزافه گويی درمورد آزاديهای فردی و سخن راندن ازعزت و شان آدمی در. روبرو باشد 

 . اصأل بکار انسان گرسنه ای که توان سيرکردن شکم خود  و خانواده اش  را ندارد نمی آيد 
 

را اما درعمل و در برخورد با واقعيتهای سرسخت سياسی و اجتماعی بسرعت رنگ می بازند و تز انقالب روياهای ريو
ميليشيای آبی پوش فاالنژ در کف خيابان همان می کند که . او جای خود را به ديالکتيک مشت و گلوله می دهد! مسالمت آميز

يشيای او يک گروه شبه نظامی بيش نيست ، حال آنکه فاشيسم با اين تفاوت که ميل. پيراهن سياهان موسولينی در ايتاليا
به غير از پايتخت . فاالنژ اسپانيا اصال يک نيروی سراسری هم نيست. درايتاليا در رأس يک جنبش توده ای قرار دارد

 به طور ١٩٣٥ن تعداد اين نيروها تا پايا. بيشترين نيروی فاالنژ در سه شهر سويال ، واالدوليد و سانتاندر حضور دارند
تنها پس از انتخابات  .رسمی حدود ده هزار نفر و بطورغير رسمی چيزی بين بيست تا سی هزارنفر تخمين زده می شود

 و اعدام  ريورا و متعاقب آن شروع جنگ داخلی است که به يکباره تعداد اعضاء و هواداران فاالنژاسپانيا با ١٩٣٦فوريه 
شکست راست در انتخابات فوريه که در آن .  نيم ميليون نفررا نيز پس پشت می گذارديک رشد تصاعدی سرسام آور،  مرز

حتی پای خود خوزه آنتونيوهم به پارلمان نمی رسد  سبب می شود که نيروهای مأيوس و درمانده راست ميانه و سلطنت 
 . طلبان به سمت فاالنژها سرازير شوند
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 به تغييرتعادل قوا و قدرتگيری دوباره آنارشيستها و سوسياليستها می انجامد ، دولت بدنبال پيروزی چپ ميانه در انتخابات که
درادامه اين . جديد دست به دستگيری گسترده رهبران فاالنژ و تبعيد برخی ژنرالهای ارتش ازجمله شخص فرانکو می زند

را ممنوع  اعالم کرده  و متعاقبأ در جريان  دولت چپگرا ، جنبش فاالنژ ١٩٣٦روند و بدنبال يک سوء قصد نافرجام در مارس 
 .موج بازداشتهای  سياسی فعاالن راست ، خوزه انتونيو نيز همراه با برادرش ميگوئل دستگير می گردد 

 
 ژوييه همانسال ، ريورا  از زندان آليکانتا  خطاب به حاکميت پيشنهاد  وساطت ميان دولت  و کودتاچيها  را ١٨پس ازکودتای 

دولت آشتی ملی پيشنهادی او بايد برياست عضو عاليرتبۀ ! و فراماسونری اسپانيا را به ميانجيگری می خواند می دهد 
" پريتو"و يک سوسياليست مشهوربنام " ارتگا"يک فيلسوف بنام. تشکيل گردد" ديگو مارتينز باريو" فراماسونری اسپانيا 

، خوزه انتونيو کسی را برای عضويت در دولت آشتی ملی پيشنهاد نمی ازميان فاالنژها اما . نيزدر دولت مذکور حضور دارند
 ماده ای به منظور پايان دادن سريع به دشمنيها تهيه می کند که بيشتر به يک اتوپی شباهت ١٢او همينطور يک برنامه . کند

مدتهاست که ديگر اين .  کندبديهی است که حاکميت کمترين اعتنايی به پيشنهاد های خوزه آنتونيو نمی. دارد تا واقعيت
چند ماه بعد درست در بيست نوامبرهمان سال خوزه . هست که بر خيابان حاکم گرديده است" ديالکتيک مشت و گلوله"

او که در سی وسه سالگی . آنتونيو به همراه تعداد ديگری از رهبران اسير فاالنژ محاکمه و به جوخه اعدام سپرده می شوند
و پروژه توده ای کردن فاالنژ اسپانيا با الگوی   می رود بر سر داردر همان سن سی و سه سالگی نيز ود پدرش بدنيا آمده خ

 .ريورا بيشتر از آنکه يک رهبر سياسی باشد يک روشنفکر ايده آليست است . فاشيسم موسولينی را با خود به گور می برد
 

 
 به همراه پدر و عمه اش ، برادرانش ميگوئل و فرناندو و خواهرانش  کارمن و پيالر) نفر دوم ابستاده از چپ ( خوزه آنتونيو 

  
که مخفف بيست نوامبر است  N٢٠بليک روزاعدام خوزه آنتونيو بعدها توسط فرانکو و پس ازپايان جنگ داخلی ، با نام سم

در تمامی . فرانکو ، ريورا  را شهيد جنبش خود اعالم کرده و نام او را پرچم می کند . وارد تاريخ معاصر اسپانيا می شود
سالهای حاکميت فرانکو ، نام و جنبش خوزه آنتونيو قدرتمندترين ابزار ژنرال مرتجع برای مشروعيت بخشيدن به ملغمه 

کل تاريخ جعلی "واقعيت موجود دراينجا نيزهمچون حکايت غم انگيز. بوده است" فرانکوايسم"تی خود تحت عنوان فاشيس
حذف ريورا از هرم رهبری . هيچکس بيشتر از فرانکو از اعدام خوزه آنتونيو خوشحال نشد! ربطی به حقيقت ندارد" بشريت

يکی از اصول .  سال متعاقب اعدام او بوده است٣٩ل فاشيست در راست ، مبنای عينی و زمينه ساز حاکميت بالمنازع ژنرا
نه فاالنژها و نه خوزه آنتونيو در صورت زنده ماندنش . است" ضرورت اعمال هژمونی" ، اصل  فاالنژ اسپانياخدشه ناپذير

. نکو می دانستاين را بيشتر ازهمه خود فرا. نمی شدند " ژنرال متوسط الحال"حاضر به واگذاری اين هژمونی به يک 
تصادفی نبود . برخورد ژنرال با کادرهای رهبری کننده فاالنژ و حزب ميراث ريورا در سالهای بعد نيز مويد همين واقعيت است

که در فاصله چند ماه ميان دستگيری و اعدام خوزه آنتونيو، فرانکو کوچکترين اقدامی برای رهايی او از زندان به عمل نمی 
او در نامه ای که از زندان خطاب به . فرانکو را در موضع رهبری جنبش ملی برسميت نمی شناختريورا هرگز . آورد

حکومتی که . موجود هشدار می دهد" ديکتاتوری خلقی"با " ديکتاتوری ملی"موسولينی می نويسد نسبت به جايگزينی يک 
و فرانکو را ناتوان ، احمق و بلند پرواز در اين نامه ا. چون فرانکو رهبری می شود" متوسط الحالی"توسط ژنرالهای 

. ارزيابی می کند" خون تازه"و " جسارت انقالبی"  محروم از جعلیتوصيف می کند و آلترناتيو محافظه کار را يک فاشيزم 
 .اين نامه البته هرگز بدست موسولينی  نمی رسد 

 
 به زندان انداحته شده ١٩٣٦موج دستگيريهای تابستان سرنوشت خلبان روييز دو آلدا نيز چندان متفاوت نيست او که بدنبال 

است پس ازمدت زمانی بسيارکوتاه  و درجريان يک بلوای هدايت شده توسط مسئولين زندان همراه با فرناندو 
. سنديکای دانشجويان فاالنژ و تشکيالت شبه نظامی حزب فاالنژ از کارهای آلداست . برادرديگرخوزه آنتونيو به قتل می رسد 

و اما نفرسوم . او که تبحرچندانی در سخنوری ندارد ، در پشت صحنه و درنقش عاليجناب خاکستری عمل می کرده است 
در !  والِدکاساس دوهفته بعد از مراسم تأسيس حزب ازدواج کرده و به ماه عسل می رود  يعنی  فاالنژ اسپانيابنيانگذار 

فاالنژ اسپانيا ِد ال " بيشتر دوام نمی آورد و ١٩٣٤او تا سال ! ه گرفته است بازگشت ، ريورا مسئوليتهای او را خود برعهد
 وارد اولين کابينه فرانکو می گردد  و تا ١٩٣٨او که گرايشات غليظ  سلطنت طلبانه دارد درسال . را ترک می کند " جونز
 . نيز زنده می ماند١٩٩٣سال 

 

                                                                         
                   José Ortega y Gasset                    José Antonio Primo de Rivera                 Ramiro Ledesma Ramos      
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 ريشه های انديشه فاالنژ اسپانيا 
 

ديکتاتوری . نصيب نمی گذاردتأثيرات بالفصل پيروزی فاشيسم در ايتاليا ، کشورهای ديگر اروپايی  از جمله اسپانيا را نيز بی 
اگرچه هيچ گرايشی به فاشيسم ايتاليايی ندارد با اينحال زمينه ساز شکل گيری هسته های اوليه " پريمو ريورا"هفت ساله 

آلفونس سيزدهم طی ديدارخود از ايتاليا در اين ايام بصراحت حيطه اين تأثيرات را به نمايش . تفکر فاشيستی در اسپانياست
انديشه . می باشد " موسولينی من"او خطاب به موسولينی و با اشاره به ريورا و در مقام معرفی او ميگويد اين . می گذارد

فاشيسم که ابتدا به ساکن و در جريان درگيريهای مستمر دوران جمهوری جوان اسپانيا خود را به مثابه موجی نيرومند بارز 
فاالنژيسم نيزعليرغم  .تثبيت می گردد " فرانکوايسم"و و درغالب ملغمۀ کرده است نهايتا در دوران حاکميت سياه فرانک

تفاوتهای آشکاربا فاشيزم که بدان اشاره کردم ، هيچگاه فارغ از تاثيرات تئوريک و چالشهای سياسی و تشکيالتی اين موج 
ع کمک مالی ماهيانه پنجاه  از حزب و قط١٩٣٥پروسه عضويت و سپس اخراج راميرو لدسما در سال . نيرومند نبوده است 

 .هزارليره ای موسولينی به فاالنژها  ازاين نمونه هاست
 

در اين مقطع اين گرايش فکری را می . در جستجوی ريشه های انديشه فاالنژاسپانيا می توان تا قرن نوزدهم نيز عقب رفت
ليک  و نهايتأ ضديت آشتی ناپذير با ليبراليسم توان با شاخصه های محافظه کارانه افراطی ، درهم تنيدگی کامل با مذهب کاتو

در ادامه و درآغاز قرن بيستم  هم می توان به . خودنمايی می کند شناسايی کرد" مارسلينو منندز ی پاليو"که درانديشه امثال 
نيربايد " تيهانسل نود و هش"استناد کرد و از ميان جريان معروف  به " لوکاس ماالدا"و " خواکين کوستا"نويسندگانی چون 

بعدها ! بارويا معتقد است که اسپانيا به يک ديکتاتور نياز دارد ، يک قهرمان ، کسی مانند سزار . رجوع کرد " پيو بارويا"به 
 يا همان دوچه  Caudillo" کاوديلو. "کابالرو نويسنده ديگری ازهمين طيف درمقدمه کتابش برای اين سزار نامی می يابد 

اما يکی از مهمترين پدران فکری فاالنژاسپانيا يک  فيلسوف  و استاد . ابالرو بعدا بيشتر خواهم پرداخت به ک! اسپانيايی 
 . هستنداوشاگردان از ريورا و ِلدسما دانشگاه در مادريد است که 

 

  José Ortega y Gasset "خوزه ُارتگا ی گاست"
           

که به  ) y( خانوادگی پدر و بدنبال آن نام خانوادگی مادر می آيد که اين دو با يک اول نام . هر اسپانيايی دو نام خانوادگی دارد
خوزه ُارتگا ی . تنها نام های خانوادگی اول پدر و مادر به ارث می رسند. می باشد بدنبال هم نوشته می شوند ) و( معنای 

يار تحت تأثير نيچه فيلسوف بزرگ آلمانی قرار دارد او خود بس. فاالنژيسم در اسپانياست گاِست يکی از مهمترين پدران فکری 
بواقع اعتقاد ارتگا به تقسيم جامعه به توده ها و نخبگان  . نام بردی نيچه اينسخه اسپانيتا آنجا که می توان از او به مثابه 

  .نيچه است" تئوری نخبگان" همان انترجم
 
را منتشرميکند که به بيش   La rebelión de las masas"شورش توده ها" ُارتگا بزرگترين اثرخود بنام ١٩٢٩در
و " توده ها"دراين اثر او ضمن تقسيم جامعه به . اثری که بعدها تبديل به انجيل فاالنژها می گردد. زبان ترجمه می شود ٢٠از
و ، گونه ای از جنبشهای توده ای هستند که اصول و به اين موضوع اشاره دارد که سنديکاليسم و فاشيسم هر د" نخبگان"

هرگز " توده ها"به باور او . باورهايشان را نه از طريق بحث و اقناع که با تمسک به خشونت و زور به کرسی می نشانند 
 نمايش می برايشان به" نخبگان"آنان پيوسته بدنبال آلترناتيوهايی خواهند رفت که . موفق به نشستن در حاکميت نمی شوند

ليگ پرورش "درهمين راستاست که او . همت گماشته شود " نخبگان"به همين دليل هم ضروری است که به تربيت . گذارند
 .را تأسيس می کند" سياسی

 
او با سوسياليسم هم . بنيانگذار حزب سوسياليست کارگری اسپانيا را نيز تحسين می کند" پابلو ايگلسياس"ُارتگا ضمنأ 
شرط او برای همکاری با سوسياليستها اين است که اين سوسياليسم نه مارکسيستی باشد و نه بين ! الفی ندارد چندان اخت

دليل فاصله گرفتن او از حزب مربوطه هم . سوسياليست نزديک می کند سالها بعد خوزه آنتونيو هم خود را به حزب . المللی 
 . ضر به کنار گذاشتن انترناسيوناليسم نبودنددرست مثل ُارتگا همين است که آنها به هيچ وجه حا

 
 را محکوم  ١٩٣٦او ضمنأ جزو روشنفکرانی هست که کودتای نظامی .   نيزهست١٩٣١نويسندگان قانون اساسی   از ُارتگا

عيد در دوران جنگ داخلی ، ُارتگا بی طرف ، بعضأ بيمار و در يک تب.  و به دولت منتخب جبهه خلق اعالم وفاداری می کنند
 به ١٩٤٥پس از پايان جنگ جهانی در . خود خواسته در خارج  از اسپانيا ، در فرانسه ، آرژانتين و پرتقال بسر می برد 

مرگ او سر .  دفترعمرش بسته می شود ١٩٥٥دهسال بعد در اکتبر . اسپانيا باز می گردد  و طبعا جانب فرانکو را می گيرد 
ندارد ، حتی به " عنصر روشنفکری"ديکتاتور اعتماد چندانی به . ا ايجاد نمی کند و صدای چندانی در رسانه های اسپاني

 . آنهايی هم که در جبهه خود او قرار دارند 
 

  Ernesto Giménez Caballero  "ارنستو خيِمنز کابالرو"
 

يک نويسنده مادريدی هوادار ُارتگا  و . ادگی نمی توان گذشت در بررسی سنديکای ملی فاشيستی در اسپانيا ازکنار يک نام بس
نماد دهقانان بی زمين بايد " يوغ. "ايدۀ آرم فاالنژها متعلق به کابالرو است . يکی ديگر از تئوريسينهای فاالنژبنام کابالرو

 هست که برای اولين بار اصطالح همچنين اين کابالرو. ولی درعين حال تداعی کننده ديسيپلين و انضباط آهنين نيزهست. باشد
. با  وجود اين کابالرو  بيشتر يک تئوريسين فاشيست است تا يک ايدئولوگ فاالنژ . را خلق می کند " سنديکای ملی"

سردبير وقت " کورسيو ماالپارته" او از رم  و مالقاتش با سياستمداران و نويسندگان فاشيست بويژه ١٩٢٨ديدارسال 
با اين تفاوت که  . الاستامپا ، تأثيرات زيادی بر تفکرات بعدی او داشته و چارچوب فکری او را شکل می دهدروزنامه پرتيراژ  

   .  او هم  فرمول ايتاليايی فاشيرم را برای اسپانيا مناسب نمی داند
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ولينی از فاشيزم که ِلدسما و در تلقی موس . عمل می آيد و بعد اقدام  و تئوریدر تلقی اسپانيايی فاشيزم او، ابتدا کالم و 
عليرغم اينکه او ، . آن را در اسپانيا نمايندگی می کنند برعکس اين عمل است که بر ايده ارجهيت دارد " جونز"جريانش 

هم فاشيسم ايتاليايی و هم ليبراليسم انگيسی را برای اسپانيا بيگانه تلقی می کند اما اولی را به مراتب کم ضرر تر از دومی 
ار او هيچگاه برای انجام سخنرانی . جالب اينجاست که خوزه آنتونيو خود به کابالرو  چندان ميدان نمی داده است . داند می 

با اينحال کابالرو به دنبال فرارموفقيت آميزش از مادريد و به هنگام ورود به خاک .  درمراسم حزبی دعوت به عمل نمی آيد
. ال نيروهای فرانکو خود را يکی از بنيانگذاران ايدئولوژی فاالنژ معرفی می کند تحت حاکميت فرانکو، خطاب به يک ژنر

 . در مادريد می ميرد ١٩٨٨ ماه مه ١٤ سال عمر می کند و در ٨٩کابالرو 
 

 jose maria albiñana "خوزه ماريا آلبينيانا"
    

 استفاده می شود که به PNE"  ناسيوناليست اسپانياحزب"بنيانگذار" خوزه ماريا آلبينيانا"اولين بار لفظ فاالنژ توسط دکتر
و از " پان اسپانيزم"او که از هواداران فاشيزم در اسپانياست بدنبال ايدۀ . صفوف متشکل هواداران خود اطالق می کند

ديکتاتوری او که از حاميان . حزب ناسيوناليست او کپی اسپانيايی حزب ناسيونال فاشيست ايتالياست. مخالفان جمهوری است 
 ، ١٩٣١ ماده ای و بسيج نيرويی در آپريل ٢٢نظامی ژنرال ريوراست ، در آستانه اعالم جمهوری با انتشار يک مانيفست 

آلبينيانا درکنار حزب ناسيوناليست يک نيروی  واکنش . تالشی نافرجام را درجهت جلوگيری از تغييرنظام صورت می دهد 
انيا تشکيل می دهد که وظيفه آن اقدام سريع در صورت مواجهه با يک تهاجم خارجی سريع هم  تحت عنوان لژيونرهای اسپ

در اين سازمان ابتدا . او همينطور يک شاخه زنان ، يک روزنامه ارگان و يک سازمان جوانان هم تشکيل می دهد . می باشد
مدعی ضديت با دستگاه  PNEبديهی است که . تعليمات ورزشی و در ادامه آموزشهای شبه نظامی وارد می شود

نکته جالب در اينجا . البته اين برای يک حزب فاشيستی چيزعجيبی نيست . فراماسونری و يهوديت سازمانيافته هم می باشد
تشکيالت فراماسونری . او البته در جناح راست تنها نيست . خود او در تشکيالت فراماسونری اسپانياست ) سابق(عضويت 

چه در جناح راست و چه در آنسوی طيف يعنی در جناح چپ و همينطور البته . همه جا حفظ کرده استمهره های خود را در 
ازمشهورترين آنان که دوبار نخست وزير و بعد هم در ! اينهم البته عجيب نيست . در آنجا نيز ماسونها غايب نيستند. در ميانه

ديگو مارتينز "اشتغال دارد می توان به نام !  به خدمت موضع رياست پارلمان و همينطور رياست جمهوری جوان اسپانيا
   . هست ، اخرين رئيس جمهور اسپانيا می باشد" لژفراماسونری سويال"که عضو رسمی " باريو. "اشاره کرد" باريو

                 

                                                                     
             

      Diego Martínez Barrio          Ernesto Giménez Caballero               jose maria albiñana                            
 

 Diego Martínez Barrio "ديگو مارتينز باريو"
 

اسپانيا  و از رهبران اپوريسيون در تبعيد اين کشور در دوران باريو يکی از چهره های قدرتمند دوران جمهوری کوتاه مدت 
شده    La Fe de Sevilla)( سالگی وارد لژ فراماسونری سويال ٢٥ است ، در١٨٨٣او که متولد نوامبر. حاکميت فرانکوست

ت حزب جمهوريخواه او بالفاصله به عضوي. می گردد  اسپانيا و با حمايت گسترده تشکيالت مذکور رسما  وارد صحنه سياسی
. در می آيد بنيانگذاری گرديده است   Alejandro Lerroux "آلخاندرو لرو"توسط  ١٩٠٨که درهمان سال  راديکال اسپانيا

 فراماسونری اسپانيا را ردبيری يکی از روزنامه های متعلق به تشکيالتکمی بعد به روزنامه نگاری رو آورده و مسئوليت س
 و از اينطريق به نشر و تبليغ   می کند "El Pueblo" بعدها او راسأ  اقدام به انتشار روزنامه مردم .برعهده می گيرد 

 .  رعهده دارد حزبی که خود او رهبری شاخه سويالی آن را ب. مواضع حزب جمهوريخواه راديکال می پردازد 
 
" سن سباستين"است که در مذاکرات منتهی به موافقتنامه مشهور" کميته انقالبی"، ديگو مارتينز عضو ١٩٣٠ آگوست ٧

ماورا "و " آلکاال سامورا"اين  موافقتنامه  ناظر بر اتفاق کليه احزاب جمهوريخواه اسپانيا تحت چتر رهبری . شرکت دارد 
يکروز پس از اعالم جمهوری و فرار . ن آلفونس سيزدهم به کناره گيری از سلطنت می باشدبه منظور وادارکرد" گاماسو

او که . اولين نخست وزير جمهوری به سمت وزارت ارتباطات برگزيده می شود "آلکاال سامورا"آلفونس ، باريو توسط 
،  Indalecio Prieto"  يو پريتوايندِالس" دراين تاريخ هنوز در محل تبعيد خود در فرانسه بسر می برد همراه با

سوسياليست مشهور اسپانيا با قطار و درميان استقبال توده های مردم و سياستمداران جمهوريخواه در ايستگاه های مختلف 
، با مارش و احترامات نظامی و با حضور " واالدوليد"بال از آنان بعضأ همچون نمونه استق. درمسير ، وارد مادريد می شود

 . فرماندهی نظامی منطقه صورت می گيرد
 

 فراماسونری اسپانيا در مواضع گوناگون در روند تشکيالتديگو مارتينز باريو در تمام  دوران جمهوری و با حمايت گسترده 
ای فعال داشته و تا باالترين نقاط هرم قدرت همچون رياست دولت ، رياست پارلمان و نهايتا تحوالت سياسی اين سالها مداخله 
او حتی پس از سقوط جمهوری و فرارش به فرانسه و بعد هم مکزيک و تا دم مرگش در . رياست جمهوری ارتقاء می يابد 

 .  درپاريس ، همچنان عنوان رئيس جمهور درتبعيد را حفظ می کند ١٩٦٢ژانويه 
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 ونی  با لباس رسمی ماسGran Oriente Federal Argentino" فدرال شرق اعظم آرژانتين لژ"باريو در کنار اعضای 
 

 فراماسونری در اسپانيا
 

اولين لژ اسپانيا اندکی پس از . تشکيالت فراماسونری اسپانيا قديميترين لژهای غيرانگليسی از نوع خود در دنيا می باشند
.  توسط برادران لژ لندن در مادريد بنيانگذاری می گردد١٧٢٥آغاز دوران جديد فعاليت فراماسونری درانگلستان ، درسال 

بدنبال آن لژهای متعدد ديگری در امتداد .  به ثبت رسيده است٥٠در فهرست رسمی فراماسونری انگلستان با شماره اين لژ 
لژبزرگ "  ، لژ مذکور خود را از تشکيالت لندن جدا کرده و١٧٦٧در . سنت لژ  انگليس پا به عرصه وجود می گذارند 

ل پيش از انقالب کبير فرانسه ، موازی با لژبزرگ اسپانيا ، لژ ديگری  يعنی نه سا١٧٨٠درسال . را بنيان می گذارد " اسپانيا
 .بوجود می آيد " لژملی شرق اعظم اسپانيا"در راستای سنت لژهای فرانسوی بنام 

 
 ، اسپانيا توسط  ارتش ناپلئون فتح می شود و ژورف بوناپارت برادر بزرگتر ناپلئون بر تخت سلطنت اسپانيا می ١٨٠٨
فرانسه  Grand Orient de France" لژشرق اعظم"سال دوران حاکميت ژورف بوناپارت که خود استاد اعظم پنج . نشيند

شکست فرانسه در اسپانيا و آغار حاکميت فرديناند هفتم از خاندان . هست ، دوران رشد و اعتالی فراماسونری اسپانياست 
ی کشد ، دوران ممنوعيت و سرکوب فراماسونری در  بطول م١٨٦٨ و جانشين او ايزابل دوم که تا ١٨١٣بوربون در 
 که خود پادشاه عضو ١٨٧٣ تا ١٨٧٠دوران اعتالی دوباره اين تشکيالت با به تخت نشستن آمادئو درفاصله. اسپانياست 

 اکثريت.  به اوج خود می رسد ١٨٧٣فراماسونری اسپانيا هست آغازگرديده  و در ادامه با اعالم جمهوری اول اسپانيا در
جمهوری  مشابه همين شرايط  را می توان در آغاز اعالم .بلندپايگان جمهوری ، اعضای رسمی اين تشکيالت جهنمی هستند

بيش از صد نفر از اعضای جمهوری جديد عضو فراماسونری اسپانيا هستند تا آنجا .  نيز مشاهده  کرد١٩٣١دوم اسپانيا در 
اين شرايط با آغاز جنگ داخلی . ری را جمهوری ماسونی بنامند پروايی ندارندکه مطبوعات خود ماسونها از اينکه اين جمهو

 . تغيير کرده و ماسونها دوباره تحت تعقيب قرار گرفته و به تبعيد می روند
 

 اتحاد اجباری
 
يک اتحاد او فاالتژها را در اين تاريخ وارد . فاالنژ اسپانيا شليک می کند  فرانکو تير خالص را بر مغز ١٩٣٧ آپريل ١٩

 FET y de las JONS" ِفت ی دالجونز"عنوان اجباری با کليه نيروهای مخالف جمهوری کرده و دريک مجموعه جديد تحت
.  می باشدFalange Española Tradicionalista مخففاسپانيا و به معنی فاالنژيسم سنتگرای " اف ای تی" که  کرده

اسپانيا را به تمام  و کمال حفظ کرده  ولی محتوای آنرا در خدمت فرانکوئيسم  و فاالنژ دراين اتحاد اجباری ، ديکتاتور نام 
از اين به بعد پروژه استفاده  ابزاری از فاالنژ اسپانيا و نيروهای  وفادار به آن درقالب . تحت رهبری خود قرار می دهد 

،  Manuel Hedilla Larrey "نوئل الریما. "خوزه آنتونيو ريورا توسط فرانکو کليد می خورد تقديس نام  و خاطره 
او البته تنها . فاالنژها که با اتحاد اجباری تحت رهبری فرانکو مخالف است دستگير و به زندان انداخته ميشودرهبری موقت 

الری که حکم اعدام گرفته است توسط ديکتاتوريک درجه تخفيف .کسی از رهبران فاالتژ نيست که به زندان فرانکو می رود 
 از ١٩٤٦بعدها فرانکو که بدنبال جذب نيروهای بدنه فاالنژ اسپانيا هست او را در سال . گرفته و به حبس ابد محکوم ميگردد

بدينترتيب فرانکو موفق می . زندان آزاد کرده  و او نيز تا آخرعمرتنها در حاشيه سياست عصر فرانکو عمر را سپری می کند
فاالنژيسم  پس از اين ديگر سربلند . کميت خود درآورده  و آنرا برای هميشه به تحليل برد شود که  فاالنژ اسپانيا را تحت حا

 . نمی کند 
 

 ١٣٩٢پايان بخش چهاردهم ، سی ديماه 
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