ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ،ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻬﯿﻮن
ﮐﺮﯾﺴﺘُﻔِﺮ ﭘﺎرﺗﺮﯾﺞ و ران ﺟﯿﻮز
ﺶ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از
درآﻣﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ،ﮐﻪ ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﯾﮏ ﺳﺮﻗﺖ ادﺑﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﻬﺎمﺑﺨ ِ
ﻣﺮدﻣﺎن ،روﺣﺎﻧﯿﻮن و ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺸﻮد؟ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻇﻬﻮر ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻄﻮر ﺑﻪ ﻫﻢ
رﺑﻂ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮن ﮐﺘﺎب ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ،رد ﭘﺎی آن را در اﮐﺜﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﺣﺘﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

۱

در ﺳﺎل  ،۱۹۳۹آﻧﺮی رُﻟَﻦ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ،ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻬﯿﻮن از ﻟﺤﺎظ
ﯽ ﭘﺨﺶ دوﻣﯿﻦ اﺛﺮ ﭘﺲ از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﺒﺮی و ﭼﻨﺪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ
ﮔﺴﺘﺮدﮔ ِ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﻤﻪی زﺑﺎنﻫﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧُﺮﻣَﻦ ﮐُﻦ ،اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﻧﺎبِ »اﻓﺴﺎﻧﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﯾﻬﻮدﯾﺎن« اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎ ﯾﺎ ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﯾﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در  ۲۴ﺟﻠﺴﻪی ﮐﻨﮕﺮهی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن »دوازده ﺳﺒﻂ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ« ،ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻬﯿﻮن ،اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﺎپ ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺟﻌﻠﯽ ،از رﯾﺎﺳﺖ
ﺧﺎﺧﺎم اﻋﻈﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ در ﯾﮑﯽ از ﭼﺎپﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﺪرن،
ﺗﺌﻮدور ﻫِﺮﺗﺴِﻞ ،رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻇﺎﻫﺮاً ﻫﺪف از ۲ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﮐﻨﮕﺮه دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ ﺑﺮای
ﺳﻠﻄﻪی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و اﻧﻘﯿﺎد ﻏﯿﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .اراﺋﻪی ﭼﮑﯿﺪهای از اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪی راﯾﺞ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻪ ﻣﻀﻤﻮن اﺻﻠﯽ دارد :ﻧﻘﺪ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﺷﺮح روشﻫﺎی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ،و ﺗﻮﺻﯿﻒ دوﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽای ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻬﯿﻮن رؤﯾﺎی ﺗﺄﺳﯿﺲ آن را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﻨﺪ.

۱

ﮐﺮﯾﺴ ُﺘﻔِﺮ ﭘﺎرﺗﺮﯾﺞ اﺳﺘﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ادﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﮑﺴﺘﺮ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ .از ﻣﯿﺎن ﮐﺘﺎبﻫﺎی او ﺳﯿﺮی در ادﯾﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ران ﺟﯿﻮز اﺳﺘﺎد ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ادﯾﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻟﯿﻮرﭘﻮل در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻣﻘﺎﻟﻪی زﯾﺮ اﺳﺖ:
Christopher Partridge and Ron Geaves, Antisemitism, conspiracy culture, Christianity, and Islam: the history and
contemporary religious significance of the Protocols of the Learned Elders of Zion
ب:
از ﮐﺘﺎ ِ
The Invention Of Sacred Tradition, Edited By James R. Lewis And Olav Hammer, Cambridge University Press,
2007. PP 75-95.
 ۲ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺮﮔﺌﯽ ﻧﯿﻠﻮس »ﻧﺴﺨﻪی ﮐﺎﻣﻞ« اﯾﻦ اﺛﺮ را در ﺳﺎل  ۱۹۰۵ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻧﺴﺨﻪای ﮐﻪ ا ﮐﺜﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺘﻮارﻧﺪ .ﺑﻌﺪﻫﺎ

او ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺮﺗﺴﻞ »در ﮐﻨﮕﺮهی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در ﺑﺎزل« )اوت  (۱۸۹۷اﯾﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻬﯿﻮن اراﺋﻪ داد .اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ

از ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﻫﺮﺗﺴِﻞ ،ﺑﺎزل ،ﮐﻨﮕﺮهی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ و ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﻧﯿﻠﻮس اﯾﻦ ادﻋﺎ را ﻧﻪ در
ﭼﺎپﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻠﮑﻪ در ﭼﺎپ ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﻣﻄﺮح ﮐﺮد.

ی ﺷﺘﺎبزدهی ﭼﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ روﺳﯿﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﯾﭽﺎرد ﻟِﻮی ،اﯾﻦ اﺛﺮ »ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪ ِ
آن را در ﺳﺎل  ۱۹۰۳ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺰار ﻧﯿﮑُﻼی دوم در روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر،
ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﻣﻀﺤﮑﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﺸﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ دوﮔﺎﻧﻪی آن ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ،ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺸﺘﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰء ﺟﺪاﯾﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی از ﺧﺮدهﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿ ِ
ﺖ دﺳﺖراﺳﺘﯽ و اﺳﻼم ﺗﻨﺪرو ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﻣﺎ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ آن اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎل  ،۲۰۰۲ﺑﻪ رﻏﻢ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻋﺮب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﭼﻬﻞ و ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻣﺼﺮیای را
ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﻮد .ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ﻗﺒﻞ ،ﻃﯽ ﺟﻨﮓ اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻧﺎﺻﺮ ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺼﺮ ،ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﻠﻨﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .ﭼﻨﺪی ﻗﺒﻞِ ،ﮐﻨِﺖ ﺗﯿﻤِﺮﻣَﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻨﺪرو ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻏﺰه ،اردن
و ﺳﻮرﯾﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﺧﺎﺧﺎم آﺑﺮاﻫﺎم ﮐﻮﭘﺮ ،از ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺎﯾﻤُﻦ وﯾﺴِﻨﺘﺎل در ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ،از ﺗﯿﻤﺮﻣﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ
روﺣﺎﻧﯿﻮن را درﺑﺎرهی ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ ﺟﻮﯾﺎ ﺷﻮد .ﺗﯿﻤﺮﻣﻦ در ﮐﻤﺎل ﺣﯿﺮت در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ
دروغﻫﺎی ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺖ
ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﺶ را ﺑﻪ وی ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ا ﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽاﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪ و ﻣﺪرک ﺗﻮﻃﺌﻪی
»ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺟﻬﺎن« ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﻼم ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ دﺳﺖراﺳﺘﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺪاﻓﻌﯿﻦ اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ« ،ﻫﻢ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،۱۹۶۳در ﭘﯽ ﻣﺬا ﮐﺮات ﺷﻮرای واﺗﯿﮑﺎن درﺑﺎرهی اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﻣﻮﺟﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎد و وﯾﺮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﺮاوان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺷﯿﻄﺎن ،دﺟّﺎل ،اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن
در اروﭘﺎی ﻗﺮون وﺳﻄﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻔﺮت از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ درﺑﺎرهی ﺷﯿﻄﺎنﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﻬﺎ رواج داﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ اﺣﯿﺎی اﯾﻦ ﺷﺎﯾﻌﺎت ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر رﻣﺎن ﺑﯿﺎرﯾﺘﺰ اﺛﺮ ﺳِﺮ ﺟﺎن رِﺗﮑﻠﯿﻒ )ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻫِﺮﻣَﻦ ﮔُﺪﺳﮑﻪ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ی ﭘﺮوﺳﯽ( در ﺳﺎل ۱۸۶۸
اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻟﻬﺎمﺑﺨﺶ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺷﺪ .ﻓﺼﻞ »در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮدی در ﭘﺮاگ« ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪی ﺳ ّﺮی ﺷﺒﺎﻧﻪای ﻫﻨﮕﺎم ﻋﯿﺪ
۳
ﺳﺎﻋﺖ ،ﺳﯿﺰده ﯾﻬﻮدی ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن داﺧﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،دﻋﺎﯾﯽ را زﻣﺰﻣﻪ
ﺳﻮﮐﻮت ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻃﯽ ﯾﮏ

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮی زاﻧﻮ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .زاﻧﻮ زدن ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ درﺳﺖ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻧﯿﻤﻪﺷﺐ اﺳﺖ .ﺻﺪای ﺗﻨﺪوﺗﯿﺰی از ﻗﺒﺮ
ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰد ،ﺷﻌﻠﻪای آﺑﯽرﻧﮓ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻬﺮهی اﯾﻦ ﺳﯿﺰدهﻧﻔﺮ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺪاﯾﯽ ﺧﺸﮏ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ،

 ۳اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﯿﺪ ﺧﯿﻤﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺒﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻬﺮت دارد ﯾﺎدآور ﺧﺮوج ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﭘﻨﺞ روز ﭘﺲ از روزهی ﮐﯿﭙﻮر
ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻔﺖ روز اداﻣﻪ دارد.

»درود ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ،رؤﺳﺎی اﺳﺒﺎط دوازدهﮔﺎﻧﻪی ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ«] .ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی »ﻧﮕﻮنﺑﺨﺘﺎن و ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺎن«
اﺳﺖ [.اﯾﻦ ﺳﯿﺰده ﻧﻔﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» ،درود ﺑﺮ ﺗﻮ ،ﭘﺴﺮ ﻣﻠﻌﻮن ﺧﺪا« .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدی و
ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻮﺳﺎﻟﻪی ﺳﺎﻣﺮی ﻣﺨﻮﻓﯽ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ رﻣﺎن» ،ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﻣﺪرن« ،ﯾﻬﻮدی ،ﯾﻬﻮدﯾﺖ و

ﯾﻬﻮدی ﺳﺎزی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ) (۱۸۶۹اﺛﺮ ﮔﻮژُﻧﻮ ِد ﻣﻮﺳﻮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺷﯿﻄﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ دارد ز ﯾﺮا ﮔﻮژُﻧﻮ ِد
ﻣﻮﺳﻮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻣﺨﻔﯽ از ﺷﯿﻄﺎنﭘﺮﺳﺘﺎن ،ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه آﻧﻬﺎ را »ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﮐﺎﺑﺎﻻﯾﯽ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،در ﭘﯽ
ﭼﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺑﺮ دﻧﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﮔﻮژُﻧﻮ ِد ﻣﻮﺳﻮ اﻓﺸﺎی دﺟﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی او ﯾﻬﻮدی اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﮑﺮی ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ راﺑﻄﻪی ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﺷﯿﻄﺎن و دﺟﺎل ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی ﺻﺮﻓﺎً
از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .ﺟﺰوهی در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﯾﻬﻮدی در ﭘﺮاگِ ﭼﮏ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﭘﺲ از
آﺛﺎر ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ آﺷﮑﺎر از ﺑﯿﺎرﯾﺘﺰ ﺑﻮد اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺧﺒﺮی اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ آﺛﺎر
ﻣﻬﻢ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺧﺎم ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ًا ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺧﺎم اﻋﻈﻤﯽ در ﺟﻠﺴﻪای ﺳّﺮی درﺑﺎرهی
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮد .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﻬﺎم ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ داﻧﺴﺖ.
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻬﮑﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﯿﻠﯿﻨﮕِﺮ ،ﺑﺎ اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻋﺜﻤﺎن ِﺑﯽ و ﮐﯿﺒﺮﯾﺪﻟﯽ ِزﯾﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد .او ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی
ﺣﺮﻓﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ از راه ﻧﮕﺎرش داﺳﺘﺎنﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی ﻓﺴﺎد و آدمﮐﺸﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر
ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪی ﻣﻬﻢ او ﻓﺘﺢ دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻣﯽداد.
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎورﻫﺎی راﯾﺞ در ﻣﯿﺎن ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰان آن دوران اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ »اﺗﺤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ« ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﯿﺮﯾﻪی
ﯾﻬﻮدیای ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۸۶۰در ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪ ،ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳ ّﺮیای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن
ﻧﻘﺸﻪ ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ز ﯾﺎد ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﯾﺎ ﮐﻮب ِﺑﺮَﻓﻤﺎن ،ﯾﻬﻮدی روﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ارﺗﺪﮐﺲ
ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮد ،در ﮐﺘﺎب اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی اﺧﻮت ﯾﻬﻮدی ،ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (۱۸۶۸ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .ﺑﻪ رﻏﻢ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﮔُﺪﺳﮑﻪ و ِد ﻣﻮﺳﻮ ،وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ آرای ِﺑﺮَﻓﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪی
ﯾﻬﻮدی در واﻗﻊ ﻧﻘﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﭼﻬﺮهی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳ ّﺮی ﯾﻬﻮدی اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ او ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ» ،اﺗﺤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽِ
ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ« ،ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺻﺮﻓ ًﺎ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن آزاردﯾﺪه و ﮔﺮﺳﻨﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،روﺳﯿﻪ و روﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ،ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ
ﻓﺴﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮد» :ﺷﺒﮑﻪی اﺋﺘﻼف ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮدی در ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ «.ﻫﯿﭙﻮﻟﯿﺘﻮس ﻟﻮﺗُﺴﺘﺎﻧﺴﮑﯽ،
ﮐﺸﯿﺶ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﺧﻠﻊ ﻟﺒﺎس ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ارﺗﺪﮐﺲ ﮔﺮوﯾﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﺴﻂ داد .او در اﺛﺮ ﺳﻪ ﺟﻠﺪیاش
ﺗﻠﻤﻮد و ﯾﻬﻮدﯾﺎن ) (۱۸۸۰-۱۸۷۹ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »اﺗﺤﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽِ ﺑﻨﯽاﺳﺮاﺋﯿﻞ« ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪی
ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی »ﮐﻼنﺗﻮﻃﺌﻪ«ای را اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن رﻫﺒﺮان ﯾﻬﻮدی ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﻠﻄﻪ داﺷﺘﻨﺪ .در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﭼﻨﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ در رواﯾﺘﯽ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺖ.
ﻋﺜﻤﺎن ﺑِﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ رد ﭘﺎی آﻟﯿﺎﻧﺲ )اﺗﺤﺎد( را ﻣﯽﺗﻮان در روﯾﺪادﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﯾﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ او ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ،ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺧﺎﺧﺎمﻫﺎی آﻟﯿﺎﻧﺲ ،ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻗﻮا در ﺳﺮاﺳﺮ روﺳﯿﻪ و

اﻃﺮاف ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻧﺪ .ﺗﺎ ﺳﺎل  -۱۸۷۵ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﺎﺧﺎم ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎنﻫﺎ اﻓﺘﺪ -ﻓﺘﺢ

دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻫﺮاس ﺑﯿﻤﺎرﮔﻮﻧﻪ از ﻗﺪرت ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازی ﺳﯿﺎﺳﯽ
درﺑﺎرهی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻋﺎری از ﻧﻔﻮذ ﯾﻬﻮدﯾﺎن داﻣﻦ زد ،ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻋﺎی ﻋﺜﻤﺎن ﺑِﯽ ﺛﻤﺮهای ﺟﺰ ﻓﻘﺮ ،ﺟﻨﮓ ،ﻧﻔﺮت
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و اﻧﻘﻼب ﻧﺪاﺷﺖ.
ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪای ﮐﻪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪی
اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دو ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺗﻮﻃﺌﻪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و ﮐﻨﺘﺮل دﻧﯿﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ را
ﻣﯽﺗﻮان از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺷﻤﺮد اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازا ِ
ن ﺗﻮﻃﺌﻪ اﯾﻦ دو را ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻼنﺗﻮﻃﺌﻪای واﺣﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﺟﺎن راﺑﯿﺴُﻦ ،اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻃﺒﯿﻌﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ادﯾﻨﺒﻮرو ،را ﻣﯽﺗﻮان ﺧﺎﻟﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪی اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖ .او در
ﺳﺎل  ۱۷۹۸ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﺛﺮی ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ »ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﻪی ﻣﺬاﻫﺐ و دوﻟﺖﻫﺎی اروﭘﺎ« را اﻓﺸﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب
او از روﺷﻨﻔﮑﺮی ﺑﺎوارﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آدام واﯾﺴﻬُﭙﺖ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮدﮔﺮاﯾﯽ ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی را از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﻤَﺖ
اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺳ ّﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۷۷۶ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺑﻮد ،ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ واﯾﺴﻬُﭙﺖ از ِ
اﺳﺘﺎدی ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮع در داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻨﮕُﻠﺸﺘﺎت ﺑﺮﮐﻨﺎر و اﻧﺠﻤﻨﺶ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی راﺑﯿﺴُﻦ و ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ،
اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ،ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ و دﯾﮕﺮ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳﺮّی ﺑﻪ ﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ دﻧﯿﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ.
ﭼﻮن اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳﺮّی ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ ،از ﻣﺪتﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را
ﻣﻌﻘﻮل ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرنِ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ ،ﻧﻘﺶ اَﺑﻪ ُا ﮔﻮﺳﺘَﻦ ُد ﺑَﺮوﺋِﻞ ﺣﺘﯽ از ﺟﺎن راﺑﯿﺴُﻦ ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ .اﺛﺮ
ﭘﻨﺞ ﺟﻠﺪی او ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻃﺮاﺗﯽ در ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺦ ژاﮐﻮﺑَﻨﯿﺴﻢ )ﻧﮕﺎرش  ،(۱۷۹۷-۱۷۹۸ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را »ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﺗﻮﻃﺌﻪﻧﮕﺮ ﻫﻤﻪی اﻋﺼﺎر« ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ ز ﯾﺮا ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اراﺋﻪی ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻓﺮاﮔﯿﺮ درﺑﺎرهی اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﺮآورده ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب »ژاﮐﻮﺑَﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮفﻫﺎ )ﺿﺪﻣﺴﯿﺤﯽ( ،ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ )ﺿﺪﺳﻠﻄﻨﺖ و ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ( و اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ )اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ( ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽداد« .او ﻣﺸﮑﻞ را ﻧﺎﺷﯽ از »ﻃﺮﯾﻘﺖ
ﺷﻬﺴﻮاران ﻣﻌﺒﺪ« ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ،در ﺳﺎل  ۱۳۱۴ﻣﯿﻼدی ﻣﻨﺤﻞ ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺳ ّﺮی
درآﻣﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﻣﻨﻘﺮض ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺼﺐ ﭘﺎﭘﯽ را ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ ،آزادی ﺑﯽﺣﺪوﻣﺮز را اﺷﺎﻋﻪ
ﯽ ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑَﺮوﺋِﻞ ،اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻘﺖ در ﻣﯿﺎن ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﻧﻔﻮذ
دﻫﺪ ،و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﺟﻬﺎﻧ ِ
ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽراﻧﺪ .وی ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﻗﺪرت اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ
اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ارﺗﺒﺎط دارد .اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻤﺎدی از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﻮد .ﺑَﺮوﺋِﻞ
ﻣﯽﮔﻔﺖ ا ﮔﺮ ﺟﻠﻮ اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ را ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﭼﻨﮓ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻇﻬﻮر دﺟﺎل آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ درﻫﻢآﻣﯿﺨﺖ و ﯾﻬﻮدﯾﺎن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪ در ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻮاداران ﻓﺮاواﻧﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﮐﺜﺮ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی اﻣﺮوز ﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از ارﺗﺒﺎط
س« ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.
اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﺑﺎ »ﺗﺜﻠﯿﺚ ﻧﺎﻣﻘﺪ ِ

ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﺪهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در ﺧﺎﻃﺮاتِ ﺑَﺮوﺋِﻞ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑَﺮوﺋِﻞ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻧﺎم ﻧﻤﯽﺑﺮد و در
ﻋﻮض از دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ و اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎ آرای او درﺑﺎرهی ﺗﻮﻃﺌﻪ را ﻣﯽﺗﻮان در
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺷﺮﯾﺮ اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ و ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﻔﺎ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ در ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ اﻧﺠﻤﻦ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی از »ﺑﺰرﮔﺎن« ﯾﻬﻮدی ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻃﺌﻪ
ﻣﯽﭼﯿﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﻌﺪی ﺣﺘﯽ ادﻋﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﮔﺮوهﻫﺎ«ی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻮﻃﺌﻪﮔﺮان ﯾﻬﻮدی ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﮔﻔﺖ وﮔﻮی ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ و ﻣﺎ ﮐﯿﺎوﻟﯽ در دوزخ )(۱۸۶۴
اﺛﺮ ﻣﻮرﯾﺲ ژُﻟﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب -ﮔﻔﺖوﮔﻮﯾﯽ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ ،و ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ ،ﻫﻮادار
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ -اﻧﺘﻘﺎد از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﺘﺒﺪادی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﻮم و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧُﺮﻣَﻦ ﮐُﻦ ،دو ﭘﻨﺠﻢ از ﮐﻞ ﻣﺘﻦ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب ژُﻟﯽ اﺳﺖ؛ در ﻧُﻪ ﻓﺼﻞ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺘﻦ ،در ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﺼﻞﻫﺎ ﺳﻪﭼﻬﺎرم از ﻣﺘﻦ،
و در ﯾﮏ ﻓﺼﻞ )ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ( ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﮐﻞ ﻣﺘﻦ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺛﺮ ژُﻟﯽ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺟﺰ در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻋﺒﺎرتﻫﺎی اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ دﺳﺖﻧﺨﻮرده ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ
ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب ژُﻟﯽ را روﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻓﺼﻞﻫﺎ ﻫﻢ ﻋﻤﺪﺗ ًﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ  ۲۴-ﻓﺼﻞ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﺎ  ۲۵ﻓﺼﻞ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻋ ْ
ن« ﺑﯽﻧﺎموﻧﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻞ ﮐﻠﻤﺎتِ ﻣﺎ ﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻣﺪاﻓﻊ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ،را در دﻫﺎن »ﺑﺰرگ ﺻﻬﯿﻮ ِ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را از ﻧﻮ در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻮﻃﺌﻪای ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ ر ﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﻧﺘﺴﮑﯿﻮ را ﻃﻮری
ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﮐﻪ واﻧﻤﻮد ﮐﻨﺪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣُﺒﺪع و ﻣﺮوج آرﻣﺎنﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ ز ﯾﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻏﯿﺮﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﻇﻬﻮر و ﻧﻔﻮذ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﯿﻢ ،ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ روﺳﯿﻪی ﺗﺰاری ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﺟﻌﻞ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺼﺮ ﺟﻠﻮه دادن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ،ﮐﻪ
ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺪل ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را از ﻓﺴﺎد و اﻧﺤﻄﺎط ﺧﺎﻧﺪان رُﻣﺎﻧُﻒ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﺪ و اﺻﻼﺣﺎت ﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ
را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزد .اﺣﺘﻤﺎﻻً اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۸۹۷ﺗﺎ  ۱۸۹۹ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺷﺘﺎبزده ز ﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﻮﺗﺮ اﯾﻮاﻧُﻮﯾﭻ
راﭼُﻔﺴﮑﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ روﺳﯿﻪ ،در ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،اﯾﻦ ﻣﺘﻦ در ﺳﺎل  ۱۹۰۳در
روزﻧﺎﻣﻪی زﻧﺎﻣﯿﺎ )از  ۲۶اوت ﺗﺎ  ۳ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ( در روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۰۵ﺳﺮﮔﺌﯽ ﻧﯿﻠﻮس )ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻧﺴﺨﻪی اوﻟﯿﻪ را از راﭼُﻔﺴﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد( ﻧﺴﺨﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﻤﯿﻤﻪی ﭼﺎپ دوم ﮐﺘﺎب ﺧﻮد )ﮐﻮﭼﮏ و

ﺑﺰرگ :ﻇﻬﻮر دﺟﺎل ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ی اﺣﺘﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮﯾﺐ اﻟﻮﻗﻮع( ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .او در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻔﺴﯿﺮ آﺧﺮتﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
ﻣﺴﯿﺤﯽای از اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﻇﻬﻮر دﺟﺎل ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽدﻫﺪ .در ﺳﺎل  ،۱۹۱۷ﻧﯿﻠﻮس ﭼﺎپ
ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﺎر از ﻫﺮﺗﺴِﻞ و ﮐﻨﮕﺮهی ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ اوت  ۱۸۹۷در ﺑﺎزل ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .دﻋﺎوی

ﺑﯽاﺳﺎس ﻣﻨﺪرج در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ،ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دﺳﺖراﺳﺘﯽ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮد ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺳﺎل  ۱۹۱۷ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﺎرﻫﺎ در روﺳﯿﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺴﺨﻪی ﻏﯿﺮروﺳﯽ آن در ﻣﯿﺎﻧﻪﻫﺎی
ژاﻧﻮﯾﻪی  ۱۹۲۰در آﻟﻤﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮدهای روﺑﺮو ﺷﺪ .ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰان آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﻪی
ﻣﺼﺎﺋﺐ ﮐﺸﻮر )ﺷﮑﺴﺖ در ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺗﻮرم وﯾﺮاﻧﮕﺮ( را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﯾﻬﻮدﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل
 ،۱۹۲۹ﺣﻖ ﻧﺸﺮ اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﻪ ﺣﺰب ﻧﺎزی واﮔﺬار ﺷﺪ و ﺗﺎ ﺳﺎل  ،۱۹۳۳اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ  ۳۳ﺑﺎر در آﻟﻤﺎن ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در  ۳ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ،۱۹۳۹ﻫﯿﺘﻠﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن و
ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮنﻫﺎ ﺟﻨﮓ را ﺷﺮوع ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺘﺄﺛﺮ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﺎوراﻧﺶ ﮐﻪ از او ﭘﺮﺳﯿﺪ» :آﯾﺎ در ﻣﺒﺎرزهی ]ﺳﯿﺎﺳﯽ[ ﺧﻮد از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟« ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻠﻪ ،ﺑﺪون
ﺷﮏ ،و ﺑﻪ ﺷﺪت .از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ز ﯾﺎدی آﻣﻮﺧﺘﻢ«.
در ژاﻧﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﻮرﯾﻪی ﺳﺎل  ،۱۹۲۰درﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ،ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان ﺧﻄﺮ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺎﯾﻤﺰ ) ۸ﻣﻪ  (۱۹۲۰و اﺳﭙِﮑﺘِﯿﺘُﺮ ) ۱۵ﻣﻪ (۱۹۲۰
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﺎت اﺑﺘﺪا درﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺖ -ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪاً ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺎ ﮐﯽ
از ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﻮد .ﻣُﺮﻧﯿﻨﮓ ﭘُﺴﺖ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر روﺳﯽاش ،وﯾﮑﺘﻮر ﻣﺎرﺳﺪِن ،اﺻﺎﻟﺖ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﻨﺪی ﯾﻬﻮدی را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎرﺳﺪِن ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﯾﮕﺮی از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ
راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺪ .از  ۲۶ژوﺋﻦ  ،۱۹۲۰ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪی ﻫِﻨﺮی
ﻓﻮرد ،دﯾﯿِﺮﺑُﺮن اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ ،ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ .در واﻗﻊ ،از  ۲۲ﻣﻪ  ،۱۹۲۰ﻫﻨﺮی ﻓﻮرد در ۹۱
ﯽ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ »ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻬﺎن«» ،ﯾﻬﻮدی
ﺷﻤﺎرهی ﭘﯿﺎﭘ ِ
ﺑﯽوﻃﻦ« اﺳﺖ .درونﻣﺎﯾﻪی ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت اﻗﺘﺒﺎﺳﯽ آزاد از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﻮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺳﺎل ،۱۹۲۲
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻓﻮرد ﮔﺰﯾﺪهای از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﯾﻬﻮدیِ ﺑﯽوﻃﻦ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰده زﺑﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ
)ﺗﺮﺟﻤﻪی آﻟﻤﺎﻧﯽ آن ﺷﺶ ﺑﺎر ﭼﺎپ ﺷﺪ( .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻮرد در ﺳﺎل  ۱۹۲۷ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت آ ﮔﺎه ﻧﺒﻮده
ی ﺑﯽوﻃﻦ« ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ
و در  ۳۰ژوﺋﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت را ﺑﯽاﺳﺎس ﺧﻮاﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮐُﻦ» ،ﯾﻬﻮد ِ
ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی در ﺷﻬﺮت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .ﺑﺎﻟﺪور ۇن ﺷﯿﺮاک ،ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن
ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺷﺪ ،ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی »ﯾﻬﻮدی ﺑﯽوﻃﻦ« ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰ ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖﻫﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
ی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ،ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻪ
آﯾﻨﺎر اَﺑِﺮگ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰان ﺳﻮﺋﺪ ِ
ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی روی آوردﻧﺪ.
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ؛ اوﻟﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪی ﻋﺮﺑﯽ ﻫﻢ در ﺳﺎل
 ۱۹۲۱در دﻣﺸﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ اﺛﺮ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،در ﺳﺎل
» ۱۹۶۸ﻣﺆﺳﺴﻪی اﺳﻼﻣﯽ« در ﺑﯿﺮوت ﺳﯿﺼﺪ ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ از آن را ﺑﻪ زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی و

اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد؛ اﯾﻦ اﺛﺮ در ﺳﺎل  ۱۹۷۴ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻃﺌﻪ ی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻨﺪی ﻫﺎ در ﺑﻤﺒﺌﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪ؛ در
ﺳﺎل  ۱۹۸۷ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪی ژاﭘﻨﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،و در ﺳﺎل  ۱۹۹۴ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دﺳﺖراﺳﺘﯽ آن را در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﭼﺎپ ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻋﺒﺮی ،ﺑﻪ ﻫﻤﻪی زﺑﺎنﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻋﻼن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﺎﻫﺮ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻮا ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ اﺛﺮ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯽ ﮔﺴﺘﺮده و ﻋﻼﻗﻪی ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ی ﭘﻨﻬﺎﻧ ِ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪار ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺣﺎ ﮐﯽ از ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰ ِ
ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻮاداران ﺳﺮﺳﺨﺖ آﻧﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎ
ﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘ ِ
ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ و اﺳﺎساﻧﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕ ِ
ﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ٤و ﺗﻘﺮﯾﺒ ًﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﺮﯾﺰی اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ،
ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎ ،ﺷﻮاﻫﺪ و ﻣﺪارک ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻫﯿﺘﻠﺮ
ی ﺧﻮد ﺛﺎﺑﺖ
در ﻧﺒﺮد ﻣﻦ آﺷﮑﺎرا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺒﻮﻫﯽ ﮐﻪ در ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد ِ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺛﺮ اﺻﯿﻞ اﺳﺖ و ﮔﺮﻧﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ اﻧﺪازه ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ! ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻫﻮاداران ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪ
در وا ﮐﻨﺶ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻧﺎدرﺳﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﻤﮕﯽ در اﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ و
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﮔﻮاه ﻗﺪرت اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را
ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﻢﭘﻮﺷﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و ﮔﻔﺘﻤﺎن آﺧﺮتﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻇﻬﻮر دﺟﺎل اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ.
ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪ و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ از ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺒﺎﻫﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل
اﺳﺘﯿﻔِﻦ اُﻟﯿِﺮی ،ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ »ﻣﮑﺎﻧﯽ« از ﺟﺎﻣﻌﻪای راﺳﺘﯿﻦ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از دﻧﯿﺎی ﻓﺎﺳﺪ اﻃﺮاف اراﺋﻪ
دﻫﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪی آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮدی »زﻣﺎﻧﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﺮ دارد و از ﺣﻞ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺨﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ی ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻞ ﺷﺮ ﺑﻨﮕﺮد و از ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮدی اﺷﺮار دﻓﺎع
ﮐﻨﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻮﻃﺌﻪ را ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺑﭙﻨﺪارد ﻫﻮاداراﻧﺶ را ﺑﻪ اﻧﺰوای اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ داﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺮ ﻧﯿﺎﻻﯾﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی ﺧﺪاوﻧﺪ در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻣﻄﻠﻖ ﮔﺮﯾﺨﺖ.
ﻋﻠﺖ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ آﺧﺮتﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻮﻃﺌﻪ را در ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺟُﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺑﺎرهی
اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ) (۱۹۹۱اﺛﺮ ﭘَﺖ راﺑﺮﺗﺴُﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ از آن ﭼﺎپ
ﺷﺪه و ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﻠﮑﻪ در ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﯾﺎﻓﺖ .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از
آﺧﺮتﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﺰارهﮔﺮا و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪی ﻏﺮﺑﯽ آ ﮔﺎﻫﯽ دارﻧﺪ ،دﻧﯿﺎی راﺑﺮﺗﺴُﻦ را آﺷﻨﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
Cognitive dissonance
اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺎور ﻣﺘﻀﺎد ﻋﻘﯿﺪه دارد .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﮑﺎر،
ﺗﻮﺟﯿﻪ ﯾﺎ اﺗﻬﺎم اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.
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راﺑﺮﺗﺴُﻦ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ،ﺧﺪا در آﯾﻨﺪه دﺧﺎﻟﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﺑﺴﺎط ﺷﺮ را ﺑﺮﺧﻮاﻫﺪ ﭼﯿﺪ ،و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻔﻮذ ﻓﺰاﯾﻨﺪه ی
ﺷﺮ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﯿﺴﺖ .اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺳ ّﺮی ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪ ،دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ،آزادیﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ،دﺟﺎل را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﻧﺒﺮد آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن را ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .راﺑﺮﺗﺴُﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺧﻮﺑﯽ از ﺳﺮﻫﻢﺑﻨﺪیﮐﻨﻨﺪه ی ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮا اﺳﺖ٥ .او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﻧﻈﯿﺮ وﯾﻠﯿﺎم
اﺳﺘﯿﻞ و ﺗِﮑﺴﯽ ﻣﺎرس از ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺗﻮﻃﺌﻪ ی اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﺿﻤﻨﯽ ﻫﻢ در آﺛﺎرش
وﺟﻮد دارد .در آﺛﺎر راﺑﺮﺗﺴُﻦ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﻔﺴﺮان اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد اﻣﺎ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪی اﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،او ﺻﺮﻓ ًﺎ ﻫﺮ ﺳﺨﻨﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺗﻮﻃﺌﻪاش ﻫﻤﺨﻮان ﺑﻮده در آﺛﺎرش ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪه ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در ﺑﺎب آن آرا ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ:
اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﺑﺎ رﺧﻨﻪ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻣﺎﺳﻮن ﻫﺎ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ؛ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و
اﻧﮕﻠﺲ ﺳﻔﺎرش داد ﮐﻪ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ را ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ؛ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ زاﯾﯿﺪهی روﺷﻨﻔﮑﺮان ﯾﻬﻮدی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﮐﻮب ﺷﯿﻒ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ؛ اﻧﺠﻤﻦ اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﯾﻬﻮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻞ
وارﺑﻮرگ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهی آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد؛ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران اروﭘﺎﯾ ِ
ﯽ« ﯾﻬﻮدی ﺑﻮدﺟﻪی ﺗﺄﺳﯿﺲ
ﯽ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧ ِ
ﮐﺮد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ،راﻧﻪی اﺻﻠﯽ راﺑﺮﺗﺴُﻦ ﻧﻪ ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﺎﻫﺰارهﮔﺮا ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮد
ﭘﯿﺸﮕﻮﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و اﻓﺸﺎی دﺳﯿﺴﻪ ﻫﺎی دﺟﺎل اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ

درﺑﺎرهی ﺗﻮﻃﺌﻪی اﯾﻠﻮﻣﯿﻨﺎﺗﯽ را در آﺛﺎر راﺑﺮﺗﺴُﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
اﻣﺎ دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎلﺗﺮی از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﺪر ﭼﺎرﻟﺰ
ﮐﺎﻓﻠﯿﻦ ،ﮐﺸﯿﺶ ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮏ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ در دﻫﻪی  ۱۹۳۰در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رﺳﯿﺪ ،از ﻫﻮاداران ﭘُﺮﺷﻮر اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ
ﺑﻮد .او ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ رﮐﻮد ﺑﺰرگ ،ﻓﺴﺎد ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،و ﮔﺴﺘﺮش ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ را ﻧﺎﺷﯽ از دﺳﯿﺴﻪﻫﺎی
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻫﻮاداران ﮐﺎﻓﻠﯿﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻬﯿﻮن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎورﻗﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪی ادواری
ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺧﻮد او ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻓﻌﺎل در دوﻟﺖ روزوﻟﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،وی
ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ »ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺴﯿﺤﯽ« ،ﺷﺒﮑﻪای از واﺣﺪﻫﺎی ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯿﺎن دﺳﺖراﺳﺘﯽ ،ﺑﻮد و در آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم،
ﺟﯿﻤﺰ ﮔ ِﺮی ،ﻣﺪﯾﺮ »ﻣﺆﺳﺴﻪی
از »ﻧﻈﻢ ﻧﻮﯾﻦ« ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎ ﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ِ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﻮدی« و ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﻣﺎهﻧﺎﻣﻪی ﻣﻮدی ﻣﺎﻧﺘﻠﯽ ،ﻫﻢ از ﻫﻮاداران اﯾﻦ اﺛﺮ ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮد .اﻟﯿﺰاﺑﺖ دﯾﻠﯿﻨﮓ،
ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿ ِﺰ ﻧﺎزیﺳﺘﺎ ،ﮐﻪ ﺧﻮد از ﻣﺮوﺟﯿﻦ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﮔ ِﺮی ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﺮام ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و در ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان دﯾﻦ
ﯾﻬﻮدی :ﻧﻔﻮذ اﻣﺮوزی آن ) ،(۱۹۶۴ﭘﺎﺳﺦ ﮔ ِﺮی ﺑﻪ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻓﻮرد از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻻت ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪ در دﯾﯿِﺮﺑﻮرن

اﯾﻨﺪﯾﭙﻨﺪﻧﺖ را ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهی ﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ]آﻗﺎی ﻓﻮرد[ درﺑﺎرهی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ،ﻣﺴﺘﺪل ﺑﻮد ...در
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واﻗﻊ ،ﻓﺸﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻮرد وارد ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد اﻗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﺎﻣﻞ
اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،و آﻗﺎی ﻓﻮرد در ﺑﺮاﺑﺮ آن وﺣﺸﺖزده ﺷﺪ«.
دﯾﻠﯿﻨﮓ در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ »دﮐﺘﺮ ﮔ ِﺮی ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﭼﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ز ﯾﺮا ﺧﻮدش ﻫﻢ از ﺳﻮی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻬﺪﯾﺪ
ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺳ ِﺮ ﺣﺮف ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﻬﯿﻮن ﺣﺎ ﮐﯽ از ﻧﻘﺸﻪی ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺗﻠﻤﻮدی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ« .ﺑﺴﯿﺎری
ﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﻢ در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺳﺎزﻣﺎن »ﻣﺆﻣﻨﺎن ﮐﺘﺎب
از دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی دﺳﺖراﺳﺘ ِ
ی ﺑﯽ وﻃﻦ و
ﻣﻘﺪس« ﺿﻤﻦ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﯾﻬﻮدی ﻧﺒﻮدن ﻣﺴﯿﺢ ،ﻧﺴﺨﻪﻫﺎﯾﯽ از آﺛﺎر ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪای ﻫﻤﭽﻮن ﯾﻬﻮد ِ

ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺮوج ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان از »اﺗﺤﺎدﯾﻪی
دﻓﺎع از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن«» ،اﻧﺠﻤﻦ ﺟﺎن ﺑِﺮچ«» ،ﭘﺴﺮان آزادی«» ،ﻧﻬﻀﺖ ﻣﻠﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ« و »ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ« ﻧﺎم ﺑﺮد.

ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺪد ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم
ﻫﻮاداران ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﺗﻮﻃﺌﻪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن دﺳﺖراﺳﺘﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از دوﻟﺖﻫﺎی
ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻢ رواﯾﺖﻫﺎی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺳِﺮ ﺟﺎﻧﺎﺗﺎن ﺳَﮑﺲ،
ﺖ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی »ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ«ی ﺷﺒﮑﻪی ﭼﻬﺎر رادﯾﻮ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ از »ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ
ﺧﺎﺧﺎم اﻋﻈﻢ وﻗ ِ
ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی« در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ او ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﮑﺮد و ﺻﺮﻓ ًﺎ از اﻧﮑﺎر
ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ ﻧﺎم ﺑﺮد اﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺳﺨﻨﺎن رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ اﯾﺮان ،ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﮐﻪ ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ را اﻓﺴﺎﻧﻪ
ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺗﻌﺠﺐ ﻧﮑﺮده ز ﯾﺮا ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮑﺎر ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ و دﯾﮕﺮ ﺻﻮرتﻫﺎی ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی در ﮐﺘﺎبﻫﺎی
ﭘﺮﻓﺮوش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﺮﺑﯿﻨﻨﺪهی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ در »ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻬﺎن« راﯾﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﺧﺎم اﻋﻈﻢ از اﺷﺎره ﺑﻪ اﺳﻢ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﺮد اﻣﺎ ﻧﺎم ﺑﺮدن از اﯾﺮان ﺣﺎ ﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر او
ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد .ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ وی از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﺎﻫﺎﺗﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾ ِﺮ وﻗﺖ ﻣﺎﻟﺰی ،در اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۰۳آ ﮔﺎه ﺑﻮد.
ﻣﺎﻫﺎﺗﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ در اﯾﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﮐﺸﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »اروﭘﺎﯾﯽﻫﺎ ﺷﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮن از دوازده
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻬﻮدی را ﮐﺸﺘﻨﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوز ﯾﻬﻮدﯾﺎن از ﻃﺮﯾﻖ دﺳﺖﻧﺸﺎﻧﺪﮔﺎنﺷﺎن ﺑﺮ دﻧﯿﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﻨﺪ .آﻧﻬﺎ دﯾﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه
و ﻣﺮگ در راه ﺧﻮد ﮔﻤﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ «.ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﺎﺗﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ را اﻧﮑﺎر ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﺳﺨﻨﺎن او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮﯾﻪی ﺳﻠﻄﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﺎور دارد .اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﺴﺨﻪای از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ

را ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؛ در ﺳﺎل  ،۲۰۰۲ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﭘﺨﺶ ﮐﺮد
ع وﻗﺖ ﺳﻮرﯾﻪ ،در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن
ﮐﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزﭘﺨﺶ ﺷﺪ؛ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻃﻼس ،وزﯾﺮ دﻓﺎ ِ
اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن در ﻣﻨﺎﺳﮏ دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﺧﻮن ﻣﯽﻧﻮﺷﻨﺪ؛ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی درﺳﯽ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی
اﺷﺎرهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎ ﮔﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﯽ آن ﮐﻪ از ﺟﻌﻠﯽ ﺑﻮدن آن ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ؛ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻋﺮﺑﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ،

ﯾﻬﻮدﯾﺎن را ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮور رﻫﺒﺮان ﻋﺮب ،ﺟﻨﮓ در ﻋﺮاق ،و ﺣﺎ ﮐﻢ ﺑﺮ ﻫﺎﻟﯿﻮود ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻬﺎن
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ و روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺗﻨﺪرو ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪروﺗﺮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﻫﺸﺎم ﺟﺎﺑﺮ ،رﺋﯿﺲ »ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺳﺎﻧﻪای و رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ« در  ۱۱ژوﺋﯿﻪی  ۲۰۰۵در
ﺷﺒﮑﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﻟﻤﻨﺎر ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺰباﻟﻠﻪ ،اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ »ﺑﺰرﮔﺎن ﺻﻬﯿﻮن« ﻋﻬﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﺗﺤﺮﯾﻒ ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ
ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺟﻌﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در  ۲۲آورﯾﻞ  ،۲۰۰۴دﺑﯿﺮﮐﻞ اﻧﺠﻤﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
و ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را ﻧﻘﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ »ﻓﺴﺎد را در ﻫﻤﻪی ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ راﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻪی ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﻫﺮزهﻧﮕﺎراﻧﻪی دﻧﯿﺎ را ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﯾﻬﻮدی ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ،و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ «.اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،در  ۱۴ژوﺋﯿﻪی  ،۲۰۰۴ﺷﺒﮑﻪی ﺧﺒﺮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از
اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎﺑﯽ درﺑﺎرهی ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮی ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺧﺒﺮ داد .در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﺒﺮی
ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ ﻋﺒﺎرتﻫﺎﯾﯽ از ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ادﻋﺎ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻼ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ.
ﺑﺮﻧﺎرد ﻟﻮﯾﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻋﺮب زﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺻﻬﯿﻮن اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻧﺪﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻋﺮب زﺑﺎﻧﯽ ادﻋﺎی ﻫﻢزﺑﺎﻧﺎن ﺧﻮد درﺑﺎرهی اﺻﺎﻟﺖ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ را رد ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻮﯾﯿﺲ ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻏﺮب اﺣﺴﺎس ﺣﻘﺎرت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻓﻮل
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﮔﺮدن ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ران ﺟﯿﻮز ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ز ﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺗﻨﺪرو
اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺳﮑﻮﻻر ﯾﺴﻢ ،و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﯿﻮز ،ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻧﺘﻘﺎد از اﺳﻼم ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ ز ﯾﺮا ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ،
ﭘﯿﺮوزی اﺳﻼم ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﭘﯿﺮوزی و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﮔﻮاه ﺻﺪق ادﻋﺎی ﺧﺘﻢ ﻧﺒﻮت و
ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻋﻨﺎﯾﺖ و ﻧﺼﺮت اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺎ ﮐﺎﻣﯽ ﻣﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن اﺑﻮاب
رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺪاﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﯿﻮز ﺑﻪ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن،
رواﺑﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﻬﻮدﯾﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ ﺑﻮد.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻇﻬﻮر ﻣﺠﺪد ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ در دﻧﯿﺎی اﺳﻼم ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠﯽﻫﺎ و ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺎﺑﻘﻪی
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهای از ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰی در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻪ ﺳﺎل  ۱۹۴۸ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻣﯿﺎﻧﻪروﺗﺮ ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯽ
در ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺒﺎس از ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﯾﻬﻮدﺳﺘﯿﺰاﻧﻪی ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻤﯽ و ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ،از ﺟﻤﻠﻪ
دﮐﺘﺮ اﻟﻌﻄﯿﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ »ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« در ﺑﯿﺮوت ،و ﻋﺒﺪاﻟﻮﻫﺎب اﻟﮑﯿﺎﻟﯽ ،از اﻋﻀﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی »ﺳﺎزﻣﺎن
آزادیﺑﺨﺶ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ« در دﻣﺸﻖ ،در اﺻﺎﻟﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﮐﺮد ﮐﻪ روﻧﻖ
ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،درﺳﺖ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎرﺷﺪﻧﺶ در اروﭘﺎ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﺛﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺪﻧﺎمﺗﺮﯾﻦ ﺟﻌﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوران ﻣﺪرن ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از دﯾﻦداران ﻧﺴﺒﺖ دادهاﻧﺪ.
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