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 افرادی که بدليل اهميت شناخت.  نوشته کوروش عرفانی ميباشد" جهان در مقابل خطر يهود ساالری "مطلب زير قسمتی از مقاله
اصل نوشته را ميتوانيد در .  به آگاهی شما ميرسانيمدر شکل گيری مسايل جهانی دست دارند قسمت زير را با اجازه نويسنده 

  .لينک زير مشاهده بفرماييد
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    ويراستار
  
  

ش گونه گونظامی و اقتصادی جهان ياد می شود اينان قدرت نخست  که از آن به عنوآمريکات متحده ی اياالبرای اينکه بفهميم چرا 
اسرائيل گرفته تا ارسال موشک و  محکوميت دولت  یوی قطعنامهدر همين چند روز اخير از وترمان اسرائيل عمل می کند و به ف

 بپردازيم که نشان می دهد اياالت جنبه هايی بد نيست به بررسی يکی از ،بمب و سوخت هواپيما به خدمت رسانی مشغول است
  درصد از جميعت جهان و5 تنها ، يعنی کشوری که با»ی يهود ساالری جهانیمرکز پشتيبان«متحده آمريکا چيزی نيست جز 

  افراطیبه عنوان پايگاه اقتصادی، اطالعاتی، امنيتی و نظامی سلطه ورزی يهوديان ، درصد از کل ثروت های جهان40اختصاص 
 يهوديانی است که تمامی در قبضۀ میآمريکا در خدمت اسرائيل است زيرا حکومت اياالت متحده به تما . بر جهان عمل می کند

  .ارکان تصميم گيری و قدرت را در اختيار دارند
  

  آمريکا در چنگ يهوديان 
  

شورای «در مطلب زير به معرفی برخی از چهره های شاخصی می پردازيم که در سال های اخير ارکان مختلف قدرت مانند 
در قبضه خود دارند و در تمام تصميم گيری های اساسی و  را Center for Security Policy (CSP)» سياست امنيتی

اين افراد که نسل شاگردان يهوديان با نفوذی چون کيسينجر . استراتژيک دولت اياالت متحده ی آمريکا نقش مهمی ايفاء می کنند
تبديل کرده اسرائيل راتژيک حکومت آمريکا را به ابزاری برای پيشبرد منافع تاکتيکی يا استامروزهستند با اشغال پست های مهم 

  . اند
  

  Irving Kristol: ايروينگ آريستول -1
  

 وی عضو گروه . می شناسند»نومحافظه آاری«به عنوان پدر  او را 1.در يک خانواده ی يهودی شهر نيويورک بدنيا آمد
ول چارچوب روشنفكری آريست. آه بيشتر از مهاجران يهودی اروپای شرقی تشكيل شده، بوده است» روشنفكران نيويورك«

» The public intenes«و » The national intrest«گذاری و نوشتن مقاالتی در نشرياتی مانند  نومحافظه آاری را با بنيان
آريستول يكی از ارآان فكری   . است)foreign affairs(» امور خارجه « وی از بنيان گذاران مجله ی با نفوذ   .بنا نهاد
 Neoconservatism«های متعددی را از جمله  و آتابمی باشد » American enterpise « ی آمريکن اينترپرايزموسسه

The autobiagraphy of an Idea «)در ويليام آريستول، وی پ. تاليف نموده است) نومحافظه آاری، اتوبيوگرافی يك نظريه
 .  بوش به کريستول مدال افتخار آزادی را اهدا کرد2002در سال . است» standard weekly«سردبير نشريه 

  

  Norman Podhoretz: نرمن پدهرتز -2
  

  فارغ Jewish Theological Seminaryوی نيز يهودی بوده و دوره های مذهبی يهودی را نيز ديده و از موسسه مذهبی 
2. از مشاوران آژانس اطالعاتی آمريکا بود1987 تا 1981بين سالهای . التحصيل شد

  
بود » commentary«سردبير نشريه  1995 تا 1990 وی از سال .آيد آاری به حساب می ان نومحافظهيكی از پايه گذارپدهرتز

ای مخالف   رويه70وی اخيرا دارای تمايالت سياسی ليبرال شده، اما در دهه . شد آه توسط آميته يهوديان آمريكا منتشر می
 بخصوص  آتاب9پدهرتز مولف . گذاری شد، بوده است داشته و عضو انجمنی آه توسط سناتور هنری جكسون دموآرات پايه

آه در آن وی مدعی شده است آه بقای اسرائيل يكی از » Breaking Ranks«از جمله آتاب .  است يهوديتدرباره احيای
آه به لحاظ فكری نيز به او نزديك » ميج دآتر  «وی با يك منتقد اجتماعی به نام . های استراتژی نظامی آمريكا است اولويت

پسر . اند  آمك آرده80در اواخر دهه » commitee on the present danger«است ازدواج آرده و هر دو با هم به تاسيس 
                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Irving_Kristol
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Podhoretz
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 جايزه ی مدال افتخار آزادی را از جرج 2004او نيز در سال . است» نيويورك پست«پدهرتز به نام جان، يكی از نويسندگان 
  . بوش دريافت کرد

  

 Paul Wolfowitz  :پل ولفوويتز -3
  

 توسط 2005ت در پست معاون وزير دفاع و طراحی جنگ عراق، در سال ، پس از سه سال خدم3نيز يهودی بوده  ولفووتيز
  .جورج بوش برای رياست بانك جهانی انتخاب شد

  
های اصلی در مورد   نفره را آه مسئوليت700 به عنوان مشاور سياسی وزير دفاع، هدايت يك تيم 1993 تا 1989وی از سال 

 وی در اين مسئوليت، با همكاری  .رد را بر عهده داشتند، به دست گرفتدهی استراتژی نظامی آمريكا در پايان جنگ س  شكل
 طرحی را ارائه آرد آه خواستار تسلط نظامی آمريكا بر آسيا و اروپا و مقابله مقدماتی با 1992در سال » لوئيس اليبی«

 واآنش رح شد، چنانهای مط  طرح وی پس از آنكه در رسانه .های آشتار جمعی بود آشورهای مظنون به توليد سالح
ا را با منافع استراتژيک  اين طرح به طور آشکار منافع آمريک. وی مجبور به دوباره نويسی آن شد کهآوری را برانگيخت شك

 11 پس از . هماهنگ می ساخت به طوری که در مواردی منافع اسرائيل بر موقعيت آمريکا ترجيح داده شده بوداسرائيل
 وی از .  را بر عهده گرفتند2002های آليدی تهيه استراتژی امنيتی آمريكا در سال  ی آن تيم سمتسپتامبر بيشتر اعضای اصل

  .حاميان اصلی طرح حذف عرفات بود
  

  Richard Perle: ريچارد پرل -4
موضوعات مربوط به در رابطه با اش   به خاطر مواضع سرسختانهودر لس آنجلس زاده شد يهودی در يک خانواده ی  پرل
آاران به شمار  شهرت دارد، يكی از تاثيرگذارترين نومحافظه» شاهزاده تاريكی« به مرتبط به  مسلمانان و اعرابت ملی امني
  . رود می

  
با هدف بازسازی ساختار خاورميانه ) تخريب سازنده(»creative destruction«ترين معماران برنامه  پرل يكی از اصلی

 برای حزب 1996های مهمی از اين برنامه را در گزارش آليدی آه در سال  وی بخش. دشو است آه با حمله به عراق آغاز می
  .دست راستی ليكود اسرائيل تهيه آرد، بيان آرده بود

   
و » The center for security policy«يكی مرآز سياست امنيتی : پرل به تاسيس دو مرآز فكری بزرگ آمك آرده است

 وی همچنين در موسسه  .»The jewish institute for national security« ملی ديگری موسسه يهودی برای امنيت
»American Enterprise « نيز عضويت دارد و عالوه بر اشتغال در سمت مشاور بنياد ضد تروريستی دفاع از

اسرائيل » اورشليم پست«، يكی از مديران روزنامه »Foundation for the Defence of Democracies«ها  دموآراسی
وی از مخالفان سرسخت کاهش قدرت اتمی آمريکاست و به شدت از حمله به تاسيسات نظامی کره ی شمالی دفاع   .نيز هست
  .می کند

  

   Douglas Feith 4: داگالس فيث -5
وان دستيار  فيث در دولت ريگان نيز به عن.وی فرزند دالک فيث است که از يهوديان اسير آلمان ها در جنگ جهانی دوم بود

گذاری مذاآرات مشغول به آار بوده و پيش از آن نيز به عنوان مشاور مخصوص ريچارد پرل  وزير دفاع در امور سياست
 در شورای 1982 و 1981های  فيث قبل از ورود به پنتاگون به عنوان متخصص امور خاورميانه در سال. فعاليت داشته است

او به همراه پدرش آه در يك . ايت از حزب دست راستی ليكود اسرائيل شهرت داردوی به حم. امنيت ملی حضور داشته است
آرد، از طرف سازمان صهيونيستی طرفداری از ليكود در  جنبش صهيونيستی جوان در زادگاهش يعنی لهستان فعاليت می

وی . يت ملی بوده است نايب رييس هيات مشاوران موسسه يهودی امن1992وی در سال . آمريكا مورد تشويق قرار گرفت

                                                 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Feith
 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Wolfowitz
http://en.wikipedia.org/wiki/Douglas_Feith


  6 از 3  صفحه  جهان در مقابل خطر يهود ساالریامريکا در چنگ يهوديان از مقاله 
 

وی دارای يک کابينه . رياست سابق مرآز سياست امنيتی را برعهده داشته و اآنون نيز يكی از مديران اين موسسه است
  . خصوصی لوبينگ و وکالت است که به نفع منافع اسرائيل در آمريکا مشغول به کار می باشد

  
تحده معرفی کرد و از طريق او اطالعات غلط فراوانی را به تصميم وی از کسانی است که احمد چلبی را به دولت اياالت م

طرفداری او از اسرائيل چنان است که در يکی از جلسات کندوليزا رايس که در آن زمان به . گيرندگان آمريکايی تحميل نمود
از نظرات اسرائيل با اهيم اگر ما بخو) مخفف دوگالس(تشکر دوگ « : عنوان مشاور امنيت ملی عمل می کرد به او گفته بود 

  » .را فرا خواهيم خواند) اسرائيل(خبر شويم سفير 
  

  Lewis "Scooter" Libby:  لويس اليبی -6
  

در دولت اول . های متنوعی فعاليت داشته است وی در پست. بود مشاور امنيت ملی ديك چنی او 5. نيز يهود می باشداليبی
  . های جنگ فعال بوده است گذاری  در سياستبوش، اليبی به عنوان معاون وزير دفاع

بوده و با همكاری پل ولفووتيز، ويليام » New American century«گذاران پروژه قرن جديد آمريكا  اليبی يكی از بنيان
 بازسازی استراتژی دفاعی آمريكا، نيروها و منابع برای قرن« با عنوان 2000آريستول و رابرت آاگان گزارشی را در سال 

  .، تهيه آرد»جديد
   

 يعنی زمانی آه ديك چنی وزير دفاع آمريكا بود، در تهيه طرح جنجال برانگيز ولفووتيز به عنوان 1992وی در سال 
هم اآنون اليبی به عنوان مشاور مرآز مطالعات روسيه و آسيا ـ اروپا . با وی همكاری آرد» گذاری دفاعی راهنمای سياست«

  . رد فعاليت داRANDدر بنگاه 
وی به عنوان وکيل از يک يهودی ديگر به نام  مارک ريچ که دزدی کالنی در دستگاه های مالی کرده بود دفاع کرد و در 

او همان . نهايت موفق شد در آخرين ساعات حکومت کلينتون برای مشتری دزد خود عفو رياست جمهوری را بدست آورد
سازمان سيا را که شوهرش ادعاهای پوچ دولت بوش درباره ی فعايت های فردی است که به طور غير قانونی نام يک مامور 

6. اتمی صدام در آفريقا را زير سوال برده بود افشاء کرد

  

   John Bolton : جان بولتون -7
   

افراطی  برخی ديگر با ذکر مثال بولتون می گويند برای دفاع 7. برخی منابع جان بولتون را نيز دارای ريشه يهودی می دانند
 واقعيت اين است که حتی دولت بوش برای آنکه پيشنهاد ريس جمهور برای 8. از يهوديان و اسرائيل نياز به يهودی بودن نيست

 بايد 9. پذيرش بولتون به عنوان سفير آمريکا مورد قبول کنگره و سنا قرار گيرد از سازمان های يهودی آمريکا کمک خواست
 صهيونيسم را به عنوان يک تئوری نژاد پرستانه 1975 قطعنامه سازمان ملل را که در سال دانست که بولتون کسی است که

  . باطل کرد1991محکوم کرده بود با تالش فراوان در سال 
 از معاونت وزارت امور خارجه در امور آنترل و ر آمريكا در سازمان ملل انتخاب به عنوان سفي2005بولتون در فوريه 

جان بولتون پيش از تصدی اين پست در وزارت خارجه آمريكا نايب رييس موسسه . شد ملل منتقل سليحات به سازمانت
های مختلفی را بر عهده  های جورج بوش پدر و ريگان نيز سمت بوده و در دولت» American Enterprise«نومحافظه آار 

  . داشته است
 در سخنرانی خود با نام ٢٠٠٢وی در مارس . شود اتی تاييد نمیآند آه آامال توسط مجامع اطالع بولتون معموال ادعاهايی می

های آشتار جمعی هستند  سوريه، ليبی و آوبا را به عنوان آشورهايی آه به دنبال ساخت سالح» در پشت سر محور شرارت«
فت سوريه در های اطالعاتی به شدت ادعاهای بولتون در مورد پيشر  و ساير آژانسCIA نيز 2003 ئيهدر ژو. معرفی آرد

  . های تسليحاتی را رد آردند برنامه
   Jewish Institute for National Security Affair( JINSA ( عضو موسسه يهودی امور امنيت ملیوی

  .می باشد

                                                 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/I._Lewis_Libby
6 http://en.wikipedia.org/wiki/CIA_leak_grand_jury_investigation
7 http://www.biblebelievers.org.au/bushlist.htm
8 http://www.washington-report.org/archives/October_2003/0310018.html
9 http://www.jewishaz.com/issues/story.mv?050624+bolton
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يک برابری اخالقی ميان تلفات « : نايتکاران اسرائيلی چنين گفته است بولتون در اظهاراتی پيرامون کشتار مردم لبنان توسط ج
مردم عادی که در حمالت اسرائيل کشته می شوند و آنهايی که در اسرائيل به واسطه اعمال شرور تروريست ها کشته می 

. ت به اين روشنی بيان کندحرفی به تمامی معنا نژاد پرستانه که هيچ اسرائيلی افراطی هم نمی توانس10» .شوند وجود ندارد
اسرائيل حاال يک سخنگو «دولت اسرائيل به هنگام انتخاب بولتون به عنوان نماينده ی آمريکا در سازمان ملل گفته بودند که 

  . وی از طرفداران برخورد نظامی با ايران و سوريه می باشد.  »دارد
  

   Elliott Abrams: اليوت آبرامز -8
جمهور و معاون مشاور   به سمت معاون دستيار رييس2005آبرامز در فوريه سال  11. هودی زاده شدوی در يک خانواده ی ي

 به عنوان دستيار ويژه 2005 تا فوريه 2002وی از دسامبر . امنيت ملی در استراتژی دموآراسی جهانی منصوب شد
آبرامز فعاليت سياسی خود را از همكاری . ستجمهور و مدير ارشد مطالعات خاور نزديك و شمال آفريقا فعاليت داشته ا رييس

وی از سال . های مختلفی را در وزارت خارجه بر عهده داشت با سناتور هنری جكسون آغاز آرد و در دولت ريگان، سمت
وی . بوده و سپس رياست مرآز سياست عمومی و اخالق را بر عهده داشته است» Hudson« عضو موسسه 1996 تا 1990

کنترا -وی در جريان افتضاح ايرن. ت رياست آميته آمريكايی آزادی بين المللی اديان نيز فعاليت آرده استهمچنين در سم
 به خاطر افشای اطالعاتی از درون آنگره آمريكا در مورد ايران گناهكار شناخته شد، ولی 1991در سال دست داشت و 

ريان تحريف گزارش های مربوط به کشتار مردم  وی همچنين در ج. عفو آرد1992جورج بوش پدر، او را در سال 
  .السالوادور دست داشته است

وی خواهان حل و فصل نظامی . ، ازدواج آرد ميجدآتر ، دختر نرمان پدهرتز و   راشل دآتر با1980 آبرامز در سال 
  . سرائيل سفارش می کندمشکالت خاورميانه است و در اين مسير بکارگيری نيروی نظامی آمريکا را در جهت منافع نظامی ا

  

  Robert Kagan: رابرت آاگان - 9
وی با همكاری ويليام آريستول  .زند ت متحده و ديپلماسی قلم می در زمينه استراتژی اياال12 که او نيز يهودی است آاگان

ای جنجال برانگيز را خطاب به   نامه1998 تهيه آرده و در سال 1997را در » قرن جديد آمريكا«نومحافظه آار، پروژه 
اونيز از مشوقان لشگرکشی آمريکا به خاورميانه در جهت تامين . آلينتون مبنی بر لزوم تغيير نظام حكومتی عراق منتشر آرد

  . منافع اسرائيل بود
يوت آبرامز در آرد، توسط ايل های وزير امور خارجه وقت آمريكا را تهيه می  نطق1985 و 1984های  وی پس از آنكه در سال

و نشريه طرفدار » واشنگتن پست«وی همچنين در نشريات . دفتر امور درون آمريكايی وزارت خارجه به آار گرفته شد
  . نيز مقاالتی منتشر آرد» weekly standard«صهيونيسم 

  

  Michael Ledeen:  مايكل لدين -9
، مشاور بلند پايه )karl Rove(دانند، مرتبا به آارل رو  كا میترين نومحافظه آار آمري  بسياری او را راديكالدی بوده ويهو

  . وی تنها کسی است که به طور تمام وقت در اختيار کارل رو بود. دهد بوش، در امور مربوط به سياست خارجی مشاوره می
  

را » وآراسی در ايراناتحاد برای دم« موسسه 2001وی در سال . ترين طرفداران تغيير رژيم ايران است لدين يكی از اصلی
 جمله ی 13.  ايرانيان يهودی و نزديک به اسراييل می باشدهم ساختن شرايط برای روی کار آمدنهدف وی فرا. گذاری آرد پايه

14».تهران شهری است که منتظر ماست« : معروف او اين است 

  

                                                 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/John_R._Bolton
 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_Abrams
12 http://www.eilatgordinlevitan.com/kurenets/k_pages/kagan.html
13 http://www.larouchepub.com/other/2003/3027ledeen_iran.html
14 http://www.counterpunch.org/hallinan05262004.html
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آار  اشت و هم اآنون نيز در موسسه نومحافظهمايكل لدين در دولت ريگان به عنوان مشاور وزير امور خارجه آمريكا فعاليت د
»American Enterprise «موسسه يهودی «گذاران و عضو  وی همچنين يكی از بنيان. با ريچارد پرل همكاری نزديكی دارد

فعاليت داشته و سردبير فصل » New Republic« در مجله 1977 تا 1975های  وی در فاصله سال. است» امور امنيت ملی
را تاليف آرده و در آن از ايده تغيير نظام » های ترور جنگ عليه سردسته«وی همچنين آتاب . شنگتن نيز بوده استنامه وا

»  انی يهودمجله ی جه  «  ۀوی از سردبيران نشري. سياسی در عراق، سوريه و عربستان سعودی حمايت آرده است
) Jewish World Review ( باشد می.  
  

مايکل لدين کسی بود که به عنوان واسطه بين منوچهر قربانی فر و شيمون پرز برای برقراری ارتباط ميان مقامات اسرائيل و 
  .نترا افشاء شداين ماجرا تحت عنوان ايران ک. جمهوری اسالمی عمل کرد

   

    William Kristol : ويليام آريستول - 10
  

وی هم اآنون رييس .  پسر بنيان گذار انديشه نومحافظه آاری، يعنی ايروينگ آريستول، است يهودی بوده وويليام آريستول
  . است» weekly standard«و سردبير نشريه طرفدار صهيونيسم » قرن جديد آمريكا«پروژه 
ليوت آبرامز ابتدا آار سياسی را با سناتور هنری جكسون دموآرات آغاز آرد، ولی فنی و اگايستول نيز مانند فرانك رويليام آ

های ريگان و جورج بوش پدر نيز  وی در دولت. خواه شد  مشی سياسی خود را عوض آرد و جمهوری1976در سال 
لورنس « تغيير رژيم صدام در عراق بوده و با همكاری  مرتبا خواستار1991آريستول از سال . هايی را داشته است سمت
بنياد دفاع «وی عضو هيات مشاوران . را تاليف آرده است» ستمگری صدام و وظيفه آمريكا: جنگ عليه عراق«آتاب » آاپلن

 همکاران مستمر  او از. باشد های توليد انديشه تبديل شده، نيز می  سپتامبر به يكی از آانون11، که پس از »ها از دموکراسی
کريستول حمله به لبنان . تلويزيون فاکس نيوز است که متعلق به روبروت مردوخ يک يهودی افراط گرای استراليايی می باشد

15.  دانسته است و از حمله ی اسرائيل به اين کشور حمايت کرده است– يعنی جنگ اياالت متحده -» جنگ ما« را 

  

 .Frank Gaffney Jr: گافنیفرانك  -12
  
حفظ صلح «آه سياست اعالم شده آن » مرآز سياست امنيتی«، بنيانگذار و رييس موسسه پرنفوذ  که يهودی می باشدفنیگا

بنياد ايروينگ مسکوويتز بوده است که با  يکی از مراکز تامين مالی مرکز وی .باشد است، می» جهانی از طريق قدرت آمريكا
همدستی افراط گرايانی چون آريل شارون زمين های فلسطينی را در نزديکی ها بيت تشکيل يک شرکت معامالت ملکی و با 

وی پيوسته به عنوان مشاور و تحليل گر . المقدس به زور از چنگ فلسطينی ها درآورده و به يهوديان می فروخته است
 و از حاميان اصلی راست او برای ريچارد پرل کار می کرده است. درخدمت تشکل های لوبی يهود در آمريکا می باشد

 وی در مقاله ای اخيرا گفته است که نابودسازی حماس در نوار غزه نه تنها امنيت اسرائيل 16.افراطی اسرائيل در آمريکاست
17.و از جمله اياالت متحده را تامين می کند» امنيت جهان آزاد«که 

  
الملل در دولت ريگان انتخاب شد و سپس به عنوان  ن به عنوان دستيار وزير دفاع در سياست امنيت بي1987 وی در سال 

دستيار وزير دفاع آمريكا در زمينه دفاع در برابر نيروهای اتمی و سياست آنترل تسليحات زير نظر ريچارد پرل فعاليت 
مقاالتی منتشر » Investors Business«و نيز روزنامه » Defence News«و مجله » واشنگتن تايمز«او در . داشت
 Jewishworldreview.com» ،«National Review«وی همچنين در شورای سردبيری نشريات الكترونيكی . آند می

online « و نيز»worldnetDaily.com«ها هستند، نيز عضويت دارد ، آه هر سه از محافل نزديك به صهيونيست.  
  

پروژه ای . رود به شمار می» قرن جديد آمريكا « نومحافظه آار اصلی مشارآت آننده در تدوين پروژه25وی همچنين يكی از 
اين پروژه که توسط لوبی . که به دنبال استقرار هژمونی آمريکا بر جهان از طريق تمامی امکانات وراهها از جمله جنگ است

کا در سراسر يهودی در آمريکا تهيه شده است به دنبال آنست تا با استفاده ی ابزاری از قدرت نظامی، اقتصادی و سياسی آمري

                                                 
15 http://en.wikipedia.org/wiki/William_Kristol
16 http://rightweb.irc-online.org/profile/1183
17 http://www.jewishworldreview.com/cols/gaffney1.asp
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جهان و نخست در خاورميانه دشمنان بالفعل و بالقوه ی اسرائيل را از بين ببرد و زمينه را برای برقراری علنی يهودساالری 
18. بر جهان آماده سازد

  
 را به  کرده و آمريکابا مشاهده ی اين ليست در می يابيم که يهوديان تا عمق شاهراه های ساختار قدرت در اياالت متحده نفوذ

فراموش نکنيم بسياری از چهره های شاخص حاضر در حکومت آمريکا دارای  .يل و يهوديان سوق می دهندنوکری اسرائ
 هانريش پدر پدر بزرگ وی. يهودی آلمانی می باشدمهاجر ک خانواده ی ريشه های يهود هستند مانند رونالد رامسفلد که از ي

   . به آمريکا مهاجرت کرده بودرامسفلد از منطقه ی برمن در شمال آلمان
روند خدمت کشی اسرائيل از آمريکا با شرايط کمابيش مشابهی در ساير کشورهای بزرگ جهان بازتوليد شده است از جمله در 

  ... انگلستان، روسيه، فرانسه، آلمان
  

  خطر يهودساالری را دريابيم 
  

ش ظاهری مذهب آن کشور ماهيت واقعی خود را پنهان کرده و با نفوذ در بسياری از کشورها و از جمله در ايران يهوديان با پذير
نمونه . به ساختارهای سياسی، اقتصادی و فرهنگی آن کشور زمينه را برای کنترل و سلطه ی بر سرنوشت آن کشور فراهم می کنند

، هژبر ريف امامی، هويدا، آموزگاری مشخص آن در ايران قبل از انقالب بود که بخش عظيمی از يهوديان و فراماسون ها مانند ش
زمينه های سقوط رژيم شاه را در زمانی که اسرائيل وارد فاز نوينی از حيات خود می شد و ديگر به ... يزدانی، حبيب اهللا القانيان

انقالب به در آستانه ی » ارتش ايران«فراموش نکنيم که تعداد چند هزار افسر . يک ايران قدرتمند احتياج نداشت آماده کردند
 پس از انقالب نيز يهوديان پنهان يعنی آنوسی ها مانند اسداهللا الجوردی، حبيب اهللا عسگر اوالدی تازه مسلمان،. اسرائيل پناهنده شدند
مهمترين پست های کشور را در اختيار گرفته و بر ايران وايرانی آن کردند ...  عطاهللا مهاجرانی و  سعيد امامی،علينقی خاموشی،

  . ی شناسيمکه م
  

به عنوان نتيجه گيری بايد بگوييم که توصيف نفوذ يهوديان آشکار و پنهان در جهان امروز کاری است که در حوصله ی يک 
 مواجه شده است که به يک اما همين چند مثال نشان می دهد که جهان با يک نيروی مخرب شرور. نوشتار کوتاه از اين دست نيست

 ورزی خويش را از خدای  و جنايتگریصاحبان اين انديشه که مشروعيت غارت.  است خطرناک مجهزايدئولوژی نژادپرستانه ی
تا زمانی که توده های ستمديده ی .  غارت وشرارت ادامه خواهند دادبدون کمترين رحم و مروتی به قتل، گرفته اند جنايت پسندشان

 فعال با آن نپردازد نه خاورميانه و نه دنيا رنگ صلح و آرامش به خود جهان از خطر نابودساز يهودساالری آگاه نشده و به مقابله ی
لوث کردن عمدی آن نقش داشته اند  روشنفکران يهودی در طرح آن و در  که خود» توطئهتئوری«اين نظر ارتباطی با . نخواهد ديد

ای قدرت سياسی، اقتصادی و ارتباطاتی کافی است قدری دقيق شويم و حضور يهوديان را در نهاده. واقعيتی است ملموس. ندارد
 يهوديان در سراسر جهان عنوان می شود چيزی نيست جز تالشی  کل ميليون که برای اندک نمايی شمار15-14رقم دروغين . ببينيم

 نمی  هيچ پژوهش گری،به دليل پنهان کردن هويت يهودی خود. شيادانه در پنهان کردن شمار واقعی ميليونی چند برابر اين عدد
 کشورهای اروپای  نظر گرفتن مورددرتنها با   يهودياناما حضور انبوه.  ارائه دهدتواند رقم درستی از تعداد آنها در سراسر جهان

 برای استراتژی مظلوم نمايی خويش به رقمی که يهوديان.  توسط آنها می باشدغربی به راحتی حکايت از دروغ بودن رقم ارائه شده
 جايگاه و اين مظلوم نمايی در مواردی مانند هجوم ظالمانه ی سربازان آدمکش اسرائيلی به لبنان و فلسطين. دندشدت به آن نيازمن
 که صهيونيست ها قادرند بدترين نوع وحشی گری را که را می يابد، در سايه اين مظلوم نمايی نهادينه شده است کارکرد واقعی خود

  . اجرا کنند، نسبت به عواقب آنسردی وبی توجه خون با،از قوه ی تخيل بشر سالم به دور است
  

جامعه ی طبقاتی، انحرافی نسبت به مبارزه ی با سرمايه داری، ارزه ی با يهودساالری هيچ تضاد وفراموش نکنيم که مبپس، 
 و صهيونيسم مکمل است، سرمايه داریطبقاتی يهود ساالری تفکر ايدئولوژيک حاکم بر سرمايه داری . امپرياليسم و ارتجاع ندارد

 با  به شکست ساختن مبارزهفراموش کردن هر يک از اين دو يعنی محکوم. يکديگرند و يکی بدون ديگری دوام نخواهد آورد
اين تنها مبارزه ای انسانی، آزادمنش و . ارتجاع پاسخ دروغين به صهيونيسم است. ارتجاع نيز تفاله ی صهيونيسم است. ديگری

. تجاع رهايی بخشد تواند بشريت را از جنايتگری يهودساالری، غارتگری سرمايه داری و کهنه گرايی ارجهان شمول است که می
خطر يهود ساالری .  يهوديت سلطه گرا در ايران، خاورميانه و جهان وظيفه ی هر انسان مبارز و آگاه می باشدمبارزه با حاکميت

  * *                                                             .  هشيار باشيم،خطری است که بشريت را تهديد می کند
20/07/2006 
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