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  اين کتاب را به همه بستگان عزيزم

  که در فجايع هولوکاست
  )در اروپاو حکومت های همکار نازی ها کشتار يهوديان بدست حکومت هيتلری (

  با بی حرمتی به انسانجان باختند و حتی مزارشان يافت نشد و 
  شدند، چال در گورهای دسته جمعی
  .تقديم می کنم
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  کتاب؛ بانو قاضی هداسا بن عيتوسخنانی از نويسنده 
  به خوانندگان ايرانی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .است» پروتوکل مشايخ صهيون«موضوع کتابی که در دست داريد، روشنگری در باره 
که در آغاز با هدف تحريک عليه » پروتوکل مشايخ صهيون«در طول بيش از صد سال کتابی با نام 

شده بود، به منبعی برای فتنه انگيزی عليه يهوديان در يهوديان در روسيه تزاری جعل و منتشر 
تنها به قلمرو روسيه محدود نشد بلکه با » پروتوکل مشايخ صهيون«. سراسر جهان مبدل شده است

سرعتی زياد درطول قرن بيستم از آن سرزمين به ساير نقاط جهان رسانده شد و در بسياری از 
به ابزاری اساسی برای تحريک احساسات » يخ صهيونپروتوکل مشا«کتاب . کشورها منتشر گرديد

حتی تا . توده ها و آماده کردن زمينه و بستر الزم جهت قتل عام و نابودی قوم يهود در اروپا مبدل شد
به امروز، يعنی دهها سال پس از وقوع هولوکاست و قربانی شدن ميليون ها يهودی در آن جنايات 

همانند سالحی پرتوان در دست افراد، » توکل مشايخ صهيونپرو«هولناک جنگ جهانی دوم، هنوز 
نهادها و حکومت های بسياری در راه تأمين هدف های سياسی و تبليغاتی آنها عليه ملت يهود به کار 

پروتوکل «شوربختانه جمهوری اسالمی ايران نيز چتر حمايتی خود را بر سر کتاب . گرفته می شود
ين مطرح شده در آن گشود و از اين کتاب و مطالب بی اساس آن و چهره های دروغ» مشايخ صهيون

  .برای متهم کردن اسرائيل و ملت باستانی يهود به اتهامات گسترده سوء استفاده می کند
  

قضاوت در دادگاه های اسرائيل، نماينده کشور اسرائيل در نهادها و مؤسسات  من سال ها افزون بر
سکو، سازمان فرهنگی و تربيتی وابسته به سازمان ملل متحد و خدمت در يون. بين المللی بوده ام

در دوران اين خدمات . همچنين خدمت در مقر سازمان ملل متحد، بخشی از فعاليت های من بوده است
بارها و بارها می شنيدم و می ديدم که افرادی از سراسر جهان و به ويژه از کشورهای عربی و 

پروتوکل «و مطالب مطرح شده در کتاب فتنه انگيزانه و جعلی اسالمی مدعی می شوند که مفاد 
افرادی که اين ادعا را، چه آگاهانه و . بوده است» واقعيات مسلم«و » حقيقی«گويا » مشايخ صهيون

سندی است » پرتوکل مشايخ صهيون«چه از روی ناآگاهی عنوان می کردند، مدعی بودند که کتاب 
در کمال . می کند» ثابت«ی يهوديان را برای تسلط بر سراسرجهان که وجود يک توطئه و فتنه از سو

شگفتی متوجه شدم که برخی از اين مدعيان، چه ازکشورهای اسالمی و چه غير آن، حتی اين ادعا را 
مطرح می کنند که منظورشان از يهوديانی که در صدد چنگ انداختن بر کل دنيا هستند، صرفًا آن 

نيست بلکه به نظر آن ها، » پروتوکل مشايخ صهيون«ياد شده در کتاب  چهره های هذيانی و منسوخ
  .توطئه ای است که هم اينک نيز درجريان است و صلح و ثبات گيتی را به خطر می افکند

  
انگيزه و کنجکاوی مرا تقويت کرد تا به پژوهش در » پروتوکل ها«کاربرد وسيع امروزی نيز از 

حقايق و مستنداتی که در اين مطالعات و بررسی ها . وی بيآورمر» پروتوکل مشايخ صهيون«زمينه 
به آن ها پی بردم، حتی موجب شد که از مقام خود به عنوان قاضی در اسرائيل کناره گيری کنم و 

نتايج اين مطالعات، . شش سال از زندگی خويش را در راه تحقيقاتی همه جانبه در اين زمينه وقف کنم
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جعليات و » پروتوکل مشايخ صهيون«ر از هرگونه ترديد، نشان داد که به گونه ای قاطع و بدو
اکاذيبی بيش نبوده است؛ نتيجه اين تحقيقات را به صورت داستانی زيبا و پرکشش دراين کتاب که هم 
اکنون در دست شما خواننده فارسی زبان در ايران و در ميان فارسی زبانان سراسر جهان است، به 

  .شما تقديم کرده ام
  

من در مقام يک قاضی آموخته ام که تنها با استناد به شواهد و برهان های قاطع و متقن، به نتيجه 
گيری از رخدادها بپردازم و برای همين است که اصرار داشتم که تحقيقات را شخصًا انجام دهم و 

م و حتی تمامی اسناد و حقايق و مسايل مرتبط با موضوع را خود مورد بررسی و کنکاش قرار ده
بارها به همه اماکن و سرزمين هايی که موضوع اين تحقيقات ايجاب می کرد و افراد مرتبط با کتاب 

آگاهی های بسيار . به آن جا  سفر کرده يا در آن جا زيسته بودند، رفتم» پروتوکل مشايخ صهيون«
موجب شد اين روند  وسيع و کامًال فراتر از آنچه که تصور می کردم، در اين تحقيقات بدست آمد که

کتابی که ثمره اين تحقيقات است، تا کنون به ده زبان منتشر شده . پژوهش شش سال به درازا بکشد
در کشورهايی . عبری، انگليسی، آلمانی، روسی، اسپانيول، هلندی، رومانيايی، بلغاری و عربی: است

جمله در رسانه ها و مراکز  که کتاب در آنجا منتشر شد، در نهادهای متعدد اجتماعی و مردمی از
  .آکادمی و پژوهشگاه ها ارائه گرديد و توجه و تحسين و نقدهای مثبت زيادی را درپی آورد

  
در سرزمين های اسالمی و عربی بسياری منتشر گرديد و » پروتوکل مشايخ صهيون«اندوهگينانه 

از پرفروش ترين کتاب ها شوربختی بويژه از اين نظر بيشتر است که در طول دهه ها در رديف يکی 
  .در اين سرزمين ها درآمده است

در مصر، از  پروتوکل مشايخ صهيون، برگردان جديدی به عربی از کتاب 2002در ماه ژوييه سال 
را نيز نشر می کند و يکی از پنج ناشر اصلی مرتبط » اخباراليوم«سوی همان انتشاراتی که روزنامه 

پروتوکل  بر روی جلد اين ترجمه از کتاب. و توزيع گرديد با حکومت وقت مصر بوده است، چاپ
نيز همانند بسياری از ترجمه های کتاب به زبان های ديگر دنيا، تصويری با هدف  مشايخ صهيون

در پشت پرده در تالش است تا بر سراسر گيتی » دولت جهانی يهود«القای اين ذهنيت که گويا يک 
ناشر فراموش نکرده بود که ستاره داوود قوم اسرائيل و . می شدمسلط شود و آقای دنيا گردد، ديده 

شمعدان هفت شاخه نماد يهوديان را نيز درهمان روی جلد قرار دهد تا خواننده اشتباه نکند و سريعًا 
مترجمی که کار برگردان کتاب به عربی را انجام داده بود، . متوجه شود که منظور يهوديان هستند

آن گونه که در کتاب «ی بر آن نوشته بود که قوم يهود و نهضت صهيونيسم خود نيز در مقدمه ا
اين مترجم نيز همانند . آمده است، درصدد اجرای نيات ديرينه خود هستند» پروتوکل مشايخ صهيون

بسياری پيش از او در جهان آشکارا تالش کرد تا از راههای منسوخی مانند انکار حقايق و تنها با 
، نهضت صهيونيسم را که جنبش ملی گرايی پروتوکل مشايخ صهيوناب فتنه انگيزانه تکيه برمفاد کت

در برگردان عربی . قوم باستانی يهود است و نيز موجوديت کشور اسرائيل را به باد پرسش بگيرد
، سيصد تن از سران نهضت صهيونيسم که 1951کتاب، مترجم حتی ادعا کرد که در چهاردهم اوت 

ناگون يهودی را نمايندگی می کردند، در شهر اورشليم گرد هم آمدند و نتيجه پنجاه سازمان گو
گردهمآيی شان اين بود که زمان مناسب برای ايجاد دولتی جهانی زيرسلطه قوم يهود و تحت حاکميت 

  .يکی از نوادگان داوود پادشاه باستانی يهود فرا رسيده است
  

در مصر با پروتوکل مشايخ صهيون عربی کتاب بود که ترجمه  1951برای نخستين بار در سال 
مقدمه ای به قلم محمود العقاد، يکی از مشهورترين نويسندگان مصری آن زمان، منتشر شد؛ ديباچه 

تا آن زمان به » چنين کتاب مهمی«بسی شگفتی است که   ای که در آن العقاد نوشت برای او جای
ت کتاب از چنان اهميتی برخوردار است که آگاهی زبان عربی ترجمه نشده و افزوده بود که محتويا

  وی از جمله نوشت که تنها با خواندن اين کتاب است که. همه اعراب از آن، يک امر ضروری است
را منتشر کرد و چرا کشور اسرائيل در سال  1917می توان فهميد چرا بالفور اعالميۀ مشهور سال 

ه گذاری شد و به چراهای ديگر نيز در رابطه با در فلسطين تحت اشغال انگليسی ها پاي 1948
  .يهوديان و اسرائيل پاسخ می دهد
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، اين بار باز هم در پروتوکل مشايخ صهيون، ترجمه جديدتری به عربی از کتاب 1976در سال 
مصر انتشار يافت که اين جا نيز مترجم خود مقدمه ای ديگر را بر کتاب افزوده بود تا تکميل کننده 

اين ترجمه جديد به صورتی گسترده در دنيای . ميالدی باشد 50خه پيشين کتاب چاپ دهه مقدمه نس
عرب و از جمله درميان فلسطينی های کرانه باختری رود اردن و نوار غزه توزيع شد و در کتابخانه 

  .با همت يونسکو نوسازی شده بود، به نمايش درآمد  2003جديد شهر اسکندريه که در سال 
  

به طرزی غريب در کنار کتاب های مقدس اديان توحيدی پروتوکل مشايخ صهيون از کتاب  اين نسخه
تنها پس از اعتراض . و يکتاپرست، در کنار کتاب قوم يهود يعنی تورات به نمايش گذاشته شده بود

از قفسه ويژه کتاب های به نمايش پروتوکل ها های بسيار دولت ها و نهادهای غربی بود که اين کتاب 
اما همين تصميم مقامات فرهنگی مصر نيز انتقادهای . درآمده در کتابخانه اسکندريه کنار گذاشته شد

زيادی را در رسانه های مصری و عربی در پی آورد که به خودی خود موجب تشديد اظهارات ضد 
  .يهودی گرديد

ود که کوشيد در ادعا شد که هيتلر نخستين حکمرانی نبپروتوکل ها در مقدمه ترجمه عربی کتاب 
برپايه کتاب «مترجم يادآور شده بود که . قوم يهود برای سلطه بر جهان، قد علم کند» توطئه«برابر 

حکمرانان اروپايی در دوران جنگ های صليبی نيز ناچار به قتل عام يهوديان و » های تاريخی
  .جهان مقابله کننديهوديان برای سلطه بر » توطئه«زندانی کردن افراد اين قوم  شدند تا با 

  
همچنين ادعا شده بود که يهوديان از هنگام نخستين نشست پروتوکل ها در مقدمه ترجمه عربی کتاب 

، با ياری دولت های روسيه، انگلستان و 1879سوييس در سال » بازل«کنگره صهيونيسم در شهر 
ر آمريکا، يهوديان پس از البته آمريکا در پی عملی کردن سلطه خود بر جهان بوده اند و به ويژه د

  . مسلط  شدن بر نهادهای اقتصادی و مطبوعاتی، به موفقيت هايی در اين زمينه دست يافته اند
  

همواره منبعی نيرومند در گردونه تبليغات ضد يهودی اعراب و  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب 
ب گوناگون به زبان عربی ، حدودًا پنجاه کتا1967تا  1948درفاصله سال های . مسلمانان بوده است

مرتبط بود و يا بخش هايی از  پروتوکل مشايخ صهيونانتشار يافت که موضوع  و مفاد آن ها با کتاب 
  .در اين کتاب های ديگر نقل شده بود پروتوکل هاکتاب 

را واقعی ناميد و  پروتوکل مشايخ صهيون، نماينده اردن در سازمان ملل متحد، کتاب 1980در سال 
، سفارت جمهوری اسالمی ايران در برزيل نسخه هايی از کتاب را توزيع کرد و از 1987تبر در اک

در دهه هشتاد ميالدی در قرن بيستم، اسالم گرايان .  نام برد» بخشی از تاريخ جهان«آن به عنوان 
  .اقدام کردند پروتوکل هابه انتشار و توزيع گسترده کتاب » الجماعة االسالميه«افراطی مانند 

کتاب عربی چاپ شده توسط شرکت ناشر . نيز خود بسيار جالب استپروتوکل ها بازاريابی کتاب 
، افزون بر مصر، در بسياری ازکشورهای عرب و اسالمی از جمله »اخبار اليوم«نشريه مصری 

  . سرزمين های فلسطينی نشين توزيع شد
رهای غربی از جمله استراليا، اما ترجمه های کتاب به زبان های ديگر نيز در شماری از کشو

اتريش، بريتانيا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، يونان، هلند، ايتاليا، سوئد، سوييس و آمريکا به 
در آمريکا نسخه های اين کتاب به ويژه در لس آنجلس، نيويورک و واشنگتن . فروش رسيده است

نيز خود به تنهايی در بسياری از  1994نسخه انتشار يافتۀ سال . برای فروش عرضه شده است
  . کشورهای جهان به فروش رفت

  
ايران، سرزمينی باستانی که پيوندهای دوستی و مدارای ديرينه با ملت يهود داشته است، متأسفانه از 
زمان روی کارآمدن جمهوری اسالمی در اين کشور به يکی از دايه های پرسر و صدا برای حمايت 

مبدل شده است؛ نه تنها اين کتاب بارها دراين سال ها از  توکل مشايخ صهيونپرواز انتشار جعليات 
سوی خود حکومت ايران و يا نهادهای متعدد دولتی وابسته به نظام سياسی جمهوری اسالمی ايران 
تجديد چاپ شده است بلکه اين حکومت انتشار اين جعليات به زبان های ديگر در تيراژ بسيار و 

رهای ديگر را نيز در سرلوحه رسالت های ستيز و خصومت عليه يهوديت و ملت توزيع آن در کشو
همواره دراين سال ها  پروتوکل هادروغ های مطرح شده در اکاذيب . باستانی يهود قرار داده است
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دستآويزی از سوی حکومت ايران و نهادهای تبليغاتی آن در رسانه های ايران؛ چه نوشتاری و چه در 
شوربختانه  . ايران و نيز بويژه در اينترنت، برای حمله به يهوديان و اسرائيل بوده استصدا و سيمای 

ديگر به بخشی جدايی ناپذير از ذهنيت ايرانی  پروتوکل هابه نظر می رسد که اکاذيب عنوان شده در 
گمان  ها مبدل شده است و کم نيستند ايرانيانی که در پی شستشوی مغزی وسيع و چند دهه ای، بر اين

» حقيقت محض«عليه دنيا، يک » توطئه ای از سوی يهوديان«اشتباه پافشاری می کنند که گويا وجود 
است؛ اين پندارهای نادرست به پايه و اساسی برای تعميق نفرت بخش هايی از » غير قابل ترديد«و 

  .مردم ايران عليه ملت يهود و کشور اسرائيل تبديل شده است
  

اب به زبان فارسی اهميت بسيار قائل هستم و اميدوارم که کمکی باشد تا من برای برگردان کت
خوانندگان ايرانی و فارسی زبانان را با زوايای جديد و متفاوت از تبليغات و مغزشويی هايی که در 

مشتاقانه بر اين . با آن ها روبرو بوده اند، آشنا نمايد پروتوکل مشايخ صهيونطول چند دهه در زمينه 
هستم که ترجمه کتابم به زبان فارسی راهنمايی جديد برای شما خوانندگان فارسی زبان در امر اميد 

اميدوارم . مقابله با اکاذيبی باشد که نابخردانه دهه ها در جامعه و باور ايرانی ها رسوخ داده شده است
ملت يهود و  که برگردان کتابم به زبان فارسی در زدودن يا دستکم در کاهش نشانه های نفرت از

  .ستيز با کشور اسرائيل سهمی ايفاء کند
  

، رييس بخش فارسی راديو صدای »فرنوش رام«توسط  بانو  2011برگردان اين کتاب در سال 
، ...اسرائيل در اورشليم انجام گرفته است؛ بانويی که افزون بر تسلط بر زبان های فارسی و عبری و

رنامه سازی راديويی، تجربه و تخصصی ارزشمند اندوخته ساليان طوالنی در امر آگاهی رسانی و ب
است و صاحب قلمی شيوا به زبان فارسی است و يک کارشناس بارز و برجسته در امور ايران و 
اسرائيل نيز محسوب می شود و او تمامی همت و تجربه غنی خويش را در راه ترجمه ای شيوا و 

ن تر با مفاد اين کتاب آشنا شوند و مسايل عنوان شده در روان به کار برده است تا ايرانيان هرچه آسا
  .آن را ملموس بيابند

  
  
  

  با احترام  و مهر
  
  هداسا بن عيتو
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  فصل نخست
  

  

  »مشايخ صهيون«ديدار با 
  

اگر پنج سال پيش کسی به من می گفت که در آينده ای . آخرين روز کاری من بودآن  روز 
عنوان يک قاضی رها خواهم کرد تا فرصت کافی به منظور بررسی رد نزديک کارم را به 

پس از سی .  اين سخن همچون يک لطيفه به گوشم می آمد پای يک کتاب را داشته باشم، حتمًا
حتی بيش از زن بودن، بر  ،سال کار در محيط  دادگستری و دادگاه، شغلم به عنوان يک قاضی

 سرائيل که اکثريت ملت يکديگر را بيشتر با عنوان غيرا ی در جامعه. وجودم غلبه کرده بود
خطاب » قاضی«خطاب می کنند، در رابطه با من، همگان بيشتر مرا با عنوان » تو«رسمی 

تا همين چندی پيش، بازنشستگی از شغلم ، سالها دوربه نظر . فالنی» خانم«قرار می دادند تا 
روز سی و اما . ه شوم، برای من جدی نبودمی رسيد و اين احتمال هم که داوطلبانه بازنشست

، در حالی که به عنوان قاضی دادگاه منطقه ای تل آويو رياست دادگاه را در 1991اکتبر يکم
دست داشتم، در حقيقت، آخرين روز زندگی ام به عنوان يک قاضی مسئول بودم و آن روز، 

  . روز رسمی بازنشستگی ام بود
  

کارمندان دفاتر گوناگون دادگاه به دور هم گرد آمده بودند تا با در آن روز، گروهی از وکالء و 
در حالی که سعی می کردم تا حد ممکن صدايم طبيعی باشد، در دادگاهی که . من وداع کنند

بهترين دوران عمرم . مملو از حضار بود، آخرين حکم دادگاه را به عنوان قاضی اعالم کردم
گوش فرا  اهدان و شاکيانين دادگاه بود که به اظهارات شدر هم. در اين دادگاه سپری شده بود

داده و زنان و مردان بسياری را به چشم ديده بودم که چه از نقطه قوت، چه در حالت ضعف و 
در همين دادگاه . پريشان احوالی شان در زندگی، در اين دادگاه سخن گفته و شهادت داده بودند

که به سختی سخن می گفتند، چرا که برای آنها بيان  بود که شاهدان و محکومانی را می ديدم
بسياری به عنوان زندانی . حقيقت و يا دروغ گفتن در محضر دادگاه امر بسيار دشواری بود

 از ووارد اين دادگاه شده بودند و در انتهای کار دادگاه به عنوان فردی بی گناه شناخته شده 
با حسی که گويی دوباره به دنيا آمده اند،  بيرون درب دادگاه به عنوان يک انسان رها و آزاد 

، به عنوان گناهکار گری نيز در اين دادگاه که رياست آن دردست من بودافراد دي. می رفتند
شناخته شده و در حالی که در واپسين جلسه دادگاه در ميان افراد خانواده خود نگران سرنوشت 

در همين دادگاه . شده و رهسپار زندان می شدندخويش بودند، به عنوان متهم  گناهکار اعالم 
آگاه شده بودند که به فرمان قانون، ديگر حق قيموميت و  یبود که به حکم من پدران و مادران
  .نگاهداری فرزندانشان را ندارند

جوانب و جزييات ساختمان دادگاه از همه . به بخشی از اين دادگاه تبديل شده بودم حقيقتًا من
يک پليس را می ديديم که بسته های تاالرهای ديگرهمين دادگاه بود که در . بودم آگاه دقيقًا

محتوی حشيش را به عنوان مدرک جرم متهم ارائه می کرد و يا شاهد اين قضيه بوديم که 
جدی و خشن، سکته کرده و بعد ازدقايقی  متهمی در حال بازجويی شدن توسط  يک قاضی

ديده می شد ب های پهنی دادگاه هنوز نوار چس های های سالنپنجره  بر شيشه ی. ددرگذشته بو
برای و درکشورما  بود فارسخليج  عراق درکويت، موسوم به جنگ که يادگار زمان جنگ

بروی  ی که صدام حسين به مرکزاسرائيل شليک می کرد،مقابله با اثرات انفجار موشک هاي
زده می شد تا ازخرد شدن به هنگام  ه ساختمان های تل آويو نوارچسب های پهنشيشه های هم

  .تزلزل احتمالی محل جلوگيری کند و خسارات را کاهش دهد
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اما اين را . با خاتمه خدمتم به عنوان قاضی، من در حقيقت با بخشی از زندگيم وداع می گفتم
 خدمت، احساس پر بودن و انبانی از تجربه را نيز در ی نيز بايد بگويم که در اين زمان خاتمه

نون می درست است که ديگر قاضی در خدمت نمی بودم، اما اک. خود احساس می کردم
همچنان به عنوان يک قاضی در عرصه  توانستم با تجربيات و جايگاهی که کسب کرده بودم،

قرار بر اين بود که به عنوان يک قاضی و داور اين بار در مورد . های مهم ديگری تالش کنم
با خشم  اما اين مأموريت جديد من در همان حال توأم. کاش بپردازمو کنيک کتاب به بررسی 

  . خشم مرا برمی افروخت براستی نيز بود، چرا که محتوای کتاب
  

: روزی افتادم که يک بار يک گردشگر آمريکايی به من گفته بود آن در ميان اين افکار به ياد
در «د که می خواست بگويد که کالمش مثل اين بو. »شنيده ام که تو در کار قضاوت هستی«

. »مور بيمه هستیتو يک مأ«شايد يا » کار بانکداری هستی يا فالن کاال را مبادله می کنی
من يک قاضی . آری، با خود فکر کردم که شغل من داد و ستد در عرصه عدالت و حق است

با خود . بودمراه خطاء رفته  دی در تصميم گيری هايممن هم در موار ،بودم و مانند هر قاضی
فکر می کردم که آيا با ترک شغلم به عنوان يک قاضی و آغاز تالش برای جستجوی حقيقت 

مرتکب می شوم؟ اما برخالف آنچه که ديگران فکر  ، اشتباهی گرانباردر عرصه های ديگری
سلسله . می کردند، تصميم من برای ترک شغلم به عنوان قاضی، چندان هم مشکل نبود

  .رگذشته نزديک من موجب شدند که اين تصميم را اتخاذ کنمد يیرويدادها
اين تصميم به رويدادی در بيست و شش سال قبل در يکی از سالن های غذاخوری سازمان  

  . ملل متحد در نيويورک باز می گشت
  
  

  1965 –مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
  

تحد در نيويورک، با رستوران نمايندگان سياسی کشورهای جهان در مقر سازمان ملل م
هميشه می بايست . ميزی برای نهار از قبل رزرو شده بود. ظرافت بسيار آراسته شده بود

  . ميزبان زودتر از ساعت دقيق ديدار، در محل حضور می يافت
که در آن هنگام وزير امور  ،نخست وزير اسبق اسرائيل» گلدا مئير«در آن تاريخ، بانو 

نمايندگی اسرائيل در  وی از هيئتبه عنوان عض کرده بود تا ه بود، از من درخواستخارج
مجمع که به امور ، در کميسيون سوم جريان نشست بيستم مجمع عمومی سازمان ملل متحد

ما در حال بررسی  ميسيوندر جريان نشست های ک. حقوق بشر اختصاص داشت، شرکت کنم
. بوديم» ه تبعيض نژادی در جهانگونکنوانسيون راهکارهای زدودن هر « ی با نامتدوين طرح

هايی چون کار بر روی اين کميسيون، من خود به ديگر فعاليت جدای از نشست های طوالنی
  . اسناد جلسات و تهيه متن سخنرانی ها مشغول بودم

ی  از جمله ،ت های نمايندگیر جلسات صرف شام رسمی با ديگر هيئشرکت د ،در همان سال
ريان اين جلسات شام رسمی، ما با نمايندگان ديگر کشورها از در ج. وظايفم محسوب می شد

، همه در اين رفت و آمدها. ات خود می پرداختيمو اطالع يک آشنا می شديم و به تبادل نظرنزد
  .می کرديم رعايت را زيادی واعد و قوانينچيز به شدت رسمی بود و بايد ق

  
در آن . کشوری در آمريکای التين بودم ها، من ميهماندار يک ديپلمات ازدر يکی از اين روز

شام هدايت کرد مرا به سوی ميز  روز بخصوص، اين ديپلمات با رعايت تمامی آداب و اصول
و در حالی که همه اتيکت های رسمی را به شدت مراعات می کرد، دستم را بوسيد و صندلی 

سمی، در کشور ما، اتيکت ر مو به موی  رعايت چنين. کنار ميز را به سوی من نزديک کرد
برخورد با  اسرائيل، تنها در فيلم های سينمايی به چشم می خورد ولی من در هر حال از اين
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در آن روزها در سازمان ملل من در حالی مشغول به کار بودم که . لذت می بردم خود بسيار
ور ما با خود می انديشيدم که بسياری از اين تشريفات، سخنرانی ها و اقدامات در خود کش

ها مقيد به آن اسرائيل چندان جدی و عملی به نظر نمی رسيدند، ولی در نيويورک، بايد کامًال
  . اين تشريفات، خود جزيی از زندگی ديپلماتيک بود می بوديم زيرا

  
خارجه  سازمان ملل در حال به پايان رسيدن بود؛ وزرایبيستمين نشست مجمع عمومی 

موضوع های . کارشان در مجمع عمومی پايان داده بودندکشورهای گوناگون به سخنرانی و 
اصلی مورد بحث تعيين شده بودند و موضع گيری های هيئت های نمايندگی در موافقت يا 

ديپلمات ها و نمايندگان بی تجربه ای مانند من، در جريان . مخالفت با يکديگر مشخص شده بود
افراد تازه وارد  .الزم را می آموختندروزهای نشست مجمع عمومی به تدريج کار و ممارست 

عد رسمی جلسات قرار گرفته با گذشت چند روز، در جريان همه قوا ديگرهم مانند من تنها
  .بودند

  
های  ی همه نمايندگان و اعضای هيئت من می بايست که چهره ازاسرائيل به عنوان نماينده ای

دانستند، به خاطر می سپردم تا در نمايندگی کشورهايی که خود را خصم و دشمن اسرائيل می 
اين وضعيت به خصوص به هنگام . برخوردهای احتمالی  حضوری با آنها دچار مشکل نشوم

در آن . ايستادن در درون آسانسور و احتمال برخورد با نمايندگان آن کشورها بغرنج تر می شد
م برخورد با زمان نمايندگان همه کشورهای عرب و مسلمان دستور داشتند که در هنگا

به هر شکل ممکن از هر عملی که نشانه شناسايی اسرائيل از سوی آنها  ،نمايندگان اسرائيل
آنها اجازه نداشتند که حتی رو به نمايندگان اسرائيل لبخندی بزنند و از . باشد، خودداری کنند

می در جريان جلسات کميسيون های مجمع عمو. نيز پرهيز می کردند» اسرائيل«بردن نام 
ممکن از حمله و سازمان ملل هم نمايندگان کشورهای متخاصم با اسرائيل به هر بهانه ی 

نمايندگان «بعضی وقت ها آنها را . و نمايندگان اسرائيل دست برنمی داشتند تهاجم به اسرائيل
و حتی يک بار که با لباسی زرد رنگ » موجوديت صهيونيستی«، نمايندگان »فلسطين اشغالی

به  بعدًا نماينده مجارستان .خطاب کردند» خانم زرد رنگ«شرکت داشتم، من را  درجلسه ای
ستاره داوود زرد « ،»خانم تو زرد«خطاب کردن شما به عنوان من گفت، منظور آنها از

ستاره داوود به رنگ زرد، ياد آوردوران تلخی بود که درآن، هيتلريهوديان اروپا . بود» رنگ
وان يک ه زرد رنگ به لباس خود برای معرفی خويش به عنبه الصاق يک وصل را مجبور

يک بار، يکی از نمايندگان آنها در سخنرانی اش به نقل . دانسان نجس و حقير يهودی می کر
  .پرداخت پروتوکل مشايخ صهيونقول از 

  
در حالی که اين وضعيت در طول جلسات کميسيون ها ادامه داشت، روساء و دبيران اين 

نمی دادند، به طوری که ديگر  به خود زحمت اعتراض به اين تحقيرکردن ها را حتیکميسيون 
اين برای ما به يک لطيفه تبديل شده بود که در جلسات مجمع عمومی . به آن عادت کرده بوديم

سازمان ملل متحد بپذيريم که از سوی نمايندگان کشورهای عرب، مسلمان و اروپای شرقی 
مورد حمله قرار گيريم، به گونه ای که همگان اين رفتار را به همواره و به هر شکل ممکن، 

  .مجمع عمومی می دانستند د فضای آزادی بيان نامحدود درنادرستی ناشی از وجو
  
جريان صرف شام رسمی در سازمان ملل متحد من يک بار ميهمانی داشتم که عضو دائم در 

به گونه ای عمل می کردم که  ايستدرآن شب من می ب. از دولت ها بودهيئت نمايندگی يکی 
بايد حاضر می شدم که در . هر چه بيشتر از او امتياز بگيرم ،همانند يک بده و بستان تجاری

 . وی امتياز بگيرم مورد خاصی امتياز بدهم و مانند يک ديپلمات خوب در موضعی ديگر از
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لباس و طرز سخن گفتن  يافه،اين نماينده کارکشته به تعريف کردن از ق ،به هنگام صرف دسر
  .من پرداخت و حتی از غذا و شرابی که انتخاب کرده بودم، تعريف کرد

مان، وضع شغلی در کشورمان، وضعيت مجمع عمومی  به خانواده های موضوع صحبت
چرا در «: او با کارکشتگی به من گفت نيزمعطوف بود که سازمان ملل و اين گونه مسائل
 پروتوکل مشايخ صهيونمايندگی روسيه از ذکر نام کتاب جوابيه امروزتان به هيئت ن

خودداری کرديد، در حالی که همه ديديديم که روس ها در برخورد امروزشان با شما بسيار 
پروتوکل تعجب می کنم که چطور روس ها از کتاب «: وی در ادامه گفت» زشت عمل کردند؟
د که در اين موقعيت، جواب الزم و آشکارا سخن بر زبان می آورند؟ بهتر نبو مشايخ صهيون

گر از ذکر نام اين کتاب اکاذيب و جعلی دست دندان شکنی به روس ها می داديد تا آنها دي
  .»؟بردارند

   
حق «يار به ندرت به جلسات آن بس در سازمان ملل در هيئت های نمايندگی ساير کشورها

 ازًا ائيل مجبور بوديم که مرتبد، ولی ما در هيئت نمايندگی اسرمتوسل می شدن» پاسخ گويی
اتهامات وارد شده از سوی هيئت های نمايندگی کشورهای انواع به  اين حق برای پاسخگويی

اين روال را برگزيده بودم که در مواردی که  من خود شخصًا. متخاصم با اسرائيل استفاده کنيم
يم؛ اتهامات جعلی که عليه به اسرائيل و يا يهودستيزی مربوط بود، مرتبا دست به اعتراض بزن

مربوط می شد؛ مانند اين که يهوديان تامين کننده  مطرح می شد به موضوع ها و اکاذيبیما 
آپارتهايد و تبعيض  ه های گروهی غربی، بانی وباعثمالی دنيای سرمايه داری، خدای رسان

ه يهوديان خون مانند اينک ،حتی جعليات ديگری آنها. هستند ناشر نشريات سکسی ی و يا نژاد
اضافه می کنند  و اعياد خود مراسم مذهبی روز شنبهخوراکی ها در کودکان قربانی شده را به 

اتهام بی پايه و اساس . ، عنوان می کردندو گويا يهوديان خون غيريهوديان را می آشامند
غيرقابل گذشت ديگری بود که همواره از سوی دشمنان مسئله ی » توطئه ی جهانی يهود«
  .سرائيل مطرح می شدا

  
بايد سکوت کرد چرا که حتی ارزش  گفتم که در برابر اتهام های کذب من به همکارانم می
ولی يکی از همکاران کارکشته من می گفت، در صورت سکوت، تکرار  پاسخ دادن را ندارد
و در  ندنکه شنوندگان اتهامات به آنها عادت ک اين زمينه را فراهم می کند مکرر اين اتهامات

  . اين اتهامات را بپذيرند هم مرحله بعدی
شما يهوديان : يک ديپلمات ديگر نيز که من به شام خوردن با او اشاره کردم، به من می گفت

هيتلر را ناديده  نبرد منشما يهوديان در ابتداء کتاب . بايد از گذشته درس عبرت بگيريد
دستيزانه ساکت بنشينيد، شما يهوديان بايد در گرفتيد، شما يهوديان نبايد در برابر اتهامات يهو

، به اعتراض پروتوکل مشايخ صهيون و کتاب خطرناک» توطئه ی جهانی يهود«مورد اتهام 
  . و مقابله برخيزيد

  
و اقرار  ،چاپ شده بود پروتوکل مشايخ صهيوناين ديپلمات به من گفت که در کشورش کتاب 

ردمی که اين کتاب را خوانده از م قد بود که بسياریعتکرد که خود او آن را خوانده بود و م
من با شرمساری به اين ديپلمات گفتم که . دباور دارن ، کامًالاند، به اکاذيبی که در آن آمده است

م که در را نخوانده ام ولی به خود قول داده ا پروتوکل مشايخ صهيونخودم تا کنون کتاب 
  .اولين فرصت آن را مطالعه کنم

  
من از نيويورک به تل آويو بازگشتم و به  ،پايان جلسات مجمع عمومی سازمان مللپس از 

کارم به عنوان يک قاضی ادامه دادم ولی بيش از بيست سال ديگر هم سپری شد تا سرانجام به 
  عمل کنم پروتوکل مشايخ صهيونقول خود، مبنی بر مطالعه کتاب 
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  1972 -پاريس

  
نسوی در من در حال صرف غذا با يک وکيل فرا 1973در يک روز بارانی در ماه مارس 

با او در مورد قانون جديدی که در فرانسه به اجراء درآمده بود، مشغول  رستورانی در پاريس،
از زمانی که در جلسات مجمع عمومی سازمان ملل در مورد تصويب . بحث و گفتگو بودم

کرده بودم، با دقت همه ی مراحل  شرکت» اشکال گوناگون نژاد پرستی«کنوانسيون مبارزه با 
در اين کنوانسيون . به اجرا گذاشته شدن اين کنوانسيون در کشورهای مختلف را زيرنظر داشتم

آمده بود که کشورهای عضو سازمان ملل متحد بايد قوانينی را به منظور مبارزه با نژاد 
نونی را به تصويب رساند ، پارلمان فرانسه قا 1972در ماه ژوئيه . پرستی به تصويب برسانند

بر  ،که به موجب آن، نژاد پرستی در رابطه با هر اقليت قومی و يا گروهی از مردم کشور
  .، ممنوع گرديداساس قوميت گرايی، نژاد و يا مذهب آنها

  
ما در حال گفتگو و بحث در مورد واکنش دولت اتحاد جماهيری شوروی به اين کنوانسيون  

. کنوانسيون مبارزه با نژاد پرستی نمی شود شت که يهودستيزی مشمولتقاد دامسکو اع. بوديم
، شوروی سياست يهودستيزانه مشخصی را دنبال می کرد قرن بيستم ميالدیی شصت  در دهه

اذيت و آزار يهوديان می شد، بلکه هرگونه رفتارهای يهودستيزانه را  که نه تنها موجب
  .نيزعمًال تشويق می کرد

  
من  ی بوديم کهسوی که به او اشاره کردم، در حال گفتگو درباره جنگ و جدالمن و وکيل فران

در آن زمان روس ها به هر شکل، . ايندگی شوروی در سازمان ملل داشتمبا هيئت نمهمواره 
در طول دهه ی . بودند» تبعيض نژادی«در رابطه با » ستيزیوديه« عبارتمخالف گنجاندن 

دستيزی و يا ضديت با صهيونيسم قرار داشت که به سياست روس ها بر پايه يهو شصت،
اين سياست شامل همه . يهودستيزی را تشويق و حمايت می کرد عمًالخود موجب آن، مسکو 

س به اين ترتيب رو. اشکال يهودستيزی مانند ضديت با صهيونيسم و ضديت با دين يهود بود
 و در چنين وضعيتی، ،م می کردندی در جهان اعالپليد و شّر ها، يهوديان را عامل هر رخداد

  . عامل و منبع اصلی تبليغات گستاخانه يهودستيزانه بودندنيزشوروی  مطبوعات
  

من به دوست وکيل فرانسوی ام گفتم که روس ها با قاطعيت از کنوانسيون ضد نژاد پرستی 
عنوان گنجاندن يهودستيزی به  مايت می کردند ولی در همان حال سرسختانه باسازمان ملل ح

از آنجا که کشورهای جهان . يک مورد از نژاد پرستی در آن کنوانسيون مخالفت می نمودند
سوم اهميت و نقش بسياری  در صحنه سياست بين المللی بازی می کردند، هر عضو سازمان 

حاضر روس ها . و بارز در محکوميت نژاد پرستی داشت رجستهملل خود به تنهايی نقشی ب
  .د، ولی هرگز نمی پذيرفتند که ديگران آنها را نژاد پرست بنامنديز ناميده شونبودند که يهودست

دوست وکيل من گفت، ممکن است روس ها يک پيروزی تاکتيکی به دست آورده باشند، ولی 
دولت روسيه  نمی تواند دادگاه ها در خارج از حوزه ی نفوذ روسيه را از اعالم يهودستيزی 

وی افزود، برای مثال قرار بر آن بود که روز . پرستی بازدارد به عنوان يک شکل از نژاد
بعد، دادگاهی در پاريس پرونده ای را بررسی کند که به موجب قانون تازه تصويب شده ی 

وی گفت دادگاهی . پارلمان فرانسه، اين دادگاه به اتهام يهودستيزی يک متهم رسيدگی می کرد
برن سوييس شباهت  در ها پيششود، به محاکمه ی  سالر پاريس تشکيل که قرار بود روز بعد د

پروتوکل ، دادگاهی در برن سوييس حکم داده بود که کتاب  1934در سال . بسيار داشت
دادگاه در اصل به منظور محاکمه يک  آن. و کذب تاريخی است يک جعل مشايخ صهيون

  . گروه نازی تشکيل شده بود
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د، به محاکمه فردی به نام بود روز بعد برپا شو ه قراردوست وکيل من گفت، دادگاهی ک

می پرداخت که رييس و مدير نشريه ی تبليغاتی بخش روابط  (Legagneux) »لگانيه«
اين فرد از سوی مؤسسه ای به نام اتحاديه بين المللی . عمومی سفارت شوروی در پاريس بود

 ،در مقاله ای 1972سپتامبر  22متهم پرونده در .  ضد افتراء مورد شکايت قرار گرفته بود
توصيف کرده و » اقدامات ضد بشری«امل و ع »بدترين نژاد پرستان«اسرائيل و يهوديان را 
. يهود پرداخته بود های باستانی و قديمی دين و کتاب اتفأليبه تحريف ت برای اثبات نظراتش،

ان طفوليت می آموزند بود که کودکان يهودی از همان دور شده مدعی گرديده متهم در مقاله ياد
به  »به موجب قانون يهود«هب ديگر نفرت داشته باشند، و به ادعای او، که از پيروان مذا

توطئه ی يهوديان برای سلطه «تهم در مقاله خود افزوده بود که م. کشتار غيريهوديان بپردازند
  .»دامه دارد و در هر حال عملی شدن استبر جهان به شکلی سيستماتيک ا

  
اين تئوری آنها بخشی از دستگاه . ديدگاه هايی از سوی روس ها شگفت انگيز نبود چنين

در  »کيچکو«نويسنده اوکراينی بنام  يک. شوروی بودتبليغاتی يهودستيزی مدرن در اتحاد 
 »يک ابرقدرت جهانی يهودی«رپايی مواقع بسياری مدعی شده بود که يهوديان در حال ب

تبديل خواهد  » يهودیروحانيون «کشور متحد در زير سلطه  جهان به يکهستند و به زودی 
  .شد

   
داد و مدال حمايت خود قرار می  وی را مورد دولت شوروی به دليل همين ديدگاه های کيچکو

از ديدگاه روس ها، کيچکو گام های مؤثری . زيادی به او اعطاء کرد ها و نشان های افتخار
  .در آموزش توده ها برداشته بود

  
که مشاور کميته ی مرکزی حزب کمونيست اتحاد  »يوری ايوانوف«يسنده ديگر روسی نو 

نگاشت که در آن  »!زنهار، صهيونيسم«تحت عنوان  را شوروی در امور يهوديان بود، کتابی
آمده بود، يهوديان بزرگ ترين و خطرناک ترين نوع نژاد پرستان شمرده می شوند و از اين 

يتلر همکاری می کردند و يهوديان ثروتمند و بانکدار به منظور روی بود که يهوديان با ه
ميليون ها يهودی را در جريان هولوکاست به کام مرگ  ،دستيابی به ثروت و قدرت بيشتر

  . فرستادند
  

دوست وکيل فرانسوی من می گفت، بسياری از کتاب های يهودستيزی در شوروی به گونه ای 
در هر حال به باور . بود پروتوکل مشايخ صهيونکتاب و تقليدی از  ،تجديد چاپ ،آشکار

، امری بود که اقدامات اتحاد »جهانی يهوديان توطئه ی«اعتقاد و عمل به موضوع  دوست من،
شوروی در ديگر کشور ها را توجيه می کرد و از همين روی بود که در فرانسه، روس ها در 

دوست وکيل فرانسوی من . نسوی بودندحال تزريق چنين سمی به روح و ذهن افکارجامعه فرا
افزود که درجريان محکمه فرانسوی ها عليه اين تبليغات ضد يهودی، روند دادگاه برن سوييس 

به طور  پروتوکل مشايخ صهيونيادآوری شد و مورد توجه بسيار قرار گرفت و گرچه کتاب 
مورد توجه  کتاب، عمًالمستقيم در جريان محکمه فرانسوی ها نقش نداشت، اما مفاد و نام آن 

  .بود
   

پاريس  در در جريان دادگاه روز بعد (Cassin) »رنه کاسين«وقتی من دريافتم که پروفسور 
. شهادت خواهد داد، بی درنگ برنامه های فردای خود را لغو کردم تا در دادگاه حاضر شوم

عنوان قاضی دادگاه رنه کاسين که در گذشته يک فيلسوف در امور حقوقی بود، در آن زمان به 
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ش از همه به خاطر نقشش در آقای رنه کاسين بي. حقوق بشر اروپا به کار اشتغال داشت
  .افت جايزه صلح نوبل در يادها مانده بوددريبدليل و نيز  »اعالميه جهانی حقوق بشر«نگارش 

ا و نحوه من همواره از ديدار و بازديد از ساختمان وزارت دادگستری فرانسه لذت برده ام، نم
معماری داخل اين ساختمان با شکوه و قصر مانند، چراغ ها و شمعدان های آويخته شده از 

داخل سالن دادگاه، محيط آن و نيز حتی ردای سه . سقف آن هميشه مرا به خود جذب می کرد
  .قاضی حاضر در دادگاه، بيش از محيط  دادگاه خودمان در اسرائيل، برايم لذت بخش بود

  
ن روند دادگاه، با شهادت هر شاهدی که در محضر دادگاه حاضر می شد، توجه ها در جريا

برانگيخته می شد و آشکار می گرديد که اين  پروتوکل مشايخ صهيونبيش از پيش به کتاب 
 ، که برسرآن به دادگاه شکواييه ارائه شده است،کتاب تا چه اندازه در مقاله روسی مورد بحث

نويسی بخش ها و پاراگراف های کتاب مقاله در حقيقت به رو سنده آننقش داشته و چگونه نوي
  . پرداخته است پروتوکل مشايخ صهيون

  
به عنوان تماشاگر در  شمار بسياری ازمردم نيز ،اجتماعی شاهدان دادگاه با توجه به جايگاه

گاستون دو « ن شهادت داد و سپسابتدا پروفسور رنه کاسي. سالن محکمه حضورداشتند
پس . ، رييس پيشين مجلس سنای فرانسه، به عنوان شاهد در جلسه دادگاه حاضر شد»نرويلمو

و نيز شماری از مورخان آگاه و  ،از آن گروهی از حاخام های شناخته شده و مشهور
اما سورپرايز و شگفتی . و نيز مقام های بلندپايه ی کاتوليک شهادت دادند ،متخصصان مذاهب

، يک نويسنده روس و »گريگوری سويرسکی« دت ها، سخنانااصلی در جريان اين شه
به دليل سياست های يهودستيزانه  او. ان جنگ جهانی دوم بوده مدال افتخار در جريصاحب ُن

در ميان شگفتی و حيرت همه . شده بودشوروی، وادار به ترک ميهن خود  موجود در اتحاد
 و در دوران تزاری روسيه 1904ل سويرسکی کتابچه ای را که در سا ،حاضران در دادگاه

ه گرونام . انتشار يافته بود، به دادگاه عرضه کرد »صدها سياه پوش«توسط گروه ضد يهودی 
مسئول سازماندهی شماری از يورش  روسيه به عنوان درتاريخ معاصر» صدها سياه پوش«

  .ثبت شده بود) پوگروم ها(های وحشيانه عليه يهوديان 
  
به چشم " نووستی"ات گفت که در پشت جلد اين کتابچه آدرس انتشارات منشی دادگاه به قض 

می خورد که در آن آمده بود با مراجعه به اين انتشارات در شهر سن پترزبورگ می توان اين 
می توان  از اين کتابچه  به دادگاه گفت که با خواندن چکيده ایی رسکسوي .کرد کتابچه را تهيه

پروتوکل مشايخ کتاب  تحريکات هولناک عليه يهوديان، آنگونه که دربه افتراء ها و  در حقيقت
  .در روسيه انتشار يافته بود، پی برد 1906 که در سالن صهيو

  
شاهدان دادگاه يکی پس از ديگری شهادت دادند که متن مقاله نوشته شده توسط متهم روس 

و  جعلی مشايخ صهيون پروتوکلجعلياتی بيش نيست، درست به همان گونه که کتاب  ،دادگاه
 بايد مقاله ،اين شاهدان افزودند که به دليل همين جعل تاريخی و مطابق قانون. است اکاذيب

  .را يک نوشتار يهودستيزانه به حساب آورد نوشته شده توسط متهم
  
مورخان فرانسوی و سخنوری  که از (Badinter)» رابرت بدنته«يک شاهد ديگر، آقای  

انا بود، با آن پيچش و بازی های کالمی خاص زبان فرانسه که معلوم بود بسيار زبردست و تو
در آن متبحر است، در شهادت خود قاطعانه گفت که متهم دادگاه بايد پاسخ دهد چرا در سال 

موران که از سوی مأ 1906جعلی مربوط به سال  متن دولت اتحاد شوروی هنوز ازيک 1972
آقای . هره می گيرد؟شده، برای هدف های سياسی خود بتنظيم ی سازمان جاسوسی رژيم تزار

اشاره رفت، ما می توانيم به اين نتيجه برسيم که  به آن در باال که افزود با نگاهی به آنچه بدينته
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حال به آغاز شده و  پروتوکل مشايخ صهيوندر امتداد مسيری که با نوشتن و انتشار کتاب 
ريشه در  ه انجاميده، مسلم است که همه اين جعلياتمقاله نوشته شده توسط متهم دادگاچاپ 

 ءکه روسيه و اتحاد جماهيری شوروی منشا ما فکرمی کرديمگفت آقای بدينتر. روسيه دارد
شکست دادن دشمنی سرسخت در جريان جنگ بوده اند، ازجمله  خدمات بزرگی به بشريت

اعی برای همگان و ايجاد جهانی دوم و انتخاب راه سوسياليسم و گزينش سياست عدالت اجتم
از  ،افزود که دهه ها گذشته اند ولی هنوز ديدگاه های يهودستيزانهآقای بدنته  .يک جامعه برابر

منفی و  دولت شوروی با قرار گرفتن در بخشوی افزود، اکنون نيز . شوروی برمی خيزد
و با انتشار و ی ادامه می دهد نادرست تاريخ، همچنان به هواداری از ديدگاه های ضد يهود

  . ادبيات يهودستيزانه مردم خود را فريب می دهد، تا به اهدافش دست يابد توزيع مقاالت و
  

در آن روز من به اسرائيل . ی خود را صادر کردرأ ، دادگاه فرانسوی 1973آوريل  24در 
گاه شدم ی دادگاه آمن هنگامی از رأ. می دادمبازگشته بودم و به کار قضاوتم در دادگاه ادامه 

را » وينوفمانوئل ليتا« نوشته »دادگاه پاريس«م، نسخه ای از کتاب که دوست فرانسوی ا
ليتوينوف که يک کارشناس . در لندن به چاپ رسيد 1974اين کتاب در سال . برايم ارسال کرد

کتاب . امور يهوديان روسيه بود، در جريان دادگاه پاريس به عنوان شاهد حاضر شده بود
 دارای يک مقدمه بسيار عالی بود و در متن آن به شکل شفافی به روند دادگاه »پاريسدادگاه «

  .اشاره شده بود وجزييات شهادت ها
  

مقاله متهم دادگاه  ،خود آورده بود که بنا به اظهار بسياری از شاهداننسوی درحکم دادگاه فرا
است؛ همان کتاب  نپروتوکل مشايخ صهيوشامل و دربرگيرنده بسياری از محتويات کتاب 

يهودستيزانه به چاپ رسيده که در پايان قرن نوزدهم توسط سازمان امنيت و جاسوسی روسيه 
   .ناميده می شد، تدوين و تنظيم، ودرحقيقت جعل گرديد" اوخرانا" سازمانی که –تزاری 

داشتن  متهم دادگاه به انتشار و ترويج ديدگاه های متضاد و مغاير با سالمت اجتماعی جامعه و
فرانک فرانسه  1500 نمادين و همچنين محکوم گرديد که مبلغ ،افکار يهودستيزانه شناخته شد

ليگ بين المللی ضد نژاد پرستی و يهود «و يک فرانک را نيز به  به دولت اين کشور را
ليگ بين المللی ضد نژاد پرستی و يهود «گفتنی است که . ازدبعنوان جريمه بپرد »ستيزی
به عنوان اقدامی نمادين، از متهم تنها تقاضای يک فرانک جريمه  د، در شکايتشخو» ستيزی

  .کرده بود
  
که متن کامل محاکمه دادگاه بايد در شماره  ه فرانسوی همچنين در حکم خود تأکيد کرددادگا 

و همچنين شش روزنامه يا نشريه  ، منتشرشودبعدی بولتنی که مقاله متهم در آن چاپ شده بود
  .ی هم بايد اين حکم دادگاه را به انتخاب شاکی به چاپ برسانندفرانسو

  
که دوست فرانسوی ام برايم فرستاده بود، مقدمه » دادگاه پاريس«در صفحه نخست کتاب 

که پيش از آن از روسيه به  ،»والری پانوف «، رقصنده مشهور باله روسيهقلم کوتاهی به 
غير قابل : "ن نوشتار، والری پانوف نوشته بوددر اي. غرب پناهنده شده بود، اختصاص داشت

باور است که هنوز در دنيای امروز با استفاده از تحريف و جعليات، انسان ها به خاطر نژاد، 
" دادگاه پاريس"در صفحات کتاب ... مذهب و مليت خود مورد تحقير و ستم قرار می گيرند

  .»ه تاريخ سپرده شده آگاه می گرددبخواننده از برخورد ميان دنيای متمدن و جعليات کهنه 
پاريس  دادگاهدر«: ن جمله اميدوارانه به پايان برده بودآقای پانوف مقدمه کوتاه خود را با اي 

تغيير مسير تاريخ اروپا  حق و حقيقت دست باال را يافت و دروغ و جعليات که همواره در پی
  .»بوده است، به روشنی محکوم گرديد
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سال ها بعد  آقای بدينتر زمانی کهد که آيا ز فکر مرا به خود مشغول می دارز نياين پرسش هنو
دادگاه «رانسوی مالقات کرد، آيا در مورد دادگاه فآن قاضی (Rozes)  »سيمون روزس«با 

نيز با او سخن گفت يا خير؟ پانزده سال پس از تشکيل دادگاه پاريس در مورد مقاله  »پاريس
رانسه، آقای روزس که به رياست دادگاه عالی فرانسه رسيده بود، يهودستيزانه چاپ شده در ف

رياست دادگاه قانون اساسی فرانسه درآن هنگام آقای بدينتر به . بازنشسته شد از مقام خود
پيش از اين مقام نيز آقای بدينتر به عنوان وزير دادگستری فرانسه مسئول روند . رسيده بود

  . شورش بوداجرای قانون لغو حکم اعدام در ک
  
  

    1985 -اياالت متحده آمريکا 
  

صرف صبحانه در هتلی در مرکز شهر نيويورک بودم که در حال  (Pacita) »پاسيتا«من با 
امروز قرار است به چند بانک سر بزنيم  !، هاداساامروز روز توست: ان به من گفتاو به ناگه

انان بوديم که به دعوت دولت حقوقدپاسيتا و من جزو گروهی از  . و به امور مالی بپردازيم
اياالت متحده به آمريکا رفته بوديم تا نحوه کار سيستم قضايی و حقوقی آن کشور را از نزديک 

را طی کردم و در  از غرب تا شرق آمريکا ،به همين منظور و در يک دوره يک ماهه. ببينيم
در طول ساعت های . گروه به وجود آمد همان حال طبيعتًا دوستی نزديکی ميان اعضای

اين ذا، درطوالنی سفر در يک مينی بوس، در حال گذر با هواپيما و نيز به هنگام صرف غ
 .ی بود، ايجاد شددوستی نزديکی ميان من و پاسيتا که يک قاضی طراز اول فيليپين ،يک ماه

جريان  در. پايتخت فيليپين، بود ،پاسيتا در آن زمان مشغول خدمت در دادگاه عالی در مانيل
با هم . اين رفت و آمدها در آمريکا، اين دوستی هرچه بيشتر به خود جنبه نزديکی می گرفت

به . به تشريک مساعی و مشورت می پرداختيم ،نشست ها ديديم و با هم در جريانمی خن
از  تدريج از زندگی خصوصی خود، که برای هر يک از ما از زندگی خصوصی ديگری

جالب اينجا بود که در زمينه زندگی   نکته. اشت، سخن می گفتيمتا آسمان فاصله د زمين
هم پاسيتا  .شباهت ديگری ميان هم نمی يافتيم خصوصی، جدای از اينکه هر دو قاضی بوديم،

و هم من، قضاتی در دو سيستم قضايی فيليپين و اسرائيل بوديم که به دليل ريشه گرفتن از 
جدای از اين شباهت، تفاوت ها ميان ما  .به هم شبيه بود ريتانيا، بسيارسيستم حقوقی و قضايی ب

وت گرفته تا مذاهب جداگانه و آيين بود؛ از فرهنگ های متفا بسيار زياد و حقيقتًا عميقدو نفر 
پاسيتا يک کاتوليک بود که در فيليپين به دنيا آمده و بزرگ شده . متفاوت و رسوم زندگی کامًال

چندين . ، پاسيتا زندگی اشرافی داشتدر فيليپين. اج کرده بودچين ازدوو با يک شهروند اهل 
خدمتکار همواره آماده انجام کارهای او بودند و به همين دليل در طول اين يک ماه سفر و 

چندان خوش  ظاهرًا رفت و آمد در آمريکا، از آنجا که خدمتکاران پاسيتا حضور نداشتند، به او
از نبودن خدمتکارهايش دست می انداختم  خاطر ناخشنودی يتا را بهمن هميشه پاس. نمی گذشت

در طول اين سفر، . کاری وجود نداردو به او يادآوری می کردم که در محيط زندگی من خدمت
د و هر دوی ما با هم به لذت ناراحتی ناشی از نبود خدمتکارهايش فائق آمپاسيتا به تدريج بر

  .بردن از روزهای خوش پرداختيم
  

هرگز ف کند که تا قبل از آشنايی با من، روزهای سفر، پاسيتا به من گفت بايد اعترا در يکی از
به نظرم «افزود اما  او بالفاصله اين را هم. و از نزديک نديده بود فرد يهودی را نشناخته يک

فکر می کرد که همه يهودی ها بينی غيرعادی دارند و از  او واقعًا .»تو شبيه يهودی ها نيستی
خواننده مشهور  د،پاسيتا باربارا استرايسن. ابراز شگفتی می کرد ،بينی من عادی بود اينکه

مگرجز اين است که . يک يهودی است باربارا استرايسند،: ورد و می گفتيهودی را مثال می آ
  ؟واقعًا بينی او غيرعادی است
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ش با ويژگی صبح يک روز، پاسيتا سعی کرد با به رخ کشيدن اين موضوع که به نظر خود

سای چند بانک در آن روز قرار بود که ما با رؤ. های يهوديان آشنا است، به من فخر بفروشد
ای بدست پول ه قانونی کردن( ورد روش های پولشويیآمريکايی مالقات کنيم و با آنها در م

که به  پاسيتا مطمئن بود که همه اين بانکدارانی. به گفتگو بپردازيم) آمده از راههای نامشروع
از او پرسيدم که چرا اين گونه فکرمی کند، پاسخ داد وقتی . ديدارشان می رويم، يهودی هستند

هايی آشنا بوده که در آنها آمده است، يهوديان سيستم که هميشه با محتوی و نوشتارهای کتاب
مالی جهان را کنترل می کنند، و افزود که منظور او وضعيت ناشی ازتحقق يک توطئه 

من به پاسيتا گفتم که آيا منظورش از اين کتاب ها، اشاره . ن يافته توسط  يهوديان استسازما
  . خودش است ، چرا،چرا: نيست؟ او با ذوق زدگی گفت پروتوکل مشايخ صهيونای به کتاب 

پاسيتا همچنين از اينکه شنيد هيچيک از بانکداران آمريکايی که قرار بود با آنها مالقات کنيم 
عصر آن روز پاسيتا نظر مرا  .حتی اندکی نوميد شده بود تند، بسيار شگفت زده ويهودی نيس

جويا شد و از اين که به خاطر نخواندن آن کتاب نمی  پروتوکل مشايخ صهيوندر مورد کتاب 
وقتی به پاسيتا گفتم که چندان آشنايی با . توانستم نظر قابل توجهی به او ارائه کنم، ناراحت شدم

پس از کجا می دانی که کتاب، يک نوشته «: ندارم، او پاسخ داد ل مشايخ صهيونپروتوککتاب 
به عنوان يک قاضی می دانستم که به دليل نخواندن اين کتاب، پاسخ  .»غلط و جعلی است؟

همين موضوع موجب شد که بيش از . رضايت بخش و قانع کننده ای نمی توانم به پاسيتا بدهم
  . را مطالعه کنم روتوکل مشايخ صهيونپهميشه بر آن شوم که کتاب 

  
  

  1988 –تل آويو 
  

، خورشيد صبحگاهی در پس از يک هفته بارندگی. يو بوديک روز زييای ماه فوريه در تل آو
من همانند بسياری از روزهای ديگر، تازه از شنای صبحگاهی در دريای . حال درخشيدن بود

در سکوت، با فنجان . به استراحت بگذرانممديترانه فارغ شده و می خواستم ساعتی را نيز 
پس از اندک زمانی از جای برمی . قهوه در دست، به مطالعه يک روزنامه مشغول می شدم

آن روز، در حال خواندن روزنامه، تيتری از آن توجهم را به . خاستم تا از آپارتمانم خارج شوم
خواندن . دازه ای رفته بوزيرچاپ ت پروتوکل مشايخ صهيونکتاب  بارديگر خود جلب کرد؛

 .م به صدا درآورده بوداين تيتر، زنجيره ای از افکار و خاطرات مربوط به گذشته را در ذهن
دادگاه "پانزده سال از خاطره  و نيز ،متحد من در سازمان مللفعاليت بيست سال از ماجراهای 

در طول همه آن . ودسه سال از آغاز دوستی من با پاسيتا گذشته ب همچنين مدت و ، "پاريس
بارها به ميان آورده شده بود ولی  من  پروتوکل مشايخ صهيونرويدادها، نام و موضوع کتاب 

به خواندن  ًااکنون وقتش بود که جد. تا کنون به خود زحمت مطالعه ی اين کتاب را نداده بودم
  . اين کتاب بپردازم

  
را از کتابخانه دانشگاه تل آويو به  پروتوکل مشايخ صهيوندو روز بعد، نسخه انگليسی کتاب 

به هنگام عاريه گرفتن کتاب با . عاريه گرفتم و در مدت تنها يک شب طوالنی آن را خواندم
شگفتی فهميدم که گرچه اين کتاب تقريبا به همه زبان های ديگر ترجمه شده، اما ترجمه ای به 

، توسط ان انگليسی مطالعه کردمنسخه کتابی که آن را به زب. زبان عبری از آن در دست نيست
در شهر بوستون آمريکا به چاپ  (Small & Maynard)» و ماينارد لااسم«انتشارات 

در مقدمه آمده بود که در اين کتاب . بود »پروتوکل ها و انقالب جهانی«رسيده بود و عنوان آن 
سات حکمای پروتوکل مالقات ها و جل« خواننده می تواند يک ترجمه و نيز يک تحليل از

در اين بخش های کتاب، به پروتوکل های جلسات مربوط  به يک دولت . را بخواند »يهود
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اما من خيلی زود پی بردم که . اشاره شده بود »معتمدان يهودی«ی يهودی تحت عنوان سّر
ک گزارش دقيق از محتوای اين جلسات، بلکه بيست و خش های کتاب آمده، نه يآنچه در اين ب

  . خطاب به حضاری نامعلوم است، نوشته يک نويسنده ی هچهار مقال
  

گزارش دقيق محتوای نشست ها و اگر آن گونه که کتاب ادعا می کرد، اين نوشتارها 
 نام و شمار يهودی بوده، بايد دست کم به تاريخ جلسات،صورتجلسه مالقاتهای ريش سفيدان 

ت و مصوبه ها درهرجلسه يا ها، موضوع جلسا شرکت کننده در نشست ديگرافراد و حضار
ضروری در نوشتارهای  جزييات ، اما اثری ازهيچيک ازايناشاره می شد نشست پايانی آن

در کتاب  که نتيجه می رسد که آنچهاين پس از مطالعه اين نوشتارها، خواننده به . کتاب نبود
جزييات ديگر  نه نام صاحب قلم اعالم شده، نه محلش معلوم است و نه که ازقلمی است ،آمده

بعدها پی بردم که گرچه عنوان . مربوط به بيست وچهارمسئله مطروحه ديگرروشن است
تمامی کتاب به نوعی با محتويات آن مربوط است، ولی در هر چاپ بعدی، عنوان کتاب نيز 

پروتوکل «، زمانی ديگر عنوان »پروتوکل علمای يهود«گاه به اين کتاب نام . تغيير کرده است
 يا و »پروتوکل جلسات حکمای صهيونيست«، در چاپ ديگری »سات حکمای يهودهای جل

چندين عنوان ديگر داده شده بود که نشان می داد که هيچ يک از آنها ترجمه درستی از يک 
  . متن واحد موجود نيست

   
 آندر مقاله های اشاره شده در کتاب، به گوينده ها و سخنرانی های نامعلومی اشاره شده بود؛ 

از ميان بردن  با هدف در زمينه وجود برنامه ای مشروح برای اثبات ادعاهايیهمگی هم 
همچنين در . کشورهای مسيحی و انجام سلسله تدابيری از سوی يهوديان برای تسلط برجهان

مقاله ها آمده بود که يهوديت بين المللی يک فرقه شيطانی است که تحت لوای گروهی از 
لط بر تس که از ارزش های انسانی بدور هستند، درتالش آنها برای الن عالم يهودیکهنسا

در بيست و چهار پروتوکل اشاره شده در متن، هر پروتوکل به  .جهان، فعاليت می کند
بر جهان را  تسلط  پروتوکل ها راههای رسيدن به در مجموع،. موضوعی خاص اشاره داشت

» جهانی يهودمخفی دولت «دنيا وابسته به  به موجب اين ادعا، همه دولت های. بيان می کرد
در نسخه ای از . س هر يک از آنها يک يهودی به عنوان حاکم قرار داشتبودند که در رأ

به هدف تسلط  بر  يهوديان کتاب که من می خواندم، به روش های ذيل به منظور دستيابی
  :جهان اشاره شده بود

  
وسط انقالب ها نابود شود؛ انقالب هايی بر اساس توانمندی ملی هر کشور غيريهودی بايد ت - 1

فاقد آزادی است و بايد به آزادی  ،از اجتماع تی و توسل به اين ادعا که طبقه هايینفرت طبقا
دولت های مقتدر و استبدادی که بطور مستقل و انفرادی نيرومند هستند، بايد با بهره . دست يابد

ند و راه برای ايجاد هرج و مرج و آنارشی در اين گيری از آرمان های ليبراليستی تضعيف شو
  .کشورها فراهم شود

   
همه جنگ هايی که در جهان رخ می دهد، بايد به سمت بهره گيری اقتصادی از آنها تغيير  - 2

اين جنگ ها، نه تسلط بر سرزمين های ديگران، بلکه تسلط   ی جهت داده شود، و در نتيجه
  . درگير در جنگ ها، فراهم آيديهوديان بر ثروت ملی کشورهای 

  
حقوق بين المللی يهوديان بايد قدرتمندتر و کامل تر شود، به گونه ای که اين حق از طريق  - 3

  . نابودی حقوق ملی چندين کشور غيريهودی به دست آيد
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دولت ها و کشورهای غيريهودی بايد از طريق تزريق سياست های اجتماعی متضاد و  - 4
ی و محرمانه بر اقدامات مقام های سياسی د و در اين راه بايد به شکلی سّرتضعيف شون ،جعلی

اين کشورها سلطه داشت و همزمان مطبوعات را زير کنترل گرفت و به تدريج حق سخنرانی 
  . و گويش آزاد در اين جوامع را نابود کرد

  
نابودی مذاهب آنها  حاکميت دولت هايی را که بر پايه ليبراليسم قرار دارند، بايد از طريق - 5
نابودی مذاهب به اين دليل است که نيروهای محافظه . تضعيف و منهدم کرد) ولی نه دين يهود(

  .خود موجب ايجاد و گسترش دولت های ليبرال هستند ،کار و دارای ارزش مذهبی
حاضر به پذيرش سلطه يک نيروی جديد  ،برای غلبه بر چنين دولت هايی که در اصل - 6

ی، رشوه، جعل، آنها نيستند، بايد به شيوه هايی مانند خشونت، ناآرامی، شايعه پراکنيهودی بر
  . خيانت و تصاحب روی آورد

  
برای نابودی ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورهای مسيحی بايد زير ساخت های صنعتی  - 7

دايمی را  برای رسيدن به اين منظور، بايد اعتصاب های کارگری. اين کشورها را از ميان برد
بهای اقالم مصرفی را به شکل مصنوعی باال برد  سط کارگران و کارمندان سامان داد و نيزتو

به اين ترتيب می توان به هدف اصلی که ايجاد . تا قيمت مايحتاج الزم برای زندگی افزايش يابد
بحران اقتصادی عمومی و از ميان بردن سيستم های مالی در کشورهای مسيحی است، دست 

مختلف غيريهودی، بايد اين کشورها را وادار کرد  برای نابودی توان مالی دولت های. تياف
را به آنجا کشاند که اين  بيش از پيش مقروض شوند و کار ،که در سطحی ملی و جهانی

  . دچار ورشکستگی گردند کشورها
  
ه در باال، در اقدام عوامل اشاره شد درنتيجه یدر پی هرج و مرج اجتماعی و سياسی که  - 8

 ديکتاتوری يهودی را بر اين سرزمين هاکشورهای مسيحی پديد خواهد آمد، بايد يک حکومت 
و نيز  ،يهوديان »دهشتناک«ايد از توان مالی حاکم کرد و به منظور رسيدن به اين هدف، ب

  . کنترل يهوديان بر مطبوعات و نهضت های انقالبی بهره گرفتاز
  
حاکميت از دست مسيحيان به دست يهوديان، يک دولت مخفی يهودی  در طول دوره انتقالی - 9

بايد از طريق کنترل مطبوعات، تغيير دادن مسير افکار عمومی، ترور عمومی، از ميان بردن 
قوه ابداع غيريهوديان، تغيير مسير اهداف آموزش و پرورش غيريهوديان، پاشاندن بذراختالف 

  . کومت دست يابددر ميان آنها، به ح و در هم ريختگی
  

در حاليکه پاراگراف ها و بخش های مختلف اين نوشتار را می خواندم، بيش از پيش دچار 
شگفتی و ناباوری می شدم چرا که هيچ يک از آنها با آموزه ها و سنت های يهوديان و يهوديت 

  :چنانکه در اين کتاب آمده بود. همگام و سازگار و مشابه نبود
  
و نه از  بدست می آيد از طريق خشونت و سلطه طلبی ،برای يک حکومتبهترين نتايج ...«

حاکمی که به وجدان ...ميان سياست و وجدان پاک رابطه ای وجود ندارد...ش و گفتگوراه آموز
آن کسی که می خواهد حکومت کند، بايد به . خود عمل کند، هرگز حاکم موفقی نخواهد بود

زور بايد ...قانون طبيعت، حق در قدرت نهفته  استطبق ...جعليات و ستم ميدان عمل دهد
اموال ...به هر اقدامی چون رشوه دادن، جعل و خيانت بايد توسل جست...اصل قرار گيرد

يهوديان ...دولت بايد همواره به جنگ و اعدام مخالفان روی آورد...ديگران را غصب کرد
بايد حاکم ...ايد بر قانون مسلط شدب...ستندخواهان نابودی هر نظم و سازمان موجود در جهان ه
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ه از حقوق و قدرت خود صرفنظرمی کنند تا سود و آنهايی شد که به شکلی داوطلبان برهمه ی
  .»منافع ما يهوديان تأمين شود

   
  :خواندم اين سطور را دراين کتاب می همچنين با ناباوری

  
و به چپ و راست گوش  است قدرت ناشی از توده ها، کور، نامعقول و مملو از تبعيض...«

خداوند به ما قوم برگزيده ...دولت بايد در دستان يک فرد مسؤول قرار داشته باشد...دهدفرا نمي
شويم و به اين ترتيب، امری که به نظر دشمنان،  "راکندهپ"اين موهبت را داده است که  خود

بر جهان قرار داده  ه سلطهقوت ما است و ما يهوديان را در آستان ی ضعف جلوه می کند، نقطه
  . »...است

  
  :در پروتوکل پنجم اين نوشتار می گويد ،سخنران ناشناخته ای که در باال به آن اشاره شده

  
و بايد به گونه  ،تسلط بر ذهن و افکار توده ها است ی بزرگ ترين مشکل دولت ما، نحوه...«

توانند عليه ما به مخالفت ای عمل کرد که توده ها قدرت بيان انتقاد را نداشته باشند تا ن
 که مردم را با بيان مکرر موضوع هايیبرای تسلط بر افکار عمومی الزم است ....برخيزند

با اين . پراکنده، دچار سردرگمی کرد تا با اين وسيله غيريهوديان در گمراهی قرار گيرند
مسايل سياسی  روش، غيريهوديان مجبور خواهند شد که از بيان ديدگاه های خود در رابطه با

آن است که بايد افکار  ،دوم" سّر"است و " راز"چنين درماندگی نخستين . درمانده شوند
عمومی را به گونه ای هدايت کرد که در رفتار، احساسات و مقررات جاری در جامعه دچار 

  .»...درک و فهم يکديگر عاجز بمانندوضعيتی شوند که از 
  
  

ال را درست و معقول چ فرد عاقلی ديدگاه ها و نظرات بابرای من جای شگفتی بود که آيا هي
  !.خواهد پنداشت؟

  :آمده است هم ازجمله چنين در پروتوکل شماره شش اما 
با ايجاد يک سلطه اقتصادی بزرگ و کامل که شامل ثروت های عظيمی خواهد بود، می ....«

بايد دريافت که همچنين . توان بر قدرت اقتصادی و ثروت های غيريهوديان فايق آمد
زيان هستند چرا که اين گونه  خسران و موجب ،غيريهوديان صاحب زمين و امالک

ارند و نمی توان به آسانی برآنها غيريهوديان از نظر ضروريات زندگی در استقالل قرار د
  .»...غلبه کرد

  
  :سخنران ناشناخته اشاره شده در باال در اين بخش از پروتوکل شماره شش می گويد 

از دست شان گرفت  را برای مقابله با اين گونه زمين خواران غيريهودی، بايد امالک آنها...«
ماليات های سنگين بر آنها عمل  ور می توان به روش هايی مانند برقراریو برای اين منظ

همچنين به منظور تسلط برصنايع، بايد وضعيت سردرگمی اقتصادی و صنعتی را در . کرد
تا به اين ترتيب در ميان اين پراکندگی و اغتشاش صنعتی، صنايع، تحت  جامعه پديد آورد

وابستگی بيشتر به تجمالت می توان زمينه  د که با تشويق يهوديان بهبايد افزو. دما در آيسلطه 
از سوی ديگر، بايد ميزان حقوق کارگران را به شکل . را برای سلطه بر صنايع فراهم آورد

مان برای بلکه با تالشی همز ين اقدام نه برای بهبود وضع کارگران،اما ا. مصنوعی باال برد
بايد  ،به همان گونه. برای تسلط بر آنان خواهد بود ال بردن قيمت اجناس مصرفی، برنامه ایبا

  . »...و سپس تسلط برکشاورزی و صنعت دامپروری را فراهم آورد ،زمينه اضمحالل
  : همچنين آمده استدر اين نوشتار 
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د ولی اگر اين هدف ها ی باقی بمانبرنامه ها و نقشه های عمل يهوديان بايد مخفی و سّر...«
رب زمين توسط غيريهوديان کشف شود، بايد با قدرت مانور فوق العاده ای که يهوديان در مغ

و دولت  مورد هدف قرار داد که اين جامعه ها جوامع را به گونه ایدارند، زير ساخت های 
نقشه و اهداف يهوديان بايد به گونه ای . ی و نابودی قرار گيرددر حالت انفجار های حاکم برآن

باشد که تجديد سازمان و تسلط براوضاع سياسی، مطبوعات، اقتصاد، درآمدهای ناشی از 
ماليات، ارز، بازارهای سهام، آموزش و پرورش، قوانين، دادگاه و حقوقدانان، منابع دولتی، 

  .»...پليس فراهم آيد ک، ارتش وتملک بر امال
  

  :در حالی که از خواندن اين متون دچار شگفتی بيشتری شده بودم، در ادامه چنين خواندم
ما يهوديان برای تسلط براروپا بايد به خرابکاری و تروريسم دست زده و برای جنگ و ...«

آمريکايی، مقابله با خيزش احتمالی غيريهوديان عليه ما بايد به سالح ها و جنگ افزارهای 
از اين روی بايد مجموعه ای از بانکداران و افراد ميليونر را به . چينی و ژاپنی مجهز شويم

رائيل تاج سلطنت را بر دور خود گرد آوريم و به گونه ای عمل کنيم که هنگامی که پادشاه اس
  .»...ان شده، حاکم همه جهان گرددمهم ترين قدرت و ناجی جهسر می نهد، وی 

  
خواندن اين مطالب، به ناگهان به ياد کاريکاتورهايی افتادم که يهوديت را به شکل يک در حال 

  .دو در حال احاطه جهان نشان می دهمار 
  : که سخنران ناشناخته ای می گويد امه دادم،پس به خواندن متن اد 

نها چند بايد ت .امروز بايد به شما بگويم که اهداف ما دردسترس و نزديکی ما قرار دارند...«
به همه نمادهای خود خواهيم  بود که در روزی نه چندان دوربايد مطمئن  .قدم ديگر برداشت

انقياد ما  روز پيروزی نزديک است و دور نيست روزی که کشورهای اروپايی تحت. رسيد
  .»...قرار گيرند

  
در . اختبيان می کرد که چگونه بايد به شستشوی مغزی افکار عمومی پرد پروتوکل شماره ده

  : اين پروتوکل از جمله نوشته شده بود
بايد يک بخش از جزييات اقدامات خود را به ياد داشته باشيم و آن اين است که با ايجاد ...«

مذهب،  تفرقه و شکاف در ميان حاکميت جامعه و آزادی بيان مردم، تسلط بر مطبوعات و
راد در برابر قانون، وضع ماليات اجتماع، برهم زدن حق برابری اف برقراری تفرقه درصفوف

و تسلط   ،های فزاينده تر به گونه ی غيرمستقيم، تسلط بر امالک و خانه های مردم و حاکميت
، در اجرای اين در هر حال. بر قدرت برآمده از قوانين جامعه، می توان به هدف دست يافت

غيرمستقيم و آشکارا به  رسيدن به هدف، هرگز نبايد به شکل مستقيم و اقدامات و تالش برای
بيان آنها در ميان توده ها پرداخت و زمانی که الزم شد تا به نوعی به اين خواسته ها در ميان 
توده ها و جمع اشاره نمود، از پرداختن به جزييات آنها خودداری کرد و چنين وانمود ساخت 

يد از پديد آمدن افکار و همچنين با. که اصول و پايه های قانون، از سوی ما مورد احترام است
ديدگاه های مثبت برآمده از منش مستقل و آگاه خودداری کرد و به ياد آورد که افراد و دسته 

به اين . های بزن بهادر فقط زير نظر و فرمان ما هستند و تنها از ما حقوق و مزايا می گيرند
اجازه ما قادر به انجام هيچ ترتيب ما بيان قدرت کوری را پديد خواهيم آورد که بدون اختيار و 

مورانی که ما گسيل داشته ايم بايد عمل کند و رهبران کاری نيست و تنها در زير فرمان مأ
برای رسيدن به اهداف مان به افرادی کمک خواهيم کرد . کشورهای غيريهودی را تغيير دهد

تی قرار دارد تا رهبر و رييس جمهوری کشورشان شوند که در گذشته آنها نکات تاريک و زش
آشکار گرديدن اين نکات تاريک در زندگی سياسی  جلوگيری از و از اين روی به منظور

ما  و اراده ی چنين افرادی که بنا به خواست. شان، به هر فرمان و امر ما گوش فرا خواهند داد
ن و مقامی را ات، جوايز و ظاهرًا شأرهبر و رييس جمهوری کشورشان شده اند، امتياز
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مجالس و پارلمان های هر کشور، رؤسای . ند يافت که شايسته ی يک رهبراستخواه
ه نخواهيم داد ما اجاز ی کنند، ولی درحقيقت،جمهوری را تعيين، زير نظرگرفته و همراهی م

ی، تنها يک کشور هر ما قانون گذاری کنند و رييس جمهوری اين پارلمان ها بدون اجازه 
  .»...د بودهما خوا مهره و بازيچه در دست

  
ل دوازدهم با اشاره ای به و پروتوک ،پروتوکل يازدهم به بيان روند قانون گذاری می پردازد

دوازدهم آمده است که از اين پس  پروتوکل در اين پيشگفتار. از می گرددآغ »آزادی«موضوع 
  .به معنای حق و اختيار برای انجام آن چيزی است که قانون اجازه می دهد »آزادی«

ر اختيار و زير نظر ما آزادی د«ر باال می گويد که به اين ترتيب ران ناشناس اشاره شده دسخن
  .»خواهد بود

  
ها و برنامه های خود در مورد مطبوعات سخن  در ادامه متن نوشتار، اين سخنران از طرح 

  :از جمله می گويد. می گويد
ر نوشتار و مقاله ای را مقهور ه. ما مطبوعات را زير نظر و فرمان خود درخواهيم آورد...«

منفعت چنين اقدامی آن خواهد بود که ما از انتقاد و سرزنش توسط . خود خواهيم کرد
 ،غيريهوديان در امان خواهيم بود و غير يهوديان، همه جهان را با عينکی که ما فراهم می کنيم

يه خواهد شد و به شنوند از طرف و جانب ما تهيد و هر خبر و گزارشی که آنها ميخواهند د
در دست دولت زير  غيريهوديان تنها ابزاریتفکر. دور از کنترل و خواست ما نخواهد بود

داد که در رؤيای دستيابی به آروزها  کنترل ما خواهد بود و چنين دولتی به مردم اجازه نخواهد
  .»...و اميال ترقی خواهانه باشند

  
ن می کند که چگونه مطبوعات به زير کنترل سخنران ناشناس در ادامه با ذکر جزييات بيا

زير سلطه يهوديان خواهند بود و  ،درخواهند آمد و همه روزنامه نگاران، نويسندگان و اهل قلم
د تا به اين د شد که بسيار طوالنی و فهم آن ثقيل باشتنها به کتاب هايی اجازه انتشار داده خواه

يات و مجالت زير کنترل دولت بيشتر نشر. باشند ترتيب توده ها رغبتی به خواندن آنها نداشته
اجازه داده خواهد شد که برخی از اوقات به چاپ خواهد بود و در همان حال به مطبوعات 

هم شوند که مطبوعات مطالب ضد و نقيض بپردازند تا به اين ترتيب خوانندگان دچار اين تّو
  . آزاد هستند

  
ويد که دين و مذهب نيز زير کنترل خواهد بود و در پروتوکل چهاردهم سخنران ناشناس می گ

از آن هنگام که يهوديان به قدرت برسند، هيچ دين ديگری جز دين يهود مورد تحمل قرار 
  . نخواهد گرفت

  
در پروتوکل پانزدهم سخنران ناشناس می گويد که مرگ پايان کارهمگان است ولی بايد در 

خالفت داشته باشد، بايد هر چه زودتر به کام م يان سرنظر داشت که هر آن کس که با يهود
  . ، عمل کرد»هدف وسيله را توجيه می کند«به اين ترتيب بايد به سياست . مرگ فرستاده شود

  
در پروتوکل هفدهم، سخنران ناشناس به ضرورت کنترل حقوقدانان و وکالء اشاره می کند و 

ای عمل کرد و همه اعمال و رفتار  در قبال اين افراد بايد به گونه ی ويژه«می نويسد که 
از   وکالء. يهوديان در آوردحت انقياد يک نهاد دولتی زيرسلطه ی شغلی و خصوصی آنها را ت

ها منع خواهند شد وتنها دادگاه است که معين خواهد کرد اين وکالء به  تماس با متهمين دادگاه
  .»ن شکل رفتار خواهد شدنيز به همي با روحانيون...وکالت برای کدام متهم بپردازند
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در پروتوکل های بعدی، پس از اشاره به ضرورت تجديد سازمان نيروی پليس، به مسائل مالی 
  .و اقتصادی پرداخته شده است

  
در هر يک از پروتوکل ها به اين موضوع اشاره شده که غيريهوديان، به حيوانات شبيه هستند 

قوه ی عقل و تفکر ندارند، بايد آنها را زير کنترل و انسان نيستند و لذا، همانند حيوانات که 
 به اين ترتيب، تمامی. گرفت و بدين شکل آنها را تحت حاکميت يهوديان درآورد

، بانک ها، بازارهای ارز و سهام، نهادهای مالی و اعتباری به آسانی تحت یاقتصادامور
ات و نهادها به حاکمان جديد کنترل قرار خواهند گرفت و کار بدانجا خواهد کشيد که اين مؤسس

  .جامعه که همه، يهوديان هستند وابسته خواهند شد
  

بايد  است که واپسين پروتوکل به روند جانشينی مقام سلطنت يهوديان اشاره دارد و در آن آمده
  .داوود پادشاه باشد جهان همواره از اصل و نسب و حاکم به گونه ای عمل کرد که پادشاه

  
ر پايان به تشريح ويژگی های پادشاه اسرائيل می پردازد و می افزايد که کتاب مورد بحث د

مردم همگی بايد . ظرفيت روانی و روحی پادشاه اسرائيل بايد در حد تحمل هر فشاری باشد
ثير اسرائيل نبايد تحت تأپادشاه را پذيرفته و وی را ستايش کنند و از اين روی، پادشاه 

باشد چرا که چنين ضعفی بيش از هر  حساس و دلرحمنبايد  احساسات قرار گيرد و به ويژه
پادشاه بايد دارای ديدی . روی توانايی های روانی پادشاه اثر منفی خواهد گذاشته چيز ديگر ب

در جمله . شفاف باشد تا به اين ترتيب بر بدترين و منفی ترين بخش های ضعف انسانی فايق آيد
  . »ائيل بايد شکست ناپذير باشدپادشاه اسر«: پايانی کتاب آمده است

  
مطالعه کردم و هر بار از اينکه چنين ديدگاه های غيرانسانی به  من دوباره کتاب را از آغاز آن

ز نمی توانستم کتمان کنم که اما اين حقيقت را ني. يهوديان نسبت داده شده بيشترشگفت زده شدم
را به پذيرفتن اين  هر خواننده اینگارش و حرفه ای بودن نوشتارهای کتاب ممکن بود  نحوه

اين کتاب درباره يهوديان نبود، بلکه کتابی بود که ادعا می شد توسط . دروغ ها معتقد کند
ر دنيا اشاره شده بود وادعا می يهوديان نوشته شده و در آن به هر تراژدی و اتفاق دردناکی د

  .گرديد که يهوديان باعث و مسبب آن بوده اند
  

رآن توضيح داده شده است که م که کتاب همچنين دارای مقدمه ای است که دبعدها پی برد
اين . شده است» کشف«توسط غيريهوديان  از سوی يهوديان، چگونه اين راسله نگاشته شده

صحت ادعاهای  مختلف، ظاهرًا »منابع«در آنها با ذکر که  فته ها و مقدمات به گونه ای استگ
چنين است که بنا به نوشته ی کتاب، . فراهم می آيد  »وديانتوطئه و طرح يه«کتاب در مورد 

از جنگ ها و انقالب ها گرفته تا بحران های اقتصادی و حتی  ؛هر تراژدی و بحران در جهان
  . را بايد به يهوديان نسبت داد» ايدز«ی بيمار

  
، شخصا از چنين دروغ هايی. می شدم ب و خشمگينهر چه بيشتر کتاب را خواندم، بيشتر منقل

احساس ناراحتی و حقارت می کردم و چنين می انديشيدم که من هم يکی از هدف های دروغ 
جهانی قوم يهود وجود داشت، من نيز که يهودی  »توطئه«واقعا يک اگر . های کتاب هستم

به ناگهان به ياد . چنين بود که احساس تلخی در من به وجود آمد. هستم، بايد جزيی از آن باشم
رگم که يک يهودی ارتودوکس، در دهکده ای کوچک در لهستان بود افتادم و به ياد پدر بز

. آوردم که چگونه او به من آموخته بود در برابر ديگر انسان ها با احترام و فروتنی عمل کنم
 تشبيهات زشت و نادرستی که دشمنان قوم يهود در مورد منش، سيما و حتی فرم بينی يهوديان

پدر بزرگ من که در جريان هولوکاست به  همگی با پندار و گفتار و کردارمطرح می کردند، 
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درچشم » هيوال«پدر بزرگم در زمان هولوکاست به عنوان يک . کام مرگ رفت، در تضاد بود
به عنوان يکی از  مورد ستم قرار گرفت و حتی از اين حق که رسمًا نازی ها و همکاران آنها،

  . ، محروم گرديدقربانيان هولوکاست اعالم شود
  

چه کسی می تواند تصور کند که يهوديان در صدد تسلط و حاکميت بر جهان هستند؟ به باور 
ما . من آنچه که ما يهوديان می خواهيم، آن است که با ديگر اقوام برابر و مساوی باشيم
ساکن  يهوديان همواره خواسته ايم و آرزو داشته ايم که جزيی از جوامعی باشيم که ميهمان و

ما يهوديان هميشه در پی آن بوده ايم که در همه اجزاء جوامعی که در آن زندگی . آنها بوده ايم
ما يهوديان . ، پذيرفته شويمدارس ودر محيط های مختلف آن جامعه هاکرده و می کنيم، در م

منافع همواره خواسته ايم که ارزش ها و منش خود را به اين جوامع ارزانی کنيم و با خدمت به 
آموزشی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامعی که ميهمان آن بوده ايم، توان و انسانيت 

آيا همه اين ارزش ها و باورهای يهوديان، نشانه ی آن است که . خود را به نمايش بگذاريم
  يهوديان درصدد سلطه برجهان هستند؟

  
واره با چنين اموری با سردی انسان معتقد به امور ماوراء الطبيعه نيستم و هم من شخصَا

اما در رابطه با رويدادهايی که در باال به آن ها اشاره کردم، به تدريج . برخورد کرده ام
احساسی در من پديد آمد که مرا واداشت به اين موضوع بينديشم که نيروی آسمانی و ماوراء 

پروتوکل کتاب  ی در حال اثرگزاری بر من است تا با بررسی تاريخ و گذشته ای الطبيعه
  . خويش بردارم ، گامی درحّد، به سهم خود در جهت روشن شدن واقعياتمشايخ صهيون

  
  

  1988 -برن
  

در پی آن بودم که دعوتی برای انجام يک سخنرانی در سوييس را رد کنم  1988در آوريل 
ه ی محاکم«افتادم که در جريان  »دادگاه برن«ال به ناگاه به ياد موضوع ولی در همان س

در  .شدم که دعوت ياد شده را بپذيرم از اين روی بر آن. بارها به آن اشاره شده بود »پاريس
 »اودت«برن بود که برای نخستين بار با خانم جريان سفر به سوييس و در هتلی در شهر 

)Odette( رج برونشويگ نام داشت ودر آن زمان يک که ج »اودت«همسر مرحوم . آشنا شدم
بود،  مربوط  پروتوکل مشايخ صهيونکه به کتاب » دادگاه برن«د، در جلسات وکيل جوان بو

شرکت داشت و نقشی بارز درتيم وکالی شاکيان جامعه ی يهودی دراين محاکمه ايفاء کرده 
  .بود
  
 بانويی. جوان تر از آن به نظر می رسيد بود، ولی در سال های هفتاد عمرخويش» اودت«

هنگامی که به سخن  .آراسته بود قر و لبانیت، با چشمانی موبسيار الغر، آرام، خوش صحب
نمی توانست که از ريزش اشک از چشمانش جلوگيری  پرداختيم، »دادگاه برن«گفتن در مورد 

و سابقه ی وکالت  نقطه عطفی نه تنها در زندگی »دادگاه برن«بعدها دريافتم که ماجرای  .کند
رج پنجاه سال پيش بود که ج. بوده استنو ود اين بابلکه در حيات خ ،»اودت«همسر 

ی که بر نيمکت متهمين دادگاه برن با نازی های سوييسی و آلمان برونشويگ در جريان دادگاه
پروتوکل دادگاهی که موضوع جلسات آن کتاب  نشانده شده بودند، به رويارويی پرداخت؛

  . بود مشايخ صهيون
  

گذشته بود که جرج برونشويگ درجريان  1973درسال » پوريوم کي«پانزده سال از جنگ 
به منظور جلب حمايت يهوديان مقيم شهر زوريخ سوييس  ،يک تالش قاطعانه و پر از احساس
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وداع  ر سکته قلبی شد و به زندگیبرای ياری رسانی به ميهن آباء و اجدادی اش، اسرائيل، دچا
  .  گفت

  
ونشويگ اشاره شد، وی يک زندگی ميان دو رويدادی که در باال در زمينه زندگی جرج بر

  . شغلی برجسته به عنوان حقوقدان و يک سياستمدار خبره را پشت سر گذاشت
همان جايی بود که اودت از پنجاه سال اين خانه . زيبايش مالقات کردممن اودت را در منزل 

ين در اين خانه چن. در آن به سر می برد ،زمان ازدواجش با جرج برونشويگ ، يعنی ازپيش
. ، و چيزی تغيير نکرده استاست به نظر می رسيد که همه چيز درست همانند پنجاه سال پيش

تلويزيون  دستگاه که در منزل اودت به چشم می خورد يکا نشانه ی مدرن ظاهرًا امروزی تنه
ی رسيد گل و دسته های گل به چشم می خورد و به نظر م ،در همه جای اين خانه! بود

  . صلی خود قرار گرفته استدر جای ا هرشيئی
  

حساس تعلق خاطر به ا همان نخستين لحظات ورود به آن،از  بود که دل انگيز محيط خانه چنان
سکنی  تا آن زمان هيچگاه در چنين خانه ای حالی بود که من اين در. اين خانه با من عجين شد

  .نداشتم
  

خانه ان کوچک در کنار کتابدر همان حال که مشغول صحبت با اودت بودم، وی از يک نردب
. »بايد اين کتاب را بخوانی«: را پايين آورده و به من داد و گفت منزلش باال رفت و کتابچه ای

و  (Emil Raas)کتابچه را که هفتاد و دو صفحه داشت و توسط اميل راس  همان شب، من
در شهر و  1938کتاب در سال . جرج برونشويگ، همسر اودت، نوشته شده بود، خواندم

خواندن اين کتاب . بود »نابود سازی يک جعل«يس به چاپ رسيده بود و عنوان آن زوريخ سوي
کتاب نگارش و تاريخ  »دادگاه برن«نخستين تجربه من در زمينه آشنايی با محيط  و فضای 

  .بود پروتوکل مشايخ صهيون
  

ه هنوز خوشبختانه روز بعد، من و اودت به ديدار آقای اميل راس، دوست جرج برونشويگ ک
چشم  باغی زندگی می کرد که دورتا دورآن توسطاو در منزلی زيبا . در قيد حيات بود، رفتيم
در آنجا بود . به منزل اودت شباهت بسيار داشت نيز و محيط  خانه اش نواز احاطه شده بود،
ود ولی مردی کهنسال که از پا فلج و بروی صندلی چرخدار نشسته ب. که اميل راس را ديدم

اميل راس مردی با قامتی بلند و صدايی روشن بود که . با وقار و هوشيار داشت سيمايی کامًال
 با شغل همه اين ويژگی ها. ن تسلط دارداز نحوه سخن گفتنش چنين می نمود که به چندين زبا

  .نيکو داشت یکه تخصص در رشته حقوق بود، نسبت گذشته اش
   

ادگاه برن را با اميل راس در ميان گذاشتم، ديدم که سرش را در همان هنگام که من موضوع د
دستانش را بر روی پاهای فلج شده اش در صندلی چرخدار . پايين انداخت و چشمانش برق زد

در طول مکالمه می کوشيدم  .به گفتگو با يکديگر پرداختيم در اين حال بود که ما. گذاشته بود
  .ار او دچار سردی و خمودگی نشودصدا سخن نگويم تا افک و درشت و پرسر

در حالی که حرفش را با استحکام تمام بيان می کرد به  لیه وأنيبه آهستگی و در ابتدا با طم
يک  من از همان ابتدای شنيدن نخستين سخنانش دريافتم که در هر کالم او .صحبت پرداخت

  .دنيا تجربه و وقار نهفته است
  

در شهر برن  1933سال ه ما را با خود به تونل زمان درن و شيوه کالم او، گويی کلحن بيا
. از گرهمآيی های نازی ها و جامعه يهودی سوييس سخن به ميان آمد. به عقب برد ،سوييس

در آن حتی می شد دود  توگويی کهرا به گونه ای تشريح می کرد فضای دادگاه برن 
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او بسياری از جزييات . کرد ماماستش ن دادگاه را همين حال نيزسيگارهای کشيده شده در سال
بود، به ياد  پروتوکل مشايخ صهيونکه کتاب  را موضوع اصلی ماجرای دادگاه برنمربوط به 
  .می آورد

  
به گوشه ای که کتابخانه کوچک منزلشان در آن  ،دقايقی بعد من و دنيس، همسر اميل راس 

برداشتيم که شرح کامل  جزوه هشتصد صفحه ای دستنويس را از آن يک قرار داشت رفتيم و
اين جزوه در آستانه جنگ جهانی دوم تکميل شده بود، اما . دادگاه برن در آن نوشته شده بود

  . هرگز انتشار نيافت
  

در آن زمان مسايل مهم تری دست به گريبان يهوديان سوييس «: اميل با صدای خشک گفت
تا آن را صرف کمک به يهوديان از پول خود نياز داشتند  سوييس به هر شاهی يهوديان. بود

مهاجر گريخته از آلمان نازی کنند و به اين ترتيب پولی در بساط  نمی ماند که جزوه هايی 
به همين دليل بود که تنها خالصه ای کوتاه . مانند اين دستنويس هشتصد صفحه ای را چاپ کنند

و  هماند انه اين خانهسال ها در کتابخاز دستنويس چاپ شد و اصل جزوه در تمام طول اين 
  . »ه استخاک خورد

  
تنها مجوز . من اميل را يک سال بعد و درحالی که او در بيمارستان بستری بود، مالقات کردم

مخصوص پزشکانش بود که اين امکان را برای من فراهم آورد که اين گفتگوی نهايی و 
تخت وی گرد آمده بودند، اميل  در حالی که خانواده اش به دور. واپسين را با اميل داشته باشم

در حالی که می کوشيد تا هر جزء گفتارش را با دقت بيان کند، در مورد دادگاه برن به سخن 
اکنون زمانی نه چندان دور ما می دانستيم که ديگر  پرداخت و اين در حالی بود که تمامی گفتن
 .  بودباقی مانده بر اثر بيماری العالجش  ،لحظه مرگ او تا
  
ز آن روز را به ياد دارم هنو: ر همان حال که برتخت بيماری آرميده بود، اميل به ناگهان گفتد
جرج برونشويگ از جيبش کتابچه کوچکی را بيرون آورد، آن را بر روی ميز قاضی  که

  . است پروتوکل مشايخ صهيوندادگاه نهاد و گفت اين کتابچه چکيده ای از کتاب 
زمانده دادگاه برن مان در بيمارستان، اميل راس که آخرين با قاتچند هفته پس از آخرين مال

  .گفت و چشم از جهان فرو بست ، دار فانی را وداع بود
  

   1989 - استکلهم 
  

بود که در من استکهلم در پارکی مشغول قدم زدن با روزنامه  1989سال » يوم کيپور«روز 
در حالی که در . مالقات کرده بودم روز قبل او را برای نخستين بار همين نگاری بودم که

در زمان قدم زدن . تحت تعقيب هستيم ما دونفر پارک قدم می زديم، اين احساس را داشتم که
را ديدم  ار من چهار نفراز کنار ما گذشت و هر ب چندين بار يک اتومبيل مشخصک، در پار

اخوشآيندی است و در احساس تحت تعقيب بودن احساس ن. که درون اين اتومبيل نشسته بودند
 روزهای بعدی اقامت در استکهلم اين حقيقت را دريافتم که درآن شهر تنها نبوده و افرادی

 ،به هنگام سفر به شهرها و سرزمين های ديگر معموًال. براستی در حال تعقيب من بوده اند
ليل تحت به د ،فرد احساس بيگانه بودن مطبوعی دارد ولی در آن روزهای اقامت در استکهلم

روز پس از واقعه پارک، دريافتم که تا چه اندازه . تعقيب بودن من چنين احساسی را نداشتم
  .نظرم در اين مورد درست بوده است
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و نيز ديداری با اعضای پارلمان سوئد  ايراد کنم من به استکهلم آمده بودم تا چند سخنرانی
» احمد رامی«و مدير آن » اسالم ویرادي«در آن روزها قرار بود که محاکمه . داشته باشم
حال من با دادستان دادگاه که يکی از حاضران شنونده در يکی از در همان . آغاز شود

آقای دادستان گفتم که مايلم در جلسات محاکمه  به هنگامی که. بود، آشنا شدم سخنرانی هايم
پرونده محاکمه را  ه ای از روندشرکت کنم، او مرا به دفتر خود دعوت کرد و در آنجا شّم

چرا  د و عواقبی هم داشت،اين ديدار از دفتر دادستان دادگاه امر ساده ای نبو. برايم توضيح داد
شکايت برد و  به قاضی) امیاحمد ر(که روز بعد در جريان نخستين نشست محاکمه، متهم 

. اردير يک نماينده اعزامی از دولت صهيونيستی قرار ددادستان تحت تأث ادعا کرد که
احمد «ايستگاه فرستنده ای در استکهلم بود که مديريت و گويندگی آن را » راديوی اسالم«

اين فرستنده راديويی در تمام طول روز و برخی شب ها برنامه پخش . برعهده داشت» رامی
به ديدگاه های يهودستيزانه و  می کرد و آنچه ارائه می داد، تبليغات گوبلز مانندی بود که تمامًا

هر روز، اين فرستنده راديويی تبليغات متعلق به دوران . ضد صهيونيستی اختصاص داشت
راديوی « ،مدت کوتاهی پيش از ورود من به استکهلم. پيش از جنگ نازی ها را پخش می کرد

شروع به پخش و اعالم ليست هايی از نام تجار و بازرگانان يهودی با ذکر آدرس آنها » اسالم
احساس خطر  سوئد يهودی خانواده ها و شخصيت ها و بازرگانانين احوالی، در چن. کرده بود
پخش  راديويی ناگفته نبايد گذاشت که در هر برنامه يهود ستيزانه که از اين فرستنده. می کردند
  .نيز ذکر می گرديد پروتوکل مشايخ صهيونی از کتاب قسمت هاي ،می شد

  
وارد سالن دادگاه استکهلم شدم، چهره ی چندين ، راهنمای داوطلب هنگامی که به همراه يک

 اين جوانان در حال توزيع. نظر رسيد جوان که در آنجا حضور داشتند، برايم بسيار آشنا به
در برابر سالن دادگاه بودند و در همان حال که من نيز به آنجا  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب 

وارد کافی شاپ  من و همراهم. زدندپر معنايی به من  وارد می شدم، اين جوانان لبخند
در ميان شاهدان، . بودند ان محاکمه نيزمشغول نوشيدن قهوهدر آنجا شاهد. ساختمان دادگاه شديم

همچنين در اين . دانشگاه هاروارد بود ی خورد که استاد علوم دينیيک اسقف سوئدی به چشم م
ن پيشين نخست وزير سوئد ديده می شد که معاو (Peer Ahlmark)آقای پير آلمارک  ،جمع
ستيزی نوع خاصی از بيماری عتقاد داشت که يهود اآقای آلمارک غيريهودی بود، اما . بود

با اشتياق به مبارزه با يهود  شخصًاغيريهوديان است، و به همين دليل نيز بود که متبالء به 
کترين توجهی در ميان شگفتی من، دادستان دادگاه بی آنکه به ما کوچ. ستيزی می پرداخت

بعدها فهميدم که وی پس از عبور از آنجا به دفتر ويژه . نشان دهد، آمد و از کنارمان رد شد
از سمت دادستانی دادگاه به قضات دادگاه رفت تا با آنها در مورد موضوع برکناری اش 

به گفتگو  »هم نشينی و همکاری با ما اسرائيلی ها« خاطراتهام مطرح شده درزمينه ی
  .ولی بعدها گفت به همين دليل بود که هنگام گذراز کافی شاپ به ما توجهی نشان نداد. زدبپردا

  
در اين اوضاع بود که به ناگاه مردی با قد و هيکل متوسط و با موهای سياه و دستانی گشوده به 

همراهان من چهره ای بسيار شگفت زده و . سمت من آمد و گفت که می خواهد با من آشنا شود
ن به خود گرفته بودند و من نمی دانستم که چرا آنها چنين شده اند اما پس از آنکه فهميدم هراسا

خود . دادنداست متوجه شدم که چرا همراهانم آن واکنش را نشان » احمد رامی«اين مرد همان 
از من می خواست تا با او عکسی به يادگاربگيرم و به اين احمد رامی آمده بود و شخصًا 

به استکهلم آمده،  »برای نفوذ بردادگاه«ها بتواند بگويد با نماينده ی اسرائيل که ترتيب بعد
از اين عکس برای کمپين تبليغاتی  ترديدی نداشتم که او حتماًً. عکس يادگاری هم گرفته است

  . خود بيشترين استفاده را خواهد کرد
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هی بعد، دادگاه کار خود را برکناری دادستان دادگاه از سوی قضات دادگاه رد شد و مدت کوتا
از وزارت دادگستری سوئد خواسته بودند که  ، رسمًامتهمان دادگاه چندی پيش از آن. آغاز کرد

اسقفی . به عنوان يک کتاب نژاد پرستانه در سوئد اعالم کند را رسمًا) تورات(کتاب عهد عتيق 
به عنوان جزيی از انجيل  اتدگاه حاضر شده بود که ازتورکه در باال به او اشاره کردم در دا

ساعات  درهمه ی. اظهارات اسقف در دادگاه يک روز تمام به طول کشيد. دفاع کند
اظهاراتش، اسقف که به دليل تصادف رانندگی ناچار به حمل يک گردنبند ويژه و کلفت 

  . پزشکی به دور گردنش بود، سيخ نشسته بود و با صدای واضح و آشکار سخن می گفت
  
در صحن دادگاه نشسته بودم و در حالی که سه قاضی و پنج عضو  ارحضارديگر،درکن من

را نيز که  پروتوکل مشايخ صهيونهيئت ژوری را در مقابل خود می ديدم، نسخه ای از کتاب 
در همان حال که مترجم . داشتم ا به دستم داده شده بود، در کنارخودبه هنگام ورود به آنج

 ، با خود می انديشيدم که اگر واقعًادگاه را برايم ترجمه می کردسخنان بيان شده در صحن دا
  .دادگاه حکم دهد که انجيل و تورات نژادپرستی است، چه اتفاقی روی خواهد داد

  
منتسب به يهوديان در کتاب  ی در تبليغات خود می گفت که توطئه اشاره شده» راديوی اسالم«

از اين روی، در . که درتورات ريشه دارد، در حقيقت طرحی است پروتوکل مشايخ صهيون
سوئدی  بلکه تورات بود که در اين دادگاه ل مشايخ صهيونپروتوککتاب  ن روز اين نه تنهاآ

  .همه ی يهوديان به محاکمه کشيده شده بودند درکنار
  

. خوشبختانه دادگاه احمد رامی را محکوم کرد و حکم به بستن و تعطيلی ايستگاه راديويی او داد
  .رهايی يافت ،از خطر هم ه اين ترتيب، توراتب
  
بار ديگر از استکهلم ديدار کردم، دريافتم که چاپ های تازه ای  1994هنگامی که در سال  اما

  . بود در سوئد درحال توزيع پروتوکل مشايخ صهيوناز کتاب 
  
  

  1990 –ژوهانسبورگ 
  

در هتل کارلتون ژوهانسبورگ من با بی صبری تمام منتظر بودم که چه هنگام وارد اتاقم 
 خواهم شد و اندک زمانی را در تنهايی به استراحت خواهم گذراند که متوجه شدم آسانسور هتل

حتی در هتل های . ماندم را در انتظار آسانسور، درسرسراکار نمی کند و مدت طوالنی  هم
برای شرکت در  من. بزرگی مانند کارلتون ژوهانسبورگ نيز آسانسورها گاه متوقف می شدند

به آنجا دعوت » ی آفريقای جنوبیصهيونيست هيستدروت سازمان«يک بار  نهنشست دو ساال
  .ود سخنران اصلی در آيين گشايش باشمو قرار ب شده

  
شبانه از شهر زوريخ سوييس به ژوهانسبورگ آمده بودم و هنوز اثرات خسته کننده  یپروازبا 

از آسانسورخبری نشود،  ماده بودم که اگرهمچنانآ. اين سفر طوالنی را احساس می کردم
در . البی هتل بنشينم و برای لحظاتی چشمان خود را ببندمبه روی يکی از صندلی های همانجا 

سانسور روشن شد و باالخره کنار خانم جوانی ايستاده بودم که به ناگاه چراغ شماره های آ
م جوان که آن خان. شده بود ر ديراما ديگ. ور در حال آمدن استکه آسانس مشخص گرديد

دوربان آفريقای جنوبی بود، از من دعوت کرد که به جمع  روزنامه نگاری از ساکنان شهر
خانم جوان گفت که می داند من خسته ام اما  .بی هتل گرد آمده بودند، بپيوندمگروهی که در ال

ا حاضر شوم، قهوه ای خوشحال خواهد شد که يک دقيقه وقتم را صرف آن کنم که در جمع آنه
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اما در هر حال درخواست  با آنکه بسيار خسته بودم،. بنوشم و عکسی به يادگار با آنها بگيرم
گروه مورد اشاره در  همراه او به گوشه ای ازالبی هتل رفتيم کهرا پذيرفتم و به  اين زن جوان

آشنا  ا يک زوج ب از جملهدر البی هتل خانم جوان مرا . آنجا بر روی صندلی نشسته بودند
زده و  یهرچند داشتم از خستگی هالک می شدم، اما بخاطر رعايت آداب و اتيکت، لبخند. کرد

دکتر . در آنجا بود که من با دکتر کالين يانکلويچ آشنا شدم. گفتم که از آشنايی با آنها خوشحالم
آشنايی با او موردی . از اهالی شهر پورت اليزابت در آفريقای جنوبی يود یحقوقدان يانکلويچ

را بيش از پيش  پروتوکل مشايخ صهيونديگر از زنجيره رويدادهايی بود که به تدريج کتاب 
  .وارد زندگی من کرد

  
او از من . آگاه بود ل مشايخ صهيونپروتوکدکتر يانکلويچ از عالقه ی من به موضوع کتاب 

فريقای جنوبی برپا شده بود، هستم پرسيد آيا در جريان دادگاهی که بيش از پنجاه سال پيش در آ
به او پاسخ دادم که در مورد اين محاکمه آگاهی دارم، اما دکتر اصرار می کرد که  !.يا خير؟

آيا من به  اطالعاتی در مورد اين دادگاه نياز دارم؟ گفتم که صبح آن روز يکی از قضات مرا 
سف ، با تأ.ست يابمرک و آگاهی ها دبه کتابخانه ای برده و توانسته بودم که به بسياری از مدا

دکتر . که اما در آن کتابخانه اثری از مدارک دادگاه پنجاه سال پيش نبودويچ گفتم به دکتر يانکل
، يانکلويچ بالفاصله به من گفت که وی يک کپی از همه مدارک دادگاه را در دفتر کارش دارد

اه سال در برای مدتی بيش از پنجه بوده ک متعلق به يک همکار وی اين مدارک، و نيزگفت که
   .دفتر کار او نگاهداری شده بود

  
گفتگويم با دکتر يانکلويچ، جان تازه ای به تن خسته ی من داد، به طوری که اکنون آماده بودم 
نه تنها با افراد حاضر در البی هتل، قهوه ای بنوشم بلکه چندين عکس يادگاری نيز با آنها 

که برای دستيابی به آن مدارک، همان شب به پورت اليزابت سفر حتی حاضر بودم . بگيرم
 به اختالسی عمده ئيل بازگشتم تا در يک محاکمه ی مربوطاروز بعد به اسر ،در هر حال. کنم

سه هفته بعد، پستچی بسته ای بزرگ را به من تحويل داد که حاوی مدارکی  اما .شرکت کنم
به آنها اشاره  مان اسنادی بودند که دکتر يانکلويچاين مدارک ه. شامل هشتصد صفحه سند بود

کان فتوکپی اوراق بسيار قديمی و کهنه بودند به گونه ای که ام. برای من فرستاده بود کرده، و
با . دکتر يانکلويچ لطف کرده و اصل آنها را برای من فرستاده بود. وجود نداشتکردن شان 

  . سنگين ديگری بر دوش من قرار گرفته استدريافت اين اسناد احساس کردم که مسئوليت 
  

 پروتوکلدو ماه بعد، آگاه شدم که جرج برونشويگ همه آرشيو خصوصی خود در مورد کتاب 
 (Willy Guggenheim)» ويلی گاگنهايم«و دادگاه برن را در اختيار دوست نزديک خود 

تر کار خود در زوريخ قرار داده و دکتر گاگنهايم اين آرشيو را در همه اين سال ها در دف
ی که اين آرشيو را تشکيل می همه هشت هزار صفحه ا. سوييس به خوبی نگهداری کرده است

با دريافت اسناد دکتر يانکلويچ و اين ميکروفيلم . ، اکنون به صورت ميکروفيلم درآمده بودداد
عملی  هيونل مشايخ صپروتوکها حال اين احساس را داشتم که زمان آن رسيده در مورد کتاب 

  .مثبت و کاری کارستان انجام دهم
   

من به خدمت خود به عنوان يک قاضی  1991ماه اکتبر  به اين ترتيب، در روز سی و يکم
 پروتوکل مشايخ صهيونرا در رابطه با کتاب ادم تا بتوانم تحقيقات خصوصی خويش پايان د

چنين کاری را  نوشته و چرا می خواستم بدانم که چه کسی اين کتاب را. به خوبی انجام دهم
کرده است؟ قصد نويسنده کتاب از نوشتن آن چه بوده است؟ چگونه کتابی که برخی آن را 

چنين مدت درازی توانسته باقی بماند و نفس بکشد ، درطول ناميده اند» بزرگترين جعل قرن«
د آمده ولی در طول تاريخ جعليات بسياری پدي !.شود؟ امواج قوی از تنفر را موجبو چنين 
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پس از مدتی ماهيت آنها فاش شده و از بين رفته اند، اما چرا در مورد اين کتاب چنين نبوده 
چه چيزی در اين کتاب است که موجب شده کتابی که پس از مدتی فراموش شده بود،  !.است؟

دوباره در تمامی جوامع جهان سر برآورد؟ چرا کتاب از نسلی به چندين نسل ديگر دست به 
ست گشته؛ از ملتی به ملت ديگر انتقال يافته و از هر ناآرامی اجتماعی تا هر بحران سياسی، د

است؟ به چه دليل و چگونه هذيان گويی های  صورت به نوعی سربرآوردهاين کتاب در هر
ند، چه آمده اند؟ افرادی که بانی و باعث پديد آمدن اين جعل تاريخی شدناشی از اين کتاب پديد 

چه چيزی در اين کتاب است که برغم همه افشاگری ها در مورد آن، موجب  !.اند؟ ودهکسانی ب
  دايمی شدن آثار منفی آن شده است؟ 

  
کجا آغاز براستی از ل مشايخ صهيونپروتوکدر شگفت بودم که کار خود را در مورد کتاب 

  کنم؟
ه و سپس به بررسی بر آن بودم که اين امر را با پرداختن به موضوع دادگاه برن شروع کرد

اما دکتر بوريس موروزوف، يک مورخ روس، که . اسناد و مدارک جرج برونشويگ بپردازم
را از  گفت تا زمانی که پژوهشهايت در اين زمينه با او رايزنی کردم، به من با اطمينان کامل

هی ، آغاز نکنی، هرگز و هيچگاه نخوال مشايخ صهيونپروتوککتاب  شوم زادگاهاين روسيه، 
  .توانست که به کنه وجود ماجرای کتاب پی ببری
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  فصل دوم
  

  
  

  »پروتوکل ها«و » رومانوف«سلسله 
  
  

، بلشويک ها تزار فراری روسيه، نيکوالی دوم و همسرش، 1918روز هفدهم ژوييه سال 
به قتل » کاترينبورگا«و فرزندان آن ها را در تبعيدگاه شان در »  الکساندرا  فدوروونا«

هنگامی که . سرنوشت پيکر آنان  نيز تا به امروز در حد يک معما باقی مانده است.  رساندند
؛ جايی که در آن تزار و خانواده اش در »خانه ايپاتيف«قاضی بازپرس پرونده اين واقعه در 

هد بود، در شرايط حبس نگاهداری شده و در آنجا نيز به قتل رسيدند، در حال گردآوری شوا
اتاق همسر تزار سه کتاب را که احتماًال الکساندرا در هفته های پيش از کشته شدنش در حال 

اثر تولستوی و چاپ چهارم از کتاب » جنگ و صلح«انجيل، کتاب : مطالعه آن بوده، يافت
پروتوکل مشايخ  ؛ کتابی که نسخه کامل»بزرگ در دل کوچک«؛ »سرگئی نيلوس«نوشته 
  . يز در بر می گرفترا ن صهيون

  
، در ايام انقالب نخست 1905در سال  ل مشايخ صهيونپروتوکاز هنگام نخستين انتشار کتاب 

در هر رخدادی هشدار » توطئه يهوديان«بلشويک ها، نيلوس پی در پی به ملت خود نسبت به 
اه دين و نيلوس که يک روحانی مسيحی افراطی بود، به هر رخداد و حادثه ای از نگ. داده بود

، که همزمان با ظهور دگربار »جنگ حقيقت«در ديدگاه او، پيش از آغاز . مذهب می نگريست
متجلی خواهد شد که يهوديان او را منجی و » ضد مسيح«عيسای مسيح رخ خواهد داد، يک 

نيلوس مدعی بود که . مسيح خود خواهند دانست و تمامی جهان او را حاکم مافوق خواهد ديد
پيش از ميالد مسيح، توطئه چينی   929که در دست دارد، از همان سال » سنادیا«براساس 

اين تسلط از سوی سليمان . يهوديان برای تسلط  بدون خونريزی بر جهان، آغاز شده بود
در اورشليم حکمروايی می کرد، ضمن رايزنی » هيکل صهيون«پادشاه، برترين متفکر که بر 

بيت ؛ »هيکل صهيون«(. رزمين صهيون، آغاز شده بوداو با ساير انديشمندان يهودی س
در حاشيه اورشليم برپا " صهيون"به دستور حضرت داوود پادشاه يهود در تپه  المقدس يهود،

به باور نيلوس، اين برنامه در طول تاريخ، هر از  ).گرديد و نيايشگاه مرکزی يهوديان بود
نشست های محرمانه مشايخ «در جريان گاهی، ارتقاء يافت و دوباره تنظيم شد تا آن که 

به باور نيلوس، اصل پروتوکل های آن همآيش . فرمول نهايی آن ارائه گرديد» صهيون
محرمانه، که از مخفيگاه حکمای صهيون ربوده شده و برای نخستين بار توسط او انتشار 

او هر بار  .باشد» تهديد قريب الوقوع«يافت، می بايست هشداری به هر فرد روس در برابر 
ديگر که کتاب را مجددًا چاپ می کرد، هشدارهای خود را شديداللحن تر می ساخت و تهديد را 

از ديد او، اژدهای افسانه ای بالدار، نمادی که نشان ُسَنِت ضد . جلوه می داد» بسيار جدی تر«
ن ها مصلوب شدن بود، شانه به شانه ی نيروهای سياسی در سرزمين های مختلف می زند و آ

را از بين می برد و خود با گام های بزرگ به سوی هدف نهايی اش نزديک می شود؛ به سان 
حلقه ای دور سرزمين های مختلف را دربرمی گيرد و آن گاه به سراسر اروپا می رسد و اين 

به روی جلد چاپ چهارم کتابش، که در سال . قاره را درفشارخفه کننده خود قرارمی دهد
: تانه انقالب روسيه منتشر شد، نيلوس تهديدهای خود را تکرار کردو در آس 1917

خطربسيار نزديک است، همين جا در آستانه درب نشسته است، و انسان ها از باور کردن آن «
  . »سر باز می زنند
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همسر تزار، الکساندرا، در نامه ای به تاريخ بيستم مارس، يعنی حدود چهار ماه پيش از 

می نويسد که با اشتياق کامل در حال » وباويرو آنا«ست نزديک خود، اعدامش، برای دو
اين خبر بطور گسترده منتشر شده بود که همسر تزار بر سه پنجره . مطالعه کتاب نيلوس است

اين امر می بايست برای روس های افراطی به منزله . اتاقش نشان صليب را منقوش کرده بود
بدين ترتيب، کتاب نيلوس بسيار بيش ازگذشته . ار باشدوصيت نامه واقعی همسر درگذشته تز

مورد توجه افکارعمومی و به ويژه حاميان حکومت فروپاشيده ی تزاری قرار گرفت و اين 
  .سفر خود را به اقصی نقاط جهان آغاز کند پروتوکل مشايخ صهيوندليل ديگری شد تا کتاب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سرگئی نيلوس
  افراطی مسيحی روسی

  »پروتوکل مشایخ صهيون«ناشر  نخستين
  

يک روز گرم . در کنار پترزبورگ قدم می زدم سکوياسلوهمراه با بوريس در باغ های کاخ 
بوريس به منزله حلقه رابط  من با هر موضوعی در مورد روسيه در طول سفرم . تابستانی بود

ای تاريخی و او انبوهی از کتاب ه. بود ل مشايخ صهيونپروتوکبرای کشف حقيقت درباره 
خاطرات سياستمداران روسی را به روی ميز کارم انبار کرده بود زيرا موفق شده بود به 
آرشيو های روسی، که خوشبختانه در سال های اخير درب های آن به روی عامه مردم گشوده 

وی مرا در جريان پيچيدگی ها و ظرافت های حاکم بر روابط  در . شده بود، دسترسی يابد
روسيه ی يک  قرن قبل می گذاشت و حتی مرا درسفر به روسيه؛ جايی که عمًال پايتخت 

  . رخدادها درآن اتفاق افتاده بود، همراهی کرد
  

براساس يک سنت قضايی انگليسی، که آموزش های تمامی زندگی ام حول آن بود، تمايل داشتم 
در اين يا آن پرونده  که بطور کامل به واقعياتی که ارتباطی مستقيم با ماجرای مورد بحث

بارها و بارها به بوريس يادآور شدم . قضايی نداشتند، بی اعتنايی کنم و آن ها را ناديده بگيرم
که قصد من پيمودن همان مسيری است که کتاب در آن نوشته شده و قصد تحقيق درباره تاريخ 

  .روسيه را ندارم
 ها پروتوکل«: او می گفت. می گرفتم اين پاسخ ُمّصرانه ای بود که هر بار از بوريس. »نه«

در فضای مجازی و به دور از واقعيات که نوشته نشده اند،  بلکه بر بستر حقايق معينی 
اگر نخواهی که زمينه های . درجامعه، در يک دوره خاص، نگاشته شده و شکل گرفته اند

د که اين کتاب سياسی و تاريخی  اين موضوع را درک کنی هرگز هم پی نخواهی برد که چه ش
بايد روابط حاکم، پيچيدگی ها، ظرافت ها و فضای شگفت و غريب حاکم بر . نوشته شده است

. »آن زمان کاخ پادشاهان و تزارهای روسيه را درک کنی تا بتوانی روسيه آن ايام را بفهمی
بوريس . »بر همسر تزار، الکساندرا تمرکز کن«بوريس در مشورت هايش به من می گفت 

اماکن از کتاب ها و «: می گفت. ين اصرار داشت که با يکديگر از روسيه ديدار کنيمهمچن
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اسناد کمتر مهم نيست تا بتوان گذشته را بازسازی کرد و خودت بايد با چشم خويش اماکنی را 
  . »که رخدادها درآن به وقوع  پيوسته، مشاهده کنی

  
پشت سر هم . مستان سفر می کرديماگر حرف های او را گوش کرده بودم، می بايست همان ز

بايد پايت تا زانو در برف فرو . در تابستان، روسيه حقيقی را نخواهی ديد«: در گوشم می گفت
برود و چشم اندازهای سراسر برفی و سفيد را بنگری، توی دستانت فوت کنی تا شايد با دمت 

جامه های بسيار سنگين کمی گرم شوند و يخ نکنند و رهگذران را ببينی که در پالتوها و 
اگر در تابستان به روسيه بروی، که . زمستانی و کالههای پوست بر سر، خود را می پيچانند

اما در ذهنم هنوز از روزهای سرد و يخ . »در آن صورت هيچ فرقی با ساير کشورها ندارد
وزها زده دوران کودکی ام در شهرکی کوچک در سرزمين لهستان خاطراتی جان داشتند؛ آن ر

که نوک دماغم يخ می زد و پاهای کوچکم به روی يخ سر می خورد و عليرغم برف سنگينی 
که شب ها می باريد و در هوای بسيار سرد به يخ مبدل می شد، فردای آن می بايست به 

همين شد که لذا تابستان به . چند درجه زير صفر ديگر برايم جذبه ای نداشت. مدرسه می رفتم
  . روسيه رفتيم

  
در شهر پر جالل و شکوهی که به حق به خود می نازد و به کاخ های خيره کننده اش در 

، در شمار پر جبروت ترين »تسرکويا سلو«در » ايکاترينا«سراسر جهان افتخار می کند، کاخ 
» برتولوماو فرانسسکو راستللی«شکوه بناهای کاخ، چيره دستی معمارايتاليايی . کاخ هاست

برای ملکه اليزابت اول، در ميانه قرن هجدهم ساخت و به خاطر نام مادرش، است که کاخ را 
چشم انسان از خيره . نام گرفت» يکترينا«، همسر تزار پطر بزرگ، کاخ »يکترينای اول«

سفيد، صف طوالنی مجسمه های قهوه ای رنگ قرار گرفته در کاخ و آن  –شدن به نمای آبی 
ون که در نور آفتاب درخشان تابستان تأللو دارند، سير همه تزيين هايی به رنگ طال و زيت

تاالرها و ايوان ها . اتاق های متعدد کاخ با ثروت و غنايی بهت کننده چيدمان شده اند. نمی شود
گالری اصلی آن به شدت زيباست و نمازخانه قرار گرفته در آن کامًال تزيين . طوالنی است

ل خيره کننده ای، برای هر بيننده بسيار دشوار است در چنين شکوه و جال. شده و دلنواز است
به راستی با خود فکر کردم که تزارهای روسيه و افراد . که دل ازاين مکان بکند و برود

  .خانواده های آن ها در چنين ناز و نعمت و شکوهی ايام را سپری کرده اند
  
ه داشت که من زودتر آن را ، اين جمله ای بود که بوريس عجل»اما نه نيکوالس و الکساندرا«

آن ها ترجيح دادند که در کاخ «ادامه داد که . درک کنم؛ انگار که افکار مرا خوانده بود
الکساندر، ساختمان همجوار، که فروتنانه تر است و کمتر اين شکوه خيره کننده را دارد، 

با کاخی که در آن با انگشت اشاره اش، کاخ همسايه را نشان داد که در مقايسه . »زندگی کنند
تازه در آنجا نيز «بوريس تأکيد کرد که . بوديم، مانند خانه يک همسايه فقير جلوه می کرد

همسر تزار ترجيح داد که بخش متواضعانه تر اتاق ها را که تقريبًا به دور از تزيينات بوده، 
ود را در آنجا برای زندگی و کار خود انتخاب کند و در دورانی که مريض نبود، اکثر اوقات خ

بوريس می گفت که ملکه بسيار دوست می داشت و عادت کرده بود که . »سپری می کرد
ساعات طوالنی از وقت روزانه خود را به نيايش در نمازخانه خانوادگی سپری کند و آن 
ميهمانی ها و ضيافت های با شکوهی که تزارها و ملکه های پيش از او می دادند، از زندگی 

ن ها رخت بربسته بود و به همين خاطر افراد طبقه های اصيل و شاهزادگان ديگر پادشاهی آ
  .»مرتب از ملکه انتقاد می کردند

  
ی مورد چمن و گل ها به طرز خيره کننده ا. برمی داشتيمدر باغ های سلطنتی بسيار زيبا گام 

بودند در  آوردهگل های الله که تازه سر بر  بسترهای دايره ای. رسيدگی قرار گرفته بودند
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که در نتيجه نور خورشيد کمرنگ شده بودند، چشم را  کنار مجسمه های سفيد رنگ مرمری
چگونه می توان که در طول دو دهه کامل، «: به بوريس رو کرده، پرسيدم. نوازش می کرد

يک زن افراطی و بيمار  تأثيرامور مهم مملکت داری در امپراطوری بزرگ روسيه تحت 
؟ آيا ان های مقدس نما عمل می کرده استای شارالترهنموده طبقزنی که ؛ »بوده است

از مونته  به نام آنا ويرووبا و دو پرنسس درباره نفوذ يک زن غريب و مرموز مطالب متعدد
نگرو که به صف مقدم دربار روسيه رخنه کرده بودند، درست بوده است؟ آيا چنين چيزی 

  .شايعات بی اساس بوده است صرفًام که چنين بوده يا امکان پذير است؟ در شگفت مانده بود
و سپس با لحن غمگينی گفت » خاطرات را بخوان«هم دوباره بوريس مشورت داد که  اين جا

آن در  چه نقشی مشايخ صهيون پروتوکلتنها در آن صورت، خواهی فهميد که نويسندگان «
  . »معه داشته اندجا
  

ادی از سوی سياستمداران، ديپلمات ها، مقامات ارشد نوشتن خاطرات در آن زمان يک امر ع
و افسران بلند پايه پليس و ارتش بود، که همگی می خواستند نام و خاطره خويش را در تاريخ 

کسی از آن ها که به خاطره نگاری مشغول نبوده در حال نامه نگاری بوده است، و . ثبت کنند
د گفت که همه آن ها به راستی که دستی در قلم  و بسياری از اين نامه ها حفظ  شده اند، و باي

اين را بوريس با لحنی حاکی از دلتنگی برای يک فرهنگ . سر رشته ای از نوشتن داشته اند
ملکه الکساندرا، دوستانش، مشاوران مرموزش، همگی آن ها جايگاه . ناپديد شده می گويد

و نامه هايی که تنها شايعات آبدار آن  وااليی در خاطره نگاری و نامه نگاری دارند؛ خاطره ها
دوران را در برنمی گيرد بلکه اسرار زندگی و بخشی مهم از تاريخ روسيه را در نوشته های 

بوريس می گويد، ترديدی نيست که آن ها سرنوشت ميليون ها روسی . خود نيز ثبت کرده اند
  .ن را تغيير دادرا رقم زدند و موجب سلسله رخدادهايی شدند که مسير تاريخ جها

  
اما . نيت کرده بودم که به ماجرای پشت پرده کتاب پی ببرم و آن را مورد پژوهش قرار دهم

هر چه بيشتر در مطالعاتم پيش می رفتم، چهره های بسياری که نمی شد از آن ها غافل شد، 
ای در اين چهره ها، که بسياری از آن ها زن بودند، نقش خيره کننده . خودنمايی می کردند

معلوم شد که داستان کتاب، روايت زندگی . ماجراهايی که در برابر ماست، به عهده داشتند
افرادی است که عامل آن بودند، آن را تنظيم و توزيع کرده و مورد سوء استفاده قرار داده 

  .کرده بودند» کشف«بودند و نيز داستان آن هايی بود که کتاب را 
  

افراد خانواده سلطنتی در کاخ زمستانی پترزبورگ، در اطراف ، 1894روز اول نوامبر سال 
آن ها از مرگ نا بهنگام حاکمی پر قدرت که ايام . جسد تزار الکساندر سوم، حلقه زده بودند

قرار بود که . دشواری را برای روسيه پيش بينی کرده بود، در  بهت و حيرت فرو رفته بودند
و بی تجربه قرار گيرد و او جانشين پدرش در  سرنوشت روسيه در دستان نيکوالی جوان

می بايست چه سياستی در مملکت داری در پيش گيرد؟ چه آينده ای . سلسله رومانوف شود
برای امپراطوری تزاری متصور بود؟ اين ها پرسش هايی بود که حاضران از خود می کردند  

الزم به اين پرسش های جدی و و نگران بودند که وليعهد جوان به حد کافی در دادن پاسخ های 
همه چيز او نشان می دهد که  . اساسی، خبره نشده و هيچ تعمق الزم هم به روی آن نکرده باشد

حتی از بزرگی رسالت و وظايفی که به زودی تاجگذاری اش بر دوش وی خواهد نهاد، آگاه 
  .نداين را همگان با تکان دادن تأسف بار سر مورد تأکيد قرار می داد. نيست

  
به راستی که نيکوالی برای ايفای چنين نقش جدی و مبدل شدن به يک حاکم مطلق برای 

فکر و ذکرش . ميليون شهروند  امپراطوری روسی پختگی الزم را نداشت 187حکمروايی بر 
او را . تنها و تنها در اين روزها به عشقش مشغول بود؛ اليکس، که بعدها ملکه الکساندرا شد
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در همان نگاه اول به او دل سپرده و . ر بزرگ اليکس، يعنی اليزابت ديده بوددر خانه خواه
، اليکس 1894در چهارم آوريل . هوش و حواس خود را تا حد مدهوشی به اين عشق باخته بود

با درخواست ازدواج از سوی نيکوالی، و پس از آنکه مدت های زيادی نيکوالی مانند پروانه 
حتی . با اين عشق مخالفت می کردند اما والدين نيکوالی،. کردت دور و برش می گشت، موافق

هنگامی که از مرگ نا بهنگام پدر تاجدارش غافلگير شد، منتظر روز خاکسپاری پدر نماند و 
الکساندرا مذهب » تزرسکويا سلو«همان فردايش، با ترتيب دادن آيين فروتنانه ای در 

  . ی ازدواج هموار کرده باشداورتودوکس روسی را پذيرفت تا راه را برا
  

تاريخ ازدواج در چهاردهم نوامبر ثبت . هنوز دو هفته سپری نشده بود که آن ها ازدواج کردند
بسيار زود . بماند و زندگی کند» تزرسکويا سلو«زوج جوان تصميم گرفت در همان . شده است

مربی که در شکل گيری . ندنيکوالی به محافظه کاران فهمانيد که  نبايد از بابت او نگران باش
» کنستانتين پوبه دونوستسف«ديدگاههايش نقش مهمی داشت، يک روحانی سرشناس به نام 

(Pobedonostsev) حامی پر التهاب قدرت مطلقه، اورتودوکس و مخالف سرسخت هر ،
از همان زمانی که هنوز نيکوالی به دنيا . می ناميد» بی خدايی غربی«چيزی بود که آن را 

مده بود، تالش هايی برای سوء قصد عليه پدر بزرگش، الکساندر دوم صورت گرفته بود، نيآ
در » يکترينا«، درکنار تنگه آبی 1881که سرانجام نيز در روز اول ماه مارس سال 

يک . ناميده بود، کشته شد» اراده خلق«پترزبورگ، بدست يک گروه انقالبيون که خود را 
کاخ زمستانی صورت گرفته بود، در خاطرات کودکی نيکوالی، حمله تروريستی نيز که عليه 

نيکوالی، فرد ضعيفی که در زير . کامًال حک شده بود و او انقالبيون را در هر سو می ديد
سايه پر رنگ و حاکم پدری با قدرت مطلق بزرگ شده بود، کوچک ترين عالقه ای به امور 

  .مملکت داری از خود نشان نداده بود
  

در حالی که با گوش جان، دل به رهنمودهای همسر جوانش می سپرد، ضمن غفلت نيکوالی 
کامل از مشورت های محتاطانه مادر و ساير اطرافيانش، تصميم گرفت که سريعًا سياست های 
خود را اعالم کند و حتی منتظر آيين تاجگذاری اش، در نخستين مالقات رسمی اش پس از 

آن ها از سراسر روسيه  . و نمايندگان اياالت و واليات نماندمرگ پدر، با افراد طبقات اصيل 
راههای بسيار طوالنی را طی کرده و خسته و کوفته، به اين جا رسيده بودند . پهناورآمده بودند

اما . تا درگذشت پدرش را به او تسليت گفته، از پيوند زناشويی اش ابراز شادمانی کنند
آن ها، بدون محاسبه عواقب، بی هيچ پرده پوشی تصريح نيکوالی در همين نخستين ديدار با 

کرد که وی همان راه و روش مخرب اصولگرايان پيشين را دنبال خواهد کرد و گفت که 
همگان بايد بدانند که بخاطر تمامی ملت، همه توان خود را به کار خواهم گرفت تا قدرت مطلقه 

بدين ترتيب، دوباره عمًال همه آن پيشنهادها  .همانگونه که زنده نام پدرم عمل کرد -را حفظ کنم
برای برقراری قانون اساسی که از سوی سياستمداران کارکشته و مجرب و دنيا ديده مطرح 
گرديده بود، ناديده گرفته می شد و به رؤيايی تنها برای صحبت آن ها در بحث های شان مبدل 

ب شده بود، نبرد بر سر آينده روسيه در حالی که اميدهای ليبرال ها نيز نقش برآ. می گرديد
  . نطق نيکوالی به مثابه ريختن روغنی بر بوته روشن انقالبی بود که پا گرفته بود. آغاز شد

  
تنها چند روز بعد، نيکوالی جوان نامه ای . واکنش ها به اين نطق، خيلی زود خود را نشان داد

نسخه های اين نامه . را داشت» ژنوکميته اجرايی «را بر روی ميز کار خود يافت که امضای 
گروه انقالبيون که در سوييس شکل گرفته بود، ابراز . در سراسر امپراطوری توزيع شده بود

نوميدی عميق کرده و سوگند خورده بود که حکومت مطلقه را که با دست های خود، گورش 
اندروويچ، عموی اما محافظه کاران افراطی مانند شاهزاده سرگئی الکس. را کنده، برچيند

تزار الکساندر سوم هرچند از اقليت های ملی، به ويژه . تزار، از نطق نيکوالی خشنود بودند
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يهوديان متنفر بود و هرگز با اقدامات خشونت بار عليه آنان مخالفت نکرده بود، اما هرگز 
ا ام. سياست های داخلی اش اجرا شود) يهودی ُکشی(» پوگروم«حاضر نبود که از طريق 

اکنون با اعالم سياست حاکم جديد، راه برای اقدامات خشونت بار، به گونه ی نامحدود باز شده 
در واقع بستر جامعه نيز برای . بود و بسيار زود اين رفتارها به نماد رژيم تازه مبدل گرديد

فراهم بود و حق است که گفته شود، انتشار مطالبی  »پروتوکل مشايخ صهيون«ظهورکتاب 
ن باره، برای نخستين بار بطور محتاطانه ای از اقامتگاه فرماندار مسکو، شاهزاده در اي

سرگئی الکساندرويچ و همسرش، شاهزاده اليزابتا فدروونا ، خواهر همسر تزار، الکساندرا، 
  . سر برآورد

  
وقتی در سن بيست سالگی سرگئی الکساندرويچ، فرزند چهارم تزارالکساندر دوم ازدواج «

اين جمالت . »راستی که عروس از نظر زيبايی مانند يک گل چشم نواز و فريبا بود کرد، به
را سفير فرانسه، پالئولوگ، در خاطراتش در باره اليزابتا  فدروونا، خواهر الکساندرا، همسر 

. مانند خواهر کوچکش، اليزابتا يا اليزابت نيز شاهزاده ای بسيار مذهبی بود. تزار نوشته است
ها عالقه شديد به مذهب و تقديس مرموزين را از مادرشان، شاهزاده آليس آموخته  هر دوی آن

زوج جوان؛ سرگئی و اليزابت سپس . آليس دختر ويکتوريا، ملکه ی بريتانيای کبير بود. بودند
رسيد، به مسکو نقل مکان  1891هنگامی که سرگئی به مقام فرمانداری و والی مسکو در سال 

رگئی در مقام يک حامی مشتاق و بارز سياست های افراطی برادر خيلی سريع، س. کرد
تزارش، الکساندر سوم ظاهر گرديد و يکی از نخستين اقدامات او به عنوان والی مسکو، 
اخراج ظالمانه يهوديانی بود که از گتوهای محصور در واليات غربی، اندک اندک به مسکو 

ز برای رفع محدوديت های حقوقی که در مورد شماری از تالش های سناتورها ني. رفته بودند
  . جامعه يهوديان روا داشته شده بود، بطرز کامًال قاطعانه ای شکست خورده بود

  
اندک زمانی پس از عقد پيمان زناشويی، اليزابت نيز مذهب اورتودوکس روسی را پذيرفت، به 

خويش را به اين  ويژه سنت های تقديس گونه را تشويق می کرد، ساعات طوالنی از وقت
امور اختصاص می داد و يا مشتاقانه به اقدامات نيکوکاری در مؤسسات مختلفی می پرداخت 

عليرغم خلقيات همسرش، که همگان لقب يک ديکتاتور . که خود آن را پايه گذاری کرده بود
ر خشن، حتی در برخوردهای شخصی اش با مردم را به او داده بودند، اليزابت همچنان در کنا

شوهرش مانده و شريک ديدگاههای افراطی و غيرقابل سازش او بود و نيز قويًا از نظرات 
  .نامحدود يهود ستيزانه همسرش که حد و مرزی نمی شناخت، حمايت می کرد

  
لذا، همانند بسياری ديگر از افراد هم طبقه اش، اليزابت نيز از قتل عام ها و تعقيب های 

نمی کرد، بلکه احساسات بسيار افراطی نسبت به مسيحيان از يهوديان احساس رنج و اندوه 
خود نشان می داد و هنگامی که چند سال بعد، همسرش در انفجار يک بمب کارگزاری شده از 

درپی انجام . سوی تروريست ها کشته شد، احساساتش نسبت به مسيحيت افراطی شديدتر شد
ی کامل و نيايش، اليزابت به ديدار قاتل، آيين تشييع جنازه سرگئی، و پس از پنج روز انزوا

رفت و به او پيشنهاد کرد که اگر تقاضای عفو کند و ابراز ندامت نمايد، او را مورد » کااليف«
اما آن شب، هنگامی که شنيد که قاتل در کنار ديوار زندان اعدام . بخشودگی قرار خواهد داد

مشغول شد اما هرگز به فکرش  ششده است، به دعا کردن برای بخشودن روح قاتل شوهر
» ها پوگروم«نان و کودکان بيگناهی باشد که درنکرد که مدافع جان مردان، زخطور

قربانی شده بودند و البته هرگز به ذهنش نرسيد که برای آرامش روح آن ها نيز ) يهودکشی ها(
  .نيايش کند
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اهزاده سرگئی بود که به ويژه ، يکی از ميهمانان دلپذير در خانه ش»فيليپ پتروويچ استپانوف«
دوستی خاصی با همسر شاهزاده، يعنی پرنسس اليزابت برقرار کرده بود زيرا انتصاب 

به مقام نديمه ملکه جوان الکساندرا او را مديون » النا الکساندروونا اوزرووا«خواهرزاده اش، 
، فيليپ وارد 1897 اما هنگامی که آن روز به ياد ماندنی در سال. پرنسس اليزابت کرده بود

پس از بيان تعارفات معمول، . اين خانه شد، او منظور و دليل کامًال خاص و غير عادی داشت
استپانوف از کيفش يک بسته بزرگ نامه و کاغذهايی را به طرزی دراماتيک بيرون کشيد و 

از توطئه  آن را با حرکتی هيجانی تر به ميزبانش ارائه کرد و گفت اين اوراق بايد سند روشنی
متن اين اوراِق کپی گرديده، تايپ . مشترک يهوديان و فراماسونرها برای تسلط  بر جهان باشد

تسليم جهان به دست «شده نبود و دستخط فرد يا افرادی را نشان می داد؛ نوشته ای با عنوان 
 استپانوف با هيجان. مشهور شد »پروتوکل مشايخ صهيون«، که بعدها به عنوان »يهوديان

توضيح داد که اين اوراق، صورتجلسه يا پروتوکل بيست و چهار نشست محرمانه توسط 
است که محل برگزاری نشست ها و موعد همآيش های آن ها هرگز » دولت مخفی يهودی«

  .فاش نشده است
  

، که از اوراق اصلی نوشته شده با دستخط، توسط خود استپانوف با »اوراق«اين 
کپی شده بود، چندان خوانا و روشن نبود اما ) برداری آن زمان ماشين کپيه(» هکتوگراف«

هنوز بسيار خواناتر از دستنوشته های پيشين رسيده به شاهزاده سرگئی از سوی همسايه اش 
، سرگرد بازنشسته که يکی از نجبای »الکسی سوخوتين«. بود (Tula)» توال«در واليت 

سوخوتين برای . را به او رسانده بود واليتش محسوب می شد، آن دستنوشته های پيشين
يک زن همسايه ما که می خواهد نامش محرمانه بماند، «شاهزاده سرگئی تعريف کرده بود که 

در تنظيم و تدوين اين اوراق دخالت داشته و گفته است که آن ها را از خانه يک دوست يهودی 
بان روسی ترجمه کرده و همراه در پاريس به دست آورده و آن ها را خود از زبان فرانسه به ز

  .»با خويش از پاريس به روسيه آورده است
  

عليرغم چاپ کمرنگ اوراقی که استپانوف به دست شاهزاده سرگئی داد، ميهماندار بالفاصله 
می تواند چه ظرفيت بالقوه ای در گسترش تعقيب يهوديان داشته » سندها«درک کرد که اين 

ز کف داد، و لذا تصميم الزم گرفت، و فورًا نيز دستور داد که باشد و چنين فرصتی را نبايد ا
، پيشکار ارشدش به استپانوف در امر به »سندها«بدون هيچ تحقيقی درباره درستی يا نادرستی 

های  پروتوکل«در کوتاه زمانی، جزوه های چاپ شده با نام . کمک کند» سندها«چاپ رساندن 
استپانوف تدابير الزم را انجام . آماده شده بود» هيونو مدرن مالقات های مشايخ ص باستانی

داد تا جزوه ها هرچه بيشتر در دسترس همگان قرار گيرد و به ويژه کارمندان ارشد در 
اما هنگامی . ادارات سنت پترزبورگ آن را بروی ميز کار خود دريافت نموده و مطالعه کنند

از تبليغات، از همان نوعی می دانند که  که استپانوف شنيد که افراد اين جزوه ها را بخشی
، »ويته«اما واکنش وزير دارايی، . پليس مخفی آن را دنبال می کند، شديدًا سرخورده شد

(Witte) به گونه ديگری بود    .  
  

  سرگئی يوليويچ ويته
  

همواره در ذهنم با مأموران مخفی، جاعالن مرموز، مذهبيون  پروتوکل مشايخ صهيون
. ربط داده می شد) پوگروم ها(ت اندرکاران کشتارهای دسته جمعی يهوديان افراطی و  دس

هيچگاه فکر نمی کردم که اين جعل، که سراسر آن به فتنه انگيزی عليه ملت يهود اختصاص 
هنگامی که برای نخستين بار . يافته است، با هدفی انجام شده که هيچ ارتباطی با يهوديان ندارد

ه می گويد جاعالن زحمت سر هم کردن چنين جعليات مشروح و با روايتی روبرو شدم ک
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پيچيده ای را به خود دادند تا تنها يک چهره مرکزی در دولت روسيه را در تنگنا بگذارند، با 
اگر اين ادعا در يک محاکمه واقعی . خود گفتم که اين ديگر از اراجيف سراسر کذب است

طرح می شد، من به عنوان يک قاضی به جرأت درباره سياست وزير دارايی روسيه، ويته، م
اما . دراين پرونده فورًا رد گردد» غيرمرتبط«می گويم که چنين ادعايی می بايست به عنوان 

ل مشايخ صهيون پروتوک در کمال شگفتی ام سريعًا برايم روشن شد که در همه دادگاههايی که
. تاريخی ماجرا توجه کنند موضوع رسيدگی در آن بود، قضات ناچار شدند که به ابعاد

مورخان در همه اين محاکمه ها شاهد کليدی بودند و واقعيات سياسی در آن دوره مشخص در 
واپسين سال های عمر روسيه تزاری و سال های اوليه پس از انقالب روسيه، به موضوع 

  .مرکزی در جريان دادگاه ها تبديل شد
  
مالی جنجالی اش، چه مستقيم و چه غيرمستقيم،  وزير دارايی مشهور، سرگئی ويته و سياست  

پروتوکل  مهره مرکزی در سلسله رخدادهايی شد که زمينه ساز ايجاد اين جعليات با نام کتاب
  .گرديدمشايخ صهيون 

  
در دفتر کار وزير دارايی در سنت پطرزبورگ، سرگئی يوليويچ ويته با نگرانی فزاينده ای در 

معموال به اسناد مجهول . توسط  فرستنده ای به دفترش رسيده بودحال مطالعه جزوه ای بود که 
اما اين بار دستيارش توجه او را جلب کرد و گفت نسخه های اين جزوه . بی توجهی می کرد

. ميان ساير کارمندان ارشد دولت هم توزيع شده و بهتر است که وی نيز آن را با دقت بخواند
رش گفت که از هنری شلوسبرگ، وکيل مدافع سرشناس پس از پايان مطالعه مطلب، به دستيا

ويته با هوشمندی سياسی . يهودی، بخواهد که نظر خود را درباره اين سند حيرت آور بيان کند
بااليی که داشت و با بهره مندی از آگاهی عميق از نيروهای فعال در سياست داخلی و سياست 

ام خود او در اين اوراق ذکر نشده است، خارجی روسيه، بالفاصله درک کرد که هر چند که ن
مرموز در اختيار همگان قرار گيرد، به ابزاری برای تحريک نه تنها عليه » سند«اما اگر اين 

دو موضوع خواب را از . يهوديان، بلکه عليه اختيارات و سياست خود او مبدل خواهد شد
سوی پليس  توسط خود او  وضعيت يهوديان و تعقيب سيستماتيک آن ها از. چشمانش می ربود

در يکی از گفتگوهايش درگذشته با تزار الکساندر سوم، که با او در مقايسه با تزار کنونی، 
هنگامی که تالش کرد که . نيکوالی دوم، مناسبات نزديک تری داشت، مطرح شده بود

اندر درخواست کند تا نوعی ليبراليسم در رفتار حکومت در قبال يهوديان رعايت شود، الکس
سوم با چهره ای درهم کشيده از او پرسيد که مگر نسبت به يهوديان نوعی احساس همبستگی 

در قبال پرسش حضرت عالی من نيز اين پرسش «: ويته در پاسخ گفته بود! عاطفی می کند؟
آيا اعليحضرت فکر می کنيد که می شود همه يهوديان را به آب های دريای : را مطرح کنم
. ته که اگر چنين می شد، يک راه حل کامل و افراطی برای معضل يهوديان بودسياه ريخت؟ الب

اما اگر اعليحضرت موافقت داريد که يهوديان از حق زندگی برخوردار باشند، بنا براين 
تنها راه انجام اين امر، . موظف هستيم که زندگی اليق نوع بشر را به آنان نيز اعطاء کنيم

  . »ر قوانينی است که در حق آنان تبعيض روا می داردبرقراری تسهيالت تدريجی د
  

تنها نگرانی اش بابت . ويته جای ترديدی باقی نمی گذاشت که او خود دوستدار يهوديان نيست
لطمه ای بود که به نام نيک امپراطوری روسيه در پی رفتارهای زشت در قبال ميليون ها نفر 

مان ميزان که جايگاه ويته در سلسله مراتب به ه. از شهروندان يهودی مملکت وارد می شد
حکومتی تقويت می شد، به همان اندازه نيز اين عزم در او راسخ تر می شد اما تالش هايش 

ولی در اين . برای ايجاد تغيير در سياست تزار در قبال اين مسئله محکوم به شکست شده بود
هنگامی که . ربوط به خود او بود، دلشمغولی اصلی ويته يک مسئله م1898بامداد بهاری سال 

به پست وزارت دارايی منصوب شد، خزانه را خالی ديد در حالی که  1892در سی ام اوت 
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اقتصاد روسيه به سراشيبی تند فروپاشی افتاده و ناچار شده بود که برای پرداخت حقوق 
را به کار از آن زمان بيشترين تالش خود . افسران ارتش، اسکناس بدون پشتوانه چاپ کند

برده بود تا از طريق مبدل کردن روسيه از کشوری عمدتًا کشاورزی به کشوری با صنعت 
دو ماموريت اصلی که در برابر خود ترسيم کرده بود؛ تغيير . مدرن، اقتصاد را نجات دهد

شيوه مالی و برقراری معيار طال که پيشاپيش نيز از سوی بسياری از کشورهای اروپايی 
او واقف بود . ، و ساخت شبکه راه آهن برای خدمت به صنعت نوپای کشور بودرعايت می شد

که اجرای اين برنامه در دوران انتقالی، موجب رنج و حرمان زيادی به ميليون ها روسی 
بسياری از مردم از لطمات ناشی از قحطی و نبود آرامش اجتماعی که حکومت را . خواهد شد

) توده های رعيت(هشتاد درصد از جمعيت، موژيک ها . دتهديد می کرد، در رنج جدی بودن
بی سوادی بودند که ازکار بر روی زمين، قوت اليموتی داشتند و لذا، تغييرات اجتناب ناپذير 
ناشی از اجرای سياست او بی ترديد ضربات مهلکی بر اين گروه کثير از مردم مسکين وارد 

شديدی روبرو خواهد شد اما اجرای اين برنامه  ويته پيشاپيش واقف بود که با مقاومت. می کرد
  . را رسالت ملی الزامی می دانست

  
در آستانه پايان دهه نود در قرن نوزدهم، ويته ديگر می توانست با غرور به دستآوردهای خود 

او موفق شده بود که خزانه دارايی را با فروش منابع طبيعی مانند زغال، آهن و فوالد، . بنگرد
توليد صنعتی را نيز به ميزان چشم گيری افزايش داد و اجرای . رست پنبه پر کندو توزيع د

طرح بسيار جاه طلبانه در برقراری شبکه راه آهن در سراسر اين سرزمين پهناور را آغاز 
دو هزار و پانصد کيلومتر خطوط راه آهن در شش سال، : با رضايت به خود می گفت.  کرد

ما صنايع سبک و کشاورزی هنوز خود را با تغييراتی که ِاعمال ا. کار سهل و ساده ای نيست
کرده بود، همآهنگ نکرده بودند و او به بهای سنگينی که آن ها به اين دليل می پرداختند، 

اقتصاد از رکود سنگين و بيکاری فزاينده رنج می برد و بورس نيز  1898در سال . واقف بود
رس دو بانک مهم نيز با ورشکستگی جبران ناپذير با فروپاشی روبرو شده و همراه با بو

وابسته کردن پول روسيه به طال نيز پنج ميليون کشاورز را وادار کرد که . روبرو شدند
ويته  نيز بسيار خوب . درصدد يافتن کاری ديگر برای تأمين معاش خود و خانواده شان برآيند

هم به حساب آورد، شمارشان دست کم  می دانست که اگر افراد خانواده های اين کشاورزان را
  !رقم عظيم  بيست و پنج ميليون گرسنه جديد را تشکيل خواهد داد

  
اين . پس به راستی، چه فرصتی مناسب تر از حال که اين جزوه تحريک آميز منتشر شود؟

چه شگفت انگيز بود که بخش های مختلفی از . فکری بود که با نگرانی از ذهن ويته گذشت
ِاعمال . با بخش هايی از برنامه خود او شباهت داشت» وديان برای تسلط بر جهانطرح يه«

معيار طال يکی از گام های برجسته و شجاعانه ای بود که اجرای آن را تنها سال گذشته، 
مخالفانش که تالش کرده بودند کوشش های وسيع  ويته را برای کسب . ، آغاز کرده بود1897

جی ناکام بگذارند، شايع کرده بودند که اقتصاد روسيه فاقد ثبات موافقت قرض دهندگان خار
او به . است و ممکن است به خاطر وابسته کردن روبل به طال دوباره با فروپاشی روبرو شود

اتفاقی بودن اين مسئله باور نداشت و لذا هنگامی که سخنان يک ناطق مجهول الهويه در يکی 
بايد بپذيريد که ِاعمال معيار طال موجب فروپاشی «: بوداز پروتوکل ها را خواند که گفته 

به ويژه آنکه ما   -کشورهای مختلفی شده که نتوانستند تقاضا برای پول را برآورد کنند 
، بشدت در »نتوانسته ايم ورود جريان طال به بازار را طبق نياز و توانايی مان، تأمين کنيم

  . شگفت ماند
  

به راستی چگونه . مستند و حقيقی بودن اين اوراق ايمان نياوردويته حتی  يک لحظه هم  به 
دم زد در حالی که پنج ميليون يهودی در امپراطوری روسيه در » قدرت يهودی«می توان از 
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شرايط حقارت آميزی زندگی می کنند و مورد تبعيض های جانکاهی هستند که ريشه در قانون 
کشتار و تعقيب است؟ درست است که  دارد، و يهودی هر روز در معرض خطر قتل و

يهوديان در سرزمين های غربی صاحب نفوذ زيادی هستند و خود او تالش کرده بود که از 
» توطئه يهودی«بانک های يهودی استقراض کند، اما آخر ديگر به راستی دم زدن از وجود 

  !.يک گستاخی مافوق تصور نيست؟
  

هودی نفوذی چنين گسترده دارند، چرا بارها و بارها ويته با خود فکر کرد که اگر بانک های ي
عاجزانه از شخص او التماس کردند که نزد تزار رفته و بکوشد تا اندکی هم که شده از رنج 
يهوديان روسيه کم کند؟ او به خوبی می دانست که بادهای انقالب در روسيه وزيدن گرفته و 

ستقيم لجاجت حکومتی به دور از نرمش اين خيزش، توطئه پيران يهود نيست بلکه نتيجه م
صداقت ذاتی، او را به اين نتيجه . است که ميليون ها شهروند را به شرايط  بردگی کشانده است

می رساند که اگر يهوديان نيز در صفوف انقالبيون ديده می شوند، آن ها به خاطر اجرای 
با . حمل آنان به پايان رسيده استطرحی بين المللی به آنجا کشانده نشده اند بلکه تنها توان ت

خود فکر کرد که کوچکترين خواسته آنان اين است که بتوانند مانند شهروندان متساوی الحقوق 
زندگی کنند اما می دانند که هيچ بختی وجود ندارد که اين هدف را در چارچوب حکومت 

  . کنونی به دست آورند
  

صدها «سازمان ! نوشته و برای چه هدفی؟ ويته در شگفت ماند که اين اراجيف را چه کسی
به چنين سند پيچيده ای برای منحرف کردن افکار عمومی از حقيقت کشتارهای » سياهپوش

بلکه برای تحقق اهداف سران اين سازمان تنها چند سخنرانی آتشين و . يهوديان نيازی ندارد
ار ناجوانمردانه  آن ها شع. تحريک آميز و متهم کردن يهوديان به هر معضلی کفايت می کند

. ، کامًال مفيد از آب درآمده بود»بر يهودی ضربت بزن تا روسيه را نجات دهی«که می گفت 
پيچيده که کار نگارش زيادی صرف آن شده، از نويسنده يا نويسندگانش که هدفی » سند«اين 

بود که هر  اما برای ويته کامًال روشن. خيره کننده تر را دنبال کرده اند، قوی تر است
طرح شيطانی پيران «را بخواند، متقاعد خواهد شد که ويته   ل هاپروتوکيهودستيز روسی که 

آيا ممکن است که همه اين مطالب برای در تنگنا گذاشتن . را در پيش گرفته است» يهود
شخص او و از بين بردن جايگاهش نوشته شده باشد تا به توده ها بفهماند که او ابزاری است 

دست دولت پنهان يهوديت جهانی و همچنين عروسکی است در دست بانک های يهودی و  در
غيرمستقيم به آن ها کمک می کند تا دنيای مسيحيت را به بردگی زير حکومت پادشاهی بنی 

  اسرائيل بکشاند؟
  

لحظاتی به خود گفت که آيا ممکن است دچار پارانويا شده باشد؟ اما افسوس که درنهانخانه 
می دانست که دشمناش قادر به کاربرد هر ترفندی عليه او هستند، به ويژه آنکه به خوبی  قلبش

راهکارهای آن ها را می دانست و از استفاده ای که مخالفانش ازجعليات می کردند، به خوبی 
او تصميم گرفت که چشم بستن بر اين جزوه گناه است، چرا که به خوبی رد پای . آگاه بود

اگر مخالفانش موفق می شدند تزار را . عاتی موذی را در آن تشخيص می دادنيروهای اطال
قانع کنند که او خائن است و همراه با عوامل بيگانه برای نفوذ در حکومت بالمنازع  دربار 

می دانست که درگذشته چنين شايعاتی . می کوشد، ممکن بود که جانش به راستی در خطر باشد
استفاده » سند«دشمنانش هيچگاه تا کنون از چنين مطالبی مانند اين  عليه او مطرح شده بود اما

می دانست که تزار چندان عالقه ای به . مناسباتش با تزار جديد بسيار شکننده بود. نکرده بودند
او ندارد و تنها از وی در جهت هدف هايش استفاده می کند و دليلی نيز در دست نبود که اين 

شخصيت قوی، استعدادهای ثابت شده و هوشمندی سياسی اش، . کندروابط  به زودی تغيير 
جايگاه ارشد و ويژه ای در سلسله مراتب حکومتی و دربار به او بخشيده بود و نه تنها يک 
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اما در اعماق . بار، که بارها، تزار را از عواقب ندانم کاری های سياسی اش نجات داده بود
ويته احساس . و قدرت ذهنی اش غبطه می خورد قلبش می دانست که تزار به هوش سرشار

  . می کرد که تزار در حضور او، خود را کم ارزش و عاجز می بيند
  

توطئه «پس از هفته ها، شلوسبرگ سرانجام نظرش را ارسال کرد و تأکيد نمود که آنچه که 
ون سند بد. ناميده می شود، چيزی جز تراوشات ذهن بيمار افراد يهودستيز نيست» يهودی

شلوسبرگ افزود که مقامات ارشد و مهره های طبقه اصيل . ترديد يک جعل وقيحانه است
اشرافی بطور کامل به اين اراجيف بی توجه هستند و اضافه کرد که هرچند می تواند حدسياتی 
بزند که چه کسی و چه زمانی به اين جعليات دست زده اما در هر حال نمی تواند با قاطعيت 

نظرات شلوسبرگ نگرانی های ويته را افزايش داد، زيرا وکيل . زمينه بگويدسخنی در اين 
يهودی سرشناس و کارکشته نيز معتقد بود که اين جعليات برای تأمين دو هدف صورت گرفته 

شلوسبرگ در اين نظر با . تحريکات عليه يهوديان و ضربه زدن به سياست های ويته: است
که در اين به اصطالح کتاب در مورد طرح های منتسب به ويته شريک بود که راههای زيادی 

. يهوديان ذکر شده، دقيقًا شبيه گام هايی است که ويته در انقالب اقتصادی و مالی برداشته است
شلوسبرگ محتاطانه اضافه کرد که چه بسا که هدف اصلی اين جعليات، شخص شما باشيد و 

ويژه آنکه وخيم ترين اتهامی که می توان به شما  جاعالن يهوديان مسکين را بهانه کرده اند به
  .وارد کرد، تبديل شدن به عامل دست يهوديان برای اجرای طرح های سران يهودی باشيد

  
برنداشت زيرا به سختی مشغول  امور مملکت داری بود و  ل هاپروتوکويته عمًال گامی عليه 

نوشته پاول ) پرچم(» زنميا«امه ديگر تا زمانی که با سلسله مقاله های منتشره در روزن
  . روبرو شد، چيزی در باره آن نشنيد (Pavel Krushevan)کروشوان 

  
  

  کروشوان و همدالن
  
نخست (که وزير بود به رييس هيئت وزيران  Wentzel Von Pleve» ونتسل فون پلوه«

وص می دانم که سياست ما درخص. من خود چيزی شخصی عليه يهوديان ندارم«: گفت) وزير
يهوديان يک اشتباه مطلق است اما من بايد رضايت شاهزاده سرگئی الکساندرويچ و 

ويته با خود فکر کرد که به راستی، چه اعتراف شگفت . »اعليحضرت تزار را فراهم کنم
انگيزی از زبان کسی که خودش تا همين تازگی نيز عامل پيشبرد و اجرای کشتارهای 

انقالب را در «: ی يهودی بوده؛ همان کسی که شعارمی دادهولناکی به ويژه عليه دهکده ها
  .؛ خود او اين شعار را باب کرده بود»خون يهودی غرق کنيم

  
ويته می دانست که هيچ ابتکاری در اين امپراطوری از توده ها ناشی نمی شود و هر چيزی با 

تی در روسيه هر عمليا. دقت از باال طراحی شده و طبق رهنمودهای روشن اجراء می گردد
سازمان . نيازمند موافقت دولت و کسب مجوز رسمی يا تلويحی از سوی شخص تزار بود

مشهور شده بود و در آغاز دليل اين نامگذاری اش اين » صدها سياهپوش«تروريستی که با نام 
بود که تنها شمار اندکی به عضويت آن درآمده بودند، از حمايت تزار و دفاع مطلق از سوی 

اين سازمان در ايام الکساندر سوم برپا شد تا با سازمان . پادشاهی برخوردار شده بود دربار
های انقالبی مقابله کند و اعضايش خود را وطن پرستان حقيقی تلقی می کردند؛ مدافعان مام 

در طول زمان بر شمار اعضايش افزوده و به حزبی شناخته شده . ميهن و کليسا و سنت روسی
برنده انتخابات در  1907می ناميد و در سال » روس های حقيقی«خود را  مبدل گرديد که

رهبران آن ماجراجويانی سياسی و بدون وجدان بودند که تمايالت .  مجلس نمايندگان، دوما، شد
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خشونت طلبانه توده های ناآگاه را مورد سوء استفاده قرار می دادند و موجب قتل راديکال ها و 
. هوديان در يک سری قتل عام های دهشتناک در جوامع مختلف شده بودندليبرال ها و کشتار ي

هر کسی که با سياست راست گرايانه تزار مخالفت می کرد، حتی حاميان سلطنت که جرأت 
بيان حمايت از ليبراليسم در عرصه سياست داخلی را می يافتند، بی درنگ متهم می شدند که 

صدها «روشوان يکی از رهبران برجسته سازمان پاول ک. به خدمت يهوديان درآمده اند
  . بود روزنامه ارگان اين سازمان )پرچم( »زنميا«و » سياهپوش

  
هيچيک از قتل عام ها عليه يهوديان در روسيه  با واکنشی جدی در جهان مانند واکنش ها 

ر عيد د  (Besarabia)» بسارابيا«نسبت به قتل عام اتفاق افتاده در کيشينوف، مرکز منطقه 
چهل و پنج نفر قتل عام شده و صدها انسان شامل زنان و . روبرو نشده بود 1903پاک سال 

کودکان زخمی گرديده و صدها خانه ويران شده بود، مغازه های بسياری غارت شده، کنيساها 
مورد بی حرمتی جدی قرار گرفته و کتاب های تورات پاره شده و ِپِهِن گاو به روی آن ها 

انتقام خون «در مورد اين قتل عام، بياليک شاعر مشهور يهودی گفته بود . ه بودريخته شد
  . »نوزاد را شيطان نيآفريده است

  
نظر به تبليغات ضد يهودی قبل از قتل عام ها، به ويژه . تمامی جهان به واکنش برخاسته بود

ازمان يافته، جای اتهامات بی پايه و اساسی که در حد افترای خون بود و هجمه های کامًال س
هيچ ترديدی باقی نمانده بود که کشتارها توسط محافل رسمی سازماندهی شده و پيشاپيش با 

توطئه يهوديان «ويته توجه کرد که ادعاها درمورد . دربار پادشاهی روبرو شده بود» برکت«
رسيد که  به آگاهی اش. وزنه سنگينی در تبليغات پيش از قتل عام ها بود» برای تسلط  برجهان

در طول مغزشويی که برای عمليات قتل عام ها صورت می گرفت، از مطلبی با عنوان 
نيز در تبليغات مورد کمال  ل هاپروتوک. استفاده می شد» نطق هاراو«يا » سخنرانی ربای«

چهار ماه بعد از قتل عام ها، که از بيست و هشتم اوت تا هفتم . بهره برداری قرار گرفته بود
پروتوکل يک سری گزارش چند قسمتی درباره  »زنميا«را دربر گرفته بود، روزنامه  سپتامبر

  .منتشر کرده بود مشايخ صهيون
  

شده، » سخنرانی ربای«بسياری بر اين باور بودند که استفاده ای  که از سوی کروشوان از 
با » ودیتوطئه يه«می بايست يک هشدار باشد، زيرا معلوم می شود که ادعا در مورد وجود 

سی سال پيش از آن، در سال های هفتاد قرن نوزدهم، در . آغاز نشده بودل ها پروتوککتاب 
توزيع شده بود، که داستانی   »در قبرستان يهودی پراگ«شهرهای روسيه جزوه ای با عنوان 

بود که او به اختصار به شرح کتاب ) Biarritz(» بياريتس«از زبان يک نويسنده، به نام 
سر رتکليف نام قلمی . پرداخته بود Sir John Retcliff)(» جان رتکليف«به قلم ِسر  ديگری 

بود که کتابی سيزده فصلی را با محتوای غريب و تخيلی در » هرمان گوتشه«نويسنده آلمانی 
به زبان آلمانی منتشرکرده بود اما خود نويسنده هيچگاه ادعا نکرده بود که کتاب او  1868سال 

بياريتس آن کتاب مشروح و طوالنی را کوتاه کرده و مفاد آن را درنوول کوتاهش  .مستند است
البته اين که گوتشه از نام مستعار برای نوشته هايش استفاده می . خالصه نويسی کرده بود

او که کارمند اداره پست . کرد، داليل خوبی داشت که از بدنامی اش در گذشته ناشی می شد
شغل خود برکنار شد بلکه به داليل جعل نامه ها با هدف ضربه زدن به  آلمان بود نه تنها از

و طرح اين ادعا که والدک  (Benedict Waldeck)» بنديکت والدک«رهبر دموکرات ها، 
با قدرت . درصدد قتل پادشاه و لغو قانون اساسی بوده است، مدتی را نيز در زندان گذرانده بود

ت، گوتشه شغل روزنامه نگاری و نويسندگی را برگزيد و تخيل و استعداد نويسندگی که داش
در يکی از بخش های . محض احتياط هم که شده ، نام قلمی بريتانيايی برای خود انتخاب کرد

تخيلی کتابش، يک افترای باستانی را در اين زمينه که تمامی يهوديان جهان متحده بوده و 
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با توان باالی تخيل، . ت، دستمايه قراردادقصدشان تسلط بر جهان از راه دولت محرمانه اس
گوتشه رخدادی مرموز و دراماتيک را که نيمه شب در قبرستان باستانی پراگ، واقع در مرکز 

يکی پس از ديگری، با پوشيدن ردای سفيد بلند، : بخش يهودی شهرمی گذرد، توصيف می کند
د پای شان ناپديد شده، اعالم نمايندگان دوازده سبط  بنی اسرائيل، از جمله ده سبطی که ر

حضور می کنند و در اطراف قبر ربای، برای يک همآيش سنتی که يک بار در هر قرن 
آن ها مرحله ديگری از طرح تسلط يهوديان بر جهان . برگزاری می شود، گرد می آيند

را که در يک صد سال اخير به دست » پيشرفتی«مسيحی را نيز برنامه ريزی کرده و همه 
هر نماينده، به ترتيب نوبت، ذخيره طالی موجود در دست . ده اند، تشريح می کنندآور

يهوديان، تقويت حاکميت بر بورس ها، نفوذ فزاينده بر توده های کارگر در سرزمين های 
آن ها برنامه های خود را . مختلف، رسانه ها و پست های کليدی در اقتصاد را اعالم می کند

ينده با  ذکر جزييات توضيح می دهند که از جمله نفوذ بر حکومت نيز برای يک صد سال آ
کليسا، تشويق انقالب ها عليه طبقه های حاکم، نفوذ به قلب حکومت ها و کنترل کامل 

از جمله بحثی نيز درباره يک برنامه احتمالی . مطبوعات و روزنامه ها را در برمی گيرد
پس از آنکه آخرين نماينده نطق خود . ی شودبرای تحقير و زبون کردن زنان مسيحی مطرح م

که به طرزی غافلگير کننده از قبر » گوساله طاليی«را به پايان می برد، همه آن ها در برابر 
ربای سر بر می آورد و در برابرشان می ايستد، در حالی که دايره ای از آتش اطراف گوساله 

جناب شيطان شخصًا حضور يافته و به باالی سرشان، عالي. را دربرگرفته، سوگند می خورند
پرواز درمی آيد، با صدايی که گويا از قبر بلند می شود با آن ها سخن می گويد و آن ها با زانو 

راوی که نقش او ايفای شاهد در اين نمايش . زدن در برابرش سر تعظيم فرود می آورند
  . مرموز است، پشت يکی از سنگ قبرها پنهان شده است

  
  

هنگامی که از آرامگاه يهوديان در پراگ ديدار کردم، از يادآوری آن نمايشنامه که بعدها، 
او حقيقتًا مکانی مناسب را برای عملی . تعريف کرده بود، به شدت بر خود لرزيدم» گوتشه«

مکانی که جذابيت زيادی برای گردشگران . کردن افکار تخيلی پرقدرتش انتخاب کرده بود
حت بسيار کوچک ميان خانه های بخش يهوديان را که گتوی يهوديان بسياری دارد و يک مسا
در نبود زمين بيشتر برای خاکسپاری، فوت شدگان در قبرهای چند . پراگ بوده در برمی گيرد

طبقه خاک شده اند و برای آنکه هر قبر سنگ خاص خود را هم داشته باشد، سنگ قبرها به 
. ار گرفته اند که عبور از ميان آن ها تقريبًا محال استشيوه ای کامًال متراکم در کنار هم  قر

اين مکان را برای توصيف تخيلی و تراوشات » گوتشه«با خود گفتم پس بيهوده نبوده که 
  . هذيانی خود انتخاب کرده است

  
توسط يهود ستيزان در سرزمين های مختلف مورد استقبال » گوتشه«اين بخش تخيلی از کتاب 

توده های ناآگاه وابسته خرافات، به عنوان رخدادی حقيقی که اتفاق افتاده قرار گرفت و به 
اين بخش از کتاب اصلی و همراه با ترجمه آن به زبان روسی  1872در سال . است، قالب شد

تمامی سخنرانان نمايندگان طوايف و  1881در شهرهای مختلف روسيه توزيع شد و در سال 
ند که ادعا گرديد در آن، يک ربای حقيقی که در همآيش واليات به نشستی فرا خوانده شد

» سر جان ردکليف«از کارشناسی هم با نام . مخفيانه يهوديان شرکت کرده، سخنرانی می کند
يعنی همان نويسنده آلمانی (، نقل قول شده بود که او ) که حتی نامش را اشتباهًا نوشته بودند(

، در »نطق ربای«هم از اين پس با نام » سند«. می کندسنديت اين مطالب را تأييد ) کتاب تخيلی
سرزمين های مختلف توزيع شد و پس از آنکه به روسی ترجمه گرديد، از استقبال بيشتری در 

 پروتوکل مشايخ صهيوناين مطالب به مقدمه ای برای نوشتن . شهرهای روسيه برخوردار شد
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چيدگی و ظرافت بيشتری و با زبانی با پي» برنامه يهودی«مبدل گرديد؛ کتابی که درآن، 
  . هنرمندانه و هيجان انگيز توضيح داده شده بود

  
صدها «توسط  کروشوان و صفوف » نطق ربای« اندکی پيش از قتل عام يهوديان در کيشينف،

پروتوکل با هدف تهييج توده ها توزيع شده بود، و بدين ترتيب زمينه برای انتشار » سياهپوش
  . پس از چهار ماه فراهم گرديد  »زنميا«وزنامه در ر مشايخ صهيون

  
 »زنميا«نظر به اين واقعيت که روزنامه ها گذرا هستند، به ويژه آنکه تيراژ روزنامه ای مانند 

اين افتراء الزم بود که اين جعليات به صورتی محترمانه » جاودان کردن«محدود بود، برای 
از سوی توده های روشنفکر و » وطئه يهودت«تر و جدی تر منتشر شود؛ زمان برای  کشف 

برای نخستين بار در کتاب  ل هاپروتوکبا گذشت دو سال، . کتاب خوان نيز فرا رسيده بود
   .منتشر شد »کوچکی بزرگی در دل«نوشته يک بنيادگرای مذهبی، سرگئی نيلوس، با نام 

  
  

  راه برای نيلوس هموار است
  

قدم می زديم، احساس می کردم » تسرسکويا سلو«نتی حالی که با بوريس در باغ های سلطدر 
که گويا می توانم چهره سرگئی نيلوس را ببينم که حدود يک صد سال پيش همين جا گام  بر 
می دارد؛ در همان مسير زير درختان و ميان بوته های گل، در کنار نديمه تزارينا؛ النا 

يد در زير سايه همين تنديس هايی بوريس با خنده می گويد شا.  Elena Ozerovaاوزرووا 
  .که در برابر خود می بينيم، سرگئی به النا پيشنهاد ازدواج داده باشد

  
فکر کردم، باور کردنی نيست که چگونه سرنوشت کتابی که ترجمه آن به همه زبان ها چاپ  

ه که هيچ شده و می گويند استقبال از آن، کمتر از انجيل نيست، تحت تأثير سلسله واقعياتی بود
به بوريس می گويم چگونه می توان باور کرد که اين جعليات . ارتباطی با خود کتاب نداشته اند

ديوانه کننده، در نتيجه زنجيره ای از وقايع غريبی منتشر شده که سرگئی نيلوس، اين افراط 
ه گرای مذهبی در آن نقش اصلی را داشته و مورد حمايت نديمه ای بوده است که می خواست

النا ايمان داشت که يک ساحر . يک جادوگر فرانسوی را بر ملکه خنثی کند» اثرات«است 
آمده از فرانسه و عزيزشده در دربار، پر و بال جنون انگيز خود را بر ملکه انداخته و 

  . تزارينای جوان را در جلسات معنوی شبانه هيپنوتيزم کرده است
  

ای ميان باغ سلطنتی عبور می کرديم، کوشيديم در همان حال که من و بوريس  از جاده ه
اگر دو پرنسس مونته نگرو آن جادوگر فرانسوی، فيليپ، را ...تصور کنيم که چه می شد اگر

به زوج سلطنتی معرفی نمی کردند و در آن صورت، دليلی وجود نمی داشت که پرنسس 
لوس و خواهر زاده اليزابت فدوروونا، خواهر ملکه جوان، تالش کند تا ميان سرگئی ني

  »پروتوکل مشايخ صهيون«استپانوف؛ النا اوزرووا، وصلت زناشويی ايجاد کند و جعلياتی که 
عر يک باره به ق ناميده می شود نيز نه تنها مجال انتشار و توزيع بين المللی نمی يافت بلکه

يات مشهور جعل فرستاده می شد و رخت از جهان برمی بست، همانگونه کهفراموشخانه تاريخ 
ژنرال » خاطرات«منتسب به تزار پطرکبير يا به اصطالح » وصيت نامه«ديگری، مانند 

که آن ها نيز برنامه هايی برای تسلط بر جهان را دربر می گرفت، نابود شده »  تاناکا«ژاپنی 
  . و از خاطره ها محو شده بودند
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سه توسط  يک ديپلمات در فران 1812وصيت نامه پطر کبير برای نخستين بار در سال 
، با انگيزه حمله به روسيه منتشر (Lesur) »لسور«وزارت امور خارجه آن کشور، به نام 

که بعنوان فراری به فرانسه پناه » ُسوُکوِلنيتسکی«نگارش آن به ژنرالی لهستانی به نام . شد
خود در تهيه  ژنرال. آورده و در آن جا به مقام نظامی وااليی رسيده بود، نسبت داده می شد

تدارکات برای حمله نظامی عليه روسيه دخيل بود و به کاخ ناپلئون راه داشت و در آن جا 
روزی پيش نويس سندی را با اين ادعا که وصيت نامه تزار پطر کبير است، به . محبوب بود

ين ناپلئون نشان داد و مدعی شد که از سال ها پيش آن را در دست دارد  و نيز ادعا کرد که ا
» سند«جامعه فرانسه از اين . وصيت نامه پس از سال ها تحقيق همه جانبه پيدا شده است

از سوی يک » سند«استقبال چشم گيری کرد و در ميانه سال های دهه نود قرن نوزدهم از اين 
و دوستانش که يهودستيزان مشهوری بودند، استفاده » ادوار درومون«سردبير روزنامه به نام 

تا . بعدها نيز نازی های آلمان در تبليغات خود عليه روسيه از آن استفاده کردند. شدی بسياری 
آن ها ادعا کردند که روس ها قصد دارند بر جهان مسلط شوند، اما از آن به بعد،  1920سال 
   .را جايگزين وصيت نامه دروغين پطر کبير کردند کل مشايخ صهيونوپروت

  
، که در آن ادعای وجود يک برنامه ژاپنی برای تسلط بر »اکاتان«يادداشت های ژنرال ژاپنی 

، زمانی که تاناکا به مقام نخست وزيری و 1927اروپا مطرح می شد، بر اساس مدعيات سال 
کذب و جعلی بودن اين   1932اما در سال . وزير خارجه ژاپن منصوب شده بود، منتشر گرديد

» کاواکامی«کتاب نوشته  در ديباچه )M. Ienoukai(ينوکای . يادداشت ها توسط ام
(Kawakami)   فاش شد»ژاپن از بحران سخن می گويد«با نام ، .  

  
 - هنگامی که سرانجام يقين حاصل گرديد که اين دو سند جعلی هستند، از جهان رخت بربستند 

، يکی ديگر از ) (Monita Secreta»مونيتا سيکرتا« با نام نيزهمانگونه که سند مشهوری 
يات برای افتراء بستن به مذهب يکی از شاخه های مسيحيت منجی گری، از جهان رخت جعل

آن به اصطالح سند، ادعای وجود دستوراتی به ظاهر مخفی از سوی رهبران اين . بربست
گروه از مسيحيان را خطاب به پيروان برای کاربرد شيوه های ماکياولی حقارت آميز عليه 

اين شاخه مسيحيت نيز با گذشت زمان ناچار به بيان حقيقت شده حتی مخالفان . مخالفان داشت
  . و به جعلی بودن اين سند اعتراف کردند و لذا آن سند هم از خاطره ها محو شد

  
، اين بزرگ ترين جعل، حياتی جاودانه يافته زيرا بر بستری پروتوکل مشايخ صهيوناما 

پايه فرهنگ و سنت های ملت های  مستعد از يهودستيزی لميده که ريشه های عميق آن بر
  . جهان استوار است

  
را خواند، مانند جادو شده ها به شدت تحت تأثير  ل هاپروتوکتزار نيکوالی دوم نخستين بار که 

طبق عادتش در کنار اوراق، سخنان تحسين آميزی نوشت و تأکيد کرد که اين . قرار گرفت
دستان ويرانگر «و افزود که » کرده استدقت بسياری برنامه يهودی را تشريح «کتاب با 

يهوديت در هر امری ديده می شود و از اين به بعد، اين سند، در همه سياست گزاری های 
 (Stolypin)اما اين، وزير کشور، استوليپين  .»نظام تزاری مورد لحاظ قرار خواهد گرفت

خواهان کسب » وسيهوحدت ملت های ر«يک سازمان راستگرا و يهودستيز؛ . بود که مانع شد
. در کمپين گسترده يهودستيزانه شده بود ل هاپروتوکمجوز از وزير برای بهره برداری از 

مرموز ترديد داشت، دو بازپرس از اداره  ل هایپروتوکاستوليپين که در مستند بودن 
ا ژاندارمری را به ابتکار خويش تعيين کرد و از آن ها خواست به دقت ريشه های اين ماجرا ر

بررسی کنند و  آن دو پس از زمانی نه چندان طوالنی، به تزار گزارش دادند که اين سند، 
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 ها کلپروتو ازدست «: تزار با ژستی کم سابقه باز در حاشيه ای جديد نوشت. جعلی است
  . »برای هدف های واال نبايد از راهکارهای منسوخ استفاده کرد. برداريد

  
ممکن بود به سر آيد اما النا  اوزرووا از طريق پرنسس اليزابتا،  ل هاپروتوکبدين ترتيب حيات 

 ها کلپروتو امل خواهر تزارينا، از کميته سانسور برای انتشار کتاب سرگئی نيلوس، که متن ک
همين کتاب بود که به عنوان منبع اصلی در . را هم  در بر می گرفت، اجازه چاپ دريافت کرد

به زبان های مختلف در سراسر جهان مورد  خ صهيونل مشايپروتوکتمامی چاپ های  
  . استفاده قرار گرفته است

  
. رفتارهای غريب ملکه الکساندرا، حتی خواهرش، پرنسس اليزابتا را به شدت نگران می کرد

از زمان تاجگذاری، مناسبات ميان دو خواهر به شدت سرد شده بود زيرا همانند بسياری از 
مشاهده می کرد که دور و . نيز تغييرات در ملکه را به عيان می ديد نزديکان دربار، اليزابتا

بر ملکه را زنان فناتيک بدون وجدان و گرفتار شده در بند انواع جادو و جمبلی پر کرده اند که 
اما تنها پس از . نفوذ خود را بر ملکه برای تقويت جايگاه قدرتشان در دربار به کار می گيرند

بود که اليزابتا با خود تصميم قطعی گرفت که  1902وز اول سپتامبر رخداد حيرت انگيز ر
  . بايد کاری جدی انجام دهد

  
ملکه . سرور و شادمانی قلب تزار و تمامی افراد دربار را در بر گرفته بود 1902در بهار 

دوباره آبستن بود و اين بار، همگان در انتظار تولد وليعهدی بودند تا تداوم سلسله تزاری 
همگان اميدوار بودند که به دنيا آمدن نوزادی پسر ملکه . اندان رومانوف قطعی شودخ

او چهار دختر به . الکساندرا را از فرو افتادن به اعماق جادوگری و فناتيسم مذهبی برهاند
تزار داده بود اما تا هنگامی که پسری برای واليتعهدی نزايد، احساس گناهی سنگين، مثل اين 

  . وظايف اصلی اش ناکام بوده، خواهد کرد که در انجام
  
شده  گر فيليپ، که حال مشاور ملکهاين قولی بود که جادو. »اين بار، نوزاد، پسر خواهد بود«

ملکه بدون کوچک ترين ترديدی به او . و در اتاقی در جنب اتاق ملکه زندگی می کرد، می داد
ه يک طلسم که زنگی کوچک به آن وصل اعتقاد داشت و لذا با لحنی قاطع به تزار خبر داد ک

است، از فيليپ دريافت کرده که او را نسبت به نزديک شدن همه افراد بد طينتی که درصدد 
  . لطمه زدن به وی در ايام بارداری اش هستند، آگاه می کند

  
اوايل تابستان هنگامی که افراد دربار پی بردند که هيکل ملکه گرد می شود و لباس های گل  و 

حتی انتقادها از ملکه که از آيين های علنی دربار . گشاد می پوشد، غرق در خوشحالی شدند
زنان، يکی به ديگری، می گفتند دور نخواهد بود روزی که . غيبت می کند، متوقف شده بود

تولد وليعهد را، بر اساس سنت مقبول بازمانده از » پطرو پابلوبسک«توپ های قلعه 
  . خواهند داد روزگاران گذشته، خبر

  
، سرپرست )Ott(» اوت«از پروفسور. روسيه سراسر نفس خود را در سينه حبس کرده بود

بمانند تا » پطرهوف«زايشگاه دربار و اعضای تيمش خواسته شده بود که بطور دائم در کاخ 
ه اما به داليل مرموز، ملک. آن زمانی که لحظه تولد نوزاد فرا می رسد، فورًا در دسترس باشند

خود را در اتاقش محبوس کرده و حاضر به معاينه پزشکی نبود و می گفت تنها وقتی زمان 
هيجان در قصر افزايش می يافت و سرانجام پروفسور . تولد برسد، دکتر را خبر خواهد کرد

درخواست مجوز برای معاينه ملکه را . به تزار گفت که ديگر صبر کردن جايز نيست» اوت«
در پايان معاينه، پروفسور در حالی . لکه ناچار به اجرای رضايت شوهر بودداشت و اين بار م
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چگونه بايد به تزار . از اتاق خارج شد که چهره اش نشانه های حيرت شديد را نشان می داد
اين حقيقت تلخ و شگفت را بگويد که نبايد انتظار تولد هيچ نوزادی را کشيد؛ چه برسد به اين 

برای تزار توضيح داد » اوت«پروفسور . الکساندرا حتی حامله نبود. که نوزاد پسر هم باشد
  .که اين يک نمونه کالسيک از حاملگی خيالی است

  
روزنامه های جهان گزارش دادند که اين واقعه غريب نتيجه هيپنوتيزم شدن ملکه از سوی 

ه روسيه به ملک. فيليپ دررخدادهای متعدد حيرت آور در تاريکی های نيمه شب های کاخ است
جوکی مضحک در نگاه جهانيان تبديل شد اما تزاِرعاشق از انتقاد و خرده گيری از همسر 

حق لطمه زدن به فيليپ را «خودداری می کرد و به اطرافيانش اين پيام قاطع را داد که 
هر چند ظاهرًا صداهای انتقاد خاموش شده بود اما در نهانخانه ها و در پشت پرده، . »نداريد
گان برای نجات دادن زوج سلطنتی از جادويی که شده بودند، به سختی در جستجوی راه هم

  .رهايی بودند
  

اما از ميان همه راهکارها، راههايی که اليزابتا، خواهر ملکه، عنوان کرده بود، ازسوی 
اليزابتا تصميم گرفته بود که مقام کشيشی رسمی . دوستانش قابل اجراء تشخيص داده شده بود

بار را برای سرگئی نيلوس به دست آورد تا او با نزديک شدن به تزار و ملکه، جای فيليپ در
اليزابتا به دوستانش می گفت می بايست به هر قيمتی که شده . را در دل زوج سلطنتی پرکند

 »بزرگی در دل کوچکی«؛ اليزابتا کتاب نيلوس. خواهر را از کابوس اين جادوگر رهايی دهد
ل از آن منتشر شد خوانده بود؛ آن را کتابی يافته بود که می تواند بر تارهای را که سال قب

چقدر خوب، . احساسات عميق مذهبی که در قلب خواهر و شوهرش رخنه کرده است، بنوازد
اکنون تنها کاری . که موفق شده بود النا اوزرووا را وارد کاخ کند تا همدم و نديمه ملکه شود

وصلت ميان النا با سرگئی نيلوس بود تا رخنه نيلوس هم به دربار قطعی که مانده بود، ايجاد 
اليزابتا گله می کرد از اين که زمان زيادی صبر کرده و به ندای قلبی خويش که به او . شود

نسبت به وجود روابط غيرطبيعی ميان خواهرش با دو پرنسس مونته نگرو هشدار می داد، 
  .اليزابتا اميدوار بود که هنوز فرصت باقی باشد اکنون پرنسس. گوش فرا نداده بود

  
  

  دو پرنسس از مونته نگرو  و  يک جادوگر از فرانسه
  

ميليتسا و آناستازيا، دختران شاهزاده نيکوالی، حاکم مونته نگرو، با به پايان بردن تحصيالت 
د، به خود در يک موسسه معتبر، همانگونه که  پيشاپيش از سوی پدر خود قول گرفته بودن

طور رسمی به طبقه اشراف پطرزبورگ معرفی شدند و همزمان، بعنوان يک ژست دوستانه 
در قبال مونته نگرو که همواره دوستی و مودت خود را درقبال روسيه نشان داده بود، تزار 
الکساندر سوم در مراسمی به افتخار شاهزاده نيکوالی از مونته نگرو، در يک ضيافت رسمی 

ای ميهمان عاليمقام خويش در کاخ تزاری روسيه برگزار کرد، جام شراب را شاهانه که بر
خطاب کرد و بدين ترتيب، موجب توجه بسيار » دوست خود«برداشت و او را با صدای بلند 

همين کافی بود تا اين پرنسس های جوان بتوانند با افراد مناسبی از . به دو دختران ميهمان شد
با تقالی بسيار پدر جاه طلب، دو دختر با دو . وصلت آشنا شوندطبقه اشراف و نجباء برای 

برادر، از شاهزاده های نه چندان بلند مرتبه، که پسر عموهای تزار بودند، وصلت کردند اما 
اين، سرآغاز راهيابی اين دو شاهزاده ی مونته نگرو برای رسيدن به جايگاه قدرتمندتری در 

  . دربار تزاری شد
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ه نگرو گامهای نخست را پس از درگذشت تزار الکساندرسوم و در زمانی که دو پرنسس مونت
ملکه . پرنسس الکساندرا با وليعهد، نيکوالی دوم از خاندان رومانوف، ازدواج کرد، برداشتند

آيين های تاجگذاری قرار بود دو سال ديگر . جوان در پطرزبورگ احساس غريبی می کرد
شهبانوی بيوه، همسرتزار . ات با دقت تمام و کمال اجراء گرددانجام شود تا ابتداء همه تدارک

فوت شده، هر چند مناسبات الزم را با عروس خود برقرار کرده بود اما سردی روابط آنها 
دو . ساير افراد خاندان سلطنتی نيز با ملکه جديد رفتارمشابهی داشتند. برهمگان آشکار بود

ی می کردند، با چاپلوسی کردن ها، به ملکه جوان پرنسس مونته نگرو که آينده را ارزياب
الکساندرا نزديک شده، از راههای مختلف از محبت خود به او دم می زدند و به گونه ای در 
برابرش تعظيم می کردند که گويی تاج ملکه را پيشاپيش بر سر نهاده است و با وفاداری و 

ی که الکساندرا پی برد که اين دو خواهر هنگام. امانت پايان ناپذيری، کمر به خدمت او بستند
غرق هستند و همانند خود او به امور اسرارآميز و جادو اعتقاد دارند، آن » عارفانه«در دنيای 

آن ها بودند که الکساندرا را با جادوگران مختلف . دو به نزديک ترين دوستانش مبدل شدند
يان طبقه نجباء و اشرافی روسيه آن را که در م» عرفانی«مرتبط  کردند و آيين های مرموز 

از راه آن ها بود که . روزگار هم مقبول بود، به دربار رخنه داده و به مراسم عادی مبدل کردند
. از فرانسه ارتباط يافت Philippe Vachat Nizier)(» فيليپ واخات نيتسير«ملکه جوان با 

ليون فرانسه آغاز کرده بود  فيليپ هر چند زندگی اش را با شاگردی در يک قصابی در شهر
دربيست و . اما ازعنفوان نوجوانی ايمان داشت که از قدرت ماوراء الطبيعه برخوردار است

سه سالگی مطبی خصوصی برای رسيدگی به بيماران، با معجون های مختلفی باز کرد و 
انسان ها مدعی بود که اين مايعات قدرت های ماوراء الطبيعه را بيدار خواهد کرد و سالمت 

به زودی اتاق انتظارش مملو از بيمارانی شد که از سادگی رفتار، کالم . را بهبود می بخشد
پزشکان در شهر ليون، او را . دلپذير و رسيدگی وفادارانه اش تحت تأثير قرار گرفته بودند

ر به فيليپ دوبار نيز در دادگاه محکوم گرديد و ناچا. دکتر جعلی ناميده و نکوهش کرده بودند
تت «مطبش در خيابان . اما همه اين ها تنها بر شهرت او افزوده بود. پرداخت جريمه نقدی شد

، که درآغاز تنها توده های فقير در اتاق انتظارش می نشستند، اکنون Tete- d`or)(» دور
مورد حمايت نجباء و افراد سطح باالی جامعه قرار گرفته بود و به ويژه شمار مراجعه 

حتی صاحبان . به آن از ميان زنان و دختران از طبقه های اشرافی افزايش يافته بودکنندگان 
همسايگان به ويژه عالقمند به حضور دو زن . مشاغل آزاد مشورت او را درخواست می کردند

اين همسايگان کنجکاو حرفهای زن آشپز فيليپ را برای هر . ظريف روسی در محله بودند
  . ن آشپز گفته بود که اين دو زن وابسته به دربار روسيه هستندکسی نقل می کردند  که اي

  
آری، آن ها دو شاهزاده ی مونته نگرو بودند که تصميم گرفته بودند فيليپ را به زوج سلطنتی، 
که در آن زمان درحال ديدار رسمی از پاريس بوده و مورد استقبالی بسيار مجلل و شاهانه  نيز 

 Manasevich)» مانسويچ مانيلف«يک مأمور مخفی روسی، . کنندقرار گرفته بودند، معرفی 
Manuilov)  کمپين«از پاريس اعزام شد تا فيليپ را به کاخ «)(Compiegne که در ،

مانيلف خود ابتدا در ورودی . اختيار ميهمانان عاليقدر از روسيه قرار گرفته بود، رهنمون شود
ه تحقيق از او پرداخت و در گزارشی که به مقام کاخ  با فيليپ ديدار کرد و ساعتی طوالنی ب

مردی سبيلدار، با هيکلی بی خاصيت، لباس های سياه «باالتر از خود ارائه کرد، فيليپ را 
او با نگاهی کج و بدون هيچ شکايتی درآن جا «توصيف کرد و افزود که » ساده اما کامًال تميز

آخر هفته به نظر می رسيد اما هنگامی که ايستاد و مانند يک معلم تسليم شده در لباس های 
چشمان آبی رنگ خود را بلند کرد و نگاه مستقيم می دوخت، می شد که نگاه نافذش را از پشت 
مژه های چشمان نيمه بسته، تشخيص داد و هراز چند گاهی اين نگاه، با برقی عجيب همراه 

ه انتهايش درون کيف از گردنش يک زنجير کوچک آويزان شده به طلسمی بود ک. می شد
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پارچه ای که دو سويش ابريشم ساده سياه بود، قرار داشت و مؤدبانه خواست که آن را افشاء 
  .»نکند

  
اين ديدار که توسط دو شاهزاده مونته نگرو ترتيب يافته بود، اثراتی عميق و باورنکردنی بر 

ين ديدار به مهره ای در بطور تلويحی ولی بدون واسطه، هم. آينده دربار سلطنتی روسيه داشت
  .رديدگ ونپروتوکل مشايخ صهيزنجيره  رويدادهايی مبدل شد که موجب انتشار 

  
همانگونه که شاهزاده ها پيش بينی کرده بودند، زوج سلطنتی سريعًا فريفته ی دکتر طب سنتی 

عوت ساله، نمی توانست د 51فرانسوی شدند، و همانگونه که دو پرنسس اميدوار بودند، فيليپ 
، با در اختيار گرفتن »تسرسکوياسلو«دست و دلبازانه را برای انتقال محل زندگی خود به کاخ 

آخر يک شاگرد قصابی با پيشينه بزهکاری در کشور . همه امکانات يک زندگی مجلل، رد کند
  . خود، نمی توانست بيش از اين از زندگی انتظار داشته باشد

  
که به جادوگر امکان می داد بر او حکم براند؛ او را  ملکه جوان چنان فريفته فيليپ شد

اين گونه بود که جادو و جمبل ها و . هيپنوتيزم کند و در گوشش  پيش بينی ها را نجوا کند
» معنويت«کارهای اسرار آميزی که همواره روس ها به آن ها دلبستگی زياد داشتند، همراه با 

ندگان رمز و اسطرالب ها همگی از اين پس به و داروهای سنتی و معجون های جادويی و گوي
نه تنها ملکه جوان، که خود تزار نيز . دربار تزاری راه يافتند و محبوب ملکه جوان شدند

فريفته فيليپ فرانسوی شده بود  به گونه ای که حتی در امور مملکت داری نيز با او مشورت 
سلطنتی، فيليپ خود تزار را برای در نتيجه اعتماد مطلق به قدرت تأثيرش برزوج . می کرد

اجابت خواسته های اغراق آميزش امتحان می کرد و از جمله خواهان دريافت عنوان پزشک 
رسمی شده بود، و حقيقتًا برخالف مشورت های اکيدی که ويته به تزار داده بود، از طريق 

ه شد که فيليپ خواست» کوروپتکين«فرمان صادر شده از سوی تزار به وزير جنگ، از ژنرال 
برخالف  کامل قوانين، اما . را بعنوان پزشک رسمی نيروهای دوره ذخيره ارتش منصوب کند

از روی اجبار، بخش پزشکی کالج نظامی ناچار شده بود، بطور محرمانه، عنوان پزشک را 
 اما. به فيليپ اعطاء نمايد و اين گونه بود که او به عنوان مشاور ارشد سياسی هم دست يافت

اين راز نيز، همانند ساير اسرار مملکتی، بزودی برمالء شد و طبقه های اشراف  و نجيبان 
را مسخره می کردند و محض خنده ميان خود يادآور می شدند که او چگونه » قديس فيليپ«

  . خياط  را فرا خوانده و برای خويش دوخت اونيفورم پزشک نظامی را هم سفارش داده است
  

که حمايت مطلق زوج سلطنتی از فيليپ سلب شد و او ناچار به بازگشت به  سرانجام هنگامی
فرانسه گرديد، نمی دانست که حضورش در کاخ روسيه به طرز غيرمستقيم به انتشار 

فيليپ زندگی اش را در آپارتمانی محقر در منطقه . کمک کرده است پروتوکل مشايخ صهيون
درگذشت که اين تاريخ  1905او در دوم اوت . بردبه پايان ) Arbresle(» آربرسله«روستايی 

در کتاب نوشته سرگئی نيلوس در روسيه  ل هاپروتوکحدود سه ماه پيش از انتشارچاپ دوم  
  .بود

  
معلوم شد که پرنسس اليزابتا، خواهر ملکه، در تالش هايش برای رخنه دادن سرگئی نيلوس به 

لت زناشويی ميان نيلوس با النا اوزرووا دربار ناکام شد اما کوشش ديگرش برای ايجاد وص
ضمن بهره گيری از . موفقيت آميز بود و خود نيز هميشه از اين زوج تازه حمايت می کرد

جايگاه بلند مرتبه و نفوذش بر محافل حکومتی، پرنسس اليزابتا به النا اوزرووا کمک کرد تا 
 کاملکه متن » کوچکی دل بزرگی در«مجوز کميته سانسور دولتی را برای چاپ دوم کتاب 

در حالی که تزار قبًال اين امر را . را نيز شامل می شد، بدست آورد پروتوکل مشايخ صهيون
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مورد وتوی شخصی قرار داده بود ولی اکنون انديشه تزار با مسايل مهم مملکت داری گرم تر 
  .از آن بود که متوجه چنين اموری شود

  
کميته سانسور تصميم گرفت ممنوعيت پيشين در مورد  ،1905در روز بيست و هشتم سپتامبر 

را ملغی کند، و بدين ترتيب، مجوز انتشار کتاب نيلوس صادر گرديد  ل هاپروتوکانتشار 
ابراز ترديد جدی  ل هاپروتوکهرچند که اعضای کميته سانسور خود در مورد مستند بودن 

ميته سانسور التماس کرد که به اما رييس دايره روزنامه نگاران به اعضای ک. کرده بودند
  .درخواست نديمه علياحضرت ملکه پاسخ مثبت و سريع بدهند

  
مجوز در شبی به دست النا اوزرووا رسيد که چند روز پس از آن، يکی از سخت ترين روزها 

نظر به اعتصاب همگانی کارگران، تزار زير فشار مشاوران خود متقاعد شد . برای تزار بود
تبر را امضا کند؛ مانيفستی که به شهروندان حقوقی براساس مشروطه ی منشاء که مانيفست اک

انقالب نخست روسيه در سال . اما ديگر دير شده بود. گرفته از قانون اساسی اعطاء می کرد
يهوديان را » صدها سياهپوش«در اين اوضاع، سازمان . ديگر اجتناب ناپذير شده بود 1905

د؛ زمينه الزم برای متهم کردن جدی تر يهوديان به مصيبت های به آغاز انقالب متهم می کر
در روز شانزدهم اکتبر در نطق علنی که روحانی ارشد مسکو، . روسيه فراهم شده بود

استناد کرد، و  ل هاپروتوکوالديمير ايراد کرد، او در وارد کردن اتهامات به يهوديان به 
کليسا در سراسر روسيه مورد  368ه ها در براساس دستور او، همين اتهامات نيز در خطاب

  . تأکيد قرار گرفت
  

معرفی » توطئه يهوديان«انقالب بعنوان بخشی از . زمان برای کشتارهای جديد فرا رسيده بود
نيلوس نمی توانست فرصتی عالی تر از چنين موعدی را برای انتشار کتابش به چنگ . گرديد
. ده بود، تقريبًا به دست فراموشی سپرده شده بودمنتشرش 1901چاپ نخست که در سال . آورد

، آن گونه که )»ضد مسيح«(» آنتی کريست«تنها کوچکترين محافل کتاب خوانان به ظهور 
نيلوس در چاپ آن سال کتابش در مورد آن هشدار داده بود، به اين امرعالقمندی نشان داده 

را دربر گرفت بلکه توصيف  اپروتوکل هاما چاپ های بعدی نه تنها نسخه کامل . بودند
ارائه می کرد و به زودی همين چاپ های بعدی به » سند«اين » کشف«مشروح تری از نحوه 

، در رديف پر فروش ترين کتاب های تمامی »معتبر«سراسر جهان راه يافت و بعنوان منبعی 
  . دنيا قرار گرفت

  
آن ها به کتاب مشکوک نيلوس اعضای کميته سانسور نمی توانستند حدس بزنند که مجوزی که 

می دهند، او را فردی مشهور در سطح بين الملل مبدل خواهد کرد و محبوب قلوب توده های 
  .يهودستيز جهانی خواهد شد

  
  

  سرگئی نيلوس
  
  

ازدواج با النا اوزرووا بهترين اتفاقی بود که در زندگی نيلوس رخ داد هرچند که النا؛ اين دختر 
، رييس کاخ »مايور داويد الکساندروويچ اوزروف«و خواهر ژنرال  سفير روسيه در يونان

، که خودش نيز نديمه ملکه جوان تزارينا الکساندرا شده بود، به راستی که می »آنيچکوف«
اما نه تنها النا خود را به ناگهان در . توانست در انتظار وصلتی موفق تراز پيوند با نيلوس بماند

موز و بی ثبات يافت و حتی معلوم شد که نيلوس پدر فرزندی از دامان وصلت با اين مرد مر
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زنی ديگر پيش از ازدواج نيلوس با النا هم بوده، بلکه النای مسکين ناچار شد حضور معشوقه 
بيماری و «را هم تحمل کند زيرا ناتاليا بداليل » ناتاليا کومرووسکايا«پيشين شوهر؛ خانم 

زندگی هميشگی خويش را نيز به خانه النا و سرگئی  محل» ناتوانی در اداره زندگی خود
نيلوس منتقل کرد و هرجا که آن ها برای زندگی رفتند، ناتاليا نيز باری برزندگی شان بود و 

اين النا بود که درب خانه های طبقه اشراف و نجيبان و اصيل زادگان . هرگز از آن ها جدا نشد
ود، اما عليرغم آن که همه اعضای اين در پطرزبورگ را به روی نيلوس باز کرده ب

غريب نيلوس زندگی شان از محل درآمد مستمری النا از دربار تأمين می شد، اما » خانواده«
خود النا هرگز چهره يک زن تسليم پذير؛ زنی که همواره عقب تر از شوهر جاه طلب گام بر 

  . می داشت را تغيير نداد و همانگونه باقی ماند
  

را نخستين بار مالقات کرد، نيلوس چهل ساله بود؛ بيکار، بدون هيچ محلی  هنگامی که وی
حتی اگر شنيده بود که در جوانی او،  - برای درآمد و فاقد هرگونه برنامه روشنی برای آينده 

. پيش بينی کرده بودند؛ پيش بينی هايی که محقق نشده بود» آينده طاليی«برخی ها برايش يک 
تحصيالت آکادميک را در دانشکده حقوق . لوس دانش وسيعی داشتاما هرچه که بود، ني

چند زبان می دانست؛ به زبان های آلمانی، انگليسی و فرانسه . دانشگاه مسکو به پايان برده بود
يکی ازاجدادش از اسيران جنگ سوئدی بود که در . مسلط بود و آگاه به ادبيات مدرن خارجی

واده اش در پی برخوردار شدن از مزارع  و کشتزارهايی خان. روسيه رحل اقامت افکنده بود
برادرش، . ، توانسته بود به مقام نجيب زادگی نيز دست يابدDrell)(» درل«در واليت 

سرگئی جوان نيز به عنوان قاضی  بازپرس در . ديميتری، رييس دادگاه استانی مسکو بود
مقام نسبتًا بلند . نصوب شده بوداستان قفقاز، در نزديکی مرز با سرزمين پارس، ايران، م

مرتبه و درآمدی که سرگئی نيلوس از زمين هايش داشت، می بايست ظاهرًا آينده مطمئنی را 
از نظر مالی و داشتن جايگاهی محترم در اجتماع برای او تأمين کند اما شخصيت سرکش و بد 

ی، بزودی موجب نامی اش به اين که فردی است با روحيه و خوی پرخاشگری و ستيزه جوي
برکناری اش از مقام قاضی بازپرس شد و درهمين حال، نبود هرگونه استعداد سازمان يافته 
در اداره اموالش موجب کاهش چشم گير درآمدهايش و مبدل شدن به يک صاحب فقير مزارع 

با پرخاشگری، حتی . گرديد؛ وضعی که موجب قطع رابطه اعضای فاميلش با او گرديد
  .توصيف می کرد» مجنون«می ناميد و ديميتری هم او را » بی خدا«يتری را برادرش، ديم

   
همراه با دلداده اش، ناتاليا کومرووسکايا راهی . سرگئی نيلوس به ناگهان از روسيه دل بريد

فرانسه به عنوان تبعيدگاهی خود خواسته شد و در آنجا بود که پسرشان، بدون آنکه وصلت 
آن ها همچنان وابسته به درآمد فروتنانه از . ه باشد، بدنيا آمدرسمی زناشويی صورت گرفت

زمين های نيلوس بودند که توسط  يک مدير حرفه ای منصوب شده از سوی نيلوس در 
نيلوس از بيماری شديد درهم ريختگی اعصاب رنج می  1894در سال . روسيه، اداره می شد

ی مذهبی اسرار آميز پيش می رفت؛ برد و اندک اندک به سوی دل بستن به سوی فرضيه ها
دائم دستخوش اضطراب و دلهره ای بود که او را رها نمی کرد و از خطرهايی که جهان را از 

، 1900در سال . تهديد می کرد، حرف می زد) »ضد مسيح«(» آنتی کريست«بابت ظهور 
ين ها را هم از سرانجام مدير امالکش به او خبر شوم را داد که دارد آخرين تتمه اموال و زم

بدون داشتن اميد به اندکی درآمد، نيلوس دست از پا درازتر، به روسيه بازگشت . دست می دهد
، وزير دارايی، را عامل همه مصيبت هايش می دانست »ويته«در حالی که سياست های مالی 

  . »حرف يهوديان را اجراء می کند«و می گفت ويته خيانتکاری است که تنها 
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ويته در طول يک دهه توانسته چهره روسيه را تغيير دهد؛ روس ها تا دنيا «: گفتنيلوس می 
دنيا بوده از طريق زمين هايشان امرار معاش کرده اند و حال، اين خائن نابکار کاری کرده که 

  .»روس ها به صنايع وابسته شده، و يهودی ها آن ها را به بردگی گرفته اند
  

ومت خودکامه و سازش ناپذير تزاری بود، نه تنها با انقالب نيلوس که پشتيبان درجه يک حک
به سختی مخالفت می کرد، بلکه از هر نوع و هر ميزان ليبراليسم و آزادمنشی يا اصالحات 

و » قاتالن انقالبی«يک دشمن بود و يهوديان را نيز » ويته«در نگاهش، . قانونی بيزار بود
برابر هرگونه تغيير قوانين که وضعيت يهوديان را نيلوس در . می ناميد» فرستادگان شيطان«

» وحدت ملت های روسيه«اندکی تسهيل کند، مقاومت می کرد و از حاميان سرسخت سازمان 
فناتيسم مذهبی اش پا به پای ديدگاه های سياسی . بود» صدها سياهپوش«وعملکرد سازمان 

  .قاله هايش بودراست گرايانه اش، پيش می رفت و اين دو موضوع، در کانون م
  

آری، اين همان مردی بود که پرنسس اليزابتا، خواهر تزارينا الکساندرا، برای وارد کردن او 
تالش های اليزابتا در . به دربار، به عنوان کشيش ارشد و مشاور مذهبی تزار تالش می کرد

ل زندگی حال ثمر دادن بود اما سلسله مراتب کليسا از تقديس نيلوس بعنوان کشيش، به دلي
حتی ازدواجش با النا . عاشقانه ی او که به دور از معيارهای اورتودوکس بود، خودداری کرد

اوزرووا، نديمه ملکه، که می بايست احترام و اعتبار مورد نياز را دوباره به زندگی نيلوس 
ارج ادامه معاشقه اش با ناتاليا کومرووسکايا و همچنين وجود پسری که خ. بيآورد، کافی نبود

از زندگی زناشويی به دنيا آمده بود، موانعی بود که کليسا نمی توانست به آسانی خود را به 
سرخورده و مأيوس، و مملو از خشم و کينه، نيلوس تصميم گرفت راهی و . نديدن آن ها بزند

شود، اما همزمان همسرش، النا را  (Optina Pustin)» اوپتينا پوستين«ساکن ِديِر مشهور 
کرد که معشوق پيشينش، ناتاليا را که بيمار و معلول و بی خانمان شده بود، به خانه خود  وادار

  . راه دهد
  

  سال پروتوکل – 1905
  

در تاريخ ملت ها، هيچ سالی . وجود نداشت ل هاپروتوکهيچ فرصتی بهتر از اين برای انتشار 
ز خود بر جای گذارد، سالهايی هست که بدون آن که اثرات عميقی ا. شيبه سال ديگر نيست

سپری می شود ولی سال های ديگری، سرشار از رخدادهايی است که چهره تاريخ را دگرگون 
يکی از آن سال های تاريخ ساز بود؛ با  کشتار آغاز شد و با پوگروم ها  1905می کند؛ 

  . پايان گرفت) يهودی کشی ها(
  

نام گرفت، با فرمان وزير، » خونين روز«، که بعدها بعنوان 1905درروز يکشنبه نهم ژانويه 
هزار نفره از کارگرانی که به آرامی به سوی کاخ  140به سوی انبوهی از جمعيت حدودًا 

زمستانی پطرزبورگ راه پيمايی می کردند تا عليه قانون اساسی برقرار شده، اعتراض کنند، 
در اقدام انتقام . گرديدندهزاران انسان؛ زنان و کودکان، قتل عام شدند يا زخمی . آتشباری شد

سرگئی «گيرانه سريعی، انقالبيون، روز هفدهم فوريه بمبی را بر سر راه گردش پرنس 
طعمه با دقت انتخاب . بزرگ، عموی تزار، منفجر کردند که او را درجا کشت» الکساندروويچ

؛ بشدت اهل سرگئی تنفربرانگيزترين چهره در ميان افراد دربار بود؛ انسانی بد خلق. شده بود
حتی در قبال همسرش، اليزابتا، و ظالم  -نزاع  و مجادله؛ يک ديکتاتور ذاتی؛ گستاخ در رفتار 

قتل او می بايست هشداری در مورد آينده باشد، اما از کاخ گزارش رسيد . در قبال قربانيانش
 که تزار نيکوالی دوم، پس از صرف شام همان شب، در معاشرت های شبانه درباری نيز

  .شرکت کرده است
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به خاطر استعدادش در جلوگيری از جنگ . دوباره در کانون رخدادها قرار گرفته بود» ويته«

استعفاء داده بود اما ) نخست وزيری(با ژاپن، درزمان خود از پست رياست شورای وزيران 
هنگامی که اياالت متحده . امکان نيافت مدتی طوالنی از عرصه سياسی کشور غيبت کند

مريکا پيشنهاد ميزبانی مذاکرات صلح ميان روسيه با ژاپن در شهر پورتسموث آ
(Portsmouth)  را داد، تزار در سراسر روسيه ی پهناور نتوانست کانديدايی شايسته تر از

با  1905ويته در ژوييه ی سال . ويته را بعنوان نماينده خود در گفت و گوهای صلح بيابد
يک گام ديپلماتيک تحسين برانگيز توانست مأموريت را موفقيت کشتی راهی آمريکا شد و در 

، ساعت سه بعدازظهر، پيمان صلح ميان 1905در روز پنجم سپتامبر . آميز به پايان َبَرد
در آيين شکرگزاری که بدين مناسبت در کليسای . روسيه و ژاپن در پورتسموث امضاء شد

  .ه رباهای يهودی دعوت شده بودندبزرگ برگزار شد، نمايندگان همه اديان، از جمل
  

در بازگشت ويته به مسکو، تزار نمی توانست نگاه تحسين آميز همراه با قدردانی عميق را از 
. امپراطوری روسيه را به وی اعطاء کرد» اصيل«او پنهان کند و در روز نهم اکتبر، عنوان 

توطئه های گستاخانه ای  ويته در خاطرات خود نوشته بود که اين امر در حالی عملی شد که
در پشت پرده عليه او جريان داشته است که باند های بوروکرات ها، بزهکاران و مروجان 

، دراين »کسانی که به ميزان عمق بالهت شان ظالم نيز هستند«نفاق و کينه در دربار؛ همان 
  .توطئه ها عليه وی دخيل بودند

  
شمار موارد تروريستی کم شده بود اما گردباد  امپراطوری درکام طوفان فرو رفته بود؛ هرچند

حکومت با قاطعيت و . مهيب انقالب واقعی ديگر شکل گرفته بود؛ نخستين انقالب روسی
خشونت تام  و تمام واکنش نشان می داد؛ هزاران نفر دستگير شدند؛ بسياری تبعيد گرديدند؛ 

توقيف افتاد؛ چاپخانه ها به روزنامه ها و مجله ها و نشريات ارگان سازمان ها در محاق 
فراموش خانه ها مبدل گرديد؛ برگزاری تظاهرات و گردهمآيی ها ممنوع شد و با انحالل 

  .سازمان های کارگری گرد مرگ برسر اين سازمان ها پاشيده شد
  

نياز بود تا تعادل و توازن الزم را » ويته«در چنين هنگامه ای، دوباره به دستان پرقدرت 
او بار . شايد در کالبد مملکتی که به بستر احتضار افتاده بود، روحی تازه بدمد ايجاد کند و

ديگر به خدمت فرا خوانده شد و بار دگر به مقام رياست کميته وزيران؛ همان مقامی که شش 
در آن زمان به اين باور رسيده . ماه پيش از آن اعالم کناره گيری کرده بود، منصوب گرديد

د را به تزار، که صرفًا به حاميان خودکامه توتاليتر گوش هوش سپرده بود، بود که اعتقاد خو
تزار با بالهت خويش، از مشورت نيکوی ويته، که بارزترين و مهم ترين . از دست می دهد

ويته هر چند از برقراری نوعی آزاد منشی و ليبراليسم در . حامی خود بود، غفلت کرده بود
ما از حمايت از لزوم پاسداری از امپراطوری زير حکومت سياست داخلی حمايت می کرد ا

افراطيون، آنگونه که ويته در خاطراتش نوشت، ميان خواسته های . تزارها دست نکشيد
مشروع برای رهايی از حکومت بوروکراتيک با مخالفت خطرناک با سنت های روسيه، که 

  .پايه حيات تاريخی ملت است، تفاوت قائل نمی شدند
  

، يکی از معماران اصلی سياست روشنفکرانه و يکی از »پاول ميلياکوف«، 1905يل در آور
هنگامی که دولت انتقالی برپا شد، . از تبعيد بازگشت» کادت ها«پايه گذاران حزب آزادمنش 

ميلياکوف به پست وزارت امور خارجه منصوب گرديد؛ سخنوری با استعداد؛ متبحر در تاريخ 
که درگذشته به ناچار تبعيد از زادگاه خويش را برگزيد و از و کارشناس علوم سياسی 

از  1881در سال . شخصيتی آکادميک، ردای يک انقالبی اعتدال گرای سياسی را به تن کرد
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به دليل «دانشگاه مسکو اخراج شد و با گذشت چهار سال از خود محيط  جغرافيايی مسکو 
و ده سال را در هم زندان در حبس بود و سپس تبعيد گرديد » اثرات منفی بر جامعه دانشجويان

  . دوره ی طوالنی ديگری در خارج زندگی کرد
  

در جدالی تلخ ميان رهبرانی مانند ويته و ميلياکوف، که اميدوار به  نجات تاج و تخت پادشاهی 
از راه اصالح قانون اساسی بودند، و خود نيز در ميانه نزاع افراطيون راستگرای مخالف با 

نه اصالح و پشتيبان سرکوب به دور از ترحم و مخالف هر تالشی برای برقراری آزاد هرگو
جاودان . منشی، گير کرده بودند، موضوع يهودی، جايگاه اصلی را به خود اختصاص داده بود

کردن يهوديان بعنوان نخستين گوشت دم توپ و يک قربانی سهل و آسان، معرفی کردن آن ها 
ان خطرناک و رهبران انقالب و بزرگ ترين خطر برای تاج و بعنوان هرج و مرج طلب

حکومت خودکامه، از نشانه های سياست احزاب راستگرا بود که مورد حمايت تزار نيز قرار 
  . داشت

  
، بخشی از برنامه ای برای پاسخگويی به »انقالب را در خون يهوديان خفه کنيم«لذا، شعار 

پيشآهنگی اجرای اين سياست را  »صدها سياهپوش« سازمان. بود» خطرات«اين به اصطالح 
افراطی يا زياده از حد  بر عهده داشت و از نظر سران اين سازمان نمی بايست هيچ راهکاری

الزم بود که يهوديان بعنوان نيرويی که بايد از . به حساب آيدظالمانه، در راه کسب هدف نهايی 
ايت می کنند و رهبران ليبرال را نيز در آن ها احساس خطر کرد؛ کسانی که انقالب را هد
ابايی نداشت » صدها سياهپوش«سازمان . راستای اراده خود به بازی گرفته اند، معرفی شوند

  .بنامد» حزب فراماسونری و يهودی«به رهبری ميلياکوف را نيز » کادت«که حتی حزب 
  

ای نجات روسيه بايد سرانجام ديدار از اياالت متحده و آمريکا، باور ويته را تقويت کرد که بر
ضمن بی توجهی به هشدارهای نيروهای امنيتی که وی را . را حل کرد» مشکل يهودی«اين 

همراهی می کردند، او از روز نخست ديدار خود از آمريکا برای بازديد تک و تنها، بدون 
ش آسان برقراری ارتباط با يهوديان براي. حضور محافظان، از بخش يهودی شهر بهره گرفت

يهوديانی که او آن ها را ديد، . بود، به ويژه که  بسياری از آن ها روسی هم سخن می گفتند
گفتند که پيکر پدرانشان در سرزمين روسيه است ولی بخاطرهمه بالهايی که تحمل کرده اند، 

 اين يهوديان تأکيد کردند بخاطر تلخی های. ديگر نمی توانند آن را ميهن محبوب خود بدانند
زندگی شان توانسته اند از مقام شهروندی آمريکا برخوردار شوند اما درهرحال اعتراف کرده 
بودند که روسيه را هم از خاطر نخواهند برد هرچند که بر نفرت شان از حکومت روسيه تأکيد 

  . نهاده بودند
  

ات خود ويته هنگامی که بارديگر به رياست کميته وزيران رسيد، تصميم گرفت که از اختيار
بهره گيرد تا اين موج آزار و تعقيب يهوديان را متوقف کند، اما همه تکاپوهايش محتوم به 

روزی به آگاهی اش رسيد که در زير زمين ساختمان پليس، دستگاههای چاپ . ناکامی بود
مصادره شده از چاپخانه های زيرزمينی پلمپ شده توسط پليس، حال از سوی واحد ويژه ای 

خود از اختيارات مستقل برخوردار است، با دستور فرمانده واحد، کاپيتان که در کار 
شبانه روز مشغول انتشار اوراق و مطالب يهودستيزانه در تأييد کشتارها و قتل  » کميساروف«

زيرزمين ساختمان پليس . منبعی دست اول اين خبر را به ويته رسانده بود. يهوديان است
محموله های عظيم مطالب فتنه انگيزانه پيشاپيش در . اشتدرست زير دماغ  ويته قرار د

. شهرهای مختلف توزيع شده و چاپ اوراق ديگر، با التهاب زياد و بدون وقفه ادامه يافته بود
برای حفظ اثر غافلگيری و برای اينکه کميساروف امکان منحرف کردن اقدامش را نداشته 

صوصی اش برای آوردن کاپيتان به دفترش باشد، ويته، پيشکار شخصی خود را با درشگه خ
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اين پيشکار کميساروف را وقتی غافلگير کرد که حتی فرصت نيافت آنگونه که . اعزام کرد
کميساروف . شايسته مالقات با رييس کميته وزيران است، اونيفورم نظامی خود را به تن کند

نيز حضوری پر ابهت هرچند با لباس شخصی به محل کشانده شده بود، اما در همين لباس 
داشت؛ قد بلند؛ موهای سياه؛ ريشی متوسط  که با دقت تمام شانه و آراسته شده بود؛ با عينکی 

  . برچشم از پرآوازه ترين چشم پزشکی شهر
  

ويته واقف بود که کميساروف هم صاحب مقامی با اهميت است و هم ترقی بيشتری برای او 
انه زيرزمينی را تکذيب می کرد، نمی شد که او را پيش بينی می شود و حتی اگر وجود چاپخ

ويته برخالف رويه اش، اين بار تصميم گرفت با ظرافت و پيچيدگی عمل کند . دروغگو ناميد
مؤدبانه جويا شد تا بداند که . و چنين تظاهر کند که به کارهای کميساروف عالقمند است

کميساروف غافلگير شده، . »می رود؟عملياتی که از همه جزييات آن آگاه است، چگونه پيش «
در دامی که ويته در جلوی پايش پهن کرده بود، افتاد و بدون هيچ مخالفتی، همه اقدامات خود 

ويته نيز بی هيچ درنگ و ترديدی، به او فرمان داد که همه مطالب چاپ شده را . را برشمرد
» فونتانکا«را در آب رودخانه منهدم نمايد و دستگاههای چاپ را کامًال ويران کند يا آن ها 

مبادا هرگز دوباره اغواء شده و بخواهی «افسر به حيرت افتاده را هم هشدار داد که . غرق کند
با احساس رضايت عميق، ويته با خود گفت اين بار شايد . »چنين عملياتی را تکرار کنی

قدامش هراندازه هم يهودستيزان درس عبرتی بيآموزند، اما چيزی نگذشت که پی برد که اين ا
که موفقيت آميز بود باز نتوانست با طوفان به پا خاسته يهودستيزی که با دلگرمی به حمايت 

خود را به آگاهی تزار » موفقيت«هنگامی که ويته آن . حکومت انجام  می شد، مقابله کند
ن ماجرا رساند، با سکوت سنگين تزار روبرو  گرديد  و  به خوبی احساس کرد که تزار با اي

  . بيگانه نبود
  

ويته به اين باور قطعی رسيد که در هرچه که به يهوديان مربوط می شود، همانند تمامی 
ويته در . حمايت می کند» صدها سياهپوش«موضوع های ديگر، تزار از موضع سازمان 
اکثر رهبران آن، ماجراجويان سياسی بدون «: يادداشت هايش درباره اين سازمان نوشته بود

وجدان و به دور از ذره ای منطق هستند که همه تالش آن ها معطوف به تحريک توده ها، 
آن ها تجسم ميهن گرايی ...ضمن بهره گيری از ناآگاهی و تمايالت سطح پايين عوام است

اين حزبی است ...وحشيانه و نيهيليستی هستند که از دروغ، افتراء،  تزوير و ريا تغذيه می کنند
اکثر اعضای اين حزب را . وميدی ناشی از ترس رشد کرده و فاقد انسانيت استکه بر پايه ن

کّله داغ هايی که عقل خود را از دست داده اند، تشکيل می دهند و تازه اين افراد نيز زير 
  .»رهبری ظالمانی هستند که هرگز تغييرنخواهند کرد

  
ديد در قبال يهوديان خارج از هرگونه سياست ج: اما پيامی که از کاخ تزار رسيد، روشن بود

ويته به زودی متوجه شد که اين بار نيز اغواء شده و . اختيارات رييس شورای وزيران است
بارزترين «: در دفتر يادداشت هايش نوشت. مأموريتی غيرممکن را بردوش خود نهاده است

ت؛ نشان معرف در زندگی سياسی روسيه، احساس سرخوردگی عميق از حکومت کنونی اس
حکومتی که به دام يک غده سرطانی فساد افتاده؛ همه بيماری های سخت دست به دست هم 
داده و يک جا دامن مملکت را گرفته؛ سردرگمی دهشتناکی در هر گوشه ای از اين آب و 

روح روسيه  دردمندانه ضجه می زند و خواهان رهايی از شکنجه های هرج . خاک حاکم است
خوان سراسری، که از اين سر تا به آن سر اين سرزمين پهناور طنين فرا. و مرج طلبانه است
  .»ادامه زندگی در چنين وضعيتی امکان پذير نيست: افکن است، می گويد
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ويته پيش از کناره گيری دوباره اش از نخست وزيری تنها يک آرزو داشت؛ می خواست 
با تالش . ی، تکميل کرده باشدمسئله استقراض خارجی را برای نجات اقتصاد کشور از فروپاش

بسيار توانست ضمانت بانک های فرانسه، هلند، انگلستان، آلمان، آمريکا و روسيه را بدست 
تالش های آلمانی ها برای جلوگيری از دادن وام به . آورد تا استقراض اجراء شده باشد

ن وام شده اند؛ روسيه، اينگونه از سوی دشمنانش توصيف شد که يهودی ها مانع از اعطای اي
در عمل معلوم شد که گروه بانک های يهودی و در صدر . افترايی که کذب بودن آن ثابت شد

آن ها، روتچيلدها، مشارکت خود را در اعطای وام، به امر بهبود وضعيت يهوديان روسيه 
  . مشروط کرده بودند؛ شرطی که حکومت تزاری روسيه هيچ توجهی به آن نکرد

  
عملی شد؛  اين، بزرگ ترين وام خارجی در تاريخ  1906يافت وام در آوريل سرانجام نيز در

: روز چهاردهم آوريل، ويته نامه کناره گيری خود را به تزار تسليم کرد. مدرن آن دوران بود
قادر به دفاع از انديشه هايی که برخالف وجدان من هستند، نبوده و نمی توانم شريک ...«

. »ه افراطی باشم که اخيرًا به پرچم سياسی وزير کشور تبديل شده اندديدگاه های محافظه کاران
يکی از سياست هايی که ويته صريحًا با آن ها مخالفت داشت، رفتارهای حاکميت در قبال 

  .يهوديان بود
  
در آستانه کناره گيری هنگامی که درحال گذراندن استراحت در خارج بود، دوستانش به ويته  

مخالفانش او را متهم . بادا به روسيه  باز گردد، چون جانش در خطر استهشدار دادند که م
می کردند که حامی يهوديان است، و خود  به خوبی  واقف بود که  در آن ايام، هيچ اتهامی 

يهوديان روسيه هرگز به «: در يادداشت هايش نوشت. نمی توانست به سنگينی اين ادعا باشد
هرگز نيز حال و روزی مصيبت بارتر از امروز نداشته اند؛ اندازه امروز دشمن نداشته و 

من با قلبی آسوده کامًال ايمان دارم . وضعيتی که بيشترين زيان را برای صلح در مملکت دارد
تا هنگامی که مشکل يهوديان در دست انتقامجويان و افراد به دور از خردگرايی سياسی باشد 

ه می کنند، روسيه در وضعيت بحرانی و ناآرامی و که از اين شيوه های غيرانسانی استفاد
  . »خيزش ها باقی خواهد ماند

  
فرصتی مناسب تر از چنين وضعيتی را برای انتشار آن به  ل هاپروتوکحقيقتًا که جاعالن 
همه در جستجوی گوشت دم توپی بودند که همه گناه ها را به گردنش . خواب هم نمی ديدند

که در سرزمينی » دولت در خفای يهودی«تر از ادعای وجود يک چه چيزی مناسب . بيندازند
  بيگانه تشکيل جلسه می دهد تا ويرانی کشورهای مسيحی را برنامه ريزی کند؟ 

  
مصائب حکومت خودکامه مطلق در برابر آنچه که قرار بود بر سر ملت روسيه، پس از 

در بسياری . د، هيچ و پوچ بودتاجگذاری پادشاه اسرائيل و آغاز به بردگی کشيدن همگان بيآي
از قتل عام ها به توده های تحريک شده گفته می شد که شما قربانيان بی گناه را نمی کشيد، 

  . بلکه با دشمن حقيقی که محکوم به نابودی است، به مبارزه برخاسته ايد
  

ل توکپروشايعه ها درباره صليب منقوش بر پنجره ملکه اعدام شده و کتاب سرگئی نيلوس با 
. ی ذکرشده درآن که زير تخت ملکه پيدا شده بود، احساسات توده ها را تهييج می کردها

بود؛ سال هايی که  1920تا  1918درصدر تبليغات راست گرايان در سالهای  ها پروتوکل
رهبران گروههای افراطی به صفوف ارتش سفيد رخنه کرده و . انقالب هنوز ادامه داشت
که شتاب زده تهيه و چاپ می  ل هاپروتوکيه در کار توزيع جزوه های افسران در سراسر روس

برای سربازان عادی که قادر به خواندن چنين مطالب پيچيده ای نبودند، . شد، دخالت داشتند
نسخه کوتاه تری تهيه شده بود که توضيح می داد چگونه يهوديان موجب انقالب شده و اجرای 
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يکصد هزار يهودی در موج جديد کشتارها . ان آغاز کرده اندبرنامه خود را برای تسلط بر جه
  . در سراسر روسيه کشته و بسياری ديگر زخمی و معلول شده بودند

  
تغيير يافته و افسران » کمونيسم -يهودی «به توطئه ی » فراماسونری -يهودی «توطئه ی 

گريخته و در جهان  ارتش سفيد در هر فرصتی از آن دم می زدند و هنگامی نيز که از روسيه
حتی در ميان آنها . را با خود همراه می بردند ل هاپروتوکپراکنده شدند، هنوز نسخه های 

، به سازمان های »قيمتی مناسب«رادر برابر » سند«کسانی بودند که تالش کرده بودند تا اين 
  .يهودی بفروشند

  
اما بيشترين خوشآمد از سوی  در سرزمين های بسياری استقبال شد، ل هاپروتوکهر چند که از 

آلمان ها بيان شد که با آغوش باز و گرم خود، اين قضيه را مورد حمايت قرار دادند چرا که 
اين جعليات، می توانست در دسترس ترين و ساده ترين دليل برای شکست آلمان در جنگ 

  . و رنج وارده  پس از آن به ملت آلمان باشد) جهانی اول(
  

در آلمان توسط  خود حکومت تأمين  ل هاپروتوکهای ديگر، هزينه انتشار برخالف سرزمين 
چاپ اول رسمی . در تامين اين پول شريک شد» هوهن تسورلن«شد و از جمله خاندان 

» لودويگ ميلر«، که نام حقيقی اش »گوتفريد  تسوربک«به زبان آلمانی از سوی  ل هاپروتوک
شاهزادگان «ر داده بود، منتشر شد و او کتاب را به تغيي» ميلر فون هاوزن«بود و آن را به 

 ل هاپروتوکاما پيش از آن نيز روزنامه هايی مانند روزنامه تئودور فريتش  . تقديم کرد» اروپا
  .را منتشر کرده بودند

   
گزارش رسيد که قيصر تبعيدی آلمان با تمامی قلبش، ايمان داشت که پيران يهود موجب سقوط 

را به عنوان هديه به  ل هاپروتوکزاده پروس، يوآخيم آلبرت نيز نسخه های شاه. او شده اند
  . همگان می داد

  
اين تئوری پايه و اساس موج گسترده ی يهود ستيزی . تازگی نداشت» توطئه يهود«تئوری 

سياسی بود که اروپا را در دهه هشتاد قرن نوزدهم درنورديده بود؛ تئوری که به ويژه در آلمان 
را عين حقيقت تصور می کردند و لذا، چاپ های جديد  ل هاپروتوکو مردمش  قوی بود
با فاصله های چند هفته منتشر می شد و درطول سال ها، صدها هزار نسخه از آن  ها پروتوکل

برای  ل هاپروتوکدر اين کشور به فروش رفته بود و سخنرانان در گردهمآيی های علنی از 
  .ده می کردندتحريک احساسات توده ها استفا

  
مضحکه و مرموز و شگفت، توسط جاعالن سرهم » سند«؛ اين پروتوکل مشايخ صهيونکتاب 

بندی شده بود تا در خدمت نيروهای اهريمنی باشد که سکاندار سرزمينی بودند که با دست خود 
پايانی تلخ را برای کشور خويش رقم زدند اما پس از فروپاشی اين امپراطوری نيز اين جعل  
همچنان تخيل افراطيونی را آتش زد که بسياری از آن ها به پيش بينی های پايان جهان ايمان 
داشتند و نيز ابزاری بود در دست بقيه ی سياستمداران بد ذات و بدگمانی  که از آن برای هدف 

  .های خود بهره برداری کردند
  

در  1967منتشره سال در مقاله ) Christopher Sykes(» کريستوفر سايکس«همانگونه که 
سرگئی نيلوس بر اين باور بود که او با انتشار کتاب و معرفی «: نوشت» تاريخ امروز«نشريه 

اما عمًال کتاب و افکار او به مثابه مين و بمب . افکار خود بمبی پرقدرت را منفجر کرده است
  ل می کندز نيز که هنوز است، عمخوشه ای بود که بطور منظم  و با تأخير زمانی هنو
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  فصل سوم
  

  
  پروتوکل مشايخ صهيون بر نيمکت متهمان

  
  

  وکيل شاکيان –جرج برونشويگ 
  

در آن صبحگاه يکی از روزهای ماه ژوئيه، جرج برونشويگ هيچ فکر نمی کرد رسالتی که 
 ساله و 25 یجواناو . مادرش بردوش او می نهد، تمامی زندگی اش را دگرگون خواهد کرد

خود را از خانه ی پدر و مادرش دفتر کار ازه کار بود که همين چندی پيش يک وکيل دعاوی ت
اما خود را . برن منتقل کرده بود در شهر) Marketgasse( »همارکت گاس« به محله اعيانی

عادت داده بود که هر بامداد نيز سری به پدر و مادر بزند؛ عادتی که آن را تا پايان حيات 
 درشپ فتاری درميان اعضای خانواده برونشويگ، فرانسه بود زيرازبان گ. والدين تغيير نداد

گاه زبان آلمانی را در بخش فرانسوی سوييس بود، هيچ) Avanche( »آوانش«که اهل ناحيه 
» آلزاس«منطقه  برونشويگ از خانواده پدریريشه و تبار  .موخته بودبطور کامل نيآ

(Alsace) ادينگن«از ناحيه  و خانواده مادری اش« (Edingen) از  که يهوديان بيش ،بودند
که به  1874مادرش برايش تعريف کرده بود که تا سال . سال در آنجا زندگی کرده بودند 350

يهوديان حقوق متساوی شهروندی در سوييس داده شد، آنان مجاز نبودند که با تاريک شدن 
پدر و مادر . وی و برزن بيآيندو به خيابان و ک هوا، از محل زندگی شان پای به بيرون بگذارند

ی برای امکان تحصيل بهترانتخاب کرده بودند که زندگی  به اين دليل شهر برن را برای او
از  یپس از فارغ التحصيل پدر برونشويگ اصرار داشت که جرج. فرزندان خود فراهم کنند

 بهزبان فرانسه  به ،(Dijon)ن دانشکده حقوق دانشگاه برن، با ثبت نام در دانشگاه شهر ديژ
بدهد و از اين روی، هربار که جرج نيازمند فرانسه می شد، تسلط  خود را به  ادامه صيالتتح

  .اين زبان مديون پدرش می دانست
  

اغلب در اين ديدارهای صبحگاهی و به هنگام نوشيدن فنجانی قهوه به گفتگو در مورد  آن ها
 آن روز صبح جرج با شنيدن اين که ود کهخانوادگی می پرداختند و به همين دليل بمسائل 
 ساختماندر رشته کالم را فورًا به يک گردهمآيی نازی ها کشاند که سيزدهم ژوئنپدرش 
يهودستيزی  بويژه اين که. ی برن برگزارشده بود، جرج بشدت به حيرت افتادکازينو

ها وجود اين پديده اده او زياد مورد بحث قرارگيرد، گر چه آن موضوعی نبود که در ميان خانو
جرج . اروپا نيزبه آن واقف بودند همانگونه که همه يهوديان - شوم را تشخيص می دادند

رخ داده بود، با برايش  هيچگاه در مورد چند حادثه يهودستيزانه که در نوجوانی و جوانی او
يک . بود که تنها هشت سال داشتهنگامی ر صحبتی نکرده بود؛ نخستين مورد پدر و ماد

 ،او در پارک همکالسی اش به اين دليل که وی يهودی است، از ايستادن و قدم  زدن در کنار
در زمان گردش دسته جمعی همکالسی ها که معلم بچه ها را دو نفر، دونفر درکنار هم گذاشته 

ودی ديگر او را در ، يک هم کالسی يهبا خونسردی کامل در واکنشمعلم . دبود، روی گردان
و او هرگز نمی توانست سکوت معلم  ره هنوز در ذهن جرج باقی بوداين خاط .کنارش گذاشت

  .ويش را ببخشدخ
  

جرج خود را به واحد هنگامی که برای انجام سربازی،  ،1931در سال  ،چهارده سال بعد
د فرمانده واحد که از يهودی بودنش د، از استقبال سرو خدمت زير پرچم معرفی کر نظامی
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کافه ای رفت، شنيد  به در حالی که وی با همقطارانش شامگاه همان روز. دآگاه بود، جا خور
از امروز وکيل بود، با تلخی از اين که نيز که فرزند يک ديپلمات و خود  که سرجوخه واحد

هنگامی که سرجوخه به . ، ابراز ناراحتی می کندشان ملحق شده يک يهودی به واحد نظامی
اما جرج با . ادعا کرد که زياده از حد نوشيده استد، متوجه حضور برونشويگ ش ناگهان

آگاهی به اين که مشروب رازها را افشاء می کند، به خوبی اين ضرب المثل را می دانست که 
سرجوخه ظاهرًا معذرت خواهی کرد !. حرف راست را بايد يا از زبان مست شنيد يا از ديوانه
برونشويگ که به . لب خود را زده استاما جرج ترديدی نداشت که سرجوخه حرف واقعی ق

وان افسر ارتش آغاز خوبی به عنبتواند و اميدوار بود که  تازگی به درجه ستوانی منصوب شده
سوييس داشته باشد ولی با سکوت آن ماجرا را تمام کرده بود، دردل از خود جدًا احساس خشم 

  .می کرد
  

 وان يک دانشجوی ممتاز شناسانده بود،ا به عندر دانشگاه، در همان حال که وی خود رسپس 
 ه بودخواسته شداما از دو تن از دانشجويان يهودی دوستش . نمی کرد احساس تبعيض خاصی

او هنوز از اين که . رندپس بگيت خود را در باشگاه پرآوازه دانشجويان که تقاضای عضوي
به اين  یاعتراض برای جلوگيری از به خطرافتادن موقعيت خود دردانشگاه، از بيان هر

ه و برای حمايت از دوستانش در کنار آن ها قرار نگرفته بود، به موضوع خودداری کرد
   .راستی خون دل می خورد و خويشتن را مالمت می کرد

  
  .همه اينها مربوط  به گذشته بود اما

کالت خود، برونشويگ چندان توجهی به گردهمآيی اخير وکار دفتر  در هيجان ناشی ازگشايش
پدرش، چنان  بامداد آن روز از زبان اما ابراز نگرانی. نکرده بوددرشهرشان  نازی ها

نيز موقعيتی در همان روز صبح . و قول داد اين موضوع  را بررسی کندغيرعادی بود که ا
  .اين ارتباط  پيش آمد

  
در  .اداره می شد، توقفی کرد آن هابرونشويگ در داروخانه ای که توسط يک خانواده دوست 

حالی که منتظر بود که نسخه داروهای مادرش پيچيده شود، برونشويگ متوجه شد که دوست 
يهودی اش بيش از اندازه ی هميشگی دستپاچه و کالفه است و می خواهد سر درد دل داروساز 
شامگاه پيش از آن، در جريان نشست معتمدين يهودی شهر تصميم گرفته شده بود  .را بازکند

اعضای اين جبهه ی بشدت افراطی . سوييس به عمل آيد» جبهه ملی«نونی عليه اقدامی قا که
نسخه های کتاب  ی برن به توزيعگردهمآيی نازی ها در کازينو دست راستی درجريان

می دانستند که در آن سوی مرز،  يهوديان سوييس. پرداخته بودند پروتوکل مشايخ صهيون
آن . ه اقدام عليه يهوديان پرداخته استب مشايخ صهيونل پروتوکاستفاده از کتاب سوء هيتلر با 

اراذل و کتاب در روسيه برای تحريک  همينمی دانستند که چگونه از به خوبی همچنين ها
اين کتاب در سراسر اروپا و چگونه  استفاده شد) يهود کشی(پوگروم  به منظور انجام اوباش

مانند بسياری . ندافراد تحريک گرد ود تا احساسات ضد يهودی برانگيخته توزيع می گردي
هم در دسترس بود، اما يهوديان آن را نخوانده کتاب در سوييس  ، با وجود آنکه اينازيهوديان

د و در يک گردهمآيی عمومی به رايگان عرضه می ش کتابکه نخستين بار بود  اين. بودند
ر بلندگوها، افراط گرايان ی از آن دبا خواندن بخش هاي ،درهمان حال در جريان اين گردهمآيی

آلمانی کتاب به چاپ  در بخش پايانی. جمعيت را تحريک کنند دست راستی تالش می کردند تا
شده بود که اين کتاب سند محکمی  نوشته، )Theodor Fritsch( »تئودور فريتش«سردبيری 

 فريتش. بيننددر جوامع خود آزار ب از حضور يهوديان ،مردم نبايد بيش از اين است بر اين که
  .افزوده بود، اين وظيفه همه ملت هاست که حيات اين نژاد خطرناک را نابود کنند
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شهروندی به يهوديان اعطاء شد، اقدامات و واکنش های حق  1874که در سال  حتی پس از آن
 به عنوان ،بود پيشداوری های منفیی که ريشه گرفته در بستری تاريخی از تبعيض آميز

ه باری عليدر گذشته حتی اقدامات مرگ. سوييس باقی مانده بود زندگی يهوديان ازعادی بخشی 
يهوديان انجام گرفته و افرادی از اين جامعه به خاطر تهمت هايی که به آن ها زده می شد، از 

، درآتش سوزانده جمله افترای کشتن اطفال غيريهودی برای استفاده ازخون آن ها در خمير نان
به زمان های بسيار دور بود که در خاطرها مربوط ها رخدادهای اين همه اما . شده بودند

نوع قديمی آن از رونق  يهودستيزی ازظاهرًا  ،سوييسدراين برهه از تاريخ . کمرنگ می شد
برای مثال، هراز چند گاهی، خبرهايی در . افتاده و جای خود را به نوعی نرم تر داده بود

. می رسيدبه گوش های يهوديان سنگ قبرهای آرامگاه  مورد تعرض و هتک حرمت نسبت به
طبوعات منظم عليه بروز احساسات ضد يهودی در م ینمايندگان جامعه يهودی سوييس به شکل

ين ، اما انداعتراض می کردو نهادهای عمومی و نيز عليه پخش نوشتارهای يهودستيزانه، 
داشتند که چنين اقداماتی موجب برهم  واهمه اعتراض ها جنبه تهاجمی نداشت، چرا که يهوديان

  .خوردن توازنی شود که اندوهگينانه آموخته بودند که بايد با آن کنارآيند
  

و مبدل شدن اين  قرن بيستم، افزايش فعاليت های ضد يهودی موجب نگرانی از آغاز دهه دوم
. ه بودرسيدگی از سوی هيئت مديره جامعه يهودی سوييس شدبرای دايمی  امور به مشکالت

جبهه «يعنی  ،می رسيد و ظهور حزب نازی سوييس ،اخباری که از کشور همسايه، آلمان
که آشکارا حمايت خود را ازاقدامات آدولف هيتلرعالم کرده بود، اين ضرورت را به » ملی

شرکت . ه يهوديان سوييس درپيش گرفته شودی از سوی جامعوجود آورد که سياست جديد
موافقت کرده بودند که راه های توسل به يک اقدام قانونی  ،ه روز پيشکنندگان درنشست شامگا
 آن ها خودرا بررسی کنند، اما  ل مشايخ صهيونپروتوک کنندگان کتاب عليه ناشران و توزيع

غلی ش، جايگاه که با دخالت در چنين پرونده ای عميقًا ترديد داشتند که موفق شوند وکيلی بيابند
دراين مقطع زمانی که راستگرايان تقويت می شوند، به خاطر دفاع از خود را دراين جامعه و 

  .يهوديان، با مخاطره روبرو کند
  

همگان . شد روخانه به يک اتفاق خوش ُيمن مبدلديدار آن روز صبح جرج برونشويگ از دا
شان هنوز  وکالت در دفتر) Emil Raas( »اميل راس«می دانستند که شراکت برونشويگ و 

ها حاضر می شدند که جامعه  آيا آن .برای آن ها مشغوليت کاری ايجاد نکرده بودآنقدرها 
ی سوييس و حاميان عليه نازی ها رابطه با دعوی حقوقیيهودی سوييس را در محکمه ای در 

که اجازه می دهد آنان وکالت کنند؟ دوست يهودی داروساز از جرج برونشويگ پرسيد، آيا 
ت مديره جامعه يهوديان مطرح هيئ و و اميل راس را در نشستت دفتر اموضوع احتمال وکال

  !.کند؟
  

با شنيدن پرسش  را نخوانده بود و ل مشايخ صهيونپروتوکجرج برونشويگ هيچگاه کتاب 
نام دفتر وکالت وی با يک موضوع  دوست داروسازش، درفکر فرو رفت که آيا در آميختن

با خود گفت که نفعی از اين . خواهد بود يا خير؟او خوب  به يهوديان، برای آينده کاری مربوط 
) ذبح يهودی(» کاشر«الزامًا  نبودند، خوراِک مذهبیخانواده او يهودی  .کارحاصل نخواهد شد
ه جای نمی آوردند، اما آن ها همواره در روز شنبه مقدس را ب، »شبات«نمی خوردند و قوانين 

يوم «و  )سال نوی عبری يهوديان(» روش هشانا« ،)جشن فطير(» پسح« مذهبیآيين های 
به عنوان نوجوانی داشت جرج هنگامی که . شرکت می کردند )روزه بزرگ يهوديان(» کيپور

آماده می شد، هفته ای يک بار ) جشن تکليف و پذيرش وظايف دينی(» برميتصوا«برای جشن 
بتواند » ابرميتصو«با رهنمود يک مربی، زبان عبری را ياد می گرفت تا در آيين جشن 

حقيقت يهودی بودن، زياد وقت ، اما درمجموع. مطالب الزم را به زبان دينی يهوديان بيان کند
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خود را  ،او بيش از هر چيز ديگر. او را نمی گرفت و وی را به خود مشغول نمی کرد
اما با شنيدن درخواست . کردشهروند سوييس می دانست و از مليت خود احساس غرورمی 

صبح همان روز خود را پدرش به ياد می آورد که گفته بود قول روخانه، اکنون، دوستش در دا
لذا، جرج تصميم گرفت که دست . درباره فعاليت های يهودستيزان بررسی بيشتری خواهد کرد

اما پيش از . يکش در ميان بگذاردبا شرکم اين پيشنهاد را مورد تأمل و تفکر قراردهد و آن را 
  .در اين باره مشورت کند» اودت«هرکس ديگر، او می خواست که با هر چيز و مهم تر از

  
به همين تازگی هفده ساله شده و برونشويگ از او درخواست ازدواج کرده و درحالی که اودت 

د که از اودت پاسخ رد نخواهد شنيد اما می بايست که همه قواعد و سنت ها را دراين مطمئن بو
لذا، . مانی که او طفلی سه ساله بود، از دنيا رفته بودپدر اودت در ز. خصوص رعايت کند

سته گلی با خود برد تا رسمًا دجرج برای خواستگاری نزد مادر اودت رفت و به رسم معمول، 
  .تقاضای ازدواج با دخترش را مطرح کند

  
. جرج برونشويگ را می شناخت تا جايی که يادش بود، در طول همه زندگی اشاودت 

پدر بزرگ اودت نيز از اهالی . وجود داشت خانواده ی آن ها شباهت هايی  درپيشينه هردو
. ريشه و تبار خانواده مادر بزرگش نيز مانند جرج از آلزاس بودو  ،)Endingen( »ينگناند«

گام که نوزده جرج از آن هن. خانواده های جرج و اودت سال ها بود که با هم دوستی داشتند
. جلب دوستی و محبِت اودت دوازده ساله با آن موهای بافته کلفت بودساله بود، عاشقانه در پی 

ی دختر اودت با دست انداختنش، با طنز و کنايه از مرد جوانی سخن می گفتند که ها یهمکالس
تا خانه برايش حمل  دت رااومدرسه ای کتاب های درپايان مدرسه، سرکوچه منتظرمی ماَند و 

 اودت از همان زمانی کهکه  د که جرج برای اودت فاش کردهمين چند هفته پيش بو. می کند
نشان داد که  برای اثبات اين امر نامه ای راو دوازده ساله بود، قصد ازدواج با او را داشته، 

ولی در لحظه آخر، از انداختن آن به صندوق پست، خودداری در اداره پست تمبر خورده بود 
درهمين نامه ی سالها قبل، جرج از اودت نوجوان . ودکرده و دلش لرزيده و دچارترديد شده ب

چنين ژست رومانتيکی در . تقاضا می کرد که به روزی بينديشد که آن ها يار زندگی هم شوند
قلب هر دختر جوان، چه برسد به اودت که از همان کودکی کسی جز جرج را نمی شناخت، 

  .احساس عشق پديد می آورد
  

کالت جامعه يهودی به آسانی وپذيرش در مورد راس  و اميلتصميم نهايی جرج برونشويگ 
را درهمين خيابان دفتر کارشان ل مشايخ صهيون پروتوکنسخه هايی از کتاب  آن دو. اتخاذ شد

مفاد هولناک اين کتاب آن ها را حيرت زده کرد و ترديدی برای آن ها . خريده و مطالعه کردند
اودت نيز بالفاصله . توانند به آسانی از آن عبورکننده نمی است ک یکه اين چالش باقی نگذاشت

ولی اودت عاشق . و گفت اين امرموجب مباهات خواهد بود حمايت کرداز اين تصميم جرج 
هنوز نمی دانست که پذيرش اين مسئوليت، ازدواج او و جرج را تا ماه ها به تعويق می اندازد 

  .تغيير خواهد دادکامًال را  و مسير زندگی شان
  
  

  محفل درونی 
  

  جرج جوان ترين عضو تيمی بود که يک هفته بعد در جريان نشست هيئت مديره جامعه يهودی  
سنت «او اهل . بود) Saly Mayer(  »سالی ماير« ه،رييس اين هيئت مدير. شرکت داشت

ن سوييس را بر عهده داشت که بود و همچنين رياست جامعه يهوديا) Saint Gallen( »گالن
، يک )Wiener( »آلفرد وينر«ر جمع آن ها همچنين دکتر د. ناميده می شد) SIG(صار به اخت
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 دکتر وينر در مورد هر نوع شکلی از يهودستيزی به. مورخ يهودی ساکن آلمان حضور داشت
، »ماتی«همچنين پروفسور . دو گردآوری می کررا ثبت  قيق می پرداخت و اسناد مربوطهتح

. اعتبار و تنها غيريهودی اين نشست يک استاد دانشگاه پر ود؛اين جمع باستاد جرج، در 
د که جرج قرار بر آن ش. را بر عهده گيرد SIGپروفسور ماتی پذيرفته بود که وکالت 

خاطر باو که  یموقعيتد؛ برونشويگ به عنوان وکيل جامعه يهودی شهر برن عمل کن
 يجان زده بود و بسيار احساس غروراز آن ه، با اين استاد پيشين خود همکاریبرخورداری از 

ارهای پشت صحنه موضوع و نيز اداره ی دفتر وکالت مشترک اميل راس نيز به ک. می کرد
  . مور شدخود با جرج مأ

  
ی پس از شنيدن سخنان افراد اين کميته، درمورد ارائه شکواييه عليه ماتجرج و پروفسور
ی جدی شدند، چه بسا که می دانستند سوييس، دستخوش نگران» جبهه ملی«نژادپرستان عضو 

که در پی تشکيل دادگاه، قاضی صرفًا به شنيدن ديدگاه ها و نظرات کارشناسان و مورخان 
ای که همانجا بيآيند و سخن بگويند شاهدان زنده در يک دادگاه حقوقی به . بسنده نخواهد کرد

بيابند؟  هم  چنين شاهدانی راجام که سران به راستی موفق می شدندها  اما آيا آن. نيز، نياز بود
اما هنوز اندک زمانی سپری نشده . خود، نمی توانستند به آسانی به اين پرسش پاسخ آری بدهند

او که . برخوردار شدند) Boris Lifschitz( »شيتشبوريس ليف«بود که آن ها از خدمات دکتر 
جوخه به تيرباران به دست  يل مخالفت با رژيم تزاریبه دلزاده ی اوکراين بود، در روسيه 

اين مرد کوچک اندام . ودآتش محکوم شده بود ولی به طرز معجزه آسايی از مرگ گريخته ب
او يک وکيل جنايی . قرار داشت عمر خود سيگار می کشيد، اکنون در پنجاه سالگیکه بی وقفه 

 و چرای و بی چونبود و استاد مسلط  ه فلسفه و نيز حقوق، تحصيل کرده در رشتبرجسته
شمرده می شد و تيم حقوقی فکر می کرد که تسلط  ليفشيتس به زبان عبری، برای زبان عبری 

اما هنوز زود بود که  گروه حقوقدانان . ترجمه مطالبی از تورات و تلمود، مورد نياز است
  .نيز مبدل می شود با روسيه آن ها ی ميانارتباطبداند که ليفشيتس به مهره ی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :قاضی دادگاه برن
  والتر مایر 

  جرج برونشویگ،
 وکيل جامعه یهودیان برن
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ايق و داليل را بررسی همه حقبر عهده گرفته بودند؛ می بايست  را آن ها وظيفه ای بس خطير
بارز و استخوان داری را برای دعوت  آوری اسناد می پرداختند و شاهدانبه جمع  می کردند؛
حکم برای م يک استناد حقوقی ه اصلی در اينجا بود که آيا می تواناما نکت. می يافتندبه دادگاه 

  . بود آن هايا خير؟ اين نخستين مانع در کار  طرح شکواييه يافت
  
رونشويگ بسيار زود توانست احترام همکارانش را برانگيزد زيرا او بندی از قوانين کمتر ب

برای نخستين همچنين او توانست . شناخته شده از کانتون برن را برای اساس شکواييه پيدا کرد
  .ان غيرممکن جلوه می کرد،  پيشنهاد کندبرای ديگررا که ظاهرًا  يک مانور قضايی ،بار

؟ چگونه می توان با استناد به چگونه می توان ناشران يک کتاب را به پای ميز دادگاه کشاند
می دانستند که برخی از امور مربوط  آن هايک کتاب جلوگيری کرد؟  و توزيع قانون از چاپ

بازل شهر ر حقيقت در کشورهای ديگر و حتی در د ل مشايخ صهيون،پروتوک به کتاب
کار دادگاه ها براساس اما درهمه اين موارد، . ، درهمين نزديکی برن، رقم خورده استسوييس

شکواييه ارائه شده از سوی شاکيان خصوصی صورت گرفته بود ولی اين وضع درمورد برن 
  . مصداق نداشت

  
ا را مطالعه کنند، ام ی موضوع ها و پرونده هاناسب همه بر آن بودند که در زمانی م آن ها

شکايت خود را مطرح کنند،  که بتوانند با استناد به آناز قانون را  نخست می بايست بندی
ليفشيتس با زهرخند می گفت آخر قانون که مانع پخش دروغ و تهمت زدن به يهوديان . بيابند
  !.نيست

  
ر قدم زدن هايش درخيابان؛ در بيخوابی های درپی يافتن پاسخ، درتفکری دايم بود؛ د جرج 

ی، و گاه به و ساعات طوالنا .شبانه و درهرلحظه ای از زندگی جواب را جستجو می کرد
ه که اما همانگون. دبه پاسخی برای اين پرسش دست يابتا  راستی بی نتيجه، در کتابخانه بود

هنگامی . هن انسان جرقه می زنددرذبه طور ناگهانی  اغلب اتفاق می افتد، يک انديشه و ايده
يک . که چنين شد، در ابتدا حتی فکرمطرح کردن آن با همکارانش، جرج را آزار می داد

به تصويب قانونگذاران اين کانتون رسيده بود، چاپ  1916قانون محلی برن که دهم سپتامبر 
، اين قانون هدف اصلی ازروشن بود که . را ممنوع اعالم کرده بود» مطالب شنيع و وقيح«

تفسير » مطالب وقيح«اما نکته در اين بود که از .نوگرافی بودمبارزه با انتشار مطالب پور
آيا می شد اين امر را به مطالب تحريک آميز و فتنه انگيز سياسی . کامًال دقيقی ارائه نشده بود

  هم گسترش داد؟ 
  

 آن هاآگاهی همکارانش رساند، هنگامی که برای نخستين بار برونشويگ اميد يافته خود را به 
بودند، چرا که آشکار نبود قانونگذاران با تصويب راستناد به اين بند قانون دچار ترديد جدی د

اين دادگاه  اما جرج چنين استدالل می کرد که. را در سر داشته اند چه هدفی قانون ياد شده،
تفسير که  ع را مطمئن کردقاضی شجا يکمی توان را تفسير می کند و  است که قانون مکتوب

بدترين سناريوی ممکن در اين . گسترش دهد همديگر خود را از قانون به برخی موضوع های
، شکواييه ی ارائه شده از سوی آن ها مردود حالت آن بود که درهمان ابتدای کار محاکمه

هار شطرنج بود بنا به گفته ی ليفشيتس، اين نابغه آينده نگر که خود بازيگر قشود ولی شناخته 
و همانند هرمصاف شطرنج، می توانست چند گام بعدی همآورد خود را بسنجد، نظرات 

ت بازتاب مطبوعادردر هر حال ، پروتوکل مشايخ صهيونشاکيان درمورد جعلی بودن کتاب 
تراتژيک، اگر از نظر اسليفشيتس می گفت اما  . می يافت، و به آگاهی افکار عمومی می رسيد

شانس باشند، ممکن است که قاضی پرونده، تصميم خود را دراين زمينه که آيا  آن ها خوش
 ،پايان کار دادگاه موکول کندموضوعيت دارد يا نه، به » مطالب وقيح«استناد کردن به قانون 
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آن ها وجود نداشته باشد اما اين  حتی اگر پايه ای حقوقی برای شکواييه ،و در چنان صورتی
مفاد يهودستيزانه آن محکوم را به دليل محتوی و  کتاب ،براساس شواهدکه قاضی  امکان هست

يک نوشتار موثق و اصالت دار نيست؛  ،که اين کتابمی بايست به قاضی اثبات می شد . کند
اصل موضوع اين ! آری. و سرقت از مطالب ادبی تخّيلی استجعلی است و نوعی تقلب  کامًال

پرونده در درجه دوم اهميت قرار  محکوميت متهمين بود که جعلی بودن کتاب ثابت گردد؛
  .داشت

  
، اعضای وجود نداشتاز آنجا که جايگزين ديگری برای راهکار ارائه شده از سوی جرج 

گروه سرانجام به اين اجماع نظر رسيدند که همين استراتژی را در پيش گيرند و با توسل به آن 
 انه يادآوری کرد که نويسنده پرآوازه روس؛هوشمند شيتسليف. دراين پرونده به جلو بروند

ناميده و حتی برای بيان انزجارخود از آن، » فتنه انگيزانه«، کتاب نيلوس را ماکسيم گورکی
گورکی از انگشت شمار . آلوده خواهد شد گيرد،بدست گفته بود که هرکس که اين کتاب را در

ی که عليه يهوديان در اين کشور روس هايی بود که در محکوميت مطالب افتراء آميز و وقيح
ندای اعتراض خود  چاپ می شد و جزيی از يک توطئه بزرگ تر برای نابودی يهوديان بود،

ليفشيتس تأکيد داشت که می توان اين امر را در دادگاه مطرح ساخت و . را آشکارا بلند می کرد
سال  42ند که ينی کگروه حقوقی در آن هنگام نمی توانست پيش ب. از گورکی نقل قول نمود

در برابر ) Patrick Moynihan(، سناتور آمريکايی پاتريک موينهان 1975بعد، در اکتبر 
و قطعنامه آن مجمع در مساوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نيويورک خواهد ايستاد 

  .خواهد ناميد» مصوبه ای افتراء آميز«با نژاد گرايی را  صهيونيسم دانستن
  

، گروه حقوقی برن سرانجام شکواييه خود را به دادگاه اين کانتون 1933م ژوئن دربيست و شش
ارائه کرد و اميد و آرزويش آن بود که يک قاضی عادل، خوش بين و روشنفکر به عنوان 

، يک )Walter Meyer( »والتر ماير« نام قاضی اعالم شد؛ دکتر. قاضی پرونده تعيين شود
نشنيده و آن را نخوانده  چيزی ل مشايخ صهيونپروتوککتاب  تا آن هنگام از مسيحی مؤمن که

ک کتاب، با هدف منع کردن ي از او خواسته نشده بود که درباره مفاد هرگزنيز  هنگام و تا آن 
  .انتشار آن، داوری کند

  
 چه می کردم؟ بايد در مخيله یمن از خود می پرسيدم که اگر به جای قاضی اين پرونده  بودم، 

نديشه خطورکرده باشد که دادگاه بيشتر برای هدف های تاريخی، و نه حقوقی، مورد او اين ا
قاضی ماير احتماًال اين موضوع را درک کرده بود که با . بهره برداری قرار خواهد گرفت

اشند زمين او انداخته ب را در ، مثل آن است که يک مين سياسی مهيبرسيدگی به اين شکواييه
او می توانست با اين استدالل که توسل به . خواهد داشتتش پيآمد مهمی و واقف بوده که قضاو
موضوع اين دعوا مصداق ندارد، از خود سلب  انتشار مطالب ضاله در ماده مربوط به منع

. مسئوليت کند؛ تصميمی که بی ترديد از سوی ديوان استيناف نيز مورد حمايت قرار می گرفت
مکن است قاضی برای رسيدگی به اين پرونده پرچالش درانديشه خود کلنجارمی رفتم که م

مطبوعات از همان  رسانه ها و ممکن است که بازتاب گسترده اين امر در! اغواء شده باشد
  ! آغاز کار، او را به سوی ادامه رسيدگی به پرونده کشانده بود

  
آن شود؛  پرونده هاست که بر همگان آشکار می در تنها تصميم گيری و قضاوت نهايی قضات

فای تفکرات شان را بروز نمی دهند؛ تنها داليل قانونی و نه اهداف يک معموال کنه و ژر  ها
اين احتماًال به دليل عدالت بنيادين و تجربه قاضی ماير بود که تصميم . پرونده را منتشرمی کنند

او به خوبی . او را در زمينه موافقت با برگزاری دادگاه بر پايه پرونده ارائه شده برانگيخت
که در مورد اصالت يا جعلی  اين واقف بود که در تحليل نهايی، چاره ای نخواهد داشت جز
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اما او تصميم گرفته بود که اظهارات شاهدان . دحکم بده پروتوکل مشايخ صهيون بودن کتاب
دو  او می خواست با هر. و شهادت آن ها را نيز استماع کندرا بشنود، کارشناسانی را برگزيند 

محکمه به با خود گفته بود، نخواهد گذاشت که اين . رفتاری عادالنه داشته باشد ،نزاع طرِف
  . شود يک سيرک سياسی مبدل

  
بدين ترتيب، گروه . تعيين شدنخستين جلسه دادگاه برای روز شانزدهم نوامبرهمان سال 

حتی اقدامات  حالی کهکمتر از پنج ماه برای آماده کردن خود مهلت داشت؛ در  حقوقدانان برن
بطور جدی به مطالعه حقايق  اوليه را آغاز نکرده بود؛ می بايست دراين فرصت کوتاه،

، شاهدانی را يافت و به دادگاه فرا و از همه مهم تر؛ داليل و شوهد را جمع آوری کرد پرداخت
و معتبر، ولو آن ها اطمينان داشتند که طرف مقابل؛ يعنی متهمان، حتی يک دليل مستند . دخوان

. نخواهند توانست اقامه کنند» توطئه يهودی«ناچيز و جزيی، در مورد به اصطالح وجود 
ثبت  ل مشايخ صهيونپروتوککتاب  به راستی کوچک ترين برهانی نيز در مورد اين که

اما وکالی . ع مالقات پنهانی حکمای صهيون باشد، دردست متهمين نبوداصالت دار وقاي
آگاه بودند؛ چه بسا چيزی  شده ات يک متن نوشتهثربه خوبی به ا همگی رن،شاکيان يهودی ب

که جايی منتشر می شود، خواه دروغ  و کذب و اراجيف، ديگر اثبات دروغ بودن آن بسيار 
آن ها به خوبی نيز به وجود احساسات ضد يهودی که در جامعه وجود داشت، . دشوار است
 وظيفه متهمان بود که به عنوان ناشران و توزيعاين  ،حتی اگر به موجب قانون. واقف بودند

می دانست که بايد  نيز ، اصالت آن را ثابت کنند، ولی تيم وکالی برنپروتوکلکنندگان کتاب 
انتظارداريم که قاضی ليفشيتس می گفت اگر ما از . خود آماده ی اثبات جعلی بودن کتاب باشد

جعلی است، خود ما نيز بايد بتوانيم ثابت کنيم  ل مشايخ صهيونپروتوکاو حکم دهد که کتاب 
ليفشيتس همچنين بر لزوم دعوت . وسيله چه کسانی انجام شده است، کجا و به که اين جعل ِکی

، الزم بود که وکالی شاکيان بنابراين .از شاهدانی بسيارمعتبر به دادگاه اصرار می ورزيد
  .ثابت کنند که کتاب جعلی است

  
، کالفگی و سردرگمی همه را بيشتر »چگونه؟«مطرح ساختن اين پرسش که اما اميل راس با 

  .کرده بود
  

ه خواهد بود که اين محاکمه بسيار پر هزين ميان، سالی ماير به آن ها يادآوری می کرددر اين 
شيتس شواهد را و ليف تصميم بر آن گرفته شد که وينر. آوری پول اقدام کنند و آن ها بايد به گرد

م آورند، برونشويگ به بررسی سرنوشت را فراه ی کرده و پيشينه تاريخی دعویع آورجم
ل پروتوکدر رابطه با کتاب احتمالی ديگر صورت گرفته در جهان دادگاه ها و محاکمات 

س گيرد و و ماير نيز می توانست با سازمان ها و جوامع يهودی تما ،بپردازد مشايخ صهيون
عميق برونشويگ به پرونده  و عالقه حقوقی که از ابتکارات گروه. از آن ها کمک مالی بطلبد

تحت تأثير قرار گرفته بود، تصميم گرفت که جرِج جوان پيش از آغاز تحقيقاتش، به عنوان 
  .نماينده آنان رهسپار ديدار با جامعه يهوديان پاريس گردد

  
وی محول شده  که چنين مأموريتی بهو هيجان زده بود جرج بسيار احساس افتخار می کرد 

که اما بسی افسوس !. ، کدام مرد جوانی از سفر به پاريس خرسند نمی شود؟آنافزون بر. است
اودت را برای ماه قول داد که جرج به خود . انست در اين سفر همراهی اش کنداودت نمی تو

  .عسل به پاريس خواهد برد
  

مايندگان جامعه يهودی با ن که چه کسی بيشتر در ديدار برونشويگ ت کردبتوان قضاودشوار 
هيئت فرانسوی که فکرش را نکرده بود که چنين وکيل جوان و !: شد؟ فرانسه غرق حيرت
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تازه کاری را در برابر خود می بيند و يا برونشويگ که در يک رستوران پرآوازه، خود را 
خته و يک مدال هايی بر سينه آوي می ديد که هر در برابر ده مرد بسيار متشخص و معتبر

رفتاری نجيبانه و متشخصانه و آميخته با اعتماد به نفس زياد و مقبوليت ناشی از اندکی نخوت 
  !.داشت؟

  
رين تالش خود را کرد و کامًال آماده نيز به سوی اين مالقات رفته بود ولی درهمان جرج بيشت

ا لحظات نخست ديدار، پی برد که حريف اين مردان متشخص خوش پوش که سرشان را ب
اما ! آری. نخواهد شد و در واقع، همه کوشش او بيهوده بوده است لبخند بر لب تکان می دهند،

، از »داليل خاص خود«يت های جامعه يهودی سوييس، که به فعالآن ها تأکيد داشتند که به 
و اين تالش ها را با ديده  ، نگران شده، احترام می گذارند)آلمان(تهديد همسايه شمالی اش، 

درحالی که شراب ناب کهن فرانسوی را با خوراکی لذيذ می نوشيدند، اما . ين می نگرندتحس
اثری از  در اين کشور: آن ها به جرج گفتند که در فرانسه وضع کامًال به گونه ديگری است

 آن ها. نال سوسياليست ها وجود ندارديهودستيزی به چشم نمی خورد و خطری از سوی ناسيو
لر را به تمسخر می گيرند و ادعای هيتلر را نيز در ها حرکات و رفتار هيت گفتند که فرانسوی

 آن ها. می دانند» فراموش شده«وجود توطئه يهوديان، يک موضوع به اصطالح  زمينه ی
، تنها به ل مشايخ صهيونپروتوکموضوع کتاب  حتی پرداختن بهچنين نتيجه گيری کردند که 

  . خواهد کرد کبليغ آن در ميان افکار عمومی کمت
  

در فضای اين رستوران ه سختی می توانست خوراک لذيذ را جرج که مأيوس شده بود، ب
آشنا نبود،  ل مشايخ صهيونپروتوکبا کتاب  از آنجا که او هنوز کامًال. هضم کندگرانقيمت 

تاريخی فرانسه، چه در جعل و چه در توزيع کتاب، اين آقايان نمی توانست با بيان نقش 
س می کرد که مخاطبينش تا چه حد اشتباه احسا را با خود همراه کند ولی در قلبش متشخص
در همان حال که سران يهوديان فرانسه مشغول اصرار ورزيدن بر ديدگاههای خود . می کنند
دی سوييس به طرز دردناکی تنها مانده احساس کرد که جامعه يهودردل برونشويگ بودند، 
و اين در حالی بود که نازی های سوييس پس از به  ،کند د تکيهتنها برخو نيز و بايد است

و در  از آلمان متکی بودند گسترده ای قدرت رسيدن هيتلر در آلمان به کمک مالی و مادی
بی پناهی يهوديان سوييس . دامان گرم آلمان هيتلری ازهرپشتيبانی الزم بهره مند می شدند

ک شبکه بين المللی و حتی وجود يديان را به داشتن دراين ماجرا درحالی بود که نازی ها يهو
به راستی با خود فکر کرد که اندوهگينانه برونشويگ . متهم می کردنديک دولت جهانی مخفی 

  !.چه مزخرفاتی که اين نازی ها نمی گويند؟
  

سالها بعد هنگامی که من با همراهی اودت، در کتابخانه منزل جرج برونشويگ مشغول 
 شت های جرج بوديم، اودت به من گفت جرج بارها و بارها اين مالقاتش دربررسی ياددا

پاريس را با نمايندگان جامعه يهودی فرانسه يادآوری می کرد و می گفت بسيار کنجکاو است 
کشتار يهوديان به ( چند نفرشان از هولوکاست بعدها که بداند ازميان آن ده يهودی متشخص،

شتباه بودند ان سالم بدر بردند؟ چقدر در اج )جنگ جهانی دومدستور حکومت آلمان نازی در 
  . که فکر می کردند اين چنين احساس اطمينان و امنيتی درفرانسه دارند

  
  

  عذری برای بی گناهی در قتل
  

داوری  مربوط به ی دادگاهی را که مستقيمًاشگفتی بسيار نتوانست هيچ حکم و رأجرج با 
د، او به دليل منابع اندکی که در اختيار بو. باشد، بيابد صهيون ل مشايخپروتوککتاب  درباره ی
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اما تنها محاکماتی . ر روی اطالعاتی تکيه می کرد که همکارانش گرد آوری می کردندبايد ب
. به پايان رسيده بود سازش و آشتی طرفين دعویبا که مطالبی درباره آن ها يافته بودند نيز، 

يا به ) Asher Ginsburg( »زبورگگين آشر« س ارائه شکواييهن محاکمه ها، براسايکی از اي
، يکی از نويسندگان و انديشمندان يهودی Achad Ha`am( »معاخاد هاا«؛ اسم عبری او

بود، زيرا ) Grof Rewentlau( »ئوگراف رونتال«عليه ، )مشهور يهودی اروپای آن زمان
پروتوکل مشايخ کتاب به عنوان نويسنده  را» معاخاد هاا«با وارد کردن اتهام، » رونتالئو«که 

لسلی «بانويی به نام مادام » تحقيق«حقيقت اين بود که رونتالئو تنها . فی کرده بودمعر صهيون
 مادام فرای که به نام پس از ازدواجش،. را کپی برداری کرده بود) Lesley Fry( »فرای

در  1921در آوريل د را مقاله خو نيز شناخته ميشد،) Shishmarev( »فشيشمار«يعنی 
. منتشرکرده بود) »فرانسه قديمی«، La Vielle France( »فرانسال وييی «نشريه يهودستيز 

و حقيقت  ، جنبش صهيونيسماخاد هاعام«، زير نام »تحقيقی«در اين مقاله ی به اصطالح 
شخص او را متهم کرده بود که » اخاد هاعام«با جديت بسيار ، مادام فرای»کتاب پروتوکل ها

يهوديان برای چنگ انداختن سون ها و تالش های عامل جنگ جهانی اول، تسلط  کامل فراما
عنوان يکی از پيامبران  بهرا » اخاد هاعام« مادام فرای همچنين .بر سراسر جهان بوده است

يهودی معرفی کرده و نوشته بود که او از همه انسان ها نفرت دارد، در لندن ظاهرًا و عامدانه 
زندگی محقرانه ای را در يک خانه دو اتاقه در پيش گرفته ولی از همانجا عوامل خود را که 

  . هستند، برای اجرای طرح شيطانی رهبری می کند» مشتی کاهنان«
  

 توضيح داد که اين اتهاماتو ساير اعضای تيم وکالی شاکيان برای برونشويگ دکتر وينر 
تئودور ديدگاههای مخالف  »اخاد هاعام« .اساس بود تا چه اندازه بی» اخاد هاعام«درمورد 

نبش صهيونيسم، به شمار می رفت و فردی غيرسياسی بود که لزوم هرتصل، بنيانگذار ج
ی تبليغ می کرد و مخالف برقرارسرزمين فلسطين در را » معنویکانون «شالوده ريزی يک 

  . بود مرکزيت سياسی يهوديان در آن سرزمين
  

در شهر برلين آغاز  »رونتالئو«، هشت روز پيش از آنکه محاکمه 1932مارس  در نوزدهم
مرتکب  اين کهاعالم داشت از خود او پيشنهاد مصالحه ای را مطرح کرد و به کار کند، 

منتشره در آن نشريه فرانسوی و با استناد به نوشته مادام فرای شده مقاله  ، براساس»اشتباه«
. لبد، و افزوده بود که ديگرحامی مطالب ياد شده نيستپوزش می ط» اخاد هاعام«است، از 

آلمانی  به موجب حکم دادگاه پذيرفت که يک صد و پنجاه هزار مارک همچنين» رونتالئو«
پر تيراژ   هزينه دادگاه را بپردازد و افزون برآن، با انتشار اطالعيه ای در روزنامه های

  .اين ادعا به آگاهی افکارعمومی برساند لق به نازی ها، پوزشخواهی و عدول خود را ازمتع
در برلين تمرکز کرده و آن را جمع  1932نتيجه  آن دادگاه سال جرج در حالی که بر روی 

 .حاشيه ای تشخيص داد و ناديده گرفت امًالبندی می کرد، نقش مادام فرای را درآن محاکمه ک
ياری خانم فرای در حال زمان،  ه هيچ وجه نمی توانست بداند که درست در همانب جرج

  . دفاعيات متهمان دادگاه برن است رسانی فعاالنه به نازی های سوييس جهت آماده کردن
  

. اين يکی در سوييس برگزار شده بود متوجه يک دادگاه ديگر شد که اتفاقًابرونشويگ همچنين 
 ، حاخام اعظم)Markus Ehren Pries( »مارکوس اهرن پرايس«، دکتر 1922در سال 

سوئد و يکی از رهبران جنبش صهيونيسم در دادگاه بازل سوييس از سازمانی نازی به نام 
اين سازمان مدعی شده بود که دکتر اهرن پرايس يکی . ادعای غرامت کرده بود» تولد آهنين«

محکمه، دادگاه  در مراحل مقدماتی کار. است پروتوکل مشايخ صهيوناز نويسندگان کتاب 
اين پرونده نيز به . ندی موجود کتاب جمع آوری و نابود شوه همه نسخه هادستور داده بود ک

  .دنبال عقب نشينی متهم، با رضايت دو طرف به پايان رسيده بود
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پس از ساعت ها و روزها جستجو در کتابخانه، جرج فکر می کرد که ديگر تحقيقاتش در باره 

ست اما به طور ناگهانی چشمش به احکام صادره ی مرتبط با اين موضوع به پايان رسيده ا
در تقالی يافتن هر موضوعی که اندک . مقاله ای خورد که ظاهرًا  بی ربط  با اين مقوله بود

ارتباطی با قضيه داشته باشد، دستش را به سوی سندی برد که از يک محاکمه آلمانی ديگر 
  .تکان دادمفاد اين سند که او به خواندنش پرداخت، وی را عميقًا . خبرمی داد

  
 »والتر رتنائو«، وزير امور خارجه جمهوری وايمار آلمان، 1922 ژوئندر بيست و چهارم 

)Walter Ratnau (والدگروين«از خانه اش در  درحالی که« )Grunwald ( ،خارج می شد
 »ارنست تيخاو«، 1922چند ماه بعد در اکتبر  .قصد قرار گرفت و کشته شد مورد سوء

)Ernest Techow(،  د کنندگان و تنها قص سوءحامل که راننده اتومبيل ساله ای  20دانشجوی
افسری به  ؛قصد کنندگان اصلی سوء .بازمانده ماجرا بود، به اتهام مشارکت در قتل محاکمه شد

) Herman Fisher( »هرمان فيشر«و مهندسی به نام ) Erwin Kern( »اروين کرن«نام 
خوردن شکالت زهرآگينی  که کسی خارج از زندان برای  بودند که زندانی شدند، ولی براثر

آن ها فرستاده بود، مردند و شايعات بسياری دهان به دهان نقل می شد که برنامه ريزان اصلی 
  .قتل نمی خواسته اند که نام آمران فاش شود

  
را دی يهو به گفته ی او، آن ها به اين دليل رتنائو. اده بوددر دادگاه روشن و س دفاع تيخاو

که خواهان تسلط است مشايخ صهيون عنصری از شورای  کشته بودند که باور داشتند، رتنائو
سوء قصد کنندگان قاتل نيستند و با کشتن وزير يهودی  تيخاو در دادگاه گفت،. بر جهان است

را به قتل رسانده اند که  خدمت کرده اند چرا که عضو تشکيالتی جهانسراسر به  در حقيقت
  .ليه دنيای متمدن به شمار می آمدخطری ع

  
 برای ذبح ناميد و ابراز» آوردن قربانی«آلمانی دادگاه، قتل رتنائو را به مثابه قاضی  

پاکسازی فضای آلوده آلمان که در «واری کرد که اين رويداد، هشداری باشد جهت لزوم اميد
  . »بيماری های اخالقی  و بربريت غرق شده است

  
خواند » کتاب مسموم«را يک  ل مشايخ صهيونپروتوکضی آلمانی کتاب در قضاوت خود، قا

  . پرورش می دهد ميل به کشتن و قتل را  ناپخته، افکار پراکنده و مغشوش افرادکه در 
  

ل پروتوکرا به کتاب  قصد کنندگان شخص رتنائو جرج از اين متعجب بود که چگونه سوء
  . شد اسخ به اين پرسش برايش روشنبسيار زود پ داده بودند؟ربط   مشايخ صهيون

  
جريان آن رتنائو شد که در می در وين آغاز  1922يک کنفرانس بين المللی در سال  ماجرا از

شماره در مطالبی را برگرفته از مقاله ای نقل کرد که خودش آن را نگاشته و سال ها پيش،
 Neue( »ه فرايه پرسنوي«معتبر نشريه در آستانه کريسمس، در 1909بيست و پنجم نوامبر

Freie Press ( عنوان  در کتابی باسپس  .بود» تکامل ما«در وين، منتشر شده بود و عنوان آن
رلين، همان مطالب را گنجانده در ب 1912منتشره در سال به قلم خود او، » در انتقاد از زمان«
در جمهوری او پيشنهاد پست وزارت خارجه  ،1922ی پيش از آن، در فوريه چند ماه. بود
که معتقد بودند به  ،هشدارهای مادر و دوستان را ناديده گرفته بودهمه ايمار را پذيرفته و و

از آن جا . جانش در خطر خواهد بود دليل تظاهرات يهودستيزانه عليه انتصاب او به اين سمت،
ميمش در دولت برعهده داشت، وی در تص اس بسياری رادرگذشته نيز مقام های حّسکه رتنائو 

آغاز  به هنگام. و دچار ترديد نشد برای پذيرش مقام وزارت امور خارجه بازنگری نکرد



 70

 ِگ.ِا.آ معظم کمپانی ، او از مقام خود در سمت رياست1914جنگ جهانی اول در سال 
)A.E.G (که بزرگ ترين کمپانی امورالکترونيک آلمان شناخته می شد، کناره گيری کرده 

به عنوان مشاور اقتصادی و مذاکره  1919و سپس در سال  ،ت جنگبود تا ابتدا در وزار
ن مقام ها و مناصب اي به دليل داشتن تمامی. ، به آلمان خدمت کندکننده در امور غرامات جنگی

 در صحنه بين المللی بسيار ب های زيادی که نوشته بود، رتنائومقاله ها و کتاو نيز به خاطر 
  . بود و پرآوازه شناخته شده

  
ر برابر حضار قرار گرفته بود، وين، هنگامی که د در 1922کنفرانس بين المللی سال  دراو 

و  اين که اقتصاد اروپا توسط گروهی ازسرمايه داران نخبهمبنی بر را خود  هشدارهای پيشين
سخنان او بدون هيچ غرض ورزی خاصی و برای . کردتکرار اداره می شود، » يقه سفيدان«

متن کتبی اين سخنرانی  به گونه ای شفاف منظور او را بيان . رش بيان شده بودمنافع ملی کشو
  :می کند

ی ناآگاهانه و بر زبان آمدن هرعبارت ناخواسته هر واژه بيان که  ،امروزاقتصاد  درعرصه«
بالفاصله بر اقتصاد اثر می گذارد و می تواند موجب ازهم پاشيدن شيرازه اقتصاد يک مملکت 

، در حالی که عامه ملت دراين انديشه اشتباه است که اين اوست شود ای زيادیو حتی کشوره
بهادار بر اقتصاد اثر می گذارد، اما اين اوليگارشی غيرقابل نفوذ  سهام و اوراقکه با داشتن 

است که مانند گذشته های باستانی، دژی است که ورود به آن برای آحاد مردم امکان ناپذير 
نيز سيصد مرد اين طبقه اوليگارشی که همگی  امروزشته های دور، همانند آن گذ است؛

قاره اروپا را در دستان خويش قبضه کرده و برای شت اقتصادی نوسر ،يکديگر را می شناسند
شان را برگزيده اند تا همچنان اين حلقۀ تنگ داخلی  جانشيناندوران پس ازخود نيز پيشاپيش، 

  .»ن بماند و کسی ديگر به آن رخنه نکندنخبگان دردست خود و جانشينان آنا
  

به  داستاِنمنتشر شده بود، هنوز  1909هنگامی که مقاله ی رتنائو برای نخستين بار درسال 
يهودستيزان روسی  توسط پروتوکل مشايخ صهيون و نيز کتاب » توطئه يهوديان«اصطالح 

، 1922ما هنگامی که در سال ا. در قاره اروپا قرار نگرفته بود آن هادر اختيار شرکای ديگر 
د مرد، اروپا سيص« :زد تيتر ذکر سخنان رتنائو در کنفرانس بين المللی روزنامه چاپ وين با
دو سال پيش از آن مرتب يهودستيزانی که . ، جنجال بزرگی به پا شد»را کنترل می کنند

چه بسا که  -فتند می دادند، زمينه را مناسب يادرمورد طرح يهوديان برای کنترل جهان هشدار 
را در  اين گفته های يکی از متشخص ترين يهوديان زمان خود، يعنی رتنائو، بهترين دستآويز

  .به بهره برداری از اين موضوع  پرداختندو آنان به خوبی  اختيار يهودستيزان می گذاشت
  

کر کرده، رتنائو نمی دانست که با تکرار نظری که آن را سيزده سال پيش نيز در مقاله ای ذ
يهودستيزان . کم مرگ خود استح اين بار در کنفرانس وين، در حقيقت در حال امضای

تغييردادند و به دنبال آن نيز از » سيصد يهودی«به   خيلی زودرا » سيصد مرد«عبارت 
در حالی که رتنائو  .سخن به ميان آوردند مشايخ صهيون سيصد و» دولت پنهانی يهوديان«

سيصد «نيز با ناديده گرفتن بيان وی، عبارات  مطبوعاتيهوديان نکرده بود، هيچ اشاره ای به 
را به او نسبت » خ صهيونسيصد مشاي«و يا حتی » صد بانکدارسي«، »يصد يهودیس«، »مرد

  .می دادند
  

به نام زمان خود، اسم او را هم به سخنان بيگناهانه يکی از سياستمداران اين تفاسيرعامدانه از 
، وی به هدفی برای سوء قصد به و به اين جهت مطرح کرد مشايخ صهيوناز عنوان يکی 
  .شد جانش مبدل
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انجيل «را  ل مشايخ صهيونپروتوککتاب  در آلمان نيز )Leipzig(دادگاه عالی شهراليپزيگ 
 انگيزه قتل رتنائو، يهودستيزی برخاسته از افسانۀ دروغين«: ناميد و اعالم کرد »قاتالن رتنائو

ا در قلب انسان ها پديد تمايل به قتل و کشتار راست؛ افسانه ای شيطانی که  صهيونمشايخ 
  . »آورده است

  
، افکار عمومی آلمان واقف بود که اين کشور يک رهبر 1922به هنگام قتل رتنائو درسال 

ع جنازه اين يهودی در برلين در تشيي ش از يک ميليون نفربي. را از دست داده است بزرگ
خود را تشييع می کردند، همانگونه که رومی ها، امپراطور گفته شد درمرگش . دندشرکت کر

چرخ زمانه چه بازی ها که ندارد؛ تنها با گذشت اما  .وری آلمان نيز او را به خاک سپردجمه
لوح يادبودی که در محل  آلمان، به دستور مقام های دولتیبود که  ده سال پس از اين رويداد

با شرکت  به دنبال آن در جريان يک گردهمآيی. شد شده بود، پايين کشاندهقتل رتنائو نصب 
در ) حکومت آلمان نازی(يک مقام رسمی رايش سوم  افراد بسياری از محافل قضايی کشور،

پرشور حضار اعالم کرد که عاملين از پای درآوردن رتنائو، که تا پيش از اين  ميان استقبال
بوده اند و جا دارد » قهرمانان پرافتخار ميهن«قت در حقي شدند،به عنوان جنايتکار معرفی می 

  .که نام آن ها درلوح يادبود بزرگان ميهن حک شود، و چنين نيز شد
  

متن نسخه ای انگليسی از برونشويگ ، جرج اين دادگاه آلمانچند هفته ای پس از يافتن حکم 
 »مارسدن. ويکتور ای«سط ا بدست آورده بود که تور ل مشايخ صهيونپروتوککتاب روسی 

)Victor E. Marsden (مارسدن، يک روس مقيم کشورش، پيشتر خبرنگار. ترجمه شده بود 
، تنها سه سال  1925در سال . لندن بوددر ) Morning Post( »مورنينگ پست«روزنامه 

پروتوکل ها، کتاب ترجمه اين  پس از اعالم رأی قاضی آلمانی، مارسدن در مقدمه خود بر
حقيقت در  مشايخ صهيونه بود که و افزود توصيف کرده» دستان پنهان«را يهود  تمدانمع
 بی شک نام اين مارسدن نوشت که والتر رتنائو. رتنائو بوده اند» کارگزاران در خدمت«

بود و با مشايخ بی هيچ ترديد يکی از اين  نيز را در اختيار داشت  و خود او مشايخ سيصد
  . و اين سيصد  نام را هم  به گور بردمرگش، او اين اسرار 

  
 پروتوکلتا چه اندازه کتاب تا آن هنگام جرج برونشويگ هنوز به راستی درک نکرده بود که 

) يهودی کشی ها(وم ها پوگر او تا پيش از اين باور داشت که. خطرناک است مشايخ صهيون
های ن پوگروم ها رويداداي. در روسيه، در زير فرهنگ و شرايط زمانی ديگری رخ داده بود

اما اکنون او با يک قربانی آشکار احساسات . به کلی به دوراز سوييس به نظرمی رسيد
نخستين يهودی بود که  رتنائو .سوييس روبرو شده بودی کشور همسايه  همينيهودستيزانه در

  . دبر زمين ريخته می ش مشايخ صهيون پروتوکلمستقيم با   خونش در آلمان  و در ارتباط
  

وع به نوشتن يادداشتی برای کتاب ها را کناری می گذاشت، شر جرج در حالی که تلی از اين
او و يارانش بايد به قاضی . جمع بندی از مطالعات خود جهت استفاده از آن دردادگاه برن کرد
 به جای باورهای يهودستيزانه مايرمی گفتند که قتل رتنائو و واکنش ها به آن نشان می دهد که

سنتی و مذهبی درطول تاريخ مسيحيت براساس اين افتراء که گويا يهوديان قاتل عيسی مسيح 
از يهودستيزی با غرض ورزی های سياسی سر برآورده است که  ، اکنون نوع ديگریبوده اند

رين تهديد عليه نظم و يهوديان را به عنوان بزرگ ت سخن می گويد» توطئه يهودی«ازتئوری 
  .نمود می کندحاکم برجهان وا

  
سوييس، در سراسر اروپا  »جبهه ملی«مانند جنبش های سياسی تازه ای  1930در اوايل دهه 

غات ضد تبلي آن هاکه عمده فعاليت مانند قارچ پس از باران، يکی پس از ديگری سر برآورد، 
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از  و مصائب جامعه،به عنوان عامل اصلی همه مشکالت را يهوديان  آن ها. يهودی بود
نبش ها اين سازمان ها و ج اعضای. اری گرفته تا تورم و باليای ديگر معرفی می کردندبيک

اين جوانان در مقام های باالی حکومتی، مناصب و  هواداران اکثرًا جوانان بودند، هرچند که
به  ی در ميان اين هوادارانافسران ارتش و سياستمداران ازجمله،. جايگاه مستحکمی يافته بودند

گردهمايی های  می ناميدند و در» ی جديداروپا«خوردند که خود را سرداران چشم می 
در اين سخنرانی ها با  در همان حال اعضای جوانعمومی به سخنرانی می پرداختند و 

و نقش ناظم را  اونيفورمی که شلوارهای سياه و پيراهن های سفيد بود، شرکت می کردند
استفاده  ن به شيوه  نازی برای گفتن درود  به  يکديگرداد از سالم آن ها. برعهده می گرفتند

  .می کردند
  

  .نيز در حال سربرآوردن بودجهان  در همان حال احزاب نازی آشکارا در ديگر نقاط 
به  کرده، استفادهسوء  ها از دادگاه برن ممکن است نازیجرج احساس می کرد که کامًال 

اجازه دادن که  ود گفت که بايد به قاضی تفهيم شودبا خ. تبليغات به نفع عقايد خود دست بزنند
 در سوييس همانند صدور مجوز ل مشايخ صهيونپروتوککتاب برای ادامه انتشار و توزيع 

در کشور بايد قاضی درک کند، آنچه که . و قتل های سياسی است انجام ترورغيرمستقيم به 
  .رخ می دهد، اثری مستقيم  بر سوييس دارد، لمانآ ،همسايه

  
خسته و نگران، با ترک کتابخانه، افکارش را در اولين جلسه با يارانش در گروه  برونشويگ

برپا شده تا آن زمان در در حالی که به ليست دادگاه های  او. حقوقی برن درميان گذاشت
نتوانسته حتی در يک مورد به می نگريست، به دوستانش گفت که  ل هاپروتوککتاب  ارتباط  با
هرمحاکمه ای که . ، در اين باره حکم صادرکرده باشدبرخورد کند که در پايان کاردادگاهی 

دادگاه برن  او جدًا اميدوار بود که اين بار. ضايت طرفين به پايان رسيده بودبا ر درکار بوده،
زی کمتر از يک به چيمی گفت که نبايد . ش را با مصالحه ی طرفين دعوی خاتمه ندهدکار

  .يک دادگاه مستقل اکتفاء کرد حکم قاطع از سوی
  

 در حالی که همچنان سيگارمی کشيد، به جرج گفت بايد مطمئن شد که اين بارشيتس بوريس ليف
در آلمان، تاکتيک های  با به قدرت رسيدن هيتلر ر به سازش دو طرف نخواهد انجاميد، زيراکا

ضع قدرت و با تکيه يهودستيزان نيز به سرعت در حال تغييراست و آن ها اين بار از مو
  .برهيتلر، پيش می آيند

  
در  را دادگاه ها دکتر وينر که ساکت نشسته و ليست تهيه شده از سوی برونشويگ از کار

ارتباط  با اين قضيه بررسی می کرد، متوجه شد که همه اين محاکم در اروپا برگزارشده اند و 
ی فورد در اين فهرست گنجانيده دادگاههای آمريکا، ازجمله در ارتباط با قضيه مشهورهنر

وينر سر بلند کرده و با شگفتی ازجرج پرسيد، در مورد دو شکواييه ی ارائه شده  .نشده است
  به دادگاههای آمريکا درمورد هنری فورد تحقيقاتی کرده ای؟

  
يهودی «، زير عنوان فورد هنری از سوی وينر سپس خود يادآوری کرد که يک کتاب منتشره

در همه  چاپ شده، ل مشايخ صهيونپروتوککتاب  که برای حمايت از مفاد» بين المللی
در دسترس همگان است برن های غرب، و حتی درهمين شهر  کيوسک های روزنامه فروشی

. در برخی از کيوسک ها نيز، به صورت رايگان به مردم داده می شودو  و به فروش می رسد
  .ترجمه شده استوينر گفت کتاب هنری فورد به هفده  زبان 
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ماير هم خود حاضر باشد که کتاب هنری فورد را مطالعه وجود داشت که قاضی  احتمال خوبی
از خود خواهد پرسيد که کالن سرمايه دار و صاحب  مطمئنًاکند، و به گفته ليفشيتس، قاضی 

 مشايخ صهيون پروتوکل ی درحمايت از کتابچرا کتابديگر فورد  صنايع بزرگی مانند هنری
  منتشر کرده است؟

  
از جرج بيشتر در اين زمينه کار بکشد و مايل نيست که او نمی خواهد که وينر افزود، گرچه 

 و توزيع در انتشار را فورد هنری حقايق در مورد دخالت را خسته ترکند اما بهتر است او همه
ز اسناد و وينر همچنين گفت که خوشبختانه خود او ني. بيابد ل مشايخ صهيونپروتوککتاب 

  . مدارک مربوط  به دادگاههای برگزار شده درآمريکا را دراين باره دراختيار دارد
  

رج برونشويگ در حالی که پرونده قطوری از اسناد را بر روی ميزکارخود جفردای آن روز، 
به  ،»مشايخ صهيون پروتوکلهنری فورد و «: ديد و بر جلد پرونده اين نوشته را خواند که

  .ين گفتوينر آفر
عزيزم، اين کتاب يک آخر هفته ديگر نيز ما را به خود مشغول «: به اودت گفتجرج آن روز 

   .آن آخر هفته برنامه ها چيده بود، عاشقانه، برنامه هايش را لغو کرد برایکه اودت  .»می کند
  

  يهوديان و نبرد او عليه هنری فورد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یی ضد یهودی،، کارخانه دار بزرگ آمریکاهنري فورد 
  زبان جهان 17به » پروتوکل مشایخ صهيون«ناشر کتاب 

  

  
ه در آن کپايان يافته بود؛ جنگ ويرانگر و هولناکی جهانی اول بود؛ تازه جنگ  1918سال 

ميليون ها تن جان باختند، زندگی ملت ها و زيربناهای حکومتی بسياری منهدم شد و نظم 
  .و گرديدموجود در جهان با اخالل عظيمی روبر

  
 »ن پيپيادو« از سوی ماه نوامبر، هنری فورد در حالی که در يک روز بارانی اوائل

)Pipp( يترويت نيوزد«، سردبيرروزنامه« )Detroit News (،در حال  همراهی می شد
بود؛ مکانی که در آنجا ) Dear Born( »ديربورن«يعنی  ،خود رانندگی به سوی شهر زادگاه

مالکيت و امتياز يک روزنامه محلی را که به فروش گذاشته شده بود، قصد داشت تمامی حق 
   .خريداری کند

  
ی جدا کند که او در روزنامه اادوين پيپ را از  برای هنری فورد هيچ سهل و آسان نبود که

سردبيری  تمامی عمر حرفه ای اش در آن قلم زده و از شغل يک روزنامه نگار ساده به جايگاه
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آخر اين روزنامه ديگر به منزله ی خانه دوم و شايد خانه اول ادوين پيپ به . آن رسيده بود
و يک ويراستار  او روزنامه نگاری پرآوازه و برخوردار از افق ديد وسيع. حساب می آمد

فورد به ادوين پيپ قول داده بود که با خريد امتياز روزنامه محلی . رفتعالی به شمار می 
  .ولی و سردبيری آن را به او بسپاردمديريت مسئ» ديربورن«شهر 

  
اگر فورد هدفی را برای خود تعيين کرده بود و به آن دست نمی يافت، اين امر درحد يک 

او با  بهره گيری از جذبه و تأثيرش بر ادوين پيپ، . رخداد نادر و کم سابقه محسوب می شد
ظر می رسيد، برايش تشريح استدالل های خود را به شيوه ای که به راستی متقاعد کننده به ن

با کالمی که تو گويی دارد نقاشی می کند، وضعيت دنيا را برای ادوين به  تصوير . می کرد
ی است؛ همه به جان هم افتاده اند؛ برادر تب و تاب چهدنيا در !می بينی دوست من: می کشيد

ای هم  بمب خنجر برگلوی برادر می نهد؛ مردمان شمشير به روی يکديگر می کشند؛ زير پ
پر آشوب امروز به محبت نياز دنيای اين . می گذارند يا گازسمی به سوی هم پرتاب می کنند

دارد؛ بايد از نو طرحی ديگر انداخت؛ ما بايد بشارت دهنده مهر و دوستی درسراسر جهان 
هيم باشيم؛ مناسبات انسانی را ترميم و از نو بنا کنيم؛ ما مروج و مبلغ شکيبايی و مدارا خوا

  .»شد
  

کالم فورد به  .قرار گرفته بودفورد سخنان به هيجان درآمده و به راستی تحت تأثير پيپ ادوين 
او احساس آرامش و دورنگری خاصی می داد؛ به اين باور رسيده بود که درکنار اين مرد 

ون تا کنپرواز کند و به پندارهای  توانگر و آينده نگر، او نيز خواهد توانست به عرش اعلی
دانست که  میپيش از آن نيز . نهانش جهت ايجاد تغييراتی شگرف  در جهان، الهام بخشد

فعاليت های فورد تنها به ساختن اتومبيل محدود نيست، اما اين نخستين بار بود که شخصيت و 
می خواهم «: می گفتفورد . فورد را آشکارا در برابر خود می يافت ديدگاههای گيرا و جذاب

شناخته شود که در آن، رعايت حال ديگران و عشق به  ر دنيا به عنوان شهریديربورن د
بشريت درسر لوحه اموراست؛ شهری که ندای وحدت ميان همه نژادها و باورها و دوستی و 

  .»مهر راستين انسانی را طنين افکن می کند
  

برد و او به به تصوير می کشيد، ادوين پيپ را به عوالم خياالت فرو می فورد  رؤيايی که
يک شرط  خوبی احساس می کرد که با قلبش به سوی تحقق اين هدف به پيش می تازد؛ اما پيپ

ن که او ابيلی در همه آن دور. را نيز در کنار خود داشته باشد) Billy(او بايد بيلی : داشتهم 
از مشغول بود، دست راستش محسوب می شد و مقاالتش به کار  »ديترويت نيوز« در روزنامه

: پيپ به فورد گفت. بهترين نوشته های تاريخ بيست سال گذشته آمريکا تلقی می گرديد
  .»هم در نشريه جديد ما انتشار يابد بيلی ترديدی نيست که بايد مقاله های«
  

به خدمت درآوردن او در . بود) William Decameron( »کامرونويليام ِد« بيلی لقب
به . او به آسانی به پيپ گفت برو بيلی را هم بيآور. شتروزنامه جديد کاری برای فورد ندا

  .همين سادگی اين شرط ادوين پيپ هم عملی شده بود
  

ازمدتی پيش به اين باور رسيده بود که برای ترويج ديدگاههايش که بخاطر آن نيز به فورد 
نتيجه رسيده  او به اين. آوازه ای دست يافته، به روزنامه ای که خود مالک آن باشد، نياز دارد

او همواره آرزو . ی روزنامه نگاری بايد شهرزادگاهش باشدبود که پايگاه اصلی اين ماجراجوي
کامًال اتفاقی بود که همزمان با اين افکار در ذهن فورد، . ين شهر را مشهور کندکه ا داشت

حق امتياز و  )Dearborn Indipendent( »ديربون اينديپندنت« نشريه هفتگی شهرش؛
  . لکيت خود را به فروش گذاشته بودما
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باعث شد تا همه چيز روندی منفی به  شيده بود که چه امریپيپ بارها با خود انديادوين بعدها، 

اما خيلی زود يهوديان آگاهی نداشت و پرغرض فورد نسبت به او از دل چرکين . خود بگيرد
از همان آغاز کار، . مبدل شد اين موضوع به معضلی اصلی و ُپر تنشی در رابطه ی ميان آنان

چنين ادعا کرده  دوستی او و بيلی دراين باره کامًال هم نظر بودند و پيپ بعدها در گفتگويی با
نشريه به راه افتاد هنگامی هم که . ما با ديدگاههای فورد در مورد يهوديان موافق نبوديم«: بود

يشی که ادوين پيپ نسب به فورد روشن بود که ستا. »برسراين موضوع مخالفت داشتيمبا او 
 دردل خود احساس می کرد، موجب شده بود که او فورد را مقصر نداند بلکه از نظر وی، 

) Ernest Liebold(» ارنست ليبولد«خصوصی فورد، يعنی  گردن منشی همه تقصير ها بر
  . بود

  
ی  روزنامهکار در  ،يهوديان ا مدت ها پس از آن که  پيپ برسراختالف نظر در موضوعت

دفتر روزنامه برپا می شد و عجيبی را که هميشه در  فورد را ترک کرد، او هنوز نشست های
در . آوردبه ياد می  بخاطر مديريت مسئولی و سردبيری روزنامه ناچار به حضور درآن بود،

ی کرد، انگشتانش را مه های کتش را باز مآن جلسات، ليبولد بر صندلی اش تکيه می داد، دگ
فورد عزيز، تو نبايد به «: گفتمی ، سينه ستبر می کرد و روی يقه ی کت می گذاشت بر

شوند و می افکار تو مانند برق در ذهنت جاری  .ه فکر کنی که ديگران فکر می کنندهمانگون
با شنيدن اين تملق های غريب، ناخواسته فورد  .»گی مشکالتت حل می گردندبدون هيچ درن

سينه ای  را به عقب می داد، شانه هايش چانه اش را بلند می کرد، در جايش صاف می نشست،
ليبولد، بر روی چهره ای دراين حالت، . رد و چشمانش به ناگهان می درخشيدصاف می ک

  . موجی از رضايت نقش می بست؛ احساسی ناشی از اين که  تا چه حد برفورد نفوذ دارد
  

ات هيئت تحريريه ی آن ها، موضوعی نبود که در جلس. ذهن ليبولد دايم مشغول يهوديان بود
ديگر  اعتراض مطرح شود و در آن ليبولد به يهوديان اشاره نکند و اغلب نيز با وجود

احساس  عميقًا پيپادوين در اين جلسات، . موافقت می کردحاضران، فورد با ديدگاه ليبولد 
روالند  .تفراغش بگيردهميشه فکر می کرد که همين اآلن است که اس ناخوشايندی داشت و

)Roland( برغليان خشم روزنامه بود، نمی توانست  هم که معاون سردبير و نويسنده ويژه
زهرآلود به مقابله بولد با منطقی خود غلبه کند و با عصبانيت تمام  واکنش نشان می داد، ولی لي

  .با او برمی خاست
  

بدور از چشم ديگران می دانست، متحد و دوست خود هنوز او را  بيلی که پيپ همواره به
  . »بودن ما دراين جا وقت تلف کردن است !اوه، مرده شور همه چيز را ببرد«: گفت

  
پيپ هنگامی که بعدها خاطرات تلخ خود را از آن دوران تداعی می کرد، به يک دوست 

. ته بودبه مکزيک بازگشاز سفر تازه روزی را به ياد می آورم که روالند «: نزديک  گفته بود
يک کارخانه تراکتور برپايی تا به دستور فورد  ليبولد خودش قبل از آن به مکزيک رفته بود

اکنون آن ها برای نهايی کردن موضوع، جلسه ای ترتيب داده . بررسی کند سازی را در آنجا
ی من که از آن جا آمده ام می گويم که تغييرات زيادی، به ويژه در زمينه  روالند گفت. بودند

 ،مانند هميشهليبولد بالفاصله و . حانيون کاتوليک و ديگران مشاهده می شودروابط ميان رو
يی، اروپاسرمايه داران يهودی  ليبولد ادعا می کرد که. ا مسبب اين وضع دانستيهوديان ر

ليبولد به . پاپ را وادار کرده اند تا به کشيش های مکزيک فرمان دهد که چنين و چنان کنند
ی مشمئز کننده بر اين ديدگاه غير منطقی خود اصرار می ورزيد و به ادامه اين بحث گونه ا
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می پرداخت؛ ولی لحظه ای رسيد که ديگر هيچيک از حاضران توانايی شنيدن اين مهمالت را 
  . نداشت

  
ه نقطه پوچی بدراين محل کار پيپ در اين انديشه بود که همه چيز در رابطه با فورد و ديگران 

فورد هر روز بيش از روز پيش، در برابر هر ابراز نظرخردگرايانه و منطقی . است رسيده
از خود مقاومت نشان  عبور زهری شود که به ذهن او رسوخ می کرد،راه  که ممکن بود سد

ايمان آورده بود که افکاری که ليبولد در مغز او پرورش می دهد  واقعًاديگر فورد . می داد
قلبی خودش، و حتی اين تّوهم برايش ايجاد شده بود که اين افکار به  چيزی نيست جز باورهای

و خود فورد آن را  ،»ذهن فراگير«بولد اين تفکر فورد را لي! او ازعالمی ديگر الهام می شود
  .می ناميد» جرقه انديشه«
  

همه اين . تراوش نمی شود» ذهن فراگير«از يک » جرقه انديشه«اما پيپ می دانست که اين 
يب، با به اين ترت. آگاه بود ،رخ می دادکه کرات از ذهنی برمی خاست که به خوبی از آنچه تف

ن در ذهن فورد نفرتی از يهوديا و اسير در دام تملق ها و چاپلوسی های او، بولدالهام از لي
اين احساسات به بخشی به تدريج . و بيشتر می شد ريشه گرفت که با گذشت زمان نيز بيش

  .شدند ير و حتی به اصل زندگی او مبدلجدايی ناپذ
  

ماه مه  از شماره بيست و دوم» ديربورن اينديپندنت«در نشريه  حمله بزرگ يهودستيزانه
 آنهاپيام  ،مقاله در اين نشريهسرنخستين . از شد و به مدت نود و يک هفته ادامه يافتآغ 1921

  : را به خوبی منعکس می کرد
 جامعه بشری آن را تحمل نکرده است اما موفق شده است به هيچگاه  نژادی وجود دارد که«

اطوری روم حتی امپر جايگاهی از قدرت دست يابد که تا کنون هيچيک از غير يهوديان؛
  . »باستان در اوج شکوفايی خود، به آن نرسيده است

  
رسيد  چاپ بود و پيپ به اين نتيجه هنگامی که نخستين سرمقاله روزنامه هنوز در چاپخانه زير

او نمی دانست که دوست  .يرد، ترجيح داد که استعفاء کندکه نمی تواند جلوی انتشار آن را بگ
به جای  ش را خواهد فروخت و حقارت را به جان خواهد خريد تاکامرون، وجدان، بيل دخوبش

پيپ بعدها نيز ديد که بيلی . برسد» ديربورن اينديپندنت«وی به سمت سردبيری هفته نامه 
آن  نيز به تملق گويی از فورد روی آورده و اکنون بيلی. کامل با ليبولد همکاری می کند بطور

  . می ناميد »ظهورحقيقِت تا کنون پنهان«فورد را » جرقه های انديشه«
  

مدت با فورد و خيانت بيلی دکامرون نسبت به خود دلسرد و  پيپ آنچنان از همکاری کوتاه
هيچ که  ه خودش را راه اندازی کند تا ديگر هرگز نگذاردرفت روزنامشد که تصميم گ مأيوس

: او روزنامه اش را به نام خود راه انداخت. ناجوانمردی او را زير سلطه خويش درآورد
  .)Pipps Weekly( »پييس ويکلی«
  

واکنش ، منتشر می شد» دنتديربورن اينديپن«در نشريه پيپ به مقاله های تند ضد يهودی که 
هنری فورد خطاب به  را درهفته نامه اش، »نامه های سرگشاده«موعه ای از مجنشان داد و 
ورد بنويسد، نامه ها خصوصی برای ف را بطور او مطمئن بود که اگر اين مطالب. منتشر کرد

بر آن شد که در برابر افکار  ی،و از اين رو ،گرفت حتی  بر روی ميز کار فورد قرار نخواهد
  .منتشر کند ده راعمومی اين نامه های سرگشا
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کتاب اد که چگونه روزنامه فورد، مفاد و اتهامات ضد يهودی در اين نامه ها پيپ توضيح د 
به خود حتی و هرگز و منتشر می کند  درکنف حمايت خود گرفتهرا  مشايخ صهيون پروتوکل

  . مطالب کتاب را نداده استيا نادرستی  زحمت بررسی درستی
  : او با تلخی تمام نوشت

  
ل و دلي يهودی دم می زنند، و هنگامی که از آنان از يک توطئه بين المللی آن ها...«

ما را از سقوط  آن ها مدرکی خواسته می شود، فيلم های سينمايی را لعنت می کنند؛
روبرو و هنگام می ترسانند، تسلط يهوديان بر امور بين المللی های مان درنتيجه  ملت

سخن به  يهودی» شرقی«مدعا، ازمغز اين  ی بردليل ی برای ارائهدرخواستشدن با 
و در همان حال کارآگاهانی را  ندمی گويند که يهودستيز نيست آن ها. ميان می آورند

عليه يهوديان گرد آورند؛ چه يک  استخدام می کنند تا هر چه را که می توانند بر
خود به اصطالح  »کارآگاهانه«در اين تحقيقات . يهودی باشد چه گروهی از يهوديان

خيابان های گوشه ای از زمانی در  ،پی می برند که صاحب کنونی يک تئاتر
را مثل يک غنيمت فرض » سند«روش بليط  تئاتر اشتغال داشته و اين نيويورک به ف

دردليل آن نيز چنان گستاخ  از توطئه ای بين المللی سخن می گويند و آن ها .می کنند
زندگی حرفه ای خود را زمانی ) Irvin S. Cobb(کاب  .ن اسيارو هستند که بگويند

در ايالت کنتاکی کمک  مالی در ) Pa ducah( »دوکا پا«آغاز کرد که فالن يهودی در
  .»...اختيار او گذاشت

  
د که از آنجايی که اين بو ل مشايخ صهيونپروتوکاصلی در مورد کتاب  در آن زمان باور

 است، اين کتاب محصول مشترک روس ها و شده  وزيعکتاب به شکل گسترده ای در آلمان ت
. تنها چند ماه بعد آشکار گرديد ،کتابروسی حقايق راستين در مورد ريشه . ها است آلمانی
  ويژه  پيشداوری در مورد آلمان ندارد، به پيپ اعالم کرده بود که وی خود هيچگونه ادوين 

اما نمی توان «او نوشت، . ودندآلمانی ب ی،مادری و پدر از هر دو سوی خانوادهاجدادش که  آن
در طول . بوده و هستندها در زمينه تبليغات، همواره بسيار فعال  آلمانی :حقايق را کتمان کرد
اش درآتشباری به سوی مخالفان، بسيار همانند توپخانه پخانه های آلمان جنگ جهانی اول، چا

ه يهوديان آتش مطبوعات خود را متوج آلمان سمت و سوی پس از پايان جنگ نيز،. فعال بود
يهوديان يهودی محکوم می شود و مانند وضع کنونی در آمريکا، در آلمان هم . کرده است

  . »...از اين هم پا را فراتر گذاشته اند آن هااما در آلمان . مورد اتهام قرار می گيرندهنوز 
  

ديربورن «نشريه يری ادوين پيپ در روزنامه اش داليل کناره گيری خود را ازسردب
مطالب ضد . درآنجا منتشرمی شود عليه يهوديان همه گونه ادعايی«: شرح داد» اينديپندنت

يهودی درميان مسئولين نشريه دست به دست می گردد، دوباره و سه باره و چند باره برای 
رد و اگر باد گ. چيزی مورد اتهام قرار می گيرند يهوديان برای هر ...چاپ ارائه می گردد

اين کار  خانه ای می پراکند، آن ها می گويندپنجره از سوی مغرب به داخل  غباری را از راه
ن کار را ازسمت مشرق انجام دهد، باز می گويند اين هم کار يهوديان است و اگر باد هما

  . اين وضع را تحمل کند پيپ افزود، هيچ انسان راستينی نمی تواند. »...يهوديان است
  

در اين . ی ضد يهودی در هفته نامه فورد ادامه داشتيان چاپ مقاالت و سرمقاله هادر اين م
 »لوييس برندايس«و  )Louis Marshal( »يس مارشاليلو«نوشتارها رهبران يهودی، مانند 

)Louis Brandeis (تافت« متهم می شدند که پرزيدنت« )Taft ( ويلسون«و پرزيدنت« 
)Wilson ( ديگر يهوديان نامدار متهم می شدند که . در دستان خود دارندرا همانند بازيچه ای

جنگ جهانی اول را دامن زدند تا بانکداران يهودی از اين وضع بهره مند شوند و يهوديان 
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نشريه فورد، توطئه ای . انقالب روسيه را به وجود آوردند تا امپرياليسم نژادی سود ببرد
ورزشی  اتحاديه های کارگری و در استاديوم هایدر يهودی را دليل فساد در وال استريت، 

باعث جنگ های داخلی آمريکا حتی بانی و ند که يهوديان همچنين متهم می شد. ی کرداعالم م
آن  هرکه هشدار می داد  نشريه فورد. ه انديس جمهوری آمريکا بودير ،و ترور ابراهام لينکلن

به دست آورند، و فريبکاری يا سلطه گری با پول، مطبوعات و  چه را که يهوديان نمی توانند
هنری فورد دليل . عليه افراد نام آور تأمين می کنندجنسی و اتهامات استفاده  از طريق سوء

 ، آنگونه که»رح های مصوب دولت پنهانی يهودیطوجود «به يهوديان را  اتاتهام همه اين
  .اعالم می کرد ،هآمد مشايخ صهيون پروتوکلدر کتاب 

  
به  مسئول انجام اين اقدامات ضد يهودی بود، کارآگاهان خصوصی راشخصًا بولد که يارنست ل

به . را کشف کنندمنفی زندگی خصوصی يهوديان نامدار  استخدام درآورده بود تا جنبه های
همه . شد اصلی تبليغات ضد يهودی فورد مبدلپايه به  ل مشايخ صهيونپروتوکزودی کتاب 

 دامن های کوتاه، جوراب های سکسی يقی جاز گرفته تا وجودترويج موسچيز و از جمله 
ادبيات در رو به افزايش، انقالب روسيه، انحطاط  زنانه، کرايه خانه ها و بهای مسکن

درچشم فورد، و هر چيز ديگری که به ذهن می رسيد،  رو به فساد اجتماعی  آمريکايی، روابط
مجموعه ی کاملی از اين مقاالت، در کتابی با  به زودی نيز. ی يهوديان بودتوطئه  برخاسته از

به هفده زبان ترجمه گرديد و ، ، گردآوری شد»يهودی جاودانه«يا  ،»يهودی بين المللی«ام ن
محصوالت کارخانجات فورد و بين المللی قدرت فروش ملی . در سطحی بين المللی توزيع شد

ر نفرت عليه امدانه برای پاشيدن بذسازی فورد، عمالی کمپانی اتومبيل عظيم و اندوخته های 
  .وديان، مورد استفاه قرار می گرفتيه
  

با شرکت هيئت های ، کنوانسيون فدرال کليساهای مسيحی آمريکا 1920در دسامبر سال 
   :ار کليسا اين قطعنامه را منتشر کردسازمان و پنجاه هزنمايندگی از سی 

شمنی د گسترش تبعيض نژادی و کاشتن بذر که مدتی است مطالبی انتشارمی يابد کهاز آنجا «
مطرح  یاساسپايه و بی  عليه هم ميهنان يهودی ما را هدف خود قرار داده و در آن ها اتهامات

  به شورای فدرال کليساهای مسيحی آمريکا، با توجه حتی ارزش انکار ندارد، که می شود 
چنين اقدامات و  د و برادری،حفظ اتحابرهه زمانی از حيات ملی کشور، و درجهت نياز اين 

، ه و با روحيه ای مبتنی برپاک طينتیمحکوم کردحمالت ظالمانه عليه برادران يهودی مان را 
از اين اتهاماِت را  نسبت به وطن پرستی يهوديان و پاک و منزه بودن آنان ابراز اعتماد خود

فت و خشم خود را واهی مورد تأکيد قرارداده و از همه مردم کشور می خواهد تا مخال
ن بردن مياازاقداماتی که در راستای مدارا ناپذيری و نبود رعايت شکيبايی و يا گرايش به از 

ت کشور سياسو بافت نژادی در پيکره  وحدت ملی ما، از راه دامن زدن به اختالف های
  .»، اعالم دارندصورت می گيرد

  
آمريکن «، نشريه يهودی 1920، همان سال دسامبرهمچنين در دهم  نوامبر ودر دوازدهم 

فورد را به چالش خواند و با هنری ) »آمريکايی عبری«() American Hebrew( »برويه
دوازده تن از اين افراد را به عنوان خود از او خواست تا  ه آمريکايی پرآوازهپنجا ارائه نام 

ی وجود يک توطئه فورد خواستند که داليل خويش را برا از آن ها. هيئت منصفه انتخاب کند
اگر داليل و اسناد ارائه شده از سوی فورد به . به اين هيئت منصفه ارائه دهدجهانی يهوديان 

از فورد خواسته می شد که  يه يهوديان را به اثبات نمی رساند،اين هيئت منصفه، اتهامات او عل
 که درآن صورت،اشتباه کرده و همچنين پيشنهاد شده بود در حضور افکار عمومی بپذيرد که 

ضد يهودی می شدند، چهره نمايی عوامل نفوذی را که موجب چاپ مقاله ها و ديگر انتشارات 
ی تصميم خود را در هر يک از روزنامه هاقرار بود که اين هيئت منصفه همچنين . کند
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، فورد می توانست با توجه به اين پيشنهاد. چاپ برساندبه  کشور، که هيئت منصفه تعيين کند،
، يعنی و يهوديان نيز از يک عامل آزار دهنده های بعدی رهايی بخشدخود را از دردسر

راه سکوت در پيش پيشنهاد  اين ، اما او تصميم گرفت که در مقابلاتهامات فورد رهايی يابند
  .گيرد

  
، ل های کارخانه های فورديهوديان آمريکا اعالم کردند که همگی از خريد اتومبي ،در اين ميان

، جامعه يهودی در 1921وايل در ا .د کرد و توليدات او را تحريم می کننددداری خواهنخو
اتومبيل ازمدل های مختلف  چهار صدای با مشارکت  رژه، )Connecticat(ت ايالت کانکتيک

 Chaim(حييم وايزمن و ) Albert Einstein(ن يشترا به افتخار حضور آلبرت اين
Weizmann (اتومبيل های ساخت «: ار اين مراسم تأکيد شده بودبرگزارکرد که در شع
  .»دراين آيين جايی ندارند کارنجات فورد

  
تيب داده شد؛ دريک نامه سرگشاده به قلم يک اعتراض ديگر تر 1922ژانويه درشانزدهم 

شخصيت برجسته  119 که ازسوی) John Spargo( »جان اسپارگو«آمريکايی  نويسنده
 و )Woodrow Wilson( »ويلسون  درووو«يس جمهوری پيشين؛ ، از جمله دو ريآمريکايی

ويليام کاردينال « و همچنين ازسوی )William Howard Taft( »تافت هاوارد   ويليام«
و چهره های بارز ديگری امضاء و تأييد شده ) William Cardinal O'Connell( »اوکانل
ملی آمريکاييان  و حياتدربافت » ک و جديدروحيه خطرنا«يک رسوخ ، در مورد بود

ء کنندگان اين بيانيه، تبليغات ضد يهودی را برای آرمان های آمريکايی، امضا. اعتراض شد
 آن ها. ضد مسيحی ناميدندآن را و  تشخيص داده آمريکايیروحيه شکيبايی ضد  ويرانگر و

 چالشه کايی و دمکراسی آمريکايی از سوی يهودستيزان بهمچنين افزودند که شهروندی آمري
  . قرار گرفته استجدی تهديد کشيده شده و در معرض 

  
يه ای بود که در آن مدعی شد که در صدد تبليغ نفرت نژادی نيست و تنها پاسخ فورد، بيان

آگاه » تسلط يهوديان« را نسبت به (boob Gentiles)» غيريهوديان کودن«خواسته است که 
  . کند

  
انتشار يافت،  ل مشايخ صهيونپروتوکودن کتاب که حقيقت در مورد جعلی بنيز هنگامی 

و از  کوشيد تا اصالت کتاب را به زير سئوال نبرد »دنتديربورن اينديپن«سردبير نشريه 
پس از رايزنی با . مواجهه با شواهدی که کذب بودن کتاب را نشان می داد، خودداری کند

ترتيب  تا به اين هان روی آوردرويدادهای واقعی جتاکتيک مقايسه کتاب با ليبولد، فورد به 
» تاکتيک فورد«که بعدها به  شيوه ای -خود افکار عمومی به نتيجه گيری های الزم بپردازد 

  . مشهور شد
  

العه می کرد، با خود انديشيد که اين جرج برونشويگ در همان حالی که پرونده فورد را مط
ناديده گرفتن اصالت اسناد اده بود؛ کالن سرمايه دارضد يهودی به راستی از خود نبوغ نشان د

همزمان،  و ل مشايخ صهيون،پروتوکو مدارک، عدم پذيرش داليل مبنی بر جعلی بودن کتاب 
 در ذهن مردم قديمی به منظور پروراندن اين تصوراز موضوع های يهودستيزانه  بهره گيری

ن آن ها در حال برابر چشمادر  به راستی» توطئه يهودی«طرح گويا که  عادی و ساده دل
که متهمان دادگاه برن درهمان روزها درصدد بودند برونشويگ نمی دانست . عملی شدن است

  . تا همان رويه ی فورد را در قبال دادگاه برن نيز مورد استفاده قراردهند
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شده بود،  ناگهانی که آغازشيوه به همان  »ديربورن اينديپندنت«نشريه درتبليغات يهودستيزانه 
اين باور بودند که علت قطع  بسياری بر. فروکش کرد 1922در ژانويه سال  اره نيزيکب

نيتی که  دی احراز رياست جمهوری آمريکا بود؛نامز اعالم برای تبليغات، قصد هنری فورد
مورد همانند نيويورک تايمز و وال استريت جورنال  ،توسط برخی از روزنامه های مهم

هم ، فورد از سياستمداران پيش و پس از آن نيز همانند بسياری چه بسا که. حمايت قرار گرفت
اما هنگامی که آرزوهای سياسی اش  .يهوديان آمريکا را ناديده بگيرد نمی توانست آراء

  . از سر گرفت را عليه يهوديانخود  توی بار ديگر حمالبرباد رفت،  1924درآوريل 
  

اله، با پای پياده، در حالی که سسه  شصت و ، هنری فورِد1927در روز سی و يکم مارس 
دربرابر ) Fair Lane( »لين فير«در  آستانه دروازه خانه قلعه مانندشخون آلود بود، در

هنگام رانندگی با اتومبيل مدل جديد خود  او ادعا می کرد که به. خبرنگاران قرارگرفت
ود فورد اين حادثه را فکر می کردند که خم نبودند کسانی که قويًا اما ک. استتصادف کرده 

ی کردن خويش اين مخاطره را به جان خريده و با اتومبيلش به يک درخت زخمبرای و ساخته 
قرار بود تنها چند ساعت بعد آغاز به کار کند، موقتًا تا از حضور در دادگاهی که کوبيده است 
  .رهايی يابد

  
اپيرو در ش. برپا شود» اپيروشآرون « شکايت حقوقدان يهودیدر پی قرار بود که اين دادگاه 
او  1919در سال . يک قهرمان بود ورزان ميوه  و صيفی کار کاليفرنيا به منزله یميان کشا
ها ، کشاورزان می توانستند  تعاونی برنامه جديدی را راه اندازی کرد که با تشکيلطرح و 

نود نهاد  توسط » پيرواطرح و برنامه ش«، 1925تا سال . رل خود داشته باشندبازار را در کنت
که هشتصد و  درکانادا مورد استقبال قرار گرفتو نيز آمريکا ايالت  کشاورزی در سی و دو

انه يسالوالت کشاورزی اين تشکل ها ارزش محص. نود هزار کشاورز عضو اين نهادها بودند
حمالت  ی برایايپرو به هدف، ش1924از همان سال . رسيد ششصد ميليون دالر میبه 
مبدل شده بود، که ازجمله اين هفته نامه » ديربورن اينديپندنت«نشريه  ازسوی ودستيزانهيه

، نزول ان، وکالی دادگستریبانکدار باندی دربرگيرنده«: درباره او و فعاليتهايش نوشته بود
 کشاورزی، مديران دفتری محصوالتسودجويان خريدار  ان، تبليغاتچی های حرفه ای،خوار

بر ُگرده کشاورزان آمريکايی سوار شده و خون آن  -همگی يهودی -ابداریحس انو کارشناس
  . »ها را می مکند

  
به دادگاه شکايت برد و  ،نشريه فورد در ميان شگفتی هنری فورد، شاپيرو در مقابل اين افترای

يم فورد از آنجا که او مطمئن بود هيچ چيز در آن نشريه بدون دخالت مستق. ادعای غرامت کرد
، کامروناو ويليام د. نشريه اش شکايت کرده اپيرو عليه شخص فورد و َنشار نمی يابد، شانت

کاری نداشت و فکر نکرده بود که  حساب نمی آورد و از اين رو با اوسردبير نشريه را به 
کامرون در د 1927در مارس . دکامرون حاضرباشد به سود فورد دردادگاه شهادت دروغ بدهد

سوگند ادعا کرد که او هرگز در رابطه با ادای اه قرار گرفت و پس از جايگاه شهود دادگ
هرگز پيش از چاپ، نسخه ای  است؛ يهوديان با فورد مشورتی نکرده ز مقاالتش عليههيچيک ا

يک از مقاالت نديده که هيچ در حالتی از نشريه را برای فورد نفرستاده و هرگز هنری فورد را
، اين دادگاهجايگاه شاهدان کامرون به مدت پنج روز تمام در د. اندنشريه را پيش از انتشار بخو

  .دروغ ها را تکرار کرد
  

با دعوت از خود فورد اپيرو که دليل ديگری بر اثبات دخالت فورد در قضيه نداشت، وکيل ش
  . برای ادای شهادت در دادگاه، مخاطرات اين امر را به جان خريد
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هر  فورد بنا به اندرز وکالی پرقدرتش. دی داشتر فاصله زياهنوز تا پايان کا اما اين کشمکش
قاضی تأکيد کرده . به کار بست تا احضاريه شخصی را با دست خود دريافت نکند حقه ای را

سرانجام در حالی که فورد در چهار راهی  .بود که بايد احضاريه را مستقيمًا بدست خود او داد
به داخل بود، فرستاده ای احضاريه شخصی را  اتومبيلش پشت چراغ قرمز توقف کرده با

را رد کرد که می گفتند فورد احضاريه را  فورد قاضی ادعای وکالی. تانداخ اتومبيلش
با رد اين . در داخل اتومبيل افتاده است او شخصًا دريافت نکرده و سند تنها به ميان زانوان
به ارائه هيچ برهانی نيز برای  قاضی حاضر. ادعای وکالی فورد، آبروی او لطمه بزرگی ديد

  .اين تصميم خود نشد
  

تصادفی که فورد ادعای زخمی شدن در آن را می کرد، موجب سر رفتن کاسه صبر قاضی 
، وکالی فورد گواهی پزشکی را به قاضی ارائه 1927هنگامی که در روز اول آوريل . شد

حادثه ای مجروح شده،  بود که فورد در ساعات عصر روز قبل درکه در آن آمده کردند 
شاپيرو با لبخندی استهزاء آميز به وکيل خود گفت يادت باشد که امروز اول آوريل است؛ 

دروغ «روزی که همگان عادت دارند دروغ هايی را برای دست انداختن اطرافيان بگويند و 
 با عصبانيتی آشکار، فورًا اولين فرصت خالی درقاضی  . يک امرعادی است» اول آوريل

نيم نگاهی به چهره ی قاضی  . برنامه کاری خود را به نوبت بعدی اين پرونده اختصاص داد
  . کافی بود که نشان دهد که وکالی فورد حتی جرأت نمی کنند که مهلتی دورتر را بطلبند

  
او به وکاليش . ديگر می دانست که چاره ای جز ادای شهادت برايش باقی نمانده استفورد 

 -مالک اخالقی که او آن همه به آن مباهات می کرد. را برای سازش آماده کنندگفت که زمينه 
ولی درعين حال هم مانع از حمالت افسارگسيخته او به يهوديان نشده بود، نمی گذاشت که او 

يهوديان يک امر بود ولی دروغگويی حمله به در دادگاه شهادت دروغ بدهد؛ آخر از چشم او 
   .أن خود نمی دانستدردادگاه را ديگر در ش

  
که در افکار عمومی عليه وی مطرح بود، جان به لب  و حمالتی ين همه محاکماتاز ا فورد

و شکايت از خود را با رضايت و سازش با طرفهای دعوی تا هر د شد و لذا تصميم گرفت
شتاين پايان دهد؛ غير از شکايت از طرف شاپيرو، شکواييه ای نيز ازسوی هرمن برن

)Herman Bernstein (اقامه شده بود .  
  

روزنامه نگار آمريکايی بود که خبرنگار ويژه روزنامه های ديپلمات پيشين و يک  برنشتاين
امور ادبيات  در نيويورک تايمز و نيويورک سان به شمار می رفت و در همان حال خبره

تولستوی،  لئواو شماری از مهم ترين آثار . و مسائل يهوديان محسوب می شدروسی، روسيه  
و به جامعه آمريکا  سيم گورکی و آنتوان چخوف را از روسی به انگليسی ترجمه کردهماک
د که بو» 2کشتی صلح اسکار «از جمله سرنشينان مشهور در سفر  او. بود ضه داشتهعر

دريايی بود  که در جريان اين سفر فورد بعدها ادعا کرد. توسط هنری فورد ترتيب داده شده بود
را در اختيارش گذاشت و توجه او را  مشايخ صهيون پروتوکلشتاين نسخه ای از کتاب رنکه ب

  . به اين کتاب جلب کرد
  

 از را برجسته تر دعاوی خوبمن همواره در شگفت بوده ام که چه ويژگی هايی يک وکيل 
ند؛ همه چه بسا که بسيارند وکاليی که با آمادگی کامل به محکمه می آي. همتايانش می کند ساير

های  اسناد و مدارک را مطالعه کرده اند، با موکل خود و شاهدان به گفتگو نشسته اند؛ ساعت
متمادی بر روی پرسش و پاسخ با شاهدان دادگاه کار کرده اند؛ اسناد و مدارک الزم برای 

اقد آن ويژگی های الزم ف آن ها بيانات خود در محکمه را فراهم آورده اند، ولی بسياری از



 82

پس چه چيزی است که گروه کثيری ازاين وکالی سخت . دادگاه هستند در برای درخشيدن
  کوش را از وکالی به راستی بزرگ و پرجذبه و موفق جدا می کند؟ 

  
ازجايگاه  آن هامن پس از سال ها مشاهده شيوه ی کار وکالء در محيط دادگاه و نگريستن به 

يی هستند که خود را به جای آن ها رجسته و بارزقاضی، به اين نتيجه رسيده ام که وکالی ب
را به خوبی  يک وکيل تمامی چم و خم پرونده کفايت نمی کند که. قاضی فرض می کنند
می توان . د و با گوش قاضی شهادت ها را بشنودبه مسائل بنگرقاضی   بشناسد، او بايد با چشم

يدگی به پرونده دادگاه برن رس گفت که اين همان راه و روشی بود که جرج برونشويگ در
زبردست  به راستیوکالی  رديف درپيش گرفته بود و همين امر بود که او را بی شک در

  .قرارداد
  

نری فورد يکی از بزرگ ترين موانع سد راه هو آوازه جرج برونشويگ مطمئن بود که نام 
سر اروپا را آوازه اش سرا. فورد اسطوره ای زنده محسوب می شد. کار آن ها خواهد بود

طبيعی است که قاضی . همانگونه که اتومبيل های فورد دردنيا شهرت داشتند -درنورديده بود 
چنان فرد موفقی نمی تواند ناسنجيده بينديشد و  قاعدتًا خواسته يا ناخواسته، احساس کند که

رطه عميق نيز به وگونه می شد دادگاه را متقاعد کرد که مردی مانند فورد چ. ناپخته عمل کند
يهودستيزی سقوط کرده است؟ دکتر وينر که دراين گروه حقوقی هيچگاه در شمار آدم هايی 

برای اثبات دروغگويی  نبود که زياد حرف می زد، اين بارگفت شايد همين کافی باشد که
قابل باوِر وی که گويا هرمان برنشتاين منبع اين ادعای غيرفورد، به دادگاه نشان داد که 

بوده است، مثالی ساده برای سنجش نادرست مشايخ صهيون  پروتوکلبه کتاب  اش دستيابی
  .فورد باشد

  
 پروتوکل - تاريخ يک دروغ«شتاين کتابی تحت عنوان ، هرمان برن1921ازهمان فوريه 
را به چاپ رساند که در آن او حقايق و اسناد شناخته شده ای را در اثبات  »مشايخ صهيون

  آن زمان هنوز همه حقايق مربوطاما . آورده بود ل مشايخ صهيونوکپروتجعلی بودن کتاب 
» رادزيويل« پرنسس تنها چند ماه بعد بود که. کذب بودن کتاب آشکار نشده بودبه 

)Radziwill( ،»آرمان دوشايله« )Armand Du Chayla ( فيليپ گريوز«و« )Philip 
Graves (اما . ده بودند، منتشر کردندت آوربدس دراين باره اطالعات و آگاهی هايی را که

به ويژه بخشی  ،)Herman Goedsche(  »هرمن گوتشه«به خوبی با نوشته های شتاين برن
نوشته ی آشنا بود و همچنين يک نسخه از از يک کتاب او در باره قبرستان يهوديان پراگ، 

شده بود، در  تنظيم» گوتشه«که براساس نوشته های خيالی را  »سخنرانی حاخام«موسوم به 
 ل مشايخ صهيونپروتوکجاعالن کتاب او مطمئن بود که اين نوشته ها ازسوی . اختيار داشت

برنشتاين در کتابش بخشهايی از اين . مورد بهره برداری قرار گرفته و سرقت ادبی شده اند
را او اين کتاب . دورد مقايسه قرار دام پروتوکل هاکتاب منابع را نقل کرد و آن ها را با 

يک سالح قديمی بيرون کشيده شده از زرادخانه زنگ زده ...دروغی ظالمانه  و وحشتناک«
  . ناميد» نام کردن همه يهوديانبه منظور بد ... راف زادگان روسيهاش
  
 بدنام را اين سند جعلی جهانی اول، پيشينه سياسیشتاين در حالی که سه سال پس از جنگ برن

   :تشريح می کرد، از جمله نوشت
  

جنگ، يهوديان توسط اشراف زادگان و عوامل ارتجاع به عنوان عامل هر  ازآغاز«
 را عامل آن هابرخی  .، معرفی می شوندگونه بيماری که بشريت بدان ها دچار شده

را به دليل  آن هابرخی . عامل برقراری صلح می نامندآغاز جنگ و برخی ديگر 
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. گناهکار می دانند ،يل پيروزی متفقينبه دل و برخی ديگر شکست ماشين جنگی آلمان
رد عتاب قرار می دهند که ، يهوديان را مو)زمين داران بزرگ(در آلمان، يونکرها 

دريايی ها در جنگ مخالفت کرده و به اين ترتيب شکست چرا با حمله توسط  زير
رخی از کشورهای متفقين، آلمان را موجب شده اند و اين در حالی است که در ب

رهبران انقالب در آلمان  همه. آلمانی ها خوانده می شدند "مغز متفکر"ن يهوديا
با يهوديت نيز  ،بيگانگی با مسيحيت يهودی لقب گرفتند، بلشويسم که به همان اندازه ی

و در اين ميان  ،بيگانه است، به عنوان يک جنبش يهودی نام برده می شود
روند پيش می  ه وار خويش تا بدان جاکورانديشی  ديوانکه در  نيز هستنديهودستيزانی 

نند، يهوديان می خواو عامل ، را نه تنها تحت نفوذ لمويله که امپراطوری سابق آلمان،
به همين درست که  بلکه حتی او را دارای اجداد يهودی معرفی می کنند و می گويند

. کرد شايسته نمیاز آلمان در طول جنگ دفاعی  بود که ويلهلم با حس وفاداری دليل
به ) Hohenzollern( "هوهنزولرن"عليه خاندان سلطنتی آن ها می گويند که ويلهلم 

ا خود با دستان کشاند و تخت سلطنت ر تبانی برخاست، اين خاندان را به سقوط 
  . به سازمان مخفی بين المللی يهوديان کرده باشد تا خدمتی  خويش به زير آورد

نيز مردم کشورهای ايان جنگ جهانی اول در پاز هنگام برقراری ترک مخاصمه 
ات يهودستيزانه مورد شستشوی مغزی بی وقفه قراردارند و همه اين تبليغ متمدن با

اوکراين، لهستان و يهوديان در در حالی است که دروغگويی ها درمورد يهوديان 
  . »شده اندستان و سرزمين های ديگر کشتار مجار

  
پروتوکل  کتاب ا که در باال ذکر شد، متهم کرد که او بوده که مطالبی رنويسنده اما هنری فورد 
  . گذاشته است را در اختيار خود فورد مشايخ صهيون

، به هيچ يک از يافته ها و حقايق ذکرشده از »ديربورن اينديپندنت«نشريه  ،در اين مياناما 
  .سوی برنشتاين اشاره ای نکرد و يا به نقل قول ازآن ها نپرداخت

  
که نمی  داند چرا  يان مالقات جرج برونشويگ و دوستانش، جرج با صدايی بلند گفتدر جر

بطور دسته جمعی اقدام به ارائه شکواييه عليه هنری فورد نکرده و  آمريکاجامعه يهوديان 
از فورد شکايت کرده، تقاضای  سًاای جز اين نگذاشته که خود رأ شتاين چارهبرای هرمان برن
ها، از يک فرد به  ساکسونتس توضيح داد که طبق قانون آنگلوشيريس ليفبو!. غرامت نمايد؟

يک گروه، ملت و يا ن تقاضای غرامت کرد، اما او می توا خاطر دعوی اعالم شده عليه
که خود او ی نمی توانند دسته جمعی اقامه ی دعوی کنند و شاکی خصوصی بايد ثابت کند مردم
اما در کشورهای اروپايی که اکثرًا شيوه ی . ده استليل انتشار مطلبی لطمه ديبه د شخصًا

امت نمايد و در يک غر یيک گروه می تواند تقاضا فرانسوی قضايی را رعايت می کنند،
درآمريکا برنشتاين بر  به همين دليل بود که. دا مطرح سازادعای خود ر روند قضايی جمعی

فورد عليه او بوجود آورده بود،  آن شد که با استفاده از فرصت مناسبی که دروغگويی شخصی
فورد را به دادگاه بکشاند و از اين طريق نيز نادرستی اتهامات وارده ازسوی او عليه يهوديان 

  . غرامت کرده بوداز فورد تقاضای دويست هزار دالر شتاينبرن. آشکار شود
  

در  سرانجام نامه پوزشخواهی را که مضمون آن، هنری فورد 1927درروز سی ام ژوئن 
در  ، واقع)Edwin Untermeyer( »يرادوين اونترما«نشستی درخانه وکيل مدافع برنشتاين، 

در اين جلسه، فورد از سوی فرستاده . کرد ء، امضاتنظيم شد) Gray Stone( »گری استون«
 .کليفورد بی« و نيز سه وکيل دعاوی به اسامی) Harry Bennet( »هری بنت«ويژه اش، 

 از نيويورک» آنزورگ. مارتين سی«و  »النسی نيکول جونيور دو «ت،از ديتروي »النگلی
  . نمايندگی می شد
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دن به رهبران جامعه يهوديان آگاه شده بودند که فورد درصدد رسيشاکيان اعزامی از سوی 
در . چنين روزی بودند يهوديان آمريکا هفت سال تمام درانتظار. يک توافق و مصالحه است

قرار می گرفت و  در جريان کاراز سوی نماينده ويژه اش تلفن   توسط ًاطول جلسه، فورد مرتب
زنان پاسخ می داد  فرياد که وضعيت چندان خوب نيست، فورد گفتهر بار که بنت به او می 

  . »!به اين کار و پرونده پايان دهيد من اهميت نمی دهم که وضع چقدر بد است، فقط « که
  

از  طوالنی عذرخواهی و مملو بيانيه ی ، فورد يک1927ژوئيه  چند روز بعد، در هفتم
که عليه يهوديان  اشتباهاتی«طبوعات منتشر ساخت و در آن به خاطر همه ی جزييات را در م

  . ، درخواست بخشودگی کرد»و لطماتی که متوجه آن ها کرده است مرتکب شده
  :او ازجمله نوشت

  
مقيد به رعايت احترام ميان دانم که به عنوان يک انسان  می من وظيفه خويش«

اطر اشتباهات صورت گرفته عليه برادران يهودی خود و به خاطر خه ، ببشريت
اتهامات و لطماتی که از ناحيه عملکرد و اظهارات من متحمل شده اند، از آن ها 

هايی که تحت نفوذ من يا درنتيجه ی  دروغهمه من همچنين از  .پوزش بخواهم
شتارها و انتشارات توزيع شده ی مرتبط با من، در نويا و  من بر زبان آمدهدستور 

را از و نيت خوب من  به شکل ناعادالنه ای عليه يهوديان مطرح شده، و دوستی
ه گفتن نيست که نيازی ب. کنم ، اظهار تأسف نموده، تقاضای عفوهآنان دريغ کرد

گردآوری ور، و نيز در سرزمين های ديگر، کش ايندر تمامی مطالب توزيع شده
خواهد شد و من اعالم می دارم که ازاين به بعد، با اين نوشتارها به هيچ وجه 

نيز ديگر به چاپ " ديربورن اينديپندنت"ه نشري اين کهموافقتی ندارم و سرانجام 
  .  »عليه يهوديان اقدام نخواهد کرد نوشتارها و يا مقاالت

  
د از درص او دستور گرفتند که دوازده رد، از سویآژانس های تبليغاتی فو چندی پس از آن،

به را »  Aفورد «اتومبيل جديد مدل  برای تبليغاتی  يک ميليون و سيصد هزار دالر بودجه
زبان  - Yidish( »ديشيي« و به زبان های انگليسی روزنامه های يهودی انتشار آگهی در

اختصاص ) عبری است يهوديان اروپای مرکزی و شرقی که آميخته ای از آلمانی قديم و زبان
فورد از سوی کارخانجات ) Chevrolet(مدل تازه اتومبيل شورولت  ،در چنين احوالی. دهند
فورد را تحريم کرده  ی ساختاتومبيل ها تا پيش از آن، به بازار آمده بود و يهوديان کههم 

  .وع به خريد اتومبيل تازه کردند و درآمدی چشمگير به جيب او سرازيرشدبودند، شر
  

يهودستيزانه اش؛ کتاب های  ورد دستور داد که پنج کاميون ازفهمانگونه که قول سپرده بود، 
از انتشار اين دستور داد که ، سوزانده شود و همچنين  به ناشران خارجی »يهودی بين المللی«

کتاب های فورد در ابعادی گسترده در همه جای . داما ديگر دير شده بو. دکتاب خودداری کنن
که از  را نابود کرد، چه برسد به آن که بشود همه ی آن و غيرممکن بود وپا توزيع گرديدهار

بيشتر نامه های فورد به ناشران . يا فروش چاپ های ديگرش جلوگيری گردد اجازه انتشار و
) Theodor Fritsch( »تئودور فريتش«ی از اين نامه ها به يک. اش ناديده گرفته شد خارجی

و مترجم کتاب فورد بود، ) Hammer( »هامر«گ آلمان که صاحب انتشارات در شهراليپزي
 ملغی یهر زبانبه  »يهودی بين المللی«انتشار کتاب  مه آمده بود که حقدر نا. ارسال شده بود

ترتيب اين کتاب نبايد در هيچ سرزمينی و با نام هنری فورد اعالم می شود و به اين  و باطل،
با اين  و ،است ی فورد در زير اين نامه جعل شدهادعا کرد که امضا» فريتش«اما . شود منتشر

 کتابترجمه ی آلمانی  ،در پی آن. خودداری کرد بهانه، از اجرای دستور اعالم شده درنامه،
رد و فودر اين کتاب عکس های . نهادهای عمومی آلمان توزيع شد در همه مدارس و فورد
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ی سوييس در کيوسک های روزنامه فروشمچنين اين کتاب ه. هيتلر در کنار هم قرارگرفته بود
  .اما فورد به تعقيب قضايی دراين موارد اقدام نکرد. به رايگان دراختيارمردم قرارگرفت

  
ول خود براساس مصالحه بدست آمده، به ق اما دو شاکی جداگانه فورد؛ برنشتاين و شاپيرو

پذيرفت که برای هزينه های  فورد ،اين سازش به موجب بخشی از .بطور کامل عمل کردند
 ولی شرط شد که ميزان اين مبلغ ، مبالغی را به آن دو بپردازدو نيز به عنوان غرامتمربوطه 

غرامت به شاپيرو و برنشتاين داده شد و آن ها نيز جوانمردی را همانگونه که از . اعالم نشود
ء نکردند و تا به امروز نيز کسی آنان انتظار می رفت، رعايت کرده و هرگز راز مبلغ را افشا

  . آگاه نيست که سخن ازچه مبلغی بود
  

را نيز از فورد دريافت کرده بود، موضوع  برنشتاين که يک نامه عذرخواهی شخصی جداگانه
 او چاپ جديد کتابش را، اين بار با عنوان 1935در سال . ده می دانستتمام شکامًال را 

تازۀ بدست کتاب داليل و مدارک . منتشرکرد» کامل افشاگری –حقيقت پروتوکل صهيون «
فورد که درچاپ نخست کتاب  خواهیآمده از پس از چاپ اول را دربر می گرفت اما به پوزش

تمامی قضايای مرتبط  با فورد در چاپ . اشاره ای نشدهيچ آمده بود، ديگر  1928در سال 
  .جديد درز گرفته شد

  
ساده دل و  چه انسانی های به راستی ما يهوديان« هنشويگ  با خود  فکر کرد کجرج برو

 وديان انجام داده بود، يهوديانکه فورد عليه يه کارهای زشتیهمه با وجود . »خوش قلبی هستيم
ماه مه در بيست و سوم  .احترام بپذيرند که عذرخواهی او را با صميميت وآمريکا آماده بودند 

 »برويآمريکن ه«، ناشر نشريه )David A. Brown( »براون. ديويد ا«، به افتخار 1929
)American Hebrew (انه براون دوستضيافت شامی برگزارگرديد که در آن خدمات انسان

نيز که به اين آيين دعوت شده بود، با ديويد هنری فورد . مورد تحسين و قدردانی قرار گرفت
به چاپ رساند و در اين عکس را » آمريکن هيبرو«نشريه براون عکس يادگاری گرفت و 

،  جامعه يهودی ، در ميان شخصيت های بارزحضور آقای فورد در مراسم«: زير آن نوشت
  .»دوستی عميق او را با ما نشان می دهد

  
هنری فورد نيز بهره گيری خود، از کتاب  آفرين دوران حکومت وحشت هيتلر در سراسر
او زمانی به يک خبرنگار  .ذاشته بودا به روی ميز کارش گتصويری از او رتبليغاتی کرده و 
فورد را به عنوان الهام بخش خود  )هنری به زبان آلمانی( يشمن هاينر«: ه بودآمريکايی گفت
، »يهودی بين المللی« انديشه های ضد يهودی فورد؛ بخش هايی از کتاب. »می شناسم

تی ح. رار گرفته بودرد توجه همه نازی ها قو مو هيتلر نيز نقل قول شده» نبرد من«کتاب در
هنگامی که آمريکائی ها هنوز با آلمان رابطه داشتند، فورد هيچ تالشی برای جلوگيری ازاين 

هنوز هم جسته و گريخته گاهی کتاب فورد در . اقداماِت صورت گرفته از سوی نازی ها نکرد
  . داين يا  آن گوشه جهان به چاپ می رس

  
مه و بيانيه ی پوزشخواهی فورد نمی تواند که سند جرج برونشويگ با آگاهی به اين که نا

محکمی برای دادگاه برن باشد، درهرحال، تصميم گرفت که ترجمه ی آن را دراختيار قاضی 
در نبود احکامی که بتواند پيشينه مناسبی . حتی اگرچندان اثری نداشته باشد - پرونده بگذارد

و دشواری هدفی که در برابر وی  ، بزرگیم برای دادگاه برن به حساب آيد، اکنون گام به گا
 برن بود تا برایاو و يارانش در کوچک ديگر رسالت تيم اين . قرار داشت، روشن ترمی شد

يک جعل مسلم است که  پروتوکل مشايخ صهيونکه کتاب  نخستين بار در دادگاهی ثابت کنند
  . جان يهوديان را در همه جا تهديد می کند حقيقتًا
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ی تجربه و جوان درجايگاهی قرار گرفته بود ب و ريسکی بود که يک حقوقدان اين چه شجاعت
در کار  اعضای اين گروه حقوقیچه می شد اگر ، !که تمامی ملت يهودی را نمايندگی کند؟

، !؟ندنمی شدمتهم به سهل انگاری ، آيا او و ساير وکالی پرونده !خود شکست می خوردند؟
بعد از اين، با چنين شکستی در زندگی اش کنار  انستاو چگونه می تو درصورت ناکامی،

چه کسی !. را می پذيرفت؟ ل مشايخ صهيونپروتوک، چه می شد اگر دادگاه اصالت کتاب !؟دآي
به آن ها اجازه داده بود که وارد چنين مخاطره ای شوند که می توانست به صدور حکمی منجر 

  !.طر بيفکند؟شود که جان همه يهوديان در سراسر جهان را به خ
  
رونشويگ به پروفسور ماتی، که بی شک حقوقدانی درخشان بود انديشيد، که آيا او بعنوان ب

ی می تواند مسئوليت کامل خطراتی را که درصورت شکست اين پرونده، متوجه يک غيريهود
چ مردی هرگز هي قوم يهود است، احساس کند؟ چه بسا که مادرجرج بارها به پسرش گفته بود،

آيا يک غيريهودی نيز می تواند دقيقًا . اهد توانست که دردهای زايمان زنان را درک کندنخو
ت آيا احساسا!. همان رنجی را درک کند که يهودی از پديده های يهودستيزی احساس می کند؟

برانگيخته شده از يک تجربه شخصی، متفاوت از درک و تفاهم روشنفکرانه از همان تجربه 
برونشويگ  قطعی و غير قابل در ذهن  تنها يک امر ا وجود همه اين ترديدها،ب!. ؟است يا خير
  .او راه عقبگرد ندارد و بايد اين مسيِرتا کنون پيموده شده را ادامه دهد: بازگشت بود

  
جرج صبورانه از خود می پرسيد به راستی آيا باز زمانی خواهد رسيد که بدور از کابوس 

  !. دمی بياسايم؟
  

  دادگاه نشست نخست
  
، شاکيان خدا را شکر 1933خستين نشست مقدماتی دادگاه در روز شانزدهم نوامبر جريان ندر

ی پرونده در يک قاضی هوشمند و عادل به عنوان قاضکردند که نيايش هايشان مستجاب شده و 
اين نخستين بار نيز بود که جرج با متهمان روبرو می شد و آنان . برابرشان قرار گرفته است

ل مشايخ پروتوک ناشر کتاب )Silvio Sehnell( »سيلويو اشنل«: ا از نزديک می ديدر
سوسياليستی سردبير روزنامه ناسيونال  )George Haller( »جرج هالر« صهيون،

 Theodor( »تئودور فيشر«ناشر روزنامه ، )Eidgenosse »ايدگنوسه«(» شاهدان«
Fischer(،  والتر ابرسولد«و« )Walter Aebersold ( که درحرفه خود آرشيتکت و يکی از
  .بود» جبهه ملی«برجسته حزب نازی سوييسی  اعضای

  
ا رد مسئوليت شخصی و انداختن بار مسئوليت به دوش يکديگر، ب متهمان درهمان آغاز،

که مسئول نشرياتی  هالر گفت اين او نبود. آشکارا از پاسخگويی به پرسش ها طفره می رفتند
ابرسولد نيز . ه شمار می رفت، بلکه تئودور فيشر اين مسئوليت را داشتب» شاهدان«مانند 

  . بودپروتوکل مشايخ صهيون کتاب  گفت که سيلويو اشنل مسئول توزيع
  

 قاضی متوجه شد که يکی از متهمان که اتفاقًا هم نام خود او بود؛ دکتر ماير، به شکلی روشن
لی که نکرد که عصر همان روز و در حا لذا هيچ تعجب. و کالفه به نظر می رسدناراحت 

به دادگاه ارائه کرد که در ماير بيانيه ای رسمی را نشست دادگاه درُشُرف اتمام بود، همين آقای 
و هرگز  پايان داده و مسئوالن آن» شاهدان«ی به همه ارتباط هايش با نشريه ه بود وآن نوشت

  . است نقشی در ويراستاری يا توزيع آن نداشته
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 پروتوکل مشايخ صهيون دراين شکواييه ظاهرًا با مفاد کتاب» شاهدان«روزنامه نام ذکر 
ای چاپ کرده و در آن با دادن هشدار به  مقالهاين روزنامه جا که  ارتباطی نداشت اما از آن

، بويژه نوجوانان دختر، نسبت به مردان نابکاريهودی که اميال جنسی سوييسی همه دختران
و خواسته بود که زنان  مه کردن قربانيان بی گناه تأمين می کنند، اخطاردادهخود را از راه طع

برحذر باشند، اين روزنامه نيز در مظان اتهام قرار گرفته  و دختران سوييسی از اين مردان
ناميده شده و بالفطره لقوه مردان يهودی به عنوان بزهکاران جنسی بادر اين مقاله همه . بود

  . بودند
  

مورد بررسی و تصميم گيری قرار يم گرفت که تقاضای دکتر ماير را به فوريت قاضی تصم
به اشتباه  قاضی همچنين گفت اگر فرد ديگری. دهد و نام او را از فهرست متهمان بيرون آورد

رفته است، فورًا اين امر را اعالم دارد تا از او رفع اتهام شود، اما ديگر مورد اتهام قرار گ
   .ادکسی پاسخ آری ند

  
ازهمان يکی دو با پرسش از تئودور فيشر آغاز کرد، اما روند اوليه و مقبول کار را قاضی 

  . داشته باشدانتظار مکاری زيادی يافت که نمی تواند از اين فرد هدر جواب اول
  

 سوييس در برن به تاريخ سيزدهم» جبهه ملی«وانيد بگوييد که در گردهمآيی آيا می ت: قاضی
  ؟ه بودداد ارپروتوکل مشايخ صهيون کتاب  دستوربه توزيع ، چه کسیژوئن
  .خير: فيشر
  ترتيب يافته بود؟ »جبهه ملی«توسط آيا اين درست است که اين گردهمآيی : قاضی
  . آيا اين طور است؟ من هيچ نظری ندارم: فيشر
  ست؟ شما» جبهه ملی«ارگان ، نشريه »شاهدان«آيا روزنامه : قاضی
  .است» ايدگنوسه«ناسيونال سوسياليست نشريه فدرال : فيشر
  آيا شما ناشر اين روزنامه هستيد؟: قاضی
  . بله: فيشر
چه کسی در روز سيزدهم ژوئن در جريان آن گردهمآيی، دستور آوردن و توزيع : قاضی

  شمارکثيری ازاين نوشتارها را داد؟ 
  . را به برن می فرستيم آن هاتعداد معينی از ما اغلب : فيشر
  د؟به آدرس چه کسی فرستاده می شواين تعداد معين : قاضی
  . ها ارسال می گردد برای فروش در خيابان آن ها: فيشر
  د؟اما به چه آدرسی فرستاده می شو: قاضی

  . به گروه محلی ارسال می گردد: يشرف
  را دريافت می کند؟ آن ها چه کسی عمًال: قاضی
  . ه پستادار: فيشر

  
با صدايی نجواگونه که انگار دارد با خود حرف می زند، گفت آخر قاضی با شنيدن اين پاسخ، 

  !.متهم کنمه پست را نمی توانند انتظارداشته باشند که من ادار
  

دوره زمانی مشخصی که در پرونده مورد اشاره در آن  را در گروه،عضويت خود  ابرسولد
 پروتوکل مشايخ صهيونب کتا تنها کسی که با افتخار به توزيع. ردتکذيب ک قرارگرفته بود،

  . اذعان کرد، سيلويو اشنل بود
  .اعالم نمود که در اين مرحله ازهيچيک از متهمين رفع اتهام نمی شود قاضی
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گفت و تأکيد کرد که وی و يارانش، درصدد ورود  به  ابتدا پروفسور ماتی سخندرتيم شاکيان، 
که  بات اين موضوع را می طلبندتنها اث آن ها بحث و مجادالت سياسی نيستند و افزود که

. نون موجود، نوشتاری جعلی و افتراء آميز را منتشر و توزيع می کنندقا  متهمان برخالف يک
تار جعلی، يک نوشبه عنوان  پروتوکل مشايخ صهيوندادگاه با اعالم کتاب  او همچنين گفت که

ادگاه شايد بيطرف نبوده، خدمت بزرگی به بشريت خواهد کرد، و برای رفع اين اتهام آتی که د
نيز در جرج برونشويگ . پيشنهاد کرد که کارشناسانی غيريهودی به دادگاه معرفی شوند ماتی

  .اين جا  سخن گفت و تأکيد کرد که تعيين کارشناسان غير يهودی امری الزامی است
  

ن ها نيز وارده شدند و وکالی آاتهامات همه خواستار لغو فوری و کامل بنوبه خويش، متهمان 
پروتوکل مشايخ کتاب و سنديت که در مورد اصالت گفتند که قاضی در جايگاهی قرار ندارد 

زيرا اين امر، يک  مسئله حقوقی نيست  بلکه رسالتی بر دوش  تصميم گيری کند صهيون
درمورد » مطالب وقيح«که  قانون منع انتشارهمچنين گفتند  آن ها. تاريخ نگاران جهان است

  .مصداق ندارد، و لذا اساس قانونی برای پرونده اتهامی موجود نيستاين کتاب 
  

قاضی درجا هر دو استدالل مطرح شده از سوی متهمين را رد کرد و گفت تنها پس از شنيدن 
شهادت های شاهدان در پايان کار دادگاه، تصميم خواهد گرفت که آيا محکمه حق دارد در 

قاضی همچنين گفت که تفسير !. صميم بگيرد يا نهتپروتوکل زمينه سنديت و اصالت کتاب 
و مصداق آن درمورد مطالب اين کتاب را نيز » مطالب وقيح«قانوِن مربوط به منع انتشار

  .درحکم پايانی دادگاه مورد بحث قرارخواهد داد
  

برونشويگ و ماتی به سختی می توانستند خوشحالی خود را از اين موضع گيری قاضی پنهان 
  . کنند
، و از دو طرف دادگاه تعيين خواهد کرد سپس گفت که او يک کارشناس را ازسوی خودضی قا

 و پيشاپيش نيزا. به دادگاه معرفی کنندبه زودی نيز خواست که کارشناسان خود را  دعوی
  : پاسخ دهند، آماده کرده بود سه جانبه بايد به آنپرسش هايی را که کارشناسان 

  يک جعل است؟ يونپروتوکل مشايخ صهآيا کتاب  - 1
 است؟» سرقت ادبی«آيا اين کتاب يک  - 2
 ؟اگر چنين است، منبع يا منابع اصلی کدام است - 3
 ؟ قرار می گيرد» ادبيات افتراء آميز«آيا مفاد کتاب در رديف  - 4
  

کارشناسان مان، تقاضا کرد که درارتباط  با وکيل مته، )Dr. Ursprung(شپرونگ دکتر اور
  .سخنی بگويد
انی که تعيين می شوند، افزون برآن که بايد غيريهودی باشند، بايد رشناسکا: اورشپرونگ

  . است تا يک موضوع مذهبی  ینژادآريايی هم باشند، چرا که اين يک قضيه  بيشتر يک امر 
  . باشدبرخواهم گزيد که متخصص موضوع و خبره در آن من کسی را به عنوان شاهد : قاضی

  . ینه يک يهود بله، ولی: اورشپرونگ
  روز کافی است تا شما يک کارشناس آريايی را پيدا کنيد؟آيا چهارده : قاضی

  .بله قربان: اورشپرونگ
را خود کارشناسان  طرفين دعوی چهارده روز از امروز به بعد، فرصت دارند تا: قاضی

 هم کرد که نشانه بارز او تخصصيک کارشناس مستقل را تعيين خواخود من . تعيين کنند
 خاب خواهم کرد که ديدگاههايش بدورازمن استادی را انت. صه باشد و نه نژاد اودراين عر

   .و تبعيض باشد نفرت
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اعضای . ن گرديده بودصحنه برای دادگاه برن آماده می شد و قوانين کار تعييبدين ترتيب، 
 گروه حقوقی برن که وکالی جامعه يهوديان بودند، آن روز نمی توانستند حدس بزنند که تا

  .صدور حکم دادگاه، هفده ماه ديگرهم  سپری خواهد شد
  

در دفتر پروفسور ماتی با يکديگر ديدار کردند تا حقوقی  همان روز عصر، اعضای تيم
آن ها تصميم گرفتند . خود را بررسی کنند و راهکارهای راهبردی را بسنجنداستراتژی کار 

يی شان به دعوت برای ادای شهادت در فهرستی از شاهدانی را آماده کنند که احتمال پاسخگو
کاترينا «پرنسس : بوريس ليفشيتس پيشنهاد کرد که کار با نام سه نفرآغاز شود. دادگاه زياد بود

  .»فيليپ گريوز«و » آرمان دوشايله«، »لدزيويار
  

  . موريت بعدی جرج برونشويگ بودآماده کردن شهادت اين افراد، مأ
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  فصل چهارم
  

  
  

  افشای دروغی  بزرگ -1921
  

  کاترينا رادزيويل
  

هنوز اين اميد ) Katerina Radziwill( »کاترينا رادزيويل«سه سال پس از انقالب  روسيه، 
همانند بسياری از . را حفظ کرده بود که زندگی اش در نيويورک جنبه موقت داشته باشد

ی داشت که بزودی روسيه از ين اميد را زنده نگاه مهموطنانش که به غرب گريخته بودند، او ا
که گرچه خاندان  او نيايش می کرد. ناشی از سلطه بلشويک ها، رهايی يابد کابوسزير بار 

رومانوف برای هميشه منقرض شده اند، اما فضای سياسی روسيه سرانجام زير آسمان 
به زادگاه عزيز خود خردگرايی قرارگيرد و همه روس های گريخته ازميهن بار ديگر 

سنت محبوب و افسانه ای اش تنگ شده بود؛ همان برای سنت پترزبورگ  دلش. بازگردند
و گاه بسياراشرافی و انه به لذت بردن از طيفی از رفتارهای متمدن پترزبورگی که او در آن

ضيافت های نوشيدن چای،  آريستوکراتيک عادت کرده بود؛ گردهمآيی ها با دوستان برای
انگيز و آداب اجتماعی و سياسی هيجان  و تئاتر،باله نمايش های نفس گير ها،  ، کنسرتمشا

ساير موارد دلچسب زندگی اشرافی درآن شهر که هريک آداب و رسوم خاص خود را داشت 
همه اين ها . وحتی نوشيدن چای با دوستان، آيين کاملی با رسوم خاص خود محسوب می شد

اينجا درغربت غريب نيويورک، شاهزاده خانم ديگر اما . شده بودمانند روح با جانش عجين 
اين . از دست رفته است و ابد که همه چيز برای هميشه رنهانخانه قلبش به خوبی می دانستد

  .ه ای نيست که وی ستايشگر آن بودروسيه ديگر آن روسي
  

چه را که می رود اتفاق  آنها ، گاه  ها همانند انسان کاترينا اغلب به اين می انديشيد که ملت
احساسی را که بر آن به خوبی او نيز هنوز . بيفتد، پيشاپيش بو می کشند و احساس می کنند

ماه مه  »شنبه سياه«آن يکشنبه آفتابی، به دنبال آن  فضای شهر پرجوش و خروش مسکو در
ی کرده بود و ی دوم تاجگذارتزار نيکالهمين تازگی بود که . حاکم بود، به ياد می آورد 1896

سراسر امپراتوری روسيه، درکنار  با شرکت توده های مردم ازی شاهانه ين هايسلسله آي
ی از سراسر جهان  همانانيديپلمات ها، روزنامه نگاران و م اشراف،مراسمی پرشکوه با حضور

قرار بر آن بود که آيين های خيره کننده و اشرافی ديگری برپا  هنوز. درحال برگزاری بود
 مجلل که تهيه آن ها توسط طراحان لباس به نامهايی زنان و دختران با پيراهن د که در آن وش

سال ها بعد، پرنسس کاترينا هنوز نيز . اهها بطول می انجاميد، شرکت کنندداخلی و خارجی م
دراين بامداد غم انگيزخود درنيويورک، درحالی که از تأثر يادآوری آن روزهای خوش 

نمی خواست از بستر برخيزد و مايل بود هرچه بيشتر گذشته ها را درذهنش گذشته، اصًال 
مرورکند، به خوبی به ياد می آورد که چه زمان طوالنی صرف تهيه پيراهن های باشکوه 

جواهرات حتی انتخاب . برای جشن های تاجگذاری و مراسم ديگر مرتبط با آن کرده بود
ری می شد، برای هريک از اين مراسم، مدت ازميان جواهراتش که در گاوصندوق نگاهدا

  .زمان زيادی فکر او را مانند سايرخانم های طبقه اشراف زادگان، به خود مشغول می کرد
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  پرنسس کاترینا رادزیویل،
  همت گماشت» پروتوکل ها«که به کشف حقایق در مورد کتاب 

   
  

در آن حال، به هنگام عبور از . گذراند شت ساز را با دوستانش میاو آن روز يکشنبه سرنو
از درشکه های اشراف زادگان، به طوالنی  یصف خيابان، درکنار نگاه توأم با هيجان به گذر

د متالشی اجسا يا که در حال حمل مردان زخمی و حرکت ارابه های بسياری شدمتوجه  ناگهان
رسمی در  يههيچ اعالم. فته بودفضا را فرا گرکودکان و زنان صدای فرياد  .شده برای دفن بود

نقل شد که فاجعه ای نشده بود ولی خيلی زود دهان به دهان  مورد علت اين رويداد منتشر
ن تن و مجروح شدن شمار اموجب مرگ هزار) Khodynka( »خودينکا« مرگبار درمنطقه
  .  بيشتری شده است

  
اين ناحيه . دگان مسکو بودو مشق تيراندازی سربازان پامحله خودينکا در اصل محل تمرين 

را نداشت که از سراسر مسکو  یحضور نزديک به نيم ميليون شهروندظرفيت و توان تحمل 
اين جمعيت عظيم به . برای شرکت در آيين های تاجگذاری تزارجوان به آنجا دعوت شده بودند

دنی ها و م به حرکت درآمده بود و هزاران نفری که برای نوشيدن نوشيصورت توده ای متراک
هجوم آورده بودند، در زير دست و پا قرار گرفته و خوردن خوراکی های جشن به صف ها 

  .کشته و زخمی شده بودند
  

ی دولت، سياستمداران، ديپلمات ها و حتی اشراف زادگان بسياری که مقام هاصدها نفر از 
رعت خود را به برای شرکت درجشن درمسکو حضورداشتند، با آگاهی از اين واقعه تلخ، به س

منطقه خودينکا رساندند تا به کمک مصدومان بشتابند، و روزنامه نگاران نيز با رسيدن سريع 
 از زنان اشراف یشهبانوی بيوه و بسيار. از اين رويداد گزارش تهيه کنند به محل می خواستند

برای کمک د، فاخر اشرافی خود را به تن داشتنهای  در حالی که هنوز پيراهن نيز شتابان، اما
  .حان راهی بيمارستان ها شدندبه مجرو

  
تی همچنان دراوج آمادگی برای جشن های خود بود و زوج سلطناما درچنين وضعيتی ناگوار، 

تظاهرمی کرد يا اين که براستی چنين احساس می نمود که هيچ اتفاق خارق العاده ای رخ نداده 
الکساندرا «ملکه ترگل و نازک دلش، جوان، نيکالی دوم و تزاربنظرمی رسيد که  .است

همه چيز «سياست که اکنون شهبانو ناميده می شد، ) Alexandra Federovena( »افدروون
  .را درپيش گرفته اند »عادی است تدر حالآرام است و اوضاع 
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قبل برنامه ريزی شده، بی آنکه حتی يکی از اين آيين ها لغو شود، به جشن های از تمامی 
در مراسم متعدد باشکوه و پرهزينه شرکت ) شهبانو(و تزارينا  تزار. برگزارگرديدطور کامل 

می کردند؛ ازجمله ضيافتی که ازسوی سفير فرانسه برگزار گرديد و يا باشکوه ترين ضيافت 
خواهرشهبانو، شاهزاده اليزابتا، همسر . که از سوی خواهر شهبانوی جديد ترتيب داده شد

، فرماندار )Sergei Alexandrovich(ويچ وظم سرگئی الکساندرشاهزاده اععموی تزار، 
از  بالشوی مسکو در تاالری مملو در اين ميان يک اجرای باله پر شکوه در تئاتر. مسکو بود

  . برگزار گرديد به افتخار زوج جوان سلطنتی مدعوين اشرافی
  

رويدادهايی بودند که  همگیو روزهای پس از آن،  مملو از کشته و زخمی، شنبه خونين اما آن
به نظرمی رسيدند و او  ، نشانگر آغاز پايان کار حکومت تزاریدرچشم پرنسس رادزيويل

. شکستن شيشه عمر اين حکومت را درجلوی چشمانش می ديد و با قلب خود احساس می کرد
اکنون دربسترش درنيويورک به ناگهان به ياد سخنی افتاد که مردی غريبه  در آن روزها  او

درحالی که او همراه مردم ناظر عبوِر اشراف زادگان به . ابان به او گفته بوددر کنارش در خي
اين منظره را به خاطر «: سوی جشن های بعد از تاجگذاری بود، آن مرد نجواکنان به وی گفت

  .»آنها بسوی آخرت خود می روند. اين آخر کارشان است. بسپريد
  

به چنان شفافيتی که تو گويی همين چند ساعت پيش برايش  يادآوری رويدادهای گذشته، آن هم
بوقوع پيوسته است، يکی از عادات محبوبی شده بود تا او را از رسيدگی به وضعيت غمبار 

اما با وجود . کنونی اش رهايی بخشد و دست کم تسکينی برای دل دردمند غربت زده اش باشد
درگذشته غرق نشود و به امور روزانه   اين احساسات عميق، وی خود را مجبور می کرد که

امروز نيز برايش راحت تربود که همچنان ساعاتی در تخت . و ضروری اش نيز رسيدگی کند
با . بماند و درخيالبافی ها غرق شود اما اين بار نيز خود را مجبور کرد که از تخت برخيزد

وستی با نوشتن شماره ه درا ک کاغذ نيمه مچاله شده ای. ک حرکت سريع از جای برخاستي
هفتگی نشريه دفتر شماره تلفن اين . تلفنی به روی آن بدستش داده بود، از کيف بيرون آورد

جريان در چند روز پيش  .، چاپ نيويورک، بودAmerican Hebrew)( »برويآمريکن ه«
که  نمی دانست اصًال، او نکاتی مهم را برای آنها افشاء کرده بود ولی با دوستانشيک جلسه 
آن هم برای  ،مراجعه به مطبوعات اتی که دارد، از اين به بعد بايد چه کند، چرا کهبا اطالع

حکومت روسيه تزاری بزرگ شده  همانند پرنسسی که در زير سلطه يک نظام خودکامه،
  .به نظر نمی رسيد به هيچ وجه راه حلی مطلوب، است

  
کامًال که يهودستيزی فعاالنه را  انده بودمر خود را در جامعه ای گذربيشتر عپرنسس کاترينا 

 »چروين«ژنرال چه بسا که . حتی گاه آشکارا به تشويق آن می پرداختتحمل می کرد و 
)Cherevin(سازمانی که بيش از همه مسئول ايجاد  ،»اوخرانا« ، رييس پليس مخفی تزاری؛

نسه می شناخت، را در فرا که او آنها »اوخرانا«مقام های  و نيز ساير يهوديان بودرنج برای 
پرنسس کاترينا همواره خود هم يک ميهمان . از نزديک ترين دوستانش محسوب می شدند

 Juliette( »آدام ژوليت«ن ها و ميهمانی های سالن مشهور مادام مقبول در جشخوانده و 
Adam (ادوار درومون«نيز با يهودستيز مشهور فرانسه، جا  در پاريس بود و در همان 

)Edward Drumont (قرن مين سالن بود که در اواخر دهه نود در در ههمچنين . آشنا شد
ماجرای  و مجادالت لفظی ميان اين ميهمانان بر سر او شاهد بسياری از بحث ها ،نوزدهم

. دشرکت می کرات در اين مباحثبه ندرت  خود شخصًا، هرچند که بود) Dreyfus(يفوس ادر
همانان مقبول يم هم در ميانديگرمشهور ز يکه چند يهودست اشتکاترينا به خوبی به خاطرد

مختلف در دوره های  های ميهمانی خود وی بودند؛ ميهمانی هايی که درسالن هايش سالن
  .پاريس يا سنت پترزبورگ برگزارمی شد در برلين، زمانی،
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روا داشتن ظلم  در آن ايام،. اساسًا يک امر عادی بوددر دوران تزاری در روسيه، يهودستيزی 

چه . جدايی ناپذير از زندگی روسيه بود ، بخشیاز جامعه تبعيض عليه گروههايی مختلف و
به دور از پايتخت اتفاق می افتاد و پايتخت نشينان و ) اکشی ه یيهود(پوگرومها بسا که 

و خود هرگز شاهد ا. اشراف زادگان به ديدن صحنه های هولناک اين جنايات عادت نداشتند
حرف های نجواگونه ازاين اتفاقات مطالبی می شنيد درتنها . رخداد يهودکشی نشده بود يک

هرچند که بر سر ميزهای مجلل شام درضيافت های شان، برای جلوگيری از کورشدن اشتها، 
ابل ق یسادگی می شد گفت که يهوديان برای او موضوعه ب. سخنی از اين امر به ميان نمی آمد

ا مانند بسياری ديگر از اشراف زادگان و نجباء به طور جدی به خود بحث نبودند و وی ر
  .مشغول نمی کردند

  
نسبت به  بی تفاوتی او ترک ميهن واقامتش دربريتانيا و سپس در آمريکا بود کههنگام اما از 

در آمريکا و انگلستان بود که او با . موضوع يهودستيزی، دستخوش برخی تغييرات شد
که چگونه  درآغاز، آشکارا از اين امر دچارشگفتی می شد. آشنا شده بود هی از يهوديانگرو

با عادت کردن به . عنوان انسان های پست و ذليل مطرح نيستند يهوديان به رهادر اين کشو
يک وجود برخی ازيهوديان درکنار خود، حتی در پی رهنمود و معرفی يک دوست نيز او 

  . رضايت کامل داشت هم پزشک گزيد و ازاينخود برپزشک يهودی را به عنوان دکتر 
  

پس از اطمينان يافتن  و شاهزاده غربت نشين آگاهی های زيادی در مورد يهوديان نداشت
شخصی به اين نکته ی غريب که اطالعات نابی که تنها دراختيار اوست می تواند به سرنوشت 

ود که مطمئن نبسازد، هنوز يهوديان کمک کند و آنها را از زيرباراتهاماتی بس سنگين رها 
 اما همچنان يک ندای. يان بپردازدبه حمايت از يهود بخواهد در ميان جمع و به صورت علنی

غول می داشت؛ احساسی بود که به او می گفت که با تداوم پنهان نگاه درونی او را به خود مش
ی جنايتاز  داشتن اسراری مهم که تنها او از آن آگاه است، ممکن است که خودش بخشی

نگران بود که بخاطر اين رازنگاهداری، به سرنوشت . عليه يهوديان به حساب آيد نابخشودنی
اما با وجود همه اين ها، وی همچنان  . شومی  دچار شود  و پروردگار او را مجازات کند

  .اذعان می کرد  که نمی خواهد  با مطرح کردن اسرار، سر زبان ها بيفتد
  

اده غربتی کاترينا، درمرحله جديد زندگی اش درنيويورک، به تازگی به درهمين حال، شاهز
سيه و اروپا داشت شناخته ترمی شد و مربوط به روعنوان يک نويسنده و کارشناس امور 

سال پيش از آن  همين. تمايل داشت که او را بخاطر وقوفش به مسائل روسيه و اروپا بشناسند
او همچنين در . ، منتشرکرد»نی که تاج سلطنت را از کف دادخاندا«ی را با نام کتاب د که اووب

بود که می خواست اين کتاب نه » واپسين تزارينا«ی با نام کتاب حال برنامه ريزی برای نگارش
تنها به زندگی و احواالت و رازهای آخرين شهبانوی دوران تزار؛ الکساندرا فدروونا، بپردازد 

  . خاندان رومانوف را دربرگيرد بلکه واپسين مقطع ازسالهای حکومت
  

که  العات و رازهای اختصاصی در زمينه موضوعی استمی دانست که دارای اطکاترينا 
فکر مراجعه به  وعات هيجان زيادی را برمی انگيزد اما حتیمطب ميان افکارعمومی ودر

به او را آزار می داد و چه بسا با خود همان حرف را تکرارمی کرد که توسل  مطبوعات
ت سلطنتی رشد و نمو کرده است، اما او يک حکوم رسانه ها، شيوه کسی نيست که در

  .ه حل ديگری نداردرا ديگرمتقاعد شده بود که جزاين،
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آمريکن «به سردبير نشريه با آن شماره ای که داشت،  کاترينا سرانجام تصميمش را گرفت؛
، يعنی روز بعدهمان با او برای ت توانستلفن زد و  ، هفته نامه يهوديان نيويورک،»برويه

  .قرار مالقات بگذارد 1921بيستم فوريه 
  

، خود يک 1872با شاهزاده رادزيويل در سال  شپيش از ازدواج پرنسس کاترينا رادزيويل از
همسر شاهزاده او، بيشتر به دليل . به شمار می رفتاصيل زاده و عضوی از طبقه نجباء 

 ،آنتوان رادزيويل از دوستان نامدار بيسمارک. ور بودمشه ش، آنتوان رادزيويلبرادر
  . صدراعظم آلمان بود و در جنگ آلمان و فرانسه شرکت کرده بود

  
به عنوان آجودان تزار خدمت کرده خاسته از خانواده ای اشرافی بود و پدرش برخود کاترينا 

  . بود
  

 شمار می رفت و در موردش درهمين حال، ماجراجويی بی پروا بهکاترينا بسيار زيبا بود و 
» رنگ باخته«و  مردی نه چندان با اهميت او که با .زبان ها بودسرداستان های زيادی بر 

طرف معاشرت مردان قدرتمند متعدد برسر زبان ها افتاده  به عنوانازدواج کرده بود، نامش 
ترين اين نامدار. بود و ازاين بابت، حرف و حديث های بسياری را با خود يدک می کشيد

بود که در دوران » اوخرانا«رييس پليس مخفی تزاری،  ،»چروين«نرال مردان، بی شک ژ
بود که به » روينچ«همين ژنرال . ، اين مقام را دردست داشتالکساندر سومحکومت تزار

منزله ی تخته پرشی برای شاهزاده کاترينا، جهت تقويت جای پای اين شاهزاده زيبارو 
  .طرازاول درشهرسنت پترز بورگ شده بوددرمحافل سلطنتی و 

  
ه در امور سياسی دخيل باشد و حتی در رؤياهايش خود را ک کاترينا قويًا تمايل داشت

و  ، کاترينا نيز نفوذ خود را از دست داد»روينچ«اما درپی مرگ ژنرال . سياستمدار می ديد
  .ديگر، مجبور به ترک روسيه شد چند ماجرای دردناک همچنين در پی

  
درسالن پذيرايی خويش ميزبان همانداری مشهور که يدر اوج اقتدارش، کاترينا به عنوان ماما 

او درچنين جايگاهی خواسته يا ناخواسته، توانسته . رتمند زيادی بود، شناخته می شدمردان قد
حافظه خوب او و ياداشت هايی که برداشته . بود که به اسرار زيادی درمملکت داری پی ببرد

  .در نوشتن کتابهايش خدمت شايسته ای کرد بعدها به وی، بود
  

، درحال آماده »آمريکن هيبرو«طبق عادت، درآستانه مالقات فردا با مسئولين نشريه کاترينا 
کردن خود بود ولی اين را نيز می دانست که ممکن است مخاطبينش حرفهای او را باور 

نه سندی در دستانش بود، تنها می توانست از  نه مدرکی در اختيار داشت وبويژه آنکه  - نکنند
و بعنوان سندی بر درستی اما او يک شاهد برای معرفی . روی حافظه اش سخن بگويد

که بطور اتفاقی وی را  ه بودافتاد) Henritte( »هنريته«او به ناگهان به ياد . داشتادعاهايش 
گر به ديدارش ده بود که بار ديدر نيويورک مالقات کرده ولی به خود زحمت ندانيزچندی پيش 

در آن  .او و هنريته هنگامی که در پاريس بودند، دوستان نزديک به حساب می آمدند. برود
که در پاريس » اوخرانا«برخی از مقام های  و از جمله افرادی بودند که باآن د ،دوران

اوتی به اين جمع متفبه داليل هر يک، آنها . مستقربودند، معاشرت و مراودات نزديک داشتند
در حالی که کاترينا به خاطر روابط  : »هرکسی از ظن خود شد يارمن«پيوسته بودند؛ 

کوفسکی مشهور، ، دستيار پطر راچ)Golovinskii( »ينسکیگولوو«نزديکش با ژنرال 
هنريته «مادام بود،  در پاريس، حلقه ای دايمی دراين محفل» اوخرانا«سازمان  وقت رييس
  .، در اين جمع شرکت می کردبه داليل ايدئولوژيک) Hurblut( »بلوتهور



 95

  
با يک محافظه کار  ی فرانسوی و پدری انگليسی داشت، خودمادر که هنريته هوربلوت

مورد مسائل سياسی با هم  او و همسرش در. آمريکايی ازدواج کرده بودراستگرای افراطی 
مأموران روسی را برای تقويت  کاری نزديک شان با جاسوسان وو هم اتفاق عقيده داشتند

واقع، هنريته تنها و بدون در بسياری از م. ديدگاههای جبهه محافظه کار ضروری می ديدند
همانی های يو يا در م همسرش، به جمع ياران ديگر در آپارتمان گولووينسکی می پيوست

  .حضور می يافت) Champs Elyse(اليزه در منزل پرنسس رادزيويل در شانز خصوصی
    

گرم ديگر ميهمانان قرار می گرفت و گولووينسکی همواره در اين گردهمآيی ها مورد استقبال 
ا داستان های سرگرم کننده به هيجان درمی آورد و به خود رادزيويل را ب سايرمدعوين پرنسس
حرفه گولووينسکی راز پنهانی برای اين محفل ياران نبود و چه بسا که . مشغول می داشت

به طرزی عامدانه لحن صدايش را پايين می آورد و برای ايجاد هيجان و القای اين خود او 
ذهنيت که دارد مسائل جاسوسی مهمی را با آن ها درميان می گذارد و تالش درهر چه 

اسوسی و توطئه های  بين المللی به تشريح داستان های جخودمانی ترنشان دادن خويش داشت، 
 احساس عميق» رازهای سربسته از عوالم جاسوسی«دن اين می پرداخت و ديگران با شني

  . هيجان می کردند
  

. آشنا شده بود) Matvei( »ماتوی گولووينسکی«معصومانه با  کاترينا به شکلی کامًال پرنسس
در جنوب کوههای ) Ufa( »اوفا«مادر گولووينسکی زمين داری بزرگ در ساحل رودخانه 

گولووينسکی يک . امالکی داشت ينا نيز در آن ايام درآنبود؛ جايی که کاتر) Ural(اورال 
برای ابالغ دوستی و  مادرش پاريس به او تلفن زد و خود را فرستاده ای از سویروز در 

درآن روز که . مودت از سوی مادر به اين همسايه زمين دار در منطقه اوفا معرفی کرد
 کاترينا از عنوان و شغل اين تازه واردگولووينسکی به اولين ميهمانی درخانه شاهزاده رسيد، 

نها برقرار شد به دوستی نزديکی ميان آاما بزودی . ه نبوددر سازمان پليس مخفی روسيه آگا
گونه ای که زمانی که کاترينا ازحرفه دوست تازه خود آگاه شد، ديگر برايش اهميت نداشت و 

  .دوستی با او را ادامه دهد نمی خواست که او را از خانه خود براند بلکه مايل بود که
  

که رخدادهای يک روز خاص بيش از ساير روزها در حافظه کاترينا حک شده بود؛ روزی 
گولووينسکی ظاهرًا او را برای يک ديدارخصوصی دو نفره به خانه اش دعوت کرده بود اما 

ش درآنجا با رسيدن به خانه گولووينسکی، به ناگهان خود را با شمارديگری ازدوستان مشترک
چنين رفتارمی کرد گولووينسکی درطول صرف شام عالی، . هنريته هم آنجا بود. روبرو ديد

پس . همينطور نيز شد. که گويا می خواهد يک مسئله بسيارمهم را با ميهمانان درميان بگذارد
از صرف شام، او ازهمه ميهمانان که محفل کوچکی را تشکيل می دادند، خواست سوگند ياد 

برای کسی که رازی را که اکنون از زبان او می شنوند، سر به ُمهرباقی گذارند و آن را کنند 
را گشود و از درون آن يک  او سپس با حالتی دراماتيک درب گنجه ای کوچک. ف نکنندتعري
اشت ساده را که به دفترمشق يک دانش آموزان سهل انگارشباهت داشت، بيرون يادد چهکتاب
جوهر بزرگ آبی رنگ اصله متوجه شد که بر روی جلد کتابچه، يک لکه کاترينا بالف. دکشي

اهميت خاصی می تواند  با خود فکر کرد که اين کتابچه کثيف و لک آلود چهديده می شود، 
نا به خوبی به ياد می آورد که صفحه های اين کتابچه به اوراقی کهنه و کاتري !.داشته باشد؟

بروی صفحات نيز متن هايی با دستخط های مختلف نوشته . متمايل به رنگ زرد مبدل شده بود
کامًال تعجب کرده بود که دستخط چند نفر بروی صفحات است و کامًال روشن است . شده بود

درضمن تعجبش بيشتر شد که چرا يک مأمور . که دستخط واحدی اين متون را ننوشته است
  رانسه را به آنها نشان دهد؟نويس نوشته شده به زبان فمتن دستمخفی روسی بايد يک 
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کنجکاوی يهماندار اين جمع،  حس شديد ممرموز همراه با رفتار  ،اين سند دست نويس عجيب

ی  پيروزمندانه برلب گولووينسکی در حالی که لبخند. بود ينا و دوستانش را تحريک کردهکاتر
سکی نوشته اند، به اين دست نويس جعلی، که او و دوستانش بنا به دستور راچکوفگفت داشت، 

سندی سرنوشت ساز عليه يهوديان روسيه و دنيا مبدل خواهد شد و دامی نهايی برای يهوديان 
يک توطئه جهانی معرفی يهوديان را درگير او گفت که اين مطالب، سرهم بندی شده تا . است

هان عليه ، بزودی موجی انقالبی در ج»سند«می کرد که با انتشار اين » اطمينان«کند و ابراز
ين کتاب گام نخست عليه يهوديان است و هدف گولووينسکی گفت که ا. يهوديان براه می افتد

 به گفته او،. غايی درمورد روسيه اين است که همه يهوديان از آن سرزمين پهناور رانده شوند
به يهوديان و سرانجام اخراج کامل و همه جان» ئهتوط«هدف از تهيه اين کتاب مبارزه با اين 

  .يهوديان از روسيه است
  

ه در آن شب، او و دوستانش به اين سخنان گولووينسکی آورد که چگونمی به ياد هنوزکاترينا 
که حالت جدی را درصورت و گولووينسکی لبخند زدند و او را چندان جدی نگرفتند اما خود 

مغرور و مفتخر که انجام داده است، بسيار  ز کارینگاهش حفظ کرده بود، تأکيد داشت که ا
  .است

  
با سند و همکارانش، که اين جعل گولووينسکی  در آن شب کاترينا به اين فکر نيفتاده بود

د و او آن را به همراه گذاشته بو در اختيارش» ينچرو«ديگری که سال ها پيش از آن ژنرال 
شنيد که  بود که کاترينابعدها . از دست داده بود، مرتبط است در روسيه همه اموال ديگرش

نوشته گولووينسکی و همکاران جاسوسش را در سند دست ) Sergei Nilus(سرگئی نيلوس 
 »لويه سسکوتزار«توسط انتشارات صليب سرخ در  کتاب مشهور خود گنجانده است؛ کتابی که

)Tsarskoe Selo (به چاپ رسيده بود.  
  

د سال بعد آگاه شد که سند چن و تنها بدست فراموشی سپرداين ماجرا را  ،کاترينا پس از آن
جعل شده ای که آن شب گولووينسکی به او و گروه ديگری از دوستان نزديکش در پاريس 
نشان داده بود، به صورت کتاب هايی چاپ شده و در چارچوب  تبليغات  يهودستيزانه  مورد 

از مردم  اما حقيقت اين بود که او، همانند بسياری ديگر. بهره برداری وسيع قرار می گيرد
عمليات  توجيه برای زيادی جعليات همواره به» اواخرانا«که روسيه، به خوبی واقف بود 

و  کاترينا. متوسل می شد و اکاذيب زيادی را با هدف هايی خاص منتشرمی کردنادرست خود 
اين جعليات را بويژه برای تحريک توده ها، مانند » اوخرانا«همه دوستانش می دانستند که 

  .عليه يهوديان بوجود می آورد) هارعيت (ا و موژيک ها ه قزاق
انقالبی بزرگ عليه «را برای براه انداختن قصه گولووينسکی  و شبی کهاما از آن رويداد 

تنها چند سال بعد، کاترينا به ناگهان متوجه شد . شنيده بود، مدت ها سپری شده بود» يهوديان
به زبان انگليسی و در  پروتوکل مشايخ صهيون امکه آن جعل و اکاذيب، اکنون درکتابی با ن

 بسياری در اين يا آن می شنيد که مردم او در کمال حيرت، . وشی ها قرار داردويترين کتابفر
کتاب سخن می گويند و مطبوعات نيز  اينمفاد در مورد  گردهمآيی و مالقات های دوستانه
  .بطور گسترده به آن می پردازند

  
يک اثر اصيل به ناحق به عنوان ، کاترينا می ديد که اکنون کتاب، ار زياددر ميان شگفتی بسي

و  دم می زنند» توطئه يهودی«ز وجود واقعی يک مردم آشکارا ا و حقيقی معرفی می شود و
ولی در . نيز ازهمين کتاب نقل قول می کنند و برای اثبات سخن خودابراز نگرانی کرده 
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و تا آنجا که او می دانست، ديگر در رديف يک  ته بودروسيه کتاب مورد توجه قرار نگرف
  .موضوع فراموش شده محسوب می شد

  
بر آن شد که برود، » آمريکن هيبرو«به مالقات سردبير فردای آن روز پيش از آنکه کاترينا 

خوشبختانه نسخه ای از کتاب را همين تازگی دوستی . تا جايی که وقت دارد، بخواندکتاب را 
مينان يافت که او نه اطکه کتاب را می خواند،  همچناندرآن ساعات شب، . ه بودبرايش خريد

برو ، بلکه با دو سند جعل شده روتنها با مفاد همان کتابچه لک آلود درآن خانه گولووينسکی
 ايندر کاترينا هرچه بيشترکتاب را می خواند، مطمئن ترمی شد که او تنها فرد زنده ای. است

کرد که او بارها احساس . آن سندها را زمانی در دستان خود گرفته بود که هر دوی دنياست
در ميان  دروغين و کذب را با افکارعمومی اين کتاب وظيفه و رسالت بشری دارد که حقيقت

  . بگذارد
  

آمريکن «سردبير ، )Issac Landmann(لندمن ) اسحاق(فردا درجريان مالقات با آيزاک 
درآغاز ديدارهمچنان هيجان زدگی خود را احساس می کرد  ، کاتريناو دستيارش» برويه

 . هرچند که متوجه شده بود که با استقبالی سرد از سوی دو مخاطب خود روبرو شده است
برای ميزبانان خود  داستانی که کاترينا. معلوم بود که آنها حرف هايش را چندان باورندارند

آنها به کاترينا گفتند که بزودی دو . می رسيدظر به ن کرد، بسيار تازه و ناشنيدهتعريف می 
منتشر خواهد شد، ولی افزودند که اين کتاب ها نيز  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب  کتاب در رّد

شتاين، ديپلمات و در آمريکا، هرمن برن. به اطالعات بيان شده ازسوی کاترينا اشاره ای ندارد
بود که ثابت می کرد جاسوسان » دروغ تاريخ يک«نويسنده مشهور، در حال انتشار کتاب 

قرار داده بودند که توسط نويسنده آلمانی تخّيلی کتابی  يات خود را درون مايه یروسی پايه جعل
زيريک نام جعلی بريتانيايی پنهان شده بود و » گوتشه«. نوشته شده بود» هرمان گوتشه«

  . آثارش را با نام مستعارچاپ می کرد
  

لوسين «، استاد نامدار يهودی نين به کاترينا گفتند که دربريتانيا نيزلندمن و دستيارش همچ
با شنيدن  .است »يهودی افسانه فتنه«انتشار کتاب  در آستانه) Lucien Wolf( »لفوو

که چگونه است اين دو  سخنان کاترينا، معلوم بود که آيزاک لندمن دارد از خود می پرسد
انجام داده  پروتوکل مشايخ صهيوندر مورد کتاب  بسياری را که پژوهش های نويسنده مهم

  ، دست نيافته باشند؟ايج و حقايقی که اکنون دارد از زبان کاترينا می شنود، خود به نتاند
  

بود که  اذعان شده پروتوکل مشايخ صهيونبود که در برخی از چاپ های کتاب  حقيقت اين
کتاب در فرانسه به  1920تا سال ، ولی ت نويس اين کتاب در فرانسه نگاشته شده استدس

  . در فرانسه انتشار يافت ،بود که ترجمه آن از روسی چاپ نرسيده بود و تنها در آن هنگام 
  

سخن می گفت، لندمن و دستيارش گيج » آمريکن هيبرو«هنگامی که کاترينا در دفتر نشريه 
به خود سه چاپ کند، کتابی را به فران ممکن است کسی که قصد نداشته چگونهشده بودند که 

از زبان خود ؟ چرا جاعالن روسی ابتداء زحمت نوشتن و جعل آن را به زبان فرانسه بدهد
هايی در پاريس  برای اين جعل استفاده نکرده اند؟ آخر چه کسی می تواند باور کند که روس

اده شود تا ه قرار است همان جعليات بعدًا  به روسيه فرستکرا به زبان فرانسه جعل کنند سندی 
غيرمنطقی سخنان کاترينا را  در آن جا به روسی ترجمه شده و انتشار يابد؟ همه اين پرسش ها

  . جلوه ميداد
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ختی به نظر می رسيد که چند جاسوس روس به شکلی بسيار پيچيده بود و به سهم کتاب مفاد 
اترينا درباره هرچه بيشتر ک. خط متفاوت آن را نوشته باشنددست و پا شکسته، با چند دست

گولووينسکی برای لندمن و دستيارش حرف می زد، برای اين مخاطبينش کمتر منطقی 
آنها فکرمی کردند که . ، کار گولووينسکی باشدکه جعل چنان متن پيچيده ایبنظرمی رسيد 

  !به تصويرکشيده می شود و نه يک نويسندهمور مخفی گولووينسکی براستی همانند يک مأ
انتشارسخنان کاترينا، آن هم درنشريه ای که وابسته به يهوديان است، می تواند  آنها گفتند که

يهوديان را درمظان اتهام انتشاراطالعات کذب قراردهد؛ موضوعی که چونان ريختن بنزين 
بويژه آن که بدون اين  - برشعله های آتش، التهاب فضای يهودستيزانه را شدت خواهد بخشيد 

  .ضد يهودی شديدی وجود دارد ساساتاح يک مسئله اضافی هم،
  

. اما مخاطبين کاترينا تأکيد داشتند که برای اثبات ديدگاههای او به مستندات بيشتری نياز هست
درهمين حال آن دو متوجه شدند که روايت بيان شده از سوی اين زن را نيز نمی توان کامًال 

روشن بود که عقل اين . ص نيستمعلوم بود که کاترينا درجستجوی منفعتی خا. ناديده گرفت
همه چيز نشان می داد که اين . رفتارش محترمانه بود. زن سرجايش است و خيالبافی نمی کند

افراشته بر روی صندلی  با قامتیکاترينا . بانو، زنی ابله و احساساتی و يا يک هنرپيشه نيست
موهايش به پيروی . دستانش به آرامی بروی زانوهايش قرارداشت. روبروی شان نشسته بود

گردنبند مرواريد . بر تن داشتلباسی شيک و ساده . از مد روز باالی سرش جمع شده بود
کوچک برگردنش، نشان می داد که به خود اعتماد به نفس دارد و نيازی به استفاده از زينت 

ايش اههبيان ديدگدر همه رفتار او نشان می داد که به خود مطمئن است؛. آالت زياد نديده است
ش سرشار از اعتبار است؛ از همه مهم تر، اطالعاتش در مورد رفتارقاطعيت نشان می دهد؛ 

بلشويکی، چنان وسيع و پيش از انقالب  ی تزاری، در سياست و توطئه های روسيهرخدادها 
پس ازمدتی درهمان مالقات، لندمن و دستيارش احساس کردند که اگر به کاترينا زياد بود که 

ست د سيدند که اطالعات کاترينابه اين نتيجه ر آن دو. نکنند، دستخوش اشتباه می شونداعتماد 
  . اول و دارای مفاهيمی وسيع  و تاريخی است

  
را در مورد سند نخست به اثبات سخنان کاترينا نيز وجود نداشت که بخشی از راهیالبته 

براين،  بنا. ايی مطرح نشده بودج هيچتا کنون در گفته ها نوع   رساند، چرا که ذره ای از اين
آن دو فکر کردند که بايد بر مطالبی که کاترينا درباره آن ميهمانی خانه گولووينسکی مطرح 

فکر کردند که اگر بشود که هنريته هوربلوت را پيدا کرد تا شايد او . می کند، متمرکز شوند
» آمريکن هيبرو«درنشريه  درستی اظهارات کاترينا را تأييد کند، درانتشارسخنان کاترينا

  .ترديدی نخواهند کرد
  

رادزيويل در  پرنسس، متن کامل مصاحبه با 1921چهار روز بعد، در بيست و پنجم فوريه 
بدين ترتيب، اين نخستين بار بود که کسی می شنيد که . به چاپ رسيد» برويآمريکن ه«نشريه 
 توسط ها پيش ازانتشار آن ، سال1884سال ی ، در روسيه پروتوکل مشايخ صهيون کتاب

شده بود که منافع  اين کتاب در اصل به خاطر آن توزيع .سرگئی نيلوس، ريشه داشته است
پی ترور تزار الکساندر دوم تأمين کند و در جريان را در  ازعوامل روس سياسی برخی

  .خاص، کتاب دوباره پديدارشده بودداليل سياسی روسيه  نيز به  1905انقالب سال 
  
کاترينا رادزيويل  را با پرنسس» آمريکن هيبرو«ريه نگامی که با اشتياق مصاحبه نشه

می توانستم او را مجسم کنم که زيبا و ظريف . ميخواندم، باز و باز به عکس او خيره می شدم
. او را می بينم و صدايش را می شنوم حس می کردم که حتی حضور. برصندلی نشسته است
دادگاه خودم، درجايگاه قاضی، نشسته و  تاالر در رم می رسيد که بازبه گونه ای غريب، بنظ
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درحال گوش دادن به شهادت های خارق العاده يک شاهد استثنايی هستم که نبايد درحرفهايش 
  .اخالل و وقفه ای بوجود آيد

  
داستان خود را به روشی درست و منظم، ضمن تمرکز برمسائل مهم و با هوش، اين زن جذاب 

  : ها و خودداری ازحاشيه پردازی بيان می کردماجرا
 به اين باور رسيده بود، الکساندر سوم، شد جانشينشاز ترور الکساندر دوم، پسر او که  پس«

که توطئه قتل پدرش توسط روس هايی وابسته به طبقات باال و ممتاز جامعه صورت گرفته 
نها مشکوک بود، دراين مصاحبه کاترينا اسامی افراد وعواملی را که تزارجوان به آ( است

 عواملی داخلی در حزب محافظه کار افراطی به هر تکاپويی دست می زدند تا، اما )ذکرکرد
ندر سوم را به ايمان آوردن به اين ذهنيت تشويق و تحريک کنند که  ترور پدرش نه الکسا

جهانی  ه ایتوطئ یکه در صدد برنامه ريزی و اجرا ،يهوديان توسط روس ها، بلکه به دست
  .صورت گرفته استبرای نابودی تمامی دربارهای پادشاهی دنيا هستند، 

  
عنوان رسمی (» سياسیسوم پليس  رکن«رييس ) Orzhevskii( »سکیاورژو«اين ژنرال 

 وزارت کشور روسيه بود وابسته به ،)، سازمان مخفی جاسوسی و اطالعات روسيه»اوخرانا«
و توسل به راهکارهای پر فريب،  جعل و تقلببی محابا از  که درصدد برآمد تا با بهره گيری

به تزارجوان الکساندرسوم بقبوالند که يهوديان پدرش را کشته و تا نابودی خاندان رومانوف 
از پای نخواهند نشست و سپس سراغ ساير خاندان های سلطنتی دراروپا و سراسرجهان 

  .نيزخواهند رفت
  

موران و جاسوسانی را به ملی کردن توطئه خود، مأاورژوسکی درچارچوب تالش برای ع
احتياط و را با  اين فرستادگان مأموريت محوله. جعلی را آماده کنند پاريس فرستاد تا اسناد

يخی آنها به جستجو در متن کتاب های تار. انجام دادند ضمن به کاربردن پيچيدگی های بسيار
، و همچنين به زير و آوری کردند ی گرديهود باستانی فالسفه را از پرداختند؛ نقل قول هايی

به انقالب فرانسه پرداختند تا هرمتن و گفتار احتمالی منتسب   مربوطتاريخی اسناد رو کردن 
  .به يهوديان را که تحريک آميزباشد، بيابند و گردآوری کنند

  
حال حتی هستند که  که ثابت شود يهوديان باندی جنايت پيشه برای آن بود همه اين تقالها

  .و بيرون انداختن تزار از صدر اين حکومت هستند  بر روسيه حاکم درصدد سرنگونی نظام 
سياسی با تزار ارتباط مستقيم  عنوان رييس بخش سوم اداره پليساما ژنرال اورژوسکی به 

، ، رييس کل پليس مخفی»روينچ«به ژنرال ی با تزار، ارتباطحلقه برای يافتن او . نداشت
، حفاظت از شخص وظيفه اشمستقيمًا به تزار گزارش می داد و ، متوسل شد که »اوخرانا«

  .تزار بود
  

کاترينا دراينجا با اشاره به اينکه وی دوستی نزديکی با چروين داشت، با غرور، گفت که 
ئه خودداری کرد، به گونه ای که اورژوسکی اين توطاجرای  از مشارکت درروين ژنرال  چ

  .م خويش کناره گيری کردتحقيرشد و از مقا
  

بخش سوم اداره  از سوی مأموران اورژوسکی در پاريس، در آرشيوتهيه شده  اما سند جعلی
کاترينا گفت که آگاه بود که ژنرال چروين خود نسخه ای ازاين جعليات . باقی ماندسياسی پليس 

است و وصيت  را دراختيار داشت و درکتاب خاطراتش با دستخط خود نيز به آن اشاره کرده
   . کرده بود که کتاب خاطرات پس ازمرگش دراختيار تزار نيکوالی دوم قرارگيرد
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دراينجای مصاحبه، کاترينا درحالی که مستقيمًا چشم در چشم مصاحبه گر دوخته بود، با 
قاطعيت گفت که ژنرال چروين نسخه دومی را نيز از آن جعليات تهيه شده در پاريس 

او آن وی شمرده می شدم،  ود، چون من نزديک ترين و عزيزترين دوستدراختيارداشت و افز
  .را برای اطمينان به دست من سپرده بود

، جاسوسان مخفی روسيه  1905بار ديگر، به دنبال جنگ ژاپن و آغاز انقالب روسيه در سال 
ند ان قرار داشت، بر آن شدآن الکساندروويچ درصدر سرگئی که شاهزاده  و مقام های پليس

هدفشان اين بود که به تزار بگويند که . تزار نيکالی دوم را نسبت به يهوديان دل چرکين کنند
اين ملت روسيه نيست که عليه پايه های سلطنت شما قيام می کند بلکه اين ناآرامی ها بخشی 
ازاجرای توطئه های يهودی است و بايد يهوديان را آماج حمله قرارداد تا سلطنت تزاری حفظ 

سکی ناگهان به ياد جعليات تهيه شده سالهای پيش به دستور اورژو بهاز اين حلقه ی فرد. ودش
اسناد . سياسی حفظ شده بوددر آرشيو بخش سوم اداره پليس همچنان که  ،افتادعليه يهوديان 

اما آنها باز خود را . بيرون آورده شد، به جمع اين محفل انتقال يافت و مورد مطالعه قرارگرفت
ی مخفی را به پاريس اعزام کنند تا جعليات را کامل تر ازسند قبلی کرده مورانچارديدند که مأنا
اعزامی به پاريس،  مورانراچکوفسکی مشهور در ميان اين سری جديد مأ .نمايند» به روز«و 

 Manasevich( »مانيلف -مانسويچ «. ر آن شهر بودرييس پليس مخفی روسيه دخود 
Manuilov (ا بعده مانيلف. و درحقيقت، دستيار راچکوفسکی بود از اين مأموران يکی ديگر

از جمله کسانی بود که همچنين او . يافت) Shturmer(نفوذ زيادی بر نخست وزير اشتورمر
اما يکی ديگر از مأموران . کار گرفتبه  ا برای مقاصد و غرض های خودراسپوتين بد نام ر

  .داعزامی به فرانسه نيز گولووينسکی بو
  

او به اين . ر پاريس پرداختبه تشريح مالقات های خود با گولووينسکی د پرنسسدر اينجا 
حقيقت هم اذعان کرد که تنها شب قبل، وی پس از سالهای طوالنی، با کنکاش درذهنش، 

درخانه  هتنوشمتوجه ارتباط  ميان سند اوليه اورژوسکی با آن کتابچه لک آلود دست
 به ناگهان همه ابرهای ابهام درذهنش زدوده شده و اکنون همه چيز گولووينسکی شده است، و

  .شفاف و روشن گرديده و ارتباط  قضايا را يافته استبرای او 
  

همه اعضای . داستان کاترينا را باور می کردنداکنون  »برويآمريکن ه«سردبيران نشريه 
ی حيرت انگيز را از هيئت تحريريه برای شنيدن سخنان او گردآمده و درسکوت، ماجراها

اما سردبيرتأکيد داشت که همه مردم ازنزديک ازجذبه . زبان اين زن ظريف و زيبا می شنيدند
بنا . گيرای اين زن آگاه نخواهند شد و لذا ممکن است که سخنان او را مورد ترديد قراردهند

روايتی که شاهزاده  براين،  به گفته سردبير، بايد سريعًا مادام هنريته هوربلوت را هم يافت تا
   . کاترينا می گويد، ثابت شود

  
به آسانی مشتاق به  ا يافتند، بزودی پی بردند که او اصًالهنگامی که آنها سرانجام هنريته ر

و بی هيچ پرده پوشی  به شمار می رفتکه خود يک يهودستيز او . گفتگو در اين مورد نيست
. ديده شود» برويآمريکن ه«دفتر نشريه  ، حاضر نبود که حتی درنيز به آن اذعان داشت

ی داشته مالقات نيز با اکراه زياد حاضر شد با نمايندگان اعزامی نشريه در خانه خويش سرانجام
خبرنگاران نشريه که برای مصاحبه با اقامتگاهش فرستاده شدند، صريحًا تأکيد کرد او به . باشد

بعنوان يک مخالف يهوديان تغييری  که ديدگاههايش روشن و شکل گرفته است و درنظراتش
  .نخواهد داد

  



 101

ياری از افراد نام آور پوشانده بود؛ از جمله بس را قاب های عکسديوار خانه هنريته در و 
و يک  به آمريکا آمده بود که به تازگی) Spiridovich( »ويچاسپيريدو«تصويری از کنت 

  .يهودستيز مشهور محسوب می شد
  

ه مقتضای شخصيت و ديدگاههايش، هنريته کمترين  ب نظر رفت و همانگونه که انتظار می
اما افزود که اين خلق و خوی او . واژه ها وعبارات را در پاسخ به پرسش ها عنوان می کرد

با اين که الزم باشد که ماجرای بيان شده از سوی پرنسس کاترينا را تأييد کند، تضادی ندارد 
  .زيرا حرف های پرنسس راست بوده است

  
ن کاترينا از سوی مصاحبه گران اعزامی برای هنريته نقل شد، او در پاسخ پس از آنکه سخنا

که  هم مدتی است که خودم پی برده اممن  .ماجرا را به خوبی به ياد دارمآن بله، «: گفت
با دستنويس های اورژوسکی و سپس آن  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب مطالب ذکرشده در
نه گولووينسکی درپاريس ديده بوديم، در حقيقت يکی است و من می توانم کتابچه ای که درخا

  . »دراين باره بيان کرده، تأييد کنمرادزيويل  پرنسس درستی هر حرفی را که
  

هنريته درهمين حال اذعان کرد که خودش هرگز اصل سند اورژوسکی را نديده بود، اما ايمان 
اوليه  اورژوسکی استفاده کرده و  سندآن ن متداشت که گولووينسکی و سايرهمکارانش از

  .جعليات تازه خود بهره گرفته اندو از آن برای تدوين  اند افزوده برآن مطالب ديگری هم
هنريته  .سخنانی که هنريته بيان می کرد، دقيقًا همان اظهارات کاترينا دراين خصوص بود

م اما مطمئن هستم که اين جعليات گفت هرچند من خودم هيچگاه يهوديان را قابل تحمل نمی دان
با هدف تحريک افکار و احساسات توده ها و عوام عليه يهوديان صورت گرفته و » اوخرانا«

  . آنها می خواسته اند که مهر تأييدی بر يهودی کشی ها زده باشند
  

يم که هنريته افزود اما باور کنيد که من و کاترينا بخوبی همه حقايق را می دانستيم و آگاه بود
  .دست چه کسانی و با چه اغراضی درکار است

  
هنريته به ناگهان دراينجای سخنانش احساس کرد که شايد احساساتی شده و زيادی حرف زده 

رفتار او نشان می داد که ازمصاحبه گران انتظاردارد که هرچه زودترخانه اش را ترک . است
وی سردبير رهنمود گرفته بودند که تنها اما خبرنگاران اعزامی، پيشاپيش به خوبی از س. کنند

يک گلی گويی از زبان هنريته در مورد ماجراها رضايت ندهند و تالش نمايند تا  با شنيدن
   . جزييات بيشتری را از او دريافت کنند

  
شد، سپس نوع سئوال هايی که از وی خودداری کرد، اما  هنريته در ابتدا از همکاری الزم

برای او فراموش شده  به نظرمی رسيد، به ناگهان ياری را که حوادث و ماجراهای بس
  . درذهنش زنده کرده بود

  
در ذهن هنريته جان  ، پس ازسالها حالگولووينسکی، يعنی مور پليس مخفی تزاریچهره مأ
و با رفتاری مانند يک هنرپيشه تئاتر، آورد که با غرور تمام می را به ياد هنريته او . گرفته بود

ف در رفت و آمد بود و درچشم ميزبانان و مدعوين نيز به مثابه يک قهرمان به ل اشرامنازدر 
تصويرکشيده می شد، اما در نهان، همه تالش های او به منظور عملی کردن توطئه ای بزرگ 

  .با هدف نابودی يهوديان و بدبين کردن تزار نسبت به يهوديان بود
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او هيچگاه از بيان . و سرمست بودسيار راضی ب گولووينسکی از کار خودش«: ريته گفتهن
اکثر اوقات او پس از ساعات طوالنی جستجو درپی اوراق و . جزئيات کارهايش خسته نمی شد

اسنادی که به هدفش عليه يهوديان کمک کند، از کار بر روی اين اوراق در کتابخانه ملی 
ردی بود که حتی برخی از اين و موااليزه می آمد پاريس، به منزل پرنسس رادزيويل در شانز

  .»اوراق و اسناد به عاريت گرفته شده را با خود به آنجا می آورد
  

او سند تکميل سرانجام به ياد می آورم که درخانه گولووينسکی  رامن آن شب «: هنريته افزود
ا، بان فرانسه نوشته شده بود اما معلوم بود که دستنوشته هسند به ز. شده را به ما نشان داد

اوراق کتابچه به رنگ زرد متمايل شده بود و ورق ها با روبانی . دستخط مختلف چند نفراست
 لکه آبی اما در صفحه نخست آن،. سفيد رنگ به روی جلد کتابچه گره خورده و حفظ شده بود

  .»زرگی را به ياد دارمب رنگ
  

دانيد،  می«: رده و گفتتکرار ک» آمريکن هيبرو«هنريته ادامه داد و برای خبرنگاران نشريه 
آگاه شدم يک  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب  اما زمانی که از انتشار. من مخالف يهوديان هستم
از همان اول که ازانتشار کتاب با خبرشده بودم، آن را به . خواندمنسخه آن را خريدم و 

صفحه اول کتاب بط  نداده بودم، اما خواندن همان در پاريس ر کارهای دوستان زمان زندگی ام
هيچ . اين همان اثر دوست قديمی من گولووينسکی است! ها! ها: کافی بود که به خود بگويم

  .»وجود ندارد پروتوکل مشايخ صهيونووينسکی و کتاب شکی در مورد ارتباط  سند گول
 که  به خوبی می دانيم هم من و هم کاترينا رادزيويل، «: هنريته درادامه همچنان می گفت

ما می دانيم که اين کتاب تهيه شده تا . است يک جعل عامدانه پروتوکل مشايخ صهيون کتاب
توسط  اه شک نداشتيم که اين سند بارزما هيچگ. يان برانگيخته شوداحساسات عليه يهود

) يهود کشی ها(ها  پوگروم و در راستای نيات مبتکران" اوخرانا"کارگزاران پليس مخفی، 
ع دچار شگفتی و تعجب ادزيويل و من هيچگاه از اين موضور پرنسس. تهيه شده بود

  . »با خبر بوديم" اوخرانا"کار  ما به خوبی ازشيوه های...نشديم
  

  .»البته نظرم را درباره يهوديان تغييرنداده ام«: هنريته درپايان دوباره تأکيد کرده افزود
معتقد بود که اما افی بد بودند، هوديان به اندازه کي او اينقدرصراحت داشت که بگويد از ديد وی

تنها ای مبارزه با يهوديان هم نيازی نيست زيرا اين اقدامات بردرعين حال به چنين جعلياتی 
يهوديان عناصری منفی در باوردارند که که  اعتبار شدن افرادی مثل او می شودموجب بی 
  . جامعه هستند

  
نشريه ، 1921درپانزدهم مارس  سه هفته پس از انتشار مصاحبه با پرنسس رادزيويل،

  .نيز انتشار دادهنريته هوربلوت را مادام مصاحبه با متن ، »برويآمريکن ه«
  

  آرمان الکساندر دوشايله
  

 Graff Armand Alexander du(» گراف آرمان الکساندر دوشايله«ماه بعد،  تقريبًا دو
chayla ( ز بهاری درآسمانی صاف، يک رو. درهمين زمينه روبرو شدنيز با تصميم دشواری

درماه آوريل، او درحالی که با آرامش خيال مشغول قدم زدن درخيابانهای شهر ليون فرانسه 
بود، با عالقمندی به ازدحام عابران می نگريست و ازديدن ويترين های الگانت و باسليقه ی 

کنده از حسرت هر از گاهی  نيز با حسی آ. برخی از مغازه ها و بوتيک ها هيجان زده می شد
به مغازه های فروش آنتيک وارد می شد و به برخی از اشياء که چشمش را خيلی گرفته بود، 

با حسرتی . اما بيش ازهر چيز، دربرابرکتاب فروشی ها پايش می لرزيد. دستی می کشيد
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عميق به جلدهای رنگ و وارنگ کتاب ها می نگريست و به ويژه دربرابر کتاب هايی که 
در فکرش به خود دلداری می داد . زمينه های مورد عالقه ی او بود، می ايستاد موضوع شان

  .که شايد به همين زودی او هم بتواند دوباره اجازه خريد کتاب به خود بدهد
  

البته او شانس آورده بود که دربازگشت به فرانسه، هنوز خانه ای درآنجا داشت که انتظارش 
زندگی اش، دوباره در آن رحل اقامت افکند درحالی که » یدوره روس«را می کشيد و درپايان 

دوستان روسی تبعيدی اش پاک باخته به غربت آمده و حتی خانه ای نداشتند و به اين اميد به 
روی چمدان های خود نشسته بودند که اين انتظار به زودی بسر آيد و دوباره راهی ميهن 

با همه قلبش . ش از روسيه امری موقتی نيستاما دوشايله می دانست که  بيرون آمدن. شوند
را ترک کرده است، هرچند که می خواست با  حس می کرد که برای هميشه آن سرزمين

خود را به مردم عميق عشق و عالقه  .اميدهای اين روسی های به دور از زادگاه، هم آوا باشد
از نقاط  ،همه اقشار مردم ارتباط نزديک او باوسيه به ياد می آورد؛ ِمهری حقيقی که موجب ر

در هر حال، دانش او در باره فرهنگ و . در ارتش شده بود شمختلف روسيه، به هنگام خدمت
تدريس  که درباره آنها می نوشت و و آيين های مردم روسيه، و تسلطش بر موضوع هايی دين

وجب آن همگی م، و نظر به ظرفيت های روشنفکرانه و احساسات صادقانه و شفافش می کرد،
  . خوش بينانه بپرهيزدو  ز اميد و آرزوهای غيرواقع گرايانهکه ا بود

  
سوسيالست نبود و ورد رژيم تازه در روسيه داشت؛ او احساسات متفاوت و متضادی در م

خدماتی نيز داشت که نظام جديد  دگاه های حکومت شوروی؛ اما اذعانبا بسياری از ديمخالف 
بسياری کشيده  های سلطه حکومت تزاری رنج ی که در ِلوایبه مردم می کند؛ آن هم مردم

  . بودند
  

و مشرف  اين سرزمين اجدادی خود را، پس از گسستن از اعتقادات کاتوليکفرانسه،  دوشايله
صميم قلب دوست داشت و او روسيه را از . وکس روسی، ترک کرده بودشدن به مذهب ارتود

او در ارتش روسيه خدمت کرده و . شود آن مبدله برای هميشه به جزيی از اميدوار بود ک
ه و به پاس اين رشادت ها نيز مدال هايی گرفته بود، و ازجمله مدال جورجيانی را که به جنگيد

درجنگ جهانی اول به . اء شده بود، ازخود جدا نمی کردبه وی اعطخاطر خدمات شايانش 
رياست اداره  رسيد و بعدها نيزمقام فرماندهی لشگر ترابری در نيروی پياده نظام ارتش 

بين المللی ارتش بود، که مسئول روابط ديپلماتيک را » هدوناو«ارتش در منطقه سياسی 
ی از شبه جزيره نعقب نشيدرپی  و 1917 سالاما با وقوع انقالب بلشويکی . دردست گرفت

) استانبول( ولُپشهر کنستانتينو مدت چهار ماه را درپيش از بازگشت به فرانسه، ، او »کريمه«
دراين ايام تازه سی و شش بهار ازعمر کوتاهش سپری شده بود اما می رفت که فصلی . گذراند

   . نوين را در دفتر زندگی خود بگشايد
  

. او دراين گردش ها درهوای پاک، خود را عادت داده بود که هربار به مسئله ديگری فکر کند
. که ببينم برای آينده به راستی می خواهم چه کنمبا خود گفت که امروز تمرکز من براين است 
همه فکرش با يک واقعه غيرمنتظره دستخوش . اما دست سرنوشت چيزديگری خواسته بود

  .تالطم شد
  

درشهر ليون  (Bellecour)» بلکور«و در حال قدم زدن در محله بهاری ادرهمان روز زيبای 
فروشی  ويترين يک کتابشده در فرانسه پس ازمدتی گردش، با ديدن کتاب های رديف 

به خود گفته بود که به اينجا  تنها سرکی می کشد و سپس درراه بازگشت به خانه،  ،بزرگ
اما با ديدن يک کتاب معين دراين آخرين کتاب فروشی،  .برزندگی خود تمرکز خواهد کرد
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که برای  درحالی که دستخوش احساسی غيرقابل کنترل شده بود، آخرين فرانک های جيبش را
گذران زندگی به سختی به آن نياز داشت، بيرون آورد و شمرد و به فروشنده داد و سريعًا از 

  .کتاب فروشی بيرون آمد
  

درتقال بود تا فکرش را به خوبی متمرکزکند که کوتاه ترين مسيرممکن برای بازگشت به خانه 
   .تاب را بخواندکدام است تا از وقتش بهترين استفاده را ببرد و هرچه زودتر ک

هاری درحال گذر بود و او بقيه ساعات را به خواندن کتاب مشغول شد بطرب انگيز آن روز 
اما اين حس نيز رهايش نمی کرد که کاش کتاب را نديده بود و دوباره برخی مسائل درذهنش 

  .جان نمی گرفت
  

همواره در زمينه ازی نداشت اما چون نيپروتوکل مشايخ صهيون کتاب  به خواندن عمًالاو 
مسايل مورد عالقه اش به صورت اساسی تحقيق می کرد، می خواست مطمئن شود که اشتباه 
نمی کند و کتابی که اکنون به زبان فرانسه منتشرشده، همان کتابی است که آن را پيشترهم در 

ه ه مطالعه کرده و ازهمان زمان بروسيده سال پيش، در وازکتاب را د. روسيه خوانده بود
که زمانی خوبی می دانست که کتاب رگ و ريشه فرانسوی دارد اما هرگز فکر نکرده بود 

  .انتشار يابد ان فرانسه هم درخود اين کشورکتاب به زب
  

می دانست که اين  و تحقيقاتی که انجام داده بود، دوشايلهدر ارتش  با  توجه به تجربه خويش
که  او همچنين آگاه بود. و عوام روسی است) رعيت ها(تنها برای تحريک موژيک ها کتاب 

کتاب توسط مأموران و عوامل رژيم گذشته جعل و سرهم بندی شده و همزمان ازسوی اين 
بودند، مورد  هم زياد متنوع و عناصر فرقه گرايانه ضد يهودی که در آن هنگام در روسيه

اکنون در فرانسه به  جالیکه اين جعل جناما برايش باورکردنی نبود . سوء استفاده قرار گرفت
   .رد خوانندگان ناآگاه داده شودبه خوو حقيقی و به عنوان کتابی اصيل چاپ برسد 

  
 بود که اکنون دوشايله) Jouin( »موسيو ژوآن«به زبان فرانسه، شخصی به نام ناشر کتاب 

بوط به مر» تاريخ«مقدمه در اين . مقدمه طوالنی او بر کتاب را با ناباوری تمام می خواند
برای که » يک شخصيت پرآوازه روس«کتاب، ازديدگاه ناشر، ذکرشده و افزون بر آن، 

   .، به خوانندگان معرفی شده بود»وجود اين سند مهم را افشاء کرده بود«نخستين بار 
  . »!يک روس مشهور؟! عجب«: با خود گفت دوشايله

  
ل پيش از آن، وی او را در ساکسی جز سرگئی نيلوس نبود که دوازده » روس مشهور«اين 

کرده بود؛ مردی قد بلند با سينه ی مالقات ) Optina Pustin( »نا پوستيناوپتي« صومعه ی
چهل و اگر چه او تنها . متعارف بودستبر، اما درحقيقت مانند بسياری ازمردان روسی عادی و 

ر متشخص ظواه دوشايله هنوزهم. اما بخشی از موهای ريشش سفيد بودسال داشت،  پنج
چکمه های بلندش، پيراهن : نيلوس را درآن ديدار به طرزشگفت انگيزی به ياد داشت

روستاييان اما با يقه ای بلند که بخش چپ آن کمی شکافته شده بود، کمربندی ريسمان گونه که 
اما بيش از هرچيز . نيايش مذهبی بروی آن بافته شده بود، کالم نجوا گونه و نيايش وار او را

که دايم  به اينجا و آنجا خيره  نيلوس را ان آبی و نگاه بسيار نافذ و نوع نگريستن مرموزچشم
حال در . با خود فکر کرده بود عجب شخصيت گيرايی دارد. به خوبی به ياد می آورد می شد،

ذهنش همه اين ها تداعی شده بود و عليرغم بحث های پرسر و صدا و تلخ،  دوشايله اکنون با 
  .نگی از نيلوس درخيالش ياد می کردنوعی دلت
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آن روزها در روسيه کم پيدا در  البته مانند او بود که» اصيل«نيلوس در حقيقت يک روس 
درعين حال که به دوراز پيچيدگی های شخصيتی بود، اما انديشه های عجيب ذهنش . نمی شدند

و به  ار  مهر می ورزيدبسي پيشداوری های بسياری داشت، به سرزمين خود. را فرا گرفته بود
افزون بر اين، . نشان می داد و عالقه ای غيرقابل گسست عميق تزار حاکم بر روسيه، احترام

همان حال اين باورها او ولی در  هبی افسانه ای و پر از رمز و راز بوداو دارای اعتقادات مذ
  .ی زمينی هم دور نمی کردزندگ را از لذت های

ش می دانست که ارتباط عنوان يک روس افراطی بنامد، اما در قلب نمی خواست اين مرد را به
امروزی اطرافش بريده و اظهارنظرهايش بسيار افراط گونه است و حتی گاه  زندگی نيلوس با

نمی توانست هرگز مهمان نوازی بسيار گرم درهرحال، دوشايله . جنون آميز به گوش می رسد
 د زمستانی با آغوش گرم پذيرای او می شد،های سرکه همواره در شب را در خانه اش نيلوس 

 »ژيزدرا«طول ساحل رودخانه در  را راه پيمايی های لذت بخش خود و نيلوس. فراموش کند
)Zhizdra ( به ياد می آورد؛ در حالی که درکنارهم از جنگل های منطقه می گذشتند، معلوم

نيلوس درحال راه رفتن، که . سدبود که دوشايله هرگز نمی تواند به چابکی پای نيلوس بر
هميشه نيز جلو می افتاد، دستاتش را تکان می داد، بلند بلند حرف می زد و گويا توجه نداشت 

هرچند دقيقه يک بار، می ايستاد تا دوشايله هم به او برسد و . که دوشايله چقدرعقب مانده است
کردند، آنها را همراهی می  دو بانويی نيز که هميشه. خندان موضوع بحث را ادامه می داد

  .اغلب از مردان عقب می ماندند
  

دوشايله حال فکر می کرد که بيش ازآنکه برای نيلوس دلتنگ باشد، برای آن دوره زندگی اش 
 درآن دوره. در روسيه دلتنگ است؛ بويژه آن ايام خوشی که در اوپتنيا پوستين سپری کرده بود

دريس در آکادمی علوم سنت پترزبورگ ت مذهب روسی ه بود که در رابطه بااز او دعوت شد
 Mitropolits( »ميتروپوليتس آنتونی«اين . ژوهش هايی دراين زمينه بودپکند و وی در حال 

Antonii ( صومعه مشهور  اين باره، درتحقيقاتش را درتا به او اندرز داد مرحوم بود که
) Kaluga( »کالوگا«ر ناحيه د) Kozelsk( »ککوزلس«اوپتينا پوستين در نزديکی شهر 

در اين صومعه گذرانده بود، از لذت بخش ترين  1909او از ژوييه ه ماهی را که ُن. انجام دهد
ا نيلوس، بخشی از خاطرات بمالقات ها . ياد ماندنی ترين اوقات عمرش می دانستو به 

ز گذشته، اکنون با گذشت سال ها، دوشايله بيش ا. فراموش نشدنی اش از آن صومعه بود
  .آمادگی آن را داشت تا با نگاهی محبت آميزتر آن تماس ها با نيلوس را به ياد آورد

  
اوپتينا پوستين در آن زمان به نامی پرآوازه در زندگی روحانی و روشنفکری روسيه مبدل شده 

يم اين پيران حک. قائل بود در آن صومعه احترام زياد دوشايله برای افراد کهنسال خردمند. بود
از شيوه های فريبکارانه افرادی مانند راسپوتين به دور بودند و راسپوتين و امثال او را موجب 
گسترش رفتارهايی می دانستند که سرانجام نيز به عامل مهمی درفروپاشی حکومت تزاری 

، رهبران مذهبی راستين و آکنده ازعشق به مشايخ واقعی، افرادی تحصيل کردهآنها  .مبدل شد
درهمين حال، از ايستادن  خود بودند که تحمل و درک ديگران را تشويق می کردند و نوعهم

بر آن   مناسب حاکم يه و فضایاين روح. حکمروايان خودداری نمی کردند در برابر ستمکاری
هم آورده اوپتينا پوستين گرد يسا بود که روشنفکران روسی را درکلراستين صومعه و فرهنگ 

. امکانات مناسبی برای پرداختن به پژوهش های دينی دراختيارداشتندبود و آنها درآنجا 
و داستايوسکی ) Gogol(مکاتبات ميان مشايخ اين صومعه با نويسندگان نامداری مانند گوگول 

)Dostoevsky (همچنان در ميان کتاب ها و اسناد کتابخانه بزرگ صومعه حفظ می شد .
سخن ) Zosima(از فردی به نام پدر زوسيما » فبرادران کارامازو«يوسکی در رمان داستا

 ، يکی از مشهورترين حکمای پير)Ambrozii( ه در حقيقت کسی جز پدرآمبروزیگفته بود ک
تولستوی مدتی . بود اطر آموزش های دينی خود شهره خاص و عامخبه آن صومعه نبود که 
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ثير قرار داد که بر حت تأد و چنان فضای صومعه او را تکوتاه در اين صومعه زندگی کرده بو
يسا، واپسين روزهای زندگی خود را، حتی اگرشده آن شد به شرط عدم عضويت رسمی در کل

حساس می کرد به سالگی و در حالی که اوی در سن هشتاد و دو . با کارگری، در آنجا بگذراند
 وصيت وبه او قول دهد تا آخرين پايان عمر خود نزديک می شود، از دخترش خواست 

می دانست که محافل رسمی کليسايی مانع از اقامت وی در تولستوی  .آرزويش را عملی کند
ازاين روی درصدد گم کردن رد خود برآمد و به همراه دخترش راههای . صومعه خواهند شد

اما . مختلف دراستان ها را درپيش گرفت تا تعقيب کنندگان و مخالفانش را به اشتباه بيندازد
به شدت بيمار شد و سرانجام در ساعت شش شامگاه روز . ه آخر رسيده بودتوش و توانش ب
. درگذشت) Astapovo(» آستاپوو«، در خانه رييس ايستگاه قطار1910بيستم نوامبر 

دختريتيم وفادارمانده به قول پدر، اجازه نداد که آيين مذهبی بر مزار اين نويسنده مشهور انجام 
  .شود

  
به روزگار خويش در صومعه اوپتينا  ديگر در همان حال که دوشايله جراهایاين رويداد و ما 

  . انديشيد، در ذهنش زنده می شد پوستين می
  

ی ساده ای داشتند زندگ به هنگام ورود به صومعه، دوشايله دريافت که چهار صد نفر در آنجا
ل دينی و صومعه به کار مشغول بودند و يا به آموختن مسائکه يا در مزرعه های پيرامون 

و حکمای آنجا می پرداختند و همگی زير نظر  مشايخمحضر از و کسب فيض معنوی 
که از ساختمان های اصلی صومعه . بودند »يوسف و آنتولی ورسونبيوس«صومعه؛ » پدران«

سنگ ساخته شده بود، شامل شش کليسا، يک هتل و نيز يک ميهمانسرا برای زائران و متلی 
ساختمان های اصلی  که  ويالهايی . بيمارستان بود يک همچنين  و  نهم  برای زائران نوجوا
به نوعی، با   که هر يک ، در اختيار شخصيت هايی قرار می گرفترا احاطه کرده بودند

  .فعاليت های صومعه ارتباط  داشتند
  
در  مور اداری صومعه، وياليی را که برای اقامت دوشايلهمسئول و رييس ااسقف گزنوفون،  

و همچنين وی را   به او نشان دادمعه درنظرگرفته شده بود، درساعت اول روز ورودش، وص
  .سرگئی نيلوس آشنا کرد ،با همسايه اش

  
زبان روسی دوشايله که آن را درفرانسه به صورت کتابی و گرامری آموخته بود، در آن زمان 

وس به روانی به فرانسه لنيدريافت که بسيار خوشحال شد که  چندان روان نبود و از اين روی
را برای  با گرمی بسيار دعوت نيلوس با هيجان از اين امر، دوشايله حتی. سخن می گويد

  . پذيرفت صرف چای در عصر آن روز
  

اش زندگی » خانواده«ده اتاقه بود که درآن او همراه با به اصطالح  ويالی محل زندگی نيلوس
النا «قانونی اش، همسرو زن بود؛ يکی می کرد؛ خانواده ای که غيرازخودش شامل د

ناتاليا « وديگری، مادام) Elena Alexandrovena Ozerova(ا »الکساندروونا اوزروو
که چند سالی پيش از ازدواج نيلوس با النا، با ) Natalia Kamerovskaya( »سکاياوکامرو

همسرش پناه  به سرگئی و زندگی کرده بود و اکنوننيلوس در روسيه و حتی مدتی درخارج 
در  »خانواده«اين . رتر از آن بود که به تنهايی امورات خود را بگذراندبيما آورده بود زيرا

تنها مخارج آنها . بقيه اتاق ها خالی بودبسر می بردند و   ی بزرگچهار اتاق از آن ويال
دتی نديمه تی دريافت می شد، زيرا النا مکاخ سلطنووا بود که از اوزرالنا مستمری وابسته به 
و مغزی، عقب افراد ناتوان جسمی  بخشی از اين مستمری او حتی برای نگاهداری. شهبانو بود
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افتادگان و بيماران روحی که همگی به اميد معجزه ای برای درمان خود به صومعه آمده 
  .بودند، هزينه می شد

  
امضاء  تصويرهایبر ديوارها  . مبلمان و دکوراسيون داخلی ويالی سرگئی نيلوس سنتی بود

بی شمار در  هايی بکتابخانه ای بزرگ با کتا. شده ای از شاهزادگان روسيه آويزان شده بود
زمينه های مختلف، بخشی از اين ويال بود و همچنين  يک  نمازخانه ی خصوصی برای 

  .عبادت ساکنان و ميهمانان اين ويال درنظر گرفته شده بود
يال را پس از اين همه سال گويی دربرابر چشمش می ديد دوشايله هنوزفضای خاص حاکم بر و

افراطی نظرات . اين ويال به ياد می آوردبه خوبی تماس هايش را با افراد ناهمگون ساکن و 
موجب شده بود که دوشايله در فرصت های بعدی، دربيان نظراتش احساس آزادی  نيلوس

راط گرايی های نيلوس جايی برای تبادل چندانی نکند و نخواهد که با او کلنجار برود زيرا اف
  .ديدگاه باقی نمی گذاشت

  
بر سر بسياری از مسائل دستخوش اختالف  و نيلوس آشکارا ازهمان نخستين ديدار، دوشايله

ها دين و مذهب را از  يک از آنهرچند هردو عميقًا باورمند و مذهبی بودند اما هر . نظر بودند
بود، هر نوع چسبيده آنارشی گونه خاص خود  ه ايدئولوژینيلوس ب. می نگريست خودديدگاه 

هشی علمی مخالف بود و از فرهنگ مدرن را معيوب می دانست، با همه روش های پژو
 »موژيک« مذهب اورتودوکس همان تفسيرهايی را داشت که مقبول ساده ترين بخش عوام و

او . د و ناهمگونی بودازچشم او فرهنگ مدرن با همه مقدسات درتضا. ها بود) رعيت( ها
روش های تحقيق و . نستمی دا »ضد مسيح«آغازی برای ظهور سرفرهنگ مدرن را اصًال 

که  پژوهش مذهبی دوشايله نيز برای نيلوس بسيار غريب بود اما با توجه به احترام عميقی
ايله ی آمده از فرانسه نشان می دادند، نيلوس در برخورد با دوش مشايخ صومعه به اين بيگانه

اما نيلوس اميدواربود که از . اندکی زبان خود را می گزيد و تالش می کرد او را دلگير نکند
  . راه بحث های طوالنی با دوشايله سرانجام او را به سوی ديدگاههای خود بکشاند

  
دوشايله پس از آنکه مدتی  با در دست گرفتن کتاب، غرق درخاطرات گذشته شده بود، به خود 

ال درشهر ليون فرانسه بود و نظر به مسائل پشت پرده ای که می دانست، می بايست او ح. آمد
يک جعل مسلم است  پروتوکل مشايخ صهيوناو کامًال آگاه بود که کتاب . تصميمی مهم بگيرد

در روسيه اين اصًال راز . که موجب وارد آمدن ظلم و ستم بسياری بر يهوديان روسيه شد
عامل و بانی سرهم بندی کردن اين اکاذيب با هدف برانگيختن » ااوخران«پنهانی نبود که 

حتی هيچ کسی از . در کنف حمايت کامل محافل دربار تزاری بود) يهودی کشی ها(پوگرومها 
به اين کتاب کوچک ترين وقعی ننهاده و آن سنت پترزبورگ  روشنفکران و اشراف زادگان در

حال بسی جای . انه و مجالس خود ندانسته بودرا اليق بحث و طرح در گفت و شنودهای روز
خاک و در  شگفتی و پرسش داشت که جعلياتی که جاسوسان روسی به زبان فرانسه نوشته

دوباره به فرانسه ترجمه و در فرانسه  ، اکنون از زبان روسیفرانسه تدوين کرده بودند
  .امروزی به عنوان يک کتاب مستند به خورد افکارعمومی داده شود

  
رديدهايی که دوشايله درافشای حقيقت درباره اين کتاب دربرابر افکارعمومی داشت، مربوط ت

به اين حقيقت بود که او در زمان حضورش در آن صومعه از ميهمان نوازی نيلوس و 
 بنا به حکم اخالق برای او غيرقابل تصور بود که اطالعاتی. او برخوردارشده بود» خانواده«

مسر و دوست زن سابق نيلوس درآن رفت و آمدها درباره کتاب شنيده بود، را که از نيلوس و ه
به کتاب  نگاه دوشايلهاما از همان نخستين لحظه ای که . اکنون برای افکارعمومی فاش کند

به خوبی . که نخواهد توانست سکوت کنددر قلبش می دانست افتاد،  ل مشايخ صهيونپروتوک
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قعيتی خاص برخورداربوده که اکنون می تواند حقيقت را آگاه بود که تنها اوست که از مو
  Amicus: ارسطو گفته بود. جمله مشهور ارسطو در ذهنش نقش بسته بود. برمالء کند

Plato, set magis amica veritas )»ک دوست است اما حقيقت بزرگ تر از آن ي افالطون
کند؛ برای پايبندی به حقيقت، دوشايله عزمش را جزم کرد که بايد حقيقت را افشاء ). »است

  . تصميم را نهايی گرفت
  

ر از ويالی نيلوس بود که موضوع يهوديان برای نخستين بار ددر جريان دومين ديدار دوشايله 
زدن در جنگل بودند که با زن و مردی روبرو  در حال قدم آندو. بحث های آنها به بيان آمد

مرد از نيلوس برای يافتن ادامه راه يک . پيمودند شدند که از جهت مخالف به سوی آنها راه می
و زن ديگری که دوست نيلوس بود، همراه نيلوس   واواوزرالنا . راهنمايی کوچک می خواست

النا به نيلوس گفت که آن مرد را که . و دوشايله دراين پياده روی درجنگل مشارکت کرده بودند
درحال سخن » کوزلسک«کرد، درشهر  هم اکنون درخواست راهنمايی درباره ادامه مسير

با شنيدن اين حرف، يکباره واکنش  نيلوس. ودی ديده استيه گفتن درخيابان با يک داروساز
 به نظر او در اين. خشم آلودی ازخود نشان داد و شروع به حمله لفظی تند به يهوديان کرد

بوده درحال قدم  يهودیاصًال نبايد اتفاقی باشد که مردی که همصحبت بعدازظهر روز يکشنبه 
ابراز اطمينان می کرد که اين فرد برای جاسوسی عليه او . زدن دراطراف اين صومعه است

نيلوس که هرلحظه برخشمش افزوده می شد و يک بند  .درحال تعقيب اين جمع چهارنفره است
است و  »ضد مسيح«عليه يهوديان داد سخن می داد، تأکيد کرد که مسلمًا اين قوم  يهود نماد 

دوشايله برای آرام کردن نيلوس به او يادآوری کرد که . می خواهد دنيای مسيحی را نابود کند
از کشورها تحت آزار در بسياری  در حقيقت قربانيانی بيش نيستند و يهودياناينگونه نيست و 

سترده های گقتل عام  بوده و هستند و بر عليه آنها ظلم روا داشته می شود و همين روسيه شاهد
 شما را يهوديان احتماًال .شما کور هستيد«: اما نيلوس يک باره پاسخ داد. يهوديان بوده و هست

  . »هم جادو کرده اند
  

را خوانده  پروتوکل مشايخ صهيون ش با نامپرسيد که آيا کتاب دو روز بعد، نيلوس از دوشايله
به اين  هنگامی که دوشايله .و ضمنًا يادآورشد که اين کتاب به چاپ دوم رسيده است است؟

اسخی منفی داد، نيلوس بی درنگ نسخه ای از کتاب را به روسی از قفسه کتابخانه پرسش پ
شروع به ترجمه خود به زبان فرانسه سخن می گفتند،  دو و از آنجا که آنبيرون کشيد 
  . کرد ی  از کتاب به زبان فرانسه برای ميهمانپاراگراف هاي

  
در . ل به مجادله ای جدی شد، به خوبی در خاطره دوشايله حک شده بوداين مباحثه که تبدي

جريان آن بحث، دوشايله با خونسردی و نشان دادن دوستی و محبت حقيقی کوشيده بود که 
او گفته بود که چنين ادعاهايی عليه يهوديان وی را شگفت . بحث را به عرصه منطقی بکشاند

انه بسياری نظير آن را در وی مطالب يهودستيز يرازده نمی کند و برايش تازگی ندارد ز
، »ادوار درومون«نوشته های برخی از فرانسوی ها، مانند روزنامه نگار مشهور ضد يهود، 

دنيای  که) Leo Taxil( »تاکسيل لئو« و حتی افراطی تر از درومون، در نوشته های
ديدگاههای يهودستيزانه خود کاتوليک و به ويژه پاپ لوئی سيزدهم را گمراه کرده و مجذوب 

 اما نيلوس با شنيدن اين سخنان از کوره در رفت؛ درحالی که. ساخته بود، مطالعه کرده است
نظر می رسيد، فرياد برآورد  برآمده بودند و به شدت هيجان زده به ازخشم رگ های گردنش

روز بعد هم يکی از  چند. که شما اشتباه می کنيد و بزودی متوجه شده و تغيير نظر خواهيد داد
يهمانسرای صومعه، يادداشتی را به دوشايله رساند که در آن نيلوس نوشته بود م زائران مقيم

  . »بسيار ضروری است که همين امروز بعدازظهر برای مطلبی فوری با شما مالقات کنم«که 
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 گفت که زنان زنيلوس در همان آغا. کردندويالی نيلوس با يکديگر ديدار آنها در اتاق مطالعه 
دمدم های غروب بود و از پشت پنجره، برف . خانه در حال انجام نيايش عصر خود هستند

روشن کرده نيز فضای اتاق را  ه چيز را در سفيدی خود می پوشاند وهمسفيد در حال بارش، 
دوشايله متوجه بسته ی بزرگ . ی لذت بخش گرم بودکه هوای اتاق به شکلبود و اين در حالی 

بر . قرار گرفته بودکه در مرکز ميز کار واقع در اتاق  رنگی شد سياه شيده با پارچه مخملينپو
نمادی از فرشته ميکاييل هم  در . رنگ  به چشم می خوردروی پارچه سياه بسته، صليبی سفيد 

با نخ طاليی اين عبارت نوشته شده  همچنين بر پوشش پارچه ای،. گوشه ای قرار گرفته بود
  . »ا اين نشان، تو پيروزیب«: بود

  
راسم ويژه مذهبی يا رويدادی با يک م فضای حاکم  براتاق، به جّوی شايد برای برگزاری

اين تصوير . نيلوس در برابر تصويری بزرگ قرار گرفت. شده بودشبيه  خلسه های عرفانی
 بود، که کپی نقاشی مشهوری محسوب می شد )Smolensk( »اسمولنسک«از  »در مقدسما«

و راز  در برابر آن به دعا) Borodin( »رودينوب«هنگام نبرد که سربازان ارتش روسيه به 
نيلوس به طرزی دراماتيک با ايستادن دربرابر اين تصوير، سه بار بر . و نياز می ايستادند

 با ظرافت بسيار بسته را باز کرد و با دقت زياد کتاب يادداشتی سينه خود صليب کشيد، سپس
که پوشش چرمی و  او بعدها گفت. ، ازآن بيرون کشيدچرمی زيبا پوشيده شده بود که در را

صومعه آماده حضور خود وی در کارگاه ر گرفته بر بسته، اندکی قبل از آن ديدار با پارچه قرا
 نيلوس. شده بود و نوشته زربفت را همسرش النا با نخ طاليی بروی مخمل سياه نقش کرده بود

 اد که اين سند بدون نظارت او در جايی گذاشته شود و مطمئن بود کهازه نمی دهرگز اج
ی سر بسته در مخفيگاه نيلوس بسته را روز پيش از. آن راخواهند دزديد» نابکار« يهوديان

بود و در  هم که نقاش پرتره) Daniel Bolotov( »دانيل بولوتوف« خانه يکی از راهبان،
خانه اش انتقال داده بود تا آن را به دوشايله نشان متری صومعه زندگی می کرد، به پانصد 
ه نيلوس ِدين بزرگی داشت و نيلوس هميشه گفته بود که می تواند کامًال به دانيل دانيل ب. دهد

  .اعتماد داشته باشد که از اين سند مراقبت کند
  

با اصرار . اندکی ديرتر دوشايله پی برده بود که آن ِدينی که دانيل به نيلوس داشت، چه بود؟
و  ر آن زوج سلطنتی، تزار و تزاريناسرگئی نيلوس، دانيل تصويری را نقاشی کرده بود که د

 موردوليعهد ديده می شدند که از سوی اهريمنانی شاخ و دم دار با دندان هايی تشنه به خون 
يا ميت. در حال نجات آنهاست) Mitia Kozleski( »ميتيا کوزلسکی«ولی  قرار داشتند،تهديد 

ن ميهمانسرای صومعه و در عين حال شيادی نابکار و يکی از احمق ترين کند ذهن های ساک
اين نقاشی توسط دوستان . رمالی غريب بود و به داشتن قدرت جن گيری هم شهرت داشت

نيلوس به کاخ سلطنتی هديه شده بود و آنها گفته بودند که فورًا هم تأثير زيادی بر تزار گذاشته 
ی پس از آن حتی نيلوس موفق شد که اين دوست شياد خود، ميتيا، را هم به تزار چند.  بود

معرفی کند؛ درحالی که تا پيش از اين، در سراسر جامعه سنت پترزبورگ ميتيا به عنوان 
نيلوس را درمالقات  دربار، ميتيا لکنت زبان هم داشت و. شهرت داشت» کودن«و » خرفت«

از آن به بعد، هم ميتيا و هم . کند» ترجمه«را برای تزار  يتياپذيرفته بود تا او حرف های م
اکنون دانيل به يکی از . دانيل موفقيت خود را در محافل نزديک به دربار، مديون نيلوس بودند

راستی چه کسی بهتر از ه پس ب .مبدل شده بودهر مشهورترين نقاشان پرتره اشراف زادگان ش
  !.مهم نيلوس باشد؟دانيل می توانست نگهبان گنجينه 

  
: يله گفتکتابخانه ويالی خود بسته را می گشود، به دوشا که در درآن روز، نيلوس در حالی

آن را . است "ضد مسيح"ملک و مملکت  از) (Magna Karta" ماگنا کارتا"اين همان «
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ا دستوری سخن می گفت، بسته ربه طرزی نيلوس اينجا درحالی که . »!ايمان بيآوريد! بخوانيد
  .زور به بغل دوشايله انداخته ب
  

به چشم  شمتوجه آن شد، لکه آبی رنگی بود که بر روی جلد فورًا نخستين چيزی که دوشايله
به اين فکر افتاد که شايد فردی غيرعمدی جوهری بر روی جلد کتاب به جای او . می خورد

گی می زد و ضخيم کاغذهای کتاب به زردی و کهن. گذاشته و نتوانسته است آن را پاک کند
زود هرفردی متوجه می شد که کتاب توسط چند تن، با جوهرهای متفاوت و با  بسيار. بود

بله، در جريان مالقات های «: نيلوس به سرعت گفت. دستخط های مختلف نوشته شده است
- جمعيت، جمع، مردم، جامعه، حضار: درعبری به معنی" کاهال" - Kahal(، "کاهال"

ت مخفی يهوديان، چندين نفر وظيفه نگارش از روند مالقات ها را داشته اند و در دول) .مترجم
به ادعای نيلوس، اين خود . »به همين دليل است که در اين سند دستخط های متفاوت می بينيد

دليلی بود بر اين حقيقت که دستخط ها واقعی است و حقانيت سند را نشان می دهد هرچند که 
ه کتابی که به او نشان نکرد، چرا که در ديداری ديگر اظهار داشت ک نيلوس پا فشاری زيادی

  .داده بود، تنها يک رونوشت از اصل آن بوده است
  

اکنون دوشايله در حالی که بر روی صندلی راحتی خود در شهر ليون فرانسه نشسته بود، 
و نيم طول دو ساعت . رويدادهای شگفت آن روز صومعه روسيه را به خوبی به ياد می آورد

از ابتدا تا . کشيده بود که وی متن کامل کتاب را در حضور نيلوس و درکتابخانه او بخواند
به هنگام ! با خود می گفت، چه حماقتی. انتهای آن، هيچک از نوشته های سند را باور نکرد

علوم مذهبی بود، متوجه  خواندن متن به زبان فرانسه، او که خود فرانسوی و يک محقق
دستوری بسياری در متن فرانسه شد و به اين نتيجه رسيد که هرگز يک فرد  اهاتاشتب

پس از پايان مطالعه . فرانسوی اين اراجيف را، آن هم به اين طرز بالهت وار، ننوشته  است
کتاب، نيلوس آن را پس گرفت، به درون پارچه ی مخملين نهاد و سپس آن را در گنجه ميزی 

  . گذاشت که قفل می شد
  

خانم های خانه نيز سر رسيده و مادام النا به . برای لحظاتی سکوت ميان آن دو شکسته نشد
دوشايله نمی دانست که آيا مادام کومارووسکايا . تهيه چای و آوردن آن بر روی ميزمشغول بود

سکوت را  ،آگاه است يا خير و لذا با حفظ شکيبايی پروتوکل مشايخ صهيوناز راز کتاب 
در هر حال نيلوس صبر نکرد تا واکنش دوشايله را بشنود و او بود که . درعايت می کر

آيا حاال حرف هايم را باور می کنيد؟ حاال که کتاب را خوانده ايد، نظر «: سکوت را شکست
همسرم همه چيز را می داند و در مورد مادام . اينجا غريبه ای نيست. نترسيد. خود را بگوييد

ما بايد اصًال از او سپاسگزاری کنيم که توطئه های اهريمنی دشمنان  ناتاليا کومارووسکايا هم
  .  »دين مسيحيت را ايشان افشاء کرده اند

  
برای دوشايله دشواربود که باورکند که ناتاليا کومارووسکايا، اين زن با هوش که تقريبًا بخاطر 

ايفاء کرده خ صهيون پروتوکل مشايبيماری فلج شده بود، نقشی در ماجراهای دراماتيک کتاب 
مشايخ يا » کاهال«آيا ممکن است او که به سختی حرکت می کرد، برای مثال به آرشيو . باشد

خوب، مادام کومارووسکايا «: راه يافته باشد؟ نيلوس با لحنی همراه با توضيح گفت صهيون
ک ژنرال را از يپروتوکل ها در آنجا بود که وی کتاب . سال ها در فرانسه زندگی کرده بود

اين ژنرال توانسته بود که . نهاد روسی دريافت کرد و آن را در دستان وفادار اين بنده حقير
درپاسخ به سئوال دوشايله که آيا نام اين . »کتاب را از آرشيو فراماسونرها به دست آورد

او يک مرد خوب و . خير او ژنرال راچکوفسکی نام دارد«ژنرال محرمانه است، نيلوس گفت 
  .»طقی است که سهم زيادی درمبارزه با دشمنان مسيحيت داشته استمن
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که در ) Jesopoff(  »يزوپوف«دانشجويی به نام . نام راچکوفسکی برای دوشايله بيگانه نبود

پاريس معلم زبان روسی اش بود، برای نخستين بار نام راچکوفسکی را با او در ميان گذاشته 
چگونه راچکوفسکی درمقام رييس پليس مخفی روسيه در يزوپوف تعريف کرده بود که . بود

نيلوس از اين که متوجه شد . پاريس به اذيت و آزار تبعيديان روسی در آن شهر مشغول است
که دوشايله از هويت و شغل واقعی و عملکردهای راچکوفسکی آگاهی هايی دارد، کمی خود 

های راچکوفسکی در مبارزه با  البته تالش«: لذا افزوده گفت. را در تنگنا احساس کرد
او ايثارگری بدون حد و مرزی از خود . فراماسونری و نيروهای اهريمنی بسيار گرانبها است

  .»نشان داده است
  

و يا وجود مشايخ صهيون و معتمدان يهود، دوشايله به ياد می آورد پروتوکل ها در رابطه با 
باور ندارد، مخاطبش تا چه  ايخ صهيونمشکه هنگامی که به نيلوس گفت که اصًال به وجود 

در  مشايخ صهيوناما دوشايله ادامه داده و گفته بود ادعای وجود محفلی از . حد خشمگين شد
ای پخته شده که در سال های پايانی قرن نوزدهم در آن جفنگيات بسياری » آشپزخانه«همان 

  .بيرون داده بودند را هم درباره شيطان و ديگر اوهام خيالپردازانه، تهيه کرده و
  

به   ديگر آشکارا دوشايله، در حالی که سرخی ناشی از خشم در چهره نيلوس با شنيدن اين نظر
شما مستقيمًا تحت تاثير دستورات شيطان قرار «: فرياد کشيدقهوه ای می زد، با صدايی بلند 

نسان ها برای بزرگترين توان شيطان در اين حقيقت نهفته است که او نه تنها از ا. داريد
اثرگذاری بر رويدادهای جهانی استفاده می کند، بلکه انسان ها را وادار می سازد که حتی 

چه خواهيد گفت که اگر من نشانه های پنهانی ضد مسيح را که همه . وجود او را تکذيب کنند
ر چشمان جا وجود دارد، به شما بگويم و ثابت کنم که طرح ها و اقدامات شيطان حقيقتًا در براب

  .»ما عملی می شوند؟
  

در اين هنگام، نيلوس کتابش را از درون قفسه بيرون آورد، نقشه ای را بر روی ميز قرار داد 
از اتاق خوابش هم يک جعبه . ن اوراقی به چشم می خورد، گشودو پرونده ای را هم که در آ

را هم » وزه ضد مسيحم«دلش گفت  کوچک را به کتابخانه آورد، که دوشايله با ديدن آن، در
نيلوس که همچنان با لحن هيجانی سخن می گفت، به خواندن از روی کتاب و . آورده است

پرونده پرداخت و در همان حال نقل قول هايی را از قديسان کاتوليک و ارتودوکس و نيز 
پس از آن . ذکر کرد» مرشووسکی«و » سولوبيوف««، »ايبسن«مانند  نويسندگانی مشهور

به بيرون   شروعحالی که دستانش از هيجان می لرزيد و رنگ از رويش پريده بود،  هم، در
: به زبان التين(» شواهد قاطع ارتکاب جرم«کشيدن اشيائی از داخل جعبه کرد تا به قول خود 

(Corpus Delicti يل آشپزخانه، را برمالء کند؛ قطعاتی از پارچه، مهرهای پالستيکی، وسا
متعلق به ) مهر ويژه اشخاص مشهور يا حاکمان و رهبران(ک مونوگرام آرم هايی مختلف، ي

همه اين اشياء از نظر . امضای شهبانو الکساندرا فدروونا و حتی يک صليب لژيون دونور
الت بيمارگونه نيلوس در تخّي. بودند» ضد مسيح«و » آنتی کريست«نيلوس، نشانه ها و آثار 

 THو   A، ترکيب حروف ساخته شده بود) Treugolnik(» ترويگولينک«مهرها که توسط  
، همگی هنگامی که در کنار هم قرار می گرفتند، صليب هايی »لژيون دونور«و ستاره پنج پر 
برای . بودند مشايخ صهيونو آرم » ضد مسيح«می کشيدند که نشانه ای از  را به تصوير

افی بود که به عنوان يک سمبل نيلوس هر آنچه که نشانی يا شباهتی با ستاره سه پر داشت، ک
  . او قرار گيرد» جعبه موزه ای«ويژه در 
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سپس نيلوس با اضطراب و هيجان بسيار و حالتی که وحشت و تنگنا از آن به خوبی احساس 
از قبل همه چيز را آلوده کرده و به هر آنچه » نشانه سپر شيطان«می شد، به دوشايله گفت که 

  . رخنه يافته استی به کليسای همين صومعه به کليساست  و حت که مربوط 
  

نيلوس تا  شايله از اين نمايش های  هيجانی و مملو از هذيانپاسی از نيمه شب گذشته بود و دو
دو دارند  در حاليکه به نيلوس می نگريست احساس کرد که آن .خسته شده بوداعماق روحش 

دالت کارشان را به ديوانگی و به لبه پرتگاهی می رسند که هر لحظه ممکن است اين مجا
  .جنون بکشاند

 به اوگفت در کتاب. اما دوشايله آخرين تالش خود را هم کرد تا شايد نيلوس را آرام کند
مورد نظر نيلوس » نشانه«هم هيچ چيزی نيست که يادآور وجود  پروتوکل مشايخ صهيون

اد غيريهودی هم که به ها هم چيز تازه ای نيست و افر» نشانه«باشد، و سپس گفت که اين 
 Hermes(» هرمس تريسوگيست«ناميده اند؛ از  هل رازحر و جادو اعتقاد دارند و خود را اِس

Triswegist ( پاراسلسوس«گرفته تا «)Paracelsus ( از آن دم زده اند و افرادی مانند
يله با دوشا. و شمار ديگری از غيريهوديان هم به آن ها اشاره کرده اند) Papus(» پاپوس«

. را هم خطری برای مسيحيت نمی دانند» نشانه«اين  نوشته های دنيای مسيحيت گفت اشاره به 
با شنيدن حرفهای دوشايله، نيلوس تند تند و درحالی که دستش . نبود اما گوش نيلوس بدهکار

برای گفتن می لرزيد، يادداشت هايی در دفتر کوچکش می نوشت و داشت جواب های خود را 
هيچ شانسی وجود نداشت که اين بحث به حالتی . دوشايله با خود گفت خير. می کرد حاضر

پيش بکشد  تازه نيلوس با کله شقی خود می خواست مباحث تازه ای برای گفتگو. منطقی برسد
و درهمان حال ديده می شد که اضطراب نيلوس دارد به حاالت  تا مخاطبش را قانع کند

  .غيرطبيعی می رسد
  

مکان با اين مجنون افراطی بس است و بايد از اين و مجادله ديگر با خود گفت بحث دوشايله 
  .مکه ديوانه خانه است بيرون بزن

  
دوشايله بعدها شنيد که نيلوس از مسکو شمار بسياری از کتاب های مربوط به سحر و جادو و 

شده که در آن ، چاپ جديد کتابش هم منتشر 1911فرقه های دينی را سفارش داده و در سال 
وی مقدمه ای، شامل مطالب مربوط به فرقه های مذهبی ِسّری و تصاويری از کتاب هايی را 

فصل های اين کتاب . که دوشايله در مجادالت شان به آنها اشاره کرده بود، گنجانده بود
سلطنت شيطان بر روی «و » درآستانه  ظهور ضد مسيح هستيم«: عناوينی داشت مانند

) Spadeيا » پيک«(در دسته ورق بازی » شاه«روی جلد کتاب نيز تصويری از بر . »زمين
  . ديده می شد» ضد مسيح! توجه«در کنار عبارت 

  
مدتی بعد، دوشايله بار ديگر از صومعه اوپتينا پوستين ديدار کرد و بار ديگر نيلوس را هم در 

  .آنجا ديد
شده بود که در آن، رييس پيشين اداره زمان اين ديدار با روند کار دادگاهی درمسکو مصادف 

بسياری از کرسی اتهام قرارداشت و درجريان محاکمه،  ، بر)Lupochin( »لوپوخين«پليس، 
نظر . کار پليس مخفی رژيم پيشين به آگاهی افکار عمومی می رسيد روش های ناجوانمردانه
ست که او هم اذعان کند که  از نيلوس پرسيد آيا حاال ديگر زمان آن نيبه اين محاکمه، دوشايله 

، يکی ديگر از همان جعليات راچکوفسکی و لوپوخين و پليس پروتوکل مشايخ صهيونکتاب 
الت و خرافه ها غرق بود، در مخفی تزاری بوده است؟ اما نيلوس که هنوز در انبوهی از تخّي

قدرت خداوند از «: پرداخت که گفته بود) S't paul( »سنت پل«پاسخ دوشايله، به نقل قولی از 
نيلوس ادامه داد و گفت، پروردگار راههای ويژه . »طريق صنعت انسانی جلوه گر می شود
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پروتوکل گيرم که کتاب : خود را برای نشان دادن مسير درست به انسان ها دارد، و افزود
، يک جعل عمدی باشد، ولی آيا اين ممکن نيست که خداوند خواسته باشد که از مشايخ صهيون

را » بلعم«مگر خدا حتی قاطر ! يق همين جعل، ما انسان ها را به راه راست هدايت کند؟طر
  !.  برای ارائه پيشگويی های خود  انتخاب نکرد؟

 
آخرين مالقات آن دو، در جريان يکی ديگر از سفرهای دوشايله به صومعه اوپتينا پوستين 

رايحه عطر دلپذير ميوه های به بار تابستان بود و پنجره ها همگی باز بودند و . صورت گرفت
يلوس بر روی ميزش خم شده بود؛ ميزی ن. نشسته به داخل ويالی نيلوس درصومعه می رسيد

در کنار نقشه ای از اروپا پهن   )Znamia(» زنميا«آخرين شماره روزنامه  که بر روی آن
از شبه جزيره انقالب ترک های جوان به تازگی شروع شده و ارتش محمود پاشا . شده بود

دوشايله متوجه شد . به حرکت درآمده بود) استانبول(سالونيکی يونان به سوی کنستانتينوپول 
که بر روی نقشه اروپا شکل يک مار ترسناک کشيده شده که ظاهرًا در حال پيشروی بر روی 

همچنين بر روی آن نقشه، تاريخ نبردهای مختلف . خاک بسياری از کشورهای اروپايی است
. وشته شده بود؛ ازجمله نبردی برسرکنستانتينوپول بعنوان نبردی پيش از تصرف اورشليمن

نيلوس نگران و مضطرب با نشان دادن نقشه به دوشايله گفت می بينيد اين مار افعی دارد به 
لش رفت تا دست به خانه درمنزسپس او به گوشه کوچک نماز. می شود هدف خود نزديک

اسقف ارتودوکس، . سلطان عثمانی بر ترک های جوان پيروز شود د کهنيايش بردارد و دعا کن
نيز که در آن زمان زنده و در خانه نيلوس ميهمان بود، به سخن درآمد و »  مارسونوويوس«

تالش کرد هيجان نيلوس را بخواباند و به او گفت سلطان عبدالحميد به دليل کشتار مسيحيان، به 
  . خنان پدر مارسونوويوس طوفانی از خشم درنيلوس برانگيختاما اين س. حق  تنبيه شده بود

  
اما بعدها شنيد که به دنبال آن آخرين . نيلوس را نديد  پس از آن و تا آخر عمر ديگر دوشايله

ر آفرين شده بود که يک اسقف ، اقدامات او آن چنان برای کليسا دردس1910ديدار آنها در سال 
ن، به منظور تحقيق در مورد کردارهای نيلوس اعزام شد و اپوستي اس به صومعه اوپتينبازر

سرانجام درنتيجه ی همين تحقيقات و شکايات متعدد، نيلوس وادار گرديد برای هميشه اين 
پس از آن، نيلوس از صومعه ای به صومعه . صومعه را ترک کند و ديگر به آنجا بازنگردد

چند سال بعد، دوشايله . ساکن می شدديگر می رفت و گاه بطور موقت در امالک دوستانش 
هنگامی که بخاطر زخمی شدنش درنبرد در صفوف ارتش روسيه، در بيمارستانی در شبه 

او مراقبت می کرد، در مورد  مهربانی که از بستری شده بود، از پرستار» کريمه«جزيره 
گ در کاخ سلطنتی سنت پترزبور اين زن که پيشتر. نيلوس و سرنوشتش مطالبی شنيد

که دو سال پايانی جنگ  1918و  1917پرستاری جوان بود، به او گفت که در سال های 
در اطراف » پوکاروف«راهبه ها در منطقه  يهمانسرای ويژهجهانی اول بود، نيلوس در يک م

  .کيف به سر می برد و سپس يک سال پس از خاتمه جنگ هم از برلين سردرآورده بودشهر 
  

که درهمان زمان که او درخانه اش درليون فرانسه در حال کلنجار  اما دوشايله نمی دانست
بود،  پروتوکل مشايخ صهيونرفتن با وجدان خود بر سر افشاء کردن حقيقت در زمينه کتاب 

. نيلوس به روسيه بازگشته و در خانه ای در جنوب روسيه با همسرش زندگی را ادامه می داد
يک روسيه قرارگرفت، دو بار بازداشت شد و در روز بعدها نيلوس مورد خشم مقام های بلشو

النا اوزرووا هشت سال ديگرهم . در سن شصت و هشت سالگی درگذشت 1930نخست سال 
) Kola(» کوال«زندگی کرد و سرانجام در تبعيدگاه خود در شبه جزيره  درپی مرگ همسر

  .واقع در ساحل اقيانوس منجمد قطب شمالی، از سرما و گرسنگی درگذشت
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حال دراين روزخوش بهاری، دوشايله درخانه اش در ليون فرانسه در حالی که غرق در 
آسمان رفته و هوا تاريک  خاطرات گذشته اش بود، متوجه شد که خورشيد مدت هاست که از

او  تا قبل ازديدن اين کتاب بطورتصادفی امروز در کتابفروشی در خيابانی در ليون،. است
دوران آشنايی اش با نيلوس و آن خاطرات برای هميشه بسته ه پروندۀ هميشه فکرکرده بود ک

نيلوس، آن مرد تحصيل کرده که به زبان های مختلف به روانی سخن می گفت، . شده است
همچنان در ذهن و خاطره دوشايله به عنوان نمادی از حکومت تزاری روسيه و نيز نماد کامل 

با وجود همه فرهيختگی و  .باقی مانده بود ،به جنوننزديک شده  افراط گرايی و راديکاليسِم
برای اهداف وغرض های خود استفاده کرده  او ، مهره های ديگرهميشه ازتوانايی های نيلوس

راستی آيا ه ب. روسيه نداشت بودند و درحقيقت، جز اين، او اعتباری برای کسی ديگر در
خوانده می شد، يک تنه به  خ صهيونپروتوکل مشايممکن است که نيلوس جعل و تقلبی را که 

چگونه ممکن است که حال در دنيای متمدن غرب، نيلوس به  دنيا عرضه کرده باشد؟ آخر
عنوان يک دانشمند روسی با کماالت و جايگاه بلند علمی که نبايد حرفش را مورد ترديد 

  !.قرارداد، به تصويرکشيده می شود؟
  

ه دادن اين کتاب و افکار نيلوس نه تنها ظلمی است به يشيد که حقيقی جلودوشايله با خود اند
يهوديان و به آنها شديدًا لطمه می زند، بلکه روسيه را هم بطور جدی بد نام می سازد و لکه 

، 1921به همين دليل بود که از دوازدهم ماه مه . پيشانی آن سرزمين خواهد بود ننگی بر
را درسلسله مقاالتی در پنج شماره روزنامه دوشايله تجارب و آگاهی های تکان دهنده خود 

  .در پاريس منتشرکرد) Derniere Nouvelle، »آخرين اخبار«(» درنير نوول«
  . بود» سرگئی نيلوس و پروتوکل صهيون«عنوان سلسله مقاله های او 

  
  فيليپ گريوز

  
ميت دارند و اگر شما به مدت کافی در اينجا بمانيد، با افراد بسياری آشنا خواهيد شد که اه«

اين سخنان يک دوست . »همچنين ممکن است در اين مدت، کليد حل بسياری از رازها را بيابيد
به عنوان  1919بود، که برای بار دوم در اواخر سال ) Philip Graves(به فيليپ گريوز 

  .لندن راهی استانبول می شد تايمزخبرنگار روزنامه 
  
واحد اطالعات در  درجه سروانی، به عنوان افسروز با در دوران جنگ جهانی اول، گري 

سرزمين های مصر و عربستان سعودی و آنچه که درگذشته فلسطين ناميده می شد، خدمت 
حتی همراه عموی مشهور و ديپلماتش، سر رابرت گريوز، عضوی از هيئت . کرده بود

) Allenby(نبی نمايندگی سياسی اعزامی به فلسطين بود و در ستاد کل فرماندهی ژنرال آل
 Bir(» بئرشبع«در منطقه ) Sir Gilbert Clayton( »گيلبرت کليتون«ر تحت رياست ِس

Sheevah ( پس از اعالم ترک مخاصمه، در حالی که هنوز نظامی بود تا . پرداختبه خدمت
و تا زمان زمين نهادن سالح از سوی نيروهای منقرض شده عثمانی و ترکيه  1919اواخر 

استانبول منتظر پايان خدمت نظامی اش ماند و ناشکيبا بود که هرچه زودتر به نوين، او در 
با اعراب،   امور مرتبط حال در روزنامه تايمز لندن او را به خاطر تبحرش در. لندن بازگردد

و البته هم بخاطر عموی مشهورش، ستايش می کردند و ترجيح داده بودند که نظر به همين 
  .هی استانبول کنندتبحرش او را دوباره را

  
پايان جنگ، و اين بار از سوی روزنامه  گريوز از اينکه بار ديگر و به فاصله اندکی پس از

اما در دوازدهم ژوييه . مأموريت ترکيه گرفته بود، چندان احساس خشنودی نمی کرد تايمز
ان زندگی اين تاريخی بود که تا پاي. ، پيشگويی آن دوستش در مورد او کامًال عملی شد1921
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اين روز آغاز فصلی نوين در زندگی گريوز بود که شاخص ترين دوره . آن را فراموش نکرد
  . خدمت او و سرآغاز شهرتش در جهان و اوج ايام روزنامه نگاری اش به شمار می رفت

  
هنگامی که همراه با . دوازدهم ژوئيه آن سال، يک روز بسيار گرم و مرطوب استانبول بود

ران خارجی ديگر در يک رستوران نشسته و همگی از گرما بشدت کالفه بودند و روزنامه نگا
نوشيدنی های خنک را يکی پس از ديگری خالی می کردند، او با خود فکرمی کرد که بودن 

صی درماه ژوئيه دراين شهر براستی يک ظلم است و خوب بود که برای گرفتن يک مرخ
شلوارهای تابستانی به تن داشتند؛ همه آنها کت و . ودی در اروپا براصرار می کرد تا به ساحل

اما نه نوشيدنی ها خنک شان می کرد، نه بادبزن سقفی اثری داشت و نه باال زدن آستين کت 
ی ازگرما و رطوبت کرخت شده بودند همگ تابستانی راحتی مختصری ايجاد می کرد و سبک

  .همه حرکاتشان به آهستگی انجام می شد و
  

يکی از گارسن ها گفت . يت، انگشتان کسی را به ناگهان برشانه خود احساس کرددراين وضع
يک قاصد همين لحظاتی پيش يک پاکت کلفت را که به آن يک کارت و يک يادداشت ضميمه 
. است، آورده و خواسته که آن را به شما بدهم و سپس خودش سريعًا محل را ترک گفته است

  !ت چه عجيبگريوز با گرفتن پاکت با خود گف
  

به ) Raslovlev(» ميشل ميخائلوف راسلوولف«هم بر روی کارت و هم بروی يادداشت نام 
پايان صفحه يادداشت نيز که متن آن به زبان فرانسه نوشته شده  در ءامضا. چشم می خورد

  .بود، همين نام را داشت
  

ارک دقيقی دارد که ثابت و مدنويسنده يادداشت به آگاهی گريوز رسانده بود که او داليل متقن 
در روسيه به چاپ  1905که نخستين بار در سال  پروتوکل مشايخ صهيونند کتاب می ک

اروپا توزيع می شود،  ابعاد وسيع در سراسر رسيده و تا به امروز نيز به گونه ی موفقی در
  .يک جعل و تقلب بيش نيست

  
که پروتوکل مشايخ صهيون ه کتاب نويسنده يادداشت به منظور جلب نظر گريوز، نوشته بود ک

، همين سال گذشته بوده، در حقيقت 1920موضوع مقاله ای در تايمز لندن در هشتم ماه مه 
انتشار يافته و سپس فراموش شده  1860ی است که در سال رونويس شده از کتابی فرانسو

است که با  حقيربازی سياسی  همه اين ماجرا يک «نويسنده يادداشت افزوده بود که . است
 اما . صدد عملی کردن ديدگاه های يهودستيزانه خود هستند در  استفاده از آن، جاعالن کتاب

ها گستاخانه و حتی با ناشيگری تمام، درصدد رد گم کردن هم برنيآمده اند و پاراگراف های  آن
  .»...يسی کرده اندکاملی را از اين کتاب فرانسوی رونو

  
فشاگری درباره ی چنان راز مهمی مورد توجه همه جهان قرار راسلوولف که مطمئن بود ا
از گريوز پرسيده بود که آيا مايل است يک نسخه از آن کتاب  ،خواهد گرفت، در يادداشتش

فرانسوی را داشته باشد تا مطالعه کند؟، و سپس برای  اثبات درستی ادعايش، چند پاراگراف 
نگاهی گذرا هم نشان می داد که اين . هم نهاده بود به زبان فرانسه را از هر دو کتاب در کنار

دعوت کرده بود که اگر  همچنين از گريوز راسلوولف. متون در هر دو کتاب کامًال مشابه است
  .کلوبش او را مالقات کند مايل به گفتگوی بيشتر در اين باره باشد، می تواند روز بعد در

  
بيش از اين هم نمی خواست . ا از ياد برده بودمحل رگريوز ديگر گرما و رطوبت کالفه کننده 

مطالعه باهوشش محتويات اين پاکت را  وارسی و که در اينجا در زير نگاه کنجکاو همکاران 
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ی و افشاگری احتمالی مهم روزنامه نگاری را خبر اختصاصکند؛ چه بسا که ممکن بود که اين 
  .ه خانه کردلذا خود را سريعًا آماده بازگشت ب. از دستش درآورند

  
هم نامه و هم . ی دقيق محتوای پاکت شدبا ورود به خانه آرام نشست و مشغول بررس

او مقاله ياد . نوشتارهای نمونه ی پيوست شده، عالقه و کنجکاوی عميق گريوز را برانگيخت
پروتوکل مشايخ شده در شماره سال پيش در روزنامه تايمز را به ياد می آورد، اما خود کتاب 

. انتشار يافته بود، مطالعه نکرده بود »خطر يهودی«را که در انگلستان زيرعنوان ون صهي
برخی از موارد «داده و نوشته بود که  را شرحپروتوکل تايمز در آن مقاله جزييات کتاب 

اشاره شده در کتاب در مورد ابعاد برنامه های آينده يهوديان شباهت زيادی به موقعيت ها و 
  . »د که در حال حاضر در برابر چشمان ما در حال رخ دادن استرويدادهايی دار

  
در آن زمان به ويژه اين بخش از مقاله توجه گريوز را به خود جلب کرده بود که در آن نوشته 

  : شده بود
  

ها خود باعث و بانی در ترويج يهودستيزی می شود  معضل اين است که همه اين«
اين نيز يک واقعيت است که تبليغات در ...تيمچنانکه در اروپای شرقی شاهد آن هس

آيا ما می خواهيم، . مورد اين کتاب در فرانسه، انگلستان و آمريکا رو به گسترش است
و يا توان آن را داريم که وضعيتی را تحمل کنيم که نفرت نژادی هم به سلسله مصائب 

جای آن دارد که  سياسی، اجتماعی و اقتصادی مان افزوده شود؟ اگر خير، پس براستی
کجا آمده  مورد بررسی و کنکاش قرار گيرد که از »يهودی خطر«اين مقوله کتاب 

است و چه کسانی و با چه غرض هايی اين کتاب را نوشته و توزيع می کنند؟ مطالب 
 ادعا شده در اين کتاب و تئوری های حساسی که بر آن ها انگشت نهاده شده، جذاب تر

. جه افکار عمومی کنجکاو و افسرده ملت های ما قرار نگيرداز آن است که مورد تو
ما غالبًا فکر می کند که چيزی در اين جهان  یيک انسان معمولی دراين دنيای امروز

هر انسان عادی، تئوری های ساده انديشانه و عوام . از پايه و اساس نادرست است
اخير، ما  یای پرفاجعه آيا در اين سال ه. گرايانه را به خوبی جذب و هضم می کند

در حال تالش برای نابودی نهادهای پنهانی تسلط آلمان ها نبوده ايم؟ و حال هم آيا بايد 
آيا ما با ! پنهان خطرناک تری نهفته است؟ در زير ويرانه های آن، سلطهپی ببريم که 

شده ايم که اکنون تحت  بسيج همه توانايی های ملی خود از سلطه آلمان بزرگ رها
قرار گيريم؟ مشايخ صهيون آنگونه که در کتاب " کشور يهودی بزرگ"يطرۀ يک س

ويلهلم دوم، امپراطور آلمان و  توصيف شده اند، دلپذيرتر و مهربان تر از پروتوکل ها
اکنون بايد يک پژوهش دقيق و همه جانبه در مورد اين سند و ...مورانش نيستندمأ

توسط يهوديان  پروتوکل هاکه کتاب  به نظر می رسد...تاريخچه آن صورت گيرد
اگر چنين باشد، بايد ديد که اين کتاب تحت چه . درباره خود يهوديان نوشته شده است

اين کتاب  شرايطی و برای تأمين کدام هدف يهودی تنظيم شده است؟ آيا ما بايد انتشار
، بی هيچ را به فراموشی بسپاريم و درهمان حال اجازه دهيم که نفوذ آن برجوامع مان

  . »!تحقيق و کنکاشی، ادامه يابد؟
  

خانه خود، به اين سو و ون در وقتی هيجان زده می شد، اکنون نيز گريوز به عادت هميشگی،
با خود می گفت آيا او در آستانه کشف کامل قضيه پشت . آن سو قدم می زد و فکر می کرد

از ساعات آن غروب  شتربي هر چه!. است؟پروتوکل مشايخ صهيون پرده کتاب و ماجرای 
اساس برهان  بر  بيشتر اطمينان می يافت که به يک افشاگری مهم سپری می شد، گريوز

 اين روز داغ و مرطوب قاطعی دست يافته که آن هم اتفاقی و از سوی يک روس تبعيدی، در
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وولف او قطعًا روز بعد به ديدار آقای راسل. آری. رسيده است ه دستشاستانبول بتابستانی در 
را در  فت اگر اين آقای راسلوولف آدرس خويشبا خود می گ. اسرارآميز خواهد رفت
شکيبا بود اما چاره ای نداشت که نا. ، همين اآلن به سراغش می رفتيادداشتش ذکر کرده بود

  .ی آن روز صبر پيشه کنداتا ظهر فرد
  

چاپ نسخه های کتاب  او. در آستانه ی اين ديدار، گريوز خود را به خوبی آماده می کرد
و می دانست که پناهندگان  روپا با عالقمندی دنبال کرده بودرا در اپروتوکل مشايخ صهيون 

روسی و از جمله شماری از افسران ارتش روسيه تزاری، نسخه های کتاب را به کشورهای 
زيادی  بسياری برده بودند و حداقل در دو سال پيش از آن، کتاب به زبان های مختلف در شمار

پاراگرف هايی که از اين کتاب به زبان فرانسه در پيام . از کشورهای اروپا به چاپ رسيده بود
آن را در » ژوآن«راسلوولف ذکر شده بود، از ترجمه فرانسوی کتاب بود که ناشری به نام 

 پيش از آن نيز ترجمه آلمانی کتاب به  چاپ رسيده بود. در فرانسه منتشرکرده بود 1920سال 
نيز که روزنامه تايمز در » يهودیخطر «کتاب . که با استقبال بسيار آلمانی زبان ها روبرو شد

مقاله اش به آن اشاره کرده بود، توسط شخصی ناشناس به انگليسی ترجمه شده و در اوايل دهه 
 در پی انتشار اين کتاب درانگليس، حتی نشريه وزين. در بريتانيا به  چاپ رسيده بود 1920

يکی از شاخص ترين نوشتارها در «در سر مقاله ای، کتاب را  (Spectator)» سپکتيتورا«
  .ناميده بود» نوع خود

  
  وحال، گريوز به خود می گفت آيا کليد اين معما دردست اوست؟

  
سلوولف دقيقًا در ساعت دوازده ار. مالقات روز بعد، درحال و هوايی مرموز انجام گرفت

ا دستش عالمت می داد، با او ديدار کرد و در حالی که ب اشگاه ظهردر برابر در ورودی ب
 ت گريوز را برای صرف نهار پذيرفتاو با رضايت بسيار دعو. سخن ميگفت هم نجوا کنان
گريوز خواست که  او از. رستوران بنشينندکيد داشت که بايد در بخش نه چندان روشن ولی تأ

نظرمی رسيد که کارکنان کلوب به ه رحالی که باز بردن نامش خودداری کند د در طول گفتگو
به هنگام صرف نهار نيز، او با حالتی عصبی دايم در حال نگاه . خوبی او را می شناسند
گريوز که يادداشت ديروز را به زبان فرانسه گرفته بود، سخت تعجب . انداختن به اطراف بود

  .گويد کرده بود که راسلوولف در ديدارامروز به انگليسی سخن می
  

شده بود، راسلوولف گفت که  در حالی که غذا بر روی ميز آنها سرو شده و گارسن دور
برای او جنبه يک معامله يا استفاده مادی صرف  پروتوکل مشايخ صهيونموضوع کتاب 

ای يهودی مسئله مالی مطرح بود، من قطعًا با يکی از سازمان هاگر تنها «: او گفت. ندارد
ويژه آن که يهوديان و سازمان های آنها مسلمًا عالقه بيشتری از ه ب گرفتم استانبول تماس می

روزنامه تايمز به خريد و نگاهداری آن کتاب فرانسوی دارند و می توانند از آن به عنوان 
نيروهای ضد  يا ساير پروتوکل مشايخ صهيونع کنندگان کتاب سالحی عليه نويسندگان و توزي

مايلی ندارم که چنين من که خود هيچگاه دوستدار يهوديان نبوده ام، ت اما. يهودی استفاده کنند
نگاه داشته و  تهاست که من اين راز پنهان را  نزد خويشمد. سالحی را در اختيار آنها بگذارم

پس از وقفه ای .  »ره بگيرممی خواستم که از آن به سود تشکل سياسی که عضوش هستم، به
ا به نشانه شرم به زيرانداخته بود، گفت اما اکنون به دليل نياز و درحالی که چشمانش ر کوتاه

  . زياد به پول، نظرم تغيير کرده است
  

داشت که هر لحظه  فشارگذاشته باشد؛ اما انتظارگريوز نمی خواست راسلوولف را زير 
ف راسلوول. اما او کتاب را با خود نيآورده بود. مخاطبش کتاب را بيرون بيآورد و نشان بدهد
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گفت آوردن کتاب را به اين مالقات خطرناک تشخيص داده است، اما افزود اگر گريوز 
امروز به همراه يک نسخه از ساعات عالقمند باشد او کتاب را پس از اين مالقات درهمين 

به او تحويل خواهد  به درب منزلش با فرستاده ایپروتوکل مشايخ صهيون ترجمه انگليسی 
خواهد توانست آن دو کتاب را با هم بررسی و مقايسه کند و در  ريوزبه اين ترتيب، گ. داد

  .مورد آنها به نتيجه های الزم و منطقی برسد
  

راسلوولف به گريوز می گفت که نمی داند آن کتاب فرانسه را چه کسی نوشته و يا حتی عنوان 
ما راسلوولف ا. آن چيست، چرا که جلد کتاب ديگر بر روی آن قرار ندارد و پاره شده است

تا آنجا که او . وجه از يهوديان سخنی به ميان نيآمده است هيچه مطمئن  بود که در اين کتاب ب
 1864در مقدمه کتاب به شهر ژنو و سال . دانست اين تنها نسخه موجود از کتاب بود می

را در  او به گريوز اطمينان داد که پاراگراف های مشابه دو کتاب که او آنها. اشاره شده بود
ی اش رسانده بود، تنها قسمت کوچکی در آن مجموعه بود و پاکت ارسالی ديروز به آگاه
  .دسياری مانند آنها وجود دارپاراگراف های شبيه به هم ب

  
در برابر اصرارهای مکرر گريوز، سرانجام راسلوولف حاضر شد بگويد چگونه کتاب در 

دريافت کرده » اوخرانا«رال سازمان وی گفت که کتاب را از دست يک ژن. اختيار اوست
  . وجه نمی خواهد نام اين ژنرال را ذکر کند هيچه است؛ ولی ب

  
راسلوولف افزود اميدوار است که هر چه زودتر و با پايان گرفتن انقالب بلشويک ها، به 

ب يک خانه در وی گفت که در روسيه دو پارچه ملک دارد و نيز صاح. روسيه باز گردد
دو هزار پوند به تنهايی و بی احتساب زمين های اطرافش ارزش اين خانه  آنجاست که 
  .انگليسی است

  
او تأکيد داشت که نمی خواهد متهم شود که برای کمک به يهوديان در صدد فروش اسرار 

ک باشد و از همين روست برای وی خطرنا لف افزود، ذکر نام افراد ممکن استراسلوو. است
  .لندن پنهانی بماندتايمز مله اش با روزنامه دارد که معا که اصرار

  
راسلوولف اعتراف کرد که از اين  شيوه کسب درآمد و پول راضی نيست، ولی او مبالغ کالنی 

نمی خواست آشکار شود که وی اين پول را  بدهکار بود و به سيصد پوند نياز فوری داشت، اما
که اين پول را به عنوان وامی برای  ترجيح می داد. کتاب به دست آورده است اين از فروش

به روسيه ، بتواند وام مدتی معين دريافت کند و اميدوار بود که پس از بازگشت صلح و ثبات 
  .دهدرا هم  پس 

  
گريوز که هيجان زده شده بود قول داد که همه چيز را محرمانه نگاه دارد و بدون هيچ اتالف 

ک را او حتی اين ريس. ا هم از موضوع آگاه کندر تايمزوقتی، مسئوالن ارشدش در روزنامه 
لير ترکی را بيرون آورد تا به راسلوولف بدهد،  کرد که از جيب خود مبلغ يکصد و شصت

کتاب را به روزنامه نگار ديگری يل نياز زياد به پول، زيرا نگران بود که راسلوولف به دل
ريوز بود که راسلوولف نيز در با اين ژست حسن نيت و ابراز اعتماد از سوی گ. عرضه کند

  .، استانبول33، پالک »سکستيم«خيابان : برابر، حاضر شد آدرس خود را بدهد
  

هنوز ساعتی از پايان ديدار نگذشته بود که فرستاده ای هر دو کتاب وعده داده شده را به درب 
  .آپارتمان گريوز آورد
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نام . ه اطالعات بيشتری نياز داردپيش از بررسی کتاب ها، گريوز به اين نتيجه رسيد که ب
راسلوولف و دراختيارداشتن آدرس وی، به گريوز امکان داد که پيش از فرستادن تلگرام برای 

  .لندن، بتواند تحقيق بيشتری درباره زندگی و پيشينه اين فرد انجام دهدتايمز مسئولينش در 
ظرف چند که نياز داشت، در با استفاده از چند کانال ارتباطی خوب، گريوز به اطالعاتی  

 .H)» ويچمن استيد. اچ«ساعت دست يافت و آن اطالعات را همراه با تلگرام فوری برای 
Wichman Steed)  يادآور شد که راسلوولف برای صليب  فرستاد و همچنين تايمزسردبير

  . سرخ آمريکا در استانبول کار می کند
راسلوولف يک انسان بی سر و پا نيست، برای دراين تلگرام گريوز برای آنکه نشان دهد که 

آقای ميخائيل ميخائيلوف راسلوولف خواهرزاده «مسئوالنش درروزنامه درلندن نوشت که 
پيشين روسيه در استانبول هم ايشان را به  آقای چريکوف، سفير. شاهزاده وولکونسکی است

ايمز در پتروگراد است يکی از دوستانش، خانم ويلتون، خواهر خبرنگار ت. خوبی می شناسد
  .»که خانم ويلتون همسر ژنرال فينشائو، پدربزرگ از طرف مادری راسلوولف است

  
در تلگرامش به لندن، گريوز همچنين چگونگی دريافت کتاب ها را ذکر کرده و افزوده بود که 

رونويسی شده ون پروتوکل مشايخ صهياين مرد ارتودوکس روسی کشف کرده است که کتاب 
بين رفته  از و به زبان فرانسه است که جلد روی کتاب به داليلیکتاب چاپ شده در ژن از يک

گريوز همچنين در نامه نوشت که کتاب مجموعه ای . را دارد 1864و تاريخ پانزدهم اکتبر 
لی ميان منتسکيو و ماکياولی، که بيشتر سخن ها را ماکياولی می گويد و است از گفتگوهای تخّي

  .  نزديک و مشابه است پروتوکل مشايخ صهيونيار به متن کتاب محتوای آن بس
  

و از آنجا که  گريوز در تلگرامش افزود، راسلوولف عضو گروه سلطنت طلب روس است
شديدًا نگران است که مبادا به حيثيت و اعتبارش ضربه ای وارد شود، خواهان آن است که 

او بسيار مقروض است و «: گريوز نوشت .عنوان وام يا قرض دريافت کنده پولی را صرفًا ب
قبض دريافت پول (ازم لير به او بپردتصميم گرفتم که از جيب خود مبلغ يکصد و شصت  من

  ). پيوست گرديد
: گريوز از سردبيرش خواست که از طريق تلگرام، و هرچه زودتر، به او پاسخ دهد، و افزود

پروتوکل ...اهميت فراوانی داشته باشدمن احساس می کنم که اين موضوع بايد برای تايمز «
به شکلی روشن و قابل اثبات، تقليد و رونوشتی از کتاب چاپ شده در ژنو  مشايخ صهيون

آقای راسلوولف . است ولی البته کتاب ژنو به فرانسه روان تر و معتبرتری نوشته شده است
انسه اهميتی قائل نبوده کتاب را از يک ژنرال سازمان اوخرانا دريافت کرده که برای کتاب فر

بايد توسط  پروتوکل مشايخ صهيونتأکيد من اين است که حقيقت در مورد کتاب ...است
يهودی ناميده می شود،  راسلوولف فکر می کند که آنچه که خطر...غيريهوديان افشاء شود

هايی  ها درصدد اجرای طرح که آن بيشتر بخاطر حس مادی گرايی يهوديان است تا اين
  . »بر دنيا باشند  بی برای تسلطانقال

  
او از آن بيم داشت که . روز اضطراب گريوز بيشتر می شد يک هفته درحالی گذشت که هر

به خود می گفت مبادا . رؤسايش در روزنامه تايمز به اهميت اين اطالعات پی نبرده باشند
الب او بزودی چاپ تلگرام را بدرستی ننوشته باشد، هرچند که ندايی درنهانش می گفت که مط

بيش از   اما می ترسيد که راسلوولف. خواهد شد و در سراسرجهان بازتابی وسيع خواهد داشت
زها او در اين رو. اين در انتظار جواب او باقی نماند و به روزنامه نگار ديگری مراجعه کند

ين تصميم گيری در مورد چن ،تايمزف می گفت که درروزنامه ای بزرگ مثل به راسلوول
  . ی الزم عبور کندموضوع هايی وقت می برد و بايد از کانال ها
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به دست او رسيد  تايمزيئت تحريريه سرانجام در روز بيستم ژوييه، تلگرام پاسخ از سردبيره
وام . در رابطه با تلگرام سيزدهم ژوييه شما، ما پيشنهاد شما را می پذيريم«: که در آن آمده بود

. ترتيبی دهيد که کتاب توسط يک قاصد مطمئن به لندن ارسال شود .مورد نظر را فرستاديم
  . »هنگامی که کتاب را فرستاديد، ما را آگاه کنيد

اصرار داشت که معامله به صورت يک قرارداد رسمی و قانونی انجام گيرد و تايمز روزنامه 
لندن و  تايمزی سرانجام در روز دوم اوت، يک قرارداد ميان فيليپ گريوز به نمايندگی از سو

روزنامه در ژستی برای حسن نيت اعالم کرد که مبلغ پيش . ميخائيلوف راسلوولف پاراف شد
پوند بود، کم نخواهد شد و وام ميتواند  337پرداخت شده از سوی گريوز، از وجه وام که مبلغ 

خود را بر اين توافق، راسلوولف خانه  یبه عنوان تضمين. در مدت پنج سال باز پرداخت گردد
در . گذاشت گرو) Saratov(» ساراتوف«در منطقه ) Atkarsk(» آتکارسک«در شهر 

از روی آن پروتوکل مشايخ صهيون که کتاب ه کتاب فرانسه زبانی قرارداد ذکر شد ک
اختيار چاپ  انتقال می يابد و اين روزنامه تايمزرونويسی و اقتباس شده است، به روزنامه 

شده به آقای راسلوولف، خواهد  ءآن را در مدت پنج سال وام اعطاکتاب و استفاده از متن 
وجه از جزييات و محتوای کتاب  راسلوولف نيز متعهد شد که به مدت پنج سال به هيچ. داشت

که پس از انقضای مدت پنج سال و بازپرداخت وام ياد در قرارداد افزوده شد . استفاده ای نکند
 اپ و نشر آن بار ديگر به خود اوردانده شود و حق امتياز چشده، کتاب بايد به راسلوولف برگ

  .انتقال يابد
  
نخستين   در روز بيست و پنجم ژوييه. شده رسمی باقی نماند ءگريوز در انتظار سند امضا 

بدهند، به لندن  زی به خاطر آن جايزه نوبل را به ویکه اميد داشت رو مقاله از سه مقاله ای
ر سه شماره پی درپی در روزهای هفدهم، هجدهم و نوزدهم اوت در مقاله ها د. ارسال کرد

  . منتشرشد» يک سرقت ادبی –" پروتوکل ها"حقيقت درباره «: لندن، با عنوان تايمز
: مقاله نخست گريوز با مقدمه ای نيز به قلم سردبير روزنامه همراه شده بود که درآن آمده بود

ستانتينوپول برای نخستين بار ثابت می کند که کتاب در اين سه مقاله، خبرنگار تايمز در کن
  . »رونويسی و سرقتی ادبی  از يک کتاب ديگر است پروتوکل مشايخ صهيون

  
گرچه در قرارداد ياد شده صريحًا سخنی درمورد نحوه ذکر نام راسلوولف به ميان نيآمده بود، 

نه نگاهداشت، و کتابی نيز که ت او را محرماهوّي» آقای ايکس«اما روزنامه با کاربرد عبارت 
مورد » سند ژنو«به عنوان  تايمزشده بود، در سلسله مقاالت  رونويسی ل هاپروتوکاز آن 

گريوز که اميدوار بود اطالعات بيشتری در مورد کتاب ژنو و نويسنده آن . اشاره قرارگرفت
  : به دست آورد، آن را با جزييات، به شرح زير توصيف کرد

  
به زبان فرانسه، بدون عنوان و فاقد جلد رويی، در ابعاد پنج و نيم کتابی کوچک «

صحافی کتاب ساده است و از کاغذ ارزان استفاده . در سه و سه چهارم اينچ است
ه نوشت)  (Joly"ژولی"زبان التين، کلمه در پشت جلد چرمی کتاب به . شده است
در  1864خ پانزدهم اکتبر و به تاري "بيانيه ساده"مقدمه کتاب با عنوان . شده است

پس  322تا  315صفحه است که صفحات  324کتاب دارای . ژنو نوشته شده است
که نشان می دهد صحافی کتاب، سهل انگارانه  کتاب قرارگرفته است 24از صفحه 

کاغذ و فرم کتاب از نوعی است که بيشتر در دهه های شصت . صورت گرفته است
اين جزييات را ذکرمی کنيم تا اگرافرادی از . ته استيا هفتاد قرن نوزدهم رواج داش

خوانندگان از آن آگاهی دارند، ما را در کشف عنوان کتاب و نام نويسنده آن ياری 
آقای ايکس باور دارد که کتاب تنها درهمين نسخه باقی مانده است، چرا که . دهند

کل مشايخ پروتواگر نسخه های بيشتری از آن وجود داشت، هر خواننده کتاب 
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 ک سرقت ادبی است و از روی اين کتاببه آسانی در می يافت که کتاب ي صهيون
  . »فرانسه زبان رونويسی شده است

  
در مقاله سوم، گريوز به موضوع سرگئی نيلوس پرداخت و نوشت اين نخستين ناشر کتاب 

واند نشانی از برای کتاب روايات مختلفی ارائه کرده که اين به خودی خود می ت ،پروتوکل ها
، عملکردی انسان از اينکه جاعل يا جاعالن کتاب«: گريوز نوشت. جعليات و اکاذيب باشد

و حتی سعی نکرده اند که اين سرقت ادبی را پرده پوشی کنند و  بسيار ساده انديشانه داشته
ژنو تغييراتی درمتون سرقت شده بدهند و بسياری از پاراگراف ها کپی برداری دقيقی از کتاب 

  .»است، غرق حيرت می شود
  

پروتوکل ها در همين مقاله سوم، گريوز به رويدادهای دراماتيک مرتبط با چاپ نخست کتاب 
آقای ايکس، که اين سرقت ادبی را کشف کرده است، برايم تعريف می کند «: پرداخت و نوشت

نخستين بار برای  پروتوکل مشايخ صهيون، يعنی چهار سال پيش از آنکه 1901که در سال 
کتاب به عنوان وسيله ای برای تقويت جايگاه و نفوذ از توسط سرگئی نيلوس انتشار يابد، 

موسيو فيليپ که رمال و ساحری  . موسيو فيليپ فرانسوی در دربار روسيه به کار گرفته شد
دعوت شده از فرانسه بود و شغل اوليه اش شاگرد قصابی در شهر ليون فرانسه بود، دراوايل 

رن بيستم، در دربار تزار به عنوان خبره ی هيپنوتيزم  و خواننده فکر انسان، نفوذ بسياری بر ق
خوششان   بسياری از مقام های باالی دربار از فيليپ تزار و تزارينا داشت و اين در حالی که 

همه اعضای  هم به وی حسادت می کردند و در کنار آن ها،نمی آمد و اسقف ها و کشيش ها 
 های متعدد ماجراجويان ديگری که می کوشيدند تا با نفوذ بر تزارينا جای فيليپ را در حلقه

اما پس از مدتی که فيليپ . ساحر نفرت داشتند عاشق جادوگری بگيرند، از فيليِپ قلب ملکۀ
با بی توجهی  رخنه زيادی در دربار يافته و مليجک محبوب تزار و تزارينا شده بود، سرانجام 

  .رو گرديد و رانده شددربار روب
   

  :گريوز درمقاله پايانی خود ازجمله چنين نوشت
 گسترده و کامًال قابل اثبات، رونويسی به گونه ایپروتوکل مشايخ صهيون کتاب  - 1

  . می ناميم» ديالوگ های ژنو«شده از کتاب ديگری است که ما موقتًا آن را 
تا محافظه کاران است شده  تدوين و سرهم بندی پروتوکل مشايخ صهيونکتاب  - 2

روسيه و بويژه محافل درباری روسيه را متقاعد کند که گويا مهم ترين دليل نارضايی 
موجود در ميان شهروندان آگاه به سياست روسيه، نه سياست های نظام سرکوبگر و 

به . است» توطئه بين المللی يهوديان«يک کشور، بلکه وجود  بوروکراتيک حاکم بر
به عنوان سالحی عليه ليبرال های روسيه  پروتوکل مشايخ صهيون، کتاب اين ترتيب

که خواهان دادن امتيازاتی ازسوی تزار به روشنفکران کشور بودند، به کار گرفته 
  .شد
از کتاب ديالوگ های ژنو با  پروتوکل مشايخ صهيونرونويسی گستاخانه کتاب  – 3

  .صورت گرفته است ،سهل انگارانه شتاب زدگی، و به گونه ای بسيار
که از کتاب ژنو کپی برداری نشده،  پروتوکل مشايخ صهيونتاب آن بخش های ک - 4

افزوده گرديده و احتماًال اين سازمان از شماری از يهوديان » اوخرانا«سازمان   توسط
  . به عنوان جاسوس عليه همکيشان خود استفاده کرده است

  
  :گريوز درآخرين نتيجه گيری افزود
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صاحب اين قلم بر اين باور است . پروتوکل مشايخ صهيونن بود ماجرای کتاب چني
که اين کتاب با برانگيختن احساسات يهودستيزانه موجب وارد آمدن لطمات بزرگی به 

البته ستيز و عداوت با يهوديان از مدت ها پيش از انتشار اين . جوامع بشری شده است
اين  بايد اميدوار بود و منتظرماند تا شته وکتاب در بسياری از سرزمين ها وجود دا

خطای نابخشودنی  اما انتشار اين کتاب از اين نظر. معضالت سرانجام راه حلی بيابد
است که موجب شده افراد مختلفی، بويژه طبقه های غنی و سرمايه داران متقاعد شوند 

کات بيهوده يک که گويا تمامی پديده نارضايتی فقيران، غيرطبيعی است و نتيجه تحري
  . سازمان مخفی يهودی است

  
سرمقاله ای نيز تايمز همزمان با چاپ سومين مقاله گريوز در روز هجدهم اوت، روزنامه 

قطعی و مستند  طوره شد و ب اکنون که حقيقت آشکار«: کرد که در آن ازجمله آمده بود منتشر
و رونويسی ازيک کتاب  جعليات و اکاذيب پروتوکل مشايخ صهيونثابت گرديد که کتاب 

  . »...شود خيالی ديگر است، اين افسانه هم بايد به قعر فراموشخانه تاريخ فرستاده
  

  
، من اينجا در آرشيو اين تايمزاما اکنون با گذشت حدود يک قرن ديگر از آن سرمقاله روزنامه 

شده ميان روزنامه در لندن نشسته و مشغول مطالعه بسته ای بزرگ از نامه های رد و بدل 
و نيز قرارداد امضاء شده توسط  راسلوولف  بيران و مسئوالن آن زمان روزنامهگريوز با سرد

چه می انديشيد اگر آگاه  تايمزراستی سردبير آن زمان ه ب  و از خود می پرسم هستم تايمزبا 
ه در نه تنها به قعر فراموشخانه تاريخ سپرده نشده، بلک» افسانه«می شد که اين به اصطالح 

  .سراسر جهان در حال رشد و نمو است
درحالی که پرسش های زيادی فکرم را به خود مشغول داشته، با خود می گويم که چه کسی 

را تنظيم کرده است؟  پروتوکل مشايخ صهيونمسئول اين سرقت ادبی است؟ چه کسی عمًال 
رسش ها را جرج چه کسی ديالوگ های ميان مونتسکيو با ماکياولی را نوشته است؟ اين پ

برای  ، در جريان تالش خويش1930دراوايل دهه من،  برونشويگ  نيز دهها سال پيش از
  .مطرح کرده بود دمات الزم برای محاکمه برن، از خودآماده کردن اسناد و مق
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  فصل پنجم
  

  
  دفاع از يک دروغ

  
  دو نازی سوييسی: » تودلی«تا   »فون رول«از 
  

ت دراماتيک تاالر يک دادگاه گاه شبيه روی صحنه آوردن يک تئاتر است؛ نمايشی که اتفاقا
ها که  خود من در آن سال. پشت صحنه را ببيند د بيننده يک تئاتر اجازه ندارد تاقاضی، همانن

به کار قضاوت مشغول بودم، عادت داشتم با شنيدن گواهی شاهدان و وکالء، تالش کنم که پی 
هر محاکمه، به تحقيقات . های دراماتيکی در پشت پرده اين محاکمه بوده استببرم چه ماجرا

با آن، بويژه متهم يا متهمين، نياز دارد و همآهنگ کردن   پليس در مورد پيشينيه افراد مرتبط
وکالء قبل از آغاز دادگاه و در طول   پشت پرده شاهدان در نتيجه گفت و گوهای طوالنی تيم

لذا، در هرمحاکمه ای که من قاضی اش بودم، بايد در می يافتم که آيا . اردآن، اهميت بسيار د
ادت کشانده ثير منفی ديگران قرار دارند يا خير؟ چه عاملی آنها را به ادای شهتحت تأشهود 
که عناصر شرور، کدام حقايق و رازها را پنهان می کنند تا دادگاه به  بايد پی می بردم. است

کدام استراتژی را برای پيشبرد محاکمه   که تيم وکالء چنين بايد درمی يافتمهم. آنها دست نيابد
  قضاوت در دادگاه های مختلف، موضوعی که  در طول تمامی سال های. گرفته است در نظر

  .و تراژدی پشت صحنه محاکمه بود  می انگيخت، همين درام بر  را  توجه ام  بيش از همه
  

پيرامون روند دادگاه برن، در   طول تحقيقاتم که در ز ايناحساس رضايت عميق می کردم ا
از اين امتياز برخوردار شده بودم که نه  پروتوکل مشايخ صهيون،دروغ بودن کتاب  ارتباط با

تنها همه صورتجلسه های رسمی و کامل دادگاه برای تکميل مطالعاتم در اختيارم قرار گيرد، 
دادگاه، که در   انه هر دو طرف شاکی و متهمو محرم  بلکه تمامی پرونده های خصوصی

  . آرشيو طرفين حفظ شده بود، در دسترسم باشد
  

در طول روزهای متمادی بروی ميکروفيلم هايی خم شده و تمرکز می کردم که از آرشيو 
. افتاده بود» ويلی گوگنهايم«که رهبر تيم وکالی شاکيان بود، بدست» جرج برونشويگ«

ميکروفيلم ها دقيق می شدم تا بتوانم با ياری آن، جزييات، مفاهيم و هنگامی که بروی اين 
يک از هشت هزار سند طرف شاکی را درک کنم، تالش می کردم مجسم کنم که  اهميت هر

 چگونه و از چه راهکاری، متهمين خود را برای حضور در دادگاه آماده کرده بودند، بويژه آن
طرف متهم نيز به خوبی حفظ شده و اسناد آن نيز در  که به ناگهان پی برده بودم که آرشيو

  .دسترسم نهاده شده بود
  

اسناد طرف اتهام به دليل گذراندن قانونی در سوييس حفظ شده بود که مجازات حبس را برای 
  پنج هفته.  کسانی در نظر می گرفت که بخواهند اسناد مرتبط  با اين محاکمه را از بين ببرند

ی خود را در دادگاه برن اعالم کردند، اين قانون به تاريخ بيست و يکم رأپس از آنکه قضات 
به تصويب رسيد که به موجب آن همگان امکان آن را می يافتند که به اوراق  1935ژوئن سال 

  قانون می گفت نبايد اسناد را از چشم مردم. و اسناد محرمانه اين دادگاه دسترسی داشته باشند
 از اين ماجرا اسناد می کردند تا در تاريخ بدون آن، متهمين اقدام به انهدام مسلمًا. پنهان کرد

شهروند  مشهور شده بود، هر» قانون جاسوسی«در اين قانون که به . نشود ديگر هرگز يادی
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سوييس که ارتباط ميان فعالين سياسی يا سازمان های سياسی و اجتماعی را به يک دولت 
ی مشابه خارجی انتقال می داد، و اين اقدام او به سوييس يا يکی از بيگانه و يا احزاب و نهادها

  .شهروندان آن لطمه وارد می کرد، به زندان محکوم می شد
  

بر اساس اين قانون بود که آن گروه از شهروندان سوييسی که در مظان اين اتهام بودند که 
رائه شهادت دروغ در دادگاه اقدام اطالعاتی را به آلمان نازی داده و يا از سوی آلمان نازی به ا

کرده و فعاليت های غيرقانونی را به نوعی تحت نظر دولت های بيگانه انجام داده و با اين 
با . خطر انداخته اند، تحت تعقيب قرار گرفتند  عملکرد خود، امنيت ساير مردم سوييس را به

ييس به تفتيش خانه های افراد تفويض می کرد، پليس سو که اين قانون   استفاده از اختياراتی
مختلفی در آن کشور پرداخت که در دادگاه برن، در دفاع از نازی ها و طرف متهم  و در 

پليس اسناد زيادی بدست   در تفتيش های. عمل کرده بودند پروتوکل مشايخ صهيونحمايت از 
بيشتر اين اسناد   مشهور شد، چرا که) Fregenwald(» فرگن والد«آمد که بعدًا به نام آرشيو  

 Dr. Hans Jonak Von(» هانس يوناک فون فرگن والد«در منزل فردی به نام دکتر 
Fregenwald (به دست پليس سوييس افتاد .  

  
پروتوکل نسخه ای از کتاب » فون فرگن والد«، 1938سه سال بعد از پايان محاکمه، در سال 

پروتوکل مشايخ  ضد مسيح يهودی و«نام   را ويراستاری کرد که به زبان آلمانی بود و باها 
  .منتشر شد و خودش نيز بر اين نسخه آلمانی کتاب ديباچه ای نوشت» صهيون

کتاب خود را در تصديق  نيز) Friedrich Kulling(» فريدريش کولينگ«مورخ سوييسی 
  .منتشر کرد» چه پيش ما، چه پيش ديگران«يهودستيزی با نام 

  
. تعطيالت به سوييس سفر کرده و گردشگرهميشگی اين کشور بوده اممن بارها برای گذراندن 

سوييس را با مناظر طبيعی چشم نوازش، با مردم مبادی آداب و معاشرت و برخوردار از 
. اتيکت، هتل داران و کارمندان هتل هايش که اغلب مؤدب و کاری هستند، به خوبی می شناسم

نيز کانون   گمان برم که اين بهشت قلب اروپا اما تا پيش از اين تحقيقاتم، نميتوانستم
با مطالعه تاريخ يهوديان . يهودستيزی همانند بسياری ديگر از سرزمين های اين قاره بوده است

، به هشياری الزم در مورد حقيقت »فرگن والد«سوييس و نيز اسناد موجود در آرشيو 
جای ديگر اروپا، در اين کشور نيز يهودستيزی رسيدم و پی بردم که يهودستيزانی همانند همه 

بله آقای فريدريش «لذا با خود گفتم . اين آگاهی ها البته مرا شگفت زده می کرد. کم نبوده اند
  .»چه پيش ما، چه پيش ديگران: کولينگ، چه درست گفته ای

  
 کردند،می پشت سر وکالی متهمان دادگاه برن بودند و از آنها حمايت  سوييسی که  آن اتباع 
) Ubald Von Roll(» اوبالد فون رول« ،شناخته شده ترين آنها دو تن از :؟بودند چه کسانی

 1933اين دو برای نخستين بار در سال . نام داشتند) Boris Toedli(» بوريس تودلی«و 
سوييس با يکديگر آشنا شدند و هر دو در يک تظاهرات » جبهه ملی«درجريان يک گردهمآيی 

هر . حضور يافتند دهم ژوئن همان سال در کازينوی برن انجام گرفت،سياسی که روز سيز
اين کتاب ها . نظارت داشتندپروتوکل مشايخ صهيون صدها نسخه از کتاب  دوی آنها بر توزيع

در مقدمه خود . بود) Theodor Fritsch(» تشتئودور فري«چاپ سيزدهم ترجمه آلمانی، کار
روشن ديگر کامًال موضوع اين «: جمله نوشته بود از تشبر اين ترجمه آلمانی کتاب، فري

ملل متمدن وظيفه اخالقی دارند که از دست . ما ديگر نبايد وجود يهوديان را تحمل کنيم است؛
رهايی يابند؛ نژادی که با حضورش در جامعه، همه اطراف خود را آلوده   اين نژاد هولناک

ی بود که فون رول و تودلی به آن اعتقاد اين ديدگاه در مورد يهوديان، همان چيز. »می کند
  . داشتند
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اکنون ديگر زمان آن است که نهضت نازيسم را در «فون رول و تودلی به هم می گفتند 

 ن به هيجان آمده بودند که برای شانچنان از احساسات مشترک شا آن. »سوييس فعال کنيم
در نسيم دلپذير تابستانی سوييس  سخت بود که در پايان همآيش از هم جدا شوند و در حالی که

در . می ريختند، برنامه های مشترک آينده خود را در خيابان های برن شبگردی می کردند
همين حال، عليرغم اين همه نزديکی به هم، يکديگر را نه با نام کوچک، بلکه با نام خانوادگی 

خود را عليه  م فلسفهتودلی که مسن تر از فون رول بود، با جزييات تما. خطاب می کردند
که گويی سخنان تودلی يک  فرا می دادو فون رول چنان مشتاقانه گوش  يهوديان شرح می داد
ترين رؤياهايش فکر نمی کرد که همفکر و در دور. ز و خيال انگيز استموسيقی گوش نوا

رفتند، آنها تصميم به همکاری با يکديگر گ. ياری بهتر از تودلی برای تحقق افکارش پيدا کند
نبودند که در آينده اختالفات شان چنان عميق خواهد شد که به دشمن يکديگر  اما هنوز آگاه 

  . مبدل خواهند گرديد
  

اتحاديه «سوييس و » جبهه ملی«چند ماه بعد، جامعه يهوديان سوييس شکواييه ای را عليه 
که در اين دعوا از جمله عناصری . در دادگاه مطرح کرد» ناسيونال سوسيالست های سوييس

 Johan Konrad(» يوهان کنراد ماير«، )Silvio Schnell(» شنلاسيلويو «: متهم شدند
Meyer( ،»گئورگ برنارد هالر «)Georg Bernard Haller( ،»ارنست والتر ابرسولد «

)Ernst Walter Ebersold ( تئودور فيشر«و «)Theodor Fischer (اما همه . نام داشتند
) Ubald Von Roll(» اوبالد فون رول«زيچه ای بيش نبودند و همانگونه که اين متهمان با

نوشت، اين  حزب نازی بود که ) Karadya(» کاراديا«بعدها در نامه ای به دوستش شاهزاده 
سوييس » جبهه ملی«و در پشت همه آنها قرار داشت و اين فون رول بود که تحت نام   در سايه

در حقيقت، . ونی عملکردهای آن افراد را به دوش می کشيدمسئوليت کامل اخالقی و قان
سوييس دفاع نمی کردند بلکه به دفاع » جبهه ملی«برن در دفاعيات خود، تنها از متهمان دادگاه

تنها پس از پايان کار دادگاه بود که عمق دخالت حزب نازی . حزب نازی آلمان می پرداختند از
  .پشت سر متهمان دادگاه از پرده برون افتاددر آلمان، تاکتيک ها و سياست اين حزب 

  
در جريان . ، پليس سوييس بوريس تودلی را بازداشت کرد1936در سيزدهم نوامبر سال 

ها نامه هايی بود که از نظر  تفتيش خانه اش اسناد و مدارکی به دست آمد که از جمله آن
. ر محسوب می گرديدقضات سوييس، جرمی عليه قانون جاسوسی تصويب شده در اين کشو

در جريان تحقيقات و بازجويی ها از تودلی، وی آشکارا و به روشنی پذيرفت که دارای عقايد 
هدف من «: او از جمله در اين بازجويی ها گفت. يهودستيزانه است و از يهوديان نفرت دارد

زجويی در جای ديگری از با. »در زندگی مبارزه با يهوديان، کمونيسم و فراماسونری است
او . هايش تودلی اعتراف کرد که از هواداران حزب نازی آلمان و رژيم نازی در برلين است

در اعترافاتش گفت که به نظرش بلشويسم و يهوديت دشمنان اصلی هستند، که به باور او، بايد 
بلشويسم و يهوديت عوامل اصلی بحران آن زمان ) به گمان وی(ها مبارزه کرد، چرا که  با آن
  .يا بودنددن
  

والدينش از شهر . اوکراين به دنيا آمده بود در تودلی از پدر و مادری سوييسی در شهر کيف
. سوييس آمده بودند) Gallen(» سنت گالن«) استان(در کانتون ) Alt Statten(» آلت شتاتن«

در . فتررتبه افسری گ روسيه شد و تودلی داوطلب خدمت در ارتش سفيدهای 1917در سال 
ان انفجار يک بمب، شنوايی اش را تقريبًا بطور کامل از دست داد و به اسارت بلشويک جري

د، از اسارت آزاد گرديد و پس از آن، برای هنگامی که بيماری تيفوئيد شايع ش اما. ها درآمد
پدر و مادر تودلی در اوکراين يک کارگاه توليد مبلمان . زندگی برن سوييس را انتخاب کرد
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ر جريان انقالب روسيه، اموال شان برباد رفت، و بنا به عادت روس ها و همان داشتند که د
با آن تربيت و بزرگ شده بود، او يهوديان را باعث و بانی اين وضع  تودلی  سنت هايی که 

  .می دانست
  
در جريان بازجويی ها از تودلی پرسيده شد که چرا برای دفاعياتش در دادگاه برن، از حزب  

تودلی پاسخ داد که به . ، کمک خواسته است)Erfurt(» ارفورت«ن در شعبه شهر نازی آلما
طر از خ» ارفورت«ها در شهر برن سوييس به اندازه نازی های حرفه ای در  نظر او آن

کيد کرد که يهوديان خيانتکاران اصلی هستند و زندگی يهوديان در يهوديان آگاه نيستند و نيز تأ
تجربيات  که براساس، و همچنين افزود خطر اساسی است يک ميان طبقات مردم سوييس 

تودلی در بازجويی هايش اذعان کرد که چون خانواده . يک يهودستيز است شخصی و آگاهانه
، او يهوديان و نه روس ها را خود را از دست داده است اش در جريان انقالب روسيه همه چيز

  . اندمی د خويشعامل اصلی اين مصيبت برای خانواده 
  

تودلی نقش فعالی در تبليغات بين المللی يهودستيزانه داشت و عضو شماری از سازمان های 
نازی ادامه می داد، بلکه از  آلمان نه تنها به ارتباط هايش با بلند پايگاناو . ضد يهودی بود

در کشور ) Charbin(» خاربين«فاشيست های روسيه که مقرش در شهر  رييس جامعه جانب 
، تودلی در 1935فوريه در روز بيست و پنجم . گسترده ای گرفته بود بود، اختيارات چين 

که » گاردهای سفيد«، خطاب به سازمان »خدا با ماست -  ما روس هستيم«بيانيه ای با عنوان 
  :همان شعبه سوييسی سازمان سلطنت طلبان روسيه بود، از جمله چنين نوشت

  
  :دستور شماره يک

  
رياست بخش سوييسی سازمان سلطنت طلبان روسيه را برعهده  نجانباز امروز اي - 1

ييد شورای عالی سازمان سلطنت طلبان روسيه، دام بنا به تصويب و تأاين اق. می گيرم
  .انجام می گيرد 1935مورخ بيست و چهارم فوريه 

  
 Vladimir(» کونتس والديمير الکساندروويچ «بدين وسيله همرزم خود،  - 2

Alexandrovitch Kunz  ( را به عنوان دستيار اصلی خود و دبيری شاخه سوييسی
به او فرمان داده ام که به فوريت . سازمان سلطنت طلبان روسيه انتخاب و اعالم می کنم

  .مقام جديدش را برعهده گيرد
  

  رييس شاخه سوييس سازمان سلطنت طلبان روسيه، : امضاء
  بوريس تودلی

  
هايی بود که خطاب به اعضای سازمان  شماری از بخش نامهدام از دستورالعمل باال، اولين اق

از  تا  در اين دستورالعمل ها، از لزوم دريافت اطالعات گرفته . صادر شد» گاردهای سفيد«
خوشبختانه تودلی همه . ميان بردن و کشتن افراد مختلف در کشورهای گوناگون سخن رفته بود

مستند حفظ کرده بود و به اين ترتيب بود که مقام های  اين اقدامات خود را به صورت کتبی و
  .امنيتی سوييس توانستند به عمق جناياتش پی ببرند

 Pan(» پان آرين«در جريان بازجويی هايش، تودلی همچنين از طرح های سازمانی به نام 
Aryan (در آن زمان . پرده برداشت که درصدد نابودی يهوديان در همه کشورهای جهان بود

، که بعدها هيتلر مطرح کرد، در دستور »راه حل نهايی مساله يهود«نوز طرح موسوم به ه
کار يهودستيزان قرار نگرفته بود و تودلی در بازجويی ها اعتراف کرد که قصد يهودستيزان 
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از آنجا که در . تبعيد کنندر در آن زمان اين بود که همه يهوديان را به جزيره ماداگاسکا
عرب ها سکونت داشتند و امکان اسکان دادن همه يهوديان در آن سرزمين  سرزمين فلسطين

موجود نبود، از اين رو يهودستيزان ماداگاسکار را به عنوان محل زيست يهوديان اخراج شده 
  .از همه کشورهای جهان انتخاب کرده بودند

  
ان واهمه و باکی از با وجود همه اسناد و اطالعاتی که عليه تودلی جمع آوری شده بود، او چند 

روبرو شدن با چنين : نوشتاين اتهامات نداشت، به طوری که در نامه ای به يکی از دوستانش 
به من قول داده ) Fleischhaur(» فاليش هاور«موجب نگرانی من نيست، چرا که  اتهام هايی

 اس، به سود من.اس ، رييس سازمان)Himmler(» هيملر«است که به نمايندگی از سوی 
 ی رييس ستاد کل نازی ها» فاليش هاور«در آن زمان . های الزم را به عمل آورد دخالت

 » خدمات جهانی«يا » خدمت به جهان«بود؛ ستادی که » ارفوت«آلمان در شهر 
(Weltdienst) همه با   برقراری ارتباط رکز تبليغات يهودستيزانه و هدفشناميده می شد و م

که معاون واحد  »فاليش هاور«. بودن و يارگيری از بين آنها جها سازمان های ضد يهودی در
توپخانه ارتش آلمان در جنگ جهانی اول بود و پس از جراحاتی شديد از خدمت در ارتش 

 » خدمات جهانی«يا   »خدمت به جهان«که را ی بخش  1913معاف شده بود، در سال 
(Weltdienst)  ،برپا کرد اين ستاد برایناميده می شد.  

  
دليل اتهامات مشابه ه در جريان بازجويی هايش، تودلی يادآوری کرد که چندی پيش نيز او ب

 در باره: به يک دوست نوشته بود آن در نامه ای  مورد تحقيق قرار گرفته، و در زمينه ی
پيش بود که  همين چند روز. اتهام تبليغات برای نازی ها، ابدًا احساس نگرانی و خطر نمی کنم

اتهامات، به استثناء ی ليس مرا برای گفتگو نزد خود فرا خواند و گفت در مورد همه رييس پ
مرتکب نشده ام و نام ، جرمی )بين الملل  سازمان کمونيسم - Komintern(» کمينترن«مورد 
عالوه بر آن، رييس پليس به من گفت که خود او هم يک . از اين اتهامات مبری شده است من

  .من ديگر اصًال هيچ نگرانی از اتهامات وارده به خود ندارم لذا. يهودستيز است
  
سرعت، در بيانيه ای، اين اظهارات تودلی در مورد ه ناگفته نبايد گذاشت که پليس برن ب 

  . وی را دروغ خواند همفکری رييس پليس با 
  
ش نخستين کسی بود که به تودلی به خاطر عدم تعقيبش از سوی پليس شادبا» فاليش هاور«

بسيار خوشحال هستم که می : "از جمله خطاب به تودلی نوشته بود» فاليش هاور«. گفته بود
به آنها  لطفًا. شنوم رييس پليس با شما ديدار کرده و اعالم داشته که شما مرتکب جرمی نشده ايد

 ه بنا بهک بين المللی هستيم  يک سازمان آلمانی، بلکه نهادی با تأکيد و اصرار بفهمانيد که ما نه 
  .»طور موقت، آلمان را مقر فعاليت های خود قرار داده ايمه داليل امنيتی، در حال حاضر و ب

در رابطه با جريان کار » اوبالد فون رول«بسيار مشتاق به همکاری با   تودلی ،در ابتدای کار
ز پايان کار هرچند که پايه همکاری های گسترده ميان آن دو تنها چند ماه پس ا ،دادگاه برن بود

  .دادگاه برن مستحکم شد
  

در ابتدای کار دادگاه برن، متهمان چندان اهميتی به اتهامات وارده به خود نمی دادند و احساس 
که پی بردند که دادستانی و قضات دادگاه در پی اقدامی  تنها پس از آن. خطری نمی کردند

مسئوليت . نه به دفاع از خود بپردازندقاطعا م شدند تاتبليغات نازی ها هستند، مصّم جدی عليه 
به عنوان جانشين و معاون  نيز محول گرديد و تودلی» اوبالد فون رول«اصلی در اين راه، به 
  .سوييس بود» جبهه ملی«درآن زمان فون رول رييس شاخه شهر برن . فون رول منصوب شد
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  بود که او در جريان يکسخنرانی خارق العاده ای » اوبالد فون رول«نطقه عطف فعاليت های 
گردهمآيی سياسی در کازينوی شهر برن ايراد کرد و در آن آمادگی خود را برای فدا کردن 

اين سخنرانی و اين حقيقت که فون رول از سازمان . شان  اعالم داشت خويش در راه اهداف
اخه دهندگان تظاهرات و همايش در کازينوی برن بود، موجب شد که وی به مقام رياست ش

  .منصوب گردد نتخاب شود و تودلی نيز به معاونت اوسوييس ا» جبهه ملی«برن 
  
در پايان آن . مين مالی اش را بر عهده داشتدانشجو بود و پدرش تأ فون رول در آن زمان 

اختيار سازمان  همه وقت خود را در که گفته بود که آماده است تا همايش مهم، فون رول از اين
 مردد بودهنوز . شده بود و اين گفته اش را ناشی از شتابزدگی اش می دانستبگذارد، پشيمان 

از ترس آنچه که بايد در  دانشگاه چه تصميمی بگيرد و در که در مورد آينده تحصيلی اش
با فرزند مالقات  بار که  پدرش هر. آشفته می شدخوابش نيز مالقات بعدی با پدرش بگويد، 

هزينه های مالی او را بپردازد، از وی در مورد برای يانه می کرد، پيش از آنکه چک ماه
می کرد و می خواست از  ا و  وضع تحصيلی اش پرسش های پايان ناپذيریکارنامه، نمره ه

مالی اين چک ها  تنها منبع درآمد . کند اطمينان حاصل خود فرزند» دستآوردهای تحصيلی«
نسل گذشته، يعنی افرادی مانند پدرش، بايد جوان با خود می گفت که  فون روِل. فون رول بود

فکر می کرد که نسل جوان بايد به اين پدران ياد بدهد که . اولويت های زندگی را تغيير دهند
  . راستی برای آينده کشور اهميت وااليی دارده چه چيزی ب

  
کر   ًاتودلی تقريب گرچه -گفت و گوها با تودلی، احساس و عزم فون رول را تقويت کرده بود 

ويژه از ارتباط های بين المللی ه فون رول ب. بود و فهماندن مقصود به او چندان آسان نبود
روند  ا آلمانی هاآگاه نبود که ارتباطات تودلی ب تحت تأثير قرار می گرفت، ولی هنوز تودلی

 ابه اختالف نظرهايی بسيار عميق ميان  او  بدفاعيات در محاکمه برن را رقم خواهد زد و 
  . تودلی منجر خواهد شد

  
  

  ورود آلمان ها به ماجرا
  

يک سال از نشست مقدماتی دادگاه برن سپری شده بود ولی متهمان هنوز نتوانسته بودند  تقريبًا
اين وضعيت به اين خاطر نبود که متهمان در . کارشناس و حتی وکيلی برای خود بيابند

نام وکيلی را مطرح  که  نيز پيگيرانه و هر بارها  آن. کاری نکرده باشند  راستای يافتن وکيل
اين وضعيت به شکلی مؤثر، مانع از آغاز . دادگاه روبرو می شدند جّدی می کردند، با مخالفت

رييس دادگاه، خسته و عصبانی از ) Meyer(سرانجام قاضی ماير . عملی کار دادگاه می شد
را به ) Carl Albert Loosli(» لیکارل آلبرت لوس«اين بن بست، شخصًا دست به کار شد و 

را به )  Arthur Boumgarten(» وم گارتنئآرتور با«عنوان کارشناس دادگاه و پروفسور
متهمان اعالم کردند که قادر به يافتن کارشناس . عنوان کارشناس از سوی شاکيان تعيين کرد

ست نامش با دفاع از معلوم شد که هيچ کارشناسی نمی خوا. ديگری برای دفاع از خود نشده اند
، قاضی در نامه ای خطاب به دو کارشناس ياد 1934در هشتم  اوت . اين افراد گره زده شود

محکمه ارسال دارند، و  ها خواست تا پانزدهم اکتبر همان سال نظرات خود را به شده، از آن
  . آغاز محاکمه تعيين کرد را به عنوان زمان 1934تاريخ بيست و نهم اکتبر  همچنين

  
مرکز پيراهن «دادگاه، فون رول نامه ای به  نوزدهم اکتبر و ده روز پيش از آغاز کار روز

مطرح شدن اين کتاب در  و پروتوکل هانوشت و در آن، موضوع کتاب » قهوه ای های مونيخ
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در » مرکز پيراهن قهوه ای های مونيخ«. دادگاه برن را به آگاهی مسئولين اين مرکز رساند
  .بود د ستاد اصلی فعاليت های هيتلرحقيقت مانن

از آنجا که وکيل متهمان اشتباهات مکرری مرتکب شده و در همان حال، از عضويت در 
فون  .سازمان سياسی نازی ها استعفاء داده بود، متهمان اميد چندانی به نتيجه کار دادگاه نداشتند

و بودجه کافی برای ادامه روند ها در مونيخ، مدارک، اسناد، پول  رول از مرکز ياد شده نازی
يهوديان در فون رول به مرکز نازی ها نوشت که . متهمان در دادگاه درخواست کرداز  دفاع 

تاالر دادگاه بيآورند که همگی چهره هايی متشخص و  شاهدان بسياری را به  صدد هستند
د مهم به دادگاه بلندپايه شمرده می شوند و اين در حالی که متهمان  از آوردن حتی يک شاه

فون رول از مرکز نازی های مونيخ خواست که در صورت امکان، يک . درمانده اند
فون رول . کند  فراهم الزم را برای ادامه دفاعيات شان در دادگاه ی کارشناس و نيز بودجه 

 در نامه اش افزود که يهوديان می خواهند با بهره گيری از دادگاه برن، ضربه ای کاری به 
  .زی ها وارد آورندنا
  

در نامه ای به  ،)Rudolf Hess(» رودولف هس«نوامبر، معاون اصلی هيتلر،   در روز دوم
کرد که درخواست هايی که مطرح کرده، برای اجابت به  فون رول به  او پاسخ داد و اعالم 

  .دايره حقوقی حزب نازی ارائه خواهد شد
  

ی احتياط، نمی خواست که مستقيمًا در کار دادگاه اما ستاد پيراهن قهوه ای های آلمان از رو
» اولريش فاليش هاور«برای دفاع از متهمان اين دادگاه، حزب نازی، . برن دخالت کند

)Ulrich Fleischhauer ( اين . مور اين کار کردرا مأرييس اداره و بخش جهانی حزب
بود زيرا خودش در آن بود که مبتکر تماس با بخش جهانی حزب نازی شده » بوريس تودلی«

انتشارات بودونگ «نام اين چاپخانه، . اين ستاد را برعهده داشت یدوره، رياست انتشارات
سيس شده تأ» فاليش هاور«به وسيله  1919بود، که در سال ) Bodung Verlag(» ورالگ

هی ارشد بازنشسته ارتش آلمان که در جريان جنگ جهانی اول، فرماند فاليش هاور، افسر. بود
، 1933واحد توپخانه را برعهده داشت و خود در جريان جنگ به سختی مجروح شد، در سال 

نقل مکان کرد و بخش جهانی حزب نازی را پايه گذاری کرد؛ ) Erfurt(» ارفورت«به شهر 
تشکل ها و نهضت  بخشی که مسؤوليت نشر تبليغات يهودستيزانه و برقراری تماس با ديگر

که تمامی » ارفورت«ستاد نازی شهر . سر جهان را برعهده داشتهای يهودستيز در سرا
هزينه هايش از سوی دولت آلمان تامين می شد، آرمان خود را ايجاد نهضتی قرارداده بود که 

نشريه ارگان تبليغاتی اين بخش صريحًا تاکيد داشت که در . مبارزه کند» يهوديت جهانی«با 
تمامی انتشارات اين نهاد، ازجمله، يک .  است» يهودیتوطئه های زيرزمينی «حال مبارزه با 

) »مهرحقيقت«) (Sigila Veri(» سيگيال وری«که با نام » ضد يهودی«دايرة المعارف ويژه 
فاليش هاور . منتشر شده بود، به زبان های مختلف ترجمه و در سطح بين الملل توزيع می شد

ک نهاد بين المللی يهودستيز بود که تحت ، ي»پان آرين«همچنين بنيانگذار و رييس اتحاديه 
  .آلمان برپا می کرد» ارفورت«رياست او هر سال نشست های محرمانه ای در شهر 

  
  

» توطئه جهانی يهودی«وجود يک   من خود تحقيقاتم را در مورد ادعای يهودستيزان در زمينه
وسيع بين المللی، شامل آغاز کرده بودم، اما به تدريج و در جريان پژوهش هايم، با يک شبکه 

پاشيدن بذر : عوامل و افراد و سازمان هايی روبرو شدم که همگی يک هدف مشترک داشتند
نفرت از يهوديان و به وجود آوردن اين احساس در تمامی گيتی که گويا يهوديان سرچشمه همه 

جهانی عامل تهديدی برای صلح  چنين يهودستيزانی، يهودی ها را. جرايم و جنايات هستند
ويژه دشمن اصلی سرزمين ها و ملت های ه معرفی می کردند و می افزودند که يهوديان ب
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وجود داشت؛ اما نه توطئه از سوی يهوديان، » توطئه«براستی که بايد گفت که . مسيحی هستند
در طول تمام تحقيقات و جستجوهايم، نتوانستم حتی يک مدرک ساده . بلکه توطئه عليه يهوديان

ييد تأ افراد کوچک ترين تالشی برای رسيدن به حقيقت کرده باشند يا  که اين عوامل وبيابم 
 آن. عالم می کردندکننده نظر يهودستيزان باشد؛ گمانی که اين يهودستيزان آن را حقيقت مسلم ا

ها رخدادهای تاريخی را مورد تحقيق قرار نداده بودند، بلکه همواره رخدادها را تفسير و تعبير 
همانگونه که در طول تدارکات  - کردند؛ آن هم تنها به گونه ای که يهوديان را بدنام کنندمی 

برای دادگاه برن نيز اين يهودستيزان هيچ تالشی برای ارائه داليل و مدارک راستين به محکمه 
عدالت انجام ندادند، بلکه همه سعی و کوشش شان در راستای الپوشانی حقيقت و به کارگيری 

  . ای تاکتيکی درجهت تحريف حقيقت خالصه می شدروش ه
  
  

پروتوکل ها مشايخ ، يهودستيزان هيچ سندی به خوبی کتاب خود برای رسيدن به اهداف شوم
آلمان » ارفوت«در شهر » خدمات جهانی«و هيچ سازمانی مؤثرتر از سازمان نازی  صهيون

اولريش فاليش «ئده ای الهی برای حقيقت اين بود که دادگاه برن همچون ما. را پيدا نمی کردند
او با استفاده از اين دادگاه برای دامن زدن به ستيز و مقابله جويی اش عليه . بود» هاور

يهوديان بهانه بدست آورده و می خواست ثابت کند که رهبران آلمان نازی، ارزش رسيدن به 
  .اهداف تعيين شده در برابر خود را دارند

  
، فاليش هاور نامه ای به فون رول نوشت و پيشنهاد دادن کمک 1934بيست و دوم اکتبر  در

به او در رابطه با دادگاه برن را مطرح ساخت و افزود که شخصًا از همه حقايق مربوط  به 
قصد آن را . در اين نامه، اهداف اصلی فاليش هاور به روشنی ديده می شد. يهوديان آگاه است

دادگاه برن بازی کند، بلکه خواستار آن بود که  نقش کليدی  نداشت که نقشی ساده و کودکانه در
از اين رو در آن نامه، فاليش هاور خواستار دريافت . اين دادگاه به شخص او واگذار شود

به يهوديان بفهمانيد که اين روش ادامه «جزييات کامل روند دادگاه تا آن زمان شد و افزود 
نها شده، زمينه افشای حقيقت برای همه جهان را روند قضايی، سرانجام موجب رسوا شدن آ

راه انداختن اين محاکمه ه بفهمند که کارشان در ب تا بايد يهوديان را وادار کرد.  فراهم می کند
تا چه حد ابلهانه است و روند کار دادگاه موجب خواهد شد که آريايی ها به دريچه های روشنی 

  .»ان دست يابنديهودي ا حقيقت وجودی و ماهيتدر رابطه ب
  

برن با  رنج ميان متهمان دادگاه چنين بود که همکاری همزمان و نزديک، اما گاه طوفانی و پر
 فاليش هاور در آن آغاز شد؛ همکاری که » ارفورت«سران ستاد حزب نازی آلمان در شهر

  .نقش اساسی و کليدی را ايفاء کند می رفت تا
  
  

  ی محاکمه ارفورت؛  بازيگر اصل«ستاد نازی شهر 
  

از آنجا که فاليش هاور باور داشت که يهوديان در همه جا حضور دارند، تصميم گرفت که 
» ارفورت«ابتداء بر سر يک اسم رمز مخفی در شهر . همه عمليات خود را پنهانی انجام دهد

توافق شد و طبق تصميم او، نمی بايست به هيچ اسم، آدرس و محل تماسی در مکاتبات اشاره 
با گذشت زمان، بر شمار اسامی رمز افزوده شد و فاليش هاور نام های بيشتری را به  .شود

هرچه جايگاه و . نام ها به بيست و هشت اسم رمز رسيده بود. ليست اسامی تعيين شده افزود
کار رفته در مورد آنها ه بود، شمار اسامی رمز ب اهميت افراد همکار در اين ماجرا سنگين تر

  Hoche( » هرتسر«و » هوخه«برای مثال فون رول، دارای دو اسم رمز؛ . شد نيز بيشتر می
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 و  Tauber(» هابرلينگ«و » تائوبر«نام های رمز برای تودلی، . بود) Harzerو 
Haberling (فالخه«و » ديرينگ«، »سالخر«و فاليش هاور نيز دارای سه اسم رمز؛  بود «

)Slacher، During  وFlache (داشت،  هاور چون رياست اين جمع را برعهده فاليش . بود
و برای همين بود که سه اسم  د محافظت قرار بگيردکه بيشتر مور خودش الزم بود نظر به 

نيز محرمانه به بانک ها  برای اين افراد  مورد نياز و پول بودجه . رمز به خودش داده بود
  .ن هستند، از پرده برون نيفتدمين کنندگان آکه آلمان ها تأسپرده می شد تا اين حقيقت 

  
 یارفورت در مورد پست سوييس احساس امنيت می کردند و از اين رو -شبکه برن  یاعضا

. و نامه رد و بدل می کردند مکاتبهو با ذکر اسم رمزهای خود، با يکديگر  ا آشکار آزادانه و
ک بود و اکثرًا در ها نيز در اماکن محدود، سربسته و اغلب تاري مالقات ها و قرارهای آن

در هر نامه ای که  تقريبًا. کوچه های تاريک و يا در ايستگاه های قطار همديگر را می ديدند
خطاب به افراد اين جمع در شهر ارفورت نوشته می شد، خاطر نشان می گرديد که بايد 

  . شترين حد مخفی کاری را به عمل آورندبي
  

ه من در بيمارستانی در شهر برن، در حال عيادت از پنجاه سال پس از اين ماجراها، هنگامی ک
، نام فاليش هاور را مطرح کردم، راس چنان منقلب و بد حال )Emil Raas(» اميل راس«

راس در رابطه با بيان ديدگاه . شد که پزشکان بر آن شدند تا به گفتگوی من با او پايان دهند
 پروتوکل هاکه در اين دادگاه اين تنها کتاب هايش در مورد دادگاه برن بر اين نکته تأکيد کرد 

نبود که محاکمه می شد، بلکه حقيقت زشت يهودستيزی بود که به پای ميز محاکمه کشانده شده 
فاليش   راس افزود که در جريان کار دادگاه، او و يارانش با ذهن بيمار و عقب افتاده. بود

  .رده بودهاور روبرو بودند که همه عمرش را صرف يهودستيزی ک
  

می يافت که اشتباه ن رول به تدريج دردر هر حال، در رابطه با کار دادگاه برن بايد گفت که فو
دادگاه برن را به دست گيرند که  آلمان ها در حالی تقال می کردند تا همه امور. کرده است

تجربه گرچه فون رول چندان با . آشکار شده بود هيچ شناختی از سيستم قضايی سوييس ندارند
نبود، ولی اين را به خوبی می دانست که برای موفقيت در دادگاه برن، به اسناد و مدارک 

در همان حال که . واقعی نياز هست نه شعارهای توخالی که نازی ها  هميشه سر می دهند
 ميان فون رول و فاليش هاور بيشتر می شد، فون رول تالش کرد ها شک و ترديد و اختالف

ورها و از کش را برای ادامه اقدامات خودتازه ای دست يابد و بودجه و پول الزم  به شاهدان تا
 پرنسسيکی از مهم ترين رابط های فون رول، . به دست آورد سازمان های يهودستيز ديگر

بود که مادر سر کنسول رومانی در شهر برلين بود؛ زنی مسن و ) Karadya(» کاراديا«
اين . زندگی می کرد» لوکارنو«در ) Monti(» مونتی«منطقه  اشرافی که در وياليی مجلل در

دارای روابط  مؤثری با افراد با نفوذ و سرشناس بود و دوستان زيادی نيز در سازمان  پرنسس
درانگلستان و آمريکا يک سازمان يهودستيز، » کاراديا«پرنسس . های يهودستيز اروپا داشت

داده بود و اين سازمان از جمله گروه هايی بود که  تشکيل» اتحاديه محافظان آريايی«با نام 
  . فون رول از آن درخواست کمک کرده بود

  
حول پيشبرد هدف های سازمان بين المللی ضد يهودی » کاراديا« پرنسسوغم  گرچه تمامی هّم

به هر سازمان يهودستيزی کمک برساند، ولی خود را از مخفی  تااش بود  و آمادگی داشت 
پرنسس . اقدامات زيرزمينی دور می کرد و مايل به انجام اين گونه اعمال نبودکاری ها و 

در جواب نامه فون رول نوشت که وی خواستار بنيان نهادن يک سبمل و نماد مثبت » کاراديا«
ی مبارزه سازمان وی از تاکتيک ها. است که نکته ای مشکوک در مورد آن وجود نداشته باشد

. يان آگاه بود، ولی خود قصد به کارگيری اين تاکتيک ها را نداشتعليه يهودهای يهودستيز 
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می گفت که وی خود را به منزله تنها يکی از دو دست يک بدن » کاراديا«برای مثال پرنسس 
او می گفت که با . باشند  نبايد با هم در ارتباط می انگارد و دست راست و دست چپ الزامًا 

و به نظرش، افراد و سازمان هايی که چنين هدفی را دنبال نابود کردن يهوديان مخالف است 
می گفت نهادی که او پايه » کاراديا«پرنسس . يد از بيان آشکار آن خودداری نمايندمی کنند، با

سازمان های يهودستيز را برعهده  از سوی ساير گذاری کرده نبايد مسئوليت کارهای خطرناک
  .گيرد

  
به  خود ترسيم می کرد، مانع از آن نبود که ویمورد نظر  تصويرمطلوبی که پرنسس از نهاد

  .های ديگر يهودستيز و ياری به سازماندهی آنها اقدام نکند وهها و تشکلحمايت از گر
ادامه » ارفورت«به ارتباطات خود با حزب نازی در شهر » کاراديا«با وجود سن و سال باال، 

در نامه هايش با ذکر جزييات و نام، فعاليت های می داد، گاه به گاه به آن شهر سفر می کرد و 
و حتی در نامه نگاری هايش از  ن را تشريح می نموديهودستيزانه خود در سراسر جها

  .وضعيت خصوصی مخاطبانش مطالبی می نوشت
  

اندک اندک مناسبات دوستانه نزديکی ميان فون رول و پرنسس کاراديا پديد آمد، به طوری که 
.  خطاب می کرد» واالحضرت«ن رول نيز او را وو ف» دوست عزيز«ا پرنسس فون رول ر

وی اعتماد می کرد و در نامه هايش به او  به   راستیه کاراديا تنها کسی بود که فون رول ب
می توانست صادق باشد و از مشکالت مختلف در رابطه با ادامه کار دادگاه برن سخن بگويد و 

. پيچيده اش با آلمان ها در شهر ارفورت اشاره داشته باشد  به روابط حتی شهامت نشان داده و
که  نامه هايش به پرنسس، بارها مدعی شد که آلمان های ارفورت می روند  همه فون رول در

ها از  د فون رول تأکيد می کرد که آلماندست باال را در مورد محاکمه برن داشته باشند اما خو
آن کشور آگاهی ندارند و نمی دانند که در يک دادگاه دموکراسی سوييس و يا سيستم قضايی 

يوليوس «سوييسی تنها بايد شاهدانی پاک و منزه حضور يابند و توسل به شاهدانی مانند 
 رِد«تهاجمی و يهود ستيز آلمانی  نشريه جنجالیسردبير ، )Julius Streicher(» اشترايخر
. در چنين محکمه سوييسی کمکی کند نمی توانست به موقعيت آنها) Der Sturmer(» اشتومر

 افسر پروسی مآب را در فاليش هاور بيش از حد ادای  يک   نوشت که  همچنين  فون رول
  .می آورد

  
ديگر فون رول با سازمان های يهودستيز بين المللی، زنی به نام لسلی فرای  رابط  مهره ی

)Lesley Fry ( معرفی می کرد پروتوکل هابود که خود را کارشناس امور مرتبط با کتاب .
بود که در ليست نام های رمز افرادی ) Shishmarev(» شيشمارف«نام واقعی خانوادگی او 

و ) Madam Laurier(» مادام لوريه«: رمز که فون رول تهيه کرده بود، وی دارای دو نام 
   .بود) Madam Gordon(» مادام گوردون«
 

را حفظ کرده بود که لسلی فرای بتواند  کارشناس  برای مدت زمانی فون رول اين اميدواری
سی صفحه ای که لسلی فرای در مورد » تحقيق«. خوبی برای دفاع از متهمان دادگاه برن باشد

توصيف کرده بود، زمينه » عمقی«و خودش آن را تحقيقی  منتشر کرده پروتوکل هاکتاب 
در روزنامه ضد يهودی  »قتحقي«اين . فون رول بود از سوی خوبی برای اين اميدواری

 صهيونيسم؛ حقيقت اخاد هاعام و«با عنوان ) La Vieille France(» فرانسه قديمی«
در . مشهور يهودی بودو انديشمند نويسنده  اخاد هاعام( .به چاپ رسيده بود» پروتوکل ها

» ماخاد هاعا«اين نويسنده نام . است» ملت«به مفهوم » هاعام«و » يک«يعنی » اخاد«عبری 
  ).مترجم -برای خود انتخاب کرده بود» يکی از آحاد ملت«را به معنی 
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خود قائل بود، حتی زحمت اين را به » تحقيق«برای  ی که لسلی فرای » اعتبار«برغم همه  
که اين به ) Rewentlau(» گراف رونتالئو«خود نداده بود که پی ببرد که فردی با نام 

يک  پس از محاکمه شدن در وشته هايش ذکر کرده بود،اصطالح تحقيق خانم فرای را در ن
، نويسنده يهودی، وارد »اخاد هاعام«دادگاه آلمان، به دليل عدم توانايی در اثبات اتهاماتی که به 

  .کرده بود، مجبور به پرداخت جريمه مالی به وی گرديده بود
  

 متوسل شدن بهازسر خير در هر حال، متهمان دادگاه ترجيح دادند که نظر به اين آبروريزی، 
. که شايد به متهمان کمک کند، بگذرند ی در محاکمه به عنوان شاهد کارشناسیخانم لسلی فرا

  .اين تصميم در يکی از معدود گردهمآيی های متهمان، پيش از آغاز به کار دادگاه گرفته شد
  

آگاه بودند؛  وکل هاپروتنسخه ها و وجود منابع چند گانه برای کتاب  به خوبی از شمارمتهمان 
زيرا اگر کتاب عين حقيقت بود، می بايست تنها يک . حقيقتی که می توانست به زيان شان باشد

لذا، بنا به نظر وکالی . منبع واحد داشته باشد نه چندين و چند منبع مختلف و ضد و نقيض
در ذکر منبع، از  ها در روند دادگاه تنها به يکی از اين منابع بچسبند و متهمان، می بايست آن

پروتوکل متهمان می دانستند که دليلی برای اثبات حقانيت کتاب . اين شاخه به آن شاخه نپرند
به . قبول را در مورد کتاب به دادگاه ارائه کنند يک تئوری قابلندارند و پذيرفته بودند که تنها 

عامه پسندترين تئوری  تاکافی است که او گفت . ساده بود ، چنين کاری کامًالباور فون رول
از سوی رهبريت يهودی  پروتوکل مشايخ صهيون می گويد که مطرح شود؛ همان انديشه ای 

در کنگره جهانی نخست صهيونيسم مورد حمايت قرار گرفته و در اين همآيش مجددًا تصويب 
  .شده است

  
ونيسم در به نخستين کنگره صهي  مربوط ظاهرًا صورتجلسه های پايه تئوری اصلی متهمان،

به ادعای يهودستيزان، نشست های . بود 1897در سوييس در سال ) Basel(» بازل«شهر 
اما اين،  .پايه گذاری نهضت صهيونيسم اختصاص يافته بود به بحث در زمينۀ علنی آن کنگره

به باور يهودستيزان، رسالت واقعی کنگره . »تنها نمايشی ظاهری برای فريب دادن جهان بود«
، بنيانگذار جنبش )Theodor Herzel(» تئودور هرتصل«بود که تحت رهبری  بازل آن

  .صهيونيسم، طرحی برای تسلط يهوديان بر جهان برنامه ريزی شود
  

پيشنهاد فون رول با التهاب و خرسندی از سوی ديگران روبرو شد اما خودشان فورًا پی بردند 
ه از هرنوع به کارگرفتن خانم لسلی فرای که چسبيدن به اين تئوری، آن ها را مجبور می کند ک

فرای نوشته بود و بارها می گفت که  مادام زيرا ندکامًال بپرهيز ادگاهدر دفاع از خود در کار د
اصل به ادعای او، باشد، چرا که پروتوکل ها تئودور هرتصل نمی تواند نويسنده اصلی کتاب 

ننوشته و افزون  چيزی» عبری«بان است و هرتصل هيچگاه به ز» عبری«اين کتاب به زبان 
. نگرفته است) Gaon(» گائون«ها، هرتصل هيچگاه از سوی يهوديان عنوان  بر همه اين

منظور؛ رسيدن يک روحانی به . است» خردمند«در زبان عبری به مفهوم » گائون«(
 .در امر مطالعه و تعمق در نوشته های تورات و کتب مذهبی يهودی است» خردمندی بسيار«

اين عنوان در مورد حکمای رييس يشيواهای يهودی در قرن های ششم تا يازدهم در سرزمين 
. به کار می رفت -سوريه کنونی -زمين های تحت حکومت بابل و شاماتباستانی اسرائيل، سر

اين لقب امروزه برای سکوالرهای نابغه و متبحر در عرصه ی يهوديت به کارمی رود ولی 
اما هرتصل نه تنها روحانی . ک عنوان، رتبه و درجه رسمی نيستدرهمين حال، هرگز ي

  ).مترجم. يهودی نبود، بلکه زندگی و ديدگاههای کامًال سکوالر داشت
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پروتوکل های مشايخ در طول همه زمان تحقيقات و بررسی هايم در مورد پيشينه کتاب 
روبرو د نادرست تاريخی ری جعلی يا يک سنبه اين نتيجه رسيدم که تنها با يک تئو صهيون،

 نيستيم، بلکه حقيقت اين است که در پشت سر اين کتاب، زنجيره ای از باورها و رفتارهای
تنها کافی است . دروغ قرار دارد که يکی از ديگری حيرت انگيزتر و رسواتر است مبتنی بر

» عبری«بان به ز پروتوکل هالسلی فرای مدعی شده بود که کتاب . به يکی از آنها اشاره شود
شده، بلکه شگفت انگيز اين است که اين کتاب هرگز به زبان عبری حتی ترجمه نشده نوشته 
در جامعه . مسلم است که لسلی فرای کوچکترين آگاهی در مورد يهوديان نداشته است. است

اين عنوان تنها در قرون ششم . وجود ندارد) (Gaon» گائون«يهودی رتبه و جايگاهی به نام 
سای مدرسه های دينی يهودی در شماری از سرزمين ها، برای رؤ يزدهم ميالدی برایتا س

تنها برای » گائون«آن زمان به بعد، عنوان از . م نسبت به آنها، اطالق می شدبيان احترام مرد
خبرگان دين که آگاهی سرشاری از تورات داشتند، به کار می رفت و آنگونه که لسلی فرای 

» اشراف« يا   »نجباء«مانند (ان هرگز نام يک طبقه اجتماعی برتر يهودی مدعی بود اين عنو
  . ، نبوده است)و برخی سرزمين های ديگر به کار می رفت  تزاری که در روسيۀ 

  
از نااميدی و شک و ترديدهايش در مورد » کاراديا«فون رول در نامه هايش به پرنسس 

او اين احساس را داشت که آنها . نش نوشته بودتاکتيک های به کار گرفته شده از سوی همدستا
می نوشت که او بيش از هر » کاراديا«فون رول به . در اعمال شان يکصدا و همآهنگ نبودند

و   »فاليش هاور«کس ديگر نگران روند و پايان کار دادگاه برن است و اين در حالی بود که 
متقاعد ساختن قضات دادگاه  از فراهم آوردن زمينه جهت حتی همقطاران و همفکرانش

افرادی مانند فاليش هاور تنها در صدد آن بودند که از اين دادگاه به . خودداری می کردند
با استفاده از صدها آنها می خواستند . عنوان بلندگويی برای تبليغات شان در جامعه بهره گيرند

ه شکلی گسترده بر افکار که به پوشش کار دادگاه می پرداختند، ب روزنامه نگار بين المللی
 ر نخستثير بگذارند و همچنين در صدد بودند که روند دادگاه برن را به تيتجهانی تأ عمومی

  . هر روزنامه ای در اروپا مبدل کنند
  

در آن زمان دنيا در حال آسيب ديدن از اثرات و عواقب بحران رکود اقتصاد جهانی بود و در 
افکار  1934در سال . جهان را در خطر قرار داده بود همان حال تهديد ناشی از کمونيسم،

در چنين هنگامه ای يهودستيزان بر آن . آماده پذيرش باورهای يهودستيزانه بود عمومی اروپا 
بودند که نه در دادگاه، بلکه در سطح افکار عمومی جهان و با استفاده از ابزار دروغ گويی و 

به تبليغ اعتقادات  را داشتند، به شکلی مؤثر و کارآ  فريب که مردم آن زمان آمادگی پذيرش آن
  . يهودستيزانه خود بپردازند

  
درگير در کار دادگاه برن حتی در پی يافتن داليل و مدارکی برای اثبات حقيقی  يهودستيزاِن

آنها حتی اين را می پذيرفتند که کتاب . نبودند پروتوکل هابودن اتهامات وارده در کتاب 
اکاذيبی بيش نيست، ولی هنوز بر اين باور بودند که از آن بايد برای انحراف  پروتوکل ها

در نامه هايش به وکالی خود، فون رول نوشته بود که بايد به گونه . افکار عمومی استفاده کرد
و تضمينی برای حقيقی ای عمل کرد که قاضی دادگاه از صدور حکمی مبنی بر نبود پشتوانه 

  .از بماندب پروتوکلکتاب بودن 
  

، فون رول با اشاره به نقش دفاعيات روند دادگاه از جمله »کاراديا«در نامه هايش به پرنسس 
غير قابل  پروتوکلجعلی بودن کتاب  ين راستا اقدام کنيم که ثابت شودما تنها بايد در ا«: نوشت

کتاب برپايه  غيرممکن است بتوان اثبات کرد که اين نظر می آيد که تقريبًا به ...اثبات است



 135

کار دادگاه که به نتيجه مثبتی در در وضعيت فعلی ما اين انتظار را نداريم ...حقيقت نوشته شده
  . »در دست قاضی دادگاه استسيم و همه چيز بر
  

فون رول همچنين نوشت که گرچه در آن زمان يهوديان از مقبوليت خوبی در جامعه سوييس 
بهترين . ی الپوشانی کندی نمی توانست حقيقت را به آسانبرخوردار نبودند، اما هيچ قاضی عادل

اين ادعا بود که همه گناه ها  ی توانستند به آن توسل جويند،که فون رول و همدستانش م چيزی
  در نامه هايش همچنين فون رول . »سودای فتح جهان را دارند«يهوديان است که  بر عهده 

ای برنامه های خود جلب کنند؟ مانند هنری فورد را برمی پرسيد که چرا نبايد پشتيبانی افرادی 
ها مسلمًا می توانستند  کيد داشت که با حمايت و بهره گيری از افرادی مانند هنری فورد آنو تأ

از پيش تنظيم شده و ی به شکل بهتری اين ادعا را مطرح کنند که جهان در خطر توطئه 
  . يهوديان است از سوی سازمان يافته

  
ديگر فون رول اين بود که بايد به سوييسی ها در مورد هزينه مالی باالی برپايی چنين  پيشنهاد

بسيار حساس  دادگاهی هشدار داد، چرا که سوييسی ها معموًال در زمينه پول و مال دنيا 
  .هستند

  
دادگاه برن برای يهودستيزان . دادمی فاليش هاور به اقدامات خود ادامه  در ميان اين رويدادها

چرا که اگر  روانی، سزايی برخوردار بود؛ چه از نظر اخالقی و چه جنبهه از اهميت ب
يهودستيزان در اين محکمه به موفقيت دست می يافتند، ديگر هيچ يهودی نمی توانست جرأت 

يهوديان قصد دارند «فاليش هاور اخطار می کرد که . داشته باشد چنين دادگاهی را تکرار کند
  .»ما را ذبح کنند

  
می نوشت که شب های بسياری را با بيداری و » کاراديا«فون رول در مکاتباتش با پرنسس 

فون رول می دانست که . پريشان احوالی به روز رسانده و شديدًا نگران حکم دادگاه است
گوشزد   »کاراديا«کار می کرد و در خدمت آنها بود و از اين رو به  تودلی برای آلمانی ها 

ونال سوسياليست های ی کوشد از منافع خود در برابر نفوذ و افزون خواهی ناسيمی کرد که م
  . کند آلمانی دفاع

  
اليش هاور خود را آماده بيش از اندازه مزاحم کار بود و ف  ن رولفو. اما ديگر دير شده بود

 تاکرد هنگامی که فون رول درخواست . زمينه را برای کنار گذاشتن او فراهم سازد می کرد تا
اطالعاتی در مورد کميته بين المللی دريافت کند که فاليش هاور ازطريق آن پول گردآوری 

من بسيار شگفت زده ام که چه شده که «می کرد، فاليش هاور با خشم و غضب پاسخ داد که 
من «: فاليش هاور از جمله خطاب به فون رول نوشت. »شما اکنون چنين درخواستی می کنيد؟

ام با رويدادهای بسياری روبرو شده ام، اما اکنون دليل منطقی در مورد در طول زندگی 
را مطرح می کنيد؟ بايد بدانيد که  به چه دليل اين درخواست  نمی دانم. درخواست شما نمی يابم

کميته بين المللی در همه جنبه های مربوط به کار دادگاه، مشغول انجام وظيفه است و شما هم 
من در زندگی ام با افراد مختلفی روبرو شده ام ولی هرگز با . شحال باشيدبايد از اين امر خو

شما هرگز نخواهيد توانست از من نام رييس کميته بين المللی . چنين وضعی برخورد نکرده ام
در نشست بعدی کميته نيز من موضوع درخواست شما . و يا نام اعضای آن را به دست آوريد

  . »را مطرح خواهم کرد
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گزارشی به حزب نازی آلمان در ارفورت ارسال شد که در آن آمده  1935زدهم نوامبر دريا
با اخراج . ی شهر برن کنار گذارده شده استبود فون رول از مقامش به عنوان رييس جبهه مل

  .ون رول تکيه زدجايگاه ف فون رول از اين پست، بوريس تودلی ارتقاء مقام يافت و بر
  

دسته يهودستيزان توسط دار و  ضباطی کامل برقرار شد؛ همه اعضاء ودر پی اين رويداد، ان
هر شک و ترديد در مورد اعضای سازمان آنها . ها مورد تحقيق وبررسی قرار گرفتند خود آن

ها گزارشی بود که به موجب آن، يک زن منشی،  يکی از آن. به  ارفورت گزارش می شد
درپی اين گزارش او بالفاصله . يهوديان می شد متهم به همکاری با) Renzau(خانم رنتسائو 

تنها گناه اين زن بيچاره اين بود که در حضور تودلی . به يک اردوگاه کار اجباری فرستاده شد
به مزاح، لطيفه ای را که تازه شنيده بود، بازگو کرده بود؛ لطيفه ای که در آن گفته شده بود  

قطعی و «و ديدند که چيزی نيست جز نتيجه  پس از مرگ گوبلز، وصيت نامه اش را گشودند
همين مزاح  و جوک  ! برگزار شود آينده که قرار بود در آلمان  همه پرسی نتيجه   »اليتغير

زن منشی بيچاره به اردوگاه کار اجباری و مرگش  فرستادن اين مزه کافی بود که موجببی 
  . شود

  
  

  شيوه های دفاع متهمان دادگاه
  

پرسش های اخالقی که وکالی هر متهم گناهکار را شرمنده می کند اين  يکی از دشوارترين
شما به عنوان وکيل فردی گناهکار، چگونه به خود اجازه می دهيد که از او دفاع «است که 

پاسخ اکثر وکالء به اين پرسش اين است که وظيفه وکيل، داوری در مورد متهم . »کنيد؟
به  داوری   برعهده دارد و قاضی است که نهايتًا  دگاهدا  قاضی  وظيفه را  نيست، بلکه اين

وکيل مدافع صرفًا نماينده متهم در دادگاه است، حقوق او را در نظر می گيرد و . می پردازد
می کوشد وضعی را فراهم کند که بيان و باور متهم در مورد طبيعت جرم و ديدگاه های او 

يک متهم به تجاوز به عنف يا يک قاتل،  اصول اخالقی در رابطه با دفاع از. مطرح شود
اصولی است که در چهارچوب قواعد سامان يافته اند و وکالء همواره تکرار می کنند که خود 

متهمان، احساس راحتی نمی   آنها نيز در برابر طبيعت اين جرم های صورت گرفته توسط
نظر می رسد ه ست و بمشکالت اخالقی ناشی از پرونده های قضايی هرگز قابل حل ني. ندنک

پاسخ قانع کننده ای برای آن  شايد تا آن زمان که -که همواره افکار عمومی را آزار خواهد داد 
ی که اما حقيقت اين است که تا هنگام. ارائه شود که حس عدالت جويی انسان را ارضاء کند

چه  هرمتهم؛ کرده محکوم شود، بايدخاطر خطای ناه اين خطر وجود دارد که فردی بيگناه ب
پاسخ درست، . گناه، از حق داشتن وکيل و دفاع شايسته برخوردار گردد گناهکار و چه بی

خطوط قرمزی که فراتر از آن، ديگر وکيلی به : مربوط به حيطه و عرصه اخالقی قضيه است
  خود اجازه ندهد که از يک متهم دفاع کند، کدام خطوط است؟ 

  
از  جريان دادگاه برن، همانند خود متهمان، وکالی آنان نيزاما چنين به نظر می رسيد که در 

هيچيک از اين . دادگاه احساس ناراحتی نمی کردندابعاد مسئله اخالقی قضيه مطرح شده در 
در اين ميان . نکرد ل مشايخ صهيونپروتوکوکالء تالشی برای يافتن حقيقت در مورد کتاب 

. کنند جلب شوند که حاضر باشند از متهمان دفاع  ديگر بخت اندکی باقی مانده بود تا شاهدانی
به جای آن، تالش گسترده ای انجام می گرفت تا نوشتارها و اسنادی کتبی عليه آن گروه از 

تيم وکالی متهمان . رهبران جامعه يهودی بدست آورده شود که درگير روند کار دادگاه بودند
که  اما پيش از آن. ها به کار گيرد ان آنمی خواست اين مدارک را عليه اين يهوديان و شاهد

فهرست کامل گواهان در دادگاه شنيده شود، فردی نامش مطرح بود که به باور متهمان و 
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از ديدگاه . ها، بيش از ساير شاهدان می بايست اعتبار و جايگاهش متزلزل شود وکالی آن
ن آنها در کار دادگاه به فاليش هاور، اين شاهد که حتی يهودی نيز نبود، خطرناک ترين دشم

ممکن دست زدند گير در کار دادگاه، به هر تقالی در از اين رو، يهودستيزاِن. شمار می رفت
تا اسناد و مدارکی را برای بی اعتبار کردن اين فرد که کسی جز کارشناس تعيين شده از سوی 

  .رندنبود، بدست آو)  Karl Albert Loosli(دادگاه يعنی، کارل آلبرت لوسلی 
 

  کارل آلبرت لوسلی
  

در شهر برن سوييس بدست چاپ سپرد،  1927در مقدمه کتابی که کارل آلبرت لوسلی در سال 
اگر کسی چند ماه پيش به من می گفت که مجبور خواهم شد در برابر «: وی از جمله می نويسد

ساس می کنم احاما امروز . شوکه می شدم احتماًال ی به موضوع يهوديان بپردازمافکار عموم
  . »پرداختن به اين قضيه يک وظيفه ای اخالقی و وجدانی و انسانی من استکه 

  
ازنخستين سالهای طفوليت لوسلی، بارها چيزی نمانده بود که نسبت به يهوديان نفرت پيدا کند 

حتی قبل . نوجوان بود  او به عنوان يک يزی جزء و بخشی از دوران رشديهودستو چه بسا که 
در پنج سالگی، به عنوان يک کودک، به وی گفته شده بود که چگونه يهوديان، عيسی از آن، 

اين موضوع و داستان هايی که مادر لوسلی در مورد سرنوشت . مسيح را به صليب کشيدند
او، لوسلی را در  ی حضرت مسيح تعريف می کرد، چنان بر او اثر گذاشته بود که روزی دايه

 لوسلِی. زی های چوبی خود، شکل صليب را بوجود آورده بودحالی يافت که با اسباب با
. می خواهد با اين صليب ها، يهوديان بد را کتک بزند دايه اش تعريف کرد که کودک برای

يز به ستايش ضد تعريف کردند و آنها ن خانوادهپدر و مادر لوسلی اين داستان را برای دوستان 
) Ham(لوسلی حاضر به خوردن گوشت خوک  هربار هم که. کودک پرداختنديهودی بودن 

نبود، مادرش تهديد می کرد که همه مردم حتمًا فکر خواهند کرد که او به خاطر طفره رفتن از 
  . خوردن گوشت خوک ، يک يهودی است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،لبرت لوسليآآارل 
  کارشناس از سوی دادگاه برن
  .دبه یهودستيزان پاسخ می ده

  
اين خانواده به کار تجارت اسب . يک خانواده يهودی زندگی می کرددر دهکده لوسلی تنها 

، لوسلی هنوز نيز پس از سال ها. می آورد خوبی به دست  درآمد  اشتغال داشت و از اين راه 
. را به ياد آورد رنگين و چوبين می توانست خانه روستايی اين يهوديان با کاشی ها و آجرهای

بنامند و در قايم موشک بازی  »خانه يهودی«د اين منزل را پسربچه های دهکده عادت داشتن
هر بار که توپ پسرها به هنگام . ، از پنهان شدن در پشت اين خانه خودداری می کردندها

سی که به دنبال توپ می رفت، می افتاد، ک» خانه يهودی«بازی به ناگهان به داخل محوطه اين 
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. می گشت يهودی به دست او می داد، باز اين خانوادهيا سيبی که  اوقات با تکه ای شيرينیاکثر
  .است» مزه خاص يهودی«اما کودکان اعتقاد داشتند که اين شيرينی يا سيب، دارای 

  
يکی از اين دو . لوسلی نسبت به دو فرزند اين خانواده يهودی حس دوستانه و نزديکی داشت

به زبان در ميان خود يهودی هربار که اين دو کودک . لوسلی بود کودک يهودی، همکالسی
ها  ها بود سخن می گفتند، کودکان دهکده بر اين عقيده بودند که آن فرانسه  که زبان مادری آن

  .افزوده می شد شان به اين اطفالهستند و بر بی اعتمادی » عبری«مشغول صحبت به زبان 
   

در سال . ان بيشتری آشنا شدها بعد بود که به هنگام دوران دانشجويی، لوسلی با يهودي تنها سال
های دانشجويی، لوسلی ديگر اعتقادات خاص خود را يافته و حاضر نبود بدون تفکر و انديشه، 

کنجکاوی روشنفکرانه و صداقت مادرزادی اش . بپذيرد را در مورد ديگرانهر پيشداوری 
شجوی دانشگاه موجب می شد که نگاهی دوم و تازه به يهوديانی داشته باشد که همانند او دان

ها  سر و کار داشت، اصليت لهستانی يا روسی داشته و فقير  بيشتر يهوديانی که او با آن. بودند
فقر و تنگدستی اين يهوديان با باور لوسلی که همه يهوديان ثروتمند و در جستجوی پول . بودند

جيب به نظر گرچه برخی از رفتار اين يهوديان برای لوسلی ع. بيشتری هستند، متفاوت بود
را که در کار، فعال و کوشا حقيقت می رسيد، اما وی اخالق خوش آنها را می ستود و اين 

نه تنها دلبندی اين يهوديان به تحصيل، بلکه تعهد آنها به صداقت در . بودند، تحسين می کرد
برای هر امر زندگی، و باالتر از همه اين ها، پايبندی اين جوانان يهودی به آرمان هايشان، 

بنا بر همان کنجکاوی ذاتی اش، لوسلی، هراز . لوسلی هم عجيب و هم قابل ستايش می نمود
چندی، دعوت اين جوانان يهودی را به رفتن به اتاق محل زندگی شان برای گفتگو درباره 

به نظر لوسلی می . ربوط نبود، می پذيرفتًا به آنها نيز مظاهر عمومی و کلی که مواردی 
 -خويش را فدا کنند  شيرين حتی جان يهوديان حاضرند برای تحقق باورهای خود  رسيد که اين

که خود نمی توانست چنين ايثارگری و َدِهش  لوسلی از اين. همانگونه که بعدها نيز چنين شد
به آنها حسادت می ورزيد  ، در قلب خويشقاطعانه و صميمانه ای مانند اين يهوديان داشته باشد

  .به خوبی می دانست که نمی تواند خود را در اين مسير تغيير دهداما اين را هم 
  
در طول سال های بعد، در آن هنگام که لوسلی شغل منقد و داد و ستد آثار هنری را انتخاب  

خود از عالقه اش به معامله با يهوديان سخن » آريايی«کرده بود، او اکثر اوقات به دوستان 
يريهوديان حاضر بودند يک تابلوی نقاشی را که جعلی از آب اين يهوديان برخالف غ. می گفت

 -کنار بگذارند  گذاشته شده خود برای فروش،در می آمد، با رغبت از ميان آثار به نمايش 
دوستان لوسلی گاه اين حقيقت را می پذيرفتند که . حتی اگر متحمل زيان مالی سنگين می شدند
ولی . اين امر جنبه استثنايی دارد شد، اما می گفتند کهاين يا آن يهودی ممکن است آدم خوبی با

عقايدی  ، نمی توانست چنينلوسلی برخالف دوستانش که همه يهوديان را بد و منفی می ديدند
  .داشته باشد

  
را که پروتوکل مشايخ صهيون ، دوستی نسخه ای آلمانی از کتاب 1924يک روز در سال 

قبل از آن، لوسلی . بود، در اختيار لوسلی قرار دادبه چاپ رسيده » آلفرد روزنبرگ«توسط 
بر جهان، کتاب و   در روزنامه ها خوانده بود که در رابطه با توطئه يهوديان برای تسلط

مطالبی منتشر می شود ولی تا آن زمان تنها برخی از اين مدعيات را در روزنامه ها خوانده و 
به دستش پروتوکل ها پس از آنکه کتاب . دانستواقعی و غيرقابل قبول می  اين ادعاها را غير

پس از خواندن چند صفحه اين احساس را . رسيد، از روی کنجکاوی به مطالعه آن پرداخت
داشت که می خواهد کتاب را به دور بيندازد ولی از روی حس احترام به هر آنچه که مکتوب 
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تاب نيز اين حس را داشت که با به پايان بردن مطالعه ک. بود، به خواندن کتاب ادامه داد
  .محتوای آن ساده انديشانه و ابلهانه است و بيشتر به يک لطيفه بی مزه شباهت دارد

  
رخ، نويسنده و منقد هنری برای خود در جامعه جايگاه در آن زمان لوسلی به عنوان يک مّو

است و » حضحقيقت م«پروتوکل ها دوستانش به او گفته بودند که کتاب . ويژه ای يافته بود
برای همه گروه های يهودستيز، اين کتاب مورد پرستش است و انجيل دوم محسوب می شود و 

يهودی بين «چندی بعد کتاب . درست به همين دليل بود که لوسلی کتاب را تا به آخر خواند
نوشته هنری فورد را که حتی رايگان در اختيار همگان قرار می گرفت، به دست » المللی

لوسلی ساده انديشانه فکر کرده بود که کتاب هنری فورد نظر او را تقويت . طالعه کردآورد و م
زباله ای بيش نيست هرچند که بدليل مشغله های زيادش،  پروتوکل هامی کند که کتاب 

زودی بخواند، چرا که يهوديان در صدر مسائل و دلمشغولی ه نتوانست کتاب هنری فورد را ب
  . شتندهای زندگی او قرار ندا

  
که فورد به  با شگفتی پی برد اما هنگامی که فرصت مطالعه کتاب هنری فورد را يافت،

باور دارد و حتی در زمينه تبليغ و انتشار آن در پروتوکل ها   کتاب» حقانيت«و » اصليت«
در روزنامه » گريوزفيليپ «لوسلی هرگز مقاله های تحقيقی . جهان اصرار می ورزد

را که کذب بودن کتاب پروتوکل ها را مطرح می کرد، نخوانده بود و روحش  تايمزبريتانيايی 
اما زمانی که کتاب هنری فورد را می خواند مرتبًا به ياد کتاب موريس . از آن خبر نداشت

می افتاد که سال ها قبل، به هنگام مطالعه دوران تاريخی ناپلئون ) Maurice Joly(ژولی 
برايش  پروتوکل هااين کتاب با کتاب مفاد تدريج شباهت های سوم آن را خوانده بود و به 

او اين دو کتاب را با هم مقايسه می کرد و شباهت های آنها برايش عصبانی . روشن ترمی شد
يک مشت اکاذيب بيش نيست و عامالن نشر پروتوکل ها لوسلی باور داشت که کتاب . کننده بود

 باور فرد روزنبرگ، خطاکار هستند و به گسترش يکو توزيع اين کتاب مانند هنری فورد و آل
لوسلی با خود می گفت که اگر در توانش بود، اين افراد را به محاکمه . خطا دست ياری داده اند

  . می کشاند
  

در اين مرحله بود که لوسلی به اين باور رسيد که به عنوان يک شهروند سوييسی بايد پا پيش 
و عامالن نشر و توزيع آن به پروتوکل ها و با جعليات کتاب  بگذارد، آستين ها را باال زند

لوسلی تصميم گرفت که کتابی در مورد يهوديان و يهوديت و شيطانی به نام . مبارزه برخيزد
  .يهودستيزی به رشته تحرير درآورد

  
به  1874به هنگام بررسی وضعيت يهوديان در سوييس، او دريافت که از بيست وهشتم ماه مه 

سو، يهوديان در سوييس حق شهروندی يافته بودند، اما لوسلی در شگفت بود که چگونه اين 
پنجاه سال پس از اين رويداد، همچنان بخش هايی از جامعه سوييس در مورد يهوديان تبعيض 
نی قائل می شوند آن هم در حالی که در ميان هر صد آريايی ساکن سوييس تنها يک نصفه، يع

  .وجود دارديک يهودی برابر هر دويست آريايی  و در  نيم درصد يهودی است
  

تا قبل از درک اين واقعيات و تا پيش از مطالعه کتاب هنری فورد، لوسلی يکی از ستايش 
او زندگينامه فورد را خوانده بود و  اين آمريکايی برخاسته از فقر و . کنندگان فورد بود

به يکی ازمشهورترين ميليونرهای جهان تبديل تنگدستی را که از شغل ساده ای مانند مکانيکی 
د به عنوان به هنری فور لوسلی . می دانست» رؤيای آمريکايی«شده بود، نمادی از تحقق 

برای او، فورد فردی . جوان در سراسر جهان، می نگريست برای نسلقابل ستايش  نمادی
کتاب فورد، يعنی  اما پس از خواندن. خوب و مثبت قرن بيستم بودنمايانگر همه نکات 
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. و دچار سرخوردگی فزاينده ای گرديد ريخته و آشفته شد لوسلی در هم ،»يهودی بين المللی«
کور است و  فورد تا اين حد نسبت به واقعيات از خود می پرسيد که چگونه چشمان فردی مانند

ن، حتی هزار ساکن کره زمي درباورهايش راه خطا می رود؟ در دنيای امروز از ميان هر يک
پس . تنگدست هستند و زندگی سختی را می گذرانند و بيشتر يهوديانيهودی نيست  نفرشان يک

عالم حکومت کنند؟ چگونه ممکن  چگونه يهوديان می توانند دولتی جهانی تشکيل دهند و بر کّل
فورد در کتابش ادعا کرده، کمتر از سيصد يهودی که به زعم او که است که بر طبق آنچه 

 - ر دنيا شده و بر همه بانک های دنيا کنترل داشته باشند رَورا زير کنترل دارند، آقا و َسجهان 
و در حالی که نمی توانند حتی همکيشان خود را از فقر و تنگدستی رهايی بخشند، همه بورس 

  های سهام جهان را با انگشت کوچک خود بچرخانند؟
  

طور آلمان نبود که با هذيان ها و جاه طلبی های از ديدگاه هنری فورد، اين قيصر ويلهلم، امپرا
به نبودند که » کروپ«اين کمپانی های آلمانی، مانند کارتل . خود موجب جنگ جهانی شده بود

حتی اين آلمان ها . بازارهای تازه ای برای فروش توليدات شان بودنديافتن جستجوی سختی در 
را از پيکره خاک فرانسه جدا » لورن - اسآلز«، مناطق »رؤيای آلمانی«نبودند که در تحقق 

اين يهوديان بودند که ! کرده بودند، بلکه مسبب همه اين رويدادها، روزنامه های يهودی بودند
، که به گلوله اول در )Sarajevo(» سارايه وو«در پشت سر ترور وليعهد اتريش در شهر 

که در سرزمين هايی که حتی يک جنگ جهانی اول مبدل شد، قرار داشتند و اين يهوديان بودند 
جنگ به راه انداخته بودند، ) Montenegro(يهودی هم درآن نبود، مانند ژاپن و مونته نگرو 

و اين يهوديان بودند که در پشت سر اعالن جنگ چين به آلمان قرار داشتند، و حتمًا اين 
ود به جنگ جهانی روزنامه نگاران يهودی بودند که دولت صلح طلب آمريکا را وادار به ور

  . اول کردند
  

لوسلی با خود می گفت که براستی چگونه ممکن است فردی مانند هنری فورد به چنين 
  اراجيف و مهمالتی باور داشته باشد؟ 

  
ديدگاههای فورد درقبال ديگری لوسلی را از ی که بيش از هر امرموضوع های ريشه ايکی از

د بود که در جريان جنگ جهانی اول، اين يهوديان خشمناک می ساخت، اين ادعای فور
اقدامات ميهن ورود به يهوديان بودند که آتش جنگ را برافروختند و پس از آغاز آن نيز از 
لوسلی به اين نتيجه . پرستانه در کشورهايی که در آن زندگی می کردند، خودداری نمودند

ر را عين حقيقت می دانست صداقتی داشت و اين افکا اندک   رسيده بود که اگر هنری فورد
نمودها و مثال های بسياری وجود . می بايست که دست کم در مورد آنها کمی هم تحقيق کند

داشته که نشان می داد يهوديان در هر کشوری که زندگی می کردند، نسبت به آن سرزمين 
ن سرباز تنها در آلمان بيش از يک صد هزار يهودی به عنوا. احساسات ميهن پرستانه داشتند

بيش از دوازده هزار يهودی در جبهه های . در جبهه های جنگ جهانی اول شرکت کردند
بيش از سی و پنج هزار يهودی، نشان شجاعت صليب آهنين را که به  جنگ جان باخته بودند و

 بر خاطر جانبازی و ايثارگری شان در جبهه های جنگ دريافت کرده بودند، با افتخار تمام
  .کردند سينه نصب می

  
لوسلی بر آن بود که کتابی در مورد يهوديان به رشته تحرير درآورد ولی خيلی زود دريافت 
. که اگر قصد نگارش چنين کتابی را دارد، بايد به مخالفت با افکار هنری فورد بپردازد

در نوشته بود و در باره آن نادرستی که هنری فورد  نااميدی و خشم لوسلی از جعليات و افکار
کتاب او به خانه بسياری از اروپاييان راه يافته بود، حد و اين ها هزاران نسخه از طول سا
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ی فورد توهينی به هوشمندی و خرد لوسلی با خود می گفت که افکار هنر. اندازه ای نداشت
  . است هرانسان

  
که برای هم بود اين تّوء دريهوديان ديگر، لوسلی هم ابتدا يهوديان و غير همانند بسياری از

مقابله با يهودستيزی بايد از حقايق و اسناد و مدارک و با کاربرد منطق روشن و شفاف بهره 
ساده لوحانه فکر می کرد که می توان انديشه های يهودستيزانی چون به طرزی لوسلی . گرفت

لوسلی در اين عوالم ساده . هنری فورد را رسوا ساخت و راه راست را به آنها نشان داد
رانه خود بر اين باور بود که افراد عادی نيز پس از مطالعه حقيقت و آگاهی از اسناد و انگا

افرادی مانند هنری فورد پی خواهند برد و در نتيجه،  نادرستی انديشه های مدارک واقعی به
کتاب هنری فورد هم از کتاب فروشی ها جمع آوری خواهد گرديد و روزنامه هايی که مطالب 

آيا اين آريايی ها نبودند . بنويسند، در پيشخوان روزنامه ها قرار نخواهند گرفتيهودستيزانه 
بودند که مذهب خود را به ضرب شمشير و زور به  هکه در طول يک هزار سال کوشيد

ديگران بقبوالنند و حتی برای اين منظور متوسل به شکنجه و قتل شوند؟ آيا اين قصد آريايی 
نبود که » کفار غيرمسيحی«و » غير باورمندان«ی مسيح به ها برای قبوالندن صليب عيس

مرگ و نيستی را برای اقوام و سرزمين های ديگر به ارمغان آورده بود؟ آيا اين آريايی ها 
نبودند که سرزمين های بيگانه را فتح کرده و به هر وسيله ممکن، ملت های بيگانه را به 

می ناميدند و در » اقوام پست«ند که ديگر ملت ها را بردگی برده بودند؟ آيا اين آريايی ها نبود
رحمی بر سرزمين اين اقوام چيره می شدند، به آزادی آنها تعرض می کردند و حتی  کمال بی

پس، چگونه می توان همه اين  خود باز می داشتند؟  خدای خاص اقوام ديگر را از پرستيدن
  قربانی بودند؟ وديانی نسبت داد کهيهجنايات را که خود آنان براه انداخته بودند به 

  
لوسلی با شرمندگی بسيار به ياد می آورد که چگونه خانواده و نزديک ترين کسانش از همان 

به همين دليل بود . طفوليتش مرتب در گوش او می خواندند که همه يهوديان بد و شرور هستند
امی بود که هر خواننده عادی، اين ن. را برای کتاب خود انتخاب کرد »يهودی بد«که او عنوان 

ماهيت حقيقی «در زمينه » افشاگر«ابتداء فکر می کرد که اين کتاب هم در رديف کتاب های 
اما هنگامی که معلوم شد که کتاب از يهوديان دفاع می کند، نسخه های آن از . است» يهوديان

اصًال منطق لوسلی درس عبرت گرفت که يهودستيزی . کتاب فروشی ها کنار گذاشته شد
. در نبرد با آن به کار نمی آمد يهودستيزی واقعيتی بود که انديشه های منطقی. خاصی ندارد

حتی . مبارزه منطقی با يهودستيزی مانند آن بود که انسان سر خود را بيهوده به سنگ بزند
ن مدت ها پس از آنکه کتاب لوسلی به دست فراموشی سپرده شده بود، کتاب هنری فورد همچنا

در سراسر جهان به زبان های گوناگون ترجمه می شد و انتشار می يافت و اين در حالی بود 
که حتی عذرخواهی مشهور هنری فورد و اين بيانيه او که کتاب هايش را از همه مراکز پخش 

  . جمع خواهد کرد، مانع تکثير انديشه های کتبی ضد يهودی او نشد
  

قاضی . اير به عنوان کارشناس دادگاه برن انتخاب شدقاضی م ، لوسلی توسط 1934در سال 
ماير ابدًا مايل نبود که يک يهودی را مأمور اين کارشناسی کند و اين در حالی بود که در شهر 
برن غيريهوديان زيادی وجود نداشتند که شايستگی انتخاب به سمت کارشناس دادگاه را در اين 

غيريهودی هم با تأمل وتعمق بسيار اين سمت را لوسلی . زمينه خاص و حّساس داشته باشند
 لوحانه است که فکر کرد کهلوسلی به درستی به اين نتيجه رسيده بود که بسيار ساده . پذيرفت

او اکنون به اين نتيجه رسيده . به مبارزه پرداخت» بازار انديشه ها«می توان با يهودستيزی در 
با عقايد و انديشه ها، بلکه به پيشداوری ها  بط بود که مبارزه با يهودستيزی نه موضوعی مرت

او به اين نتيجه رسيده بود که برای مبارزه با هنری فورد و هنری فوردهای اين . مربوط است
ولی آيا می شد در صحن دادگاه . زمانه، نمی توان با آنها در کتاب فروشی ها به مقابله پرداخت
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ه خود می گفت اين يهوديان نبودند که در دادگاه به به مبارزه با يهودستيزان پرداخت؟ لوسلی ب
پر وتوکل مشايخ محاکمه کشيده می شدند، بلکه اين يک سند جعلی و کذب، يعنی کتاب 

ز چاره بود که به صحن دادگاه آورده می شد و در اين ميان متهمان يهودستيز دادگاه نيصهيون 
به . دادگاه نداشتند در برابر ای خودادعاهای جز آوردن شاهدان و کارشناسانی برای تصديق 

اما . در دادگاه حاضر شوند به عنوان شاهد ی مانند هنری فورد اين اجازه داده نمی شد کهدافرا
اولريش «به ناگهان با  راستی از کجا می بايست خبردارشود که خود را در دادگاهه لوسلی ب

  روبرو خواهد ديد؟» فاليش هاور
    
اب لوسلی را خوانده بود و به خوبی می دانست که در دادگاه، همدستان کت» اوبالد فون رول«

او با يک کارشناس مجرب و فردی که نتوان او را تحت تأثير قرار داد و يا با رشوه و 
فون رول با نوميدی به . های ديگر تطميع کرد، همانند لوسلی، روبرو خواهند شد» مشوق«

اهی که شده، فردی کارشناس يافت شود که بتواند با نوشت که بايد از هرر» کاراديا«پرنسس 
به سود متهمان سخن مقابله کرده و دادگاه بيان خواهد کرد،  تخصص و مطالبی که لوسلی در

را پيشنهاد داده بود که نيز اين راهکار » ارفورت«شهر  در همان حال، حزب نازی در. بگويد
  . ی کرددر دادگاه لوسلی را بی اعتبار معرف تالش شود تا

  
همه شما بايد با شدت «: نوشت) Schnell(» شنلا«در بيست و هشتم نوامبر، فاليش هاور به 

 آيا ما تنها با. لوسلی نياز دارممن به فوريت به اطالعاتی در مورد فردی به نام . تمام کار کنيد
به  1906همدستانی دارد؟ آيا لوسلی در سال  لوسلی روبرو هستيم، يا اينکه او حاميان و

  .»الجزاير سفری داشته است؟
  

سئوال در مورد سفراحتمالی لوسلی به الجزاير و تالش برای کسب آگاهی درباره درستی يا 
نظر ه و ب فاليش هاور مطرح شده  نادرستی آن، موضوعی بود که چندين بار در نامه های 

شما نمی توانيد «: فاليش هاور نوشت. ل شده استيد که به وسواس فکری برای او مبدمی رس
روشن شود، چقدر ارزشمند خواهد بود،  تصور کنيد که اگر اين معمای سفر لوسلی به الجزاير

معلوم شود، برای زيرا اطالعاتی مهم بدستم رسيده است که تنها اگر درستی سفرش به الجزاير 
در غير اين صورت اين اطالعات من نيز  محسوب خواهد شد و  ذيربطدادگاه يک موضوع 
رساند که فهرستی از » فاليش هاور«به آگاهی » تودلی«چند روز بعد، . »بی ربط خواهد بود

همه لوسلی های موجود در کتاب راهنمای تلفن را برايش ارسال می دارد، ولی شماره تماس 
اين اطالع » تودلی«. هنوز نتوانسته در مورد سفر لوسلی به الجزاير اطالعاتی به دست آورد

  . رساند» فاليش هاور«به آگاهی ) During(» دورينگ«ی با اسم رمز را در نامه ا
را شنيد که لوسلی هيچگاه در شمال آفريقا  اين خبر» تودلی«از » فاليش هاور«اما سرانجام 

  . شد» فاليش هاور«زندگی نکرده است؛ خبری که موجب نااميدی بسيار 
  

 جرج برونشويگ، با حس خاصی آمد،در سال های بعد، هر هنگام که نام لوسلی به ميان می 
، سه روز پيش 1934در شامگاه بيست و ششم اکتبر . در مورد او با دوستانش سخن می گفت

از آغاز کار دادگاه برن، برونشويگ تا ديروقت در دفتر کارش مشغول بود و سعی می کرد 
حاکمه اصلی از آن، افکارش را در آستانه آغاز م که يادداشت هايش را نظم دهد و مهم تر

اول که عصبانی و آشفته بود، برونشويگ . زنگ تلفن به صدا درآمد ناگهان که متمرکز کند
ولی تماس گيرنده همچنان به زنگ زدن ادامه می داد و در . نمی خواست به اين تلفن پاسخ دهد

در آن سوی خط، . جواب دادبا بی ميلی زنگ هفتم، برونشويگ سرانجام گوشی را برداشت و 
 دی که خود را يک يهودی و صاحب مغازه ای کوچک معرفی می کرد، با هيجان بسيارفر

در مرکز شهر برن يک کتابفروشی بزرگ به ) Werdt(» ورت«داشت می گفت که در پاساژ 
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برونشويگ کوشيد تا اين يهودی . شکلی آشکار در حال فروش کتاب های يهودستيزانه است
دفتر کار . يد داد که به فوريت موضوع را بررسی خواهد کردهيجان زده را آرام کند و به او ام

داشت و برونشويگ قصد کرد که شخصًا با » ورت«فاصله اندکی با پاساژ  تنها   برونشويگ
شته نو» يهودی بد«جا بود که با شگفتی دريافت کتاب  در آن. پای پياده به آن پاساژ برود

ر مرکز ويترين کتابفروشی قرار گرفته و ، در نسخه های بسيار، د1927سال  لوسلی، چاپ
اين کتاب توسط انتشارات . درون کتابفروشی هم چند رديف به اين کتاب اختصاص يافته است

برونشويگ با . به چاپ رسيده بود) Pestalozzi Fellenberg(» پستالوزی فلنبرگ«
برن به اين شهر  خشنودی با خود فکر کرد همين واقعيت که يک کتابفروشی بزرگ در مرکز

باور رسيده که با عرضه چنين کتابی، امکان کسب درآمد بيشتر برايش ميسر است، نشان می 
دادگاه برن در آستانه . است دهد که توجه افکارعمومی شهر اکنون به دادگاه برن معطوف شده

امر بود که می خواست از  به همين نظرنيز بود و صاحب آن کتابفروشی  شروع  کار خود
  .گيردگاه، برای کسب درآمد بيشتر بهره ای بعمومی به دادتوجه 

  
با برونشويگ و  ديگر دادگاه برن به اين مسيرافتاده بود که مورد توجه همگان قرار گيرد و اين

  .تيمش بود که به شکلی درست از اين توجه استفاده کنند
  

آورده بود و در اين  افراد درگير در آن به وجودهمۀ را برای  دادگاه برن هراس و اضطرابی
ميان، برای يک وکيل جوان که در عنفوان شکوفايی کاری خود بود، حالتی سرمست کننده  

ها و رفع  اين امر بود که دفاع از حق يهوديان و موجوديت آن ،اما باالتر از آن. داشت
يهودی  مسلمًا هيچ  که تحقيرکننده ترين اتهامات از قوم يهود، رسالت و فرصتی بی نظير بود 

  .نمی توانست از آن بگذرد
  

در حالی که در برابر ويترين کتابفروشی جرج برونشويگ جوان در آن شب سرد پائيزی برن، 
واهمه  با  و مبارزه  ی دانست که پس از ماهها کار بی وقفه و خسته کنندهبزرگ ايستاده بود، م

و اين محاکمه هرگز و به هيچ ها و دلهره های بسيار، اکنون زمان پيروز شدن در دادگاه است 
  .ناکامی روبرو شود نبايد با  بهايی 
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  فصل ششم
  

  
  تصميم های دشوار

  
و » دوشايله«و مقاله های » رادزيويل« سبا پرنسا و بارها مصاحبه جرج برونشويگ باره

 بود که آورده به ذهن او هجومو فرضيه های عجيب رشته هايی از افکار . را خواند» ريوزگ«
او رشته حقوق آموخته . که به آن باور داشت، ارتباطی بيابد توانست ميان آن ها با حقايقینمی 

 هميشه براين اعتقاد بود که . بود تا مدافع حق و عدالت باشد، يا دست کم اين گونه فکر می کرد
ورات غلط  شی از ناآگاهی  و جهالت است و خرافات از تصنفرت کور و پيشداوری ها، نا

ان ها فکر می کرد که بايد به انس. او نسبت به نوع بشر باور اصولی داشت. سرچشمه می گيرد
از . حقيقت را درک کنند و در آن صورت، خودشان به نتايج درست خواهند رسيد امکان داد تا

 نظر او، قانون ابزاری بود برای نشان دادن حقايق به شکل درست، که با صدای تحکم و قاطع
او راه ديگری برای مقابله با شاهدان کذاب، فريبکارانی که خود را . قوه قضاييه بيان می شود

و اقسام افراطی ها که برای پيشبرد هدف های غيرمشروع  منجی معرفی می کردند و يا انواع 
دوستانش به او . متوسل می شوند، جز ساخت جامعه ای بهتر نمی شناخت شان به تبليغ دروغ 

به او می گفتند که وکالت . تا حد ساده لوحی، مسايل را به گونه ديگری می بيندکه ند می گفت
 تأکيدآن ها . ت محترمانه برای کسب درآمد بهترشغلی است همانند شغل های ديگر و راهی اس

  . داشتند که وکيل حقيقت مورد نظر موکل خود را نمايندگی می کند و نه حقيقت بی طرفانه را
  

فتی، جرج در طول تمامی دوران موفق کاری خود سادگی خويش را از دست در کمال شگ
حقانيت آنها ايمان داشت، برعهده می گرفت و  به  همچنان وکالت موکلين را که . نداده بود
چگونه او می تواند «. می شد که آنها را به نظر خود درست می دانست   پيشبرد منافعی  حامی

چه شده که با اين همه موفقيت در کار «. »معيارهايش بماند؟تا اين حد پای بند اخالق و 
و  »اودت«ها پرسش هايی بود که دوستانش از  اين. »نشده است؟  بی تفاوتی آلوده  وکالت، به

  .می کردند »اميل راس«
  

اميل راس بدون هيچ ترديدی تفاهم داشتند که دادگاه برن تا حد بسيار زيادی، نه تنها  اودت و
جايگاه شغلی جرج نقش داشته، بلکه در شکل دادن به شخصيت و زندگی اش مؤثر  در پيشبرد
 دوشايله، رادزيويلآنها به ياد می آوردند که چگونه مجبورشان می کرد که سخنان . بوده است
تا آخرين ساعات شب، وادارشان می کرد که به خواندن بلند او از . را بخوانند گريوزو فيليپ 

پروتوکل های «بنيامين سيگل، روزنامه نگار و تاريخدان پرآوازه، با نام بخش هايی از کتاب 
بود،  در آلمان منتشر شده   1924، که در سال »بزرگ ترين دروغ تاريخ - مشايخ صهيون 
سيگل در ميان چهره های آکادميک، به خاطر پای  کتاب   بود که  گفته به آنها . گوش فرا دهند

تحقيق شده و مستند و به خاطر تحليل تحسين برانگيز و  قًادقيبندی به حقايق و مطالب 
نيز بخش هايی از کتاب  برخی اوقات. رام زيادی قرار گرفته استهوشمندانه، مورد احت

باره پروتوکل مشايخ  حقيقت در«را برايشان می خواند؛  »ن وولفلوسي«انديشمند انگليسی 
 که هنری فورد را  شين و نويسنده ای، ديپلمات پي»يناهرمن برنشت«يا از کتاب  »صهيون

نقل قول  ،»پروتوکل مشايخ صهيون -تاريخ زايش دروغ «تحت تعقيب قضايی قرار داده بود؛ 
منتشر شده اند، يعنی پيش از   1921می کرد که دو کتاب اخير در سال  به آنها تأکيد. می کرد

   .پروتوکل هاه منابع بار برمالء شدن حقيقت در
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خود می پرسيد  در اتاق مملو از دود سيگار قدم می زد و مرتب نجوا گونه از بارها و بارها
نشريات  ضمن غفلت از تمامی حقايقی که در کتاب ها و مقاالت منتشره در پروتوکل هاچگونه 

، همچنان در نظر بسياری معتبر دانسته می شود؟ پيوسته از وزين مورد تأکيد قرار گرفته اند
مصونيت يافته است، پس هوشمندی خود انسان ها کجاست؟  ين دروغ خود می پرسيد چگونه ا

  !بلند نشده است؟ چرا صدای آکادمی در اين قضيه 
  

، نويسنده نشی نشان داددر ميان اقليت اندکی که واک. هوشمندی در سکوت پيچيده شده بود
. داشت ، که سيگل کتاب خود را پيشتر برای وی فرستاده بود، قرار»توماس مان«آلمانی، 

ن کرد که اين اثر ضربه مهلک توماس مان کار سيگل را مورد ستايش قرار داد و ابراز اطمينا
پروفسور . ديگران کمتر از او خوش بين بودند. منحرف خواهد زدرا بر اين کتاب کذب و 

از علوم «: به سيگل نوشت 1920از دانشگاه برلين در بيست و هفتم اوت  »هانس دالبريک«
علوم قادر است که از راههای علمی مبارزه کند؛ عليه  .ظارات زياده از حد داریآلمان انت

  . »انحراف فکری حتی خدا هم ناتوان می ماند
  

  وکيل  يک معمای تاکتيکی
  

و فيليپ  دوشايلهرمان يويل، آترديدی نداشت که بايد هر سه شاهد را احضار کند؛ پرنس رادز
ز آنها اطالعات ويژه ای داشت، و نه تنها به خاطر اينکه نه تنها بخاطر اينکه هر يک ا. گريوز

هرسه آنان يهودی نبودند و نمی شد آنها را به تحريف حقايق متهم کرد؛ بلکه بخاطر اين 
ها از تجارب شخصی خويش می گفتند، روايت های  واقعيت مهم که داستان هايی که آن

شهادت هايشان . ر کمک می کردندبه هم ديگ ديگری را تکميل می کرد و هر سه شان عمًال
می توانست پاسخ هايی برای پرسش های آزار دهنده ای باشد که ممکن بود قاضی از خود 

  را نوشت؟ کی؟ کجا؟ با چه هدفی؟ پروتوکل هاچه کسی : بپرسد
  
دعوت از   فهرستی از امتيازاتی را که  نشست دادگاه، گروه حقوقی برونشويگی در آستانه  

  :ی توانست موجب شود، برشمرده بوداين شاهدان م
هر چند برای نخستين بار در روسيه انتشار  پروتوکل هامی کردند که  تأييدهر سه آنها  – 1

  . يافت، اما در فرانسه نوشته شده است
می کردند که نسخه اصل را که با چشم خود مشاهده کرده بودند،  تأييد شايلهرادزيويل و دو - 2

  .استبه زبان فرانسه بوده 
عليرغم آنکه آن دو نسخه نخست را در سرزمين های مختلف ديده اند، اما توصيفی که  - 3

دستخط های مختلف در دفترچه ای بوده که روی جلد آن نيز يک : ارائه می کردند، شبيه بود
  . لکه ی جوهر آبی بوده است

سيه شهادت می با پليس مخفی رو پروتوکل هانسبت به وجود ارتباط  ميان نفر هر سه  -  4
 دزيويل با چشم خود نسخه خطی با خط يکی از جاعالن حرفه ای را که در خدمتار. دادند

نيز  شايلهسکی، جاسوس ارشد روسی در پايتخت فرانسه بود، مشاهده کرده بود، و دوراچکوف
خانم  و توسط   سکیتأييد می کرد که سند توسط ژنرال راچکوفبا استناد به نيلوس 

  .فرستاده شده استبه روسيه  ا کومارووسکاي
، بدون پروتوکل هاپيش از افشاگری های فيليپ گريوز، پرسش های بسياری در زمينه  - 5

ان مخفی روسيه همگان در شگفت بودند که چرا مأمور. ددريافت پاسخ منطقی، باقی مانده بو
درک نکرد که  يلهدوشا. سندی را که می بايست در روسيه توزيع شود، به زبان فرانسه بنويسند

چرا بخش هايی از سند به زبان فرانسه سليس است در حالی که بخش های ديگری، مملو از 
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همچنين معلوم نبود که چگونه سندی تا اين حد پيچيده توسط . اشتباهات قواعد زبانی است
  .ان مخفی اطالعاتی تنظيم شده استمأمور

دو سوم از کتاب بطور  تقريبًا. قی داشتبرای همه اين پرسش ها پاسخ های منط فيليپ گريوز
برای تطبيق دادن کتاب . کامل از کتاب موريس ژولی، با فرانسه عالی اش، رونويسی شده بود

از مفاد ديالوگ و چهره های ماکياول که ناچار شده بودند جاعل شان، نويسندگان  با هدف های
  . صرف نظر کنندد، که در کتاب موريس ژولی به آنها اشاره شده بوو مونتسکيو 

آسان تر بوده که سندهای سياسی را به زبان فرانسه درباره  آنها اين داليل برای نظر به
بود  »مساظهرمن الّش«اکنون . تنظيم کنند »صورتجلسه نشست های دولت محرمانه يهودی«

  .برتری دارد ی، بر بخش های ديگر آنکه چرا بخش هايی از اين اسناد از نظر کيفيت زبان
به ارائه  تنها  نمی توانند  حقوقی او و يارانش جرج در ذهن خود به اين باور رسيد که تيم 

بايد ديدارهای خود را با آن فرد تبعيدی روسی که  گريوزفيليپ . ها به دادگاه بسنده کنندکتاب 
شايد حتی . ح کندکتاب را از کلنل عضو تشکيالت مخفی روسيه گرفته بود، با التهاب تشري

  . کند  ءبرمال کرد که نام آن خبر دهنده روسی را هم  د او را تشويقبشو
، يک فرد ضد يهود که »هربلوت هانريته«رادزيويل با شهادت کاترينا پرنسس شهادت  - 6

از  تی جزيياتی را گفت که پرنسساو ح. هيچ دليلی برای کمک به يهوديان نداشت، تکميل شد
يچ بختی وجود نداشت که اين زن برای ادای شهادت به ه. پرداختن به آن خودداری کرده بود

اين گونه بود که . بتواند جزييات بيشتری را به ياد آورد رادزيويلاما شايد کاترينا . دادگاه بيآيد
عادت داشت که از محل کتابخانه ملی پاريس  گولووينسکیهربلوت توصيف کرد که چگونه 

اين جزيياتی بود که در آن زمان، امری  .برد را پيش پروتوکل مشايخ صهيونجعل کتاب کار 
رد توجه قرار مو ما اکنون به ناگهان اهميت آنا. حاشيه ای و کم اهميت به شمار می آمد کامًال

او از دوستی . فکر می کرد  به آن  که جرج با هيجان زياد بود  اين نکته ای . گرفته  بود
ما اين پاسخ را شنيد که از زمانی که انتشار خواست که کتاب موريس ژولی را برايش پيدا کند ا

، همه نسخه های باقی مانده کتاب يک باره به ناپلئون سوم ممنوع شدکتاب از سوی حکومت 
هنگامی که آن . پاريس بوده استيک نسخه ی آن در کتابخانه ملی   فروش رفته است و تنها

مداد زير بخش هايی از وسط متوجه شد که فردی تدوست همان نسخه را نيز بررسی می کرد، 
جرج از دوستش خواست که اين بخش ها را برايش شناسايی کند و . کشيده است  کتاب را خط

نيز  پروتوکل هابه زودی پاسخ گرفت که اين بخش ها درست همان قسمت هايی هستند که در 
حتی که  ه بوده استجرج با خود فکر کرد که اين جاعل چنان به خود غّر. نقل شده است

جرج با هيجان با . مداد را نيز به خود نداده بودزحمت پاک کردن اين خط کشيدن ها توسط 
يک هديه  در حّد يک برگ برنده است؛ و خودش نجوا می کرد که برای يک وکيل، اين برهان

  . الهی است
  

ار برای نخستين ب. همانند نزول عطيه آسمانی بود گروه حقوقی اواين شهادت ها برای جرج و 
اما پيش . جرج به اين باور رسيده بود که احتمال خوبی برای برنده شدن در دادگاه وجود دارد

  .از آن می بايست راهی برای مسئله ای که بسيار آزارش می داد، بيابد
  

يک مسئله مشخص   باره در و نه چندان درستیموهوم » حقيقت«با   وکالءمواردی هست که 
حافظه شان به آسانی شهادت دهند، زيرا شاهدان نمی توانند و  دروبرو می شون در يک پرونده

تناقض يک جزء در شهادت يک شاهد، می تواند موجب ايجاد تزلزل در . تمام و کمال نيست
وکيل طرف مقابل می تواند شاهدی را که به يک مطلب نادرست . اعتبار تمامی شهادتش شود

رادزيويل را خواند، با کاترينا احبه جرج مصهنگامی که . بند می کند، به شدت منکوب سازد
وقتی که توصيف می کرد . پی برد که کاترينا در يک مسئله مهم اشتباه کرده است سريع

های  سال منظور من ه بودنخستين بار به مالقاتش در پاريس آمد، گفت گولووينسکیچگونه 
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ه اين فرد عضو پليس م ککه آن زمان هنوز نمی دانستبود   است و افزوده 1905و   1904
 در دست پروتوکل ها ی که تا ديدن نسخه ه بودهر چند در شهادت خود نگفتمخفی است، 
روشن  ، اما کامًال»يک روز بود«: تنها گفته بود. چه مدت زمان سپری شده بود گولووينسکی

دو  ها آن بود که اين امر از آن ديدار نخست، فاصله زمانی زيادی داشت، زيرا در اين سال
دوستی نزديکی با يکديگر برقرار کرده بودند و او ديگر می دانست که اين دوست نزديکش 

  . کيست و کجا کار می کند
  

بعدها شنيدم که آن سند توسط سرگئی نيلوس در «: ويل در جای ديگری گفته بودادزيکاترينا ر
بود، می بايست  هکرد بيان اظهاراتش احتياط رينا در کاتاگر . »مشهورش نقل شده استکتاب 

به خاطر می آورد، رخ داده وی که  بداند که آن اتفاقات پاريس در زمانی بسيار زودتر از آنچه 
بود زيرا می بايست زمان زيادی بگذرد تا سند به روسيه برسد، به زبان روسی ترجمه گردد و 

به بازگشت به  سکیراچکوف اما عجالتًا. منتشر شده، گنجانيده شود 1905در کتابی که در سال 
جرج بر اساس اطالعاتی که  .روسيه فرا خوانده شده و از خدمت در پاريس کناره گرفته بود

بود، فکر می کرد که سند در اواخر قرن نوزدهم جعل شده، زيرا بخش هايی از  گردآوری شده
او سوء ظن داشت که سند در . انتشار يافته بود  1903در سال  »زنميا«آن در روزنامه 

الکساندروويچ  در اختيار نيلوس بوده و نيز شواهدی داشت که شاهزاده سرگئی  ديکی آن ايام نز
  . سند را دراختيار داشته است 1897نيز در سال 

  
دوره های  پرنسس کاترينا . او اطمينان داشت که سخن از اشتباهی از روی سادگی است

او به حافظه اش از . هر بوده استمختلفی در پاريس زندگی کرده و سال های زيادی در اين ش
هيچ دليلی نداشت که او اين داستان را . حادثه ای که بيست سال پيش اتفاق افتاده، ايمان داشت

اگر اين داستان . از خود درآورده باشد، بويژه که شهادتش با سخنان هربلوت همآهنگی داشت
  را ساخته بود آيا تاريخ های آنرا عوض می کرد؟ 

  
  را باطل همه شهادت کاترينا  از روی احتياط چنين فکر خواهد کرد؟ اما آيا  ضی اما آيا قا

در طول دادگاه خط بطالن  گروه حقوقی برن ، برموضع گيری هایامر نمی دانست؟ آيا اين
  نمی کشيد؟ آيا اين ريسکی است که بايد آنرا به جان خريد؟ 

  
از شهادت رادزيويل شدند، اما جرج بر افرادی بودند که حاضر به انصراف  در ميان تيم برن

سر نظر خود اصرار می ورزيد و می گفت شهادتش ضروری است اما نبايد گذاشت که 
خودشان می بايست به قاضی در مورد آن . وکالی طرف مقابل، شاهد را از صحنه حذف کنند

  .الم کندتاريخ اشتباهی توضيح داده و بطلبند که آن را از صورتجلسه دادگاه حذف شده اع
، سيزده سال قبل هدانی که با شهامتتصورش را نمی کردند که شا اعضای گروه حقوقی برن

. دادگاه تکرار کنند ند، اکنون نخواهند که همان نظرات را در صحنکرده ا ا فاشحقيقت ر
با حضور در  گريوزفيليپ  و هم  رادزيويلبرای همين بود که وقتی شنيدند که هم کاترينا 

،  که »انگيزه های شخصی«پرنسس به دليل . خالف هستند، سخت غافلگير شدنددادگاه م
هر و هر چند که اظهاريه ای ُم -باره آنها نداد، دعوت به ادای شهادت را رد کرد  توضيحی در
جرج قصد داشت درباره آن  .ل نمودهر رسمی را به عنوان شهادتش به برن ارساموم شده به ُم

وضيح دهد اما در کمال شگفتی او، در اظهاريه کاترينا به اين امر تاريخ اشتباه به قاضی ت
آنها طبق . وکالی طرف مقابل نيز هيچ اشاره ای به اين مسئله نکرده بودند. اشاره ای نشده بود

عادت از پرداختن به محتويات سندها خودداری می کردند و ترجيح دادند که خلقيات و 
مان های عشقی او، تالش کرده بودند ند، و با بيان ُرشخصيت خود پرنسس را زير سئوال ببر

  . دهند جلوه » هرجايی«وی را زنی 
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رن ضربه غير قابل پيش بينی به تيم خودداری فيليپ گريوز از حضور شخصی در دادگاه ب

زيرا سخن از روزنامه نگاری با آوازه بين المللی بود که برای نخستين بار . وارد کرد وکالء
  . را برمالء کرده بود »وتوکل هاپر«حقيقت او 
  

نيز از بخشی از اين اعتبار، در مبارزه اش برای برمالء کردن اين لندن  تايمزروزنامه 
چگونه چنين فردی به  تيم برن با خود فکر می کرد که. جعليات خطرناک برخوردار شده بود

اله هايش نوشته، مطالبی را که در مق ترديد و هراس می شود و حاضر نيست ناگهان دستخوش
  چه کسانی او را ترسانده بودند؟  چه چيزی يا . تکرار کند

  
 )Board of Deputies(سالی ماير دعوتنامه را از طريق کميته نمايندگان يهودی انگليسی 

ترجيح داده يک اظهاريه محتاطانه را  گريوزشنيد که  هنگامی کهفرستاده بود و  گريوزبرای 
قرار بود وی شاهد اصلی و دراماتيک . يش ارسال کند، سخت يکه خوردمقاله ها تأييددر مورد 

به دادگاه ارائه کند و شايد  تايمزآنها اميدوار بودند که همه سندهای مربوطه را از آرشيو . باشد
تفاوت زيادی هست ميان شهادت زنده . برای نخستين بار نيز نام فرد خبرچين روسی را بگويد

چنين شاهدی، . ا بتوان قاضی، افکار عمومی و رسانه ها را قانع کردبا يک اظهاريه مکتوب، ت
براستی . قرار می گرفت در کانون توجه  سرفصل خبرها و اين دادگاه دربی هيچ ترديدی در
  .وارد شده بود ان اين دادگاهی به طرف شاکيکه ضربه ای جّد

  
 گريوزی مرموز فيليپ چه عاملی موجب خوددارکه از روی کنجکاوی تصميم گرفتم پی ببرم 

  . از ادای شهادت شده است
، در آرشيو تايمز لندن نشستم و با شگفتی که  1994در يک روز پر از نور آفتاب، در اکتبر 

با کرامت مديريت روزنامه در اختيارم  که می نگريستم   هر لحظه بيشتر می شد، به سندهايی
به فيليپ   آمده بودم تا حقايق مربوط .می کرد حقيقت ماجرا را برمالء و قرار گرفته بود

اما در کمال شگفتی خود را در حال مطالعه حقايقی درباره دخالت . گريوز را بررسی کنم
فکر کردم . درهم آميخته بود کامًال دو داستان. يافتم  »پروتوکل ها«در تمامی موضوع  تايمز

. پايان يافته بود 1921در اوت  با انتشار مقاله ها  پروتوکل هاکه وظيفه روزنامه در موضوع 
به ذهنم خطور نمی کرد که آنها بيش از يک دهه درگير ماجرا بوده اند و آنرا به منبعی برای 
درآمد مبدل کرده بودند، گرچه در مقطع زمانی خاصی در جستجوی راههايی برای قطع 

، بازوان دراز 1933اد معلوم شد که از همان سال از اسن. برآمدند خود با اين قضيه  ارتباط
شده و روزنامه نگار شجاع  تايمزبرای روزنامه معتبر لندن  ی جّدیهيتلر موجب تنگنا

را از  گريوزسندها دليل اصلی خودداری . انگليسی مانند فيليپ گريوز را ارعاب کرده بودند
بر   حاکم  حال و هوای د، اما مهم تر از آن، ازبرن برمالء می کر ادای شهادت در دادگاه

در  پروتوکل های مشايخ صهيون  اروپا، از همان اوان حکومت نازی در آلمان و نقشی که
  .د، پرده  برمی داشتده بوتبليغات نازی ها  ايفاء  کر

  
  

  يک روزنامه نگار  معمای اخالقی
  

سالگی در خانه خود  77، يک روز پس از آنکه فيليپ گريوز در سن 1953در چهارم ژوئن 
در مقاله ای، گريوز را به عنوان يکی از بزرگ ترين روزنامه  تايمز ،شتدر ايرلند درگذ

پس از شرح زندگی و وظايفی که انجام داده بود، در . نگاران خارجی روزنامه معرفی کرد
مهم تاريخی بود که  زرگ ترين محققان در مورد يک قضيه یيکی از ب«: مورد او آمده بود
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پروتوکل های مشايخ مسلم ثابت کرد که  به طورهايش پژوهش . به آن افتخار می کرد خود 
ر هدف های ها به طرز گسترده ای د ويژه در ايامی که از آنه آن هم ب -جعلی است صهيون 

  .»ضد يهودی بهره برداری می شد
  

که  نيز به خاطر اين تايمز. حقيقت آن بود که تنها گريوز نبود که به کشف خود افتخار می کرد
کرد، از ارزش و  را برمالء  پروتوکل هاه ای بود که حقيقت دراماتيک درباره نخستين روزنام

که اصل سرمايه  آنها به درآمد سرشاری نيز دست يافتند . زيادی بهره مند گرديد احترام 
  .داده بودند، افزايش داد» راسلوولف«گذاری شان را در وام هايی که به 

  
ها را در جزوه هايی که در  ، روزنامه آنگريوز نظر به تقاضاهای فراوان برای مقاله های

بهای جزوه ها يک ليره . برابر پول در کشورهای مختلف عرضه می کرد، منتشر می نمود
حق انتشار آن نيز در آمريکا در . انگليسی آن زمان بود که هزاران نسخه اش به فروش رسيد

  .دالر فروخته شد 150در برابر   1921سپتامبر 
  

روز سی و يکم اوت، دستيار مدير در  ته پس از انتشار گزارش ها در روزنامه، درتنها دو هف
. »به فروش می رسد  به ميزان رضايت بخشی پروتوکل هاجزوه های «يادداشتی نوشت که 

 ،، سردبير روزنامه در فلسطين»ايتامار بن ابی« نامه ای به روز هشتم سپتامبر مدير روزنامه
در نامه ای برای ناشر در . ا را با تخفيف به او پيشنهاد کردنوشت و حقوق نشر جزوه ه

به فروش ارزيابی می شود که اين جزوه ها در طول سال ها همچنان «لهستان نيز نوشت 
  .»دبرس

  
، نماينده روزنامه در فرانسه نوشت که تالش او برای »بارکر«در بيست و چهارم اکتبر، 

او به همه . ابر يکصد ليره، ناکام مانده استفروش حقوق نشر جزوه ها در پاريس در بر
نوشت که کسی به مسئله . روزنامه های بزرگ مراجعه کرد اما کسی عالقه ای نشان نداد

  . »اين فرانسوی ها ملتی مرموز هستند«تمايلی ندارد و 
  

افتاد، پنج  به ياد مسئوالن روزنامه» راسلوولف«با  تايمزاز زمانی که پيمان آن زمان ميان 
، به سال سپری شده بود و حقوق نشر کتاب موريس ژولی می بايست در برابر بازگرداندن وام

  . عودت داده شود »راسلوولف«خود 
  

حاضر به صرف نظر کردن تايمز خبرچين روسی ناپديد شده بود، اما اين عليرغم آنکه رد پای 
خواهد شد و  پروتوکل هابه  آنها هنوز نمی دانستند که هيتلر موجب تجديد عالقه. از پولش نبود

ظرفيت اقتصادی اين ماجرا نهايت بهره برداری را کرده از  فکر می کردند که 1926در سال 
را يافته، او را وادار کنند که تعهد خود را عملی کند و » راسلوولف«لذا درصدد برآمدند . اند

مه نمايندگان ه. ضروری نبود کتاب ژولی ديگر برای روزنامه. ردانداصل وام را برگ
درضمن به آنها هشدار روزنامه، در هر جا که بودند، دستور گرفته بودند که او را بيابند اما 

در انظار عمومی هنوز نيز او را . نکنند بود که هويت او را برای ديگران برمالء  داده شده
در  که او راسرانجام اين بارکر، نماينده روزنامه در فرانسه بود . می ناميدند» آقای ايکس«

، بارکر درخواست  1927ژانويه   در روز بيست و هفتم. در پاريس پيدا کرد آپارتمانی محقر
  . کتبی روزنامه را به وی برای برگردان وام ارائه کرد

  
، او در موقع خودش اميدوار بود که حکومت تايمزبه نوشته . شوکه شده بود» راسلوولف«

پس گيرد و وام را  که او بتواند اموال خود را در روسيه بازبلشويک ها ديری نپايد به گونه ای 
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او تمايل شديدی داشت که دوباره اصل اين سند نادر را در اختيار بگيرد تا آنرا در . هم پاک کند
به خوبی  يادآور شد که هم وی و هم طرف روزنامه تايمزاو به . کتابخانه شخصی اش حفظ کند

مکانی اکنون که ديگر ااما . ين معامله گرفته شد، واقف بودندبه حقيقت اينکه چرا تصميم به ا
را تمديد  به او موعد استرداد وامروزنامه پيشنهاد می کند که برای بازگرداندن پول ندارد، 

ه کتاب و داستان آن حقوق کامل و نامحدود دربار دريافت از اين پول در برابراين که کرده يا 
  .صرف نظر کند

  
امکان يافت به توزيع جزوه هايی اقدام  تايمزدوم را برگزيد، و اين گونه بود که روزنامه گزينه 

را به عنوان سرمايه اصلی در تبليغات شان مورد بهره  پروتوکل ها کند که نازی ها اين
  . برداری قرار داده و موجب احيای آن در سرزمين های بسياری شدند

  
پروتوکل «ی شهرت يافت که حقيقت را درباره فيليپ گريوز در جهان به عنوان فرد عجالتًا

کشف کرده است و رهبران يهودی در سرزمين های بسياری برای او نامه نوشته و از  »ها
کرد که او  درد دل  ، گريوز برای دوستی 1933در يازدهم سپتامبر . می خواستند  وی رايزنی

ه متحد مناسبات خارجی انجمن کميت«، دبير »نوئل السکی«به ويژه از دريافت نامه ای که از 
 Van(» پير وان پاسن«و در آن نامه فردی به اسم  دريافت داشته» نمايندگان يهودی بريتانيا

Passen ( نام   آقای وان پاسن از سوی فردی به. قرار گرفته، نگران شده استقول مورد نقل 
وجود ، در زمينۀ زمزمه های مطرح در جامعه را مأموريت گرفته بود تا »روبينوف«دکتر 

در سيستم تبليغاتی نازی ها،  »پروتوکل مشايخ صهيون«وسيع از ی  برنامه ای برای استفاده
  .بررسی کند

  
: اين پاسخی بود که آقای وان پاسن نوشت، و افزود. »البته که اين شايعه نيست و حقيقت دارد«
در دادگاه   1923سال نيست؛ همان کسی که در  »رونتالئوگراف «برنامه هم کسی جز » پدر«

درمقام يک شهروند عادی، وادار به پوزش خواهی شده  »پروتوکل ها«آلمان بخاطر نوشتن 
در بخش ضد يهودی در سيستم نازيسم کار بعنوان يک کارشناس  هم اکنون رونتالئوهمين . بود

وجب اين به م. شود می کرد و او برنامه ای تدوين کرده بود که می بايست گام به گام اجراء 
فراخوان از ملت های انگليسی «کتاب هرمن گورينگ، با عنوان  ،در گام نخست: برنامه
 ،سپس تنها بعد از محک زدن واکنش ها به کتاب. ، به زبان انگليسی منتشر می شد»زبان

هم به صورت گسترده  »پروتوکل مشايخ صهيون«ی تصميم گرفته می شد که آيا در گام بعد
  !يع شود يا خيردر سراسر جهان توز

  
اما آنچه که در ادامه نامه آمده بود، . »اينکه خبر تازه ای نيست«به دوستش گفته بود  گريوز

همان آقای وان پاسن نوشته بود . بربايد خواب را از چشمان او و يهوديانجای آن را داشت که 
روی ها اگر شو. جديدی که آمدنش نزديک می شودچيزهای بسياری می شنوم؛ از موج  من«

  با رايش قطع رابطه کنند، هيتلر انتقام آن را از يهودی ها خواهد گرفت، زيرا او اين گونه
پاسخی به حمله يهوديان  که اين گام صرفًا -تظاهر می کند  چنين  کم يا دست - تصور می کند 

شنوم  که می بر ناگوار را بدهم اما از مطالبیمتاسفم که بايد به شما دوست يهودی اين خ. است
يهوديان . استنباط کرد که اوضاعی بسيار بدتر از اين ها در انتظار ماست می توان چنين

 چنين اگر. يهوديان را از آلمان بيرون ببرند آمريکا موظف هستند که کمک کرده تا تمامی
نشود، انتظار می رود که قحطی عمومی را به يهوديان آلمان نسبت داده و يا حتی همه آنها را 

باالخره بترسد و چنين  که هيتلر ،ولی بيهوده اميدوارانه،ما بايد از اين گمان های . د کنندنابو
  . »کاری نکند، دست برداريم
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پروتوکل «به اين صرافت افتاد که اکنون زمان گسترش توزيع جزوه ها درباره حقيقت  گريوز
 اما ديگر اوضاع . شتاب کرد تايمزاست، و در فرستادن نامه به سر دبيری روزنامه   »ها

فضای وحشت و هراس ناشی از آينده، حاکم   1933اروپای سال  و بر زمانه دگرگون گرديده
دستور داد که اگر توزيع جزوه  گريوزدر چهاردهم سپتامبر سردبير در نامه ای به . شده بود

گر از دادن هوشمندانه خواهد بود که ا«های او ادامه يابد، بايد کمال احتياط را به کار برد؛ 
خودداری کنيم، زيرا خطر اقدامات مقابله به مثل  تايمزتبليغ برای جزوه ها از صفحات   مجال

  . »می رودنازی از سوی آلمان  عليه ما 
  

، 1933در بيستم سپتامبر . جزوه ها دوباره چاپ شد و در شمارگان بسيار زياد به فروش رسيد
درخواست مجوز جهت انتشار جزوه  گريوزز فيليپ انجمن نمايندگان يهوديان آفريقای جنوبی ا

، پروتوکل هانظر به توزيع بسيار گسترده « :کردهای او، به منظور توزيع همگانی را مطرح 
، )منظور زبان هلندی های آفريقای جنوبی است( زبان بويژه در ميان جمعيت آفريقايی

. »برسد دم در اين سرزمينب نيز به آگاهی مرضروری است که جزوه پاسخی شما به اين کتا
 1400يهوديان آلمان پيشتر . بود گريوزاين بخشی از نامه انجمن يهوديان آفريقای جنوبی به 

را برای يهوديان آفريقای جنوبی فرستاده بودند، اما دست کم به چهار  گريوز  نسخه از جزوه
  . صد نسخه ديگر نياز بود

  
خبردار نبود که به زودی در ماههای  ح شانز رواعضای انجمن يهودی آفريقای جنوبی هنو

آينده هم به شمار بسيار بيشتری از اين جزوه ها در مقابله با افترای دهشتناکی که يک سازمان 
عليه آنان مطرح کرده بود، نياز پيدا خواهند کرد و » پيراهن خاکستری ها«نازی محلی به نام 

حاکمه ای جنجالی در شهر ان وارد مهمچنين هنوز آگاه نبودند که بايد عليه اين سازم
  . شهرت يافت  »پروتوکل ها محاکمه آفريقای جنوبی«شوند که بعدها با عنوان  گراهامزتاون

  
از روزنامه  1934در مارس . به موضوع عالقمند شده بودند در اين مرحله فرانسوی ها هم 

. ر اين کشور موافقت کندفرانسه و توزيع آن دزبان ترجمه جزوه ها به   خواسته شد با تايمز
، سازمان )Oze(» اوزه«از  »بروتسکين«اين درخواست به گونه ای غريب از سوی دکتر 

جهانی دفتر مشورت پزشکی در پاريس، جايی که به مشکالت درمانی جامعه يهوديان رسيدگی 
  .می کرد، مطرح شده بود

  
نيز تکثير شده و در  تايمزمه ای پاسخ گونه ی روزناتجديد حيات يافته و جزوه ه پروتوکل ها

نيز تالش  گريوز اما مانند هيئت مديره روزنامه، خود فيليپ. تيراژی جدی به فروش می رفت
هنگامی که از او خواسته شد روايت . کرد که از پرده برون افتادن های بيهوده خودداری کند

همچنين . واست را رد کردتازه تری را از مقاله هايش منتشر کند، مؤدبانه اما با قاطعيت، درخ
نامه های رد ی بسته . ، بدون موافقت صريح او، خودداری ورزيد»راسلوولف«از افشای نام 
با هيئت مديره ی روزنامه، دليل واقعی خودداری اش را از ادای  ميان گريوز و بدل شده

ريخ بيست و به تا تايمز،در يادداشتی که برای سردبير . شهادت در دادگاه برن برمالء می کند
يک اظهاريه برای وکالی  فرستاده، اطالع می دهد که هفته ی قبل از آن، 1935فوريه هشتم 

 که در آن مقاله های گذشته اش را درباره حقايقی که در ر برن ارسال کردهد جامعه يهوديان
 در همان يادداشت، وی. قرار داده است تأييدو  تأکيدفاش کرده، مورد   پروتوکل هازمينه 

  .دو راهی جدی قرار گرفته است توضيح می دهد که در برابر يک 
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ستيز فردی به نام فاليش هاور، يک يهودهمانگونه که از مطالب منضم شده خواهيد فهميد، 
، اطالعيه هايی در تقبيح شخصی من صادرکرده ای ، که از خاندانی متمول استحرفه  کامًال

  . رار داده استامانتداری مرا مورد ترديد قصداقت و و 
  

با روزنامه که  روزنامه را متهم کرده که مورد کالهبرداری من قرار گرفته يا اين او صريحًا
تا حال از ذکر نام خبرچين روسی که با من همکاری . من در يک ترفند همدستی کرده است

مرا متهم امر زمينه ساز اين اتهامات شده و ضد يهودان  که همين کرده بود، خودداری کرده ام 
، که نسخه ای از آن )کتاب موريس ژولی( اين قهرمان نازی اين را هم گفته که اين کتاب. کنند

من اميدوارم که شما آن کتاب را به خوبی حفظ کرده . وجود ندارد داده ام، اصًال تايمزرا به 
ن اثراتی در افکارم مرتب اين امر تکرار می شود که اين مسايل می تواند در دادگاه بر...ايد

. داشته باشد، و اگر کتاب بر اساس قوانين معمول در آنجا مقبول افتد، ما بايد حامی حق بمانيم
در رهگذر اين ماجرا «گريوز افزوده اينجا جمله ای در اصل متن نامه پاک شده، که درآن (

اختيار  همه اسنادی را که درتايمز  شايد شايسته باشد که). »پاک خواهد شدنام من نيز  حتمًا
رد دارد، برای دادگاه بفرستد، البته به شرطی که به صورت محرمانه از سوی خود قاضی مو

ها پس از محاکمه  بايد ارسال اسناد را به بازگرداندن آن. دبررسی قرار گيرد و منتشر نشو
تحت تعقيب پارانوئيد و نمی خواهم فکر کنيد که افراط می کنم يا دچار بيماری ... موکول کرد

زندگی می کنند و  ی آلمانباواريامنطقه بودن هستم؛ اما بايد بدانيد که بستگان دور من در 
. ها با من، متحمل رنج زيادی شده اند شوربختانه همين حاال نيز پس از معلوم شدن ارتباط آن

يهودی ازدواج   ها مادر بزرگی يهودی داشته و ديگری خواهر زنی دارد که با يک يکی از آن
خودش افسر بازنشسته گارد ملی است و هميشه به عنوان حامی پر سر و صدای . است کرده

ارت آلمان اينجا پر از جاسوس های نازی است و سف. است خته شدهشنا جنبش پادشاهی باواريا 
من از بابت فاليش هاور . واقف است در باواريا من و اين افراد خودش به خوبی به مناسبات

و دوستان همفکرش مرا در روزنامه های ضد يهودی متهم می کنند که  او. نگران هستم جدًا
. ، ترفندی با انگيزه های منحرف بوده است»پروتوکل ها« کشف جعلی بودن اقدام من درباره
گناهی  اما آنها افراد بی. ممکن است بر زندگی بستگان من اثرات سوء بگذارد اين مسئله کامًال

اين، از شما می خواهم اين امر را بررسی کنيد  بر بنا. بشود نانهستند که نبايد رنجی متوجه آ
است به دست قاضی  تايمزجا مقررات اجازه می دهد که اسنادی که در اختيار  که آيا در اين
فرض من اين است که ! ، رسانده شود؟، با همان ترتيبی که در باال ذکر کردمدادگاه برن

خود خواهند يافت؛ اما ممکن است که بستگان بيچاره از  يهوديان سرانجام راهی برای دفاع 
جا هم  های آن ها به گوش نازی دفاع کنند و اگر ارتباط من با آن نتوانند از خود باواريا  من در

ها  عليه من و آن ،برسد، ممکن است به انتشار اين گونه اطالعيه ها که نتوان آنرا تکذيب کرد
با روزناهه های آلمانی که ارزشی  تايمزمذاکره ای ميان من واقفم که هيچ گونه . ادامه دهند

و مباد که خواسته  -شود ، نمی تواند برقرار)(ragsتنها معادل يک دستمال کهنه کثيف دارند، 
اما به نظرم می رسد که اگر قاضی  -تلويحی کنمی اشاره حتی باشم که به وجود چنين ارتباطی 

ند و از مخاطرات بيهوده کسيدن حق به حقدار کمک سوييسی اسناد را ببيند، اين امر به ر
   .نمايدجلوگيری 

  
درنامه اش  گريوزرا فاش کرد، » راسلوولف«در مورد اين رويکرد و تصميمش که نبايد نام 

  :چنين نوشته است
   

حتی در حالی که اين مسئله نام مرا در مظان اتهام از سوی افراد ضد يهود قرار داده است، اما 
فرد روسی که با من در اين مقوله همکاری کرده، خودداری کرده آن از افشای نام  تا به حال

 از اين زيرا فکر نمی کنم که بتوان نام اين فرد سوم را بدون موافقتش اعالم کرد، و اصًال. ام
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را چگونه  ن روسی اآلن در کجاست، هيچ خبری ندارم و حتی به ياد هم ندارم که نام اوکه اي
ممکن است به روسيه برگشته باشد و افشای همکاری ! می کنند ويسند و چگونه تلفظ می ن دقيقًا

استانبول  ؛قسطنطنيه، که منظور(ول در کنستانتينوُپ تايمزاش در اين ماجرا با روزنامه نگار 
 برای اوو در آن سال، آن شهر پر از روس های ضد بلشويک بود، براستی ) مترجم -  است

  . خطرساز باشد
  

 يادداشتی درباره همان موضوع  تايمز ، سردبير ارشد»ويکهام ستيد«يست و چهارم آوريل در ب
ه برای مدير روزنامه فرستاد و خواهان آن شد که بررسی شود که آيا کتاب موريس ژولی ب

به دست موزه اروپايی رسيده است، که اگر چنين باشد، پس کشف  1864راستی پس از سال 
در همين حال، نوشت که نه . که ترديد در آن جايز نخواهد بود يابدگريوز اهميت زيادی می 

، سالها پيش از )می ناميد» کتابی از ژنو«که آنرا ( ژولی، بلکه وجود کتاب گريوزکشف 
  .بايد مورد توجه دادگاه برن باشد ،»پروتوکل ها«انتشار 

  
  :يک سری رهنمودها توضيح داده شده بود در نامه ويکهام ستيد 

  
تعهد اخالقی دارند، نه  قضايی » راسلوولف«در دفاع از . نبايد زندگی کسی به خطر افتد – 1
هر چند که معلوم نيست که او زنده باشد يا اينکه اين امر به راستی زندگی اش را با خطر  –

  . روبرو می کند
ست، اما که او به اهميت واقعيت اذعان دارد که منبع، يک کلنل روسی بازنشسته ا حقيقتًا – 2

  .نشده است برمالء   نبايد از خاطر برد که نام اين کلنل
بايد «است،  در آلمان عالقمند به محافظت از جان بستگان خود گريوزاز آنجا که  – 3

ی تلقی کرد، اما در همين حال، اگر تنها احساسات مخاطرات احتمالی برای آنان را بسيار جّد
از  ز اهميتاريم که احساسات مانع از دادن خدمتی حائما نبايد بگذ....عاطفی شخصی او باشد

از نظر روزنامه، البته که شايسته است که وارد يک روند قضايی . ما شودروزنامه ی سوی 
آگاهی يابد که روزنامه ما نخستين  اما خوب است که افکار عمومی کامًال ،خصوصی نشويم

چنان که اوضاع امروز . کرده است  مالءبی سابقه را بر منبعی بوده که جعلی بودن اين دروغ 
که يهودستيزی خشونت باری از آلمان به ساير  لوه می کند، اين احتمال جّدی می رودج

کشورها، بويژه به اياالت متحده سرايت کند و حتی ممکن است که خود ما نيز از آن مصون 
لذا اهميت دارد که . ده استاين امر را نشان دا »اوسوالد موسلی«همانگونه که اقدامات  - نمانيم

، بخاطر چشمان بيدار خبرنگار برون مرزی ما، حقيقت را تايمزاين واقعيت که روزنامه 
  . با خبر گردد برمالء کرده، سنديت يابد و افکار عمومی از آن 

  
، که پيشتر گريوزافزون بر اظهاريه : و کميته فرستادگان سازش بدست آمد تايمزسرانجام ميان 

د و اين تعهد کتبی به فرستاده شده بود، کپی اسناد مختلف بدست نوئل السکی سپرده شبه برن 
شد که وکالء به ابتکار خود، اسناد را به دادگاه برن داده  1935تاريخ بيست و پنجم آوريل 

بهتر است کاری شود که دادگاه برن با پيروی از «: در تفاهم نامه نوشته شد. ارائه نکنند
ژولی را ارائه  ، بخواهد که خود اسناد و کتابتايمز شده در انگلستان، از مقررات شناخته

بيطرفی بوده و تنها می خواهد به ياری  که مدافع می تواند ادعا کند تايمزاز اين طريق، . نمايد
  .»دادگاه، برای کشف حقيقت اقدام کند

   
خدمت به منافع يهوديان  نمی خواهد متهم به تايمزتوضيح داد که  السکی برای وکالء در برن 

  . شود
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همچنين توافق شد که تا هنگامی که ضمانتی نيست که جان آن فرد روسی در نتيجه ی برمالء 
  .، از ذکر نامش خودداری شودطر نباشدشدن اسمش در خ

درک می کردند که اعضای گروه حقوقی سازش اجباری، تيم برن را بسيار غمگين کرد؛ اما 
و نمايندگان  گريوزحضور شخصی  آنها از اصرار برای . عهدات هستندناچار به اجرای اين ت

را به قاضی سپردند اما راهکاری برای ارائه  گريوز اظهاريه . در دادگاه عدول کردند تايمز
لذا، اسناد به دادگاه ارائه نشد هر چند که . ی اسناد، ضمن رعايت تعهدی که داده بودند، نيافتند

  . تيار دادگاه قرار گرفتکتاب موريس ژولی در اخ
  

من خود هنوز به خوبی به ياد دارم که چگونه اميل راس از تخت بيماری اش به پا خاست تا با 
جرج برونشويگ به گونه ای دراماتيک کتاب موريس  کلمات و حرکات برايم توضيح دهد که

دراز کرد،  پس از سالها اودت هنگامی که کتاب ژولی را به سويم. ژولی را بدست قاضی داد
کتابی کوچک با جلدی قهوه . که آنرا در کتابخانه شخصی شوهر فقيدش يافته بود، غافلگير شدم

مارتنز و پسران، خيابان . الف«در بروکسل توسط   1864شده که در سال  ای، که در آن قيد
توسط يک انسان هم «اما آمده است  نام نويسنده ذکر نشده. چاپ شده است»  22پله های 

بخشی با در آغاز، . است نگاشته شده)  par un contemporain» هم قلم«يا (» رعص
آمده است که توضيح می دهد هر چند ) Simple Advertisement(» تذکری ساده«عنوان 
است، اما ممکن است که عين عملکرد هر دولتی باشد و بويژه با رويکرد سياسی  تخّيلیکتاب 

  . معينی همخوانی داشته باشد
  
که در زير صفحه نوشته شده است، بيانگر شهری » 1864اکتبر  ژنو، پانزدهم«اژه های و

اکنون معلوم می شود که چرا . را نوشته است» تذکرنامه«که در آن موريس ژولی آن است 
  .می ناميدند» سند ژنو«را  او بسياری دستخوش اشتباه شده و کتاب

  
آرشيو . ه به کتابخانه جرج برونشويگ رسيدتا به امروز برايم معلوم نشده که کتاب چگون

و سپس گرديد دادگاه برن ديگر وجود ندارد و لذا نمی توان گفت که آيا کتاب به دادگاه ارائه 
خوشبختانه اودت، همسر جرج فقيد بود که کتاب . دوباره به جرج برگردانده شده است يا خير

در برگيرنده بيست و پنج حه و صف سيصد و بيست و چهارکتاب در. را در اختيارم گذاشت
  ). بخش دارد بيست و چهار پروتوکل هادر حالی که (بخش است 

  
، فهرست کتاب در يک چاپخانه کوچک و نه چندان با دقت چاپ شده، زيرا در پايان ظاهرًا

گاهی آن را مطالعه می کنم و هر بار در شگفت می مانم که . آمده است نيز آن چهارده اشتباه
ايی چنين ظريف، نوشته ی يک شهروند فرانسوی نگران که درصدد کشف فساد چگونه انش

جاعالنی گستاخ مورد سوء استفاده قرار گرفت و موجب  حکومتی در کشورش بود، توسط 
می کوشم تصور کنم که موريس ژولی خود اگر از اين . رنجی عظيم به همکيشان من شد

اما مدت های مديد است که موريس ژولی  .حقيقت آگاه می شد، درباره آن چه فکر می کرد
  .ديگر در قيد حيات نيست

  
سوييس در دادگاه تجديد نظر  ،صادره از سوی قاضی مايراوليه حکم بعدها تنها هنگامی که 

ام خبرچين روسی را مورد رسيدگی دوباره قرار گرفت، فيليپ گريوز سرانجام حاضر شد که ن
  : نوشت تايمزبرای مدير او  ،1937آوريل  در بيست و هشتم. فاش کند

و ارتباط هر چند محدودی که با  راسلوولفدر آن زمان فکر می کردم که افشای نام ...«
 GPUداشته باشد، ممکن است از منظر نگاه  تايمزامپرياليستی  - کارمند روزنامه کاپيتاليستی 

. فرق کرده است در روسيه کامًال اما اکنون به نظر می رسد که اوضاع. به او لطمه بزند
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بسياری از رهبران کمونيست آن دوران کشته يا به حبس های طويل المدت با اعمال شاقه 
 منطقی است که تصور شود که دولت کنونی روسيه عليه يک انسان، صرفًا. محکوم شده اند

حتی اگر فکر کنيم که او به روسيه . بخاطر همکاری چند سال پيش با من، خصومت نشان ندهد
خوب است . نظرم می آيد که اعالم نامش تنها در خدمت حق وعدالت خواهد بوده ته، ببازگش

رند که خبرچين من در جا تعهد بگي که اگر يهوديان بتوانند از سفارت روسيه در اين
ل، اگر به راستی در روسيه زندگی می کند، بخاطر خدمتی که پانزده سال پيش به کنستانتينوپ

   .»يندکرده، لطمه ای نب تايمز
  

به روسيه بازگشته باشد، که اين امر مورد ترديد است، پس او در » راسلوولف«اگر  حقيقتًا
در آن زمان، حکومت روسيه با وکالی برن همکاری کرد و . معرض هيچ تهديدی نبوده است

  . دو رو کنند و مطالب ذيربط  برای دادگاه را بيابن به نماينده آنها اجازه داد که آرشيوها را زير
  

او می دانست هر چه هم . برای تغيير موضع خود، دليلی داشت گريوزاسناد نشان می دهند که 
در پايان گريوز . جدا سازد پروتوکل ها که تالش کند، نخواهد توانست خود را از موضوع 

  : ه بودنامه اش نوشت
  

اسناد به  ای سپردنکارهای الزم را بربتواند راه  تايمزاجازه بدهيد ابراز اميدواری کنم که 
ار بيانيه انتش  بهروزنامه های نازی همچنان . ، بيابدطرف عالقمند، از طريق آقای السکی

  : ها آمده است دهند که در آنهايی ادامه می 
  . نبوده است »لوسين وولف«ل کسی جز در کنستانتينوُپو تايمزگزارشگر  – 1  
پول تطميع شده و به يک کشف با  خالی بوده که صرفًا گزارشگر، انسان تو – 2  

  . دروغين می نازد
  .ريشه و تبار يهودی داشته است  لُپوگزارشگر کنستانتينو – 3  

  
اما روايت سوم  بودند،» خنده دار«د، ، بيش از آنکه مهم باشندو روايت اول، به نوشته گريوز

 گريوز. دهد که بستگان و نزديکانش را در آلمان در وضعيتی دشوار قرار ممکن بود کامًال
   :افشاء می کند

  
  نامادری ام آلمانی است و از طريق فاميل او من بستگی دوری با خانواده فون رانکه در باواريا

ها مادر بزرگی يهودی از طرف مادر مادرش  که يکی از آن حزن انگيز آن. پيدا می کنم
يار نگران است که مبادا داشته، هر چند که مسيحی شده و غسل تعميد داده شده، اما او هنوز بس

ديگری که دوست نزديک من است، در . را هم از دست بدهداش آن حقوق اندک بازنشستگی 
به اين  ازی هامن نگرانم که اگر ن. مظان اتهام حمايت از جنبش پادشاهی قرار دارد

فتار ببرند، ارتباط  ناخواسته ام با ريشه يهودی ام، به ابزاری برای سوء رما پی خويشاوندی 
بطلبم که به تايمز  بنابراين تصميم گرفتم که از. ها عليه بستگان و دوستانم مبدل شود وخيم آن

صورتی استثنايی، خارج از قاعده ای که برای خود قرار داده ايد، در قبال اين موضوع عمل 
و در صدر گزارش ها، در برابر  عيات را به صورتی گسترده و مشروحکرده و عين واق

  . که در طول دادگاه درج خواهد کرد، منتشر کنيداخباری 
به  تايمزبا سردبير در اين باره حرف زدم و او گفت هيچ مخالفتی ندارد و تنها می خواهد پای 

  .هيچ وجه درهيچ مشکلی درگير نشود
قراردهم که يهوديانی که به برن شکايت بردند، به  تأکيدمورد  بايد اين نکته را هم با حسن نيت

ها قبول کردند،  ای محترمانه همه تعهداتی را که در قبال سندهای امانت داده شده به آنگونه 
  .محترم شمردند
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نامه ای . ايفاء کرد نقش محوری در زندگی فيليپ گريوز همچنان بعدها نيز پروتوکل هامقوله 

يتی بيانگر اهم نگاشت، 1939در هجدهم فوريه  »دائوسون«که برای سردبير روزنامه، آقای 
کل مشايخ وپروتنوشت که به فکرش رسيده که کتابی درباره . قائل بود است که برای اين قضيه

  .بنويسد  1921در سال  دن آن به دست خويشو کشف جعلی بو صهيون
  

 ماجراهای اتفاق افتاده، به سردبير يادآور می شود که جزوه در پی شرح غرايی درباره تمامی
: می نويسد. بسيار زياد به فروش رفته و در بازار ناياب شده است تيراژ درتايمز  افشاگرانه ی

خودم هيچ درآمدی بابت آن دريافت نکردم و هيچ حق و حقوق و درصدی از بابت فروش «
 :، و در اينجاست که او به سر اصل مطلب می رسد»درخواست نکرده بودم

  
حقارت  تايمز ماجراء توسط به خاطر دارم که چندی پيش به من گفتيد که از نظر شما، کشف 

بخش های بزرگی از اروپای امروزی،  بر هم که در فضای حاکم  حقيقتًا. آميز بوده است
نه آنکه  -بخواهد در آينده خود را از انتشار موضوع مبری نشان دهد  تايمزممکن است که 

نه حاکم خدای ناکرده بخواهم بگويم که اين امر از روی دلبستگی تان به فضای يهودستيزا
تالش ها با کشف جعلی بودن ماجرا،  تايمزميان   است، بلکه به اين خاطر که هرگونه ارتباط

و  تحت تأثير يهوديان  نيست تايمز  آلمان را در اين زمينه که کردن افراد مهم دربرای متقاعد 
  .ها اداره نمی شود، با سختی روبرو خواهد کرد از سوی آن

  
يش هم بيشترين بهره برداری را از اعالم اين موضوع برده، و لذا به ، پيشاپتايمزدر هر حال، 

که کتابی درباره موضوع  - هر چند که ممکن است که فکری ابلهانه باشد  - ذهنم خطور کرده 
اما البته قابل درک است که اين امر تا زمانی که کتاب . برنده جايزه نوبل گردد بنويسم که شايد

 امکان پذير نيست و حتی امری شايستهخارج گردد،  تايمزلکيت از ما) کتاب موريس ژولی(
شود و شايد کتاب  از سوی ديگر، ممکن است که خانواده ام به کتاب عالقمند . هم نمی باشد

از اين روی از شما می خواهم بررسی کنيد که . برای آينده خانواده ام نيز فايده ای داشته باشد
ساله را به عنوان گزينه ای جهت نوشتن چنين کتابی و  آماده است دوره ای دو تايمزآيا 

که تعيين شود،  نيز ديگریبعدی بررسی اسناد، سپری کنم؟ به هنگام گرفتن کتاب، يا هر موعد 
  . باشد، بپردازمآن مبلغی را که معادل مبلغ پرداختی در برابر اصل تايمز حاضرم به ناشر 

  
اين مسئله توسط  يکی از کارکنان روزنامه در با گذشت ده روز، در بيست و هشتم فوريه، 
  :رسيد »فيليپ بيشوف«نامه ای مشروح به آگاهی معاون مدير، آقای 

  
: ستيزی، اين بخش را يافتمدرباره يهود) Goudenhove(» گودنهوف«در کتاب بارون فقيد 

ست و يک آشناست، متوجه کرد که اين نوشته ها جعليات ا پروتوکل هابايد هر کسی را که با «
انتشار اين حقيقت و . سرقت ادبی، با ابعادی هولناک در سطح بين المللی محسوب می شود

يک  آگاهی تنها وظيفه يهوديان که مورد تحقير و اتهام قرار گرفته اند نيست، بلکه اين صرفًا
ناميده  پروتوکل مشايخ صهيوناست و اغراق نکرده ام اگر بگويم که کتابی که محض حقيقت 

 و يکی از حقيرترين فريب ها در کّل در طول تاريخ  ، يکی از گستاخانه ترين اکاذيبشده
  ! زندگی بشريت بوده است

  
اما . بخواهد کتابی در اين باره بنويسد از اين حقيقت موجب شده که گريوزبه نظرم آگاهی 

 تايمزيت در مالک همانگونه که خود او در نامه اش برای سردبير نوشته، تا زمانی که کتاب
زيرا او ناچار . باقی مانده، اگر او بخواهد کتاب خود را بنويسد، کاری هوشمندانه نخواهد بود
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انيا استفاده کند و خود او حقيقی بودن اين کتاب را در موزه بريت می شود که از کتاب موجود
   .مورد تأکيد قرار داده است

  
  :رساند اهی گريوزتصميم روزنامه را به آگ ، بيشوف 1939م مارس در ده

فوريه را داشت، به آگاهی  ، ديروز نامه شما را که تاريخ هجدهمطبق درخواست سردبير«
مسئله بطور گسترده مورد بحث قرار گرفت و مديريت مرا موظف کرده . هيئت مديره رساندم

پروتوکل مشايخ با   با استفاده از کتاب و سندهای مرتبط تايمز که شما را خبردار کنم که
تصميم گرفت که مالکيت اما هيئت مديره . که در دست روزنامه است، مخالفتی ندارد صهيون

  .»باقی بماند تايمز آنها در اختيار
  

برای بررسی اسناد جهت نوشتن کتابش  تايمزسرانجام نيز فيليپ گريوز از مجوزی که از 
جوز، جنگ جهانی دوم آغاز زيرا تنها چند ماه بعد از دادن اين م. گرفته بود، استفاده ای نکرد

روزنامه، اين شده بود و منطقی است اگر گفته شود که گريوز، به عنوان روزنامه نگار ارشد 
  . خود را مشغول مسائل کامًال متفاوتی يافت

  
آشنا  حقوقی برن و دوستانش در تيم  بسياری از اين حقايق آن زمان برای جرج برونشويگ

شده  تايمزانستند حقايق را برای دادگاه فاش کنند، زيرا متعهد به در هر حال، آنها نمی تو. نبود
بودند و اين تعهدات را بطور کامل، طبق قولی که گريوز به هيئت مديره ی روزنامه داده بود، 

  .اجراء کردند
  

اين فکری بود که به ذهنم خطور کرد، اما بايد گفت که  ها افرادی اصيل بوده اند؛ آن حقيقتًا که
  .به دور از احترام شده بودند و  با مخالفان بدون وجدان  سان های اصيل درگير نزاعیاين ان

که توسط  1978اين نام تا سال . را برای وکالی برن فاش نکردند» راسلوولف«هم  نام عمًال 
شد، بعنوان يک راز باقی مانده   ، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شفيلد برمالء»کولين هولمز«
  اين مقوله را در آرشيوهای تايمز مورد تحقيق قرار داده و بطور اتفاقی» ولين هولمزک«. بود

، به هنگام دريافت وام داده بود، مشاهده تايمزبه  با امضای خود  »راسلوولف«قبضی را که 
  . کرد

  
  برد؟ چگونه از متهم کردن يهوديان سود مالی  -» مورنينگ پست«

اگر من به جای قاضی ماير بودم، چه گونه عمل می کردم؟ در فکر خود کلنجار می رفتم که 
در نبود دسترسی به يک تحقيق تاريخی جامع، چگونه توانسته است به ابعاد عظيم انتشار 

به زبان های مختلف بی توجهی کند؛ چگونه می بايست خود را به نديدن و نشنيدن  پروتوکل ها
يهوديان، آنگونه  »طرح شيطانی«دانه را بين هوشمن مطالب متعددی بزند که مقايسه ای ظاهرًا

توضيح داده می شود، با رخدادهای تاريخی جاری ارائه کرده اند؟ چگونه  پروتوکل ها که در
می توان انتظار داشت که داوری و حکميت عادالنه ای تنها بر اساس اسناد ارائه شده به دادگاه 

، بويژه مقاله ها در پروتوکل ها  حامیداشته باشد و چشمان خود را بر همه مطالب منتشره 
حتی اگر از يهودستيزی آلمانی هم با خبر قاضی ماير . ؟روزنامه های معتبر و وزين، ببندد

رخان، نويسندگان و جامعه روشنفکری در اين خود نپرسيد که اساتيد دانشگاهی، مّو بود، آيا از
، پيش از )در قرن بيستم(دهه دوم  باره چه می گويند؟ چگونه برای خود توجيه کرد که حتی در

دوران هيتلر، جامعه روشنفکران آلمان خود را زير لحافی از سکوت سنگين پنهان کرده بود، 
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 »توطئه يهوديان« در حالی که گزارش های گسترده با حال و هوای هشدار به جامعه نسبت به
ين نشانه ای از ترديد به جنگ جهانی منتشر می شد؟ آيا کوچکترآغاز و متهم کردن يهوديان به 

  !قلب قاضی رخنه نکرد، يا اينکه تنها اسناد ارائه شده به دادگاه را در برابر خود می ديد

وکالی برن نه تنها يک بار، که بارها نگرانی هايی از اين دست بيان کرده بودند، اما بيش از 
از ديد هر سوييسی ها را نگران می کرد که  هر چيز، مطالب روزنامه های بريتانيايی آن
پيشاپيش با کشف حقيقت درباره  تايمزاما نام . عادی، نماد انصاف و منطق محسوب می شد

  .درهم آميخته بود پروتوکل ها

 را اثری اعجاب انگيز ناميده و خواهان پروتوکل ها  1920که بيستم ماه مه  اسپکتيتور نشريه
ای مقام شهروندی بريتانيا به يهوديان اعط تشکيل کميسيون تحقيقی برای تجديد نظر در مورد

سکوت برگزيد و ديگر اين خواسته خود را تکرار  بود، پس از کشف حقايق توسط گريوزشده 
 پروتوکل هابود که حمله شديد به يهوديان را براساس   مورنينگ پستاما اين روزنامه . نکرد

االت متحده، در روزنامه اش آغاز کرد؛ حمله ای که می توان آنرا به حمله هنری فورد در اي
چرا روزنامه بريتانيايی تصميم گرفت که صفحات اصلی خود . تشبيه کرد  ديربورن اينديپندنت

به تريبونی برای بيان تنفر از يهوديان مبدل شود؟ چرا  اختصاص دهد و  پروتوکل هارا به 
  د؟ از شيوه خود عدول نکر مورنينگ پست، تايمزحتی پس از انتشار حقيقت در 

ب در هنگامی که جرج برونشويگ به اندکی از حقايق مرموز پشت پرده ی انتشار مطال
پی برد، به دوستانش پيشنهاد کرد که خود را به خوبی آماده کنند، زيرا  مورنينگ پست

شوربختانه آگاهی هايی که .  متهمين، به همين مقاله ها برای نفوذ بر قاضی متوسل خواهند شد
 ها پس از محاکمه ی برن بود که تمامی حقايق  تنها سال. قص و منقطع بودآنها داشتند، نا

  . شد  برمالء

وکالی برن حتی تصورش را هم نمی کردند که موتور يک روزنامه معتبر بريتانيايی به خاطر 
يک  مورنينگ پست، 1920آنها تنها می دانستند که در تابستان . کسب شهرت روشن شده باشد

در  منتشر کرده است، که بعدًا مشايخ صهيونپروتوکل قسمت، با استناد به  دهمقاله در هفسری 
منتشر ) Unrest The Cause of World( دليل نا آرامی در جهانقالب يک جزوه با عنوان 

در جزوه . شده و در اين امر از مشارکت همه مقامات ارشد روزنامه برخوردار گرديده است
و هميشه مصنوعی است  خود به خود به وجود نمی آيد  اسی ناآرامی سي«توضيح داده شد که 

يهوديان، دشمنان سوگند خورده . و موتور آن دستانی ناشناخته يا يک گروه خطرناک است
سی خود را حفظ بشريت، عليرغم پراکندگی شان در جهان، موفق شده اند که چارچوب سيا

 حکومت های مشروع  شان نابودی دفه آن بهره گيری ظالمانه ای بنمايند و و هنوز از کرده
در سرزمين های مسيحی و مسلط کردن حاکم يهودی از سالله داوود پادشاه بر اين سرزمين ها 

نيز  پروتوکل هالذا، دليل اصلی ناآرامی های جاری در جهان، همان يهوديان هستند و . است
  .»سندی محرز دراين زمينه محسوب می شوند

ناميده می شد، » خطر قرمز«آنچه که  سيه، همانند آمريکا، در نگرانیانقالب روتانيا پس ازبري
عليرغم آنکه اکثر يهوديان بريتانيا بلشويک ها را دوست نداشتند، تنها کافی بود . فرو رفته بود

که اسامی شماری از يهوديان حامی انقالب ذکر شود تا توده ها اين تصور باطل را در مورد 
خشی از توطئه ی يهوديان است و آمده تا نظم اجتماعی بريتانيا را به  ب اينکه انقالب بلشويک 
همه اصول منطقی، يهوديان به حمايت از آلمان ها متهم  اما عليرغم . چالش بکشد، بپذيرند

در بريتانيا منتشر  انگلستان در زير پای يهوديانکتابچه ای با نام   1918از همان سال . بودند
ر و بال اين شايعه پ. بلشويکی دم می زد -يهودی  - آلمانی  سه جانبه ی شده بود که از مناسبات
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بين خود   ها در پشت پرده انقالب بلشويک روسيه قرار دارند و آنها گرفت که يهوديان و آلمان
 فرت شديد از آلمانن. برای تسلط  بر جهان اقتصاد و دنيای مالی و بانکداری همکاری می کنند

نگرانی ناشی از بلشويسم دست به دست يکديگر داد و به ابزاری  ها در نتيجه ی جنگ و
پرقدرت، نه تنها در دست يهود ستيزان، بلکه در دست ديپلمات ها و روزنامه نگاران بارز، 

  . مبدل شده بود

. نمايندگانی با ديدگاه های راست گرايانه در روسيه داشتند مورنينگ پستو هم  تايمزهم 
، که بزرگ شده و تربيت يافته ی روسيه بود، در سال »برت ويلتونرا«، تايمزنماينده ی 

کتابی را منتشر کرد که در آن مدعی شد که بلشويک ها يهوديانی هستند که به خدمت   1920
بود که پس از بازگشت به روسيه تصميم  مورنينگ پستاما اين نماينده . آلمانی ها درآمده اند

يک انگليسی  »ويکتور مارسدن«. کند شايخ صهيونپروتوکل مگرفت زندگی خود را وقف 
توصيف هايش درباره رخدادهای روسيه به چشم . بود که همسر روسی اختيار کرده بود

» کرومی«او را متهم به قتل يک تبعه ی خود به نام  ی مطلوب نيآمده بود و لذاحکومت شورو
ه شد و اين شايعات قوت رزبورگ انداختطر و پاول در پتاو به زندان مشهور قلعه پ. کرد

خودش ايمان داشت که قاتل اصلی، يهودی بوده و . گرفت که به زودی اعدام خواهد شد
به  توانست  هنگامی که آزاد شد و. يهوديان را عامل همه گرفتاری هايش معرفی می کرد

نه تنها نفرت  -در حالی که جسم و روحش مچاله و در هم شکسته بود  -انگلستان باز گردد 
را نيز در  پروتوکل مشايخ صهيون شديد از يهوديان را با خود همراه برد، بلکه نسخه ای از

خرين حتی اگر اين آ -را در انگلستان منتشر کند  پروتوکل هااو سوگند خورد که . جيب داشت
  .باشد کار در عمرش

م به بالفاصله پس از بازگشت، کار ترجمه را آغاز کرد زيرا که هم به زبان روسی و ه
می داد و ضمن کار،  او اين کار را با رفتن به موزه بريتانيا انجام . انگليسی تسلط کامل داشت

چاپ چهارم کتاب نيلوس را که با خود از روسيه آورده بود، با چاپ اول کتاب که در سال 
ای  نه تنها به قلم خود مقدمه مارسدن. به موزه بريتانيا سپرده شده بود، مقايسه می کرد 1906

  . نيز بر کتاب نگاشت، بلکه چکيده ای هم از سرآغاز هر يک از فصل های کتاب را تهيه کرد

کار به کندی پيش می رفت و زمان آن طوالنی شده بود؛ زيرا که حال جسمانی اش وخيم شده 
ترجمه او سرانجام در سال . و روزهايی بود که نمی توانست بيشتر از يک ساعت کار کند

در آغاز . ک ناشر بريتانيايی منتشر شد و کتاب به مدت چند سال در بازار بودي توسط  1925
اين اثر به قميت جان «: به قلم نويسنده ناشناسی که نوشته استکتاب ديباچه ای آمده است 

  . »تمام شد مارسدن

ناميده و از هنری فورد » پروفسور نيلوس«نيز خود در مقدمه اش، سرگئی نيلوس را  مارسدن
کرده، که فورد در آن قول نقل  1921ک مصاحبه منتشره او در روز هفدهم فوريه در ي

بگويم، با رخدادهايی که به وقوع  ل هاکوپروتهر آنچه که من درباره «: مصاحبه گفته بود
اين سند شانزده . انگيزی همخوانی داردپيوسته و تا کنون شاهد آن بوده ايم، به طرز شگفت 

همان چيزهايی است که اتفاق افتاده و ما در پيش چشم  دقيقًافاد آن، سال پيش منتشر شده و م
  . »خود شاهد تحقق آن بوده ايم

به طرز خيره کننده ای، رخدادهای اتفاق  ل هاپروتوکدارد که  تأکيد حقيقتًا که ويکتور مارسدن
در طول  پروتوکل هااو می نويسد که شواهد بسياری وجود دارد که نشان می دهد  !است هافتاد

 بری پدر صهيونيسم مدرن؛، به ره1897بازل در سال کنگره جهانی صهيونيستی در شهر 
  .نگاشته شده است ،تئودور هرتصل
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پروتوکل مشايخ   در توزيع مورنينگ پستبود که زمينه را برای مداخله جدی  مارسدناين 
حفظ کرد و هنگامی  با روزنامه را پس از بازگشتش به بريتانيا، ارتباط . فراهم کرد صهيون

يت جديدی به وی داده شد، او بعنوان مأمورکه حال جسمانی اش بهبود يافت و امکان سپردن 
. همراه پرنس ويلز در ديدارش از سرزمين های تحت امپراطوری بريتانيا برگزيده شد

 ی بر روزنامه و کادر مديريت آن داشت، اما آنها حتیاثرات جّد ل هاپروتوکنظراتش درباره 
را افسران ارتش روسيه،  ل هاپروتوکنماندند، زيرا   1925در انتظار انتشار کتابش در سال 

به انگلستان بازگردد، به اين کشور آورده بودند و يک نسخه ناشناس آن  مارسدنپيش از آنکه 
که با ماشين چاپ تايپ شده و بخش های ضديت با بريتانيا از آن حذف شده بود، در ميان 

نسخه ای از آن . ان، کارمندان ارشد دولت و سردبيران روزنامه ها توزيع شده بودسياستمدار
او با ذکاوت و . رسيده بود) Gwynn(» گوين«، به نام مورنينگ پست نيز به ميز کار سردبير

فراست زيادی که داشت، بالفاصله متوجه ظرفيت باالی سند برای بهره برداری شد اما در 
. بع چاپ، تصميم گرفت که نظر چند شخصيت کليدی را هم جويا شودنبود اطالعی درباره من

، و )Bathhurst( »هرستبث«لذا نسخه هايی از کتاب را برای صاحب امتياز روزنامه، ليدی 
که رييس بخش ويژه اسکاتلند » بازيل تامپسون«ر و ِس» روديارد کيپلينگ«نيز برای شاعر 

شهرت  که به خاطر ديدگاههای راست گرايانه اش روزنامه نگاری، »لئون ماکس«يارد بود، و 
  . يافته بود، فرستاد

ديدگاه های افراطی راستگرايانه داشت، اما در اظهارنظر » روديارد کيپلينگ«عليرغم آنکه 
ديدگاه های ابلهانه اقتباس شده از فلسفه «: خود برای گوين نوشت که سند را جعلی می داند

  . »ل پيش استبيست سا در رواج يافته آلمانی

روزنامه . است) moonshine(» حرف پوچ«نيز نوشت اين چيزها » بازيل تامپسون«ر ِس
نمی داند » شوخی بی مزه«با لحنی قاطعانه نوشت که آنرا چيزی جز يک » لئون ماکس«نگار 

بی توجهی کرد و  اما در هر حال، گوين به همه اين اظهارنظرها . و قابل چاپ شدن نيست
حمايت کند، در حالی که می دانست با اين کارش، جايگاه  مارسدناز موضع  تصميم گرفت

  .خود در روزنامه را به خطر می اندازد

  ، در هيئت روزنامه1920تا ميانه ی تابستان  1919در طول ماه های بسياری، از اکتبر 
در گرفته بود و مدير امور  ل هاپروتوکل شديدی در مورد انتشار اجد مورنينگ پست

نقشی در مباحثات خود  که معموًال ،)Peacock( ،»هنری پيکوک«بازرگانی روزنامه، 
نمی گرفت، در يک اقدام بی سابقه در اين ماجرا  برعهده   مربوط  به سياست گذاری روزنامه

هرست، که يادداشت های طوالنی برای ليدی بث ايندو؛ گوين و پيکوک،. دخالت کرده بود
يک از آنها بيشترين تالش خود  در حالی که هر -بود، می فرستادند  تصميم گيری نهايی با او

مردم جهان «: پيکوک برايش می نوشت. را به کار می برد تا نظرات خويش را به او بقبوالند
ها به من  آن. از يک کابوس دهشتناک تلقی می کنند برآمده خيالی را مانند اوهاماين مقاله ها 

فراماسون ها  کاتوليک های افراطی عليه ی ند مقاله های پر از حمله می گويند اين مقاله ها مان
، که درگذشته »ندرسجرج ساو«او با نقل قول از . »يکی هم آن يکی خطاست هم اين. است

کرد که اين کارشناس هم با اطمينان قاطع نظر می  تأکيدنيز از تخصص او استفاده کرده بودند، 
، مدير بخش اطالعاتی وزارت »ويليام تيرل«ر ی به ِسحت پيکوک . دهد که سند جعلی است

کافی است که  ل هاپروتوک حتی نگاهی گذرا هم به«: خارجه مراجعه کرد که در پاسخش گفت
  .  »ديوانگی است جنون و  يکتأييد کند که می گويم اين نظرم را 
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يراثی بزرگان يهودی، که پرورده م اگر«: خود نوشته بودپيکوک در يک يادداشت ديگر
 سندی قانع کننده تر از اين تنظيم اند که در يک همآيش مهم خود  تاريخی هستند، موفق نشده

که در مورد يهوديان مطرح بوده، حال در زير نور ادعايی  "نبوغ"ن اين، ژ د، بنابرنکن
  .»النه ماران را کشف کرده ا يم«: و نيز افزود» حقارت آميزی قرار گرفته است

که هيچ عالقه ای به يهوديان ندارد و شايد آنها اليق سرنوشتی بودند که  وی تصريح می کرد
نيز هنگامی که متوجه شد عليرغم همه اصرارهايش،  در ادامه . در روسيه برايشان اتفاق افتاد

ناشی از بيطرفی روزنامه  روزنامه درحال تنظيم مقاله هاست، اذعان کرد که نظراتش صرفًا
  . »يهوديان می دانند چگونه نفرت بورزند«بيمناک است که نگاری نبوده است، بلکه 

ی صرف تجاری قاطع گوين در تصميم خود برای انتشار مقاله ها از روی انگيزه ها چرا
گزارش انحصاری (» اسکوپ«روزنامه شديدًا به يک  1920بود که در بهار  بود؟؛ دليلش آن

  .نياز داشت) و جنجالی

نسخه در  راژ روزنامه به شدت پايين آمده و به حدود ده هزارتي) جهانی اول(در پايان جنگ 
و موفق گرديدند  پرنده بخت آن ها به پرواز درآمد 1920دراوائل سال . روز کاهش يافته بود

ليره استرلينگ، بسته نامه های رد و بدل شده ميان قيصر آلمان، ويلهلم دوم  1500که در برابر 
انتشار . لقب گرفت» نيکی -نامه های ويلی «اين بسته . کنند را با تزار نيکوالی دوم خريداری

درمحافل روزنامه  .نامه ها تيراژ روزانه روزنامه را به هفتاد هزار نسخه رساند وار مسلسل
تيراژ رفته رفته بيشتر اما . ياد می شد» اسکوپ قرن«نگاران، از اين نامه ها حتی به عنوان 
يک سری مقاله نيز درباره تشکيالت جاسوسی آلمانی  از اين شد و هنگامی که موفق شدند
فرمول موفقيت را يافته  گوين به اين گمان رسيد که. منتشر کنند، تيراژ به اوج خود رسيد

ترديدی نداشت که در فضای ضد آلمان  . ديگری نياز دارند» اسکوپ«به مرتبًا  آنها است؛ حال
گشت اتهام را در همه مشکالت جاری در جهان و ضد بلشويک حاکم بر بريتانيا، داستانی که ان

زياد  یرا برمالء سازد، با اقبال» خطرناک ترين توطئه تاريخ بشری«متوجه يهوديان کند و 
  . روبرو خواهد شد

گوين برای استدالل های . »اين يک فرمول هميشه پيروز است«: او به صاحب روزنامه نوشت
. از يهوديان نترسيد«: شته صاحب روزنامه نوب. مطرح شده از سوی پيکوک نيز پاسخ داشت

ن هم سه سال است که ما را به عنوان ضد يهودی می شناسند اما روزنامه در اوج همين اآل
که البته  - برانه اثری نمونه است، هر چند که با لحنی متّک پروتوکل ها. شکوفايی خود است

  برنامه روشن برای تسلطاين يک . نوشته شده است -وجه مشخصه اين نژاد شرقی است 
يهوديان بر جهان است بويژه آنکه از بعد از انقالب فرانسه، هيچ انقالبی نبوده که يهوديان در 

  . »باشند  آن نقش مرکزی ايفاء نکرده

را  ل هاپروتوکهرست، قول داد که روزنامه بطور کامل گوين برای زدودن ترديدهای ليدی بث
ده و بخش هايی از آن را ذکر نها تئوری توطئه را توصيف کرنقل قول نکند، بلکه مقاله ها ت

نمی دهد و يهوديان  سنديت و امانت اين کتابروزنامه هيچ تضمينی در مورد : ند، و نوشتک
وی حتی قول داد که با گروهی از . نيز اگر بخواهند می توانند مطالبی در نقض آن بيآورند

ايت خود را از مقاله ها اعالم ه حاضر باشند حمنيز ارتباط برقرار کند ک یرخان سرشناسمّو
، و همچنين قول داد که سردبيران روزنامه های ديگر، هم در پايتخت و هم در شهرستان دارند

روزنامه را منتشر کنند تا  ل هاپروتوک ملحق شده و کند که آنها نيز به روزنامه ها را متقاعد
او اطمينان داد که . خاطره را به جان می خردهرست تنها روزنامه ای نباشد که اين مليدی بث
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روزنامه های مهم آمريکا نيز حاضرند با پرداخت بهای چشم گيری، حق امتياز نشر مقاله ها 
  .را بخرند

رخان را به دست سرانجام گوين پيروز شد، گرچه آنگونه که قول داده بود، نتوانست حمايت مّو
کولوين «مقاله که توسط  هفده. را چاپ کنند يز آنآورد يا موجب شود که روزنامه های ديگر ن

ديگر افزايش تنظيم شد، انتشار يافت و تيراژ روزانه روزنامه را ده هزار نسخه ی  »گرانت
را نيز در  »دليل ناآرامی جهان«که به اوج موفقيت رسيده بود، گوين جزوه  در زمانی. داد

پايگان روزنامه را کسب کند، تنظيم کرد حالی که موفق شده بود همکاری و حمايت ساير بلند 
  . و خود نيز ديباچه ای بر آن نوشت

در  ،»افسانه خطر يهوديان« شگر سرشناس، لوسين وولف در کتابش؛، پژوه1921در سال 
در من احساس  اين جزوه  نياز به نگارش«: نوشت»  مورنينگ پست«واکنش به مطالب 

نگليسی که برای خود احترام قائل است، بايد هر فرد ا. می آورد  وجود  به  ی عميقشرم
احساس حقارت کند از اينکه روزنامه های وزين کشور درصدد کاشتن بذر يهودستيزی 

از حيث اخالقی بشدت پروسی هستند، در حالی که برای رسيدن به اين هدف، به ابزاری که 
   .»مورد ترديد است و نيز از ادبيات ملودرام ابلهانه، بهره می گيرند

انتشار خود را متوقف کرد؛ ولی تا پيش از آن، هرگز الزم  1937در سال  »مورنينگ پست«
  . ندانست که بخاطر دروغ هايی که منتشر ساخته بود، پوزش بخواهد

را به پايان  هنگامی که جرج برونشويگ مطالعه نسخه های روزنامه و جزوه ی پيوست آن
بسيار خطرناک در تاالر قاضی ماير روبرو خواهد برد، بار ديگر احساس کرد که با دشمنانی 

  . شد

در ساعات ديرهنگام شب، جرج کاريکاتورهايی را که به روی جلد جزوه های  ننمادي مار
 ،  به زبان های مختلف، چاپ شده بود، به روی ميز خود پهن کرد و در کنار هم ها پروتوکل
رف از يهودی، با دماغی شکسته و دراز، منح ر اکثر آنها، چهره ای زشت و کامًالد. قرار داد

ين را در زم وچک يهودی بر سر، در حالی که کرۀچشم های از حدقه درآمده، کاله عرقچين ک
نيز قطره های خون می چکد، به  شو از اطراف لب و لوچه ادرازش گرفته  دست های

ودی خود فکر کرد که همين تصوير به خ جرج غمگينانه با خويش .تصوير کشيده شده بود
. را به هرکسی القاء کند ل هاپروتوک زشت کافی است تا به صورتی دراماتيک و قانع کننده پيام

بخشی بزرگ از اين مار نمادين نيز . با خود فکر کرد که اين ذهنيت، يک مرغ يک پاست
در بسياری از نوشته ها و فرهنگ . بودتصاوير بروی جلد کتاب های مختلف به زبان های دنيا 

، مار نماد ترس است و هنگامی که مار دور نقشه ی جهان می پيچد، به نظر می رسد که در ها
درباره آخرين  دوشايلهتوصيفی به يادش آمد که از زبان . حال خفه کردن کره زمين است

  .با خود فکر کرد که اين همان مار است .ديدارش با نيلوس شنيده بود

از ريشه و تبار يهودی که تبديل به حاکم جهان » ضد مسيح« سخنان نيلوس را درباره ظهور
  :س از زبان روسی برايش ترجمه کردخواهد شد، ليفشيت

اين هدف چگونه به دست خواهد آمد؟؛ از راه پيچيدگی مار نمادين؛ دمش در صيون است اما «
سرش به سوی جلو متمايل شده و بدنش به روی تمامی جهان می خزد و در حالی که به دامان 

يهوديان، از راه ليبراليسم  توان سياسی غير بهره گيری از ورهای مختلف رخنه می کند، باکش
هفت ايستگاه را در طول تاريخ  مار. قانونمند و انقالب های اقتصادی در حال بلعيدن است
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در آغاز راهش توانسته  توان چشم گير يونان را مستحيل کند و در . بشری پشت سر نهاده است
ايستگاه هفتم خود در سنت به قتل رسيد، مار به  تزار الکساندر دوم  سالی که ، 1881سال 
هنگامی که سرش دوباره به صيون برسد، دايره دور جهان را تکميل . رزبورگ رسيده استپت

توانسته است تمامی اروپا را در نوردد و از آنجا نيز به دور زدن جهان  مار قبًال. کرده است
يهوديان موفق   ا بازگشت سر مار به صيون تکميل نخواهد شد مگر آنکهام. ادامه خواهد داد

همانگونه که از آغاز تاريخ عمل کرده اند، هر چه را که بر سر راهشان بروز می کند، شوند 
به نيت اضمحالل اخالقی و به فساد کشيدن همه معيارها، از طريق توسل به مؤسسات و 

  .»کنندمنهدم نهادهای ليبراليستی، نابود و 

مار، » مخترع«ليفشيتس با لحنی نجوا گونه، در حال به پايان بردن کار ترجمه با خود گفت که 
بود که اين » صدها سياهپوش«، نويسنده ای از صفوف »بوتمی«اين . نيلوس نبوده است

را به زبان روسی و با هزينه  ل هاپروتوکاو هم . می بايست به نامش ثبت شود» اختراع«
به دستش » منبعی مستقل«، با اين ادعا که از 1907و  1906سال های  شخصی اش در

اظهاريه فرد ناشناسی گنجانده شده بود که ادعا  1907در چاپ سال . رسيده، چاپ کرده بود
آنجا . از زبان فرانسه ترجمه کرده است 1901را در نهم دسامبر  ل هاپروتوککرده بود خود او 

سليمان پادشاه و مشايخ صهيون، در سال  ته بود که توسط سخن رف» برنامه سياسی« نيز از
، ضمن کاربرد »برای تسلط صهيون برجهان از راههای مسالمت جويانه«قبل از ميالد،  929

با ظرافت مار نمادين، در حالی که سرش نماد دولت يهود و بدنش ملت يهود فرض خواهد شد، 
هيون، مار حتی برای خود يهوديان پنهان براساس برنامه های ريش سفيدان ص. تهيه شده است
  . خواهد ماند

به ويژه مقدمه نيلوس را، اما هيچ جا اشاره  -را خوانده بود  ل هاپروتوکجرج پيشاپيش چند بار 
آيا ممکن است که بی توجهی کرده است؟ او و اميل راس اکنون با دقت . ای به مار نشده بود

از فرانسه و آلمانی را در جستجوی مار نمادين  چند برابر، چاپ چهارم نيلوس، با ترجمه
نخستين بار پی بردند که اروپايی ها نيلوس را برای در کمال شگفتی، آنان . دوباره می خواندند

ها جنون  های ديگری را که در آن سانسور کرده و از ترجمه ها، نه تنها مار، بلکه بخش
ناک بوده اند که اين بخش ها خوانندگان را ها بيم آن. نيلوس هويداتر شده بود، حذف کرده اند

غرق شده درعوالم و اوهامات داستان های  چيزی که برای توده های عواِم د زيرا آندلزده کن
خوانندگان در سرزمين های لب و خوب بود، ممکن بود که اسطوره ای جا وحشت آفرين

بويژه که در اين سرزمين ها  -غربی، مانند آلمان، فرانسه و بريتانيا را بترساند و دلزده کند 
  .معرفی کرده بودند» آگاه فيلسوفی کامًال«و » وفسوری فرهيختهپر«نيلوس را به عنوان 

، به ويژه که کسی نبايد امتياز توليد يک جعل را برای »چقدر ظريف«: جرج با خود فکر کرد
از آن را که نوع روايت  پس هر ناشری آزاد است که بدون هيچ نگرانی، هر. خود طلب کند

  .باب ميل و خواسته اش باشد، ارائه کند

طراحان   به  اين هديه ی الهی. پيدا کرد به اروپا  خود را  اما در هر حال، مار راه 
ه نسخه مکتوب، مار با همه زشتی اش ب  نبود کاريکاتورها و کارتون ها بود، چرا که عليرغم 

جرج واقف . تنی بر جامعه کتاب خوان نهاداز بين نرف روی جلد کتاب ها ظاهر شد و تأثيری
جعلی است و حتی  ل هاپروتوکحکم دهند که نيز های سراسر جهان  بود که حتی اگر دادگاه

اگر انتشار آن در همه ی دنيا هم ممنوع شود، اما هنوز انسان ها تصاوير هولناک مار پيچيده 
صليب بزرگ، يا در حال خزيدن  به دور کره خاک، يا سر افراشته و تنيده شده ی مار به دور
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حمل می کند، خون چکانی را با خود   داووِد مار بروی نقشه ی اروپا را در حالی که ستاره ی 
  . هرگز از ياد نخواهند برد

  
با گذشت حدود شصت سال، هنگامی که غمگينانه به کاريکاتورهايی نگاه می کردم که هنوز 

رد، با خود انديشيدم تا چه حد جرج حق داشت؛ بر می گي صفحات روزنامه های جهان را در
   !.شوم دماغ منقاری؛ همان مار و همان پيام همان  و تصاوير؛ همان يهودی با  همان خطوط

از ادامه اين مسير غير انسانی و  ها را چه چيزی آنبه راستی  که عاجزانه از خود پرسيدم
  !باز خواهد داشت؟ هولناک
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  فصل هفتم
  

  
  شاهدان

  
نگران به نظر  ،»بوريس ليفشيتس«و » ماتی«حقوقدانان گروه جرج برونشويگ، پروفسور 

گرچه همکاران آنها مطمئن بودند که کارشناسان تعيين شده از سوی دادگاه، يعنی  -می رسيدند 
مطمئن خواهند  ها پروتوکل ، محکمه را در مورد جعلی بودن کتاب»باوم گارتن«و » لوسلی«

هستند که متهمان محکمه گفته بودند که اين  پيشاپيش به شاهدان دادگاه وکالی گروه .  ساخت
هيچگاه باور داشتند که متهمان  اين وکالء. شان را برعهده دارند يفه سنگين اثبات ادعاهایوظ

  .را به اثبات برسانند پروتوکل مشايخ صهيونبودن کتاب سنديت و حقيقی نخواهند توانست 
  

ن هست که امکان آ آکادميک نيست و يک سمينار که يک دادگاه آگاه می دانستند اما وکالی
به باور آنها . روند تخصصی و کارشناسی تاريخ احساس خستگی کند قاضی دادگاه در مورد

اثر سخنان شاهدان در  شود، که می توانست موجب پيروزی دراين پرونده ی خطيرچيزی 
 ديشيدند که متهمان دادگاه  به منظور اثبات ادعای نادرستچنين می ان اين وکالء. دادگاه است

کثرت شمار نسخه . شان تالش خواهند کرد تا شاهدانی مقبول محکمه را به دادگاه معرفی کنند
و اين موضوع که گروه بزرگی از  در سراسر جهان  پروتوکل هاهای انتشار يافته کتاب 

حمايت می  پروتوکل هاون جهان از کتاب روزنامه های معتبر و مقام های کشورهای گوناگ
بودن پديده ی  میهمچنين نظر به داي. دگاه بودکردند، حربه موفقيت آميزی در دستان متهمان دا

ی دادگاه جرأت کند که اين کتاب قاض که دشوار به نظر می رسيد انديشه های يهودستيزانه،
 ،به باور وکالء. لی اعالم کنددر طول مدت بيش از سی سال را جع منتشر شده به دهها زبان

يک، بلکه به اسناد و مدارک آکادمو کارشناسی کاِر برای اثبات مجرم بودن متهمان نه به 
  .مؤثر و گوناگون نياز بودمستند، 

  
دجه و پول الزم برای ادامه کار چگونه ممکن بود که گروه کوچکی در برن که حتی از بوولی 

دارک موجود و يا پنهان شده در آرشيوهای روسيه دست خود برخوردار نيست، به اسناد و م
د؟ به احتمال بسيار، روسهايی که ممکن بود اطالعات الزم در مورد جعلی بودن کتاب ياب

را در دست داشته باشند، در پی انقالب کمونيستی، خاک آن کشور را ترک کرده  پروتوکل ها
 چه نامی زندگی می کردند؟ آيا آنها اصًالراستی کجا بودند و اکنون با ه اين روس ها ب. بودند

برن برای اثبات جعلی بودن حقوقی موضوع را به ياد خواهند آورد و يا به همکاری با گروه 
  رضايت خواهند داد؟ پروتوکل هاکتاب 

  
سالی «به نام  ه يکی از اعضای تيمدر جريان يکی از جلسات صبحگاهی گروه برن بود ک

: سالی گفت. را متعجب ساخت و بد دارد، همکارانش خبر خوب با اعالم اينکه چند» ماير
در رابطه با درخواست ما از سازمان های يهودی برای دريافت . اول خبر بد را می گويم«

ارسال کرده ولی خبر خوبش آن است که اين  دالر کمک مالی، اين سازمان ها تنها هزار
چه بسا که اين کمک  معنوی ده اند، و کراعالم آمادگی کمک معنوی  سازمان ها برای اعطای

پروفسور ماتی در اين ميان گفت که در هر حال آنها . »مالی بسيار با ارزش تر باشد از ياری
  .به خبر خوب بيش از هر خبر بدی در اين مقطع زمانی نياز دارند
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نام فردی به با بود که توانست در چنين هنگامه ای گروه برن بيشتر بر اساس بخت و اقبال 
فراهم آوردن زمينه های کار   که در آينده در زمينه کند؛ فردیتماس برقرار » الکساندر تاگر«

  .دادگاه کمک مؤثری ارائه کرد
  

 1914مشهور بود، در سال   Jointکميته همکاری مشترک يهودی آمريکايی که به سازمان 
  سيه، اين کميته تماس هایپس از انقالب رو. بنيان يافت تا به يهوديان نيازمند کمک برساند

يهوديان روسيه رسانی به  اتحاد شوروی برقرار کرد تا در ياریبسياری را با مقام های دولت 
به امضای کميته و مقام های دولت  1922موافقت نامه ای که در سال  براساس. مؤثر افتد

 »کريمه«جزيره که يهوديان روسيه در اوکراين و شبه  گرديدشوروی رسيد، اين امکان فراهم 
ک و مساعدت کامل دولت شوروی، ، با کم 1924در سال . استقرار يابند و زندگی کنند

بنيان گذاری شد و اين نهاد موظف گرديد تا به  يیمشترک يهودی آمريکامؤسسه همکاری های 
. اقدام کند »کريمه«، در جهت اسکان يهوديان در اوکراين و شبه جزيره Jointعنوان کميته 

مراحل اسکان در در روسيه، اقدامات مثبت زيادی را اندر تاگر نماينده حقوقی اين مؤسسهالکس
  .ی با مقام های شوروی، به عمل آوردکار  يهوديان و فراهم آوردن امکانات ارتباط

  
نيز با دل   Jointدر دنيای غرب، کميته ی  پروتوکل مشايخ صهيون همزمان با چاپ کتاب

، اين کميته 1921از سال . دام منفی عليه جوامع يهودی پرداختنگرانی به بررسی اين اق
ها اسناد و مدارک  تا از آن کردمکاتبات و ارتباطات زيادی را با مقام های شوروی برقرار 

از الکساندر تاگر نيز خواسته . به دست آورد پروتوکل هابرای اثبات جعلی بودن کتاب الزم را 
به سالی ماير گفتند که با   Jointرؤسای کميته . استا بپردازدشد تا به اقدامات الزم در اين ر

به سالی ماير همچنين گفته شد که مقام های مسکو پذيرفته اند تا . الکساندر تاگر تماس گيرد
در اين اسناد و  .سيه را در اختيارشان بگذاردمدارک و اسناد موجود در آرشيوهای رو

گواه ها و شاهدان مورد نياز برای کار دادگاه برن  نام  مدارک، اطالعاتی از منابع دولتی و نيز
  . بدست می  آمد

  
قدم به قدم و به تدريج، الکساندر تاگر به با . برن بودحقوقی همه اينها اخبار خوبی برای گروه 

ارزش ترين منبع برای گردآوری اطالعات و اسناد و مدارکی مبدل شد که اکنون بايد به دادگاه 
تاگر اجازه دسترسی به اسناد و مدارک  مقام های شوروی نه تنها به .  گرديدبرن ارائه می 

در اختيارش نيز آرشيوهای روسيه را دادند، بلکه به او گفتند که حاضرند اصل اين مدارک را 
  . بگذارند

  
 همه گزارش هايی که در اين نشست بامدادی تيم اعالم گرديد، خبرهای خوبی محسوب می شد

به اد کرد گرچه صبحگاه است، اما جای آن دارد که ی بود که ليفشيتس پيشنهو از همين رو
  .ی شراب بنوشند، گيالسها افتخار اين پيروزی

  
  سرگئی سواتيکوف

  
 ،برن گذاشت، سرگئی سواتيکوف حقوقی تاگر در اختيار گروه يکی از نخستين نام هايی که 

يدلبرگ بود که اکنون در پاريس پروفسور حقوق و فلسفه در دانشگاه سنت پترزبورگ و ها
  . زندگی می کرد و نامی آشنا در ميان روس های مهاجر به شمار می رفت

او به ياد می آورد که در سفر نخست خود به . جرج برونشويگ بار ديگر به پاريس گسيل شد
پاريس از نحوه همکاری ناکافی رهبران جامعه يهوديان آنجا احساس نوميدی کرده بود و 

  . اين اميد را داشت که شايد اين بار موفق تر از گذشته باشد اکنون
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او اعالم داشته شديد خود را به همکاری  با ی با سواتيکوف تماس گرفته و عالقه  ليفشيتس قبًال
، برونشويگ در حال سفر با قطار به سوی او اميدوار بود و چنين در چنين شرايطی. بود

اين کار . د يک شاهد مهم را برای کار دادگاه برن بيابدبرنامه ريزی می کرد که شايد بتوان
  . و به همين خاطر، دستخوش اضطراب هايی بودبرای او تازگی داشت 

  
ليفشيتس به . دنج در شهر پاريس با يکديگر ديدار کردند برونشويگ و سواتيکوف در يک کافۀ

ربه را خواهد ی تجبرونشويگ گفته بود که در سواتيکوف سيمای يک وکيل دعاوی جوان و ب
سواتيکوف به  .آنان با نوشيدن فنجانی قهوه آشنايی تدريجی خود را آغاز کردند. يافت

بيان اين داستان حداقل يک ساعت به . برونشويگ گفت که داستانی طوالنی برای گفتن دارد
م پس از آن قرار گذاشتند که در آپارتمان سواتيکوف در پاريس بار ديگر با ه. طول انجاميد

دليل انتخاب آپارتمان خودش برای مالقات بعدی، نگرانی سواتيکوف از . ديداری داشته باشند
  .ه های يهودستيز باشدتحت تعقيب گروممکن است برونشويگ  اين بود که

  
ران دانشکده حقوق، ليستی به رسم دو دوم سواتيکوف رفت که  برونشويگ در حالی به ديدار

در دانشکده حقوق، برونشويگ از استادانش ياد گرفته . ه بودهای خود را آماده کرداز پرسش
 يک شاهد، بايد هميشه از قبل آماده بود و برای هر داستان و موضوع   بود که برای گفتگو با

  . گفتگو، زمينه را برای صحبت آماده کرد
  

شان، برونشويگ دريافت که اتکاء به شيوه های گذشته در  از همان ابتدای مالقات دوم
گفتگوهای او با شاهدان، در اين يک مورد خاص و جديد کارساز نيست، چرا که سواتيکوف 
نه تنها دارای اطالعات کافی بود، بلکه از تجربه و سلطه کافی برای بيان همه اين اطالعات 

خود  آن گونه که   که به سواتيکوف امکان  دهد تاآن شد  بر  برونشويگ لذا. برخوردار بود
  .طالعاتش را مطرح کندی خواهد، ام
  

. ديده می شدبروی ميز تنها يک دفترچه و يک قلم ز بزرگی نشستند که مي دورآن دو به 
  . آپارتمان چندان مجلل نبود و به روی قفسه های ديوار، کتاب های بسياری به چشم می خورد

  
وبرو بوده ام، بسياری در دادگاه ها ر  قاضی با شاهدان به عنوانمن که بنا به ماهيت شغلم   

با چه   هر شاهد ديگری در دادگاه برن و يا   می توانستم  به خوبی مجسم کنم  که سواتيکوف
  و بزرگ شده در دنيايی  يک حقوقدان جوان  چگونه براستی .بوده اندمعضلی روبرو 

 متفاوت، می توانست در يک دادگاه سوييسی داليل خود را بر زبان آورد و برای آنانی که  با
  . دنيای او هيچگونه ارتباطی نداشته اند، آنگونه تفهيم کند که حقيقت سخنانش پذيرفته شود

  
مطمئن بودم که بسياری از اين شهود از اينکه در موقعيت دشوار تالش برای تفهيم دادگاه 

اين شاهدان تقالی بسياری . قرار گرفته رنج ها برده اند پروتوکل هانسبت به حقايق کتاب 
ا برای وکالء و قاضی دادگاه تشريح کنند که اوضاع در روسيه، يعنی محل اصلی کردند ت

  ، چگونه بوده است؟پروتوکل هاانتشار کتاب 
  

تا کنون در مورد دادگاه برن سخن های بسيار گفته و نوشته شده است، اما من بارها به اين 
هرگز به اندازه کافی  موضوع انديشيده ام که شاهدان اين دادگاه، به ويژه شهود روسی آن،

برای شجاعت شان در ابراز حقايق در اين دادگاه، مورد احترام  و قدردانی کافی قرار نگرفته 
اين را نيز نبايد فراموش کرد که اين شهود برای بيان ديدگاه ها و آگاهی های شان در . اند

  .دادگاه حتی مجبور به تحمل درد و رنج روانی شديدی گرديدند
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  سرگئی سواتيکوف،
  یکی از بلندپایگان حکومت روسيه، بعد از انقالب،
  به عنوان شاهد جامعه یهودیان برن سخن گفت

  

  
ن را به دست گرفت و رشته سخ نشسته بود، در همان حال که روبروی برونشويگسواتيکوف 
  . کردبه سخن گفتن  بود، با صدای آرام شروع  دوخته  به پنجره اتاق چشم  در حالی که

  
را به ياد می آورد؛  1917و  1916فراز و نشيب  پر سواتيکوف به خوبی سال های بحرانی و

او در مورد آن رويدادها کتاب . فراز و نشيب هايی که خود او نيز در آنها سهم و نقشی داشت
ديگری بود و بسيار متفاوت  آنها در جريان روند يک دادگاه امرنوشته بود، ولی سخن گفتن از 

سواتيکوف گفت که برای فهماندن حقيقت موضوع به قضات دادگاه، برای . به نظر می رسيد
آگاه ساختن دادگاه از نقش افراد مختلف در اين رويدادها و نيز برای آشکار ساختن نقش هر 

آخرين روزهای  يک از اين افراد، برونشويگ بايد به گونه ای عمل کند که فضای حاکم بر
در  سواتيکوف افزود که برونشويگ بايد کامًال. صحن دادگاه ترسيم شودحکومت تزاری، در 

در  حکومت تزارها هماندن حال و هوای آن دورۀ واپسين ازدادگاه پافشاری کند تا امکان ف
  .دادگاه به تصوير درآيد

  
آخرين روزهای آن  سواتيکوف، خود، با غمی بسيار، ولی در همان حال با عالقه زياد،

را در ميان بسياری از مردم   یفراوان روزهايی که اميد . را به ياد می آورد حکومت تزاری
ولی در اندک مدتی، يعنی پس از حدود شش ماه، همه اين  - در روسيه به وجود آورده بود 

پس از پيروزی انقالب روسيه، همان زمان اقتدار   بر باد رفت؛ آن روزهای ابتدايی  اميدها
که سواتيکوف حقايق بسياری را  در طول همين شش ماه بود . بود  هدولت موقت انقالبی روسي

  . سوگند، در دادگاه بيان می کرد  بايد اين حقايق را پس از ادای دريافت و اکنون 
  

سرباز نفر ده ميليون : ، روسيه در آستانه چرخش سرنوشت ساز خود بود1914در پايان سال 
نبرد بودند، بيمارستان ها انباشته از   اول در حال  جهانی روس در جبهه های جنگ 

آماده  حکومت می کرد، انقالب تقريبًا وحشت  مجروحان جنگ بود، در خيابان ها، ترور و 
تزار روسيه و همسرش الکساندرا در آستانه روبرو شدن با  ،بود، نيکالی دوم نضج گرفتن

عادی ادامه  ندگی ظاهرًاسرنوشت وخيم خود بودند و همه اين ها در حالی بود که در مسکو ز
نخبگان . هر شامگاه در گوشه های مختلف شهر، جشن های اشرافی در جريان بود. داشت

نوشيدن چای و قهوه دعوت می کردند و مراسم پرتجمل جامعه يکديگر را برای صرف شام يا 
، در همان حال در سالن های پر از تماشاچی، برگزاری کنسرت های موسيقيدانان به نام روس
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. می شد گفت که زندگی اجتماعی در اوج خود بود. تئاترها و باله های مشهور تداوم داشت
زنان ثروتمند و متشخص شهرهای ديگر روسيه به مسکو سفر می کردند تا به خياطی مشهور 

مالقات ها و . سفارش دهند دوخت لباس های جديد خود را ) Lomanova(» لومانووا«
تشريفات  پرجالل و جبروت و خيره کننده ضمن زار در فضای ديدارهای عمومی با شخص ت

  .بسيار چشمگير صورت می گرفت
   

ولی  ،مشهور در اوج اقتدار و قدرت خود بود) Grigori Rasputin(گريگوری راسپوتين 
اسپوتين در ر. آغاز پايان کار و سرنوشت او بودسر نبايد فراموش کرد که آن روزها تقريبًا

و شنلی سياه رنگ بر تن  بر پا  رزبورگ در حالی که چکمه هايی بلند پت خيابان های  سنت
 راسپوتين را می شد به راحتی با موهای سياه . بسيار به قدم زدن می پرداخت  داشت، با جالل

 اما چيزی که . و بينی غيرعادی اش از دور شناخت  سياه، پيشانی بزرگ  و بلند، ريش انبوه
ژرفناک و از ديگران متمايز می کرد، رنگ آبی چشمان و باطن  ز همه راسپوتين راا بيش

. با چنين چشمانی، هر نگاه راسپوتين سرشار از نفوذ و کاوش طرف مقابل بود. انديشمندش بود
وزير روح و «خود او خويشتن را . لقب داده بودند» مرد پير«مردم روسيه، راسپوتين را 

و  ت شيطانی او آگاه بودند، وی را شيطان مجسم قدر  کسانی که به. می ناميد» باطن تزار
  .می ناميدند» ضد مسيح«او را  ،برخی ديگر

  
ملکه روسيه،  ا که بردو شاهزاده ی اهل مونته نگرو، يعنی پرنسس آناستازيا و پرنسس ميليتسي

تزار در دربار  الکساندرا، نفوذ بسيار داشتند، در حقيقت عوامل اصلی پذيرش راسپوتين ساحر
يعنی،  هفت سال پيش از آن اين دو شاهزاده، قصاب پيشين و جادوگر کنونی فرانسوی. ندبود

، آنها راسپوتين را که 1907فيليپ را به ملکه معرفی کرده بودند و به همان ترتيب در سال 
  رعيت عادی، يک دائم الخمر و دالل آب در غرب سيبری بود، به ملکه روسيه فرزند يک
  .شناساندند

  
نام راسپوتين برگرفته از زبان کشاورزان و . شعبده باز نبودين نام اصلی اين شارالتان راسپوت

بود که راسپوتين آن را از همدستانش به ارث » زن باره«و » ژيگولو«رعايا و بيشتر به معنی 
 به دربار امپراطوری روسيه، راسپوتين نفوذ از همان روزهای نخست ورودش . ه بودبرد

که او بر روی تزار و ملکه نفوذ راستين و خلسه آوری  حقيقتًا. و ملکه يافت تزار بسياری بر
اين زن به ملکه بسيار . آشنا شد) Virobova(خيلی زود، راسپوتين با مادام ويروبووا . داشت

 اسرار تزار و ملکه   به همه نزديک بود و راسپوتين در پی آشنايی با ويروبووا، خيلی زود 
برگزيد و به اين ترتيب   پوتين را به عنوان مربی و مرشد امور معنوی خودملکه راس. برد  پی

روی ه و توانست نفوذ عميقی ب در اندک زمانی، راسپوتين دارای قدرت بسياری در دربار شد 
و ملکه ) Papka(» پاپکا«او تزار را . همه تصميم گيری ها و انتصابات خاندان سلطنتی بيابد

  .ناميدمی ) Mamka(» مامکا«را 
  

سواتيکوف به خوبی به ياد می آورد که راسپوتين در جريان مراسم مذهبی عيد پاک سال 
خود بر » برادروار«روسيه را با بوسه ی کرد و ، ردای رسمی ملکه را همراهی می 1914

گونه ملکه دچار شوک کرد؛ در جريان اين مراسم، و در برابر چشم همگان ملکه سر 
  .اسپوتين بر پيشانی ملکه بوسه نهادراسپوتين را بوسيد و ر

  
در دوم . روسيه را به سوی سرنوشتی دردناک سوق دهد اين ترتيب همه چيز آماده می شد تابه 

، برای نخستين بار در پارلمان روسيه، دوما، موضوع راسپوتين مطرح 1916دسامبر سال 
ا صدايی بلند در ب) Purishkevich(» پوريشکويچ«رهبر جناح مخالف در دوما يعنی . شد
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گفته او، روسيه را به  جريان نشست پارلمانی از نيروهای اهريمنی سخن به ميان آورد، که به
کس که می خواهد  هر: پوريشکويچ افزود. تخريب و از دست دادن اعتبارش کشانده اند آستانه

. باشددر روسيه به مقامی مهم دست يابد، کافی است سفارش راسپوتين را به همراه داشته 
 پوريشکويچ هشدار داد که روسيه در آستانه انقالب است و يک رعيت مانند راسپوتين نبايد 

  . فرمان براند  بر روسيه  بيش از اين
  

و به روايت (در بيست و نهم  اما سرانجام . نمی نهادند  وقعی به اين هشدارها خاندان سلطنتی 
به دست شاهزاده ها فليکس يوسوپوف  ، راسپوتين1916دسامبر ) های ديگر در روز سی ام

)Yusupuf Felix( دميتری پاولوويچ  و)Pavlovich Dmitri) (زير  که گفته می شود
از هواداران سرسخت  راست افراطی در پارلمان روسيه و حمايت پوريشکويچ، رهبر جناح
دم ملکه در حالی که می دانست مر. شدغرق و  در آب خفه) کليسای ارتودوکس روسيه بود

روسيه از اين اقدام او راضی نخواهند بود، پيامی کتبی به اين مضمون را بر دستان جسد 
و از تو می خواهم در طول سال  شهيد عزيز من از تو آمرزش می طلبم : راسپوتين قرار داد

. »!تو قرار داشته باشدتأثير و نفوذ واال و ملکوتی زندگی من و ما، همچنان تحت  ،های آينده
ی راسپوتين با حضور ملکه، تزار و چهار دختر آنها در گوشه ای از جنازه مخفی و سّرتشييع 

برگزار شد و در پايان آن، ملکه ) Tsarskoe Selo(» سلويه تزارسکو«پارک سلطنتی 
  .که اکنون او را شهيد می ناميد، به وی داده شود راسپوتين  خواستار گرديد که پيراهن خونين

  
. ، تزار وادار به کناره گيری ازمقام خود شد1917در پانزدهم مارس سال  بعد، دو ماه و نيم 

و جناح ترقی خواه ) Kadet(» کادت«که رهبر حزب ) Paul Miljakov(وکوف اپل ميلي
  . پارلمان بود، به سمت وزير امور خارجه دولت انتقالی منصوب گرديد

  
است که خود  وی از شاهدانی وکوف در ليستابرونشويگ در اين حال به ياد آورد که ميلي

از اهميت  ميلياکوفسواتيکوف  به برونشويگ گفت که شهادت . مايل به ادای شهادت بودند
  .بسيار برخوردار است

  
يکی از نخستين تصميمات دولت انتقالی جديد در روسيه، انحالل ارگان های پليس مخفی رژيم 

، سرگئی سواتيکوف که در آن زمان 1917در ابتدای ماه مه . تزاری در کشورهای بيگانه بود
سال داشت و عضو حزب سوسيال دمکرات روسيه بود، برای عملی کردن اين تصميم  37

در جريان نخستين ماه انقالب، در فوريه، سواتيکوف در شهر پتروگراد به عنوان . برگزيده شد
 به عنون کميسرپس از آن رويداد، سواتيکوف . مسئول انحالل پليس آن شهر انتخاب شده بود

ضمن نظارت بر  پليس دولت انتقالی روسيه، به اروپای غربی اعزام شد و ماموريت گرفت تا
فعاليت های پيشين پليس مخفی تزاری، نسبت به انحالل سازمان های آن در اروپای تمامی 

وزير دادگستری نيز سواتيکوف را به سمت قاضی رسيدگی کننده امور . کند غربی اقدام 
  . با تمامی اختيارات، منصوب کرد مربوطه

  
  

ورد، سواتيکوف چند بار به برونشويگ گفت که اگر اين ماجراها را در دادگاه برن بر زبان آ
نخواهد بود، مگر آنکه وی موفق شود در صحن دادگاه فضای  باور کردن گفتارش چندان آسان

به خوبی و به  و حضارحاکم بر آن روزهای مربوط به دوران انقالب روسيه را برای قضات 
يهوديان روسيه را  سواتيکوف بايد به درستی و با صراحت وضعيت. کند تشريح گونه ای مؤثر

موران پليس تندرو، سياستمدارانی سلطه گر و مأمشتی جادوگر فناتيک و  که در زير سيطره
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می هامات به انواع اتنادان و ظالم قرار داشتند و هر آن نيز بخاطر همه مصائب روسيه متهم 
  . شدند، مجسم می کرد

  
سئله م«مانند هر روس با هوش ديگری، سواتيکوف نيز به خوبی ازآنچه که در جامعه روسيه، 

ها در ميان خودشان به  برای برونشويگ فاش کرد که روس. ناميده می شد، آگاه بود »يهود
يافته بود که در  سواتيکوف اين اميد را. »جواب يهود«می گفتند  »مسئله يهود«جای عبارت 

پی انقالب و برقراری وضعيت جديد در جامعه، همه شهروندان روس و از جمله يهوديان اين 
  .بار با هم برابر خواهند بود و با آنها با عدالت رفتار خواهد شد

  
. او اکنون رويدادی را به ياد می آورد که در نخستين روز ماه مه در ايستگاه پتروگراد رخ داد

ين آن ايستگاه پليس های فراری بودند و او به ناگهان به عنوان رييس اداره پليس همه مسئول
سواتيکوف بر آن شد که همه مدارکی را که تا پيش از آن بر روی ميز . بايد عمل می کرد

در آن روز، اولين سندی که مورد . ، بازبينی و بازرسی کنديس ايستگاه پليس قرار داشتري
بود که در آن وی ) Poltawa(گرامی از رييس پليس شهر پولتاوا توجه او قرار گرفت، تل

  يک هفته  می تواند برای) Ziperovich(» يچزيپروو«يعنی » 2تاجر درجه «پرسيده بود آيا 
داده شده بود، يک يهودی » 2تاجر «که به او نام رمز  يد يا خير؟ زيپروويچ به پتروگراد بيآ

به اجازه مخصوص نياز  ،، يعنی پتروگرادی سفر به مرکزر يهودی ديگر، براکه مانند ه  بود
  . داشت

  
دستيار سواتيکوف بر آن بود که اين تلگرام را در قفسه پرونده مربوط به يهوديان قرار دهد، 

وضعيت تغيير کرده و بايد به پس از انقالب ولی سواتيکوف به او يادآوری کرد که اکنون 
سواتيکوف به دستيارانش گفت که پاسخی برای رييس . شکل ديگری با اين تلگرام رفتار کرد

هر  اکنون آزاد است که   د که زيپروويچند و در آن به وی بنويسنپليس شهر پولتاوا تهيه کن
بخواهد به پتروگراد سفر کند و تا هر زمان که مايل باشد، در اين شهر اقامت کرده و  که هنگام

سواتيکوف همچنين . بخواهد، سفر نمايدهم که که به هر جای روسيه  از اين پس آزاد است
چنين بود که به دستور . خواهد کرد ءبه زيپروويچ را خودش امضا گفت که نامه مربوط 

سواتيکوف بخش ويژه يهوديان در اداره پليس منحل شد، کارمندانش به بخش های ديگری 
  .بررسی اين پرونده گرديدمور هر و موم شد و کميسيون ويژه ای مأانتقال يافتند، پرونده ها م

  
مسئوليت آماده سفر به اروپای غربی و احراز  خود را سواتيکوف در حالی که در پتروگراد 

 برنامه خاصی  مورد يهودياندلشاد بود که در جا می کرد، از اين موضوع  تازه ای در آن
» اوخرانا«اد در پاريس، که تا پيش از آن مرکز و ست که در کنسولگری روسيه  ندارد تا اين

)Okhrana(بود، به گفتگو با هنری بينت   ، پليس مخفی تزاری در اروپا)Hanri Bint (
  . نشست

  
کنسولگری از پيش، از ورود سواتيکوف به پاريس و مقام تازه او آگاهی يافته بود و از اين 

ولگری نگران بود که مقام های کنس اتيکوفسو. ل مناسبی به استقبال از وی رفتبه شک ی،رو
ولی . ی نگيرند و به تحقيقات و گزارش هايش وقعی ننهندجّدزياد را به خاطر جوانی اش او 

چرا که در نظام خود کامه  هم نگران باشدنبايد زياد  درهمين حال به خود دلداری می داد که
چنين عادت کرده بودند که از مقامات مافوق فرمان گيرند و تابع تزاری، همه مقام های رژيم 

روی کار بود، و مقام های کنسولگری نيز ه اکنون دولت موقت انتقالی در روسيه ب. باشند
. برد پی  سواتيکوف خيلی زود به اهميت مقام و رتبه جديدش . رژيم تازه شده بودند عی ازتاب

را  به اين انديشه  سواتيکوفللی در اختيار او نهاده شد که خود در کنسولگری اتاق کار مج
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، رييس مشهور )Piotr Rachkovski(وفسکی چکرا همان اتاق کار پتر که آيا اين بودانداخته 
  نيز بوده است يا خير؟» اوخرانا«پيشين پليس مخفی 

  
او اکنون در اتاق کار و در برابر خود، يکی از قديمی ترين جاسوس های روسيه در اروپا را 

در مدت سی و هفت سال به  »نااوخرا«هنری بينت به عنوان جاسوس ارشد سازمان . می ديد
بسياری از رؤسای سازمان خدمت کرده بود که مهم ترين آنها راچکوفسکی، از داليل اصلی 

  . عالقه سواتيکوف به گفتگو با هنری بينت، بود
  

رای سخن گفتن از خود نشان داده بود در ميان تعجب سواتيکوف، هنری بينت اشتياق زيادی ب
در طول دهه ها ، اسرار زيادی را در سينه انباشته بود، اکنون بر  به نظر می رسيد بينت که و

حتی  »اوخرانا«در گذشته اگر يکی از جاسوس های . دل خود را بگشايد  آن بود که نهانخانه
قرار داشت، چنان که   بر آن می شد که اسرار سازمان را به ديگری بيان کند، در خطر مرگ

تظاهر به عالقه برای سخن گفتن در مورد اسرار ها به دليل ، تنپيش از آن يکی از آنها چندی 
اما اکنون همه چيز عوض شده بود . سازمان، در يک تصادف رانندگی ساختگی کشته شده بود

. يس جديد هنری بينت می خواست اسرار دل او را بشنودبه عنوان ري و سواتيکوف 
به نظرش می رسيد . ن را يافته استبه اين نتيجه رسيده بود که بهترين منبع ممک سواتيکوف 

  . که کار چندان مشکلی  در مورد هنری بينت در پيش نخواهد داشت
  

او . کرده بود در مسکو مالقات 1883هنری بينت راچکوفسکی را برای نخستين بار در سال 
حضور داشته  در جريان تاجگذاری تزار ال به مسکو فرا خوانده شده بود تادر ماه مه آن س

که از  ی بوددر مورد مهاجرين روس »اوخرانا«، چرا که وی از واردترين افراد سازمان باشد
يک  در آن زمان راچکوفسکی در ظواهر قضيه . ممکن بود که خطرناک باشندنظر امنيتی 

کارهايی که می کرد از احترام بسيار به دور وزارت کشور روسيه بود، اما  کارمند محترم در
بود که در ميان گروه های مختلف انقالبی تنش ايجاد کند، آنها را به  اينوظيفه اصلی اش . بود

به عنوان جاسوس و عنصر خطرناک فراهم  بيندازد و زمينه را برای بازداشت آنها  جان هم 
  . آورد

  
متخصص تنش  راچکوفسکیهنری بينت در حالی که لبخند می زد، به سواتيکوف گفت که 

رييس ) Gerogii Sudikhin( »گئورگی سوديخين«از آنکه  پس 1884در سال . آفرينی بود
ترور شد، ) Degajeff(» دگايف«به دست فردی به نام  »اوخرانا«او در سازمان 

راچکوفسکی به پاريس . موريت يافت به پاريس برود و قاتل را دستگير کندمأراچکوفسکی 
معروف (در محله التين ) Pierre Nicole(» پير نيکول«در خيابان  رفت و در هتلی کوچک 

در آن . پاريس سکنی گزيد و در همان حال با پليس فرانسه تماس گرفت) »کارتيه التن«به 
بر آن بود که رييس وقت بخش  بعد، بيشترين تالش راچکوفسکی  زمان و در طول چهار ماه 

وفق شد و نيز در اين کار م و بی اعتبار کند و سرانجام  را بدنام  »اوخرانا«خارجی سازمان 
  . به رياست آن بخش منصوب گرديد خود در ماه مه

  
راچکوفسکی به تحقيقات در مورد انقالبيون روس که در خارج از  و غِم پس از آن، بيشتر هّم

ن های ساختمان های پاريس جاسوسان او به بسياری از دربا. روسيه زندگی می کردند، گذشت
و به اين ترتيب در مورد مهاجران روس  موران پست هر منطقه دسترسی داشتهو نيز مأ

 بلند بااليی را  یسيستم آرشيو راچکوفسکی ،در مدت کوتاهی پس از آن. جاسوسی می کردند
پليس . شده بود ی که به پاريس وارد می شدند، ذکرروس هاي ن نامکه در آبه وجود آورد 

ر، منبع خوبی برای نيز به دليل ثبت نام خارجی ها در اداره های پليس آن کشو  فرانسه
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می رسيد، در  به اينجا عکس روس های مظنون که از روسيه. راچکوفسکی شمرده می شد
در  عکس شانهايی که  و آن قرار می گرفت   جاسوسان سازمان راچکوفسکیی اختيار همه 

  . پنهان قرار می گرفتند  دسترس نبود، در خيابان های پاريس مورد عکسبرداری
. گسترده ای برای بی اعتبار ساختن مهاجران روس در فرانسه آغاز شدخيلی زود عمليات 

ن که کارمندانی از ميان مهاجرا به دست کارفرمايانی می رسيد  نامه هايی با امضای گمنام 
در . در اين نامه ها نوشته می شد که مهاجران، تروريست هايی بيش نيستند روسی  داشتند و

به خدمت خود  ها تماس می گرفتند و می کوشيدند تا آنها را گام بعدی، جاسوسان با اين روس 
  . کنند تا عليه ديگر مهاجران روسی سخن بگويند و عمل کنند شانو وادار گيرند 

  
آن بود که موضوع . به ميان آورد راچکوفسکی سخن جعلياتهنری بينت همچنين از 

خدمت گرفتن مهاجران  به  را برای   ، راهیتزار ضد  با جعل اعالميه های   راچکوفسکی
اغلب، اين خود راچکوفسکی بود که متن اين اعالميه های جعلی را می نوشت و . می گشود

) Milevsky( »ميلوسکی«سپس اين متن را در اختيار هنری بينت يا جاسوس ديگری به نام 
اری بينت عادت داشت که بدون اجازه راچکوفسکی از اين متون جعلی، کپی برد. قرار می داد

جاسوسان به گونه ای عمل می کردند که . پيش خود نگاه دارد کند و آنرا را برای روز مبادا 
. اين متون جعلی توسط مهاجران انقالبی روسی تهيه و نوشته شده اند که وانمود شود چنين 

خود راچکوفسکی و يا منشی او، آدرس روی پاکت اين متون را می نوشتند و همان منشی 
راچکوفسکی همه جاسوسانش . به صندوق های پستی تعيين شده می انداخت ا راسپس پاکت ه

  . که در اين مورد با کسی سخن نگويند را قسم داده و در واقع آن ها را تهديد کرده بود
  

و ابداعی از  اين عمليات اختراع . ابداع راچکوفسکی نبودند ،بينت گفت که جعليات ياد شده
رييس پليس مخفی تزاری بودند و نوعی برنامه ريزی  ،)sudikhin(سوی شخص سوديخين 

ص و با آغاز کار بخش مخصو  1882اين عمليات از سال . تاکتيکی از سوی او شمرده می شد
در نوشتاری در يک  1882آوريل سال در پانزدهم  .شده بود در سازمان پليس مخفی اجرايی

سيس بخش مخصوص در و تأن گرفتن نشريه روسی خارج از کشور، برای نخستين بار از بنيا
سوديخين اعالم  وظيفه اصلی اين بخش آنگونه که . پليس مخفی تزاری سخن گفته شده بود

و اعالميه  و پخش اسناد و مدارک  و تهيه  کرده بود، بی اعتبار ساختن فعالين احزاب انقالبی 
  .های جعلی در رابطه با اين فعالين بود

   
سوديخين بود، اين روش جعل را به خوبی آموخت و بالفاصله  اری دستيراچکوفسکی که زمان

يکی . پس از انتصابش در پاريس، از آن برای عمليات عليه انقالبيون روس به استفاده پرداخت
) Kun(» کون«به نام های  تخّيلیدو جاسوس  از ابداعات بسيار مؤثر راچکوفسکی، اختراع 

واقعی متون، اعالميه ها و نامه های جعلی  غير یها بود که با اين نام) Grun( »گرون«و 
 به بی اعتبار کردنبود که راچکوفسکی  تخّيلیبا استفاده از اين دو عنصر . امضاء می شدند

» پلخانوف«و ) Elpidin(» الپيدين«دو تن از انقالبيون مشهور مهاجر به نام های 
)Plekhanov(،در ابتدای کار،  .م کرداقدا ، رييس تبعيدی حزب سوسيال دمکرات روسيه

مهاجران روس باور نمی کردند که الپيدين و پلخانوف ممکن است جاسوس های رژيم تزاری 
را به » گرون«و » کون«يعنی  تخّيلیباشند، ولی راچکوفسکی  نام  و اعالميه های دو عنصر 
نبع در همان حال، راچکوفسکی نام م. ميان کشيد و باعث رسوايی آن دو مهاجر مخالف شد

  . اطالعات الزم برای تهيه  و تنظيم اعالميه های جعلی را سّری و مخفی نگاه می داشت
  

ابعاد بزرگ تر و گزنده به راستی ، متون و اعالميه های جعلی راچکوفسکی 1892تا سال 
. مهم ترين و مشهورترين هدف اين اعالميه های جعلی، شخص پلخانوف بود. تری يافته بودند
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يات ها عليه پلخانوف نامه ای با خط جعلی منتسب به او به جريان انداخته شد در يکی از عمل
در . استکه در آن گويا پلخانوف نوشته بود که حزبش متهم به چاپ اسکناس های تقلبی شده 

، نوشته بود که ديگر از زندگی مخفی سير شده و اکنون می خواهد اين نامه پلخانوف ادعايی
ان مهاجر روس نيز بايد چنين می انديشد که ساير مخالف د وگی کنتحت حمايت قانون زندکه 

  .شيوه مشابه را در پيش گيرند
  

امضای پلخانوف در پای اين نامه چنان ماهرانه جعل شده بود که پلخانوف برای اثبات جعلی 
به اين ترتيب، سلسله . بودن آن با مشکالت و با ناباوری های بسيار دوستانش روبرو شد

به نامه ها و اعالميه های جعلی تحت فرمان راچکوفسکی در ابعادی گسترده  مربوط عمليات 
هر روز شمار بيشتری قربانی اين جعليات می شدند و کسی هم نبود که جلوی اين . ادامه يافت

در چنين وضعيتی، رؤسای راچکوفسکی از موفقيت های او بسيار شادمان . کار را بگيرد
چنان ماهرانه بود که روزنامه نگاران  اين جعليات. ک می گفتندبودند و مرتب به وی تبري

  .فرانسوی می گفتند ديگر نمی توانند بگويند که چه چيز جعلی و چه چيز اصل است
  

اظهارات هنری بينت در مورد مدارک و متون جعلی آن چنان قانع کننده بود که سواتيکوف در 
راچکوفسکی در همه آن سال ها در  رديدرؤسايش در روسيه نوشت که بی ت گزارش رسمی به

هدف از همه اين اقدامات راچکوفسکی، همانا . بوده استاکاذيب پشت سر و عامل همه اين 
ايجاد چند دستگی در ميان سوسياليست های روس، بی اعتبار ساختن رهبران سوسياليستی و 

مقاطع، منظور  رخی ازدر ب. بود ن اين مخالفان تزاریبه وجود آوردن حس عدم اعتماد در ميا
از اين عمليات جعل و تخريب، بازداشت و مجازات سوسياليست هايی بود که به روسيه باز 

راچکوفسکی خود چندان عالقه ای به ايدئولوژی های سياسی نداشت و متفاوت . می گشتند
 برای . نمی کرد بودن و تکثر و تعدد گروههای سوسياليست انقالبی هم گرايشی را در او ايجاد 

  . او، همه آنها سوسياليست بودند و بايد از ميان برداشته می شدند
  

ها، تنها شيوه کاری از  ولی نبايد فراموش کرد که متون جعلی و عمليات به کار گيری آن
داوم با مهاجرين روسی، او به طور م در روش ديگری برای مقابله . نبود راچکوفسکی جانب

اين به دروغ از فعاليت های مهاجران آگاه می کرد و برای پليس فرانسه را به درستی يا 
به اين . که برای او جاسوسی می کرد منظور از روزنامه نگاری به نام هانسن بهره می برد 

  .پليس فرانسه به عنوان تروريست و خرابکار معرفی می شدند ترتيب، مهاجران در نزد 
  

نتيجه   می داد، بيشتر به اينفرا  ت گوشکوف به اظهارات هنری بيندر همان حال که سواتي
غيرممکن بود فردی با زندگی و فرهنگ و رشد در جامعه ای متفاوت  می رسيد که تقريبًا

بتواند وضعيتی را که در آن سال ها، روس ها چه در روسيه و چه در خارج با آن روبرو 
  .بودند، تصور کند

  
بتوان گفت که  ده بودند و غيرممکن بود در آن سال ها هزاران جاسوس در سطح جامعه پراکن

انقالبيونی که توسط  پليس دستگير می شدند، پس از فشار وادار می گرديدند  ! کی به کی است
، عليه همرزمان خودشان به فعاليت »اوخرانا«که به نفع سازمان پليس مخفی تزاری، 

برخی ديگر که . دادند شان را لو می برخی خبرچين می شدند و دوستان و بستگان. بپردازند
صورت  یبيشتری داشتند به عنوان جاسوس در عمليات تروريستی که عليه رژيم تزار شهامت

پليس   می گرفت، شرکت می کردند و به اين ترتيب اخبار اين گروههای تروريستی را به
و و گاه به قتل  سط فرماندهان پليس تشويق می شدمخفی می دادند؛ چنان روشهايی که گاه تو

اشاره ) Azef( »آزف« ،برای مثال بايد به جاسوس مشهور. مرگ افرادی منجر می گرديد
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) Pleve(» پلوه«او در قتل  که گفته می شود . بود کرد که در همه روسيه شهرتی به هم زده
و در همان حال مانع از ترور شخص   نقش داشت  وزير کشور و پرنس سرگئی الکساندرويچ

  .تزار شده بود
  

راچکوفسکی بود که اين عمليات مخفی خرابکارانه عليه مهاجرين روس را در خارج از اين 
جعل . آميز به جعل و تزوير دست می زدروسيه فرماندهی می کرد و به اشکال بسيار موفقيت 

برخی از اين متون دارای . اسناد در متون برای او و جاسوسانش بخشی از زندگی شده بود
ناشناخته و   اس مهاجر مخالف بود و برخی ديگر، به وسيله اسامیامضای جعلی افراد سرشن

. اين متون، اطالعات نادرست و جعلی آورده شده بود به امضاء رسيده بود و در همه  مجهول 
 به آن ها متوسل می شدنبود که راچکوفسکی  »گرون«و  »کون«اين تنها نام های جعلی مانند 

کار می گرفت که در پوشاندن و   ه نام هايی جعلی را بهتا سندی را جعل کند، بلکه خود، گا
، راچکوفسکی 1888چنين بود که در سال . بود مخفی کردن اصل آنها چندان تالشی نشده 

را تهيه کرد که در آن امضای شناخته شده » نهيليست يک   اعتراف«اعالميه ای تحت عنوان 
  .  به چشم می خورد » فيليپ ايوانوف« فردی به نام 

  
نوشت، » دورونوف«که خطاب به رييس پليس  در نامه ای در رابطه با اين اعالميه 

دگی نهيليست های روسی يک ی تاريک و منفی زنهاجنبه تأکيد کرد که تشريح راچکوفسکی 
. را يهوديان تشکيل می دادنداز آن ها است؛ نهيليست هايی که بخش بزرگی  ضرورت زمان

. پاريس زندگی می کردند) »کارتيه التن«(حله التين اين يهوديان روس بيشتر در م
راچکوفسکی يهوديان ياد شده را افرادی با کردار نامتعارف، عقب افتاده و عالقمند بسيار به 
خبرچينی درباره ديگران توصيف می کرد و رهبر يهوديان روسی در پاريس را که 

» همانند يک خرگوشرسو اما ت دارای گستاخی يک ببر«نام داشت، فردی » تيخوميروف«
  . معرفی کرد

  
انگليسی «راچکوفسکی جزوه و متن ديگری را با امضای جعلی و تحت عنوان  1892در سال 

در اين جزوه، نويسنده، . ، در پاريس انتشار داد»ها و نهيليست ها با هم همکاری می کنند
اروپا متهم کرده و  نهيليست های روسی را به ارتکاب جرم هايی مانند قتل و بمب گذاری در

افزوده بود که کمک های مالی يک گروه انگليسی به منظور ياری رسانی به بينوايان روس، 
، ضربه زدن هدف اصلی از اين جزوه. نهيليست های روسی می رسد دست هميندر حقيقت به 

و گروه » دوستداران روسيه آزاد«که  ده انقالبی در خاک انگلستان بوددو گروه عم به
  . ناميده می شدند» بوعات آزاد روسمط«
  

شده   ، راچکوفسکی نوشت که هزار نسخه از جزوه ياد1892در نامه به رييس خود در سال 
 وزراء، ديپلمات ها، نمايندگان پارلمان و مقام های مهم در لندن تهيه شده و هزار نسخه   برای

اتريش و ديگر کشورهای  دولتی در فرانسه، سوييس، دانمارک، آلمان، ديگر برای مقامات
راچکوفسکی در اين نامه خطاب به . اروپايی و چند روزنامه در آمريکا ارسال خواهد شد

رييس خود افزود، در پی تالش هايش برای متهم کردن انقالبيون روسی به دست داشتن در 
اب می توانست زمينه ساز دگرگونی و الته جزوه  عمليات تروريستی و  تخريبی، اکنون اين 

اين عمليات   که افزود او . باشد  نفع حکومت تزاری  جامعه و به در سطح  بی سابقه ای 
  .کشور خواهد بودخارج از در بر اقدام های گسترده تر عليه انقالبيون روسی  مقدمه ای 

  
در تهيه چنين جزوه هايی راچکوفسکی از کمک ديگران بهره ای نمی برد و تنها برای اصالح 

 وظيفه . فرانسه و کاربرد زبان غنی تر از هانسن روزنامه نگار استفاده می کرد گرامر زبان
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اين جزوه ها را با قيمت پايين تری  ن چاپخانه هايی بود که حاضر باشندپيدا کرد ديگر هانسن 
سايش در روسيه اعالم بايد هزينه هر چه کمتری را به رؤچاپ کنند، چرا که راچکوفسکی 

  . کند
  

ولی اين امر نيز ينت، همه اين اطالعات را در اختيار سواتيکوف می گذاشت، گرچه هنری ب
  .را حفظ  کرده است به راچکوفسکی   روشن بود که  بينت همچنان عالقه خود

  
ا مهاجران انقالبی روس، در مقابله ب  يکی از مهم ترين و کارآ ترين طرح های راچکوفسکی

در شهر » مون بريالنت«خيابان  30اجران در شماره در از ميان بردن چاپخانه اين مهاقدامش 
بسيار مهمی ر اين چاپخانه، متون و جزوه های راچکوفسکی می دانست که د. ژنو سوييس بود
  . به چاپ می رسد

  
را برای زير نظر گرفتن چاپخانه به ژنو گسيل » ميلوسکی«راچکوفسکی، هنری بينت و 

دقيق آن چاپخانه را پائيدند و خيلی زود دريافتند که به مدت يک شبانه روز بطور   داشت و آنها
در چنين . کس در چاپخانه به کار مشغول نيستاز شامگاه شنبه تا صبح دوشنبه هر هفته، هيچ

 به چاپخانه فرستاده شد تا» سولومون کوگان«احوالی يک جاسوس ديگر در شهر ژنو، يعنی 
از  ان که يک يهودی روس بود، قبًالکوگ. جا بررسی کند خود از نزديک وضعيت را در آن

دوران  او در شهر اودسا دستگير شده بود و در جريان گذراندن. انقالبيون به شمار می رفت
اين کوگان بود که توانست اطالعات کليدی درمورد . ، به خدمت پليس تزاری درآمده بودحبس

ون مهم در درون چاپخانه را به دست آورد و محل دقيق چاپ جزوه ها و متدر ژنو چاپخانه آن 
  .را کشف کند

  
 انجام عمليات مهمی عليهی در اين باره ميلوسکی و هنری بينت دستور يافتند که خود را آماده 

ترک کردند و مدارک و اسباب و اثاثيه خود را  آنها محل اقامت شان را در ژنو. چاپخانه کنند
ه شب، ميلوسکی و هنری بينت اعت ُن، در س1886در روز بيستم نوامبر . به پاريس فرستادند

مدارک چاپ شده  مواد و گرموارد چاپخانه شده و مواد شيميايی خاصی را بر روی صدها کيلو
 ساعت چهاردر. پاره کردند آنجا بود، بسياری از جزوه هايی را که آنها همچنين شمار. پاشيدند

  .نيم بامداد، عمليات آنها در چاپخانه به پايان رسيد و
  

فرانک فرانسه  موريت، هنری بينت و ميلوسکی هر يک مبلغ هزار و پانصدانجام اين مأ برای
مقام های روس همچنين پنج . و برای ميلوسکی نامه قدردانی نيز ارسال شد دستخوش گرفت

» دولتی منشی«ارسال کردند و او را به داشتن لقب هزار فرانک جايزه برای راچکوفسکی 
  .مفتخر ساختند

  
او دريافته بود که هنوز مقداری از . وفسکی، خود در رضايت چندانی بسر نمی برداما راچک

از اين روی، کوگان را . مدارک در چاپخانه مهاجران روسی دست نخورده باقی مانده است
محل دقيق اسناد و  سيل کرد تابدون در نظر گرفتن خطر دستگيری، بار ديگر به چاپخانه گ

  . کند مدارک دست نخورده را معلوم
  

، هنری بينت بار ديگر به ژنو فرستاده شد و وی در آنجا برای 1887در شب اول فوريه 
برای انجام . را انجام داد واپسين بار کار تخريب کتابچه ها و جزوه های انقالبيون در چاپخانه

  . شد فرانک اعطاءموريت تازه به هنری بينت يک مدال طال و مبلغ پانصد اين مأ
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سايش نوشت که نه در نامه ای به رؤ ، راچکوفسکی در پاريس1886دهم نوامبر در روز نوز
تنها توانسته است که چاپخانه انقالبيون در ژنو را نابود کند و کتاب ها و جزوه های موجود در 
 ،آنجا را از ميان بردارد، بلکه اين زمينه را نيز فراهم کرده که همگان به رهبر انقالبيون

در اين . مشکوک شوند که خود او دستور انجام اين کار را داده است ،»گئورگی پلخانوف«
ميان، انقالبيون نيز ساکت ننشستند و در شکواييه ای به دولت سوييس، اظهار گله کردند که 

  . چرا از اموال و جان مهاجران روسی که از حق پناهندگی برخوردارند، حمايت نمی کند
  

اوصاف را از اقدامات جاعالنه راچکوفسکی با  اينهمه ی که  هنری بينت در حالی
تنها آغاز کار بود و مهمترين  که اين جعليات  گذاشت، به او افزود اتيکوف در ميان می سو

پروکل مشايخ «اقدام راچکوفسکی و همدستانش در سالهای پايانی قرن نوزدهم، تهيه کتاب 
  .بود »صهيون

   
زهايی شنيده بود، اما خود هرگز اين کتاب را چي  پروتوکل هاکتاب   سواتيکوف در زمينه

کتاب ديگر، در آن  به هنگام مطالعه ی يک   1905او به ياد می آورد که در سال . نخوانده بود
ولی در آن سال او بيشتر از آن به . به چشمش آمده بودپروتوکل ها در مورد کتاب  مطالبی

تيکوف از سوا. را بخواند روتوکل هاپکتاب آن که وقت کند و کارهای ديگر مشغول بود تا 
در زمينه چه اقدامی است؟ هنری بينت نيز پاسخ  پروتوکل هاکتاب  هنری بينت پرسيد که اصًال

توطئه ی يهوديان برای کنترل جهان و نيز موفقيت های آنها « از وجود يک داد که اين کتاب
کتاب افزود که تمامی  در همين حالهنری بينت . دم می زند »در راه رسيدن به اين هدف

هذيان گويی هايی بيش نيست و به پرت و پالهای نويسنده فرانسوی ادوارد  پروتوکل ها
  . شباهت دارد (Edouard Drumont) درومون

  
نشنيده بود ولی هنری بينت به او گفت که برای » درومون«سواتيکوف هرگز چيزی در مورد 

که يکی از مهم ترين يهود  نت ها و نفوذ دروموبايد با فعاليابتداء  پروتوکل هافهم کتاب 
کتاب درومون به نام . وزدهم شمرده می شد، آشنا شدقرن ن ستيزان فرانسوی در نيمه دوم 

در بسياری از منازل فرانسويان يافت می شد و بيش از دويست بار تجديد  »يهودی فرانسوی«
  .چاپ شده بود

  
را  پروتوکل هاکه بايد کتاب درومون و پس از آن  بود سواتيکوف اکنون به اين نتيجه رسيده

در پاريس پيش آمده بود که سواتيکوف را به خود مشغول  بسياری تازه رخدادهای. مطالعه کند
  .می داشت

  
برای آن تهيه شده بود که زمينه ساز  پروتوکل هاسواتيکوف از هنری بينت پرسيد که آيا کتاب 

  يه باشد؟در روس) پوگروم ها(عمليات يهودکشی 
را  پاسخ دهد، ولی سواتيکوف  هنری بينت پاسخ داد که نمی تواند به اين پرسش به خوبی

، برانگيختن و تهييج پروتوکل هاکتاب  مطمئن ساخت که هدف اصلی از تهيه و چاپ 
   .م روسيه عليه يهوديان بوداحساسات مرد

  
 16هی پليس مخفی تزار در شماره هنری بينت افزود که اين را هم نمی داند که آيا ستاد فرماند

 داشته ینقشپروتوکل ها در سنت پترزبورگ نيز در تهيه کتاب ) Fontanka(خيابان فونتانکا 
بيش از همه و  پروتوکل هابه باور هنری بينت، در جريان جعل و تهيه کتاب  .يا خير؟ است

سواتيکوف . خوردبه چشم می  راچکوفسکیباالتر از هر چيز ديگر، اثر اقدامات و تصميم 
را نوشته است؟ و هنری بينت جواب  پروتوکل هاکتاب  پرسيد که آيا راچکوفسکی خود شخصًا
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 ر دستش برای اين کار بهره گرفتهاو از همدستان زي داد که فکر نمی کند چنين باشد و احتماًال
ه نام يکی از زيردستان راچکوفسکی ب يعنی جعل کتاب، توسط  ،به باور او، اين کار. است

درخدمت  1892گولووينسکی از سال . انجام شده بود) Golovinskii( »گولووينسکی«
خت حقوق و ها مسئول پردا هنری بينت افزود از آنجا که او در آن سال .راچکوفسکی بود

موران زير دست راچکوفسکی بود، می تواند ادعا کند که دستمزدهای جاسوسان و مأ
  . را نوشته است  پروتوکل هاگولووينسکی کتاب 

  
را  پروتوکل هاکيد از هنری بينت پرسيد که آيا مطمئن است گولووينسکی کتاب اتيکوف با تأسو

  تهيه و جعل کرده است؟
راچکوفسکی دو جاعل کارشناس در . ندارد یگفت در اين مورد شک هنری بينت نيز در پاسخ 

در کتابخانه ملی فرانسه به  گولووينسکی معموًال. »گولووينسکی«و » کوگان«: اختيار داشت
هر فصل  خود راچکوفسکی ی نيزاز چند گاه مشغول بود و هر پروتوکل هاکار نوشتن کتاب 

  . می کرد  وارسی شده از کتاب را و تمام نوشته 
  

به کتاب  سواتيکوف از هنری بينت پرسيد که آيا می تواند نسخه ای از مدارک اصلی مربوط 
کار امکان پذير  سفانه اينگذارد؟ هنری بينت پاسخ داد که متأو برا در اختيار ا پروتوکل ها

نقش داشتند آگاه بودند، ولی   ها از نام افرادی که در کار جعل کتاب چرا که گرچه آن. نيست
زيرا در هر حال بنا .  نمی رسيد آنها  هيچ کپی و نسخه ای از مدارک اصلی کار به دست 

ز منابع يهودی به دست آمده و يهوديان آن را نوشته اند، و برآن بود که ادعا شود اين کتاب ا
  . اصل ماجرا خبر داشته باشد کسی ازکه قرار بر آن نبود 

  
اطالعات و آگاهی هايی که هنری بينت در طول چند روز گفتگوهايش با سواتيکوف ارائه 

   .سايش مو به مو ذکر شدشته تحرير درآمد و در گزارش به رؤکرد، توسط او به ر
در بررسی های . سواتيکوف مطمئن بود که آنچه هنری بينت به او گفته، درست و موثق است

هنری . و نادرست يافت نشد  يک مورد غلط انجام گرفته در مورد اظهارات هنری بينت، حتی 
ی به شمار می رفت و بينت قديمی ترين و مسن ترين عضو بخش خارجی پليس مخفی تزار

. مشغول بود ،خدمت در پليس مخفی یاين سالها ات خود از تمامیاکنون به افشای اطالع
سواتيکوف قصد آن را دارد که   وی مطمئن بود که. هنری بينت دليلی نداشت که دروغ بگويد

شود، و يا عليه آسيبی وارد   بدون آنکه به کارمندان آن بخش خارجی پليس مخفی تزاری را 
  همکارانش در خطر هيچ نوع انتقام جويی بينت وهنری . د، منحل کندآنها اعالم جرم گرد

هنری بينت قصد خود را خدمت و کار . اتيکوف بترسندقرار نداشتند و دليلی نداشت که از سو
در اين راستا، وی از هر گونه آسيب زدن  اعالم کرده بود وبرای دولت موقت انقالبی روسيه 

  . ردخودداری می ک به همکاران خود در پليس مخفی تزاری 
  

همه اطالعات و آگاهی هايی که سواتيکوف از قبل در مورد جاسوسان دو جانبه و نام رمز آنها 
بود و همخوانی  در اختيار داشت، با اظهارات و اطالعات داده شده توسط هنری بينت مشابه

سواتيکوف به دقت زندگی نامه هنری بينت را خوانده بود و می دانست که او هميشه . داشت
محافظت از  موريتگذشته به مأ هنری بينت حتی در. سايش قرار داشته استرؤ اعتمادمورد 

  . و نيکالی دوم گمارده شده بود تزارها، الکساندر سوم
  

 ،»پروتوکل مشايخ صهيون«که بار ديگر موضوع کتاب  بودتنها پس از انقالب اکتبر روسيه 
کتاب ديگر به بود که موضوع  اتيکوف در اين فکرسو. سواتيکوف را به خود مشغول داشت

دست فراموشی سپرده شده و اين در حالی بود که به ناگهان و اين بار، يهوديان به ايجاد انقالب 
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ت موقت دول. در آن زمان، سواتيکوف در جنوب روسيه زندگی می کرد. اکتبر متهم شدند
که ضد  سفيدها ارتش . و جنگ داخلی در سراسر روسيه در جريان بود انقالبی شکست خورده

) Oswag(» اوسواگ«سازمان اطالعاتی به نام  می شد، در آن زمان يک  انقالبيون را شامل 
صدها «به نام   سازمان ديگری خيلی زود صفوف آن تحت سلطه اعضای تشکيل داده بود که

 فوريه   که انقالب های ندمعتقد بود» صدها سياهپوش«سازمان  اعضای. داشغال ش» سياهپوش
در همين زمان بود که سواتيکوف با . ستوسيله يهوديان سازمان داده شده ا  کتبر روسيه بهو ا

ميان  در »پروتوکل مشايخ صهيون«خبر شد که تجديد چاپ های نه چندان درست کتاب 
به جريان افتاده و در همان حال جزوه های همين کتاب که تازه به  واحدهای ارتش سفيدها 
تنها پس از . ، دست به دست می گرديداطق مختلف زير نفوذ سفيدهاچاپ رسيده بود، در من

مرزها را  پروتوکل هافرار از روسيه بود که سواتيکوف دريافت که در همان زمان، کتاب 
  . های ديگر نيز به چاپ رسيده بودردرنورديده و در برخی ازکشو

  
، 1921در سال . يس شدوارد پار  به عنوان يک مهاجر و تبعيدی ، سواتيکوف 1920در سال 

پيشنهاد کرد ) Veladimir Burtsov( امه نگار مشهور، والديمير بورتسوفدوست او، روزن
که  وف پيشنهاد نموداو همچنين به سواتيک. که سواتيکوف بار ديگر با هنری بينت تماس گيرد

لندن به   مزتايدر روزنامه  را که به  قلم  فيليپ گريوز» قبور«تحت عنوان  یسلسله مقاله هاي
 ههنريت«و ) Radziwill(» رادزيويل«پرنسس  مصاحبه هايی با   چاپ رسيده بود و همچنين

به چاپ رسيده بودند،   »آمريکن هيبرو«را که در نشريه ) Henritte Hurblut(» ربلوتوه
  . مطالعه کند

  
ت را که همچنين به سواتيکوف پيشنهاد کرد که همه اطالعات و اظهارات هنری بين بورتسوف
در آن هنگام . برای سواتيکوف گفته شده بود، در يک کتاب به چاپ برساند 1917در سال 
وی همه سرمايه گذاری هايش در . سر می برد  به در وضعيت مالی بسيار بدی  بورتسوف

حکومت تزاری، حقوق بازنشستگی اش   سهام بورس روسيه را از دست داده بود و با سقوط
اکنون پس از چهل سال خدمت به دولت روسيه، او تنها يک شغل موقت به . قطع شده بود هم 

  . کليسای فرانسوی در بيرون از شهر پاريس داشت عنوان کارمندی جزء در يک 
  

با يکديگر در تماس بودند و   مهاجران روسی در فرانسه ی آن زمان، همگی به شکلی نزديک
يک  سواتيکوف از وی دعوت کرد که. پيدا کردن آدرس هنری بينت چندان دشوار نبود

  . چای، ساعتی را با يکديگر بگذرانند بعدازظهر يکشنبه برای صرف
  

بسيار بد است و وی در همان حال از نظر  سواتيکوف دريافت که وضعيت مالی هنری بينت 
هنری بينت اظهار آمادگی کرد که اطالعات . داشت روحی نيز در موقعيت نامساعدی قرار

در اختيار سواتيکوف بگذارد و در همان حال گفت که حاضر است آرشيو بيشتری را 
کشيد  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب   موضوع گفتگوهای آن دو به. خصوصی خود را بفروشد

، اکنون به زبان های باور است، يک کتاب آشکار جعل شده و هنری بينت گفت که غيرقابل 
که اکنون راچکوفسکی بايد در قبرش به همه بخندد  او افزود. انتشار می يابد مختلف در جهان 

هنری بينت گفت که هيچ کس به اصل . چرا اين کتاب جعلی اين چنين دست به دست می گردد
شاهد ماجرا   ماجرا و حقيقت جعلی بودن کتاب توجهی نمی کند، گرچه خود او به عنوان يک

  .نمايد اثبات  می تواند جعلی بودن آن را 
  

با کتاب  در ارتباط  مطلب يا سند مهمیت که اگر در ميان آرشيو هنری بينت سواتيکوف گف
هنری بينت پاسخ داد که سندی را در اختيار . بخرد باشد، او حاضر است آن را  پروتوکل ها
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است و می تواند نشانگر نفرت   به موضوع اين کتاب مربوط دارد که به طور غيرمستقيم 
 اميدی در چهره سواتيکوف از اين موضوع  همچنان که نور .راچکوفسکی از يهوديان باشد

  . جزييات بيشتری را بيان کندمشاهده می شد، هنری بينت بيشتر ذوق کرد تا 
   

در انتشار کتاب  وی شخصًا 1905و در سال  يهوديان متنفر بود او گفت که راچکوفسکی از
عنوان تبعيدی در ورشو و پس از گذراندن چند سال به  .در روسيه نقش داشتپروتوکل ها 

آن  تا پيش از. به سنت پترزبورگ برگشته بود تازهراچکوفسکی در آن زمان بروکسل، 
تهديد کرده  ،دشمن سرسخت راچکوفسکی ، اين)Pleve(» پلوه«بازگشت به پايتخت روسيه، 

ن در اي. بود که اگر او به سنت پترزبورگ باز گردد، ترتيب تبعيدش به سيبری را خواهد داد
و درهمان حال در ستاد مرکزی پليس بود » اوخرانا«زمان، راچکوفسکی رييس سازمان 

 Manasevich( »يلفسويچ ماننايوان ما«دارای روابط نزديکی با جاسوسی به نام 
Manuilov Ivan (در » اوخرانا«در اين سمت تازه، راچکوفسکی رييس سازمان . بود

ا به شهر فرانکفورت در آلمان برود و از کتابفروشی پاريس را احضار کرد و به او دستورداد ت
وی همچنين نام چند کتاب مربوط به . هايی که در زمينه يهوديان کتاب می فروختند، بازديد کند

و شانزدهم ميالدی را ذکر کرد که عنوان، نام نويسنده و سال چاپ آنها را نيز  قرن های هفتم 
کتاب های قديمی يهودی بود که به آيين های دينی اين نام ها مربوط به . در اختيار داشت
هنری بينت در پاريس مأموريت داشت که پس از در اختيار گرفتن کتاب ها، . مربوط می شد

سندی در  او به سواتيکوف گفت که در مورد اين واقعه . آنها را به سنت پترزبورگ پست کند
ذکر گرديده و در باال  درس کتابفروشی ها به زبان فرانسه بود و در آن آ اين سند . اختيار دارد

هنری بينت لبخند زنان گفت که يافتن برخی از اين کتاب ها کار . خود او ديده می شد به خط 
شده بود و خواندن آنها که  خط التين نوشته  بهمشکلی بود، چرا که نام عبری اين کتاب ها 

که  بود ) Kabala(» کاباال«ر مورد بيشترين کتاب ها د. درست نبود، دشوار می نمود دقيقًا
ر ِفِس«نامی برای يک رشته آموزش های مذهبی در يهوديت عرفانی است، و نيز در مورد 

است و کتاب » صحيفه درخشان«که در عبری به معنای ) Sepher Hazohar(» روَههاُز
  .می شود محسوب » کاباال«مقدس پيروان 

  
صحبتی به ميان نيآمده  ها پروتوکلکتاب  مورد  در آن زمان هنوز در هنری بينت گفت که 

تهيه شده بود، نشانگر آن است  حقيقت که کتاب های بسياری در مورد يهوديان همين، ولی بود
رسيدن به اين ضد يهودی بود و برای  اسناد  تهيه  راچکوفسکی مشغول  1905که در سال 

 اين هنری بينت بود که . کند ستفاده يهودی سوء او کتب باستانی می کوشيد تا از اسناد  هدف،
به او گفته . و کتاب های ناياب يهودی را سفارش داد  دوبار به فرانکفورت در آلمان سفر کرد

شده بود که در خرج کردن ابايی نداشته باشد و به اين ترتيب هنری بينت سه هزار فرانک، در 
ها به زبان های التين و عبری  از آنجا که اين کتاب. برای تهيه کتاب ها پرداخت مجموع 

در پاريس، هنری بينت به پستخانه رفت و کوشيد تا . بودند، او نمی توانست آنها را بخواند
بفرستد، اما بنا به سفارش  با پست معمولی، به روسيه  کتاب ها را در پاکت های بزرگ 

رشی به آدرس دفتر مسئول اداره پست، او کتاب ها را در بسته هايی قرار داد و با پست سفا
که  جزيياتی. نت پترزبورگ پست کرددر س» فونتانکا«خيابان  16راچکوفسکی در شماره 

انگار همه  به گونه ای از سوی او مورد اشاره قرار می گرفت که ياد می آورد هنری بينت به 
  . ديروز رخ داده استهمين   اين وقايع

  
شور و فرماندار سنت پترزبورگ، ، معاون وزير ک1905سال  در بيست و دوم ژوييه

در . را به سمت معاون رييس اداره پليس منصوب کرد راچکوفسکی  ،)Trepov( ،»ترپوف«
بود که فردی به نام  و اين در حالی  دارای قدرت اجرايی بيشتری شد اين سمت تازه او 



 181

که در همين مقام بود . در اين سمت اجرايی قرار داشت خود رسمًا) Garin(» گارين«
 »کميساروف«با کمک يک افسر ژاندارمری به نام  1905راچکوفسکی در پاييز سال 

)Komissarov( کتاب ها و متون ضد يهودی به  ، چاپخانه ای را در اختيار گرفت که در آن
برخی سران  بعدها کميساروف به . چاپ می رسيد و سپس در شهرهای مختلف توزيع می شد

منتشر کند  و جزوه هايی را  ه با استفاه از اين چاپخانه، کتاب ها پارلمان روسيه، دوما، گفت ک
شود به گونه ای که طبق  در سراسر روسيه ) پوگروم(سبب ايجاد بلواهای يهود کشی  که 

  .»جان تا ده هزار يهودی را بگيرد«بتواند » فرد سفارش دهنده«خواسته 
  

راچکوفسکی بود که با کمک  يک دوست خوب و همکار قديمی به هنری بينت گفت که اين
تبليغ  و  را در سراسر روسيه  پروتوکل مشايخ صهيونبه روش های مختلف، کتاب  مانيلف

. همچنين کتاب های يهودی را برای راچکوفسکی ترجمه می کرد مانيلف. توزيع می کرد
 شنيده بود و از اين رو در دفترچه مانيلف مانسويچسواتيکوف پيشاپيش مطالبی در مورد 

  .کسب کند بيشتر يادداشتش نوشت که بايد درآينده در مورد او اطالعاتی
  

آرشيوش در  می ناميد، از ميان» سند صهيونيستی«قول داد که آنچه را که   هنری بينت هم
سواتيکوف بنا به سفارش دوستش، بورتسوف، سری به کتابخانه ملی پاريس زد؛ . پيدا کند خانه

پس از  .جا پيش برد را در آن پروتوکل هااشت کار جعل کتاب گولووينسکی عادت د جايی که 
کپی  بر آن شد که چند  ، سواتيکوف تايمزخواندن مقاله های اخير فيليپ گريوز در روزنامه 

با شگفتی دريافت که بنا به دستور مديريت  از کتاب موريس ژولی را مطالعه کند، اما 
اين کپی ويژه  پی برد که  سواتيکوف . رج استکتابخانه، يکی از کپی ها از دسترس عموم خا

شخص ناپلئون سوم ممنوع اعالم شده، و بيشتر شگفت زده شد هنگامی  از کتاب، بنا به دستور
به . که فهميد مسئولين کتابخانه به هيچ وجه حاضر نيستند اين کتاب را در اختيارش بگذارند

با يک کميته ی ويژه   کتابخانه بايد اتيکوف گفته شد که حتی برای ديدن اين کتاب، مديروس
  . مشورت کند

  
در  1921جرج برونشويگ چنين می انديشيد که وی همه کتاب ها و مقاالت چاپ شده در سال 

اما اکنون آشکار شده بود . مربوط می شد، در اختيار دارد پروتوکل هاپاريس را که به کتاب 
اين مقاله تحت . اد، در آرشيوش نداردکه وی مقاله ای را که سواتيکوف به او نشان می د

در  1921سواتيکوف در بيستم سپتامبر سال   توسط »پايان پروتوکل های صهيون«عنوان 
به چاپ رسيده  Obtche Delo)(» اوبتچه دلو«پاريس و در يک روزنامه روسی زبان به نام 

داشت که با انتشار اين ، سواتيکوف نيز اطمينان تايمزهمانند فيليپ گريوز، روزنامه نگار . بود
اين کتاب  ،»پروتوکل مشايخ صهيون«مقاله ی مهم آگاهی دهنده در مورد جعلی بودن کتاب 

  .انداخته خواهد شد  به زباله دان تاريخ از اين پس شرورانه
 

و  مقدمه ای را در مورد تاريخچه جعل، تاکيتک ها  در بخش نخست اين مقاله، سواتيکوف 
پروتوکل برای آشنا شدن با کتاب . اری و کمونيستی روسيه نوشته بودروش های نظام های تز

، سواتيکوف در اين مقاله به خوانندگان خود توصيه می کرد که اگر می خواهند بدانند که ها
. چرا وی اين مقاله ها را نوشته بهتر است اول بروند و کتاب موريس ژولی را مطالعه کنند

و  تنها از راهکارهايی غير انسانی مانند جعل، دروغ  ،تکيد کرد که يک اقليواتيکوف تأس
سواتيکوف در اين مقاله افزوده بود که با خواندن . تزوير می تواند بر يک اکثريت غلبه کند

، خواننده می تواند با 1864کتاب موريس ژولی در مورد سياست های ناپلئون سوم در سال 
 » ميکروب يهودی«آن را  1901ا در سال آنچه که آنه  روش های پليس مخفی تزاری عليه
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حکومت تزاری  ت ها که آنها هم  در اين زمينه همانندمی خواندند و نيز تاکتيک های کمونيس
  .گرفتند، آشنا شودمی عمل کردند و موضع 

همه چيز خواهد گذشت و تنها «: ، سواتيکوف با خوش بينی نوشته بود 1921در سپتامبر سال 
  . »ماندمی  نحقيقت است که جاودا

  
گفت که او  چای می نوشيدند، سواتيکوف به جرج برونشويگ يک روز در حالی که با يکديگر

به  برونشويگ گفت که. ت آنها بوداين چهارمين و آخرين مالقا. می فهمد اکنون قضيه را بهتر
هنری برونشويگ در مورد سرنوشت قول . ات خوهند کردزودی يکديگر را در دادگاه مالق

آن ها را به او سفارش  که راچکوفسکیيی کنجکاو بود ها قبض های خريد کتابدر باره ت بين
  .ست کرده بودپبه روسيه را در فرانکفورت برايش خريده و  داده و وی کتاب ها 

مالقات کرد و به او يادآوری   1926در سال هم بار ديگر يک هنری بينت را گفت  سواتيکوف
آن ها را  رد ولی هنری بينت پاسخ داده بود که هرچه جستجو کرده،به سندها نياز دا نمود که 
  .نيافته است

  
تنها چند سال بعد و پس از مرگ هنری بينت بود که همسر او جعبه ای حاوی آن اسناد را در 

کار را به عنوان آخرين وصيت هنری بينت انجام   اتيکوف گذاشت و گفت که اينواختيار س
. بود می ناميدند، اکنون در اختيار سواتيکوف » سند صهيونيستی«ا آنچه را که آنه. می دهد

ها را  شود، اما آن از دستش خارج  که اين سندها  نگران بود سواتيکوف  شد که  معلوم پس 
  . دهد سپرد که اسناد را به دادگاه برن هم ارائه  برونشويگ نشان داد و قول   به
  

او بر . د عالی و مناسبی است اين آقای سواتيکوفبا خود گفت که عجب شاه  جرج برونشويگ
آن بود که اظهارات سواتيکوف را هر چه زودتر با دوستانش در ميان بگذارد و آرزو می کرد 

  .دادگاه نيز همچون سواتيکوف باشند در نظرگرفته شده برای ادای شهادت در که ديگر شاهدان
  

و مصاحبه ای با  که چرا مالقات   گفت برونشويگ ، سواتيکوف به به هنگام جدا شدن از هم
توانست تنها ميبه گفته سواتيکوف، بورتسوف نه . والديمير بورتسوف را برنامه ريزی نمی کند

ييد کند، بلکه خود قادر بود جزييات تازه ای را نيز به اين اطالعات واتيکوف را تأاظهارات س
کنون  تابه موجب آن، که  نده ای داشته داليل قانع کن بورتسوف  سواتيکوف افزود که . بيفزايد

همگان  اطالعات خود را آشکار نکرده، ولی اکنون بر آن است که اين آگاهی ها را به اطالع 
  . قرار داد بورتسوف را در صدر ليست شاهدان دادگاه  برونشويگ بالفاصله نام . برساند

  
  والديمير  بورتسوف 

  
جرج برونشويگ احساس  کرد،  خود را اعالمنظر  موردهنگامی که ليفشيتس فهرست شاهدان 

کم  و بيش  باورهای   دارای روس ها   به نظر او می رسيد که همه. نداشت خوبی
چگونه می شد در دادگاه از مشاورانی استفاده کرد که جزيی از نظام . يهودستيزانه هستند

د و پنج ميليون يهودی کشی را تشويق می کری ند؛ نظامی که يهوده اتزاری سرنگون شده بود
برای پيروزی در کار دادگاه، بيش از هر  به باور برونشويگ . را زير فشار قرار داده بود

  .چيز به شاهدان يهودی نياز بود
  

شماری از روس های متشخص و که با مقدمات باال بود که جرج برونشويگ با تعجب دريافت 
ودند و در نظام تزاری مقام های ارشد باالی جامعه که دارای عقل و هوش بسياری ب سطح 
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در  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب  جعلی بودن در مورد يت آماده بودند تاداشتند، اکنون با جّد
  .بر زبان آورندبه عنوان شاهد و حقيقت را  دادگاه حضور يافته

  
به  با برونشويگ  اتيکوف آمادگی داشت تاسرگئی سو به همان ميزان  والديمير بورتسوف

خود را پای بند  وفت و امانت، بورتسدّق به خاطر حفظ . گفتگو بپردازد و حقيقت را بيان کند
به مقدمات تهيه شده از سوی برونشويگ برای ارائه به دادگاه نمی ديد و خود سندی را که در 

  . نوشته بود، به برونشويگ ارائه داد 1933پنجم ژوئيه 
  

در کنار ميز کارش در سنت  بورتسوفالديمير ، و1906در يک شب سرد زمستانی در سال 
 قبل از آن تکميل کرده بود، دوباره مطالعه بود و سر مقاله ای را که شب  پترزبورگ نشسته

بود، که  نشريه ای  ) »گذشته« Byloe(» بيلويه« وی سردبير نشريه در آن زمان . می کرد
نگارش ات او به هنگام اکثر اوق. می شد سياسی محسوب با امور   در رابطه  محبوب

يک . نداشت ولی اکنون ذهنش دچار سردرگمی شده بود تمرکز افکار مقاالتش، مشکلی برای 
توصيه   ورای سردبيری نشريه شرکت کند تابا ش ساعت پس از آن، می بايست در جلسه ای 

ورد بورتسوف در اين م. خود تهيه کرده بود، ارائه نمايد هايی را در رابطه با موضوعی که
بداند همکارانش در شورای سردبيری  تصميم نهايی را گرفته بود ولی همچنان کنجکاو بود که

بود که دستيارانش جزوه ای را در  پيش از آن   تنها يک هفته. چه نظری در اين باره دارند
به آن  در شماره بعدی نشريه  تا اختيارش گذارده بودند که او آن را خوانده و بر آن شده بود

برد و   خانه به  که او آن را  بود  پروتوکل مشايخ صهيوناين جزوه همان کتاب . شاره کندا
  .کرد خواندن آن   وقتش را صرف شب تمام   يک

  
اين  که می خواست در حد ممکن دقيق باشد، به برونشويگ گفت که نمی داند آيا  از آنجا  حال،

از سوی  چاپ جديدیيا  ئی نيلوس بوداپ مجددی از کتاب سرگجلد از کتابی که خوانده، چ
  . بود  که اوايل آن سال انتشار يافته )Butmi(» میبوت«ناشری به نام 

 
که مغز شويی درمی نورديد و گردباد هولناک  از امواج يهودستيزی که روسيه رابورتسوف 

رناک او می دانست که اين پديده خط. گرفته بود، آگاهی داشتعمومی روسيه را در ميان افکار
جسته و بورتسوف . ر نشريه اش مطالبی منتشر کرده بوداست و وی بارها در مورد آن د

شنيده بود، ولی از آنجا که اين کتاب پروتوکل مشايخ صهيون چيزهايی در مورد کتاب گريخته 
 در آن صبحگاه  آن روز و . اعتنايی نکرده بود نيز به آنروزنامه ها را جلب نکرد، وی  توجه 
ی که در کنار ميز کارش نشسته بود، به نظرش رسيد که بايد با اعضای هيئت سردبيری در حال

گرچه خود می دانست که کتاب . کتاب را در ميان بگذارد گفتگو کند و موضوع نشريه 
  .جعلياتی بيش نيست پروتوکل ها
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  والدیمير بورتسوف،
  روزنامه نگار روسی

  
  

حساس برونشويگ به هنگام گفتگو با بورتسوف بارقه ای از رضايت را ا سال ها بعد، جرج
همدلی هيئت سردبيری نشريه بورتسوف با ديدگاه او در مورد کتاب  می کرد؛ بارقه ای که در

بر اين باور بودند که بينش بورتسوف  هيئت سردبيری  همه اعضای. ريشه داشت پروتوکل ها
ی می گفتند که حتی تکذيب آنچه در کتاب آمده، خود آنها همگ. در مورد کتاب درست است

  .زمينه ساز دادن اعتبار به کتاب خواهد بود
  

پس از گذراندن مدت زمانی در پاريس، بورتسوف به روسيه بازگشت و در بيست و پنجم 
، بورتسوف در سلولی در زندان 1918تا ماه مه . بلشويک ها بازداشت شد توسط  1917اکتبر 

سف می خورد که ديگر امکان آن را ندارد که در مورد در زندان وی از آن تأ. دسر می بر به
کار روزنامه نگاری با خونش عجين . رويدادهای انقالب روسيه، مطلب بنويسد و گزارش دهد

خوشبختانه در زندان به او اجازه داده بودند که دفترچه  يادداشتش را به همراه داشته باشد . بود
  .افکارش را بر روی کاغذ بيآوردو او می توانست 

  
و در آنجا وی دريافت که هم سلول   يک روز، بورتسوف را به سلول ديگری انتقال دادند 

در ميان شگفتی . پيشين اداره پليس نيست  رييس ،)Beletski(» بلتسکی«جديدش کسی جز 
می داد و آماده او، بلتسکی به نظام حکومتی که  برايش خدمت کرده بود، هيچ وفاداری نشان ن

بلتسکی،   گفتگو بامتمادی در طول ساعت های . بود که به راحتی در مورد گذشته صحبت کند
می انديشيد برای دوران پس از آزادی اش از   آورد که به دست  آنقدر آگاهی  بورتسوف

  . زندان، مطالب بسياری به منظور انتشار در اختيار خواهد داشت
  

و آزار آنان کشيده   و بلتسکی به يهوديان و نقش پليس در تعقيب موضوع گفتگوهای بورتسوف
، وی نقشی فعال در آماده ساختن زمينه برای 1911بلتسکی به بورتسوف گفت که در سال . شد

ناجوانمردانه متهم » بيليس«داشته است، و گفت که ) Beilis(» بيليس«محاکمه ی فردی بنام 
فاده از خون آن کودک در مراسم مذهبی يهوديان شده به قتل يک کودک مسيحی به منظور است

 افتراهای هولناک عليه آن محاکمه يکی از پرسروصداترين محاکمات در مورد اين گونه . بود
، بورتسوف در پاريس به سر می برد و در آن هنگام »بيليس«زمان محاکمه  در. يهوديان بود

فرا  وی را  ئه شده، احساس رضايت خاصی که دريافت بيليس در دادگاه از اتهامات وارده تبر
  .گرفته بود
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در ميان تعجب و شگفتی بورتسوف، بلتسکی آزادانه سخن می گفت و با ذکر جزييات به بيان 

بلتسکی . هم کردن محاکمه، پرداختی فراو به ويژه در زمينه  در دادگاه بيليس گذشتکه آنچه 
. بودبيليس همگی نادرست و ناجوانمردانه  اين واقعيت را پنهان نمی کرد که اتهامات عليه

پروتوکل مشايخ کتاب  بورتسوف از بلتسکی پرسيد که آيا آنها در صدد آن بودند که موضوع 
که چنين بود و به او گفته  بيليس مطرح کنند و بلتسکی پاسخ داد   را در طول محاکمه صهيون
اما بلتسکی افزود که او . اهد بودبيليس مؤثر خو که استفاده از کتاب در محاکمه   شده بود

، بهره گيری از آن در طول پروتوکل هاجعل کتاب ب می دانست به دليل گستردگی خو
  . محاکمه، تنها موجب بهتر شدن وضع متهم، يعنی بيليس می شد

  
از آنها شنيده بود که آنان نيز  پروتوکل هابا تبليغ کنندگان کتاب  بلتسکی گفت، در مذاکراتش

کتاب جعلی است ولی رفتار يهوديان در جريان انقالب و حمايت آنها از اين که رند قبول دا
جمله استفاده از  انقالب به گونه ای بود که به کارگيری هر چيز و هر روش عليه يهوديان از

  .    را مجاز می کرد پروتوکل هاکتاب 
  

ها در منطقه در حالی که بورتسوف در صفوف ارتش ضد کمونيستی سفيد 1919در سال 
می کرد، وی دريافت که  خدمت  »»کريمه««در شبه جزيره ) Sevastapol(» سواستاپول«

تبليغ عليه يهوديان استفاده می   گسترده برایدر ابعادی پروتوکل ها نيز از کتاب  جا  در آن
  .شود

  
به هنگام اقامت در پاريس، بورتسوف به عنوان سردبير يک نشريه ی ضد بلشويک، از 

، )Salivanov(» ساليوانوف«بود که ژنرال  برخوردار بود و به همين دليل  ی  بسيارباراعت
و وی را به خاطر  به حضور خود خواند  سردبير يک نشريه متعلق به ارتش سفيدها، او را 

اين ژنرال در هنگام مالقات با . و تمجيد قرار داد  تالش های ضد بلشويکی مورد تشويق
، به دست بورتسوف داد و از ذکر شده بود  طلبی را که در يک اعالميهبورتسوف، بخشی از م

در آن آمده بود، که خواست که در شماره های آينده نشريه اش، به اين اعالميه و آنچه او 
گرچه ژنرال ساليوانوف می دانست که بورتسوف دارای افکاری مخالف يهودستيزی . بپردازد

فعاليت های ضد بلشويکی خود  بورتسوف همچنان به  است، با اين حال او اصرار داشت که
نقش   نيز متقاعد شود که يهوديان در به روی کار آمدن بلشويک ها تا سرانجام  ادامه دهد 

  .نيز دليلی برای نقش يهوديان در اقدامات ضد روسی است  پروتوکل هاداشته اند و کتاب 
  

وانوف تشريح کرد که آنچه در کتاب بورتسوف به جرج برونشويگ گفت که برای ژنرال سالي
تندروترين مرتجعين است و هر آمده، جعليات تهيه شده توسط منحرف ترين و پروتوکل ها 

ذکر نام يا جزييات کتاب شود، در بيان جعلی بودن آن کوتاهی   که وی ناچار به  زمان نيز
به گفتگوی خود با  بود که ژنرال ساليوانوف   در پی همين اظهارات بورتسوف. نخواهد کرد

  .به ميان نيآمدپروتوکل ها وی پايان داد و ديگر ذکری از کتاب 
  

، بورتسوف با آشکار گويی ها و افشاگری های 1921به هنگام اقامت در پاريس، در سال 
جعلی بودن کتاب  ، که سلسله مقاالتی در زمينه یتايمزروزنامه نگار  در فيليپ گريوز

در آن هنگام افرادی مانند موريس ژولی، . ت، آشنايی يافتنگاش پروتوکل مشايخ صهيون
به اين . بودند مقيم فرانسه راچکوفسکی و گولووينسکی مورد توجه جامعه مهاجر روس های

ترتيب بود که برخی از خاطرات و شنيده های بورتسوف در مورد گذشته اين افراد، جان تازه 
با  1902او در سال . تسوف تازگی نداشتنام گولووينسکی برای بور. ای به خود می گرفت
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مالقات  را  وی   اين فرد آشنا شده و در طول دو سال پس از آن، در موقعيت های مختلفی
کتاب   در طول گفتگوهايش با بورتسوف، گولووينسکی سخن مستقيمی در مورد. کرده بود

جهان می بر  تسلط  برای» توطئه ی يهوديان«بر زبان نيآورد، ولی از آنچه که پروتوکل ها 
ناميد، مطالبی را مطرح می کرد و از جمله می گفت که يهوديان در هر جا به احزاب انقالبی 

تسلط خود بر جهان را که قدرت را به دست گيرند، و از اين راه می کوشند   کمک می کنند تا
  .کنند امکان پذير

  
ل به دليل آشنايی ويژه به زبان گولووينسکی فردی بود با عادات و رفتار عجيب و در همان حا

 بورتسوف به. روزنامه نگاری در فرانسه ارتباطی تنگاتنگ داشتعرصۀ با  ،فرانسه
که ارتباط  خود را  تصميم گرفتبرونشويگ گفت که پس از مدتی تماس با گولووينسکی، وی 

بويژه  .ها و اصول تشخيص داده بودارزش دور از ه ب  با او قطع کند، چرا که وی را فردی
اين نکته در گولووينسکی از ديد بورتسوف منفی و شگفت انگيز بود که او آزادانه و با فراغ 
. بال در ميان جامعه روس های مقيم فرانسه در مورد ارتباطش با راچکوفسکی سخن می گفت

شکلی در ميان جامعه ی  تا خود را به   بورتسوف، گولووينسکی بارها کوشيده بودی به گفته 
ها جای دهد، ولی به دليل تماس ها و ارتباط هايش با پليس مخفی روسيه، اين فرصت به  روس

به نظر بورتسوف می آمد که گولووينسکی می توانست بهترين عامل در . او داده نشده بود
از ديدگاه های پرداخته و با استفاه  پروتوکل هابه جعل کتاب  دستان راچکوفسکی باشد تا 

ی که در زمينه کتاب موريس ژولاين جعل را از راه سرقت ادبی از محتوای يهودستيزانه خود 
  .انجام داده باشدمخالفت با سياست های ناپلئون سوم بود، 

  
پرسيد، بورتسوف گفت که نام  مانيلف مانسويچهنگامی که برونشويگ از بورتسوف در مورد 

آمده بود، اما او مطمئن نبود که به ميان پروتوکل ها درموارد چندی در رابطه با کتاب  مانيلف
گام جنگ جهانی دوم و برای نخستين بار به هن. وی چه نقشی در جعل کتاب ايفاء کرده است

در آن هنگام بورتسوف يک . را مالقات کرده بود مانيلفبورتسوف  بود که 1915در سال 
و  ود آمدبل به وجميان آن دو ارتباطی ناشی از اعتماد متقا. خبرنگار نظامی به شمار می رفت

  .داشتاداره پليس  با  نيز ارتباط های نزديکی مانيلفدر آن هنگام  که  اين در حالی بود 
  
» اشتورمر«که مانيلف به عنوان منشی برای فردی به نام  در چنين دوره ای بود  
)Shturmer ( به او می  مشغول به کار بود و اطالعاتی را در مورد فعاليت های دولت روسيه
در ضمن، اطالعات و آگاهی هايی را در رابطه با جاسوسان اداره پليس در اختيار  مانيلف. داد

  . بورتسوف می گذاشت و از جمله او را از نقش اين جاسوسان در قتل های سياسی آگاه می کرد
هر دوی آنها مدتی بعد و پس از آغاز به کار يک کميسيون ويژه که توسط دولت انقالبی موقت 

کميسيون . تشکيل شده بود، اين اطالعات را در اختيار کميسيون ياد شده قرار دادند روسيه
ويژه برای اين اطالعات ارزش خاصی قائل شد و در گزارش کتبی انتشار يافته ی خود به آنها 

  .اشاره کرد
  

  و کتاب» مسئله يهوديان«اکثر اوقات  مانيلفگوهايش با و  جريان گفت بورتسوف در
اين  هرگز از اينکه خود در تهيه  مانيلفبورتسوف، ی به گفته . را مطرح می کرد اپروتوکل ه

اما . بورتسوف هم در اين زمينه سوء ظنی نداشت نمی گفت و خود  یداشته، سخن کتاب نقشی 
يک جعل   همچنين می گفت که به باور او اين کتاب مانيلفاين را نيز نبايد پنهان کرد که 

عتقاد دارند  و هيچ  چنين کتابی ا اين احمق ها هستند که  به سنديت«تاريخی است و تنها 
نيز می گفت که دولت روسيه  او اين را . »ت استفاده از چنين جعلی را نداردسياستمداری جرأ

  . نشناخته بود  گاه کتاب را به رسميت هيچ
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است و از امری گذرا  پروتوکل هابورتسوف آن چنان بر اين باور بود که موضوع کتاب 
. چيزی در مورد کتاب نپرسيد مانيلفاهميت ويژه ای برخوردار نيست که به طور مستقيم از 

گفت  مانيلف در بارۀ گولووينسکیاما در مورد گولووينسکی موضوع حالت ديگری داشت و 
و جاسوس پليس  بيشتر به جنايتکاران شباهت دارد خوشش نمی آيد، چرا که  که از او اصًال

  .هست مخفی نيز
  

مانيلف را می شناسند، در مورد  -  مانسويچهايی که  که آن ا جرج برونشويگ اطالع يافتبعده
  . نظر کرده بود صحبت می کنند که خود وی در مورد گولووينسکی اظهار او به همانگونه 
لندن،  تايمزويژه پس از انتشار مقاله افشاگرانه فيليپ گريوز در روزنامه ه از آن پس و ب

اصلی و   پروتوکل ها کتابکه سوف ديگر با فردی روبرو نشده بود که اعتقاد داشته باشد بورت
د اما در همان حال هنوز کسانی بودند که بطور غيرمستقيم و با اينکه می دانستن ،حقيقی است

  .مورد استناد قرار می دادند کتاب جعلی است، اين کتاب را
  

ه اکنون مطالب کافی در مورد سر و کار داشتن جرج برونشويگ به اين نتيجه رسيده بود ک
گزارش  که  او اکنون بر آن بود . را گردآوری کرده است پروتوکل هابورتسوف با کتاب 

دادگاه را تنظيم کند و همچنين می خواست بداند که چگونه بورتسوف با  تيکوف برایسوا
زادی از زندان مالقات کرده او هنری بينت را در پاريس و پس از آ. هنری بينت آشنا شده بود

ها يکی از جاسوسان راچکوفسکی بوده  هنری بينت برای او تعريف کرده بود که مدت. بود
دليلی برای پنهان نگاه داشتن اسرار پليس مخفی تزاری، پس از انقالب روسيه، ديگر . است

ن اسرار سخن هنری بينت با وجدانی آسوده در مورد اي ،، وجود  نداشت و بنابراين»اوخرانا«
گرفته  مورد سوء ظن قرارکه  یافراد عليه جزييات موارد تعقيب می گفت و حتی در باره

شگفتی شنيد که به  با  نيز جرج برونشويگ اين حقيقت را. بودند افشاگری های مشروحی کرد
زير نظر داشت و وی را به  هم را شخص بورتسوف تمام، هنری بينت بيست و پنج سال  مدت 

  . ی شناختخوبی م
  

ها بارها با يکديگر مالقات کرده بودند و او اطالعات  آن 1919و   1918در سال های 
بينت آزادانه و با فراغ . بسياری را از هنری بينت برای چاپ در نشريه اش بدست آورده بود

وی همچنين از نقش . سخن می گفت پروتوکل هابال از راچکوفسکی و نقش او در جعل کتاب 
سفرهايش به آلمان و خريد کتاب های يهودی برای راچکوفسکی مطالب متعددی خود در 

  . تعريف کرده بود
  

بورتسوف به برونشويگ گفت، وی آن چنان از صحبت افشاگرانه ی هنری بينت مطمئن بود 
بيش از پانزده سال بود که بورتسوف . ها را برای همکارش سواتيکوف نيز بيان کرد که آن

 قبًال  سواتيکوف ، هنری بينت اتبورتسوف گفت که  بنا به اظهار. شناختسواتيکوف را می 
ی هنری بينت را تشويق را افشا کرده بود و از اين رو، و پروتوکل هاموضوع جعل کتاب 

همه جزييات امر را در اختيار سواتيکوف قرار دهد، چرا که سواتيکوف به دليل  کرده بود تا
هنری بينت فاش می ساخت، از اين  ايست در اموری که منصب رسمی اش بسيار بيشتر می ب

هم هنری بينت او را در جريان  و تيکوف اسو بورتسوف افزود، هم . کند اظهارات استفاده 
به . قرار می دادند و از اين روی، وی ديگر نيازی نمی ديد موضوع را دنبال کند و گوها گفت

ات را به چاپ رساند، ديگر پرونده باور بورتسوف، پس از آنکه سواتيکوف اين اطالع
  . اظهارات هنری بينت بسته شده بود
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اين بار  پروتوکل هاسف و نااميدی، بورتسوف دريافت که موضوع کتاب از مدتی با تأ اما پس
. بپردازد  در آلمان مطرح شده است و از اين رو بر آن شد که بار ديگر به اين موضوع

بود که بورتسوف اطالعات ذيقيمتی دارد که تا آن هنگام سواتيکوف به جرج برونشويگ گفته 
لذا، هنگام گفتگو با بورتسوف، سواتيکوف در سکوت منتظر شنيدن اظهارات . فاش نشده بود

  .بيشتری از سوی مخاطب خود ماند
  

، رييس )Globychev( »فگلوبيچ«بورتسوف گفت که به مدت دوازده، سيزده سال با ژنرال 
پس از دوران رياست خود بر   گلوبيچف. ، آشنا بود»اوخرانا« پيشين مخفی تزاری،

و در آنجا بود که  سپس به پاريس رفته. يافته بودتری در ارتش دست  مهم ، به مقام»اوخرانا«
 اختالف نظر با يکديگر، آن دو نسبت به هم  در اين ديدار، با وجود. مالقات کرد با بورتسوف

، یيک وطن پرست واقع گلوبيچف اور بورتسوف، ژنرال به ب. احترام بسياری قائل بودند
ديگر نيز با  از آن پس آنها چندين بار. برای کشورش بود راستينخدمتگزاری  فردی صادق و

. ختندپردا ديدار کردند و درجريان اين مالقات ها در زمينه های اختالف نظرشان به گفتگو  هم
  . به روسيه است  در صدد خدمت هر دو پذيرفته بودند که ديگری

  
ستانبول ا - Constantinople(ول آنها برای نخستين بار در کنستانتينوُپ 1920در سال 
بورتسوف . و سپس اين مالقات ها در پاريس ادامه يافته بود با يکديگر مالقات کرده )امروزی

ر بورتسوف د. به آپارتمان او در پاريس برود گلوبيچف عادت داشت که برای ديدار ژنرال 
فعاليت های جاسوسان وی شکايت برده و اخطار کرده بود که   با ژنرال در موردها مالقات 

مسئله «  آنها از سوی ديگر موضوع. در اين مورد، در نشريه اش به افشاگری خواهد پرداخت
به روابط روسيه در  روسيه را تا آنجا که مربوط  و اثر يهوديان بر نهضت انقالبی » يهود

پروتکل بورتسوف همچنين موضوع کتاب . ور بود، مورد بحث قرار می دادندخارج از کش
داشتن دريايی از اطالعات  دريافت که با وجود را مطرح کرده بود، ولی زود مشايخ صهيون 

در   ندارد و نمی تواند را  در بيان اين اطالعات آزادی الزم  گلوبيچفدر اين مورد، ژنرال 
 يادداشت خود آنچه را که ژنرال می گفت، در دفترچه  سوف هربورت. ها صحبت کند مورد آن

اعتراف کرد که برای دست يافتن به  گلوبيچفدر اين دوران بود که ژنرال . می نوشت
بورتسوف از يکی از . اطالعات مورد نظر، از روش های نادرست استفاده کرده است

ته بود تا از ژنرال در مورد می ناميد، خواس » ايکس«جاسوس  او را  که  ،جاسوسان ژنرال
مطلبی را در پرس و جو کند و چنين وانمود سازد که خود وی قصد چاپ پروتوکل ها کتاب 

پس از کسب اطالعات  » ايکس«که جاسوس  اطمينان داشت  بورتسوف . دارد اين زمينه
به اين جاسوس  بورتسوف. الزم، وی را در جريان کامل آگاهی های خود قرار خواهد داد

  .بردارد ياداشت   گلوبيچفاز همه اظهارات ژنرال  سفارش کرد تا
  

ژنرال به او گفته بود که قصد . با اخبار خوبی بازگشت» ايکس«پس از چند روز، جاسوس 
ژنرال در خاطراتش از . ولی نه برای چاپ و نشر خاطراتش را به رشته تحرير بکشد دارد که

نوشته   مطالبی) Beilis( »بيليس«و نيز دادگاه  مشايخ صهيون کلوپروتجمله در مورد کتاب 
  .خواند» ايکس«برای جاسوس  ژنرال اين قسمت از خاطراتش را با صدای بلند  .بود

  
که در زمينه های  گلوبيچفژنرال  جرج برونشويگ گفت که با يادداشت هایبورتسوف به 

و  ها بر اساس حقيقت بود  به نظر او بيشتر اين نوشته. مختلفی نگاشته شده بود، آشنايی دارد
بورتسوف مطمئن بود که . داز رويدادهای سياسی باشبسياری می توانست پايه ای برای درک 

است و حقيقت را  از اين ويژگی برخوردار نيزپروتوکل ها نوشته های ژنرال در مورد کتاب 
ورتسوف، به گفته ب. اما افسوس که ژنرال قصد چاپ اين خاطرات را نداشت .روشن می کند
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بود،   پرداخته ثبت در تاريخ   از آنجا که ژنرال به نوشتن خاطراتش نه برای چاپ، بلکه برای
  . از ارزشی  بسزاء برخوردار بوداز اين روی، اين نوشتارها 

  
، بورتسوف به اين حقيقت پی برد »ايکس«جاسوس  با خواندن يادداشت های تهيه شده توسط 

آشنا بود و هم به عنوان رييس پيشين پروتوکل ها کتاب  با موضوع  گلوبيچفکه ژنرال 
 ، رييس)Martynov( »مارتينوف«و  نيز به دليل نزديکی با ژنرال » اوخرانا«سازمان 

اين بورتسوف دريافت که . سرو کار پيدا کرده بود  پروتوکل هادر مسکو، با کتاب » اوخرانا«
  .را برعهده داشت پروتوکل ها  کتاب وظيفه ی تحقيق در مورد بود که ژنرال مارتينوف 

ارائه  به دادگاهرا » ايکس«جاسوس  اسناد اصلی نوشتارهای ه بود که بورتسوف تصميم گرفت
  .يت اين جاسوس همچنان مخفی نگاه داشته شودنکند، چرا که می خواست هّو

آن  با صدايی بلند  که به وی گوش فرا داده بود  با بورتسوف شمالقاتويگ درجرج برونش
  .قرار داده بود »ايکس«در اختيار جاسوس  گلوبيچفکه ژنرال را می خواند اطالعاتی 

در شهر پاريس و  1900تا  1896در سال  ل هاپروتوککتاب :  بورتسوف از جمله خواند
توسط  يک جاسوس اداره پليس سياسی روسيه که در صدد دستيابی به مقام های باالتر از اين 

کتاب، نسخه اصلی آن را در  نگارشاين جاسوس پس از تهيه و  .رهگذر بود، نوشته شد
» پيراميدوف« بهاختيار مقام های مافوق خود در پاريس گذاشت و همزمان، نسخه ای ديگر را 

)Piramidov ( در سنت پترزبورگ بود» اوخرانا«سپرد، که در آن هنگام رييس پليس مخفی 
او پيش از مرگ، . ی کشته شديک حادثه نظامدر جريان  1901در سال  هر چند که پيراميدوف

قرار داده ) Grotguss(» گروتگوس«را در اختيار بارون  ها پروتوکلاين نسخه از کتاب 
  . بود

  
که بارون که متوجه شد که برونشويگ اين نام را نشنيده است، برای او توضيح داد  بورتسوف

دو تن از پسران . مشارکت کرد گروتگوس پس از روسيه به آلمان رفت و در جنبش نازی ها
 »اقدام فرانسوی«بارون در پاريس زندگی می کردند و عضو گروه يهودستيز موسوم به 

(Action Francaise) ی ، بارون گروتگوس تالش بسيار1902و  1901در سال های . بودند
 پروتوکلاب به پذيرفتن متن کت سياسی و نيز خاندان سلطنتی را   پرنفوذ کرده بود تا حلقه های 

کتاب  مانيلف که خود به حقيقت مانسويچحتی اقدامات . به عنوان يک واقعيت وادار کندها 
نيز در  دی دست به تبليغ آن کتاب زده بوداعتقادی نداشت، ولی به خاطر مسايل فر ها پروتوکل

  .کارساز نشد تالش های بارون گروتگوس  کمک رساندن به 
  

 ها  به وزير کشور اطالع دادند که آن» روسيه  اتحاديه مردم«رهبران سازمان  ،در اين ميان
بنا به . به کار گيرند» يهوديان تروريست«را در مبارزه با  ها پروتوکلقصد دارند کتاب 

دو افسر » استولپين«داد، ) Stolpin(» استولپين«به ) Lopuchin(» لوپوخين«دستوری که 
مور را مأ) Vasiliev(» واسيليوف«و ) Martynov(» مارتينوف«ژاندارمری به نام های 

در روسيه و  اين تحقيقات هم .  کردها  پروتوکلتحقيق در مورد بررسی صحت و سقم کتاب 
  .رج از روسيه پيگيری می شدهم در خا

  
بی درنگ چنين  ،)Rataev( »راتايف«يکی از شناخته شده ترين نمايندگان پليس مخفی، يعنی 

ف در اين ميان با صداقت جعلياتی بيش نيست، اما راتايها  وتوکلپراظهار نظر کرد که کتاب 
انقالب روسيه   يهودستيزانه و اعتقادش در مورد نقش يهوديان در آغاز و انجام تمام ديدگاههای

در خارج از روسيه نيز که » اوخرانا«يکی از نمايندگان پليس مخفی . را نيز بيان کرده بود
در چنين . مانند ديدگاههای راتايف  بيان کرد را ت نظراتینام داش) Harting(» هارتينگ«
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خواستار آن  ها پروتوکلکتاب  کوفسکی بدون اشاره به درستی يا نادرستی احوالی بود که راچ
  . صورت گيرد بيشترين بهره برداری در طرح های ضد يهودی که از اين کتاب  بود

  
 در گزارش» استولپين«. آشکار گرديد ها پروتوکلبود که جعلی بودن کتاب  در اين شرايط

و تزار که از اين موضوع دچار شوک شده  رساند آگاهیبه اين جعل را  به تزار روسيه  خود
  .بود، دستور جمع آوری کتاب در سراسر روسيه را صادر کرد

  
و سبب شد که کتاب از  بخشيد ها پروتوکلروسيه جان تازه ای به کتاب  1905اما انقالب 

  . گرفتن در نهانخانه ی فراموشی، به در آيد ارقر احتمال
  

هنوز در  گلوبيچفکه ژنرال و نظر به اين  به جرج برونشويگ گفت که پيش از آن بورتسوف 
در سلسله مراتب نظامی روسيه داشت، آشکارا سخن گفتن در مورد   پاريس مقامی مهم

به آمريکا و پايان دادن به اما اکنون ژنرال در حال سفر . اظهارات ژنرال کار آسانی نبود
و به وی  کرده حفظ » ايکس«او همچنين تماسش را با جاسوس . ارتباطش با امور نظامی بود

و نيز  بود ها پروتوکلبه کتاب   قول داده بود که فصلی از خاطرات ژنرال را که مربوط
  . گزارش های جاسوسان دولت روسيه دراين مورد را برايش ارسال دارد

  
 مشتاق آن است که به وی اجازه دهداکنون متقاعد شده بود که ژنرال » يکسا«جاسوس 

ژنرال پيش از آغاز سفر به آمريکا، . آزادانه به کار برد هايشموضوع های فوق را در مقاله 
  . ه استبه او در اين زمين  گونه کمک گفته بود آماده ی هر» ايکس«به جاسوس 

  
به  و داشتن آدرس او، ژنرال در آمريکاض مستقرشدن کس نيز قول داده بود به محجاسوس اي

بنويسد و رسمًا درخواست برای استفاده از اطالعات او را در مقاالت خود مطرح وی نامه ای 
   . کند

  
وی در  های رسانده بود که مقاله» ايکس«به برونشويگ گفت به آگاهی جاسوس   بورتسوف

 خواهد رسيد و بورتسوف همچنين حق مورد اين موضوع ها در مطبوعات خارجی به چاپ
و جاسوس   به اين ترتيب، بورتسوف. پيشنهاد داده بود الزحمه چشمگيری را برای اين مقاله ها

و به اميد آن بودند که ژنرال به وعده  ی شدن قول های ژنرال نشستهدر انتظار عمل» ايکس«
  .اش عمل کند و نوشتارهای الزم را برای آنها بفرستد

  
را در اختيار دادگاه  گلوبيچفمشتاق بود که اطالعات دريافت شده از ژنرال  بورتسوف

اين بود  در اما جای افسوس. که مطمئن بود همه اين اطالعات درست است بگذارد، بويژه آن
کند و يا در مورد  ءرا افشا» ايکس«ت و نام جاسوس که او نمی توانست به هيچ وجه هوّي

  .کرده بود، سخنی به ميان آورد از ژنرال ايفاء ات او در گرفتن اطالع نقشی که 
  

او از هر فرصتی برای قدم زدن . پاريس بودزيبا و رومانتيک جرج برونشويگ عاشق شهر 
از روی پل های با شکوه آن رود می گذشت و در . بهره می برد) Seine(در ساحل رود سن 

او در . و و آن سو می رفتساحل چپ رود در طول خيابان های تنگ شهر پاريس به اين س
قدم  وقت اضافی خود را به   از اين رو . ابتدا بر آن بود که برای مدت کوتاهی در پاريس بماند

زدن در خيابان های شهر می گذراند و تا شب هنگام که زمان بازگشت به هتلش می رسيد، اين 
در پاريس مانده بود  ،ی کردتصور مابتداء او بيش از آنچه . گشت و گذار پياده را ادامه می داد

ايد بار بمی دانست که  .به سختی نياز بود به وجودش در شهر برن سوييس و اين در حالی که 
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اکنون چنين می انديشيد اما . کند های بيشتری تا با شاهدانش مصاحبه ديگر به پاريس بازگردد
تيکوف و بورتسوف به با سوا دراين سفر که پس از پايان مصاحبه ها و گفتگوهای پر هيجانش

او بايد همه اطالعاتی را که در دفتر يادداشتش نوشته بود، ولی  . نياز داردنيز  زنگ تفريحی 
  . با همکارانش به گفتگو می پرداخت  کرد و در باره آنها هضم می

  
و اميد بخش  در پايان اين سفر مهم، آينده روند قضايی در دادگاه برن در چشم جرج روشن تر

بس بيشتری برای آماده برنامه ريزی های می بايست هنوز  هرچند که نظر می رسيد به تر 
  .شدن در آستانه دادگاه انجام شود
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  فصل هشتم
  

  
  آثار انگشت فرانسوی بروی يک محصول روسی

  
نظره ها لذت جرج برونشويگ در کمال راحتی در داخل يک قطار سوييسی نشسته بود و از م

بعد از صرف يک شام عالی در کوپه رستوران قطار و آشاميدن يک گيالس شراب . می برد
درجه يک فرانسه، او اکنون بر روی صندلی کوپه قطار نشسته بود و گام های ضروری بعدی 

  . را در رابطه با کار دادگاه برن برنامه ريزی می کرد
  

 ينه ی ارتباط های روسيه تزاری و روس ها با جعلاز مسايل پشت پرده و مهم  بسياری در زم
بخش «اما هنوز گوشه هايی از اين  پرده برداشته شده بودمشايخ صهيون  پروتوکلکتاب 
شن شود و ابهامات باقی روآن ها نيز می بايست  پشت پرده ماجرا وجود داشت که» روسی

ه از سوی گروه حقوقی شاهدان احتمالی تهيه شد در ليستبرونشويگ . مانده برطرف گردد
خود و يارانش به منظور ادای شهادت اين افراد در دادگاه برن، نام های ديگری نيز داشت که 

ساير در مورد  مچنينه. و آنان را برای آغاز دادگاه آماده نمايد می بايست با آنها مصاحبه کند
نقشی ايفاء کرده  ها پروتوکلکتاب  ستقيم يا غيرمستقيم درجعل و توزيعافرادی که بطور م

  .بودند، نياز به اطالعات بسيار بيشتری بود
  

جرج برونشويگ به ليفشيتس تلفن زده و به  او گفته بود که اگر ممکن است اطالعاتی در 
 به ميان آمده بود، در اختيار تيم حقوقیکه نامش در موارد گوناگون  ،مانيلف –مورد مانسويچ 

 که نقش روس های ممکن است ه بود که او و گروه وکالءاين نتيجه رسيدهمچنين به . بگذارد
برونشويگ اين حقيقت . دست کم گرفته باشند ها پروتوکلکتاب جعل فرانسه را در مورد مقيم 

را نيز در نظر می گرفت که جاسوسان روسی در جريان ماجراهای مربوط  به کتاب از 
فرانسوی نيز  ين ماجرا يک بخشاين ترتيب اهمکاری فرانسويان برخوردار بوده اند و به 

هنوز نخوانده بود، پرسش هايی آن را او همچنين در مورد موريس ژولی و کتابش که . داشت
  .در ذهن می پروراند

  
 گفته شد به اوگروه حقوقی برن مالقاتی را پس از ورود برونشويگ به آن شهر ترتيب داد و 

بی صبرانه  ن در حالی بود که همکارانشو اي اطالعات مهم سخن نگويد که در تلفن در زمينۀ
به وسيله  پيش از انجام مالقات، برونشويگ. می بردندبه سر  رش ویدر انتظار ارائه گزا

از مقاله های سواتيکوف و گزارش کتبی بورتسوف را برای همکارانش  هايیپيک، نسخه 
تا اين  اب بمانندشبی طوالنی را بی خو او به خوبی می دانست که آنها بايد. فرستاده بود

ارسال اين روش برونشويگ . و برای مالقات با او آماده شوند گزارش های کتبی را بخوانند
تنها در  که می دانست پيشاپيش مطالب با پيک را برای همکارانش مؤثرتر تشخيص داده بود و

   .در ميان بگذارد طالعات را با همکارانمالقات نخواهد توانست همه اين ای يک جلسه 
  

» اودت«در دفتر کار او، برونشويگ  يک عصر آرام را با » اميل راس«پس از مشورتی با 
)Odette( يادی برای گزارش کردن ندارد واميل گفت که چيز ز. ، دلداده خويش، سپری کرد 

ت در آن عصر به برونشويگ اود. افزود که موکالنش هنوز در دفتر کار او حاضر نشده اند
که مشتاق  ی داند که سفر او به پاريس الزامی و مهم بوده است و تأکيد کرداطمينان داد که م
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برونشويگ خسته تر از آن بود که . اين سفر بشنودنتايج و دستآوردهای است از او در مورد 
را در يک مالقات بيان کند، اما اودت می دانست که در هر حال  های سفرهمه ماجرا

که اودت  نخست مانند بار. راضی است سخن بگويد، ر مورد کارشبرونشويگ از اين که د
درايستگاه قطار برن برونشويگ را برای سوار شدن به قطار پاريس مشايعت کرد، اين بار 

  . برونشويگ  نگران به نظر نمی رسيد
  

به کار دفتر  ت درد دل می کرد که اميل از اين که رسيدگی به اين پروندهاود برونشويگ برای
آگاه  و رسيدگی به ساير پرونده ها را با وقفه روبرو می کند، می رساندهايی يب وکالت آنها آس

با اشتياق تمام از اقدامات او  درهرحال، برای برونشويگ اين کافی بود که عشقش. است
 ، اميلبا مهربانی به جرج گفت نگران نباش زيرا پس از اين پرونده اودت. حمايت می کند

  .برسد موکلين خود تا به کار ساير شتفرصت کافی خواهد دا حتمًا
  

و جرج ) wiener(اعضای گروه حقوقی برن يعنی سالی ماير، ليفشيتس، دکتر وينر 
بود، » ماتی«برونشويگ، همگی سر زمان تعيين شده به محل مالقات که کتابخانه پروفسور 

نده بودند، جرج برونشويگ را خوا همه ی آنها گزارش ها و اطالعات ارسالی توسط . رسيدند
پاريس با او به  اما اکنون انتظار داشتند که نظر و ديدگاه برونشويگ را در مورد شاهدی که در

  .گفتگو پرداخته بود، بشنوند
  

ًال اين اجازه را به حتماليفشيتس گفت پس از اظهارات جرج برونشويگ در دادگاه، قاضی ا
چرا که اين طبيعت  -کامل بيان کنند شاهدان نخواهد داد که داستان و گزارش خود را به طور 

يک دادگاه شلوغ و پر کار، مانند دادگاه شهری برن بود و از اين رو آنها می بايست از سر 
که به  ليفشيتس همچنين به جرج برونشويگ گفت . رفتن حوصله قاضی دادگاه جلوگيری کنند

  .خواهد کرد کمک   او در کار هدايت شاهدان دادگاه
  

نيز با نکته ی مربوط به لزوم تالش برای جلوگيری از ناشکيبا شدن قاضی  پروفسور ماتی
موافق بود و در ضمن گفت که اين وظيفه وکالی دادگاه است که بی آنکه قاضی را در دريايی 

. داستان ماجرا را به طور مختصر و مفيد بيان دارند غرق کنند،از موضوعهای نامربوط 
ی قابل قبول در دادگاه خود را به شکل ايت می شدند که روايتبه طوری هد شاهدان دادگاه بايد

که اما جرج برونشويگ دراعتراض گفت که اين محکمه، يک دادگاه عادی نيست، بل .بيان کنند
  .تاريخ، جزيی از آن می باشدمسائل مرتبط با است که  يک تريبون بی نظير

  
بدون آن که دادگاه را به يک کالس افزود که  که با نظر برونشويگ موافق بود،ليفشيتس نيز 

بايد او گفت که  .دادگاه مطرح ساخت تاريخی موضوع را در درس مبدل کرد، بايد پيشينه ی
کار روند دادگاه به پيش برويم ولی دراماتيک و هنرمندانه در  یهمانند طرف مقابل، به شکل

که يک پرونده قضايی  آمده پيش  بارهادر نظر داشته باشيم که  بايد اين حقيقت را درهمين حال
درست و محکم، به دليل آماده کاری های بيش از اندازه و مفصل وکالی مدافع، باناکامی 

  .و از سوی قضات دادگاه ها رد شده استروبرو گرديده 
  

او به طور . اميدوار کننده بود خبری که او داد .اکنون زمان آن بود که ليفشيتس گزارش بدهد
شماری و اکنون  مسکو برای يافتن سندهای ذيربط و مهم در ارتباط  بود در »تاگر«مرتب با 
  . مهم را از تاگر دريافت کرده بود گزارش

لوسلی که از سوی دادگاه به عنوان کارشناس محکمه انتخاب شده  1934مارس در چهاردهم 
ات مربوط  بود، در نامه ای به مقام های دولت اتحاد جماهير شوروی از آنها خواست که اطالع
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لوسلی،  عميق شگفتیدر ميان . تيار وی بگذارندرا در اخ پروتوکل مشايخ صهيونبه کتاب 
مقام های شوروی با اين درخواست موافقت کردند و به تاگر اجازه دادند که اسناد مربوطه را 

ها اکنون تاگر به همه اين اسناد دسترسی داشت و به منظور ارائه آن. در اختيار لوسلی بگذارد
به منظور پاسخ دادن به پرسش های لوسلی، . در دادگاه برن به مکاتبه با لوسلی پرداخته بود

تاگر به جستجو در آرشيو روس ها مشغول شد و اسناد و مدارک مهم را برای لوسلی ارسال 
که به هنگام جستجو در بخش کتاب های ناياب در  ه بوددر آخرين نامه اش گزارش داداو . کرد

پروتوکل های قديمی و جديد جلسات «نوشته ای تحت عنوان دست ه لنين در مسکو،کتابخان
نوشته بر روی کاغذی از جنس شمع مومی به وسيله اين دست. را يافته است» مشايخ صهيون
يکنتی ويکنتويچ «از سوی  کتابخانه شخصی  1919کپی شده و در سال  ،يک چاپگر ويژه

به موجب يادداشت هايی که تاگر در کتابخانه لنين . شده بود ءبه کتابخانه لنين اهدا» وناکيسپاخ
از سوی  پروتوکل ها، و پيش از انتشار نسخه 1905نوشته ياد شده در سال دست پيدا کرد،

نوشته در تشکيالت شکار کردند که دستاين يادداشت ها همچنين آ. سرگئی نيلوس تهيه شده بود
تاگر در . فعال از سوی راچکوفسکی آماده شده بود یپليس مخفی روسيه تزاری و با ايفای نقش

ه و متوجه شده که بی ترديد، اين دستنوشته را ارزيابی کرد که شخصًا ه بودنامه اش افزود
  . متفاوت نگاشته شده است دستنوشته با دو دستخط 

  
رادزيويل و مادام  س، پرنس»دوشايله«حقايق ذکر شده در مورد آن دستنوشته ها، اظهارات 

به وسيله  پروتوکل هارا تاييد می کرد که هر سه ی آنها گفته بودند که اصل کتاب  ربلوتهو
  .خط واحد نوشته شده بوديک دست از يک نفر و بيش از بيش

  
کوفسکی ليفشيتس به دوستانش گفت که لوسلی، بويژه به جعليات انجام شده از سوی راچ

از  .از اين جعليات را بدست آورده استندی نمونه های چ نيز تاگر عالقمندی زياد نشان داده و
اين سند ادعايی، . اشاره کرد» اتحاديه وطن پرستان«جمله ی آنها می شد به سند موسوم به 

  .جعليات واهيانه ای بيش نبود که تنها از ذهن راچکوفسکی سرچشمه می گرفت
  

در خارج،  راچکوفسکی بر آن بود که افکار عمومی 1902کاشف به عمل آمد که در سال 
جهت دهد که آنها به اين نتيجه  بويژه نظر افراد وابسته به دولت فرانسه را به شکلی تغيير

بسيار برخوردار  یبرسند که در داخل روسيه، نيروهای مخالف انقالب از قدرت و اهميت
به همين منظور او سازمانی را خلق کرد که هيچ وجود خارجی نداشت و به آن، نام . هستند
نيز  نام اين سازمان جعلی، اعالميه هايی  او به . را داد» اتحاديه وطن پرستان«ن دروغي

  . تکثير  می کرد انتشار می داد که متن آنها را در چاپخانه مخفی خود 
  

گاه » اتحاديه وطن پرستان«تاگر در جستجوهايش دريافت که جعليات منتشره ی تحت عنوان 
از اوقات مطالبی افتراء آميز نيز  اچکوفسکی حتی برخیی بود که در آنها، رآن چنان حرفه ا

. عليه خود می نوشت که هدف عمدی اش ايجاد تصور اصيل بودن اين اعالميه ها بود
همانگونه که در تشکيالت پليس مخفی معمول بود، راچکوفسکی حتی تالش نمی کرد که اين 

های ارسال شده به تزار رونوشتی از گزارش  تاگر در گزارش خود. ضوع را پنهان کندمو
در . تهيه شده بود، )Pleve(» هوپل«  ،نيکالی دوم را ضميمه ساخت که توسط  وزير کشور

و به اصطالح فعاليت های انقالبی آن ، » اتحاديه وطن پرستان«اين گزارش ها آمده بود که 
 در آن هنگام از سوی دربار تزار به اين. تنها يک دست پخت و جعل راچکوفسکی است

مدتها بعد، اين جعل کاری های راچکوفسکی به درخواست . گزارش ها پاسخی داده نمی شد
چرا که به گفته مقامات وزارت خارجه، اگر اين . وزارت امور خارجه روسيه پايان گرفت

يک سازمان جعلی و موهوم،   يافته توسط حقيقت در جايی فاش می شد که اعالميه های انتشار
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ی رسمی روسيه هم توزيع می شود، براستی که ممکن بود موجب وارد از سوی نمايندگی ها
  . شود به منافع حکومت روسيه  آمدن آسيب جدی 

  
جرج برونشويگ به دوستانش گفت که اين اطالعات با آنچه که شاهدان وی در پاريس گفته 

  . بودند، مطابقت دارد
ود را به بحث در مورد خ آن مالقاتبقيه وقت  برونشويگ و همکارانش در گروه حقوقی

 اين يک حقيقت بود که آنها به اطالعات جامع و زيادی . فعاليت های آينده خويش گذراندند
برونشويگ . نياز داشتند  به آگاهی های بيشتری ت يافته بودند، اما نکته در اين بود که هنوزدس
ز قضيه را به دست هنوز تصوير کاملی ات که گرچه اين اطالعات ظاهرًا زياد هستند  ولی گف

و حال  پروفسور ماتی نيز پيشنهاد کرد که بهتر است يک پرونده ی کامل از گذشته  .نمی دهند
زندگی و   منابع اين اطالعات تهيه گردد و توصيه کرد که می توان اين کار را با هر يک از

نيلف را نيز ما - راچکوفسکی آغاز کرد، اما تأکيد داشت که افرادی چون مانسويچفعاليت های 
  . نبايد از ياد برد

  
تاگر را مطالعه کند و رسيده از روسيه از سوی برونشويگ اعالم آمادگی کرد که گزارش 

او همچنين گفت که پرونده کامل . نشست ارائه دهد  به نتيجه اين مطالعه را در جلسه بعدی آنها 
اودت قول داده بود که آخر برونشويگ در اين ميان به . هر يک از منابع را تهيه خواهد کرد

چرا که آنها به اين توقف و تفريح نياز  ،هفته را به استراحت و کوهنوردی با او خواهد گذراند
آن  اما کار زيادی برای انجام نيز وجود داشت که موجب شد برونشويگ و اودت بر. داشتند

ح در کوهستان در حال تفري در کنار يکديگر ورا  اين مطالعات ضروریشوند مقداری از 
در گردش کوهستانی آنها، پدر و مادر اودت نيز حضور داشتند و به اين ترتيب در . انجام دهند

  .همان حال که برونشويگ به کارمی پرداخت، اودت نيز تنها نمی ماند
  
هاجر بايد به پاريس باز گردد که نه تنها با روس های م شيتس گفت که يکی از اعضای گروهليف

دکتر . نيز تمرکز کند قضيه ارتباط  فرانسوی ها با  موضوع  حبه کند، بلکه بردر آنجا مصا
 Henry(» آنری رولن«وينر پيشنهاد کرد که موضوع ارتباط  فرانسوی ها را با مصاحبه با 

Rollin (برونشويگ از اين امر متعجب شد چرا که وی نمی دانست يک جاسوس . آغاز کنند
اين ارتباط داشته باشد؟  پروتوکل هاه می توانست با کتاب پيشين پليس مخفی فرانسه چگون

 را می توانست اطالعات زيادی در اختيار داشت، چه اطالعاتیجاسوس فرانسوی که 
  .دراختيار اين تيم بگذارد؟

  
پروفسور وينر گفت که ارتباط  رولن با قضيه امر ساده ای نيست چرا که رولن اطمينان داشت 

چه درگذشته و چه  و معتقد بود که ايد به داليل سياسی جعل شده باشدبن پروتوکل هاکتاب که 
  .حال، اين کتاب نقش مهمی در سياست اروپا بازی کرده است

  
کتابی نيز در اين له هايی انتشار داده بود، بلکه مقاپروتوکل ها در مورد کتاب  نه تنها رولن

شويگ و همکارانش برونسيد که بنظر می ر. مورد پس از تحقيقات بسيار در دست چاپ داشت
بهتر از رولن را برای پی بردن به نقش فرانسوی ها در جعل کتاب  نمی توانستند فردی

  .بيابند پروتوکل ها 
  

با چند نام  در کار آماده کردن مقدمات دادگاه به راستی بايدبرونشويگ در شگفت مانده بود که 
ين در حالی بود که شماری از آن افراد، ا .وان منبع اطالعات روبرو شودتازه ديگر به عن

  . نبودند  يهودی بودند و در ميان تعجب بسيار، شماری از اين منابع حتی روس هم منابع غير
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با دادن اين خبر که حاضر نيست در دادگاه شهادت دهد، موجب » آنری رولن«در اين ميان، 
يک جاسوس پيشين هنوز نيز  رولن گفته بود که به عنوان. نوميدی شديد جرج و دوستانش شد

رولن . و طبق آن نبايد اسرار کارش را فاش کند مقيد به سوگندی می داند که ادا کرده خود را
اما درهمين حال هم گفته بود که . می گفت که او نمی تواند در دادگاه نام منابع خود را ذکر کند

  اضر است با برونشويگديگری است، و افزوده بود که ح نوشتن در زمينه اين موضوع امر
و همکارانش در مورد قضيه گفتگو کند اما تأکيد داشت که حاضر نيست در يک دادگاه و در 

  .حضور عموم، سخنی بگويد
  

. يد با او مصاحبه ای انجام شودکه با به حساب می آيدوينر اصرار داشت که رولن فرد مهمی 
آنها روس ها بودند و اين در حالی که تا کنون بيشتر توجه و منابع گفتگوها و مصاحبه های 
برای نخستين بار در کشور پروتوکل ها آنها نمی توانستند اين حقيقت را ناديده بگيرند که کتاب 

افراد . بود فرانسه و به زبان فرانسه تهيه و جعل شده بود و با سياست فرانسه نيز در ارتباط 
نتيجه همکاری روس ها  و پروتوکل ها  جهاتی کتاب بسياری بودند که اعتقاد داشتند که از

  .فرانسوی ها بوده است
  

متقاعد نشده بود که آنها بايد پول و زمان بيشتری را صرف تحقيقات تاريخی  سالی ماير کامًال
همه نتايج که  به آنها اين امکان داده نمی شود می گفت حتمًا. نمايندگسترده تری در اين زمينه 
آگاهی از پيشينه تاريخی قضيه الزم داشتن تأکيد داشت که . رح کننداين تحقيقات را دادگاه مط

سالی ماير از . »مگر می خواهيم که يک پايان نامه دانشگاهی ارائه کنيم؟«است اما می گفت 
دوستانش می پرسيد مگر شما فکر می کنيد که قاضی دادگاه اجازه برگزاری يک سمينارعلمی 

به عنوان مدل پروتوکل ها کتاب   يا به اين دليل که جاعالندر جريان محاکمه را خواهد داد؟ آ
هم بايد  را انتخاب کرده بودند، گروه حقوقی برنس ژولی يو نمونه کار جعل خود، کتاب مور

به باور سالی، اين کار   .؟گردد در تحقيقات و اقدامات خود به تاريخ دوران ناپلئون سوم باز
سوء استفاده خواهند  الفان آنها از تأثير اقدامات شانمخ آنها نمی توانست مؤثر افتد، چرا که

کرد و افکار عمومی و مطبوعات نيز از اين تالش های تيم وکالء برای روشن کردن اين 
سالی می پرسيد که براستی چه کسی به . به ميان نخواهند آورد یحقايق تاريخی، هيچ سخن
توجه خواهد کرد؟ دريک کالم، سالی  به سياست فرانسه در قرن قبل پژوهش تاريخی مربوط 

  .تمرکز کندبه قضيه   حقايق مربوط تنها  بروی اصرار داشت که تيم 
  

 برای يک وکيل  :حمايت می کرد که می گفت پروفسور ماتی در اين زمينه از ديدگاه وينر
به مطالبی که می خواهد به دادگاه ارائه دهد،  تنها موضوع تحقيقاتش راکه درست نيست 

به دانشجويانش نيز رهنمود  کرد که هميشهسور ماتی به دوستانش يادآوری پروف. دود کندمح
از خود  مورد تحقيق قرار ندهند، بلکهو مرتبط را موضوع های ذيربط  که تنها  داده است
پس به گفتۀ  . قت و چرا اين رخدادهای مرتبط به وقوع پيوسته استچگونه، چه و بپرسند که

که با همه حقايق موجود و در پيش گيرند تئوری قابل قبولی را رن نيز بايد او، اعضای  تيم ب
د که منابع شان مورد اطمينان و وثوق کامل به دادگاه ثابت کنندردسترس همخوانی داشته باشد؛ 

ط را در بوده است و انگيزه ها را توضيح دهند و سپس تصميم بگيرند که کدام مسئله ذيرب
برای آنکه بتوانند قضات دادگاه را متقاعد کنند، ابتداء خودشان . ر دهنددادگاه مورد تأکيد قرا
پروفسور ماتی تأکيد داشت که موضوع دادگاه برن يک رويداد تاريخی . بايد کامال متقاعد شوند

در اين قضيه تنها با جعل يک متن عادی او می گفت که ما . اهميت است استثنايی و با و کامًال
د به ريشه های ، بايرا ثابت کنيمپروتوکل ها بودن کتاب ر می خواهيم کذب نيستيم و اگ روبرو

نبايد از عظمت اين بار  زمينه بر دوش ماست ومسئوليت بزرگی در اين  .قضيه نيز بازگرديم
  .تحقيقات مورد لزوم وحشت زده شويمعمق يا و 
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متذکر ن رول ن بابرای ضرورت تماس گرفترا دليل ديگری  هميشگی خود، وينر نيز به آرامی
کنترل آلمان را  و زمانی است که نازی ها   1934به آنها يادآور گرديد که آن سال، سال . شد

ن تحقيقات وسيعی را رول. به دست گرفته و در پی يافتن نفوذ بيشتر در ديگر کشورها هستند
ل توسط نازی ها به عمپروتوکل های مشايخ صهيون کتاب  در زمينه ی بهره برداری از

پروتوکل ها بر متن کتاب  ، را با تکيه نبرد منپرسيد مگرهيتلر کتاب خود، وينر . آورده بود
هيتلر را خوانده ايد؟ اعضای تيم  نبرد منکتاب  ؟ می پرسيد آيا شما اصًالتنظيم نکرده است

ز بخش هايی ااز را نخوانده اند و تنها هيتلر که کتاب  شرمندگی بسيار اعتراف کردند با حقوقی
. ورد اشاره قرار گرفته، مطالبی به اختصار شنيده اندکه اينجا و آنجا در مقاالتی م کتاب

چرا نژاد پرستانه هيتلر آشنايی دارند اما افزودند که هرچند که می گفتند با تئوری اعضای تيم 
مغز ، بخوانند و بيش نيست مطالب چنين کتابی را که زباله و تعفنی که بايد خود را وادار کنند

  خود را آلوده و ناراحت کنند؟ 
  

وينر گفت، ممکن است اين کتاب زباله ای بيش نباشد، اما نويسنده ی آن اکنون حاکم انتخاب 
هيتلر . ارتباط داردبا قضيه مورد بحث در دادگاه  شده آلمان است و مفاد اين کتاب نيز کامًال

العه کتابش اين باور را در توده ها را به کار گرفته بود و مط» توطئه يهوديان«تئوری  عمًال
پروتوکل های مشايخ ، در حقيقت کپی کتاب نبرد منتقويت می کرد که همه فصل های کتاب  

  .استصهيون 
  

هيتلر کپی گرفته بود، از کيفش بيرون آورد و گفت   نبرد منوينر سپس اوراقی را که از کتاب 
او قسمت هايی را می خواند . مه بخواندمی خواهد بخش هايی از آن را با صدای بلند برای ه

که در آن تأکيد شده بود که يهوديان نه تنها نژاد پرست هستند، بلکه به گفته هيتلر، مهم ترين 
سپس بدون هيچ اظهار نظر ديگری، وينر به خواندن . دشمنان آريايی ها نيز به شمار می آيند

  :، پرداختب کرده بودمطالب ديگری از کتاب هيتلر که آنها را با دقت انتخا
  
چه بخواهد و  نشده، وی موظف است تا زمانی که يهودی به سرور و آقای مردم ديگر مبدل«

اما هنگامی که ملت های ديگر به زير سلطه يهودی . به زبان آن ها سخن گويد ،چه نخواهد
و بدين ند را فرا گير) »اسپرانتو«برای مثال (درآمدند، آنها همگی بايد يک زبان بين المللی 

داشته  ن خواهند توانست سلطه بيشتری برغير يهوديان، يهودياگونه با توسل به اين شيوه
  ... باشند

  
نشان داده که تا چه اندازه حيات مردم  به شکلی وسيعپروتوکل های مشايخ صهيون کتاب 

شان يهودی به دروغ دامنه دار بستگی دارد؛ کتابی که مورد نفرت همه يهوديان است زيرا ن
  يکهفته ای  فرانکفورتر تسايتونگروزنامه . پايه جعل است می دهد که حيات يهوديان بر

ها ضجه  است، اما اين مشايخ صهيون جعلیبار ناله و فغان سر می دهد که کتاب پروتوکل 
به  ممکن است آنچه را که بسياری از يهوديان، حتینشانگر حقيقی بودن اين کتاب است و خود 
حائز  هانه انجام دهند، در اين کتاب به شکل روشنی ذکر شده و اين همان نکتهناآگا یطرز

نکته  بلکه. يهودی موجب اين افشاگری شده، فاقد هرگونه اهميتی استاينکه کدام . اهميت است
قاطعی، ماهيت و خوی اقدامات مردم  کامًال ه دراين کتاب، به گونه است ک مهم کار در اين

. ميل باطنی آنها، در کنار اهداف اصلی و نهايی شان رسوا گرديده استيهودی، آشکار شده و 
بهترين انتقاد عليه آنها نيز حقايق در . نيات آنها را بايد در طول زمان زير ذره بين قرار داد

صد سال اخير را از منظر کتاب يک کسانی که تحوالت تاريخی . باره موجوديت شان است
به پا   اين همه جنجال  روزنامه های يهودی می دانند که چرا  بررسی کرده اند،  پروتوکل ها

می کنند زيرا به خوبی واقف هستند که هنگامی که همه ی افکار عمومی جهان و ملت ها با 
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و از توطئه يهوديان آگاهی يابند، به ماهيت و نيات اين قوم پی خواهند  داين کتاب آشنا شون
  ...برد

يز که رو به ارتقاء رود، به همان اندازه نيز از ميان ابهامات، ميزان ن جايگاه يهودی به هر
 ، کنار زده می شوديهوديان ريشه دارد ی شيطانیپرده از راز هدف کهن يهودی که در گذشته 

  .د که در مغز هر يهودی، پيوسته رويای تسلط بر جهان تقويت می شودگردو معلوم می 
  

کار  به  خود عليه فئودال ها  عنوان سالحی در مبارزه را به  بورژوا  در ابتدا، يهودی، طبقه 
صحنه  جهانی وارد   بورژوازِی کارگر به جاِن طبقه   انداختِن از طريق آنگاه نيز و می گيرد
 به سوی  اگر درگذشته يهودی می دانست که چگونه راه خود را در سايه بورژوازی. می شود

است که بتواند راهی برای سلطه يهودی اميدوار  بگشايد، اکنون تأمين شرائط  حقوق شهروندی
از اکنون به بعد، طبقه کارگرهدف . نبرد طبقه کارگر برای ادامه حيات بيابد در رابطه با  اش

ناآگاه است و  اما طبقه کارگر. ديگری جز مبارزه کردن در راستای مصالح قوم يهود ندارد
به آنها گفته می شود که شما در حال . ستناخواسته به کمک يهوديان شتافته ا نمی داند که 

يهودی . آنها به مدافعان کاپيتاليسم مبدل شده اند مبارزه با کاپيتاليسم هستيد، در حالی که عمًال
سرمايه داری بين المللی فغان برآورده است، درحالی که در تالش  تظاهر می کند که عليه 

سرور و روی جسد بورس بين المللی، خود است تا با عبور از  نابودی اقتصاد جهانی  برای 
  ...دنيا شود اقتصاد   آقای

  
در پشت صحنه انديشه های به ظاهر خالصانه اجتماعی و حامی سوسياليسم يهوديان، مقاصد 

تئوری آنها .  شيطانی شان پنهان شده اند و خود آشکارا نيز اين نيات خويش را افشاء می کنند
، اما برنامه ريزی شان به گونه ای است که سرانجام انديشه آميخته ای است از جنون و منطق

  ...د و نه منطق و عقلبپيوندهای جنون آميز به حقيقت 
  

با نابودی و کيش شخصيت و نژاد، مهم ترين مانع در تسلط نژاد پست که همانا يهودی است، 
ديان نهفته منطق اين تئوری در ديوانگی سياسی و اقتصادی يهو. از ميان برداشته می شود

  ...است
  

هوشمندان از پيوستن به خدمت اجتماعی از اين طريق خودداری می کنند در حالی که آنهايی 
و آگاهی های اندکی در امور اقتصادی دارند،  ری هستند و کمتر فعالندکه دارای ذکاوت کمت

اين جنبش  !آری(افراد انديشمند اين جنبش يهودی، . تحت لوای اين انديشه يهودی در می آيند
به . ، به وسيله يهوديان فدا ميشوند تا يهودی به هدفش برسد!)نيز به افراد انديشمند نياز دارد

اين ترتيب، چنين انديشه هايی يک نهضت متشکل از کارگران را برجای می گذارد که همگی 
در ظاهر قضيه، هدف اين نهضت، بهتر کردن موقعيت  .تحت رهبری يهوديان قرار دارند

گران است، در حالی که حقيقت برنامه آن، به بردگی کشيدن و نابودی همه غيريهوديان کار
  ...است

  
فلج شدن احساس بقای ملی از راههای صلح جويانه، ازصفوف مراکز فراماسونری آغاز شد 
که انديشه های خود را به ميان توده ها و بيش از همه بورژوازی می برند؛ شيوه ای که به 

بايد به نيروی سومی نيز . ه هايی ترويج شده که همگی زير سلطه يهوديان هستندوسيله روزنام
زير ی خطرناک تر و کشنده تر است و آن همانا قوه قهريه  ره کرد که از دو نيروی ديگراشا

شده از سوی اين دو   به عنوان درو کننده محصول آماده مارکسيسم . فرمان يهوديان است
نيروی توده ها و بورژوازی را از  ،و اين دو هريه  به کار می آيد عامل ق نيرو، به مثابه ی

و برجسته روبرو هستيم  همدست، توانمند ،در اين جا ما با يک نيروی گروهی. دنمی بر  ميان



 199

د نمقابله با نيروهای مخرب اشاره شده، به عنوان نيروی مثبت حاکميت دولت عمل می کنکه در
. دنرويی با اين نيروها ناکام شده و همچنان شکست می خورو اين در حالی است که در رويا

نيروی يهودی در باالترين و واالترين مقام های حاکميت جامعه است، که به جز چند استثناء، 
اطاعت پايدار در . ديگران يافته است بر  مهم ترين و بهترين همکاران خود را برای سلطه

نه در برابر طبقات زيردست، مشخص کننده اين برابر مقام های باالتر ضمن رفتار متکبرا
نيروی يهودی است، که افق محدود ديد آنان جنون آور است، در حالی که آنها خود را به طرز 

  ...خيره کننده ای نيز فريب می دهند
  

در راستای هدف اصلی اقدامات يهوديان، که هم سو با تالش برای سلطه اقتصادی بر جهان 
طه سياسی نيز نياز دارند و به اين منظور يهوديان برای اجرای ايدئولوژی است، يهوديان به سل

 جدا هستند، ولی در ظاهر از يکديگرو دکترين مارکسيسم از دو راهکار عمل می کنند که در 
 و اتحاديه های  و سازمان های سياسی  نهضت ها :  تکميل می کند باطن يکی ديگری را 

در دوره ای که کارگران به دليل تنگ نظری و  .گيری استيار ها  آن وظيفه  کارگری؛ که
طمع ورزی کارفرماهای خود، در حال تنازع بقاء هستند، نهضت مارکسيستی برخاسته از 

وانمود می  يهوديان، ياری و حمايت خود را به کارگران ارزانی می دارد و به اين ترتيب 
حاکميت وقعی ...ای کارگران فراهم آوردسازد که می تواند زندگی سعادتمند تر و بهتری را بر

جز آنکه  به خواسته های کارگران نمی گذارد و بدين ترتيب اين قشر محروم راهی نمی يابد 
در همين راستا، بورژوازی ملی که از منافع اقتصادی . به دفاع از خويش بپردازدخود رأسًا 

می   بقاء انجام  ان در راه تامينکارگر در مبارزه ی  فربه شده است، بيشترين مانع تراشی را 
مقاومت می کند،  دهد و نه تنها در برابر درخواست هايی چون کاهش ساعات کار روزانه 

بلکه از درخواست های ديگری نيز مانند لغو کار کودکان، پشتيبانی و حمايت از زنان، بهبود 
ن وار به خنثی کردن بهداشتی در کارگاهها و منازل، دوری می کند و گاه بطور جنو شرائط 

آوردن برای موفقيت يهوديان به منظور به اين ترتيب راه  .اين تالش های کارگران می پردازد
بدين گونه، به تدريج يهوديان به رهبران جنبش . ، فراهم می شودخوددر زير پرچم کارگران 

کارگر، بلکه های کارگری مبدل می شوند، که نه برای از ميان بردن صادقانه کمبودهای طبقه 
به منظور ايجاد نيروی مخربی تحت فرمان خود، با هدف اصلی نابودی استقالل اقتصاد ملی 

  ...عمل می کنند
  

و حراست يک اقتصاد ملی مستقل نيست، بلکه هدف آنها نابودی اين  خواست يهوديان حفظ 
درخواست در نتيجه، يهوديان به عنوان رهبران نهضت اتحاديه های کارگری . اقتصاد است

هايی را مطرح می کنند که نه برای رسيدن به کاميابی کارگران، بلکه برای نابود ساختن 
کارفرما ممکن  طبقه   درخواست هايی که پذيرفتن آن از سوی؛ اقتصاد ملی فراهم آمده است

 باشد، بلکه گله  همچنين يهوديان نمی خواهند که يک نژاد پاک و سالم با آنها در ارتباط. نيست
اين خواست يهوديان، به آنها اين اجازه را . ای بيمارگونه را خواستارند که سلطه آنها را بپذيرد

که يهوديان خود خوب می دانند که برآوردن  می دهد که توقع های ديگری را مطرح سازند 
ديوانه وار توده ها، و اين  آنها ممکن نيست و موجب تغييری در جامعه نمی شود جز تحريک 

اصلی يهوديان می باشد و گرنه و در حقيقت، بهبود اوضاع  چيزی است که هدف  تنها
  ...اجتماعی خواست و غايت يهوديان نيست

  
آن امروز کوته نظرانه باشد، اين توده ها همواره  توده ها در حّد  تا زمانی که ديدگاه های

شرمانه ترين تصادی، بياق  در زمينه هایخواهند کرد که  فردی را دنبال کرده و از او اطاعت
. قول ها را مطرح می کند، و اين همان يهودی است که خود را آقا و صاحب توده ها می داند

  ...نمی بينند خود   هایفعاليت   سر راه بر  اخالقی ن موانع چنين است که يهوديا
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ل در جهت به اين ترتيب، يهوديان با استفاده از اتحاديه های کارگری که می توانند خود در عم
به موازات اين عمل، . ويران ساختن پايه های اقتصاد ملی هستند  منافع ملت باشند، در صدد

ستکش اتحاديه های ی آيند و با داشتن دسازمان های سياسی نيز به خدمت يهوديان درم
به سازمان های  چرا که اتحاديه های کارگری توده ها را برای پيوستن  - کارگری در دست 

از سوی ديگر، . جامعه را به سوی خشونت و نابودی هدايت می کنند - اده می سازند سياسی آم
اين . کند زرگ سازمان های سياسی را تغذيهپيکره ب پيگير است تا و  اين منبع مالی، متداوم 

منبع مالی ارگانی است که فعاليت های سياسی فرد را کنترل می کند و دستور دهنده اصلی در 
در پايان قضيه، منبع مالی درصدد دستيابی به . ت سياسی استهر ماهّي با هر تظاهرات 

در فرسايش طبيعت  مبارزه خود رايست، بلکه مهم ترين وسيله برای مقاصد مثبت سياسی ن
طبقه کارگر از توده ها با انجام اعتصابات عمومی و در خدمت سازمان های  کار و جدايی

  . يهوديان، می يابد سياسی زير نفوذ 
  

  و سازمان دادن مطبوعاتی که شيرازه امور آنها را کم آموزش و کم سوادترين افراد با ايجاد
 تشکيل می دهند، سازمان های سياسی و کارگری زير نفوذ يهوديان، نهادهای تبليغاتی را هم 
به خدمت می گيرند که موجب سلطه بر فرودست ترين اقشار جامعه برای انجام زيان بارترين 

افراد جامعه نيست،  هدف اين گونه مطبوعات، باال بردن سطح فهم و شعور. ت می شوداقداما
از آنجا که از نظر . و آموزش است توده ها به پايين ترين سطوح دانش  بلکه فرو غلتاندن

توده ها در اکثر اوقات تنبل و کاهل نيز هستند، آنچه که در رابطه با نقش مطبوعات  ،روانی
  ...ن ذکر شد، به پيروزی درخشان و سودآور يهوديان مبدل می شودزير کنترل يهوديا

  
 در همين جهت و در حالی که صهيونيست ها می کوشند تا بقيه جهان را به اين باور برسانند 

و تکميل می شود،  کشور مستقل در فلسطين قانع  يک  با ايجاد   بينش ملی يهوديان که 
به مقابله با اين امر می پردازند و به غير يهوديان که  يهوديان بار ديگر و به شکل شرم آوری

له اين موضوع حتی به مخّي. می گويند، متوسل می شوند) غير يهودی(» گوئيم«خود به آنها 
پرداخت و   بايد برای زندگی ملی، به ايجاد کشوری در فلسطين اين گونه يهوديان نمی رود که 

کزی سازمانی است برای جرايم جهانی و بين المللی تنها چيزی که اين يهوديان می خواهند مر
باشد و به بهشتی برای مجرمان محکوم شده و دانشگاهی  خويشخود که دارای حاکميت خاص 
  .برای آموزش جانيان مبدل شود

  
 پرولتاريا  ديکتاتوری  دموکراسی را با  در زمينه سياسی نيز يهوديان انديشه بايد دانست که 

  ...جايگزين می کنند 
در توده متراکم و سازمان يافته مارکسيسم، يهودی و يهوديان سالحی را يافته اند که با استفاده 
از آن دموکراسی را در هم می کوبند و به اين ترتيب فرصت حکومت بر مردم را با يک مشت 

يهوديان همواره و به شکلی سيستماتيک در . مخوف و ديکتاتورمنشانه به دست می آورند
  . ابزار سياسی و ابزار اقتصادی: وسيله اصلی هستند رسيدن به اهداف شان، با دو  جستجوی

يهوديان به دور افرادی که به شکل فعال و کاری مقاومت بسياری را در برابر حمالت آنان 
بين المللی يهوديان،   نفوذ نشان می دهند، توری از دشمنان را پهن می کنند که با بهره گيری 

ه سوی جنگ و در نهايت، اگر الزم باشد، به سوی برافراشته شدن پرچم انقالب توده ها را ب
  .در هر جبهه از جنگ هدايت می کنند

  
در زمينه اقتصاد، يهوديان مانع از دستيابی دولت و کشور به خود کفايی می شوند و بنيان های 

جامعه را متزلزل  وخود کفايی ملی را نابود می کنند، روحيه باالی رهبران یهمه امور دفاع
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و حال کشور را به زيرسئوال می برند و همه چيز را به سويی رهنمون   می سازند و گذشته
  .می شوند که تله ای بزرگ  بيش نيست

  
وجود می آورند  به تئاتر را آلوده می کنند و وضعی در زمينه فرهنگی، يهوديان هنر، ادبيات و

 را درهم می کوبد؛اصالت با و هر جنبه زيبا  ؛ردهک احساس طبيعی را نابودکه بينش مبتنی بر
 عت خودطبي برگزيدگی و خوبی را لگد مال می سازد و به جای آن، انسان ها را تحت سلطه 

  ....اين يهوديان قرار می دهد
  

تباهی کشيده می شود، اخالق و کردار خوب به وسيله يهوديان به  يهوديان به  دين توسط 
داده می شود و کار به آنجا می کشد که واپسين  مد روز جلوه  عنوان پديده های مخالف

  ...بقا در اين دنيا نابود می گردد  سپرهای دفاعی يک ملت در مبارزه برای 
  

پس از رسيدن به قدرت سياسی، يهوديان آخرين . اکنون آخرين انقالب بزرگ آغاز می شود
دموکرات و مردم خواه به يهوديانی  يهوديان به اصطالح. نقاب های دروغين را کنار می نهند

در طول سال هايی اندک، يهوديان در جهت . خون آشام و ستمگر عليه مردم مبدل می شوند
بر هر جامعه،  و با نابود کردن طبقه روشنفکران ملی حاکم  نابودی انديشمندان ملی برمی آيند 

  .در آيند ن ها آ زير سلطه  به  هميشه  می سازند که برای  توده ها را آماده 
  

جايی که  بازتاب دهنده آن می باشد؛ ترسناک ترين نمونه اين باور، مثالی است که روسيه 
اين . يهوديان نزديک به سی ميليون نفر را کشتند، و يا با گرسنگی به سوی مرگ فرستادند

ر انجام و در ميان شکنجه های غيرانسانی به اين منظو اقدامات با افراطی ترين سياه کاری ها 
 حاکم   بر زندگی ملتی بزرگ روزنامه نگار يهودی و جانيان بورس های سهام  شد که مشتی 

  .گردند
  

در حالی بود که يهوديان به هيچ وجه  1918شکست های آلمان درجبهه های نبرد در سال 
اين . اين يهوديان نبودند که اين شکست را پديد آوردند، خير. خواهان پيروزی مردم ما نبودند

مردم ما را از اصول سياسی و اخالقی تهی  شکست ناشی از قدرتی بود که در طول دهه ها 
 اين اصول سياسی و اخالقی همان. ساخت و راه را برای شکست سيستماتيک ما فراهم آورد

  ».بقا می کند ی ادامهپيمودن مسير و قادر برای  هايی هستند که هر ملت را توانا 
  

هيتلر را برای دوستانش می خواند، » نبرد من«هنگامی که وينر داشت اين بخش ها از کتاب 
 انگار برق صاعقه بر .همگان بهت زده شده بودند. کسی از آنها سکوت را نشکستهيچ 

 نمی توانستند آنچه را که می شنيدند، هضم کنند؛ انديشه های ناپاکی که. سرشان خورده باشد
ن در حاليکه وينر عينکش را پاک می کرد، اي. ت می گرفتندارگونه نشأهمگی از مغزی بيم

   .يز را به داخل کيف کارش برگرداندتوهين آم اوراق
  

پروتوکل مشايخ صهيون که هيتلر از متن کتاب  شکی وجود ندارد: گفت پروفسور ماتی
در را  خود و در آن هنگام که هيتلر کتاب 1920کتابی که در سال های . استفاده کرده است

  . می نگاشت، يکی از نوشته های بسيار محبوب در اروپا شمرده می شدزندان 
  . بزرگی روبرو نبوده اند يهودی کشی چنين خطر زمان يهوديان با شيتس گفت که تا اينليف

که با يک کتاب جعلی که نويسندگانش احتمًاًال  اعضای گروه حقوقی برن اکنون آماده می شدند
د، هر چند که برای مقابله با هيتلر در دادگاه برن هيچ ، به مبارزه برخيزندهمگی مرده ان

  .برنامه ريزی نکرده بودند
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که يک غيريهودی، يعنی آنری  ين استو غم انگيز ا اين انتخاب آنها نيست :ليفشيتس گفت
  .آنچه که با آن مواجه هستند، گشوده است با  رولن چشم آنها را برای مقابله 

 »ژروه«م گرفتند که وينر با رولن که در بخش هفدهم پاريس در پالک دو خيابان آنها تصمي
)Gervex ( گيرد و هر اندازه اطالعات را که ممکن است، از او بزندگی می کرد، تماس

  . دريافت کند
  

اودت نمی توانست به من بگويد که پس از دادگاه برن آيا جرج برونشويگ رويدادها در رابطه 
هنگامی که من با او در مورد آنچه يافته بودم، سخن . ن را دنبال کرده است يا خيربا آنری رول

برونشويگ نگرانی های ديگری  1939گفتم، اودت با غم و غصه توضيح داد که در سال 
به ياد نمی آورد و پرسيد که آيا رولن درميان شاهدان دادگاه  را  اودت حتی نام رولن. داشت

ادم که رولن در دادگاه شهادتی نداد، اما تحقيقات گسترده و آشنايی بود يا خير؟ من پاسخ د
نزديک او با رويدادهای سياسی و تاريخی که در صحنه اروپا در زمان خود رخ می داد، وی 

  .مبدل کرد ها پروتوکلخصوصی من در کتاب   را به شاهدی مسلم در تحقيقات
  
  

  مشاهدات و شنيده های يک مأمور مخفی فرانسه
  
آخر زمان «، آنری رولن بخش مقدمه کتاب خود تحت عنوان 1939بيست و هشتم ژوئن  در

سال ها تحقيق بود و آخرين کتاب از يک ی اين کتاب نتيجه . را به انجام رساند »عصر ما
کرده بود؛ کتاب ها و  به بعد، منتشر  1913سری کتاب ها و مقاله هايی بود که او از سال 

مسايل نظری، تاريخی و سياسی، از جمله نبردهای دريايی، انقالب  مقاله هايی که در مورد
  . روسيه، تهديد ناشی از نازی ها و خطرات مربوط  به ظهور تئوری های نژادی بود

  
او به عنوان يک  در آن هنگام . به هنگام برگزاری دادگاه برن، رولن حدود پنجاه سال داشت

ريايی فرانسه، يک مأمور با ارزش سازمان امنيت بلند پايه و مورد تحسين در نيروی د افسر
او مدتی را . فرانسه و نويسنده ای مورد احترام در زمينه های تاريخی و سياسی شناخته می شد

، کتابی دو 1931در روسيه سپری کرده بود و عالقه بسياری به انقالب روسيه يافته و در سال 
  .به چاپ رسانده بودو نتايج انقالب روسيه  جلدی در مورد ريشه ها 

  
ثير فراماسونری بر انقالب روسيه، رولن به نهضت فراماسونری عالقه پيدا مطالعه تأبه هنگام 
به اصطالح   کتابش در مورد روسيه، او از آنچه که وجود نگارشبه هنگام  بعدها . کرده بود

درست در مورد اادعاهای ن يافته و با  خوانده می شد، آگاهی  فراماسونری –يهودی  توطئه 
پروتوکل يک دوست نيز نسخه ای از کتاب . آشنا شده بود انقالب روسيهنقش يهوديان در 
در همان حال که . آخر خوانده بودبه وی آن را تا  را در اختيارش نهاده بود که مشايخ صهيون

ز در مورد رويدادهای جاری در جهان ادامه می داد، بيش از هميشه ا پژوهش هايش رولن به 
بر روی هر واقعه ی تاريخی مهم در طول چند دهه گذشته پيش از آن  پروتوکل هاثير کتاب تأ

آگاهی می يافت و به اين نتيجه می رسيد که اين سند عجيب چه نقش مهمی در سياست های 
اين  با   که در هر جا و هر مقطع بايد به نظر می رسيد . به اروپا بازی کرده است مربوط 

  . می شدکتاب روبرو 
  

 چه به هنگام تحقيقاتدر مورد سياست فرانسه در پايان قرن نوزدهم،  مطالعات به هنگام چه 
درباره تئوری های نژادی به سرعت در حال  ر زمان پژوهشدچه در مورد انقالب روسيه، و 

گسترش نهضت نازی که ابعاد خطرناکی می يافت، رولن در همه ی اين موارد با کتاب 



 203

به   يک  بود که چگونهمانده او در شگفت . و اثرات آن روبرو می گرديد پروتوکل ها
، از سلطنت طلبان توطئه يهوديان می توانست به طور مؤثر بر همه رويدادها و افراداصطالح 
  .اثر گذار باشد  تا نازی های نژاد پرست  گرفته روسی

  
وی در مقدمه . ت بودرولن نه يک يهودی و نه يک فراماسون، بلکه يک کاتوليک نيکوصف

بود که به اصطالح تئوری توطئه يهوديان که در کتاب ذکر کرده  کتابش اين حقيقت را
يدگاه های آلمان ، مهمترين بخش از نظرات و دبه آن اشاره شده است پروتوکل مشايخ صهيون

 »دومه«ترور  به هنگام  .در تبليغات نازی ها در سراسر جهان را تشکيل می دهد
)Doumer( گورگولوف«، رييس جمهوری فرانسه، به دست يک مهاجر روسی به نام« 
)Gorgulov (از . ، رولن از اين رويداد بسيار برآشفت1932سال  در روز ششم ماه مه

مدارک به دست آمده از فرد تروريست و گزارش روانشناسانی که از سوی دادگاه به معاينه 
ين تروريست يک يهودستيز تمام عيار بود که روانی وی پرداخته بودند، آشکار گرديد که ا

 -اعتقاد داشت فرانسه و انگلستان به مثابه ابزاری در دست و در خدمت توطئه گران يهود
به اعتقاد او، اين . فراماسون در آمده اند و به تهديد عمده عليه تمدن اروپايی مبدل شده اند

اول را به وجود آوردند و موجب  جنگ جهانی  1914فرانسه و انگلستان بودند که در سال 
همانند هيتلر و . اتريش شدند -  سرنگونی حکومت های سلطنتی روسيه و آلمان و مجارستان

هوادارانش، گورگولوف اطمينان داشت که دموکراسی های آزاد و بويژه انگلستان و فرانسه، 
مانند آلمانی های قاتل  مسئول همه فجايع و نارسايی هايی بودند که بر اروپا سايه افکنده بود و

 که با سوء قصد به ، اين تروريست نيز مدعی شده بود1922در سال ) (Rathenauراتنائو
به بشريت «می خواسته است ، »ن بوده استثير يهودياتحت تأ«رييس جمهوری فرانسه که 

  .»کند خدمت
  

ور مستقيم با کتاب نوشته، بطکه ًال بر اين اعتقاد بود که آنچه حتماکتابش، رولن ا با نگارش
همانگونه که  - صفحه ای رولن  700در ارتباط  نيست، اما کتاب پروتوکل مشايخ صهيون 

اميدواری کرده ابراز  1939خودش در روز نگارش آخرين جمالت مقدمه کتاب در ژوئن 
اما . به شمار آيدپروتوکل ها کتاب  عواقب می توانست به عنوان اخطاری در مورد - بود

نخستين نسخه های کتابش  ،1939سپتامبر بيست و سوم سه ماه بعد در روز هنگامی که
در نخستين روز سپتامبر، . به کتابفروشی ها تحويل داده شد، ديگر دير شده بود سرانجام 

در سال های بعد، . ارتش آلمان نازی به لهستان حمله کرده و جنگ جهانی دوم آغاز شده بود
 ن موضوع انديشيده باشد که تا چه اندازه ارزيابی او درست بودبه حق به اي بارها بايد  رولن

، در حقيقت، و متهم کردن يهوديان به هر رخدادی» نتوطئه يهوديا«تئوری  که نوشته بود
  .هاست تبليغات آلمانی  و کانون اصلیثقل همان مرکز 

  
رانسوی ها کتاب فرانسه را اشغال کردند، تنها گروه بسيار قليلی از ف  هنگامی که آلمان ها

اما آلمانی ها کتاب را خوانده . داشتند  رولن را خوانده بودند و يا حتی از وجود آن اطالع
به نظر آنها با تئوری  را که   آن ها به ادبيات کتبی اهميت زيادی می دادند و کتاب هايی. بودند
در فاصله . دندمی کر و جمع بود، به شکل سيستماتيک ممنوع اعالم داشته مخالفنازی های 

، فاتحان نازی فرانسه، سه فهرست از کتاب های ممنوعه را منتشر 1942  تا  1940سال های 
و  يهوديان يا در مورد يهوديان، مهاجران سياسی  کردند که شامل کتاب های نوشته شده توسط 
رولن در  نام کتاب. ندنبه باور نازی ها، مسموم ک ،ديگرانی بود که ممکن بود افکار عمومی را

بدين ترتيب، اين کتاب از همه کتاب فروشی ها و يا حتی . قرار داشت هر سه فهرست ياد شده
 50که جمع آوری نشد، در عمل ناپديد گرديد و به مدت  چند کپی  یانبارهای ناشران، به استثنا

  .ديگر در دسترس عموم نبود  سال
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 در آن زمان،. بسر می بردم ی در پاريسبه منظور شرکت درکنفرانس 1992در ماه مه 

مرتب در پی يافتن منابعی در همانگونه که به عادت چند ساله من مبدل شده بود، به طور 
» پل لوی«چندی پيش از آن، دوست من . بودم پروتوکل مشايخ صهيونکتاب ارتباط  با 

)Paul Levy ( که قاضی دادگاه بود، بريده ای از روزنامه مشهور لوموند)Le Monde(  را
که به تازگی در پاريس پروتوکل ها ی در رابطه با کتاب کتاببرای من ارسال کرده بود که از 

پس از پايان کار کنفرانس ، من به اتفاق پل از اين کتابفروشی . سخن می گفت ،انتشار يافته بود
. شديمو خواستار خريد اين کتاب، که همان کتاب اثر آنری رولن بود،   به آن کتابفروشی رفتيم

در يک کتابفروشی، کارمند آن تلفنی با ) S't Michelle(سرانجام در بلوار سن ميشل 
، ناشر کتاب، سخن گفت و دو روز بعد من کتاب آنری رولن را )Allia(» عاليا«انتشارات 

  . دريافت کردم
  

نری به هنگام خواندن کتاب، به اين نتيجه رسيدم که دکتر وينر درست گفته بود که بايد با آ
آن سف داشت که وی در بسيار جای تأ. پيش از آغاز کار دادگاه برن به گفت و گو نشسترولن 

بيان می داشت،  پروتوکل هاکتاب   اگر در دادگاه برن نظراتش را در مورد .دادگاه شهادت نداد
انديشه های او آشنايی   ، گروه بزرگ تری از افکار عمومی با1934همان سال  بی شک در

به مدت پنجاه سال از دسترس عموم  صفحه ای اش 700کتاب  همانگونه که گفتم،. تندمی ياف
خارج بود و اين در حالی که اين کتاب دريايی ازاطالعات و بينش ژرف درمورد کتاب 

به کتاب رولن نيز اشاره  پروتوکل هابود و در هر ليست انتشار يافته در مورد پروتوکل ها 
  .شده بود

  
، يک غيريهودی ديگر و اين بار يک آلمانی، 1998ر بيست و دوم نوامبر شصت سال بعد، د

 Wolfram( »ولفرام ماير تصو اوپتروپ«. تز دکترای خود را به دانشگاه فنی برلين ارائه داد
Mayer Zu Uptrup ( سالها وقت صرف کرده بود تا به تحقيق در اين مورد بپردازد که

اسيونال سوسياليست ها در سياست يهودستيزانه ن برپروتوکل مشايخ صهيون  کتاب چگونه
راه حل «ثيرگذارده و چگونه نازی ها با به کارگيری و سرمشق گرفتن از اين کتاب، آلمان تأ
رساله دکترای اين . ، يعنی نابودی شش ميليون يهودی را به اجرا گذاشته بودند»نهايی

در آلمان انتشار ) Mertropol(توسط مؤسسه متروپول  2003پژوهشگر آلمانی در سال 
  . نام داشت» مبارزه عليه  توطئه بين المللی يهوديان«اين پايان نامه دانشگاهی، . يافت

  
پس از خواندن کتاب رولن من به اودت گفتم که اکنون می فهمم چرا دکتر وينر تا اين اندازه 

ه، نام رولن برای او اودت پاسخ داد که با توجه به گذشت. تماس برقرار شود مايل بود با رولن
جرج برونشويگ به اودت گفته بود که در آن زمان و بنا به . چندان آشنا به نظر نمی رسد

اصرار وينر که به تازگی از سفر به پاريس بازگشته بود، وی بر آن شده بود که نقش فرانسه و 
با لبخند بر  اودت. را مورد بررسی قرار دهدپروتوکل ها فرانسويان در نوشتن و توزيع کتاب 

لب افزود که به ياد می آورد که برونشويگ تمامی آخر هفته نمی توانست از صحبت در مورد 
  . موريس ژولی خودداری کند

  
  
  
  

  مشخصه های يک شورشی: موريس ژولی
  



 205

موريس ژولی می دانست  که در آينده او نه  خودهر از گاهی به اين نکته فکر می کردم که اگر
سياسی، بلکه به عنوان فردی معرفی می شود که ياری دهنده اصلی  ن يک شورشیابه عنو

آه، ! چه فکری می کرد؟به راستی ايجاد يکی از مشهورترين جعليات تاريخ شناخته می شد، 
اگر می دانست که چه تالش هايی صورت گرفته تا وی را يهودی بنامند و حتی نامی يهودی 

ی دانست که در دادگاه برن به شکلی صريح و آيا نمی خنديد اگر م! برايش اختراع کنند
به ؟ !است) Moishe Joel(» موشه يوئل» «نام واقعی اش«قاطعانه اين سخن به ميان آمد که 

ايتاليا يک کشيش به نام  در 1937رد که در سال اگر پی می ُب راستی چه فکر می کرد
مه يهودی، فراماسون و ادعا کرده بود که وی ني) Giovani Preziosi(» جيوانی  پرزيوسی«

ه همگی در پاسخ به همه ی اين ادعاها، بی شک موريس ژولی می گفت ک! يک انقالبی است؟
می شنيد که حتی سی  اگر اين ادعا را سراپای او را دربرنمی گرفت که خشم آيا. دروغ است

از  خود را با استفاده او کتابپروتوکل مشايخ صهيون، سال پيش از نخستين انتشار کتاب 
ياهايش نيز می توانست تصور کند که نامش در تاريخ آيا او در رؤنگاشته است؟  پروتوکل ها

  ! متضاد با آنچه که  او به آن می انديشيد، مطرح خواهد شد؟ در موضوعی کامًال
  

پاشيده  ی بر آنموضوع اصلی کتاب موريس ژولی، ناپلئون سوم بود که از ديرباز گرد فراموش
ژولی به نظرم می رسيد  موريس به عکس با نگاهی . از وی سخن نمی گفتشده بود و کسی 

سرش باال بود، شانه هايش به عقب تکيه . شعله های آتش را درچشمانش ببينم مکه می توان
مردی بود که به عنوان يک عنصر شجاع  . داشت که نشانگر حس اعتماد به نفس در وی بود

را فدا کرده بود تا طر قرار داده، همه چيز خويش تنها، آزادی خود را در خو يک جنگجوی 
مردی بود که مانند يک سرباز ارتش تک نفره، . چشمان ساير مردم را به روی حقيقت بگشايد

يکه و تنها به نبرد پادشاهی مقتدر رفته باشد و البته بهای اين شجاعت بی نظير را نيز 
  .پرداخت

   
که از زمان ناپلئون سوم تا آگاهی داشتم  نا بودم ومن که به روند کار دادگاه های فرانسه آش

 به خوبی صحنه کار دادگاه جنايی کنون، در شيوه کار آنها تغييری ايجاد نشده، می توانستم
مجسم  پيش چشم خود را 1865بيست و هشتم آوريل  روز فرانسه در) Seine(» سن«ايالت 
ولی در آن از هيئت منصفه خبری  اين دادگاه يک محکمه بدوی بود که سه قاضی داشت. کنم
را تجسم کنم که در برابر سه  و سرکش من به خوبی می توانستم موريس ژولی شجاع. نبود

قاضی سياه پوش دادگاه ايستاده و به قرائت حکم خود که پانزده ماه حبس و پرداخت دويست 
  .فرانک جريمه نقدی بود، گوش فرا می داد

  
 Sainte(» سن پالژی«به همان سلولی در زندان  ، موريس ژولی1866فوريه  14در 

Pelajie (اين سلول در انتظار دادگاه بدوی و سپس که او پيش از آن، در  باز گردانده شد
اکنون که حکم محکوميت و حبس اش تاييد شده بود، او دورانی . دادگاه تجديد نظرش بود

آن برای مطالعه و نوشتن  در پيش رو داشت که می توانست ازرا در زندان ساکت و آرام 
کشيد و  دو سال حبسبا احتساب مدت بازداشت اش پيش از دادگاه، او روی هم . استفاده کند

هيچ تغييری  ، در حالی که اين دوره سخت1867چهاردهم مه  هنگام رهايی از زندان در روز
ساله  ، سی و ششدايجاد نکرده بو هراسضعف و ر نظراتش نداده و در وجود او ذره ای د

د ديگری در برابر خود داشته بود و اميد بسياری در دل می پروراند که هنوز سالهای زياشده 
درحالی که کيفی مملو از کاغذهايی حمل می کرد که آن ها را در زندان نگاشته بود، با  باشد،

  .خود می گفت که می تواند زندگی اش را آنگونه که می خواهد، ادامه دهد
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با کالسکه رهسپار پاريس بود و صدای پای آهسته و پيوسته ی اسبهای کالسکه  تنها هنگامی که
را می شنيد، با خود فکر کرد که آه دو سال از عمرش را در سلول يک زندان گذرانده است؛ 

او می بايست کاری را انجام دهد که به آن . هيچ احساسی از ندامت در دل نمی کرد هرچند که
هرچند . تکرار می کردها را که الزم بود، حتمًا همان کار گر هم باورداشت، و هر زمان دي

ش آگاه شده بودند که دليل آن، پوش اما اکنون همگان از مفاد آن انتشار کتابش ممنوع شده بود،
به ذره ای ترديد به خود راه نمی داد و . دادگاهش بود خبری گسترده روزنامه ها در مورد

آگاه بود که ممکن است بار ديگر . مبارزه عدول نخواهد کرد می دانست که هرگز از اينخوبی 
گان او را يک از هنگام کودکی هم. هم زندانی شود، زيرا به مصاف حکومت رفته بود

از زندگی   1870در سال  ی که در کتابی کهواقعيت شورشی و يک دردسر آفرين می ناميدند؛
دادگاه او در يک  گام حضور دگرباراين کتاب به هن. خود انتشار داد، بخوبی آشکار است

به چاپ رسيد که اين بار، بازداشت او به حبس مبدل نشد، زيرا در اين دادگاه وی  جداگانه
  . تبرئه گرديد

  
-Lons-Le(» رينالن لوسانيه «وای موريس ژولی در منطقه بورژخانواده توانگر و 

Saanierin (همه اعضای . را کنترل کنند ناآرام نمی دانستند که چگونه اين کودک شورشی و
پدرش يک کارمند بلند پايه در . خانواده او دارای مقام های باال و متشخص در جامعه بودند

بود ) Corsica(پدر بزرگش رييس اداره ماليات جزيره کورسيکا . بود) Jura(» يورا«ايالت 
ا از هنگام تولدش ام. رسيد) Naples(که بعدها به دبيرکلی وزارت دريانوردی در بندر ناپل 

موريس خود را با هيچيک از ارزش ها و عادات کرداری خانواده مطابقت  1828در سال  
تا پيش از پايان تحصيالتش در پاريس، موريس پنج بار تمام کالج محل تحصيل خود . نداده بود

در  و 1859آغاز کار به عنوان وکيل در پاريس در سال  بالفاصله پس از. را تغيير داده بود
. پيشه ای که تا پايان زندگی دلمشغول آن بود. سالگی، موريس به نويسندگی پرداخت 30سن 

در همان آغاز . بزودی آشکار گرديد که او به شيوه مقبول و همگانی به وکالت نخواهد پرداخت
کار عادت داشت به انتقاد از قضات و وکالی مشهوری بپردازد که به نظر او درستکار و 

 »دفتر وکالء در پاريس، مطالعات سياسی و ادبی«جزوه ای که او تحت عنوان . ندصادق نبود
خيلی زود اين جزوه موضوع . نوشته شده بودو منسجم انتشار داد، سرگرم کننده و بسيار خوب 

گفتگوی همکارانش در راهروهای وزارت دادگستری و دادگاهها شد؛ اما آشکار بود که 
. حتوای کتاب و لحن گزنده ی آن، آسوده خاطر و راضی نيستنددوستانش در شغل وکالت، از م

از زندان، موجب شده بود که بی وقفه  اش آزادیه در پی مداخله دايم او در امور سياسی ، بويژ
ان ناشران مورد پسند و مورد تعقيب مأموران حکومت باشد و از اين رو کتاب هايش در مي

ی ستيزه جو داشت، از بيش از ده روزنامه بخاطر موريس که همواره روحيه ا. محبوب نباشد
چاپ نکردن مقاالت انتقادی اش، به دادگاه شکايت برد و در هشت مورد، اين روزنامه ها را 

  .در دادگاه محکوم کرد
  

، در حال حرکت به سوی پاريس، پس از 1867درآن روز زيبای بهاری در چهاردهم ماه مه  
که چشمانش را با مناظر دلفريب می شست و هوای پاک را آزادی از حبس دو ساله، در حالی 

به اعماق ريه هايش می فرستاد، که آن همه در دوران زندان برای اين هوای پاک دلتنگ شده 
بود، بايد به ياد می آورد که همه چيز در ساعات يک عصر سرنوشت ساز در کنار رود سن 

  .بودآغاز شده 
  

ر پاريس، او در حال قدم زدن در کنار رودخانه بود و عصر روزی سرد، بارانی و پائيزی د
  .سامانی دهد و تمرکز دوباره بيآبد و تا افکارش را سر به اين ترتيب می کوشيد 
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در باورها و ديدگاههای سياسی اش با  او شريک  که  دوستانش نگرانش بودند و حتی آنانی
د که هشدار داده بودن نها به موريسآ. تغييری ايجاد کندفکر نمی کردند که وی بتواند  بودند،

 مشکل آفرين را بربر فرانسه به هيچ وجه، افراد   رژيم حاکم دچار مخمصه خواهد شد چرا که
آنها با موريس هم عقيده بودند که ناپلئون سوم در حال ويران کردن فرانسه است، اما . نمی تابيد

ريس، کاری است احمقانه و يک کتاب مودر  در همين حال می گفتند که رسوا کردن پادشاه
تأکيد داشتند که . می گفتند که اقدام موريس چيزی را عوض نمی کند. خودکشی بيش نيست

 افکار عمومی فريب خورده تر از آن است که بفهمد چه اتفاقی در حال رخ دادن است تا اصًال
تنها کتابش  دوستان موريس اخطار می کردند که نه. بخواهد واکنشی نسبت به آن نشان دهد

به اين ديگراما موريس . درمی آوردسر از زندان بلکه خودش هم ممنوع االنتشار می شود، 
و برای اين  مسير حرکت جامعه را تغيير دهد  که باالخره بايد کسی کاری کند تا می انديشيد

  .در اختيار نداشت کار سالح ديگری جز قلم 
  

بررسی های خود برای تهيه کتابی بود که برای مدت يک سال، موريس مشغول مطالعات و 
ا تشريح کند؛ در آن اثرات زيان بار و فاجعه آميز قوانين وضع شده توسط حکومت سلطنتی ر

که به از  و پديد آمدن خالء جدی شده بودبه قوه مجريه  رسيدن آسيب سياست هايی که موجب
يک . فرانسه را می شناخت اما او جامعه. گرديده بودميان رفتن آزادی های اجتماعی منجر 

او می دانست که . کتاب تحليلی محض نمی توانست در فرانسه خوانندگان زيادی داشته باشد
يک و از اين روی به خود می گفت که بايد  و دمدمی مزاج هستند شهروندان فرانسوی بی ثبات

چنين بايد در اين او هم. فرانسويان همآهنگ باشد قوه تخّيل  که با را در پيش گيردشيوه ادبی 
از هنگام  نيز چيز تازه ای نبود؛ کتاب، مقصود اصلی خود را پنهان می ساخت، اما اين

حکومت امپراطوری ناپلئون، فرانسوی ها آموخته و عادت کرده بودند که حمالت خود عليه 
و بطور تلويحی و غير  نظام حاکم را در پوشش موضوع هايی، نه مربوط  به اصل قضيه

  . کنندبيان مستقيم 
  

گفتگويی در «به ياد کتاب ناگهان بود که ) Pont Royal(» پون رويال«او در حال گذر از 
. آن را خوانده بود افتاد که اخيرًا) Abbe Galiani(» آبه گاليانی«نوشته اسقف  ،»گندم زار

 جاری  سياست های ميان يک مرده و فردی زنده در ارتباط بااين کتاب درباره گفتگويی 
تر به اين نتيجه می رسيد که  آن کتاب می انديشيد، بيشمطالب هر چه بيشتر به . کشور بود
يی شخصيت ها باشد و گفتگو و ديالوگ تخّيلی ، بايد به سبک و سياق يک می نويسدکتابی که 

برای اين کار، وی . ورد سياست روز به گفتگو می نشينندکه در م زنده و مرده را به کار گيرد
ذهن خود او  و زاييدۀ که خيالی يی را در ديالوگ هايش به کار ببردت شخصيت هامی بايس

اما او بايد چگونه افرادی . ی توانست از افراد حقيقی نامی ببردنم باشند، چرا که به هيچ وجه
چه ؟ انديشه های خود او باشد بيان کنندهبکشد؟ چه کسی بايد  در اين کتاب به تصويررا 

ناپلئون سوم  رها و سياست هایکه نماينده گفته ها و کاکتابش خلق شود شخصيتی بايد برای 
اين شخصيت . مانند صاعقه به مغزش خورد) Montesquieu(باشد؟ ناگهان نام مونتسکيو  

موريس آن چنان با ديدگاه . برنيآمد  چنان جذاب بود که ديگر در پی فرد و شخصيت ديگری
 در قالبکه می توانست به سرعت و به خوبی خود را های مونتسکيو هم آواز و همآهنگ بود 

ا پيش می تاخت در کتابش، وی با مونتسکيو به جلو می رفت و تا آنج. اين شخصيت درآورد
  . می شد که با مونتسکيو يکسان

  
ه کسی بايد هر آنچه را که ؟ چاما چه شخصيتی در کتاب می بايست در نقش يک مخالف باشد

؟ اين سياست های ناپلئون سوم است دراين کتاب نمايندگی کند دهو زايي شرور و شيطانی
شخصيت چگونه می توانست سياست هايی را در پيش گيرد که به هيچ وجه با ارزش های 
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و همانند سياستمداران نظام حاکم بر فرانسه به روش پنهان شدن نداشته باشد  اخالقی همخوانی
دود استبداد در جامعه و مخالفت با دموکراسی در هر جا به منظور در پيش گرفتن سياست نامح

و به کار گيری اهداف و وسيله هايی   حقوق فردیپايمال کردن و عدم احترام به آزادی ها و 
ايد در کتابش به کوتاه آنکه، چه شخصيتی ب. فريب دادن شهروندان بپردازد بی خطر جهت

  ؟را مجسم کند» قدرت حق است« که تئوری تصويرکشيده شود
  
و يا (موريس بر صحنه خيالی گفتگوی آرام و عاقالنه با مونتسکيو در فضای تخّيلی بهشت  

اما برای به تصوير کشيدن فرد دوم اين ديالوگ، او نمی توانست کسی . متوسل شد) حتی جهنم
موريس تالش بسيار کرد که به تئوری ياد شده بيش . جز يک پادشاه ستمگر را در نظر آورد

او مرتب کلماتی را که بر دهان حاکم فرانسه خواهد . صيت کتابش تمرکز کنداز چهره خود شخ
پادشاه در ذهن او می گفت که با هر ندای مخالفی به آسانی مقابله . گذاشت، تکرار می کرد

. پادشاه حتی وضعيتی را در داستانش پديد می آورد که مردم از او حمايت کنند. خواهد کرد
طلق، اين پادشاه بايد مطبوعات، پليس و کارخانه ها را کنترل برای به دست آوردن قدرت م

و در همان حال  روزی آسان، پادشاه مردم را تحت تأثير قرار می دهدبا دستيابی به چند پي. کند
او می  به کارگيری دروغ کوتاهی نمی کند وبرای اين هدف، ازجان هم می اندازد  آنها را به

آورند که اين پادشاه، رهايی بخش است و نه  ردم ايمانکه مبايست به گونه ای عمل کند 
نمی دانيد مردم تا چه اندازه احمق هستند، که شما آخر او به مونتسکيو می گفت که . سرکوبگر

ناپلئون چه کسی جز به راستی . و می افزود جرم شما اين است که به مردم احترام می گذاريد
و در همين حال بود که نام ديگری جز مونتسکيو  باشد؟ یسخنان سوم می توانست گوينده چنين

شخصيت ديگری که او در کتابش به کار خواهد بست فردی جز ماکياولی . به ذهنش آمد
)Machiavelli (بيانگر و نماينده  قادر بود کهچه کسی بهتر از ماکياولی . نمی توانست باشد

  سياست های خائنانه و نادرست ناپلئون سوم باشد؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ،ليژوموريس 
  »گفتگو در جهنم«آتاب  نویسنده

  
شهر ژنو  کتاب را به  پايان رساند، به هتلی کوچک در کار نگارش هنگامی که موريس ژولی

بار ديگر مطالعه کرد و مقدمه ای کوتاه هم برای کتابش چند متن تهيه شده را  سوييس رفت؛
و منظورش د راجع به هر حکومتی باشد در اين ديباچه او مدعی شد که کتابش می توان. نوشت
. بودص سيستم سياسی تکيه کرده بخصو  يک نوعدر حالی که او بر  - خاصی نبوده است رژيم
نور حقيقتی  با  را حتی  مسائل و رخدادها  که   ما ترس خورده تر از آنيم«: از جمله نوشت او

  . »مرير چشمان مان اتفاق می افتد، بنگکه بر آن می تابد و در براب
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 ءاو در ابتدا. »1864اکتبر  15ژنو، به تاريخ «: در پايين اين صفحه از کتاب، موريس نوشت
تصميم گرفته بود نام  بگذارد اما به ياد آورد که قبًال  می خواست نامش را هم پای کتاب

  .لقب گرفت» سند ژنو«کتاب او  بعدها  به همين دليل بود که . نويسنده کتاب گمنام بماند
  

ناشری پيدا کرد و ) Bourdier( »بورديه«پس از بازگشت به فرانسه ، موريس ژولی در شهر 
» مک فرسون«به او گفت که کتابش ترجمه ای از کار يک نويسنده انگليسی به نام 

)McPherson (اما قدرت نگارش ژولی چنان عالی، و پيام کتاب چنان آشکار بود که . است
از ادامه قرائت  ها، شر پس از خواندن تنها سه گفتار از ديالوگنا. شد دچار هراسی جدی ناشر

اين ناشر به . کتاب خودداری کرد، چرا که دريافته بود منظور نويسنده آن، ناپلئون سوم است
يک دوست . نيز عالقه داشت اما به زندگی اش کار تجارتش يعنی چاپ کتاب، نيازمند بود

از انتشار کتابش می ترسند، هم خبری خوب است و موريس ژولی به او گفت اين که ناشران 
ل وجود دارد که افکار عمومی پس از حتمااين ا که کامًالخبر خوبش اين است . ی بدهم خبر

قوی نيز وجود  حتمالکه اين ا بد اين استپی برد، ولی خبر  خواندن کتاب به مقصود ژولی 
ابند و به اين ترتيب، زندگی اش به منظور او را دري به روشنی دارد که مقام های دولتی هم

دوست ژولی پيشنهاد کرد که بهتر است کتاب باعنوان نويسنده ای گمنام به چاپ . خطر بيفتد
به اين ترتيب پس از فرا رسيدن .  اين کار بايد در کشور ديگری صورت گيردحتماًالبرسد و ا

اميدوار بود که حتی . شد دوران تعطيالت، ژولی در پی يافتن ناشر برای کتابش راهی بلژيک
اگر کتابش مورد توجه و شناخت مقام های فرانسوی قرار می گرفت، آنها به نقش وی در 

نويسنده ای ناشناس منتشر  نام چرا که کتاب در کشوری ديگر و  زير  ،تن کتاب پی نبردنوش
نه نظام حاکم نکته غم انگيز اين بود که ژولی عليرغم آشنايی با تاکتيک های ستمگرا. شده است

و درست را برای جان خود در  داد، تدابير امنيتی الزم  بر فرانسه، در مورد اقدامی که انجام 
ورود  او پس از بازگشت به فرانسه، درهمان بدوژولی،  در ميان شگفتی خود . نظر نگرفت

ضات ق. عليه دولت فرانسه، راهی زندان گرديد »پاشيدن بذر نفرت«بازداشت شد و به اتهام 
اين کتاب انتقادی سازنده نيست و اظهار «نوشتند که  دادگاه در حکم محکوميت ژولی از جمله 

اب نويسنده می کوشد با اين کت. بيان سياسی ناشی از روحيه ای صادقانه هم به حساب نمی آيد
که دولت فرانسه با به کارگيری شيوه های نادرست بر عليه شخصيت ملی  چنين وانمود کند

نوشتار کتاب مجموعه ای از . و موجب تشويش اذهان عمومی شده است ويان اقدام کردهفرانس
حقايق مخوف است که انسان را دچار وحشت می کند و به شيوه ای دوزخی، راه را برای 

نظر به مجموعه ای از  قضات دادگاه در حکم خود افزودند،. »گمراهی شهروندان می گشايد
نفرت انگيزی عليه دولت، به پانزده ماه زندان و پرداخت دويست داليل موريس ژولی به اتهام 

محکوم  »گفتگوها در جهنم«فرانک جريمه نقدی و جمع آوری همه نسخه های کتابش با نام 
  .می شود

  
 quai)» که ولتر«سرايدار ساختمان شماره پنج در خيان  1878پانزدهم ژوئيه در روز 

Voltaire) وريس ژولی خبر نداشت، به پليس تلفن کرد و ناپديد که به مدت دو روز بود از م
  . شدن او را اطالع داد

  
مأموران پليس، موريس را در حالی که بر روی يک صندلی نشسته، سرش رو به پايين بود، 

بر روی . دستانش از دو سو آويزان بودند و هفت تيری بر روی پاهايش قرار داشت، يافتند
وداع با مادر،  او برای يک کتاب جديد و نامه هایدستخط ميز، مأموران پليس نوشته های 

  . خواهر ، برادر و يک دوست و دو وکيل او را مشاهده کردند
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  ،»گفتگو در جهنم«کتاب نوشته موریس ژولی؛ 
  گفت و گوهای تخّيلی ميان ماکياول و مونتسکيو،
  وم بود،بيش از نيمی از این کتاب تخّيلی که انتقادی از ناپلئون س

  دقيقًا رونویسی شد» پروتوکل مشایخ صهيون«در کتاب 
  هر جا که منظور کتاب ناپلئون سوم بوده است،» اوخرانا«و جاعالن 

  !یهودیان را گوینده اظهارات او معرفی کرده اند

  
در حالی که يکی از نسخه های ناياب کتاب موريس ژولی در دستانم است، در اين غم عميق 

با . می ناشناس باقی مانده استاين انديشمند همچنان برای افکار عمو اثرفرو می روم که 
پويايی و زنده . بيش از يکصد و سی سال، پيام سياسی اين کتاب همچنان زنده است گذشت

بودن آرمان های بيان شده در آن هنوز دلپذير و زبان کتاب همچنان برای خواننده دلگرم کننده 
آثار ادبيات سياسی عصر خود ذکر سته بود که نامش در ميان شاي به راستی و جذاب است و

  .شود
  

يعنی  ؛اين دو شخصيت. موضوع کتاب چيزی جز گفتگوی ميان دو شخصيت تخّيلی نيست
برای خواننده که به گفت و گوی آن دو می انديشد، بسيار آشنا به نظر  ،مونتسکيو و ماکياولی

يکديگر درود می فرستند و در اينجا که به  دو شخصيت در ساحلی در جهنم . می رسند
موريس ژولی آن را برای محل گفتگو و ديالوگ اين دو شخصيت انتخاب کرده، همه چيز با 

  .سخنان ماکياولی شروع می شود
  

گفت و شنود است که در هر يک از آنها، يکی از دو شخصيت  برگيرنده بيست و پنج  کتاب در
. نقش اصلی را در کتاب بازی می کند ماکياولی . ی آوردکتاب، تئوری های خود را بر زبان م

می گيرد و اين  بيشتر صفحات کتاب سيصد و بيست و چهار برگی ژولی را دربر اظهارات او 
در حالی است که کالم و صدای شخصيت دوم، يعنی مونتسکيو، به تدريج نقشی ضعيف و 

ه محدود می گردد که با ابراز ضعيف تر می گيرد و سخنانش به سئواالت و توضيحاتی کوتا
: اما خط آخر کتاب، سخنی از مونتسکيو است که می گويد. شگفتی های چندی همراه است

  . »ببين اجازه چه کاری را دادی؟! پروردگارا«
  

نکته تراژيک اينجاست که کتاب موريس ژولی نه تنها برای نگارش و پديد آوردن اثری مورد 
بدل شد، ، بلکه در يک بازی مکتاب مقدس يهودستيزان  سوء استفاده قرار گرفت که به

ژولی با نوشتن کتابش می خواست به . نيز برای ديکتاتورهای زمان گرديدشيطانی، راهنمايی 
در او . خود کامه می توانند خطرناک باشند چه اندازه حکومتگرانهمگان نشان دهد که تا 

ی تا چه حد آسيب پذير است و چه سهل می خواست به ملت اخطار دهد که دموکراسهمين حال 
و آسان يک ديکتاتور چيره دست و ماهر می تواند از اين نقاط آسيب پذير مردمساالری هم 
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ژولی می خواست ثابت کند که تنها ابزار برای توانمند شدن يک . کند  سوء استفاده
ت افراد ديکتاتوری، يک بحران اقتصادی و يک دشمن خيالی است که سبب تهييج احساسا

اما . ود را ناجی ملت بنامدکه خشود يک فاشيست زمينه ساز سربرآوردن شود و می جامعه 
کته ای که موريس از آن آگاهی نداشت اين حقيقت بود که کتاب پيش از آنکه سالحی عليه ن

ديکتاتوری باشد، به يک دستورالعمل برای اقدامات و تئوری های خطرناکی مبدل شد که در 
اين نه مونتسکيو، بلکه . ن، بزرگترين جنايت ها عليه بشريت در قرن بعدی رخ دادنتيجه ی آ

اين صدای ماکياولی بود که در تمامی . قهرمان کتاب ژولی به شمار می رفت ماکياولی بود که 
طنين افکن  گونه ای متقاعد کننده   به که  ماکياولی بود  اين پيام . کتاب بخوبی شنيده می شد

پيام اين کتاب را نشنيدند، و در  به آنها بود، اکثرًامی که خطاب کتاب اما مرد. می گرديد
جاعالن از کتاب . عوض، اين عناصر شيطانی بودند که به سوء استفاده از کتاب پرداختند

استفاده کردند، و هيتلر نيز با استفاده از  پروتوکل هاپديد آوردن کتاب  ژولی برای نوشتن و
کتاب ژولی، برنامه ريزی آينده خود برای سلطه بر جهان را پيش برد،  شخصيت ماکياولی در

و با آن، سازمان يافته ترين و ظالمانه ترين قتل عام مردان، زنان و کودکان در تاريخ بشريت 
  .داد  را بر حق جلوه

  
دکتر وينر به همکارانش گفت اين يک معما باقی مانده که چگونه جاعالن، به کتاب موريس 

دسترسی يافتند و چگونه آنها تصميم گرفتند که صحنه خيالی بيان شده به وسيله هرمان ژولی 
، در مورد ديدار مرموز سران اسباط يهودی در قبرستان )Herman Goedsche(گوتشه 

اما وينر اصرار . پراگ را با متن گفتگوها و ديالوگ آفريده شده در کتاب ژولی، در هم آميزند
بود و آن اين که روس ها بدون همکاری و حمايت همکاران  داشت که يک امر روشن

  . اطالعاتی فرانسوی خود نمی توانستند به اين اعمال دست بزنند
  

پس از مطالعه اطالعات دريافت شده از فرانسه، جرج برونشويگ مطمئن شده بود که نبايد 
اگر . ارائه کرد را تنها بعنوان کاری ساخت دست روس ها به دادگاه برن ها پروتوکل کتاب

ها مورد اتهام قرار می گرفتند، ممکن بود قضات دادگاه به اين نتيجه برسند که  تنها روس
تنها به دست افرادی از يک رژيم سرنگون شده، ابداع گرديده و به وسيله  پروتوکل هاکتاب 

ی ريشه اروپايی های يهودستيز برای رسيدن به اهداف شان مورد سوء استفاده قرار گرفته، ول
آنها بايد قضات دادگاه را متقاعد می کردند که گرچه کتاب . در فرهنگ اروپايی نداشته است

جاسوسان نظام پيشين روسيه بوده، ولی توطئه  جعل ساخته شده به دست يک پروتوکل ها
 تراوش شده از ذهن جعلی، ادعايی يهوديان که اين کتاب به آن می پردازد، بيش از هر چيِز

بنا بر  خود می دانند که  که يهوديان وظيفه  اين ادعا . ن يهودستيز غربی استروشنفکرا
اما اعضای گروه حقوقی  مذهب شان درصدد نابودی جوامع مسيحی باشند، اتهام تازه ای نبود؛

بايد دادگاه را متقاعد می کردند که اين باورهای يهودستيزانه چنان مورد جعل قرار گرفته برن 
آنها . ادات ياد شده به سالحی خطرناک تر برای نابودی اين جامعه مبدل می شدکه اعتق بودند 

بايد در دادگاه بيان می کردند که چگونه اين توطئه بين المللی عليه يهوديان، اکنون به وسيله 
نازی ها، مانند يک بمب بالقوه، مورد استفاده قرار می گيرد؛ بمبی که ترکيب خطرناکی از 

  . و نفرت روسها از يهوديان بود فکرانه يهودستيزی فرانسه انديشه های روشن
  

جرج برونشويگ اکنون با وينر هم عقيده بود که تئوری سياسی يهوديان برای تسلط برجهان، 
گردهمآيی به ظاهر روشنفکران  پذيرايی در خانه های محل زاييده افکار و ابداع سالن های

 روس هايی که به طرز خشونت باری از ط توس رانسوی در پايتخت اين کشور بود ولیف
  .تنظيم و تدوين گرديد و انتشار يافت  پليس مخفی روسيه زمين  يهوديان متنفر بودند، در زير
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  ارتباط  فرانسوی 

  
تر به  هر چه بيشتر جرج برونشويگ در مورد يهودستيزی فرانسوی مطلب می خواند، بيش

به عنوان   پاريساتفاقًا تخت های ديگر جهان، پاي در ميان تمامی د که چرادر می آمشگفت 
  مورد استفاده قرار گرفته است؟ پروتوکل مشايخ صهيونزمينه ای مناسب برای جعل کتاب 

در صحبت هايی که تا پاسی از شب ادامه يافت، برونشويگ و وينر دو عامل را زمينه ساز 
  : اين امر يافتند

يهوديانی . يهودی فرانسه عامل اين رويداد بود؛ نخست آنکه افزايش و گسترش ناگهانی جمعيت
. در روسيه جان به در برده بودند، به فرانسه پناهنده گرديدند) پوگروم ها(که از يهودکشی ها 

اجازه اقامت کامل در فرانسه را داشتند، و به اين  1791يهوديان از مدت ها قبل و ازسال 
  . اد گسترده ای آشکارتر شده بودترتيب حضور يهوديان در شهرهای فرانسه در ابع

  
 اما در اين حال، تغييرات اقتصادی و سياسی در فرانسه نيز رخ می داد که جامعه آن کشور

کشاورزان و صاحبان مشاغل کوچک، به دليل صنعتی شدن و . ثير آن قرار داشتتحت تأ
ن ترتيب، نظام پيشرفت تکنولوژيک جامعه، اموال و دارايی خود را از دست می دادند و به اي

مردم از اصول برابری و پارلمانتاريسم براستی احساس . کهن مورد تهديد قرار می گرفت
به ليبراليسم و دموکراسی به . سکوالريسم بنيان کليسا را لرزان ساخته بود. خطر می کردند

عنوان خطراتی عليه شيوه سنتی زندگی نگريسته می شد و دشمنان مسيحيت، اصول کلی و 
ترس و هراس عميق پديد آمده از اين . اخالقی را مورد پرسش و ترديد قرار می دادندجزيی 

وضعيت، که بخش های بزرگی از جامعه را فرا گرفته بود، باورهای خطرناک تازه ای را 
بارور می کرد و مردم در پی يافتن عواملی تخّيلی برای مقصرمعرفی کردن آنها درهمه ی اين 

از تغييرات اجتماعی  وديان که در شهرهای بزرگ سکونت داشتند، اکثرًايه. نارسايی ها بودند
و اقتصادی حمايت می کردند، و به طور سنتی دشمنان مسيحيت شمرده می شدند، و لذا طبيعی 

يهودستيزی به . شونداين نارسايی ها معرفی  بود که آنها به عنوان عوامل و مقصرين اصلی
بين المللی ساخت دست يهوديان،   د و يک توطئه بزرگعنوان يک آرمان سياسی مطرح می ش

منطقی برای پی بردن به دليل هر پديده ناپسند، به  به عنوان پاسخی برای همه پرسش ها، و
  . نظر می رسيد

  
شمرده می شدند و يهوديان نيز به عنوان » دشمن شماره يک«بانک ها و سيستم بانکی 

، در پی ورشکستگی بانک 1882درسال . بودند مورد سوء ظن صاحبان اصلی اين بانک ها 
، بسياری از خانواده های طبقه متوسط  )Union General(» اونيون ژنرال«کاتوليک 

دار و ندار خود را از دست دادند و به اين ترتيب فرصتی برای يهودستيزان تمامی  فرانسه 
ی صاحب يهودی کسب و بانک های دارا. بنامند  فراهم آمد که يهوديان را عامل ورشکستگی

فقير فرانسوی پس اندازهای خود  داشت و اين در حالی بود که کاتوليک های  کارشان رونق 
 Le(» لو ليبر پارول«سيس فرانسه، به نام روزنامه جنجالی تازه تأ. می دادندرا از دست 

Libre Parole  »رين ، که همان سال انتشار خود را آغاز کرده بود، به مهمت)»سخن آزاد
ناشر اين روزنامه، ادوار درومون . بلندگوی سياست های يهودستيزانه مبدل گرديده بود

)Edovard Drumont ( به سرعت در حال مبدل شدن به يکی از عوامل اصلی محافل
  . بود يهودستيز در دو دهه پايانی قرن نوزدهم 

  
کار گرفتن ابزار  در صدد تسلط بر جهان، از طريق به اين باور که يهوديان به راستی

اقتصادی به منظور حکمروايی سياسی در جامعه هستند، در افکار عمومی فرانسه جای پای 
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يهودستيزان می گفتند، در حالی که يهوديان کشور خود را ندارند، زمين تحت . محکمی يافت
 می شوند،مالکيت ندارند، در اکثر کشورها به عنوان يک اقليت، تحت تعقيب و فشار شمرده 

ه شده و چه در زمينه مشاغل آزاد چنين کارشان سّکر فرانسه که د بايد دليلی وجود داشته باشد
بدين ترتيب، تئوری بين المللی . و چه در محدوده امور مالی جهانی، بدين گونه موفق هستند

  .تدريج در حال شکل گرفتن و اعتبار يافتن بود به » توطئه يهود«
  

گفت که دليل قانع کننده ای برای آنری رولن، در مورد نقش  دکتر وينر به جرج برونشويگ
وجود نداشت، اما اين حقيقت بود که  پروتوکل مشايخ صهيونادوار درومون در تهيه کتاب 

وطئه يهوديان بود، و اين را نيز نمی توان فراموش ون عاملی کليدی در ابداع  تئوری تدروم
) Dreyfus(م جنجالی وارده به آلفرد درايفوس مرکزی در اتها کرد که درومون نقشی کامًال

  .ايفاء کرد
  

درآن مقطع زمانی خاص در  پروتوکل هاوينر اصرار می ورزيد که بيهوده نبود که کتاب 
ر ل قوی ارتباطی ميان دو واقعه مهم ضد يهودی، که همزمان دحتمافرانسه جعل گرديد و به ا

  .د، وجود داشته استپاريس رخ دا
  

، يک سرگرد ارتش 1894دراول نوامبر . اساس جعليات و اکاذيب بود قايع برهر دوی اين و
در خانه اش دو مدرک مملو از اکاذيب را عليه آلفرد درايفوس، تنها » آنری«فرانسه به نام 

. جعل کرد و او را به جاسوسی متهم ساخت ،يهودی مشغول به کار در ستاد کل ارتش فرانسه
سند «يکی از اين دو سند کذب، که . تخط درايفوس استجاعل مدعی بود که اين ها دس

ناميده شد، به پرونده محرمانه ای که در اختيار قاضی دادگاه درايفوس بود، ضميمه » بوردرو
سالها بعد و پس از . بيگناه بود، مبدل شد گرديد و به عامل اصلی در محکوميت وی که حقيقتًا

در جزيره  در انزوا و غير انسانیفرسا و  ی در شرايطی طاقتآنکه درايفوس مدتی طوالن
» استرهازی«زندانی بود، آشکار گرديد که جاسوس واقعی، فردی به نام » شيطان«
)Esterhazi (که اسناد ارتش فرانسه را به سفارت آلمان در پاريس می فروخت ه استبود .
  .  دبو» لو ليبر پارول«مشاور محرمانه  درومون، سردبير روزنامه » استرهازی«
  

زمينه وارد کردن اين اتهامات به يهوديان، مدت ها پيش از فعال شدن ادوار درومون و 
، کتابی را  )Toussenel(، »توسنل« 1847در سال . روزنامه اش ، به خوبی آماده شده بود

منتشر ساخت که  (Le Juifs, rois de l'epoque) »يهوديان، پادشاهان زمان«تحت عنوان 
گوژنو دو «، 1869سال . را تشريح کرده بود» تصادی يهوديان بر فرانسهتسلط اق«در آن 
  »يهوديان و يهودی سازی مردم مسيحی«کتاب ) Gougenot de Mousseaux(» موسو

(Les Juifs et la Judaisation des Peuples Chretiens) انتشار داد که در آن  را
نند بر آنها آقايی کنند، به تغيير دين و مذهب نمی توا يهوديان متهم شده بودند، مسيحيانی را که 

اما چنين کتاب هايی در آن زمان، مخاطبان محدودی داشت تا اينکه در . خود وادار می سازند
. گسترش افکار يهودستيزانه را يافت  دو دهه پايانی قرن نوزدهم، درومون راه حل عملی برای

 La France) »فرانسه يهودی«، کتاب درومون تحت عنوان 1884در چهاردهم آوريل 
Juive) نسخه کتاب به سرعت به فروش  نه تنها بالفاصله بيش از يکصد هزار. انتشار يافت

  . تجديد چاپ شد دويست بار ديگر هم  نظر به استقبال گسترده از آن، کتاب  رسيد، بلکه 
  

ه يهوديان باز همه چيز از يهوديان است و همه چيز ب«که  و نظر درومون اين بود  راه حل 
 درومون يهوديان را عصاره زشتی ها می دانست و می گفت که يهوديان بوی بد. »می گردد

هستند و پوستی سبز دارند و جای لکه شرم بر  می دهند و دارای صورتی رنگ  و رو پريده
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 نمی زنند، بلکه  يهوديان حرف  او در کتابش نوشت که . است معلوم  خوبی پيشانی شان به 
می زنند، گاز می گيرند، می ليسند و با ناخن چنگ می زنند، يکی از دستانشان درازتر   ادفري

 ربا  پول را با . يهودی خسيس است. از ديگری است، دستانشان آويزان و شل و ول است
  ...طفره می رود و از جمع گريزان است. تملق گو است. فريبکار است. قرض می دهد

  
طريق روزنامه اش، جنبشی را به راه انداخت که خواهان از مون ، درو1892در ماه مه 

در . می خواند» افسران خائن يهودی« اخراج همه آنانی از ارتش فرانسه شد که او آن ها را
اين دوره زمانی بود که روزنامه درومون به صورت مهم ترين بلندگوی نهضت يهودستيزانه 

  . فرانسه در آمده بود
  

که آلفرد درايفوس در دانشگاه نظامی فرانسه در پاريس،  1895ئن در آن سحرگاه پنجم ژو
تحقير شده ايستاده بود، مدال های نظامی اش از سينه برداشته و شمشيرش دو نيم شد، حتمًا 

بی شک درومون نيز به مانند جمعيت ناآگاهی که . درومون از شادی در پوست خود نمی گنجيد
آنها در حال ! سربازان«درايفوس ضجه زد و گفت  .درايفوس را هو می کرد، خوشحال بود

درآن . »!زنده باد ارتش فرانسه! زنده باد فرانسه. بيگناه هستنديک برداشتن مدال های 
مرگ بر «: لحظات، درومون هم حتمًا مانند جمعيت حاضر در آن صحنه، فرياد زده بود

 Maurice(» يس بارمور«بی شک درومون بعدها نيز با اشتياق فراوان کتاب . »!يهود
Barres (به نام  La Parade de Judas صحنه تحقير «: را خوانده بود که در آن نوشته بود

  . »با گيوتين بود درايفوس، لذت بخش تر از ديدن اعدام 
  

در جزيره  وس محکوم گرديد که تا پايان عمر، درايف1894هنگامی که در بيست و دوم دسامبر 
درايفوس ناشی از » خيانت«ن نشريات يهودستيز بودند که نوشتند زندانی باشد، اي» شيطان«

  . اشتياق و حرص نژاد يهودی به نابودی فرانسه است
  

دکتر وينر گفت که در آن روزها اثر انگشت ادوار درومون در هر حرکت يهودستيزانه در 
فرانسوی با  همچنين وينر نقشی کليدی در ارتباط  ميان يهودستيزان. فرانسه به چشم می خورد

با روس ها به طور مرتب در سالن  روس ها قائل بود و يادآور می شد که يهودستيزان فرانسه 
  .مالقات می کردند) Juliette Adam(» ژوليت آدام«مادام های پذيرايی خانگی 

  
 نده ای روزنامه نگار و نويس اجتماعی پاريس بود؛در محافل سياسی و  ی پر آوازهژوليت زن
رای دا بود که Revue Nouvelle   (La( »ال نوول روو«احب نشريه ای به نام که خود ص

انه اين لحن يهودستيز و ه مقاله های ضد يهودی بودمرامی يهودستيزانه و بازتاب دهند
ژوليت به . نبود که در روزنامه درومون منتشر می شدنوشتارها ماليم تر از مطالب زهرآگينی 

يک کارشناس  و در زمينه روسيه  سياست وقوف داشتشور و مسايل مربوط  به کخوبی به 
به شمار  او  سالن پاريس، ميهمانان دايمیمقيم  بسياری از روس های متشخص. شمرده می شد

 ،»اوخرانا«روس هايی که درميان آنان مأموران و جاسوسان پليس مخفی تزاری، . می رفتند
 Edmond( »ادمون آدام«شوهرش،   اکثر اين مهره های روس توسط. بسيار زياد بودند

Adam(به  و درگذشته بود، در همان زمان حيات شوهرش ، که رييس پيشين پليس پاريس بود
 همان جايی بود که برای نخستين بار حتماًالژوليت ا سالن پذيرايی .ژوليت معرفی شده بودند

برای د نيست که فرانسوی خود را مالقات کرده و هيچ بعي راچکوفسکی، همتايان اطالعاتی
  . اب نوشته موريس ژولی آشنا شده باشدبا کت  جا هم اولين بار در آن
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که وزير امور  نسه بودند؛ پيوندیژوليت و يارانش از مخالفان سرسخت اتحاد روسيه و فرا
بود و تحت عنوان آن، ويته برای انجام اصالحات  مبتکرش )Witte(» ويته«دارايی روسيه، 

در آن زمان، روابط ميان . ز بانک های فرانسه مبالغی وام گرفته بوداقتصادی روسيه، ا
 به همراه شهبانو  وان،، تزار ج1896در سال . فرانسه و روسيه در حال گسترش بود

. الکساندرا از فرانسه ديدار کرد؛ سفری که از آنها پذيرايی شايان و شاهانه ای به عمل آمد
 تزار رفتند و همزمان، ريس به استقبالخيابان های پانزديک به يک ميليون نفر فرانسوی در 

  .و همه فرانسويان به پايکوبی برخاستند ارزش سهام روسيه ترقی کرد
  

درت گرفتن بودند و سراسر بود که سوسياليست ها در فرانسه در حال ق اينها در شرايطی
  .کشور، در آتش اعتصابات می سوخت
شان  طات خود و نيز با بهره گيری از روزنامه هایژوليت و دوستانش با استفاده از ارتبا

آلت دست بانکداران همسر يهودی دارد و » ويته«مرتب اخطار می کردند و مدعی بودند که 
و نيز ادعا می کردند که اين بانکداران، هدفی جز غارت اموال و دارايی های  يهودی شده

اندان يهودی روتچيلد بودند که خ ژوليت و دوستانش مدعی. مردم فرانسه ندارند
Rothschild) (»هستند» دشمنان اصلی فرانسه و منبع شرارت.  

  
جرج برونشويگ که اين اطالعات را در مورد ژوليت به دست آورده بود، در اين شگفت بود 

. در ارتباط بودند پروتوکل هامستقيم، با کتاب  به طور مستقيم يا غير ازه، زنانکه تا چه اند
ود که در سوييس، دنيای سياست و روزنامه نگاری تنها زير نفوذ و سيادت اينها در حالی ب

يک زن را در سوييس نمی شناخت که جز امور خيريه، در   برونشويگ حتی. مردان بود
در روسيه و او درباره سالن خانه های مجللی . امور سياسی و اجتماعی هم نقشی داشته باشد

رکز فعاليت زنان جامعه عمل می کردند، و افراد که در قرن نوزدهم به عنوان مفرانسه 
و قدرتمند اجتماع در آنها مورد پذيرايی قرار می گرفتند، مطالبی خوانده  سرشناس، به نام 

در چنين سالن هايی گرچه گاه سخنانی پوچ و بی ارزش مطرح می شد، اما در همان . بود
يدادهای جاری جامعه بود و در حال، اين سالن ها مرکزی برای گفتگوهای جدی در مورد رو

  . يکديگرمنتقل می شد و مبادالت سياسی بسياری صورت می گرفت به  آنها اطالعات افراد 
  

يوه گزينش ديپلمات ها بود و زنان ميزبان اين سالن ها، ند شفهرست ميهمانان اين سالن ها همان
آن نرسيده بود که زنان به  هنوز زمان. شکل هنرمندانه ای تدارک می ديدند اين ليست ها را به

طور مستقيم در امور کشورداری و يا حتی دنيای فرهنگ، سياست و ديپلماسی دخالت داشته 
باشند، اما اين زنان مراکز قدرت متعلق به خود را در اين سالن ها بوجود آورده بودند؛ 

در چنين . بودمراکزی که مورد احترام پايه های اجتماع قرار داشت و به رسميت شناخته شده 
در اين سالن ها، يک امتياز و نمادی از اعتبار شمرده  به حضورشدن دعوت  وضعيتی بود که 

  . می شد
  

پروتوکل برونشويگ با شگفتی دريافت که شماری از افرادی که نامشان در رابطه با کتاب 
ر ميان آنها د. به ميان آمده بود، از رفت و آمد کنندگان به سالن ژوليت بودند مشايخ صهيون

الی دو «و ) Ilona Glinko(» ايلونا گلينکو«، )Lesley Fry(» لسلی فرای«می توان به 
مقام ژوليت را در سردبيری ون، زمانی نيز الی دو صي. اشاره کرد) Eli de Cyon(» صيون

  . روزنامه ای که در مالکيت ژوليت بود، بدست آورد
  

واقع )  Gif-sur-Yvette(» ژيف سور ايوت«ژوليت ساختمانی را در شهرک  1885در سال 
در سی کيلومتری پاريس خريداری کرد و با افزودن اتاق های تازه ای به آن، اين ساختمان را 
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تا امروز در اين شهر خيابانی به نام ژوليت نامگذاری . به سالن ميهمانداری خود مبدل کرد
نام اين سالن نيز . نجا قرار داردشده و تصوير او حتی حال نيز در تاالر ازدواج شهرداری آ

در شهرداری اين شهر هم اسناد وعکس های ژوليت آدام، آرشيو ويژه ای را به . ژوليت است
  .خود اختصاص داده است

  
جمله مکانی که سالن محل پذيرايی از ميهمانان  امروز باغ زيبا و بخش هايی ازساختمان از

کان، با غرور تمام اين محل را به بازديد صاحب امروزی اين م. بود، همچنان وجود دارد
  .کنندگان نشان می دهد و به عکس های ژوليت که در آنجا آويزان است، اشاره می کند

  
که قرار بود در دادگاه برن شهادت دهد، )  (Sliosberg» شلوسبرگ« ،وکيل دعاوی يهودی 

صيون در جعل کتاب سوء ظن را داشت که الی دو  اين »ويته«به جرج برونشويگ گفته بود 
 بارقه هايی از حقيقت حتماًالليفشيتس گفت در اين سوء ظن ا. دخيل بوده است پروتوکل ها
او بخش هايی  از مقاالت نوشته دو صيون را به برونشويگ نشان داد که يهوديان . وجود دارد

  .فراماسون ها برای تسلط  بر جهان متهم می ساخت با همراه توطئه را به
  

برخی از آباء و اجداد او . می ناميدند ) Eli de Tsion(او را به نام الی دو تصيون  در روسيه
وی در گذشته استاد رشته فيزيولوژی بود که بعدها کارش را رها کرد و به . يهودی بودند

او روزنامه نگاری و نوشتن را برای فعاليت انتخاب . فرانسه رفت و به امور سياسی پرداخت
به همکاری » ال نوول روو«با ژوليت آدام در مديريت روزنامه  1887کرد و از سال 

مراسم غسل تعميد و پذيرش مذهب . آن زمان وی ديگر به مسيحيت گرويده بود. پرداخت
  .برگزار شده بود 1886کاتوليک او در روز هفدهم دسامبر 

  
ماينده وزير امور ن دو صيون به کار در روزنامه ژوليت پايان داد و رسمًا 1880اوايل دهه  در

او در اين سمت با همه . در پاريس شد) Vyshnegradski(» ويشنگرادسکی«دارايی روسيه، 
مقام های سفارت روسيه که در حال مذاکره در مورد قرارداد همکاری با فرانسه بودند، در 

نيست و اما اين مقام ها بسيار زود دريافتند که دو صيون، عامل مشکل آفرينی بيش . ارتباط بود
به اين ترتيب دو صيون به يک يهودستيز مبدل شد و همواره . در دسيسه های مختلف نقش دارد

هنگامی که ويشنگرادسکی . که با آنها مخالف بود، به يهودی بودن متهم می کرد روس هايی را
پی برد که دو صيون از يک سنديکای فرانسه که وی در حال مذاکره با آن بود، مبلغ دويست 

هنگامی . کرد را از کار برکنار ر فرانک را به عنوان کميسيون دريافت کرده، دو صيونهزا
به سمت وزير اموردارايی جديد روسيه انتخاب شد، وی از انتصاب دوباره دو صيون  که ويته 

به اين ترتيب، دو صيون به دشمن . خودداری ورزيد و ورود او را به روسيه هم ممنوع کرد
تا آنجا که در مقاالتش ويته را به شدت مورد حمله قرار می داد و  - دل شد شماره يک ويته مب

قوی ترين و مهم ترين سالحی که در حمله به ويته . اصالحات مالی او را زير سئوال می برد
از آن استفاده می کرد، اين ادعا بود که ويته به زير کنترل يهودی ها درآمده و به يهوديان 

  .خدمت می کند
  

ويته  ن دشمن بسيار خطرناکی بود و اتهامات دروغينی که مطرح می کرد، و از جمله دو صيو
. می گرفت را به همکاری خائنانه با آلمانی ها متهم می ساخت، به آسانی مورد قبول قرار

دو صيون در مالء عام مدعی شد که اسنادی در دست دارد   1897هنگامی که در پايان سال 
می کند، به دستور ويته، مأموران راچکوفسکی ويالی دو صيون را  که خيانت ويته را ثابت

ويته از خطر به . در هم ريختند) Vaud(» واود«در منطقه ) Terrtet(» ترته«در شهرک 
  . کارگيری اسناد جعلی در آن زمان آگاه بود و نمی توانست اکاذيب دو صيون را تحمل کند
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و ادوار درومون افراد مهمی در ماجرای نوشتن  ژوليت آداممادام ليفشيتس تأکيد داشت که 
در زندگی سياسی فرانسه به  آنها از شاخص ترين چهره ها. بودند پروتوکل مشايخ صهيون

الی دو صيون نيز دانشمند، نويسنده و روزنامه نگاری شناخته شده و محترم . شمار می رفتند
هم او و هم . ای سنگين داشت مقاالت او در محافل روشنفکری فرانسه وزنه. می شد محسوب

ادوارد درومون و . می شدندو معرفی به عنوان کارشناسان امور روسيه شناخته  ژوليت آدام 
ژوليت آدام در مقاالت خود به نقل قول از دو صيون می پرداختند و چنين وانمود می کردند که 

لطه گری يهوديان بر ه سسرانجام بزيان بار خواهد بود و  پيوندی اتحاد روسيه و فرانسه،
اين اتهامات که هدف اصلی شان تحريک افکار عمومی فرانسه بود، به . جهان می انجامد

. گوش مردم روسيه نيز خوش می آمد، و اين برای دو صيون يک پيروزی مسلم شمرده می شد
او با خود می گفت که اگر بتواند اعتبار بانک های يهودی در پاريس را زير سئوال ببرد، 

فهومش اين است که توانسته طرح های ويته را برای مدرن سازی اقتصاد روسيه با شکست م
  . روبرو کند

  
همانند بسياری ديگر که . ميهمان دايمی ديگر سالن ژوليت ، دوست نزديک او ايلونا گلينکو بود

 ارتباط داشت، گلينکو از خدمتگزاران پيشين شهبانو پروتوکل هانامشان به نحوی با کتاب 
، همسر تزار در سنت پترز بورگ بود که به )Maria Alxandrovena(ماريا الکساندروونا 

  . بود زبانزد دنياايمان داشت و اين اعتقاد وی  ماوراء الطبيعه 
ايلونا به خوبی به فرانسه سخن می گفت و زمانی طوالنی را در پاريس می گذراند و خود را 

نزديک با برگزيدگان  یمی ناميد و دارای روابط) Justine(» ژوستين«به نام فرانسوی 
  .  بود جامعه فرانسه

  
دستيار وزير کشور روسيه که از فرماندهان پيشين ) Orzhevskii(» اورژوسکی«ژنرال 

وظيفه گلينکو . ، بود، دوست نزديک ايلونا به شمار می رفت»اوخرانا«پليس مخفی تزاری، 
. در پايتخت فرانسه بود »تروريست های روسی«در پاريس، کسب اطالعات در مورد فعاليت 

اما پس از آنکه مطبوعات فرانسه او را به عنوان يک جاسوسه روسيه معرفی کردند، وی 
بازگشت به روسيه، در سنت پترزبورگ آپارتمانی در پی  گلينکو. ناچار به ترک پاريس شد

زين ساخت و ميهماندار مجلل را به ميهمانخانه مبدل کرد، آن را به آثار هنری فرانسه م
دوستی . نيز از وی بريدند  اما خيلی زود مقام های دربار روسيه. سرشناسان روسيه شد

شد، و سرانجام به وی مبدل  خشم تزار نسبت به ايجاد نزديک گلينکو با ژوليت به عاملی در
ين کننده مکه تأگلينکو در مظان اين اتهام بود . انجاميد) Oral(تبعيد او به منطقه اورال 

 Count( »کنت واسيلی«اطالعات اصلی برای کتاب ژوليت بود؛ کتابی که با نام مستعار 
Vasilli ( تزاری زده شده بود انتشاريافته و در آن بدترين تهمت ها به دربار سلطنتی روسيه .  

  
، دوست نزديک ديگر ژوليت آدام نبود که ارتباط  گلينکو با کتاب »لسلی فرای«اين کسی جز 

  .را فاش کرد پروتوکل مشايخ صهيون
  

، نوشت که چگونه گلينکو با »آبها به جانب مشرق روان است«فرای در کتابش تحت عنوان 
به عنوان جاسوسه مخصوص ژنرال اورژوسکی به  1884نام فرانسوی ژوستين، در سال 

در آن زمان ژنرال . می ناميد، پرداخته بود» اطالعات سياسی«که جمع آوری آنچه 
 فرای. خدمت می کرد) Cherevin(» چروين«وزير کشور،  وسکی به عنوان دستياراورژ
نوشته ای به زبان فرانسه را همراه با ترجمه روسی آن، در کتاب خود ذکر کرد که اين دست

در اختيار ژنرال چروين  متنی بود که گلينکو آن را به ژنرال اورژوسکی داده و او نيز آن را
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به تزار خودداری کرد و به جای آن،  چروين از ارسال پيام . ظر تزار برسدنهاده بود تا به ن
  . متن را به بايگانی سپرد

  
رادزيويل  مطالب بيان شده در شهادت پرنسس اينها همه باجرج برونشويگ گفت، 

)Radziwill (ربط  داشتندپروتوکل ها کتاب   نسخه های اوليه ی  در باره.  
نشويگ در شگفت بود که تا چه اندازه در اين کتاب موضوع های با خواندن کتاب فرای، برو

  او به ياد می آورد که همين لسلی فرای بود که. تخّيلی به عنوان واقعيت مطرح شده اند
پروتوکل ها به نوشتن کتاب   را متهم) Ahad Ha'am(» اخاد هاعام«نويسنده مشهور يهودی، 

از جمله . قعيات جالبی نيز مطرح شده بوداما در هر حال در اين کتاب وا. کرده بود
اسرارآميزی است که کتاب   با خواندن کتاب اطمينان يافت که گلينکو همان بانوی برونشويگ 
 Alexi(» الکسی سوخوتين«سرگرد  ،را در اختيار همسايه اشپروتوکل ها تهيه شده 

Sukhotin(، اب را در خانه يک گلينکو به سوخوتين گفته بود که اين کت. قرار داده است
دوست يهودی در پاريس که از او نامی نبرده بود، يافته و آن را محرمانه به روسی ترجمه 

  . کرده و با خود به روسيه آورده است
  

داده ) Stepanof(» انوفاستپ« سوخوتين متن کتاب را به ياد آورد که  به  جرج برونشويگ 
و  »سرگئی الکساندروويچ«، به خانه 1897و او نيز آن را پس از حروف چينی در سال 

درستی اين واقعيت . در مسکو برده بود) Elizabeta Fedorovna( »فدوروونا  اليزابتا«
اکنون اثبات می شد؛ سند دست نويسی که کپی شده بود و در کتاب لسلی فرای مورد اشاره 

. بود 1927خ قرار گرفته، و يک گواهی با ذکر سوگند از سوی فيليپ استپانوف به تاري
کتاب ، او دستنوشته های 1895داده بود که در سال سوگند شهادت  زير ادای استپانوف

را از سوخوتين دريافت کرده بود؛ و اين، يعنی دو سال پيش از آنکه شاهزاده  پروتوکل ها
  اين سند را که متن اصلی) Sergei Alexandrovich(اعظم سرگئی الکساندروويچ 

  .  به چاپ رسانده باشد بود،  پروتوکل ها
  

تکثير کنندگان کتاب . برونشويگ می دانست که تاريخ اين رويدادها اهميت زيادی دارد
ادعا می کردند که آنچه در اين اکاذيب آمده متن موثق جزء به جزء آن مطالبی پروتوکل ها 

 در شهر بازل 1897در نخستين کنگره صهيونيسم به سال  ،است که در جلسه پشت پرده
دو  پروتوکل هااکنون اين حقيقت آشکار شده بود که متن کتاب . سوييس در جريان بوده است
  .به روسيه برده شده بود صهيونيسم، ازفرانسه   سال پيش از برگزاری کنگره

برونشويگ گواهی استپانوف را بارها خواند و از منشی خود خواست تا از آن رونوشت های 
  :متن اين گواهی چنين بود. ر اختيار دوستانش بگذاردالزم را بردارد و آنها را د

  
در ايالت توال، سرگرد بازنشسته الکسی نيکاليوويچ  ، همسايه ملک شخصی من1895در سال 
به من  وی. من سپرد را به پروتوکل مشايخ صهيوننويسی از کتاب رونوشت دست، سوخوتين

، که ساکن پاريس بوده، اين )کرد اما از بردن نامش خودداری(گفت که بانويی از دوستانش 
يافته و )  آن دوست يهودی بودحتماًالکه ا(نويس را در خانه يکی از دوستان آن بانو تمتن دس

پيش از ترک پاريس، آن را به طور محرمانه ترجمه کرده و بی آنکه دوستش به اين موضوع 
  .پی ببرد، يک رونوشت از آن را به سوخوتين داده است

  
. را کپی کردم، اما اين نسخه ها خوانا نبودپروتوکل ها ن يک صد نسخه از کتاب در ابتدا، م

آن بود که در نسخه های  قصدم. ا در چاپخانه ای به چاپ برسانمکه کتاب ر پس بر آن شدم 
برای اين هدف، .  چاپ شده، به زمان، شهر و چاپخانه محل انتشار اين کتاب اشاره ای نشود
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که در آن ) Arcadii Ippolitovich Kelepkovskii( »کلپکوفسکیچ ويآرکادی ايپوليتو«
زمان مشاور شاهزاده اعظم سرگئی الکساندروويچ بود، به من ياری رساند و در آن سال که 

نيلوس .  سرگئی الف. رسمی آن ايالت به زير چاپ برد بود، متن کتاب را در چاپخانه 1897
)S.A. Nilus ( را تجديد چاپ کرد و بر آن توضيحاتی توکل ها پرونيز در کتابش، متن کامل

  .افزود
  

:امضا  
مسکو، عضو شورا، و در ) Synod(فيليپ پتروويچ استپانوف، رييس پيشين سازمان سينود 

  ).درايالت اورال(کورسک  –رييس خدمات راه آهن در خطوط مسکو : زمان چاپ کتاب
  
ور اداری جامعه پناهندگان روسی اين امضاء  از سوی پرنس والديمير گاليتسين، رييس ام 

 1927ل آوري 17، به تاريخ )Novy Futog(» نوی فوتوگ«و ) Stary(» استاری«درمنطقه 
  .ييد قرار گرفته بودمورد تأ

  
ينکو، نقش زن رابط ميان جاعالن کتاب ايلونا گل بدين ترتيب، همگان متقاعد شدند که مطمئنًا

نيز ناشران و توزيع کنندگان اين جعليات در روسيه و مشاوران فرانسوی آنها  و  پروتوکل ها
با طيب خاطر گفت، ارتباط » ماتی«بدين ترتيب، همانگونه که پروفسور. را ايفاء کرده است

  .ييد شده بودهای افراد مربوط  به اين ماجرا تأديگری در زنجيره شهادت 
  

باره يک کتاب  درجرج برونشويگ از اين واقعيت درشگفت مانده بود که پژوهش های او 
کذب که فکر می کرد توسط  جاعالنی با اغراض خاص عامدانه جعل شده بود تا يهوديان را 
مورد شرمساری قرار دهد و اوباش گری را عليه آنها برانگيزد، چگونه او را در روند اين 
تحقيقات با چنين طيف  گسترده ای از افراد مختلف روبرو کرده که همگی در پخت ملغمه 

او اکنون می آموخت که يکی از پديده های شاخص در . اسی زمان خود دست داشته اندسي
تاريخ يهودستيزی، استفاده از احساسات نفرت ارثی يا اکتسابی در قبال يهوديان، به منظور 

از پيش  تنها دراين مقطع بود که جرج يهودی جوان با سلطۀ. دن به اغراض سياسی بودرسي
يک بر احساسات ضد يهودی آشنا می شد؛ احساساتی که در طول قرون محاسبه شده و سيستمات

سياستمداران  ستمداران يهودستيز بوده است؛ همانو اعصار به عنوان سالحی در دست سيا
، بازاری برای خريد یمی دانستند که چنين سالحی، در هر زمان و در هر مکانکه ضد يهودی 

  .دارد
  
» الياس نيومن«شده به قلم يک روحانی آمريکايی به نام ليفشيتس کتاب تازه نوشته و چاپ  
)Elias Newman (در مينياپوليس  را که اخيرًا)Minneapolis ( شده بود، آمريکا منتشر

در اين کتاب، نويسنده به شکلی مؤثر ثابت می کرد که کتاب . بروی ميز برونشويگ گذاشت
روبرو شد که  پاراگرافیلعه کتاب با برونشويگ در حال مطا. اکاذيبی بيش نيستپروتوکل ها 

و قصد داشت تا اين پاراگراف از کتاب را در بخش دفاعيات  زير آن خطی کشيدهليفشيتس 
  :متن پاراگراف چنين بود. پايانی در دادگاه برن مطرح کند

  
وارد آوردن افتراء به يهوديان، همانگونه که به راه انداختن يک جنگ خارجی در منحرف «

تسلط سرمايه داران و  الی به بارآمده در نتيجه یافکار عمومی از رسوايی های م کردن توجه
  . اما کم هزينه تر از جنگ است ،ثر می افتدنابکار کارآيی دارد، مؤ توانمندان غيراخالقی و

  .آيا جامعه از بازار سياه رنج می برد؟ اين بازار در تسلط يهوديان است
  .يان، خود بلشويک های حقيقی هستندآيا اين خطر بلشويسم است؟ يهود 
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آيا اين . هستند  آيا اين همان دست پنهان در کار است؟ يهوديان بر همه اموال غير منقول مسلط 
  . يک گوشت خوک است؟ يهوديان آن را خورده اند

ثيرات دهشتناک جاه طلبی های سلطه طلبانه يهوديان است؟ در بدن تزار خون ها تأ آيا همه اين
  . ريان دارديهودی ج

آيا کشور از سخت گيری های افراطی کليسا رنج می برد؟ پاپ از نواده های پطر کبير است و 
  . همگان می دانند که يک يهودی بود پطر نيز
راستی يهوديانی وجود نداشتند، بی شک می بايست قشر يهودی آفريده و ابداع می شد تا ه اگر ب

و به کار طبقه روحانی نمايی در آيد که بخشی از آن در خدمت منافع سياستمداران قرار گيرد 
بخش ديگرشان مدافع بنيادگرايی است و سرچشمه د و ها خود را حامی مدرنيت قلمداد می کنن

  . »ا بازمی گرددارت است، به آن هو شر یهر چه بد
  

هر اندازه که موعد آغاز کار دادگاه برن نزديک می شد، جرج برونشويگ بيش از پيش خود 
شان،  ليفشيتس در يکی از گفت و شنودهای. ا مشغول مباحثه و گفتگو با ليفشتيس می يافتر

چه دردناک است که تالش : در حالی که از اتاق مملو شده از دود سيگار قدم می زد، گفت
برای ثابت کردن يک مجازات ناعادالنه تعيين شده برای يک فرد، از اثبات جعلی بودن يک 

درايفوس بود که کذب بودن آنها در عليه اشاره او به جعل اسناد . ر استکتاب بسيار آسان ت
. اما در هر حال اين روند چند سالی به طول انجاميد. دادگاه به اثبات رسيد و درايفوس آزاد شد
اگر امکانش بود،  يفوس را به خيانت متهم نمی کند وامروز ديگر هيچ فرد درستکاری درا

  .اين برگ تاريک از کتاب تاريخ خود را حذف می کرد دی،خشنو فرانسه بی شک و با 
يک کتاب . چنين نبود وضعپروتوکل مشايخ صهيون اما به باور ليفشيتس در رابطه با کتاب 

حتی هيتلر نيز يک روز می مرد، ولی کتاب تا ابد . فرد باشد می توانست خطرناک تر از يک 
  . به وجود خود ادامه می دهد

  
م که اين سخنان را ليفشيتس براستی که بسيار به حق و به درستی  بيان کرده با خود می انديش

را برای  برپايه قوانينی که ما با آن زندگی می کنيم، اين کار آسانی است که يک انسان. بود
و يا حتی او را اعدام کرد، به اين دليل که اين انسان جرم و خيانتی   همه عمر به زندان افکند

شهرهای  يا می توان برای دفاع از خود، رناک است،و برای جامعه خط مرتکب شده است
اما در رابطه با منع انتشار يک . بمباران کرد و مرگ انسانهای بيگناه را باعث شددشمن را 

کتاب جعلی و کذب که مرگ افراد بسياری را موجب شده و هنوز نيز می شود، چه بايد کرد؟ 
شود، فرياد همگان برخواهد آمد که آزادی بيان در خطر قرار اگر چنين کتابی ممنوع االنتشار 
طبق قوانين موجود، می توان فردی را از . ها محدود شده است گرفته و اظهار آزادانه ديدگاه

حقوق و آزادی اش محروم ساخت، ولی نمی توان از چاپ چنان جعليات خطرناکی جلوگيری 
  . هولوکاستفاجعه بار  پس از رويداد  حتی  کرد؛ آن هم 

  
يهودستيزان حتی پيش از گوبلز دريافته بودند که دروغ های چاپ شده، بهترين سالح آنان 

چنين . خواهد داشت تر يک کتاب، عمری طوالنی به عنوان يک سند و  يک دروغ . است
رنگ و پايدار در جامعه خواهد بود؛ در کتابفروشی ها به افراد  دروغی دارای حضوری پر

اآگاه فروخته خواهد شد؛ در کتابخانه های مشهور نگاهداری خواهد شد؛ از آن نقل گناه و ن بی
  . قول ها خواهد گرديد و دارای حقوق مخصوص خود خواهد بود

  
برای اينکه يک جعل عمری جاودان داشته باشد، کافی است که يک گروه از انسان ها، آن را 

چنين جعلی بايد ظاهری معصوم . ائه نمايندبشناسند و دليلی قانع کننده برای آن اربه رسميت 
داشته باشد و به اين ترتيب است که هيچ انتقادی، هيچ تکذيبی ، هيچ توبيخی و هيچ تهاجمی 
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همواره کسانی وجود خواهند داشت که اين اکاذيب را باور کنند و . عليه آن مؤثر نخواهد افتاد
 -ای خاص خود، مورد استفاده قرار دهندکسانی نيز خواهند بود که آن را برای بهره برداری ه

همين حقيقت که چنين جعلی وجود دارد، خود ابزاری . حتی اگر از جعلی بودن آن آگاه باشند
برای مثال، اين موضوع که نسخه ای از کتاب . برای اثبات درست بودن آن عنوان می شود

بودن آن مطرح و تحليل  یحقيق و سنديتدر موزه بريتانيا قرار دارد، به عنوان پروتوکل ها 
توسل به منطق و استدالالت فرهيختگان نيز برای اثبات اکاذيب، هيچگاه اثری بر . می شود

  . ندارد عوام و بسياری ديگر ازمردم 
  

مشروع داده می شود، او  ی هنگامی که به يک دروغگو، تريبون و بلندگويی در يک مباحثه
ه ن است که او را بنياز او همي  ست زيرا تنهاپيشاپيش موفق شده و به هدف خود رسيده ا

اگر . به قضاوت فرا خوانده می شود ،در اين وضعيت، توده ی اغلب ناآگاه. رسميت بشناسند
. دروغگو از خرافه های مورد پذيرش توده ها استفاده کند، تيرش بهتر به هدف خورده است

ت و دردهايی که جامعه را در اگر برای معضال .بخشد، فبهااگر به نفرت ديرينه مشروعيت 
ثرعمل کرده براستی که در مقبوليتش بسيار مؤآتش خود انداخته، توجيه هايی مطرح کند، 

حال اين دروغگو اگر انگيزه و جاه طلبی زياد هم داشته باشد، ديگر موفقيت کامل او . است
  . تضمين شده است

  
در . ايز حقايق از اکاذيب استجامعه فاقد ابزار الزم برای تشخيص راست و دروغ، و تم

 کامًال  يک جعل، عملی است آگاه کردن عوام از حقيقت  موارد، تالش به منظور بسياری از
  .موفقيت ندارد بی حاصل و هيچ بختی برای
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  »پروتوکل مشایخ صهيون«کاریکاتورها و روی جلد کتاب ها در زمينۀ 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

روی جلد کتاب توزیع شده از سوی 
  نکتابفروشی مسلمانان لند

  1934از کتاب به زبان فرانسه در سال 

روی جلد کتاب به زبان اسپانيول از سال 
1963

  

از یک روزنامه چاپ وین، اتریش، در سال 
1901  

روی جلد کتاب چاپ شده در برزیل از  
  1937سال 
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  1934روی جلد کتاب چاپ فرانسه از سال   1924روی جلد کتاب در سوئد از سال 

  ؛ 1907روسی سال  از روزنامه
  یهودی درحال هدف گرفتن تمامی جهان است

 از جزوه چاپ شده توسط انتشاراتی نازی ها 
  1925در شهر ارفورت آلمان در سال 
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  فصل نهم
  

  
  

  جاعالن
  

تکميل  پروتوکل ها به کار کتاب  مربوطهای  حقيق و بررسیی ديگر از تهر هنگام که بخش
به شبی طوالنی گرد می آمدند و  یبرا دربرن سوييس برونشويگحقوقی می شد، افراد گروه 

مرحله بعدی  ها می پرداختند بويژه برای اين کهموضوع بحث و بررسی گزارش ها و 
خبر داده بودند که متهمان دادگاه برن هنوز  گزارشگران اين تيم. استراتژی خود را تعيين کنند

. زمينه يافتن کارشناس برای ادای شهادت به نفع آنها در دادگاه موفقيتی کسب نکرده اند در
، و کذب شهادت به نفع يک سند جعلیادای سی با چه کدر اين مورد می گفت آخر شيتس ليف

؟ همه کارشناسانی که ممکن بود در اعتبار خود را به خطر اندازد ارزش وحاضر است که 
ين کار عذرخواهی کرده بودند و دادگاه از ا  رسمًادادگاه به نفع متهمان شهادت دهند، با ادب و 

بعضی از افراد گروه . تعويق انداخته بودمام، موعد آغاز جلسات را هر بار به ت با شکيبايی
راضی بود و می گفت که » ماتی«ولی پروفسور اقدام دادگاه ناراحت بودند برونشويگ از اين
همه  که افکار عمومی اطمينان يابد که متهمان از گونه ای عمل کندبايد به تيم وکالی شاکيان 

نازی ها  ،در غير اين صورت .و فرصت ها برای دفاع از خود برخوردار شده اند امکانات
  .به عاملی در دست يهوديان مبدل شده است می گفتند که قاضی دادگاهمطمنًا 

  
متهمان که از کاربرد هر ترفندی ابايی ندارند، در هرحال، چنين «: گفت» وينر«دکتر 

ادعاهايی را مطرح خواهند کرد و هميشه نيز کسانی بويژه از ميان عوام هستند که چنين 
  . »اهايی را به آسانی بپذيرندادع

  
 زود است که بتوان او معتقد بود که هنوز بسيار. دراين ميان، اين سالی ماير بود که مردد بود

در مورد شکست متهمان در آوردن کارشناسانی به سود خود به دادگاه اظهار نظر کرد و 
. دادگاه معرفی کنند ، دستکم يک کارشناس را بهمتهمان در آخرين لحظات احتمال می داد که

به عنوان  او را که او براين باور بود که متهمان در هر حال يک نازی را متقاعد خواهند کرد
ونشويگ معتقد بود که متهمان شهامت چنين کاری را جرج بر .کارشناس به دادگاه بقبوالنند

به باور سالی،  .ماير در برابر اين نظر، برديدگاه خودش پافشاری می کرد ، اما سالیندارند
خطاب به افکار نه به دادگاه، بلکه در حقيقت، متهمان در پی آن بودند که دفاعيه خود را 

  . عمومی ارائه دهند
  

سالی . حث تازه ای را در ميان اعضای گروه حقوقی برن بوجود آورده بوداين اظهار نظرها، ب
بود، اظهار نارضايتی می کرد  ماير از اينکه تحقيقات آنها به شکل پژوهشهای آکادميک درآمده

اين قضيه نه به عنوان تهيه يک پايان نامه دانشگاهی و تز دکترا، و دليل می آورد که بايد به 
. پرونده، توجه کرد تاريخی و مصاحبه با شاهدان متعدد بررسی اطالعاتبلکه بايد از منظر 

اين  در پايان ماجرا، که می گفت. بر روی استراتژی متمرکز شوند آنها بايدتأکيد داشت که 
اصرار داشت . قضاوت می کندپروتوکل ها که در مورد کتاب  افکار عمومی و نه دادگاه است

نيز بر روی اثرگذاری بر افکار عمومی بيشتر  يشتر از مطبوعات استفاده کنند وآنها بايد بکه 
ان ديدگاه های محلی برای بيبه عنوان  تأکيد می کرد که آنها بايد از دادگاه تنها. توجه نشان دهند

قضيه در بيرون از تاالر دادگاه اصل  خود بهره گيرند و به اين امر توجه داشته باشند که
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نازی ها در برابر دادگاه دست که که بايد انتظار داشت  سالی ماير توجه می داد. مطرح است
نيز شهامت نشان داده و  هامی توانستند تصور کنند که يهودی اما آيا وکالء . به تظاهرات بزنند

يهوديان حتی آن هم در حالی که  - ؟ به سود شاکيان تظاهراتی در برابر دادگاه برگزار کنند
سالی ماير افزود، يهودی ها هر . دادگاه معذورات زيادی مطرح می کردندبرای حضور در 

اطانه از بيان ی کوشيدند محتمورد گفتگو قرار می گرفتند، محتی در زمينه اين دادگاه بار که 
نظر بگريزند تا به قول خود، از ايجاد جنجال بپرهيزند، ولی درست به همين دليل است که 

 يهوديان .می زنند عليه يهوديان دست به اقدام ،با احساس آرامش و اطميناندشمنان يهوديان 
لی ماير به اين داليل، سا. زنندبه عمل متقابل دست نمی  هرگز در برابر گستاخی مخالفان خود

شکايت می کرد که تنها مراجعه به دادگاه کافی نيست؛ تأکيد داشت که اين ماجرا تنها حول 
 که در آن حريف مقابل مسايل تاريخی نيست بلکه بر سر پيش داوری ها و مبارزه ای است

  .و قواعد مبارزه هم خودداری می کنداصول بديهی ترين از پذيرفتن  حتی
  

وی خوشی به اين نظرات سالی ماير نشان نمی دادند و می گفتند وکالی گروه حقوقی برن ر
آنها می پرسيدند چگونه ممکن . برای يک محاکمه ی آبرومند و مبتنی بر قواعد آماده شده اند

ی بسيار معتبر و محترمی دراين جامعه هستند، خود وکال است که افراد تيم، که برخی از آنها
تاکتيک ها و روش هايی که سالی ماير مايل . ا  کوچک کنندرا تا حد تبليغات ناروای  نازی ه

برن و سوييس جامعه يهوديان  ء نه تنها در راستای منافعبه اجرای آنها بود، از ديدگاه اين وکال
می  ماير آنها از سالی. به خطر می انداخت در کل جامعه ء را ارج و قرب وکالبلکه  نبود

ر ماتی می توان انتظار داشت که با ناديده گرفتن وفسوپرسيدند که چگونه از فردی مانند پر
جايگاه وزينی که جامعه برای او قائل است، خود را تا حد مهره ای در يک روند عامه پسند 

  خوار و خفيف کند؟
  

او به اعضای گروه يادآوری . نظرها پايان دادشيتس بود که به اختالف مانند هميشه، اين ليف
در دادگاه برن هستند، بلکه اکنون  حال مطرح ساختن يک پرونده که آنها نه تنها در کرد

را روشن پروتوکل ها به کتاب   که در برابر افکار عمومی، حقايق مربوط فرصتی مغتنم دارند
، همچنان زمان در حالی سپری شود که ابهامات زياد و خطرات اين کتاب باقی بمانداگر . کنند

او . اهدی زنده نباشد که در مورد اين موضوع شهادت دهدشممکن است که در نسل آينده ديگر 
، چرا که مطبوعات رد افکار عمومی نگران باشيمدر مو تأکيد کرد که هيچ لزومی ندارد که ما

که خواست نازی ها، مردم را از حقيقت آنچه مراحل دادگاه حضور دارند و برخالف در همه 
مهم ترين اصل اين است که اين تيم به اين امر آگاه در دادگاه می گذرد، آگاه خواهند کرد و لذا، 

ليفشيتس می گفت البته درست . باشد که در حال انجام رسالتی برای همه يهوديان جهان است
ن سخنگوی خود معرفی نکرده است، اما را به عنوااست که يهوديان دنيا اين گروه حقوقی 

سالتی خطير را بردوش اعضای اين تيم د چنين ربه خودی خودفاع تيم دردادگاه از يهوديان، 
ليفشيتس تأکيد داشت که . می گذارد و آنها را در جايگاه وکيل همه يهوديان دنيا قرار می دهد

که در  ها  و رويدادهای تاريخی خطير درگير شده است و لذا، شايسته نيستماجرااين تيم در 
شده از سوی نازی های  کار گرفتهروش های به  بس بزرگ و مهم، از چنين هنگامه ای

که دراين زمينه با لوسلی نيز گفتگو کرده و او را کامًال  يادآورشد شيتسيفل .نابخرد، پيروی کند
به باور ليفشيتس، تيم حقوقی برن بايد دستکم در سطح کارشناس . با خود هم عقيده يافته است

 ز بالفاصله اطمينان داد که، از همه ابعاد قضيه آگاه باشد و خود نيشده از سوی دادگاهمنصوب 
مکاتبه با لوسلی در حال . انجام داده است سلی در همين راستا، اقدامات الزم را پيشاپيشلو

ماجرا  شيتس که لوسلی را خوب می شناخت، می دانست که لوسلی همه جزيياتتاگر بود و ليف
اگر آنها دراين تس، به گفته ليفشي. قرار می دهد را به خوبی و چند بار مورد بررسی و پژوهش

هر ه جزييات روند دادگاه را ، می بايست هدف شان اين باشد کدادگاه به پيروزی می رسيدند
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ليفشيتس . شر کنند تا همه جهان از آن آگاه شودمنتچه بيشتر در سطح جامعه و افکار عمومی 
دن کامل هم که تيم مشغول آن است، حتی اگر در دادگاه مجال مطرح ش تحقيقاتیمی گفت که 

لذا به گفته او ضروری بود که دراين مرحله، تيم  . نيابد، در هر حال روزی انتشار خواهد يافت
به پژوهش های خود به طور عمقی ادامه دهد  و همچنين بکوشد که زمينه را برای حضور 

 رآن شدقرار بدر پی اين سخنان خردمندانه ليفشيتس، . دادگاه آماده کند در شاهدان مورد نظر
که اعضای گروه در آينده ی بسيار نزديک دوباره گرد هم آيند تا  روش ها و استراتژی های  

  . مورد بررسی قرار دهندبرای مراحل بعدی در روند کار، را  الزم
  

ايان به پتکميل کرده و در حداقل زمان تحقيقاتش را  ليفشيتس خواست که جرج برونشويگ 
با و اکنون زمان آن بود که  شروع کار دادگاه قرار داشتتيم حقوقی برن در آستانه . برساند

  . قرار دهند بررسی پرونده ها، هرآگاهی مهم مرتبط  را نيز مورد توجه
  

شی نا جرج برونشويگ پس از نگاهی به يادداشت هايش، گفت که او در حال پر کردن خالء 
فعاليت های  است و به اين منظور به رویکوفسکی از اطالعات در مورد گذشته راچ

در زمينه ی جزييات . فرانسوی ها متمرکز شده است در پاريس و تماس هايش با راچکوفسکی
همچنان ابهاماتی برای  پروتوکل هادر ارتباط با کتاب  کوفسکینقش و فعاليت های راچ

 برونشويگ باقی مانده بود و همۀ اطالعاتی که دراين مورد به دست آورده بود، کنجکاوی اش
کوفسکی در بود که راچمطمئن با وجود همه اين ابهامات، برونشويگ . کردمی تر را بيش

قرن نوزدهم فعال بوده و به هنگام نود در پاريس در دهه پروتوکل ها ماجرای جعل کتاب 
واتيکوف و هم هم س. بازگشتش به روسيه نيز در جهت تبليغ آن کتاب عمل کرده است

وکالی ادت دهند ولی برونشويگ نگران بود که مورد شهحاضر بودند در اين  بورتسوف
در دادگاه شد تا  برونشويگ بايد آماده می . آنها در دادگاه برآيندمتهمان در صدد لغو شهادت 

اطالعات و . سخن بگويدصيت پيچيده، اهداف و روش های خاص راچکوفسکی در مورد شخ
  .می کردآگاهی هايی که تاگر فراهم ساخته بود، اين کار را آسان تر 

  
جعل به استاد خود می گفت که نمی تواند با ابهامات باقی مانده در مورد برونشويگ  جرج

کنار آيد هرچند که واقف است که گروه حقوقی برن هر ميزان نيز که تالش  پروتوکل هاکتاب 
نيز با توجه  پروفسور ماتی . از همه جوانب حقيقت آگاه نشود هيچگاهکند باز ممکن است که 

تجربيات غنی پيشين خود می گفت مواردی در دادگاهها بوده که بررسی يک پرونده به صد  به
پروفسور ماتی می گفت به همين . جلسه هم کشيده اما باز حقيقت از پرده بيرون نيفتاده است

احکام خود را بر نتيجه گيری صد در صد که  دليل است که همواره به قضات تأکيد می شود
و در » کنه حقايق«ح است سيستم قضايی انگلستان آنچه بيش ازهمه مطر در .مبتنی نکنند
است و اين در حالی موضوع اصلی کار دادگاه » ی رد شبههدليلی برا«جنايی  پرونده های

بر پايه رسيدن به قطعيت ماجرا تصميم تشويق می شوند  که در دادگاه های فرانسه قضاتاست 
ن است که تيم حقوقی وکالی برن از داليل ادگاه برن روشماتی می گفت اما در مورد د. دبگيرن

ند ثابت کند و می توا برخوردار استپروتوکل مشايخ صهيون الزم برای محکوم کردن کتاب 
ماتی گفت، در برخی از ديگر دادگاه ها، با شواهدی کمتر از . که اين کتاب جعل و کذب است

  . رگ محکوم شده اندممانی به ، متهکه تيم حقوقی برن قراراست ارائه کند آنچه
  

می گفت که جرج برونشويگ حق  کوفسکی کليد حل ماجرا است وماتی موافق بود که راچ
ی جنبه هايی که حت دارد بر ضرورت بررسی همه جوانب فعاليت های راچکوفسکی تأکيد کند،
روند  ماتی می گفت. ممکن است که به نظر برسد چندان با اصل اين قضيه در ارتباط  نيست

که فردی را که ديگر در قيد  کار تيم بايد به گونه ای باشد که به هيچ وجه از دادگاه نخواهد
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حيات نيست، به عنوان مجرم اصلی معرفی کند هرچند که بنظر می رسد که قاضی ماير نيز 
به نظر ماتی، قاضی ماير از . خود نمی خواهد که روند ماجراها  به چنين سويی کشانده شود

. روه انسان هايی است که تالش دارد که حتی پس از مرگش نيز اعتبارش خدشه  نبيندآن گ
اه فراهم آورد ولی مهم تر به دادگماتی می گفت تيم ما بايد امکان عرضۀ هر دليل و واقعيتی را 

از آن، اين است که نبايد به متهمان مجال دهيم تا مطالبی را به دادگاه ارائه کنند که تيم حقوقی 
برونشويگ نيز از جرج اين يادآوری ماتی همان نکته ای بود که خود  .ن را غافلگير نمايدبر

  .آن بيم داشت
  

درباره فعاليت ها و  ، که فردی پرکار و منظم بود،شده از سوی تاگراسناد و مدارک گردآوری 
اما برونشويگ پيش از . به سر شور و نشاط آورده بودرا زندگی راچکوفسکی، برونشويگ 

تحقيقات بيشتر در مورد راچکوفسکی، يک نام ديگر در ليست بررسی های خود داشت؛ نامی 
به گوش می رسيد و چنين به نظر  پروتوکل هاجعل کتاب  که همواره در گفتگوها در ارتباط  با

باز کتاب نقشی نداشته، اما  اين جعلکار اين فرد در خود که  می آمد که حتی اگر ثابت شود
جرج لذا در حال گذر بود و به سرعت زمان  .ر باره او تحقيق کافی نکرده دنمی شد ک

ببرد و   را با خود به خانه مانيلف - سويچ نيعنی ماشويگ بر آن شد که پرونده اين فرد؛ برون
همين شامگاه آن را مطالعه کند تا از فردايش بتواند دوباره بر پرونده راچکوفسکی تمرکز 

  .نمايد
  

  فمانيل  - مانسويچ
  

 Ivan Fedorvich) »مانيلف -نسويچ ويچ ماايوان فدور« 1916سال  مهدر بيست و يکم ماه 
Manasevich Manuilov)  لوگموريس پالئو«به ديدار« )Maurice Paleologue( ،

به هيچ وجه  مانيلف -نسويچ گرچه سفير فرانسه از ما. رفتانسه در سنت پترزبوگ سفير فر
چند ماه پيش . ای داشتدليل قانع کننده  يرايی از او و ديدار با ویما برای پذخوشش نمی آمد، ا
 »گورميکين«: نوشته بود ، پالئولوگ در دفتر خاطراتش1916فوريه  از آن، در سوم

)Goremykin ( خاوستوف«شده و بازنشسته نخست وزير« )Khvostov( وزير کشور، هم ،
هم  پست نخست  )Shtumer( »مرشتور«از کار برکنار شده است و اکنون قرار است که 

رييس اداره هم و  هم شتورمر .وزيری و هم سمت وزارت کشور را در دست داشته باشد
  -نسويچ ماشتورمر برای رياست دفتر خود . دوستان نزديک راسپوتين هستندپليس، هردو از 

  .»...مانيلف را انتخاب کرده است اما اين انتخاب، يک افتضاح است
  

را با دخالت راسپوتين به دست  شايع شده بود که مانيلف اين مقام ارشده جا مپيشاپيش دره
بدبينی نخبگان و اشراف زادگان در سنت پترزبورگ را آورده و اين حقيقتی بود که بالفاصله 

مانيلف که تا پيش از آن نيز از هيچ اعتبار بااليی در ميان جامعه . عليه مانيلف دامن زد
. وانست رسيدن خود به رياست دفتر نخست وزيری را طبيعی جلوه دهدبرخوردار نبود، نمی ت

بود و پس از  های اشراف سنت پترزبورگ در مورد مانيلف هم نظربا ديدگاه  کامًالپالئولوگ 
مانيلِف غير قابل تحمل، همان «: ، در دفتر خاطراتش نوشت، همان روزيلف نيزمالقات با مان

انجام هدف های پليد شتورمر بسيار مناسب است، امروز  رييس دفتر شتورمر، همان که برای
  . »به ديدن من آمده بود

  
قت و صداقت تزاری خدمت کرد، با د پالئولوگ که به عنوان آخرين سفير فرانسه در روسيه 

پر فراز و نشيب سه سال از چهار سال ايام  نه تنها به ثبت رخدادهای تمام، در دفتر خاطراتش
بلکه به نوشتن ديدگاههايش در مورد افرادی که  ،1917 تا  1914ول از دوران جنگ جهانی ا
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. نت پترزبورگ نقش داشتند، پرداختهر يک به نوعی در سياست روسيه و يا جامعه شهر س
محبوبيت پالئولوگ در پايتخت روسيه به گونه ای بود که تمامی درها را در اين شهر به رويش 

ساير شام و يا  اسم رسمی بود، بلکه به هر ضيافتشگی مرهمان همييمی گشود و او نه تنها م
فردی مورد اعتماد بسيار از سوی  او. نيز دعوت می شدبزرگان صرف چای آيين های مهم 

اشراف، نجباء و ديگران بود و افزون بر همه اين ها، دوست شمار چشمگيری از بانوان شهر 
ا به سالن وی اعتماد داشتند و او ر بههمه اين بانوان . سنت پترزبورگ نيز محسوب می شد

در  نيز که پالئولوگ در آپارتمان خويش در ميهمانی های شامی .های خود دعوت می کردند
همواره برگزيده ترين نخبه های شهر سنت  برپا می کرد،) Nova(» نوا«ساحل رود 

پلمات ها برای بسياری از ديمحبوب  ، رخدادیاين ميهمانی ها. پترزبورگ حضور می يافتند
، بلکه به دليل های عالی فرانسوی که به ميهمانان عرضه می شد نه تنها به خاطر خوراک بود؛

لذا ضيافت هايش . در هريک از ميهمانی ها شرکت داشتنددقت بسيار در انتخاب افرادی که 
ايتخت مترصد هر فرصتی بودند که به ديدار مردان پرقدرت پ. بود شده خاص و عامزبانزد 

  .با وی از نصايح او بهره گيرند ضمن گپ زدن ولوگ بشتابند تاپالئ
  

از آنجا که پالئولوگ قصد داشت، دفتر خاطرات خود را در آينده به صورت کتاب به چاپ 
اطالعاتی  می پرداخت، بلکه  انهنه تنها به ثبت وقايع روز دفتر، در اين یبرساند، از اين رو

مختلف که ممکن بود درآينده آنها را از ياد ببرد،  در مورد چهره ها و شخصيت های را نيز
  .درج می کرد

  
يک منبع خوب اطالعات بود و گرچه پالئولوگ به او چندان عالقه ای  مانيلف -نسويچ ما

  .از چندی به حضور می پذيرفتهر نداشت، اما در هر حال او را
  

  : نوشتنين چپالئولوگ در دفتر خاطراتش  ،1916ماه مه در شامگاه بيست و يکم 
  
پليس  مأمورآن هنگام در را که  مانيلف - نسويچ مادر شهر پاريس،  1900ال من در س« 

کوفسکی مشهور پليس روسيه در فرانسه، راچو زيردست رييس  ،"اوخرانا"مخفی تزاری، 
شخصی . يهودی استاصليت مانيلف . بسيار کنجکاوی دارداو شخصيت  .مبود، مالقات کرد

به زندگی اشرافی عالقه  کری و ذهنی  بسيار دقيق  و سريع الذهن است،است که در امور ف
در کنار همه اينها، مانيلف يک مأمور و . ، عاشق لذت بردن از زندگی استدارد و در هر حال

از عمليات  یدر سال های اخير، در شمار. و جاعلی بالفعل است شخصيتی سبک جاسوس با
داشته و اين خود نشانه عالقه بسيار او به ماجراجويی  شرکت "اوخرانا"سازمان موفقيت آميز 

در آنها به  از جمله وقايعی که دست مانيلف. داشتن شهامت استنشانگر  ،و از سوی ديگر
شهرهای کيف،  ، نقشی است که وی در کشتارهای يهوديان درخوبی به چشم می خورد

هم به خود شهبانو را که توجه ر اين اواخر موفق شده د .لکساندرووسک  و اودسا داشته استا
   .»ا خدمت بسيار او به راسپوتين استسال ه جلب کند که اين خود نتيجه ی

  
: تاريکی از وضعيت روسيه ترسيم کردسيمای بسيار  در مالقاتش با پالئولوگ، مانيلف

اوضاع در جبهه های جنگ خوب نيست در حالی که احساسات انقالبی هم در صفوف ارتش «
ازان با آن روبرو بودند، پس از اشاره به سختی های وحشتناکی که سرب. »ويت استدر حال تق
نبايد فراموش کرد که . رتش درپشت جبهه ها هم در حال فروپاشی استا«: گفت مانيلف

از همه مليت ها، همه  آمده اند؛امپراطوری روسيه  سربازان ارتش از همه نژادها و طبقات در
بايد بدانيد که اين وضعيت، . آنها حتی يهوديان به چشم می خورند مذاهب و دين ها و در ميان

  . »درست باب طبع عقايد انقالبی است
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 ده بود و معتقد بود که يهوديان عاملهيچگاه احساسات ضد يهودی خود را پنهان نکر مانيلف
جرج برونشويگ در اين حال از خود پرسيد که چگونه است  .پرده انقالب هستندپشت 
انی که به دين ديگری می آيند، اغلب به دشمنان سرسخت يهوديان تبديل می شوند؟ آيا اين يهودي

را رها و تحت تعقيب يک اقليت تحت ستم  از اين گناه است کهاحساس نفرت و دشمنی، ناشی 
  کرده و به فراموشی سپرده اند؟

  
برونشويگ . باشد کل هاپروتويکی از جعل کنندگان کتاب  حقيقتًا ت نبود که مانيلفدليلی در دس

ندی در مورد نقش احتمالی مانيلف در اين زمينه وجود ندارد و س با خود می انديشيد که دليل
  .هر چند که در همه گفتگوها در باره اين کتاب جعلی، نام  مانيلف نيز مطرح است

در  ،یدر هر حال و به شکل گ به اين نتيجه رسيد که مانيلف،پس از مطالعه پرونده، برونشوي
در چند گفتگوی شخصی، پذيرفته  مانيلف خود. نقش داشته استپروتوکل ها توطئه تهيه کتاب 

شويگ با خود انديشيد که اين گفتۀ ثبت شده از برون. جعلی است پروتوکل هابود که کتاب 
مسلم  تنيست بلکه يک واقعي ک نظري، صرفًا در ماجرا دليلی بر اين است که نقش او مانيلف،
  . است

  
خالف  نگذاشته بود و براز خود به جای هيچ اثر و رد پايی از آنچه که انجام می داد،  مانيلف

. الف نمی زد پروتوکل هادر جعل کتاب  ميهمانی ها در باره نقش خود ، وی درگولووينسکی
وی بخش مهمی از عمليات  با هوش تر از آن بود که خود را لو دهد ولی در هر حال مانيلف

در همه اين قضايا  مانيلفکه در پاريس بوده و غيرمنطقی است اگر ادعا شود  راچکوفسکی
از همان اوان جوانی  عل و تقلب جزيی از زندگی اش بود وجبه ويژه که . نداشته استدخالتی 

  . به چنين کارهايی عادت داشت
  

» کوونو«رتودوکس مسيحی و مادری يهودی در شهر واز يک پدر ا 1869در سال  مانيلف
)Kovno (ه تاجری سالگی به وسيل ، در سن پنجبنا به داليلی که مشخص نيست.  به دنيا آمد

اين تاجر به دليل تقلب در . ف به فرزندی پذيرفته شدمانيل -سويچ مان. اس. ثروتمند به نام اف
سيبری تبعيد شده و پس از بازگشت از تبعيد، از راه معامالت طال به ثروت  اسناد مالی به

  . دست يافت سرشاری
  
قه نشان خود نيز ريشه ای يهودی داشت، اما به دين مسيحيت عال مانيلف -مانسويچ . اس. اف

يهودی شناخته می شد،  مادری يهودی داشت و به همين خاطر را که وی مانيلف طفل. می داد
  . به شيوه مسيحيان غسل تعميد داد

  
از آن شايعات زيادی زبانزد همگان  پسآشنا شد و  اش با برادرخوانده ، مانيلف1888در سال 

نداده هرگز به خود زحمت  مانيلف .بود که وی با اين برادرخوانده اش رابطه جنسی يافته است
با افراد با  به او کمک کرد تا مانيلفبرادر خوانده . است بود تکذيب کند که يک همجنس گرا

 ،مشکالتروبرو شدن مانيلف با گام همواره به هننيز نفوذ و مهم آشنا شود و در سال های بعد 
همين برادر خوانده بود که سرانجام مانيلف . می کرد استفاده مانيلفاز نفوذش برای کمک به 

به يک  مانيلفکرد و از آن پس  را با مسئولين ارشد در اداره پليس سنت پترزبورگ آشنا
لب به جاسوسی از وی اغ دراين پست،. ، تبديل شد»اوخرانا«خبرچين پليس مخفی تزاری، 

  . اديبان سرشناس شهر می پرداخت
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 »اوخرانا«سازمان  با وزارت کشور و در دوره ای طوالنی از زندگی اش به تماس مانيلف
نوان از شغلش به ع ایاما جد. ادامه داد و به تدريج به جاسوسی بسيار با اهميت تبديل شد

 قد ادبی بود و مقاالت،ه و منويسنديک روزنامه نگار، نمأموراطالعاتی و خبرچين، مانيلف 
و  داشت و همچنين کتاب هايی را در امور اقتصادتئاتر  نوشتارها و کتاب هايی در زمينه ی

به خوبی به زبان فرانسه سخن می گفت و  او. سنت پترزبورگ به رشته تحريرکشيدزندگی در 
بود و در  به فعاليت ، در پاريس به عنوان يک جاسوس مشغولنود قرن نوزدهم از اوايل دهه

يک نشريه . ، مقاالتی منتشر ساختهمان حال در يک روزنامه فرانسوی، با نام مستعار ادبی
سياست  کارشناس امور زنان، سيگار برگ، اسب و«می کرد، وی را که مقاالت او را چاپ 

در آنها حضور می يافت، از وی به عنوان و در محافلی که معرفی می نمود  »خارجی
  . ماجراجو ياد می شد مه نگاریروزنا

  
را می پذيرفت و که خود عقيده و مرام مشخصی نداشت، با آغوش باز هر پيشنهادی  مانيلف

. البته باالترين دستمزد ممکن را به او بپردازدکسی بود که  عامل وهرحاضر به خدمت  به 
طور کامل به او  يت های ويژه استفاده می کرد، هرگز بهمأموردر  راچوفسکی که از مانيلف

  .می ناميد» آن يهودی کثيف«را  مانيلف ،اعتماد نداشت و در انظار عمومی
  

ماجراهای از فرانسه به روسيه بازگردانده شد و در پی آن در سلسله  مانيلف، 1905در سال 
 1916شد که در سال  تين مشهور، موجبروابط  نزديک او با راسپو .درگير گرديد گوناگونی
وزير ) Sturmer(در آن هنگام، شتورمر. رگزيده شودکشور بن رييس دفتر وزير او به عنوا
اما اين . در پايتخت روسيه بخشيد مانيلفبه اعتبار  اين سمت جديد وزن خاصی. کشور بود

  .، عمری کوتاه داشتموفقيت شغلی
  

  : ، پالئولوگ در دفتر خاطراتش نوشت1916در دوم سپتامبر 
 وزارت کشور برگزيده شتورمر او را به سمت رييس دفترش درمانيلف، همان فردی که  «

هامی اين ات. می گويند متهم است که از يک بانک اختالس کرده است. بود، بازداشت شده است
نگر طبيعت و ماهيت اوست و کسب درآمد وی جور در می آيد و نشااست که براستی با نحوه 

  .»تتازه اين سبک ترين جرمی است که مرتکب شده اس
  

شد، ولی  چندين بار به دليل دخالت های مقامات باالتر دچار وقفه گرچه تحقيقات ازمانيلف
عبرت درس نيز از اين محکوميت  اما مانيلف. سرانجام وی به هجده ماه حبس محکوم گرديد

او کوشيد با جعل يک : باه خود را مرتکب شدين اشترفت و پس از آزادی از زندان، واپسنگ
هنگامی که برای بازداشتش آمدند، کوشيد . به اختالس بپردازد، دوباره »اواخرانا« سند سازمان

در اين زمان ديگر براستی کسی در . اين بار به مرگ محکوم شدتا بگريزد، اما به دام افتاد و 
  .را از جوخه اعدام نجات دهد اطراف او باقی نمانده بود که وی

   
ق و بررسی بيشتر در باره پيشينه دستياران ويگ تصميم گرفت که از تحقيجرج برونش

، يعنی خود راچکوفسکی متمرکز شود؛ همان فرد اصلی راچکوفسکی دست بکشد و اکنون بر
خرابکاری، جاسوسی، جعل اسناد، خيانت، بازداشت های راچکوفسکی که هر بار بحث تقلب، 

در . دامات شنيده می شدآمد، نام او نيز همراه اين اقنادرست، غارت و حتی قتل به ميان می 
. نام راچکوفسکی به گوش می رسيد پروتوکل مشايخ صهيونهر صحبتی درباره کتاب 

 بود که دست نوشته کتاب گفته بود که راچکوفسکی همانی» دوشايله«سرگئی نيلوس به 
، »ربلوته«و خانم » رادزيويل«شهادت پرنسس برپايه . فرستاده بود را برايشپروتوکل ها 

. پرداخته بودبه جعل کتاب کوفسکی او بنا به دستور راچتاييد کرده بود که  کیگولووينس
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شت پرده ی جعل کتاب بود؛ اين کوفسکی در پگفته بود که راچ اتيکوفوبه س هم » بينت«
شهادت مفصل و توأم با شرح . بسيار مهم شمرده می شد اول و سخنان بينت، شهادتی طراز

شهادت . قاضی دادگاه را متقاعد سازد ود کافی بود تاجزييات از سوی بينت، به خودی خ
. ستقيم بود، اما دليلی وجود ندارد که قاضی آن را باور نکندغيرمواتيکوف گرچه س

ادای شهادت ه است که سواتيکوف حاضر ب خوشحالی با خود می گفت جای بسی برونشويگ
  .است در دادگاه

  
اريس کوفسکی در پباره فعاليت های راچعات زيادی در اتيکوف اطالوبرونشويگ ازطريق س

بوده  همه اين قضايا به دست آورده و به اين نتيجه رسيده بود که راچکوفسکی، کانون و محور 
برونشويگ باز با خود می گفت که بايد به شکلی همه جانبه به بررسی زندگی . است

فعاليت های او پی برده  راچکوفسکی بپردازد تا پيش از آغاز کار دادگاه، به چم و خم زندگی و
  . باشد

  
برونشويگ تصميم گرفت که آن شب دستکم چند ساعتی بخوابد تا مطالعه پرونده راچکوفسکی 

  .را از فردا از سر گيرد
  

  جاسوس و جاعل بزرگ رَاَبيچ راچکوفسکی،  وپطر ايوانو
  
 طرکه براستی اگر پ آورد و انديشيد به ذهن خود فشاررج برونشويگ برای لحظاتی ج

پنجاه و نه سالگی در ايستگاه قطار در سن  1910وفسکی دراکتبر سال ويچ راچکايوانو
خريداری شده خود در  حاليکه می خواست به ملک تازه در) Rezhitsa( »اتسيرژ«
  برود، ناگهانی نمرده بود، چه اتفاق هايی پس از آن رخ می داد؟) Vitebsk( »ويتبسک«
  

ی بازگشته بود و به نظر می رسيد که خود را آماده به تازگی به روسيه  راچکوفسکی
رگش، به نظر می آمد که مانند انسانی عمل می کند که پيش از م مدتی. ازنشسته شدن می کندب

در آن زمان شايعات بسياری وجود . خويش استو حفظ  نام گذشته خواهان احيای اعتبار 
پايان رسانده خاطرات خود را به  کار تهيه و نوشتن راچکوفسکی ،ها داشت که بر اساس آن

چاپ برخی با عالقه زياد منتظر  .اين شايعات موجب واکنش های بسياری شده بود. است
برای . به اين موضوع می انديشيدند برخی ديگر با ترس و واهمه  خاطراتش بودند در حالی که

 در پايتخت همی در رويدادهای مهم  و مرکزی نقش م راچکوفسکیدهه،  مدتی بيش از سه 
فراد سرشناس را از ترس به که بسياری از ا او از اسراری آگاه بود. انسه  داشتو فر روسيه 

خودی خود می توانستند بحران های سياسی  به اسنادی دسترسی داشت که به .لرزه می انداخت
بودند تا آن را  راچکوفسکیبرخی خواهان دسترسی به خاطرات . گسترده ای را بوجود آورند

را نابود ی به اين خاطرات بودند تا  آن برخی ديگر در پی دستياببه چاپ برسانند در حالی که 
  .کنند

  
در مورد اين خاطرات، اظهار نظرها و حدس و گزارشهای مفصل چاپ شده در روزنامه ها 

بعضی از روزنامه ها گزارش می دادند که . گمانه زنی های گوناگونی را در پی آورده بود
يش از مرگش شروع  به نگارش و تنظيم خاطرات خود کرده و تنها چند ماه پ کیراچکوفس
برخی از روزنامه ها هم می نوشتند که . به هنگام مرگش هنوز تکميل نشده بود نوشته ها

که تا ده  ش نگاه دارد و از آنها طلبيدهنزد دوستان می خواسته که خاطراتش را راچکوفسکی
 يک روزنامه ی ديگر گزارش می داد که. رسندبه چاپ ن سال پس از مرگش، اين خاطرات

او، به اداره پليس مخفی تحويل می شود تا اسناد و مدارک  و همچنين راچکوفسکیخاطرات 
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يعاتی حتی شا .صالح می داند، در مورد اين خاطرات تصميم بگيرد هر طوراين اداره خود 
سازمانهای  اعضای وفسکی،راچکمرگ  ، چند سال پيش ازوجود داشت که بر مبنای آن
آن هنگام کرده بودند تا او مدارک و خاطرات خود را که در  انقالبی مذاکراتی را با وی آغاز

 راچکوفسکیبه موجب اين شايعات،  هرچند که -دارای ارزش تاريخی بود، به آنها تحويل دهد
زمينی نيروهای  ردنيای زي راز اين کار خودداری کرده و گفته بود که نمی خواهد خاطراتش د

می خواهد خاطراتش  گفته بود راچکوفسکی همين شايعات تأکيد داشت که. انقالبی ناپديد شود
  . ارزيابی شوند درست یرويدادهای تاريخی به شکل مّورخان قرار گيرد تادرآينده در اختيار 

  
ناد آن، جرج برونشويگ به گفتگو با ليفشيتس درباره احتمال دسترسی به اسشب پيش از 

ما حتی نمی دانيم که آيا آن اسناد وجود دارند يا «: برونشويگ گفت. کوفسکی پرداخته بودراچ
  .»يمما نمی توانيم تنها براساس شايعات قضاوت کن خير؟ در اين رابطه

  
 و از برونشويگ پرسيد که آيا  س گفت که شايعات چندان بی پايه و اساس هم نيستشيتاما ليف

ا خير؟ هرچند اين نام به گوش را به ياد می آورد ي (Zur Beek)» کيبر تسو گوتفريد«نام 
در اين بررسی ها و مطالعات ولی او آنقدر نام های مختلف را  برونشويگ آشنا به نظر رسيد

يفشيتس به ل. به خاطر سپرده بود که سريعًا چيزی در مورد اين فرد به خاطر نيآورد
که عليه  بود دادگاهی در آلمانی از متهمان يک  يکبرتسو که  برونشويگ يادآوری کرد

برونشويگ . برپا شد)  Iron Broom( »آيرون بروم«تحت عنوان  ها نازیاز گروهی 
پروتوکل بار کتاب  يک همان کسی نبود که برای نخستينبرکه آيا اين تسوکنجکاو شد که بداند 

  ؟را در آلمان منتشر کرد ها
  

ين شخص ک نام اصلی ايبر شيتس افزود که تسواما ليف. دس به اين پرسش مثبت بوشيتپاسخ ليف
همچنين به عنوان سروان بود که ) Ludwig Muller( »مولر لودويگ«اسم حقيقی اش . نبود

کتاب  1911در چاپ سال .  شناخته می شد) Muller Von Hausen(» ن هاوزنومولر ف«
نام نيلوس خودداری  پ از ذکرنيلوس نيز به اين امر اشاره شده بود، گرچه در آن چاسرگئی 
در پايان جنگ جهانی اول در سال  پروتوکل هاکه نسخه ای از کتاب  تسوربيک. شده بود

: دستش رسيده بود، خيلی زود پی برد که اين کتاب از چه ظرفيتی بر خوردار است به 1918
 ها ودردناک جنگ برای آلمان  سرانجاِمگ جهانی اول، آغاز جن متهم کردن يهوديان به

روحيه  آلمان ها   باال رفتن روسيه دانستن، مطالبی بود که موجب يهوديان را مسئول انقالب
چه . می توانست به عنوان پلی ميان بازندگان و برندگان جنگ عمل کندمی شد و همچنين 

می تواند موجب نزديکی قلب ها و اتحاد صفوف  يک دشمن مشترکوجود  چيزی بهتر از 
  ؟يک ملت شود

  
و تحت عنوان  توسط تسور بيک 1919در دسامبر پروتوکل ها ترجمه آلمانی کتاب  ستيننخ
  .چاپ رسيد» اسرار مشايخ صهيون«

و دانست که برای رسيدن به اهدافش، بايد کتاب به طور جدی ويراستاری شود  ک میيبرتسو
می توانست نيلوس که نام سرگئی  بنا براين،. و جمالت اسرارآميز آن حذف گردد همه واژگان

به جای آن، . منبع غيرقابل اعتماد و مشکوک تلقی شود، از کتاب حذف گرديدبه عنوان يک 
و نيز سخنانی را که ادعا می کرد   1901ام در سال گفته های يک حاخ، ک در کتابيبر تسو

) Lemberg( »لمبرگ« در شهر 1912در کنگره صهيونيسم در سال  که چند حاخام ديگر
  . به کتاب افزود ،بيان کرده اند
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رويدادهای جاری اشاره نيز به و  »توطئه يهوديان«با نوشتن مقدمه ای بر کتاب که در آن به 
از رهگذر فروش اين کتاب، به پول که به زودی  يک اطمينان خاطر يافتبر شده بود، تسو

  .هنگفتی می رسد
  
با جلد اعالی و هم  لی اشونشويگ يادآور شد که چاپ آن کتاب؛ هم با جلد معموشيتس به برليف
) Count Behr( »بهر«نت و ُک) Otto Salm( »سالم اتو«از طريق کمک مالی شاهزاده  آن،

لمان بود، امکان پذير شده ايالت پروس آ شين حزب محافظه کار در مجلس عليایپي که رهبر
تايی ق روسبويژه در مناط برای تبليغ کتاب، فعاليت برنامه ريزی شده گسترده ای،. بود

سرشناس نيز به تشويق خريد کتاب و در همان حال دربار سلطنتی و محافل  صورت گرفت،
. بتدريج، اين کتاب به عنوان هديه ای با ارزش در محافل بسياری مطرح شد. اقدام کردند

چه  همزمان، فصل هايی از آن نيز در مطبوعات مورد نقل قول قرار می گرفت و بدين ترتيب،
  آن را با صدای ه در اجتماعات کوچک عمومی، نقاالن و گويندگاندم و چدر خانه های مر
  . بلند می خواندند

در آلمان بيش از يکصد و بيست هزار نسخه از کتاب چاپ شده توسط  1920تا پايان سال 
  .يک،  به فروش رسيده بودبر تسو

  
يد، برونشويگ هنگامی که صحبت های برونشويگ و ليفشيتس درباره تسور بيک به درازا کش

خود احساس کرد که به راستی در حال پرت افتادن ازاصل موضوع هستند و لذا گفت قرار بود 
يک هم کامًال با بر تسو اما ليفشيتس با اصرار گفت موضوع .بر راچکوفسکی تمرکز کنيم

 پروتوکل هاکتاب ارتباط دارد که می گويد راچکوفسکی اسناد مرتبط با نحوه ی جعل شايعاتی 
برونشويگ که در مورد ارتباط اين دو موضوع با يکديگر کنجکاو بود، از . ا مخفی کرده بودر

کتاب که تا کنون مطرح بوده است، همان نسخه تنها نسخه آلمانی  ليفشيتس اين نکته را شنيد که
در گردهمآيی  بعدها همان نسخه ی کتاب نيز. است» آلفرد روزنبرگ« چاپ شده از سوی

تا آن هنگام چيزی در  ها در برن توزيع شد و به همين دليل است که کمتر کسی هواداران نازی
ک يبر اين نسخه از کتاب، تسو در ديباچه. يک شنيده استبر تسو مورد نسخه چاپ شده توسط 

ژنرال کورلوف  د که برای ديگران ناآشنا بود و آن اين کهموضوعی جالب را يادآور شده بو
)Kourlov(، در برلين درگذشت،  1923 ، که در سال»اوخرانا«فی تزاری، رييس پليس مخ

به . فاش کرده بود اطالعاتی محرمانه را در مورد مرگ راچکوفسکی برای خود تسور بيک
کتاب   در مورد ريشهکوفسکی را احضار کرد و از او ، روزی وی راچگفته کورلوف
. وضيح و گزارش خواسته بود، تکوفسکی پنهان کردو اسناد ذيربط که راچپروتوکل ها 

اما تنها سه روز بعد،  راچکوفسکی قول داد که گزارش مورد نظر را تنظيم و به او ارائه کند
درگذشت و قول و قرارش با کورلوف ناکام  و به طرزی مرموز در ايستگاه قطاربه ناگهان 
 ته بود که ژنرال کورلوف اطمينان داشت که مرگ ناگهانیک نوشيبر تسو. باقی ماند

 کتاب رابطه با تهيه کردن همه حقايق در ءکوفسکی، نتيجه مستقيم قول او برای برمالراچ
  . بودپروتوکل مشايخ صهيون  جعلی

  
رال کورلوف اين سخنان را حدود ژندرهمين حال بر اين نکته انگشت می گذاشت که شيتس ليف

  .ک گفته بوديبر کوفسکی به تسوده سال پس از مرگ راچ
راين جا به ليفشيتس گفت که ديگر وقت صرف کردن به روی اين مسايل جرج برونشويگ د

را برای ژنرال کوفسکی هيچگاه حقيقت راچ بس است بويژه که در اين نکته ترديدی نيست که
باقی ماند و يا حتی ممکن است   خاطراتش در يک مخفيگاه امن و گمنام کورلوف بيان نکرده و

  .های قبلی نابود شد و برای هميشه از بين رفت که اين اسناد توسط  عواملی با غرض
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ه ب با نگريستن بر عکسی که تاگر از راچکوفسکی برای جرج برونشويگ فرستاده بود، جرج
 سبيل آراسته و ريش دلپذير، و مهربان با آنسختی می توانست باور کند که اين چهره روشن 

صاحب پشتکاری باشد که سوس ماهر و جاه پدربزرگ ها شبيه است، همان َاَبرکه بسيار به قياف
سياری از رويدادهای ب و طّراح معماربه مثابۀ  همگان از او درهراس بوده اند؛ همان کسی که

فراد سرشناس را بد نام کرده بسياری از ادر کشورهای اروپايی عمل کرده بود؛ بين المللی 
را با پنهان  ود و افراد ديگریبه مجازات رسانده ب بود؛ افراد زيادی را به خاطر خطای ناکرده

چهره آرام و مطبوع . کرده بود ، از خطر مجازات رهانيده و خوش نامساختن اسرارشان
وشمند و عملکرد کامًال ذهن ه ،آهنين با روحيه  ، به هيچ وجهاين عکسدرراچکوفسکی 

  .غيراخالقی او همخوانی نداشت
  

که دولتی  انتظار می رود بلند پايگان نامه ها درزمان مرگ راچکوفسکی نوشته بودند کهروز
ستورات آنها را با از د یشريک بودند و وی بسيار همگی با راچکوفسکی در اسرار متعددی

 اما سرانجام، هيچ مقام رسمی در. در آيين خاکسپاری اش شرکت کنند داده بود،وفاداری انجام 
ن به مراسم خودداری و همکارانش از رفت حضور نيافت و حتی دوستان نزديک خاکسپاری

. ه شدبه خاک سپرد ،فرزند و دو دوست فرزندش جسدش تنها با حضور همسر، يگانه. کردند
 رييس جمهوری فرانسه .اما واکنش مقام های فرانسه به مرگ راچکوفسکی بسيار متفاوت بود
  .نماينده ای را اعزام کرده بود تا دسته گل بزرگی را بر مزار او بگذارد

  
دريافتم همه چيز با بازداشت راچکوفسکی به دست مأموران پليس مخفی روسيه هنگامی که 

آغاز شده بود، برای من هيچ چيز نمی توانست زندگی شغلی پر از موفقيت او را با رفتار 
  . عادی يک جاسوس تطبيق دهد معمولی و

ه بودند، و در دسترس عموم قرار گرفت اکنون که آرشيوهای اسناد تاريخی روس ها گشوده شده
از اداره اسناد  2586همکار روس من، بوريس، توانسته بود يک فتوکپی از پرونده شماره 

دولتی فدراسيون روسيه را برای من بيآورد، که بر روی آن با دستخط زيبايی اين عبارت 
کارمند . 1905آرشيو رسمی فدراسيون روسيه، اداره پليس، دايره ويژه، «: نوشته شده بود
و نيز اين عبارت به روسی » ای ويژه، رتبه چهار، پطر ايوانوويچ راچکوفسکیمأموريت ه
  .Diestvitel'nyi Statskii Sovetnik Petr Ivanovich Rachkovskii: قيد شده بود

  
ی پطر بوده اين عنوان و رتبه رسم بوريس با ترجمه جمله روسی باال به من يادآوری کرد که

خط خوش نگاشته شده و به همين دليل بود که عنوان اين  قلمی به سبک آن زمان و به با که
  . پرونده به ظاهر زيبا می آمد

کارت پليس «: بود، چنين نوشته شده بود 1879در صفحه اول پرونده که مورخ سيزدهم اوت 
  . »2739ويژه شماره 

 بوريس که مورخ و کارشناس امور آرشيو بود، برای من توضيح داد که تاريخ های ذکر شده
  در اين پرونده، مربوط به ثبت وقايع بود و همچنين تاريخ روی جلد پرونده، روز رسيدن آن

  . را بيان می کند  1905به آرشيو اداره پليس در سال 
همان بود؛  به هنگام سفرم به سنت پترزبورگ، بوريس ساختمان پليس را به من نشان داده

آن بنا، ساختمانی سه طبقه و . رار می گرفتندجايی که در آن روزها، مظنونين مورد بازجويی ق
خاکستری رنگ، با رديف هايی از پنجره ها و سايبان هايی به سبک قديمی ، يک وروديه تنگ 

پترزبورگ کمترين همخوانی را و ديواری زشت بود که با سيمای دلپذير شهری مانند سنت 
  . داشت
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او در  احتماًالسکی بازداشت شد، ، راچکوف1879بوريس گفت، هنگامی که در سيزدهم اوت 
تالش کردم با دقت کردن در يک کارت چاپی در . اين ساختمان مورد بازجويی قرار گرفت

د، چهره آن با جوهر سياه پوشانده شده بوداخل پرونده، که برخی از حروف نوشته شده در 
و با راچکوفسکی جوان و بازداشت شده را مجسم کنم که روبروی بازجوی خود نشسته 

  :خشکی و سردی به سئواالت او پاسخ می دهد
  
  يچوايوانوراچکوفسکی، پطر :  نام
  سال  28: سن

  اشراف از: جايگاه اجتماعی
  )  Dubossary( »دوبوساری«پسرشهردار شهر : اصل و نسب

  روس: مليت
  ارتودوکس يونانی : مذهب

  )Kherson Gabernia( »خرسون گابرنيا« درايالت» دوبوساری«شهر : محل تولد
  سنت پترزبورگ: محل سکونت

  وزارت دادگستری کارمند: شغل
زيرا من به خاطر خدمتم پولی «ر کتاب هايی که می نويسم از محل حق االنتشا: منبع درآمد

   .»دريافت نمی کنم
به کار مشغول است و با  »دوبوساری«پدرم به عنوان شهردار شهر : جايگاه مالی والدين

  .همسرش زندگی می کند حقوقی که می گيرد، با
  . ، ولی جدا زندگی می کنيممتأهل: وضعيت تأهل

 »یردوبوسا«دبيرستان شهر  :مالی می شديد؟ تأمينوضعيت تحصيلی، و به وسيله چه کسی 
  .و پدر و مادرم هزينه آن را می پرداختند

  . فارغ التحصيل شده ام: اگر فارغ التحصيل نشده ايد؛ دليل آن چه بوده است؟
  .هرگز به خارج نرفته ام :ر خارج از روسيه اقامت داشته ايد؟آيا د

  .هرگز :آيا تا کنون مورد بازجويی قرار گرفته ايد؟
  

  : خط خود نوشته بود در زير اين کارت چاپی، بازجو با
  » عدم ثبات سياسی« : اتهام

  .»دربازداشت بماند«: مجازات بازدارندگی
  
  

دادگستری کار می کرد و در آنجا شغلش محقق  سه سال بود که برای وزارت راچکوفسکی
مجله های آن زمان کسب چاپ مقاالتش در راه نيز پولی بود که از   منبع درآمدش. دادگاه بود
 »يهودی روسی«وی به سمت سردبير مجله تازه انتشاريافته  1879در آوريل  .می کرد

را مورد تفتيش قرار آپارتمانش  بيست و پنجم ژوييه، پليس کمتر از سه ماه بعد در. انتخاب شد
ی دانشجويی کوفسکی در محيط هاا به پليس گزارش داده بود که راچه يکی از خبرچين. داد

وبی با انقالبيون مظنون آشنا به شمار می رود و به خبسيار با نفوذ است؛ يک تبليغاتچی زبده 
ر ليست فراری های د ،نام داشت) Matrosov(» ماتروسوف«يکی از اين انقالبيون که  .است

ی کوفسکی ليست بلند بااليياد شده همچنين فاش ساخت که راچ خبرچين. مورد تعقيب پليس بود
 »لياای و زمليا«زمينی  که در مقاله ای در نشريه زير از آدرس هايی را در اختيار دارد

)Zemlia I Volia (تا در روسيه آن زمان، چنين اطالعاتی کافی بود  .به چاپ رسيده بود
  .دليلی برای تحقيق و بازداشت يک فرد باشد
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از . يس حاکی از گزارش مفصلی از مطالب يافت شده در آپارتمان راچکوفسکی بودپرونده پل 
و دست نويس  مقاالتی در مورد يهوديان، سنت های يهودی ، اشعاری در مورد اورشليم  جمله،

  .رسدبه چاپ ب »يهودی روسی« مقاالتی که قرار بود در نشريه
  

دوران جوانی، راچکوفسکی بسيار به موضوع يهوديان عالقه  بوريس متذکر شد که حتی در
 با مطالعه ليست ذکر شده در پرونده پليس، آشکار بود که نفرت راچکوفسکی از. داشت

 ش مبدليک اصل در زندگی ا  عليه يهوديان، به تدريج به يهوديان و اقدامات سرکوبگرانه اش
  . شده بود
و  سياسی و بازجويی ر شگفت بودم که چگونه ممکن است يک مظنون به بی اعتباریمن د

  ؟ مورد اعتماد پليس مخفی مبدل گردد زندانی شده، به يک جاسوس
  

می آمد که وی آماده ی دادن هر پاسخ کوفسکی چنين براز گزارش مربوط به بازجويی راچ
بوده است که می خواسته شجويان در تماس او فقط به اين دليل با دانگفته بود که . بود مناسبی

انقالبی يا سوسياليستی  او هرگز دارای عقايدتأکيد کرده بود که . بنويسداست نمايشنامه ای 
تنها با يکی از اين . تماس دارد، ديدار نکرده است با آنها نبوده و هرگز با افرادی که ادعا شده

مالقاتی ) Iasnivitskii( »تسکیييوياسن«ماتروسوف به طور تصادفی در منزل يعنی  ،افراد
  .داشته است

  
کوفسکی کردند، اما نتوانستند زيرنظرداشتن فعاليت های راچرا صرف  مأموران پليس مدتی

دهم سپتامبر، پس از  در روز. وی به دست آورند برای اثبات سوء ظن و اتهام بهدليلی واقعی 
ليس حاضر نبود که بطور کامل از وی اما پ. آزاد شدجوان کوفسکی يک ماه بازداشت، راچ

در . ار می گرفتمظنونان هنوز بايد مورد تحقيق قر تماس های او با چند تن از. رفع اتهام کند
پايين پرونده راچکوفسکی، تصميمی که بازجويان پليس در مورد او گرفته بودند، ذکر شده 

  .»تعقيب وی ادامه يابد –کوفسکی آزاد شود راچ«: بود
  

او به . شيده استکوفسکی به اين نتيجه رسيده بود که ديگر بيش از اندازه سختی کچاما را
در حالی که به آن ساختمان . زندانی شودهنگام آزادی با خود عهد کرد که ديگر کاری نکند که 

ز درهای اين ساختمان می گذرد، ا ، با خود گفت بار ديگر کهخاکستری زشت نظر می انداخت
کوشد از  همگان می دانستند که پليس همواره می. و دراين نهاد رسيده باشدبايد به مقام بازج

اين همان روشی بود که بخاطر آن، بسياری از . ميان انقالبيون خبر چين هايی استخدام کند
و در چنين اعتماد می کردند،  نزديک ترين دوستانشانسختی به به  افراد در آن زمان، حتی

نعت اخالقی در برابر خود نمی ديد تا به يک خبر چين مبدل يچ مماکوفسکی هچرا احوالی،
   .ی او تبديل شدبزودی دروغ ، تظاهر و خيانتکاری به مهم ترين خصيصه ها .نشود

متعجب شده بودند که اين مرد جوان  چکوفسکی نيزرا حتمًا بسياری از خود مقام های مافوق
دون پايه  ینها به عنوان جاسوسظن قرار داشت و کارش را ت که هنوز در غباری از سوء

مخفی روسيه در سراسر  به سمت رياست پليس ،پنج سالچگونه فقط با گذشت آغاز کرده بود، 
   .اروپا منصوب شد

  
به مقام جديد در  فاصله ميان آزادی راچکوفسکی از زندان تا انتصاب پنج سالآن در مورد 

، يعنی 1912ماه مه ت و چهارم ماه تنها در روز بيس. اريس، آگاهی های زيادی درز نکردپ
له ای تحت در مقا »اخبار بورس«کوفسکی بود که روزنامه چدو سال پس از مرگ را تقريبًا

ی را در باره جزييات)  RوN ژنرال های ( »کوفسکیچکی و راژنرال ها نوويتس«عنوان 
له به خوانندگان در اين مقا. منتشر کرد که تا آن هنگام کمتر کسی از آن آگاه بودکوفسکی چرا
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حات سياه تاريخ با صف کوفسکی را در ارتباط چل زياد نام راحتماشده بود که آنها به ا یيادآور
به  کوفسکی يک چاپخانه راچرا ، به ياد می آورند که»اوخرانا«پليس مخفی تزاری، سازمان 

يهوديان انتشار مطالبی تحريک آميز اختصاص داد که در نتيجه آن کشتارهای بسياری عليه 
) Azef( »آزف«دخالت وی در ماجرای جاسوس  در اين مقاله همچنين به. صورت گرفت
بخشی از حقايق زندگی وی کوفسکی بود که مردم با چپس از مرگ رااکنون . اشاره شده بود
يک  ،و بر روی کاغذ رسمًاکوفسکی با آنکه چکه را ه بوديادآوری شد در مقاله. آشنا می شدند

خلی و خارجی در اجرای سياست های دا ی مهمنقشدر وزارت کشور بود، ولی  پايه مقام دون
بود که افکار عمومی متوجه می شد که کوفسکی  چرااکنون، پس از مرگ   تنها .روسيه داشت

سراسر در فرانسه، بلکه در روسيه مدتی طوالنی نه تنها به عنوان رييس پليس مخفی وی 
  .اروپا فعاليت داشته است

  
درمورد فعاليت  ،نوويتسکی ،که از ژنرال ژاندارمری وق به گزارشی استناد می کردمقاله ف
توجه بسياری مبذول کوفسکی چرا دريافت شده بود و در آن، به فعاليت های» اوخرانا«های 

کوفسکی به مقام جديدش در پاريس بود که اداره پليس شهر چتنها پس از انتصاب را. شده بود
سازمان ) Pioter Ivanovich(يچ ووانوپطر اي ه فردی به نام کشف کرد ک) Kiev(کيف 

کارگرانی که به دليل در اختيار داشتن .  دولتی در آن شهر است ضد دهنده اصلی گروه های
وه بازداشت و محکوم شده بودند، گفته بودند که اين اعالميه ها را اعالميه های انقالبی اين گر

يک . است» اوخرانا«جاسوس فت کرده اند و شنيده اند که او از فردی به نام پطر ايوانويچ دريا
جزوهای ضد  تحقيق گزارش داد که اين فرد يک چاپخانه به راه انداخته، کتاب ها و مأمور

ه، پاسپورت های جعلی را تکثير کرده و تبليغات ضد انقالبی جنايتکارانه ای انقالبی منتشر کرد
ياد شده در حقيقت همان  تحقيق آمده بود که فرد ورمأمدر گزارش آن . را سازمان داده است
در دفتر مسکو به  »اوخرانا«دستور مستقيم رييس ، که با کوفسکی استپطر ايوانوويچ راچ

  . فعاليت مشغول بوده است
  

از  پليس مخفی کوفسکی به پاريس اعزام شده بود وچرا اما درزمان تهيه اين گزارش، ديگر
فت عکسی از او برای شناسايی، بشدت حتی دريا يا  اس با وی تالشی به منظور تمگونه هر 

کوفسکی تحت پوشش هويتی جعلی داره پليس مخفی اعالم کرد که راچا .جلوگيری می کرد
  .، و لذا، همه کنکاش ها در مورد وی بايد سريعًا مختومه شوداقدام کرده بود

  
کوفسکی چنگام ورود رابه ه) Morengeim( »بارون مورن گيم«روسيه در پاريس،  سفير

از اواستقبال نکرده  به پايتخت فرانسه برای آغاز کارش در اين کشور، چندان با روی گشاده
کوفسکی يک تازه کار ترزبورگ به وی گفته بودند که راچبود، چرا که رابطانش در سنت پ

وستان تازه، يافتن د اما راچکوفسکی آگاه بود که برای. کامًال غيرقابل اعتماد استجاه طلب و 
سفارت ز اعضای ا او برای چند هفته خود را چندان برجسته نمی کرد و. چگونه عمل کند
ه ک دعوت می کرد و چنين وانمود می کردگاه آنها را برای صرف نهار . رايزنی می طلبيد

موجب ی او  روحيه دلپذير و روی گشاده. جاسوسانش درپاريس در خدمت سفارت نيز هستند
کارگيری اين دوستان تازه ه او از ب دوستانی برای خويش دست و پا کند وريج شد که به تد

جای خود  عليه وی نيز ظن ابتدايی به تدريج سوء. ه اهدافش کوتاهی نمی کردبرای رسيدن ب
کوفسکی به آن نياز داشت تا ، و اين همان چيزی بود که راچرا به رفاقت وهمکاری متقابل داد

روسيه در پاريس را  اکنون او می دانست که حمايت سفير. ياتش بپردازدبه عمل ی آسودهبا خيال
به دفتر سفير فرا خوانده شد و به وی گفته شد  يک روز صبح  به دست آورده، به ويژه آنکه 

. اختصاص داده شده است ر مجاورت دفتر کار سرکنسول، به اوکه دو اتاق در سفارت د
تاق مستقر کرد و اتاق کوچک تر  در يکی از اين دو ا کوفسکی به فوريت دفتر کار خود راراچ
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گذاشت که به ويژه به تسلط او به زبان ) Milevski( »ميلوسکی«را در اختيار دستيارش، 
در گزارش های سفارت، از  .نداشت فرانسه نيازمند بود زيرا خودش تقريبًا تسلطی به فرانسه

 راچکوفسکی از يهوديان متنفر بود. بودياد شده » هودی پر انرژیي«ميلوسکی به عنوان يک 
 سيدن به اهدافش به کار آيد، باکیبرای رودی که اما از به خدمت گرفتن يک جاسوس يه

  . نداشت
  

اطالعاتی به گوش می رسيد  در داخل سفارت شايعات بسياری در مورد فعاليت های تيم جديد
اشتند که نيروهای اطالعاتی  نيز احترام می گذافراد سفارت به اين حقيقت  اما در همين حال،

اصل را پذيرفته بودند که کار نيروهای  اين سفارتی ها. انه  بپردازندبايد به امور پليسی محرم
  .بايد در پرده ای از اسرار باقی بمانداطالعاتی در سفارت 

  
را سازمان از ستادش در پاريس، راچکوفسکی يک شبکه بزرگ و خيره کننده برای جاسوسی 

ه جاسوسان اين شبکه هم. که همه پايتخت های اروپايی را زير چتر خود قرار داده بودداد 
را به آماده بودند که هر مأموريت محوله  و همگی توسط خود راچکوفسکی برگزيده شده

آنها همانند راچکوفسکی هيچ اعتقادی به مبانی اخالقی نداشتند و آماده . عت انجام دهندسر
خالقی، حتی جنايت، که توسط راچکوفسکی برنامه ريزی می شد، راغي بودند در هر طرح

از زندگی در پايتخت های و  همه آنها طبيعتًا مانند خود او ماجراجو بودند. مشارکت کنند
پول و دستمزد  ،مواجه بودندها که با آن در برابر مخاطراتی نيز  .بردنداروپايی لذت می 

 ،کوفسکیشان، يعنی راچ رييس اال و محبوبيت زيادفت می کردند و ارج و اعتبار بخوبی دريا
آنها می دانستند که . نيز محسوب می شددر پايتخت روسيه، موجب ارج و قرب خود آنان 

اخ سلطنتی نيز دسترسی داشته باشد و اقدامات مورد دارد که تا ک کوفسکی توان آن را راچ
  .ار درخواست کندنظر خود را  از راهها و عواملی که در دربار دارد، از تز

  
که رؤسايش تعيين کرده بودند، به طور خالصه  کوفسکی، همانگونهات راچيت وعمليمأمور

تروريست های « درباره فعاليت های انقالبيون و دادن گزارشتحقيق و سپس می بايست در 
فسکی تصميم گرفت کومشورت و رايزنی با جاسوسانش، راچپس از . در اروپا باشد» روسی

 ، متمرکز کند،پاريس که در ساحل چپ رود سن قرار داشت »محله التين«ود را در عمليات خ
کافه   وی يک برای اين هدف،. حله زندگی می کردندچرا که اکثر انقالبيون روسی در اين م

مأمور باز  يکی از دستيارانش را در اين محله را به اجاره درآورد و  در خيابانی کوچک
در اين رستوران به عرضه به همراه همسرش  مأموراين  .کردن رستورانی در آن کرد

  .غذاهای روسی با قيمتی مناسب پرداخت
  

فعاليت های گردآوری اطالعات از سوی اين رستوران به سرعت به يک موفقيت بزرگ برای 
. مهاجران روسی  شده بود مالقات راچکوفسکی مبدل شد، زيرا سريعًا مکانی محبوب برای

ها  به اين رستوران می رفتند، خوراک آنجا را که آن در هر ساعت روز اين مهاجران روس
صرف می کردند، روزنامه های چاپ روسيه را در  ، در کنار همرا به ياد وطن می انداخت

همانگونه که انتظار . و گفتگو با دوستان خود می پرداختند جا می خواندند و به مالقات آن
و همه اين افراد به سادگی به صحبت کردن  دن الکل،پس از يک يا دو جرعه نوشيرفت، مي

رستوران به گونه ای بود که آنها و صميمی  فضای پر اصالت. افشای اسرارشان می پرداختند
نسبت به اينکه جاسوسان هستند و  احساس می کردند که به راستی در ميان دوستان واقعی خود

عملکرد آنها را زير نظر دارند و ثبت  بوده و هر گفته و همه جا مشغول فعاليتراچکوفسکی 
داشته باشند و اصوًال به مخيله ی خود چنين فکری ظنی  هيچ سوءمی کنند، نمی توانستند که 

  .را راه نمی داند
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توانست نام رمز چنين جاسوسی می . وسان، همان انقالبيون سابق بودندبهترين جاس طبيعتًا
فعاليت ضد انقالبی گسترده ای داشت،   گر درگذشتهابه ويژه زيرزمينی خود را به کار گيرد و 
مورد دوباره نان ان يکی از آبه عنو »تروريست های روسی«می توانست به فوريت از سوی 

به نفوذ در از سوی راچکوفسکی به اين ترتيب جاسوسان انتخاب شده  .قبول قرار گيرد
  . می پرداختند ی اروپا،اچه در پاريس و چه در ديگر کشوره ،گروههای زيرزمينی انقالبی

  
کشورش در پاريس احساس می کرد که در خانه ی خود است  کوفسکی اکنون در سفارتراچ

وی را به  1885که شخص سفير در يک صبح آفتابی بهاری در سال و از اين روی هنگامی 
 نواند، تعجبی نکرد، اما شگفت زده شد هنگامی که سفير پيشنهاد کرد که چودفتر کارش فرا خ

. ويمفضای باز بيرون از سفارت بر  برای صحبت بهبسيار عالی است، بهتر است  هوا
که اعتماد ندارد  ی سفير آن چنان محرمانه است که اوموضوع گفتگوکه کوفسکی فهميد راچ

  .اين صحبت ها را در فضای داخل سفارت مطرح کند
  

ام های روسی چه در داخل و چه در ، همه مقبه عنوان يک قانون نانوشته اما کامًال پذيرفته شده
ت، برای حفظ داشتن اطالعاتی درس. خارج از روسيه، عليه يکديگر به جاسوسی می پرداختند

ند ديوار می گوينيز همانگونه که عوام  -، يک امر الزم و حياتی بود ءخود و گاه برای بقا
ه انجام می دادند، افرادش همه کارهای شان را محرمان کوفسکی وگرچه خود راچ. گوش دارد
. گزارش هايی از فعاليت های او دريافت می کندی می دانست که سفير منظمًا وفسکاما راچک

کوفسکی اين حقيقت را سفارت الزم و مناسب بود، اما راچدرست بود که فعاليت از درون 
ت صحب.  پذيرفته بود که سرانجام شخص سفير از هرگونه عمليات و اقدامات او آگاه می شود

کوفسکی خود باز، از جمله مقرراتی بود که راچدر فضای  و مذاکره درباره اسرار بسيارمهم 
  . کرده بود آن را ابداع 

  
ير رعايت کوفسکی که در ابتدای کار او در سفارت، توسط سفظن و عدم اعتماد به راچ سوء

ی دانست همانگونه و سفير م بود داده  همکاری با وی  را به اعتماد و می شد، به تدريج جايش
 متحدیاما همزمان اين قابليت را دارد که  خطرناک باشد،  یکوفسکی می تواند دشمنکه راچ

  .خوب و قابل اعتماد نيز به حساب آيد
  

از خدمات باشد، اما  بود که همچنان راچکوفسکی را زير نظر داشته بر آنبارون مورن گيم  
  . ده بودفرا رسي او نيز بهره گيرد و اکنون زمان آن
ديده  را در چشمانش کوفسکی اين حس اعتماد جديد سفيردر طول هفته های پيش از آن، راچ

 در همان حال که به تدريج دوستی اش با سفير تقويت می شد، خود به بارون مورن گيمبود و 
. ، آماده انجام وظيفه استاگر به خدمت ويژه ای از سوی او نياز داشته باشد فهمانده بود که

بی قايل نيستند کوفسکی می دانست که در سنت پترزبورگ برای سفير چندان ارج و قراچر
به  اکنون راچکوفسکی در حال مبدل شدن. وجود سفير نياز داشت  بهولی در هر حال وی 

بر  ی گستردهشکلبه يايی که نيای توطئه و سلطه  بر ديگران بود؛ دنيکی از بازيگران اصلی د
مقام و موقعيتی باالتر کوفسکی در فکر بدست آوردن اما راچ. کنده بودروسيه سايه اف سياست

ت روسيه مبدل شده غالب در سياس و روسيه به يک اصلروابط  ميان فرانسه . بود از تصور
توانست در  می کرد، می هايش را به خوبی بازی بود و از اين رو اگر راچکوفسکی ورق

  .  شود آينده، يک ابرجاسوس پرقدرت
  

خيابان های گردش در با بارون به همراه کوفسکی با هيجان زياد اين ترتيب بود که راچبه 
او احساس می کرد که سفير . رفت تا سخنان و پيشنهادهای احتمالی او را بشنودشهر پاريس 
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فکر و احساسی بود که  در ميان بگذارد و اينبا وی  می خواهد موضوع بسيار مهمی را
وفسکی برای انرژی و تالشی که راچک. نمی کرد ورد آن اشتباهکوفسکی در ممعموال راچ

. اد حس اعتماد در سفير کشورش در پاريس به کار برده بود، اکنون می رفت که ثمر دهدايج
مأموريتی  کوفسکی در حالی که به سخنان سفير گوش می داد، دريافت که سفير می خواهدراچ

 »يک منبع ديپلماتيک دوست«رشهايی ازسفير گفت، وی گزا .خطير را به وی محول کند
به فعاليت انقالبی ) Iurevskaia( »يوروسکايا« پرنسس ،دريافت کرده که به موجب آنها

حتی خبر چين ها و . های رسيده از منابع گمنام کم نبود درآن روزها گزارش. پرداخته است
نکه مطمئن می شدند که ی کردند، مگر آخوددار خويشمنابع قابل اعتماد نيز اغلب از ذکر نام 

گزارش ياد شده  سفير دوباره تأکيد کرد که. در مقابل افشای نامشان، جايزه يا مقامی می گيرند
  .   به او داده است» يک ديپلمات دوست« با امضای را فردی پرنسسدر مورد 

  
همسر ) Ekaterina Iurevskaia( »کاترينا يوروسکاياي«برای مدت دوازده سال، پرنسس 

زيبا و زمستانی شهر او با فراغ بال با سه فرزندش در کاخ . رسمی تزار الکساندر دوم بودغير
. کودک را فرزندان خود اعالم داشته بود نت پترزبورگ زندگی می کرد و تزار نيز اين سه س

مراسم مذهبی محرمانه ای  ، همسر واقعی او درگذشت و تزار درچندی پيش ازمرگ تزار
  .يوروسکايا ازدواج کرد پرنسسبا ) Tsarskoe Selo( »سلويه تزارسکو«کاخ در
اجازه داده شد که در تشييع جنازه الکساندر دوم شرکت کند، اما تزار جديد،  پرنسسبه 

موجب شرمساری خانواده سلطنتی است و ديگر حضور وجودش  گفت کهالکساندر سوم، به او 
  . او در خاک روسيه قابل تحمل نيست

  
وروسکايا  راهی پاريس شد؛ جايی که در آن زندگی ي تزار جديد، پرنسس درپی اين رفتار

، که پسرشسراسر غم باری داشت ولی در نهانخانه قلبش اين اميد را حفظ کرده بود 
  . روزی به عنوان فرزند تزار به رسميت شناخته شود (Grigori) گريگوری 

ی صادر کرده بود که به موجب پيش از ترورش، يک فرمان سلطنت  خوشبختانه الکساندر دوم
اما  .رآينده هم غيرقابل لغو شدن بودو فرزندانش، القابی سلطنتی يافتند که د پرنسسآن 

پرنسس و وصيت نامه اش برای  ، مقوله ارثيه و مالی بود که تزار طبقموضوع مهم تر
ه زندگی مرفه باقی گذاشته بود و به اين ترتيب آنها می توانستند تا پايان عمر ب فرزندان او

  . خويش ادامه دهند
  

ا انقالبيون به يوروسکايا ب پرنسسسفير گفت بايد به گزارش دريافتی در مورد همکاری 
استدالل . قيق بايد محرمانه ولی کامل و جامع باشداين تح فوريت رسيدگی شود و تأکيد کرد که

، روحيه انقالبيون را بسيار رر در اقدامات انقالبی درگير باشد، اين اماگر بيوه تزامی کرد که 
برای رسيدن  پرنسس بيوه ممکن بود که اين انقالبيون حتی درصدد برآيند که از. باال می برد
نتيجه رسيده است که هيچکس جز سفير گفت، به اين . دناستفاده کن سوء شان به اهداف

  .در اين زمينه حساس نيست الزم اتتحقيققادر به انجام کوفسکی راچ
  

با طيب خاطری عميق  پذيرفت درحالی که از سوی سفير را  سکی مأموريت محولهراچکوف
کرد  تأکيداو بر اين نکته . يتی، او را به خود تزار نزديک خواهد کردمأمورچنين می دانست 

و در ضمن به  رسمًا اين مأموريت را تأييد کنند، که مقام های باالتر در سنت پترزبورگ بايد
کمک خواهد هم يتی به همراهی بيشتر وی با سفارت مأموررساند که چنين آگاهی اين مقام ها 

او . يت به پول بيشتری الزم داردمأمورکوفسکی همچنين گفت که برای انجام اين راچ. کرد
  .ای کسب درآمد بيشتر کوتاهی  نمی کردهيچگاه از هيچ فرصتی بر
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پرنسس به همه اطالعات عقيب ت اچکوفسکی درره بود تا جاسوسان ماه تمام طول کشيدهجده 
را در دست  زندگی و فعاليت های پرنسس او اکنون پرونده کاملی از. دست يابند مورد نياز

ی نفوذ کرده و گزارش ها ی پرنسسحتی به داخل خانه  ، جاسوسانشداشت که برای تهيه آن
هايی ه راچکوفسکی گزارش ندر حاليک. بودندمفصلی را از زندگی خصوصی او تهيه کرده 

آماده می کرد، به اين موضوع می انديشيد که انسان نمی داند در چه هنگام چنين  خود را
و فرزندانش،  پرنسسآگاهی های کاملی درباره  اين گزارش شامل. ه کار خواهد آمداطالعاتی ب

  . بود  پرنسس و شيوه زندگی و عاليق آنهادوستان 
  

درک قانع کننده ای در مورد دخالت نوشت، هيچ دليل و م راچکوفسکی در گزارش خود
گرفت که اگر انقالبيون به بايد در نظر  اما اين را. ندارد  در فعاليت های انقالبی وجود پرنسس

به نقش خود  وی پاسخ مثبت دهد زيرا شخصيتی بی ثبات دارد و ممکن استاو مراجعه کنند، 
. خانواده سلطنتی خشمگين استو عميقًا نيز از  اهميتی نمی دهد» شهبانوی بيوه«عنوان به 
. آسان باشد سهل و می تواند يک هدف پسر جوان پرنسس هم«: مچنين نوشتکوفسکی هراچ
دارم که چنين تماس هايی بشدت يند، من از آن هراس نقالبيون درصدد ارتباط  با وی  برآاگر ا

  . »مسئله ساز شود
  

امضاء و ارسال  1886مبر سپتاراچکوفسکی اين گزارش مفصل و مشروح را در روز اول 
  . کرد
الرهای قدرت در سنت پترزبورگ، به کوفسکی در تاکنون به نظر می رسيد که جايگاه راچا

هم امری مسلم  اطاعت او از شخص امپراطور روسيه .طرز خيره کننده ای تقويت شده است
فعاليت  با کثر تالش خود را برای مقابلهتنها حدا راچکوفسکی تصميم گرفته بود که نه. بود
بطش در پايتخت فرانسه، اومی خواست با استفاده از ر بيون در اروپا انجام دهد، بلکهانقال

  .مناسبات مالی و نظامی روسيه و فرانسه را نيز مستحکم کند
  

شنيده  واتيکوف و بورتسوف مطالب بسياری در مورد راچکوفسکیاز س جرج برونشويگ
که  برای مثال هنوز برای او جای ترديد بود. هن داشتنوز پرسش های بسياری در ذبود، اما ه

د تا تاج گلی را بر مزار فرانسه نماينده ای را به روسيه فرستا یچرا رييس جمهور
در پاريس، چنين  کوفسکی قرار دهد؟ چرا و چگونه بود که رييس پليس مخفی روسيهراچ

  د؟اعتباری را در چشم رييس جمهوری فرانسه بدست آورده بو
  

تاگر . نشويگ در حال مطالعه گزارش تاگر بود که يک واقعيت شگفت انگيز را دريافتبرو
يک مأمور داشت که کسی جز ای کوفسکی ميهمان ناخوانده گزارش داده بود که روزی راچ

در آن زمان، قرار  .نبود) Loubet( »لوبت«رييس جمهوری فرانسه،  ارشد اعزامی از سوی
که هشدارمی داد  برود و گزارش هايی دريافت کرده بود ليون به شهر بود که پرزيدنت لوبت 

پرزيدنت لوبت مطمئن بود و ايمان داشت که . ، ترور شوددر طول اين سفر است ممکنکه 
تر بسيار مجهزتر و آماده از پليس فرانسه برای محافظت از وی انش مأمورکوفسکی و راچ

کوفسکی خواسته شد تا محافظت الزم ازراچ. مل او نيز برخوردار بودندو از اعتماد کا هستند
  .را برای پرزيدنت لوبت فراهم کند

  
 جانانه  یکه چنين خدمتی، پاداش خواست را پذيرفت و به خوبی آگاه بودکوفسکی اين درراچ
و  وفسکی با پليس فرانسه همکاری می کردکی نبود که راچپنهان امر اين. خواهد داشتهم 

داده  که  سازماندر اين کشور شبکه ای بزرگ از جاسوسان را  همگان نيز می دانستند که وی
  . استروسی انقالبيون  هدفش نفوذ در گروههای
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را حقيقت اين  لیفرانسويان به شدت با فعاليت های انقالبيون در خاک فرانسه مخالف بودند و
و از اين  ،هآنارشيست ها تبديل شد د که فرانسه  به پايگاهی عمده برای فعاليتنيز می دانستن

. ازه اش در همه جا پيچيده بود، همکاری کنندکه آو ،کوفسکیبسيار مايل بودند که با راچ یرو
اع شده توسط وی بزودی موجب شد ابد یروش ها. رجاسوس بودَبَايک کوفسکی اکنون راچ

 تبحر بسيار ارانه ای شود که در طراحی و پيشبرد آنهااقدامات خرابک که او قادر به انجام
ی محکمه پسند را ول ينداليل دروغ سوسان و مأمورانش اسناد را جعل می کردند؛جا. اشتد

دند؛ افراد بی گناه را به خطای ناکرده متهم خبرهای نادرست را می پراکن فراهم می ساختند؛
بمب گذاری  های مردم رخنه می کردند؛ اسناد ِسّری را می دزديدند؛به داخل خانه  می کردند؛
و  محافل پليسی عميق موجب تحسينهمه اين اقدامات . ی شدندبه قتل متوسل م می کردند و

جناياتی  پليس فرانسه در مورد قتل و باکوفسکی راچ. اطالعاتی در قبال راچکوفسکی شده بود
انتخاب کرده بود  د و افراد بيگناهی را کههمکاری می کر ،بودند که مأموران خود وی عاملش

به اين ترتيب همکاری گسترده  .، به پليس فرانسه معرفی می کردردهکابه جرم اين جنايات ن
ت ميان او با پليس اش با پليس فرانسه موجب شد که رابطه ای مؤثر و بر پايه تبادل اطالعا

کامل  يک گروه   ، راچکوفسکی نقش اساسی در نابودی1890در سال . فرانسه بوجود آيد
روه بمب هايی در اين گزارش داده بود  که اعضای وی گ به  پليس فرانسه . تروريستی داشت

  .فرانسه ساخته و قصد دارند  آن ها را به روسيه  بفرستند
  

اوج قله های اعتبار روزی از توانست پيش بينی کند که  نمی هرگز کوفسکیراچ در آن زمان
ه ب سقوط خواهد کرد، چرا که در آن زمان وی در حال انجام خدمتو مقام، به حضيض ذلت 

در چنين احوالی راچکوفسکی . از خاندان سلطنتی  دربرابر دشمنان بودو محافظت  تزار
و به دليل همين ارتباط  ،همچنان مستحکم تر کند ميکوشيد ارتباطات هايش را با پليس فرانسه

، بيوه رييس پيشين اداره پليس »ژوليت آدام«پذيرايی شخصی مادام  نزديک بود که در سالن
  . يافتمهم   ، جايگاهی»آدام ونادم«فرانسه، 

  
مچی اش  به ساعت ساعت چهار سحرگاه بود که برونشويگ با ناباوری از گذشت سريع زمان،

بيشتر وقت شب را به خواندن پرونده راچکوفسکی گذرانده بود، اما اين زمان، . نظری افکند
 تکرار  بارها گذشته وفسکی که درنام راچک. کامًال  ارزش پی بردن به اين آگاهی ها را داشت

قوه تخيلش فشار آورد و  به. در نظر برونشويگ، کامًال زنده به نظرمی رسيد شده بود، اکنون
می نشست، به آنها دستور انش به صحبت مأموربا   چگونه کوفسکیيد تصور کند که راچکوش

برونشويگ مجسم می کرد که چگونه  .عمليات خود را طراحی می کردمی داد و 
مطمئن  برونشويگ. پياده می شد ژوليت آدام  خانه ی کی از درشگه اش در برابرکوفسراچ
صيون آشنا شده بود و در  و الی دوومون در که در تاالر همين خانه، راچکوفسکی با ادوار بود

ته و وام در مورد اتحاد فرانسه و روسيه، سياست های وي احتماًالهمين سالن بود که آنها 
حاتی انجام دهد، گفتگو اصالروسيه با دريافت آن، در  ويته می خواست فرانسه به روسيه که

 وديان در ارتش فرانسه و رسوايی بزرگ عليهانجام عمليات خرابکارانه عليه يه. کرده بودند
وليت آدام مرتبًا در باره آن ها بحث ژمادام بودند که در سالن  ايفوس از جمله موضوع هايیدر

  .می شد
  
برخی از عقايد ريشه کوفسکی به اين نتيجه رسيد که خواندن پرونده راچ ج برونشويگ باجر

در برخی از  .صيون يافت را می توان در نوشته های الی دو پروتوکل هابيان شده در کتاب 
اما . همين دو صيون نوشته شده است توسط پروتوکل ها محافل حتی گفته می شد که کتاب 

سکی  بود و داليل  کوفاين کتاب، کار مأموران راچه جعل اين باور بود ک برونشويگ بر
که فرانسويان نيز  برونشويگ مطمئن بود. بسياری برای تقويت چنين باوری وجود داشت
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صيون  و الی دو افرادی مانند ادوار درومون. اشته اندهمانند روس ها در اين ماجرا نقش د
توطئه به  ت کردند که يهوديان را بهاحتماًال اين عقيده را در ذهن راچکوفسکی تقويبودند که 

عقايد پيش از آمدن به فرانسه، راچکوفسکی از ابعاد گسترده . کندمنظور تسلط بر جهان متهم 
 او تا حدی می دانست که افکار عمومی. تآگاهی نداش انسهيهودستيزانه در برخی از محافل فر

يان محکوم  قيب و آزار يهودکشورهای غربی، روسيه را به  خاطر تع ،  مانند  سايرفرانسه
کوفسکی گفته بود که چنين افکاری، اعتبار و ارزش روسيه را در خارج ويته به راچ. می کند

. يه  با ديگر کشورها لطمه می زندسياسی و اقتصادی روس و به مناسبات  زير سئوال می برد
يزانه رژيم خود به ميزان زيادی با سياست های يهودست کوفسکی اما برخالف ويته، راچ

عالقه   به اين سياست يهودستيزانه تزاری او از صميم قلب. تزاری همداستان و موافق بود
دولت ار افکار عمومی، بيم داشت که به دليل فشوی . اما فرانسه، روسيه  نبود. نشان می داد

که اما اگر او می توانست فرانسويان را قانع کند . دز اتحاد با روسيه اکراه ورزفرانسه ا
عليه فرانسه شمرده می شوند، عناصری خرابکار می باشند تهديدی  رناک هستند،يهوديان خط

م کرده و سبب نابودی اين کشور شوند، موفق می شد با عليه جامعه فرانسه اقدا که می خواهند
  .کندخدمت شايانی به روسيه  اين اقناع  سران فرانسه

  
ژوليت آدام  راچکوفسکی به  تاالر پذيرايی خانه و بخت واقعی بود کهک شانس اين به راستی ي

ناصر، پس از گوش فرا دادن به اين ع. راه يافت و با عناصر يهودستيز پاريس آشنا شد
ميهماندار او در آن . است ی دولبهکار آنها همانند شمشيررسيد که افکوفسکی به اين نتيجه راچ

. بودتزار توهين کرده  و نوشتارهايش به حتی در مقاالت تزاری بود و  سالن از منتقدان روسيه
ش خود بود، بيشتر تال ويته  شخص در زندگی مبارزه با الی دوصيون نيز که هدف اصلی اش

اما از . شودرا می کرد تا مانع از اعطای وام  مورد درخواستی ويته از فرانسه به روسيه 
  . ه کمک کندو فرانس الی دو صيون می کوشيد تا به اتحاد روسيه  ،سوی ديگر

  
. کوفسکی به اين نتيجه سيد که وی دارای يک نقطه مشترک با ژوليت آدام و محفل او استراچ

شان عليه يهوديان اقدام کنند، چرا که از  همه آنها در پی آن بودند که برای رسيدن به اهداف
ز ارتش فرانسه و ني اين گروه فرانسوی عليه حضور يهوديان در. يهوديان نفرت داشتند

. آلمان بودن متهم می کردند، دست به تبليغات می زدند مأمورکه آنها را به  ،بانکداران يهودی
. واده يهودی روتچيلد کرده بودخان به تيز شمشير انتقادات خود را متوجهصيون ل دو
وی در  اتبا اقدام در اين فکر بود که جای تأسف دارد که دوستان فرانسوی اش کوفسکیراچ

  .و روسيه مخالفت نشان می دهند ايجاد اتحاد ميان فرانسه  ر به منظو ،ه يهوديانتبليغات علي
  

به ناگهان به  جرج برونشويگ دراين جای مطالعه پرونده راچکوفسکی و تعمق بر جزييات آن،
فتاد و به خود گفت که اين استادش تا چه شان ا ياد هشدار پروفسور ماتی در يکی از مباحثات

نبايد حتی برای لحظه ای فراموش  که تأکيد کرده بود که گروه حقوقی برن ه استحق داشت حد
آنها وکيل دعاوی کت در روند کار يک دادگاه است و در حال آماده شدن برای شر کند که

که ثابت کنند کتاب  پروفسور گفته بود که آنها بايد در پی اين هدف باشند .هستند و نه مورخ
، چگونه و ؛ بايد تنها اثبات نمايند که اين جعل چه هنگاميک جعل مطلق است پروتوکل ها
که اينها ريشه و دليل  پروفسور ماتی اصرار می کرد. کسانی صورت گرفته است توسط چه

البته جرج برونشويگ . تمامی تالش های اين گروه است و کار تاريخ را بايد به مّورخان سپرد
تا حد زيادی با او  ماتی نيز پذيرنيست و خود گفته بود که چسبيدن تنها به اين اصول امکان

  .موافقت نشان داده بود
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بوده  پروتوکل هاانجام عمل جعل کتاب که خود ناظر بر  شاهدی وکالی گروه حقوقی برن
. اسناد مربوط به اين جعل تکيه می کردند بايد به داليل و ی،و از اين روباشد، نيافته بودند 
برای بهترين دليل و سند می تواند  خودوضع، گفت که اين د نيز در اين مورماتی با خونسردی 

اسناد  بگويد، ولی داليل و  گاه ممکن است که يک شاهد عينی دروغ. اثبات يک جعل باشد
ماتی می گفت البته اينها همه به آن بستگی . مربوط به ماجرا هيچگاه حقيقت را کتمان نمی کنند

نتيجه گيری  پی ببريم که آنها ما را به سوی کدامکنيم و  د که چگونه اين داليل را تفسيردار
ت خستگی ناپذير و اقداما ديگر به کارهنرمندانه يک وکيل اينهابه گفته او، . هدايت می کنند

ورت تنها در صاو يادآور می شد که . قاضی دادگاه برای پی بردن به کنه حقيقت بستگی دارد
کار يک وکيل دعاوی  ه است که درستی يا نادرستیيک واقع وجود مدارک و داليل مرتبط با

ها در اين  هنرپيشه مآبرا از افراد حرفه ای اثبات می شود و اين همان نکته ای است که 
وت همانند يک  هنر است  حقوق و قضاعرصه که  ماتی تأکيد داشت. عرصه متمايز می کند 

ی در ميان وکالزبر دست شه همانند يک هنرپيو اکنون زمان آن رسيده که جرج برونشويگ 
رج برونشويگ جبه باور ماتی، . گروه عمل کند و توانش را برای اثبات نظرات تيم نشان دهد

از اين ظرفيت و خالقّيت برخوردار بود تا در دادگاه فضای مناسب را جهت پيشبرد هدف های 
ماتی تأکيد . باشد گروه فراهم کند هرچند که هنوز اطمينانی نبود که قاضی چه برخوردی داشته

يگ بايد با بهره گيری از همه توان و استدالل ها و مجموعه ای از سخنان و برونشوداشت که 
او بايد . وجود داشته اند کوفسکی واقعًاتقاعد کند که افرادی مانند راچدادگاه را م عملکردش،

 تی زير نفوذ که سياست اروپا به راس اه را با اين اعتقاد همسو نمايدقاضی سوييسی دادگ
او . و شارالتان های سياسی رقم خورده بودفزون طلب  شماری افراد جادوگرمآب، شاهزادگان

را متقاعد  سوييسی دادگاهاين  در هيئت منصفه  و وابسته به طبقه متوسط بايد اعضای متوازن
 کامًالمی کرد که تقلب و جعل در طول زمان هايی خاص و در برخی از جوامع، ابزار کار 

تأييد و حتی ستايش مقامات مورد  برای شماری از مقام ها بوده  و اين عملکرد آنها عادی
  .مافوق آنها قرار داشته است

  
که همه ياد داشته باشد به  خواسته بود که هموارهبرونشويگ  ور ماتی همچنين ازاما پروفس

می تواند تنها دليلی داليلی که اين تيم حقوقی گردآوری کرده است، نسبی به شمار می رود و 
در در حال تحقيق  نّيت و عملکرد افرادی باشد که گروه حقوقیموقعيت و برای اثبات پيشينه، 

تمامی  داليل که  شت که بگويد، اين وظيفه آنها  نيستدا پروفسور ماتی اصرار. باره آنها بود
ل کافی است و بقيه واقعی پشت پرده ی همه رخدادها را اثبات کنند و چه بسا که تنها يک دلي

  .ماجرا بايد  بر عهده مّورخان گذاشته شود
  

آخر چگونه . ش درست گفته بودد می گفت که تا چه اندازه استادجرج برونشويگ اکنون به خو
 پروتوکل هاجعل کتاب به راستی چه دليل و قصد نهايی در پشت پرده که ممکن است پی برد 

ر اين جعل مشارکت داشتند، هريک داليل و فی که دافراد مختلبه ويژه آن که  - ؟ بوده است
ويته را بی اعتبار کند، ژوليت صيون می خواست با اين کار  الی دو: هدف متفاوتی داشته اند

 ادوار وام مالی فرانسه به روسيه را بگيرد و آدام می خواست بدين وسيله جلوی اعطای
ز در جامعه فرانسه ني. پيوسته بود ن به جمع جاعال ،مون تنها به دليل نفرتش از يهوديانودر

عامل اصلی مشکالت اقتصادی و مالی فرانسه  ، يعنی يهوديان راپی آن بود که يک متهم خيالی
توطئه «ادعای وجود . متهم کردن يهوديان به منافع همه آنها ياری می رساند. معرفی کند

نک های يهودی بر صحنه سلطه با، می توانست توجيه کننده ی »يهوديان برای کنترل جهان
کوفسکی از سوی ديگر، راچ. وذ يهوديان در ارتش فرانسه هم باشدمالی و رشد خطرناک نف

متهم کردن يهوديان به . داشت پروتوکل هاداليل ديگری برای شرکت در کار جعل کتاب 
در  )پوگروم ها(زمينه را برای يهودی کشی ، می توانست »توطئه يهودی«يک   برنامه ريزی
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امری  ،را چه در نگاه روس ها و چه در نگاه بيگانگان ، و حمله به يهوديانکند وسيه آماده ر
اين موضوع همچنين می توانست تزار را متقاعد کند که يهوديان در پشت سر . جه جلوه دهدمّو
 امل قتل های سياسی در روسيه هستند و با ربط دادن اين قتل ها به يهوديان و فراماسونو ع

جادوگر از دربار سلطنتی فراهم آورد چرا که فيليپ  با  ينه را برای اخراج فيليپها، زم
  . در ارتباط  بود نيز ها فراماسون

  
همه اين عوامل شريک در کاِر جعل کتاب ممکن بود که انگيزه های برونشويگ انديشيد که 

ا نه تنها ه آن: بودند در يک نقطه متفق القولآنها  ولی همگی شان داشته اند اقدامات متفاوتی از
ين را می دانستند در جوامع شان، يهوديان ضعيف ترين بلکه ا از يهوديان نفرت می ورزيدند

و مناسب ترين  ترين باورکردنی ، به اين ترتيب. به شمار می روند هستند و هدف مناسبیقشر
  .اقدامات آنها قرار می گرفتند ، يعنی يهوديان، در تيررسعامل

  
خود تهيه کرد که  مافوق  برای مقام های کوفسکی گزارشی ، راچ1891ژوئن  در روز ششم 

 او نوشت. يه تزاری اشاره شده بوددر آن به ديدگاههای افکار عمومی فرانسه در مورد روس
وديان اروپای غربی صورت می گيرد، تحريکات ضد روسی در ابعاد گسترده ای توسط يه

ر اروپا گروه های انقالبی  در سراس برای حمايت ازول اروپای غربی مبالغ هنگفتی پيهوديان 
کوفسکی راچ. دت زير نفوذ يهوديان هستندمطبوعات در لندن و پاريس به ش فراهم می کنند و

مکاری کند تا  افزود، برای تغيير دادن اين وضع، وی بايد با محافل ضد يهودی فرانسه ه
يهوديان « فکار عمومی فرانسه دريابد کهوسايل و راهکارهايی فراهم شود که از طريق آن، ا

  . »براستی چه هدفی دارند
  

ای از آن را تاگر با بررسی های بسيار در اسناد بدست آورده خواندن اين گزارش که نسخه با 
اين  احتمًاًال راچکوفسکیکه  رج برونشويگ با خود فکر کرد، جو آن را به تيم حقوقی داده بود

وشته است که انديشه جعل يک سند برای متهم کردن يهوديان به همان زمانی ندر  را گزارش
  .توطئه چينی، به فکرش خطور کرده بود

  
دليلی هنگامی که پروفسور ماتی با شنيدن سخنان برونشويگ دراين باره، به او گفت که ما 

که چگونه  نين نظريه ای نداريم، برونشويگ از ماتی خواست که از ياد نبرداثبات چ برای
به کمک جعل اسناد که او . بوده است کوفسکیتزوير سالحی هميشگی در دستان راچو  جعل

برای  نيز از همين روش بسياری از افراد برخاسته  بود، به راستی ممکن نبود که به مبارزه با
اين حرفی که او که  ، استفاده نکند؟ برونشويگ قبول داشتمتهم کردن يک ملت، يعنی يهوديان

کوفسکی مطالعه می کرد، جنبه تئوريک دارد ولی هر چه بيشتر در مورد راچمی زند بيشتر 
. ه اين نظريه اش در مورد راچکوفسکی مصداق داردبيش از پيش مطمئن می شد ک

کوفسکی در فرانسه در روسيه، راچ پروتوکل هابرونشويگ افزود، حتی پيش از چاپ کتاب 
تسلط بر جهان است،  يهوديان، درصددکه يک اتحاد خطرناک اين باور را دامن زده بود 

اين نيز يک حقيقت  .سياست های اروپا را کنترل می کند و بر مردم اين قاره حکمفرماست
کوفسکی و همکاران جاعلش، مسئول ، راچ1902که در سال  که همگان می دانستند است

جهان «مستعار نام بودند که برای نويسنده آن، » و نيهيليسم  آنارشی«چاپ کتابی تحت عنوان 
اما همه شايعات می گفت که نويسنده کتاب کسی جز . ذکر شده بود) Jehan Preval( »پروال

شنهاد کرد که اين کتاب را بخواند زيرا به گفته برونشويگ به ماتی پي. راچکوفسکی نيست
 مشايخ صهيونپروتوکل  با مفاد کتابدر اين کتاب  برونشويگ، تئوری های مطرح شده

     .جيبی داردهمخوانی ع
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اروپاييان از يهودستيزی  پيچيده و تازه ای وفسکی برای نخستين بار با نوع در پاريس، راچک
عليه روشهای به کار رفته . او در روسيه می شناخت، متفاوت بودکه آشنا شده بود که با آنچه 

. رسيد نسه چندان کاری به نظر نمی، در فرا»اوخرانا«توسط پليس مخفی تزاری، يهوديان 
، گرايشی »يهوديان را بکشيد تا روسيه را نجات دهيد«شعارهايی چون به ها هرگز  فرانسوی

توسط  سياستمداران پيش می رفت و کشتار  نفرت از يهوديان در روسيه. نشان نمی دادند
اما در فرانسه يهودستيزی اين . ط مأموران پليس مخفی انجام می شدتوس) ها پوگروم( يهوديان
روشنفکران، نويسندگان و روزنامه نگاران بودند که سالح های مختلفی را  اينجا. بودگونه ن

ح هايی که بسيار مؤثر بود، و راچکوفسکی به اين سال ليه يهوديان به کار می گرفتند؛ع
مقابله با يهوديان بهره  برای صرافت افتاده بود که می شود از اين راهکارها نيز در روسيه

  .گرفت
  

بر اين باور بود که اگر ترکيب عقايد فرانسوی و روش های روسی نبود، هرگز برونشويگ 
صدا، «بخش از داستان تورات افتاد که  برونشويگ به ياد اين. جعل نمی شد پروتوکل هاکتاب 

بايد ، به همان سبک. »در کار بود) برادر يعقوب) (Esau(عيسو اما دستان صدای يعقوب بود 
صيون بود که انديشه های يهودستيزانه را  الی دو مون وی دروگفته می شد که صدا، صدا

پروتوکل صدا را به شکل کتاب جعلی  در کار بود تاکوفسکی تشويق می کرد ولی دستان راچ
  .درآوردمشايخ صهيون 

  
خود به فکر جعل ولی، اين احتمال وجود داشت که فرانسويان با بهره گيری از کتاب موريس ژ

 نسخه ای از اما بی ترديد اين فرانسوی ها بودند که. افتاده باشند صهيون پروتوکل مشايخکتاب 
کتاب گفتگوهای تخيلی ميان مونتسکيو و ماکياولی، نوشته شده توسط موريس ژولی را در 

د که کار جعل کوفسکی بودناما عاقبت االمر، اين مأموران راچ. اختيار راچکوفسکی گذاشتند
بينت را در اختيار داشت، بلکه اين  و تنها شهادت گولووينسکیبرونشويگ نه . را انجام دادد

، که مستقيمًا از کتاب کتابی واقعيت را دريافته بود که بخش های دوباره نوشته شده 
، و به زبان فرانسه نوشته ، به زبان نه چندان خواناگفتگوهای موريس ژولی اقتباس شده بود

اگر جاعالن فرانسوی مسئول کار جعل می شدند، ه ک يلی بر اين نکته استاينها دل. شده است
  .به زبان فرانسه ارائه می کردندکار بهتری را  حتمًا

  
اما بيابد،  جرج برونشويگ  نتوانست رابطه مستقيمی ميان راچکوفسکی و مادام ايلونا گلينکو

شد، زيرا د در منزل ژوليت آدام با گلينکو مالقات کرده باکوفسکی باياين را می دانست که راچ
را  اما اين عقيدۀ چه کسی بود که گلينکو. ايلونا و ژوليت دوستان نزديکی برای يکديگر بودند

ای که  برونشويگ آرزو می کرد؟  از فرانسه به روسيه کند پروتوکل هابردن کتاب  مأمور
چه نقشی در توطئه جعل کتاب دقيقًا از اين افراد که هر يک  می توانست پی ببرد کاش 
ر آنها به نوعی در اين توطئه بازی کرده اند، اما در هر حال مطمئن بود که اکث وکل هاپروت

  .مشارکت داشته اند
  

می تواند به خوبی آن لحظاتی را  گفت کهمی در گفتگوهايش با اودت، جرج برونشويگ به او 
صدای پنجره های خانه  از به خانه زيبای ژوليت آدام می رسيدند وها  مجسم کند که درشگه

او همچنين . همانان منزل که در حال گفت و شنود با يکديگر بودند، شنيده می شدميهمهمه ی 
، صندلی های فرش های زيبا می گفت که می تواند داخل خانه ژوليت آدام را نيز تجسم کند؛

که ميان در حالی  خدمت ها در لباس های سياه و سفيدو پيش ميزهای کوچک غذاخوری آنتيک،
برونشويگ در ذهن  .راقب بودند به سرعت همه خواسته  های ميهمانان را برآورد کنندميزها م

کرد که در گوشه ای ايستاده و به گفتگو می زنان حاضر در سالن ژوليت آدام را مجسم خود، 
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 گرد آمده و به مردان به دور ژوليت آدام بسياری از و نجوا مشغول بودند و درهمان حال 
 یمی توانست درست لحظات که برونشويگ آرزو می کرد. ا می دادنداو گوش فرحرف های 
تجسم  ار موضوع بهره گيری از کتاب موريس ژولی به ميان آمده بود،نخستين ب یرا که برا

که  اين چه کسی بودهمچنين چه کسی اين کتاب را برای اولين بارمطرح کرده بود؟ . کند
برونشويگ را به ميان آورده بود؟ ) Herman Goedsche(ه موضوع کتاب هرمن گوتش

ی در شده بود، نقش مهم قبرستان پراگ که در آن کتاب به تصويرکشيدهمطمئن بود که صحنه 
د که وی هرگز بو  اما نکته دردناک اين. بازی کرده بودخيالی  مشايخ صهيون پديد آوردن

  .بيابد  پرسش هايش در اين موردتمامی  نمی توانست  پاسخی برای
  

 .هرتش بود که به ناگهان ستاره بخت او رو به افول نهادفسکی در اوج موفقيت ها و شکوراچ
ملکه روسيه و  يکی ديگر از قربانيان توطئه های ،کوفسکی همچجای شگفتی نبود که را
. گشت به فرانسه آغاز  با سفر تزار و ملکه و 1901همه چيز در سال  .همراهان زن وی شود

را  مانيلف -با اندوه به ياد می آورد که چگونه مانسويچ کوفسکی چادر سال های پس از آن، ر
هرگز به ذهنش خطور نمی کرد . ی کندبه آنها معرف به حضور تزار و ملکه فرستاد تا فيليپ را

بودند که به  نگروه های مونت در آغاز اين دو پرنسس. که اين اقدام، سرآغاز يک فاجعه باشد
بودند تا برای فيليپ مجوز اشتغال به کار او کمک خواسته  کوفسکی مراجعه کرده و ازراچ

بار روسيه  کنند و برای اين درآنها می خواستند تا يک پزشک را راهی . طبابت تهيه کند
کوفسکی پرنسس ها در مورد توانايی های  راچاين . انتخاب کرده بودندمنظور فيليپ را 

ی ها به درخواست کمک راچکوفسکی پاسخ ه فرانسوداستان ها شنيده بودند و می دانستند ک
ن درخواست پرنسس ها را نپذيرفت، و با رد اين خواسته کوفسکی ايراچ. منفی نخواهند داد

  .آنها، دو دشمن واقعی برای خود در دربار تزار بوجود آورد
  

 به ايناو . دچار اشتباه محاسبه شده بودکوفسکی با خود می انديشيد که چگونه چسالها بعد، را
يزان نزديکی و قرابت  او از م. دور افتاده بود نتيجه رسيد که بيش از اندازه از روسيه 

روسيه ی بيمار و پريشان احوال و مذهب گرای افراطی ملکه  پرنسس های  مونته نگرو به
  .نست که اين دو پرنسس، ملکه را کامًال  به انقياد خود  درآورده اندنمی دا اصًالاو . آگاه نبود

ژنرال پس از آنکه . کوفسکی قصدی برای دخالت در اين امر نداشتابتدای کار، راچدر  
از سنت پترزبورگ برای او نامه ای نوشت و خواستار اطالعاتی در مورد  )Gesse( »گسه«

يق کوفسکی بر آن گرديد که در اين مورد به تحقدر فرانسه شد، راچپ يفيلزندگی و پيشينه ی 
ب جعلی به در مورد فيليپ، اين شارالتان زبده، که با القا ه حقايق رااو می خواست ک. بپردازد

کوفسکی ن خود، راچامأموربا استفاده از بهترين . ها بگويد پرنسسبه دربار رخنه کرده بود، 
سنت پترزبورگ  آن را به در اسرع وقت تهيه کرد و بزودی گزارش کاملی را در اين زمينه

  .ين کار خود، به شغلش در پاريس خاتمه داده استنمی دانست که با ا فرستاد اما
  

انجام داده بود، بر  مغرور از تحقيقاتی که در اين زمينه ، راچکوفسکی1902در آوريل سال 
حتی . ارائه دهد ش را به مقام های مافوق خوداين گزار تا در سفر به روسيه، شخصًا آن شد
همانگونه . ملکه تسليم کند ه گزارش را خود بهدوار بود که شايد اين امکان به او داده شود کامي

، وی آن را در اختيار وزير کشور، »گسه«که مرسوم بود، پيش از ارائه گزارش به ژنرال 
  .گذاشت) Sipiagin(» سيپياگين«
  
بعدها که راچکوفسکی خاطرات آن دوره را با اندوه بسيار در ذهنش مرور می کرد، از اينکه  

اين از نادانی او بود که به نصيحت . يشی کرده بود، افسوس می خوردساده اند تا چه اندازه
او به ياد آورد که چگونه . وزير کشور، يعنی دوست قديمی و پشتيبان خود، گوش فرا نداد
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و پيش   دگزارش را خواند، سپس اوراق آن را با دقت تا کرد و به  او پس دا بار سيپياگين دو
به تفکر و تأمل سکوت کرد و زمانی نيز که به صحبت ی را لحظاتی طوالناز آغاز سخن نيز، 

. شته باشدنقشی دا نه می خواهد در آن و  نه هيچ اطالعی داردگفت که او از اين ماجرا  درآمد،
مغرور  ازسوی مأمورانش به اطالعات گردآوری شدهنه، ساده لوحا اما راچکوفسکی همچنان

تهيه کرده است، بر  ن گزارش دقيق و مفصلی رابود و از اين که در چنين مدت کوتاهی، چني
نبايد به زباله گفت، چنين گزارش کامل و صحيحی به سيپياگين کوفسکی راچ. خود می باليد

که تزار و ملکه را از اقدامات يک  دانی انداخته شود، و پرسيد که آيا اين وظيفه او نيست
که تزار و ملکه  ته غم انگيز اين استاسخ  گفت، نکآگاه کند؟ سيپياگين در پخطرناک شارالتان 

جادوگر  ز اسارت توطئه های اين شارالتان رهايی يابند زيرا ايننمی خواهند ا شان خود
سيپياگين تأکيد کرد که . هم ملکه را زير سلطه خود درآورده استتزار و   همفريبکار 

ت با جان خود در حقيق، خود و مأمورانش گزارشراچکوفسکی با اصرار ورزيدن بر درستی 
  .بازی می کند

  
نداد، باز سيپياگين بر آن بود که کوفسکی به اندرزهای سيپياگين گوش فرا با وجود آن که راچ

به حمايت های  ی،کوفسکی بهره بگيرد و از اين رودر هر حال همچنان از خدمات مهم راچ
. کار بود، ادامه يافتسيپياگين بر سر اما اين وضع تنها تا هنگامی که . خود از او ادامه داد

روزهای کار برگزيده شد، به مقام وزارت کشور سيپياگين  بعد از) Pleve( »پلوه«هنگامی که 
سکی  يک سازمان تخّيلی به کوفماجرا از اين قرار بود که راچ. راچکوفسکی به شماره افتاد

رزه با قدرت مبا«آن، از  که هدف را بوجود آورده بود،» اتحاديه ميهن پرستان روسيه«نام 
ودی بر همگان آشکار گرديد که به ز. شمرده می شد »دينی و فرهنگی يهوديان مخفی

؛ افشاگری که به ايجاد بحران در سازمان خيالی قرار داردراچکوفسکی در پشت پرده اين 
اچکوفسکی در مقام ديگر حاضر به تحمل ر دربار تزار. مناسبات روسيه و فرانسه انجاميد

  .در پاريس نبود »اوخرانا«رييس شعبه ی 
  
نيز منع گرديد و در شد، بلکه از زندگی و کار در فرانسه  نه تنها از شغل و مقامش برکنار او

همانگونه که عادت هميشگی تزار بود، . روسيه باز گردداجازه نداشت که به  همان حال ديگر
دستخط  در اين .نوشت »پلوه«کوفسکی در گوشه ای از گزارش او نظر خود را درباره راچ

خير اين فرمان بايد بدون تأ. پليس فرانسه سريعًا قطع شود کوفسکی باارتباطات راچ«: آمده بود
  . »گردد ءاجرا

  
در قتل افراد نيز مشارکت و دخالت  وفسکیهمه داليل برای اينکه ثابت کند که مأموران راچک

اصلی ر و متنوع، که منبع اما شايعات بسيا. داشته اند، از بين رفته بود يا وجود نداشت
بهای اخراج راچکوفسکی » پلوه«که  شمار می رفت، حکايت داشتاطالعات در آن زمان به 

  .از پاريس را با جان خود پرداخت
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  پطر  راچکوفسکی، 
  ،»اوخرانا«ریيس پليس مخفی روسيه؛ 

  در پاریس
  

بار ديگر توانست که به دنيای قدرت در  بعد اوچند سالی . کوفسکی نبوداما اين پايان کار راچ
ه کوفسکی را بار ديگر براچ) Trepov( »ترپوف«ژنرال  1905در اوت . روسيه پای نهد

  .  را به سمت رييس دايره سياسی اداره پليس منصوب کرد کار فرا خواند و او
  

 يهوديان مشغول عليهدر پی اين رويداد، بار ديگر راچکوفسکی به عمليات محبوب پيشين خود 
آن اثری  صهيون، پروتوکل مشايخکوفسکی آن بود که کتاب نکته نااميد کننده برای راچ. شد

  .بر افکار عمومی روسی نگذاشته بودرا که او انتظار داشت، 
  
 ه است که موعدتصادفی نبود به هيچ وجه جرج برونشويگ با خود انديشيد به اين ترتيب 

سرگئی نيلوس، با احراز مقام بلند پايه جديد  از سوی صهيونمشايخ پروتوکل انتشار کتاب 
. اين تنها يک فرضيه و گمانه زنی نبود. راچکوفسکی در پايتخت روسيه همزمان شده بود

 را  کوفسکیهمکارانش گفت که  سندی  که  تاگر بدست آورده است، نقش راچ به برونشويگ 
  .ثابت می کند) Pachoukanis( »پاخوکانيس«در چاپخانه  پروتوکل هادر چاپ کتاب 
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  فصل دهم
  

  
  توطئه  در آفريقای جنوبی

  
  

از آغاز به کار دادگاه برن، ليفشيتس با دسته ای بزرگ  اکتبر، يک هفته پيشروز بيست و دوم 
برای او به تازگی مرتبًا مطالبی تازه . شدوارد دفتر کار جرج برونشويگ  از اوراق،

د، تا جايی که وکيل جوان داشت آتشی می شد و بارها خواسته بود که وربرونشويگ می آ
او از استادش، پروفسورماتی، آموخته بود که . بگويد بايد نقطه پايانی براين روند گذاشته شود

و مدارکی ديگر درآستانه آغاز به کار دادگاه برای مطالعه  اسناداگر قرار باشد بی وقفه 
پروفسور ماتی . آماده شدن برای دادگاه نخواهد داشت افی به منظور، ديگر زمان کدريافت کند

کيل بايد به کار خواندن اسناد و گفت و شنود بود، زمانی فرا می رسد که يک و به او ياد داده
يان دهد و تمامی وقت خود را بروی تمرکز افکار خويش و برنامه ريزی در با شاهدان پا

که  ماتی با تأکيد به برونشويگ می گفت. صرف کندادگاه د زمينه ی استراتژی روند کارش در
برای کار دادگاه اصرار داشت که برونشويگ . افی بخوابدشب ها کار نکند و به اندازه ک

را خسته و درمانده  که يک برونشويِگنشاط خود را حفظ کند و تأکيد کرده بود  سرحال باشد و
، اعضای دادگاهرهنمود داده بود که در جريان اتی همچنين م. ش در دادگاه نمی خواهددر کنار

. مگردر موارد بسيار ضروری -نگذارند  گروه اسناد و مدارکی را بر روی ميز برونشويگ
  .پروفسور ماتی موافق بود ليفشيتس نيز با اين رهنمودهای

  
عليه  ی دادگاهی در آفريقای جنوبی را دريافت کرده بود کهاو به تازگی رونوشتی از رأ

محکوم گرديده پروتوکل مشايخ صهيون کتاب  ،و در آنمان نازی آن کشور صادر شده مته
اوت صادر شده بود، اثرات اين رأی دادگاه که دو ماه پيش از آن؛ در بيست و يکم . بود

، نرانی های خود به ستايش از اين رأی پرداختهسياستمداران در سخ. بسياری به همراه داشت
بودند و موجی از احساسات  پرآب و تابی در مورد آن انتشار داده روزنامه ها سرمقاله های

جای  هعليه گروههای هوادار نازی ها و احزابی که در حال قدرت گرفتن در همعمومی 
ی دادگاه آفريقای جنوبی ليفشيتس گفت که آنها بايد رأ. ی بودند، برانگيخته شده بودآفريقای جنوب
همکاران . ارائه دهند يا خير؟ ی را به دادگاه برن نيزه آيا رأند و تصميم بگيرند کرا مطالعه کن

ايش ارسال بر ايی از روند کار آن دادگاه راشيتس در آفريقای جنوبی همچنين گزارش هليف
آنها در اين انديشه بودند که وکالی دادگاه برن  .بود مدتی بطول انجاميدهکرده بودند که اين امر 
  .باشند قابل پيش بينی باشد، آمادگی داشتهفاعی که بايد برای هرگونه د

  
جرج برونشويگ گفت، آرزو داشت که می توانست همه اين گزارش ها را بخواند، ولی 

او به اندازه کافی . خواهد شد ی بيشترشدرگم مطمئن بود که انجام چنين کاری تنها موجب سر
 ل، می دانست که آنها در دادگاهاز روند کار دادگاه آفريقای جنوبی آگاه بود و به عنوان يک وکي

  .برن، با روندی متفاوت روبرو خواهند بود
  

درطول گفتگوهای مان، اميل راس به من گفت که تا چه اندازه جرج برونشويگ نسبت به 
، آن سرزمين با مطالعه اسناد رسيده از. دادگاه آفريقای جنوبی از خود کنجکاوی نشان می داد

کار  را برای آغاز کار دادگاه برن آماده کرده بود و برنامِه برونشويگ بيش از گذشته خود
در طول يک هفته ی پيش از شروع دادگاه به گونه ای تنظيم کرده بود که هيچ چيز  خويش را
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اميل به من گفت، حتی در سالهای بعد، در آن هنگام که . مانع ازانجام مناسب کار نشود
ی به هم رسانده بود، او هرگز بدون آمادگی برونشويگ به عنوان يک وکيل درجه يک شهرت

  .نمی گذاشت در دادگاه پای  تمام و کمال قبلی
  

در طول مطالعات شخصی ام، کوشيدم تا رد پای جرج برونشويگ را بيابم و گام به گام 
بر آن شدم که  اما در اين مقطع زمانی، .در نظر مجسم کنم مورد دادگاه برن در را اقدامات او
از ُپورت اليزابت ) Jankelevich(سناد دادگاه آفريقای جنوبی که دکتر يانکلويچ نگاهی به ا

به خود گفتم، تنها يک نگاه سرسری  به اين اسناد خواهم . بيندازم نگاهی فرستاده بود، برايم
از آنجا که دادگاه برن مدت ها قبل پايان . انداخت و سپس به کار دادگاه برن خواهم پرداخت

وانستم داشته باشم، پس به خود اجازه مسلمًا من هيچ دخالتی در نتيجه ی آن نمی تگرفته بود و 
پروتوکل سر کتاب  يعنی دادگاه آفريقای جنوبی بر ديگر؛ مدتی را نيز به موضوعی دادم که

  .اختصاص دهم ،مشايخ صهيون
  

موضوع  پيش به اين آفريقای جنوبی، بيش ازند دادگاه مطالعه روو اما از همان آغاز کار 
را بروی  عالقمند شده و تصميم گرفتم که به جای شهر زيبا و آشنای برن، افکار و تصوراتم

که تا آن هنگام بر آن پای ننهاده  ، شهری)Grahamstown(» گراهامزتاون« رخدادهای
  . بودم، متمرکز کنم

  
ر، و بيش خيلی زود، به طور کامل خود را درگير ماجرای دراماتيکی ديدم که در آن شهر دو

  . از پنجاه سال پيش، روی داده بود
  

  تقلب و جعل به سبک آفريقای جنوبی
  

با يک گردهمآيی  نيز دادگاه آفريقای جنوبی های مرتبط بادادگاه برن، رويداد همانند ماجرای
در  1934مارس  ؛ يکی دربيست و هفتمبهتر بگويم با دو گردهمآيی عمومی، و عمومی

ديگری در صحن ميانی بازار فروش َپر در شهر ُپورت اليزابت، و ) Aberdeen( »بردينا«
سئوالن با آن ولی م دبرگزار شو گردهمآيی دوم ابتداء قرار بود درسالن بازار َپر. آغازشد 

، برگزارکنندگان، گردهمايی را در صحن ميدان اين بازار عملی و بنابراين مخالفت ورزيدند
  . کردند

  
دراعالميه ها با خط  برجسته   وز پيش تبليغاتی صورت گرفته ی ها ادر رابطه با گردهمآي

مآيی ها گرده ايندر. ها شرکت کنند که تنها مسيحيان اجازه خواهند داشت در آن شده بودتأکيد 
با صدايی ) Johannes Strauss Von Moltke( »تراوس فون مولتکهاشيوهانس «بود که 

ان آفريقای جنوبی که آميخته ای از هلندی و زبان سفيد پوست(» آفريکنز«بلند و با زبان 
 »وسترن رود« را خواند که ادعا می شد از کنيسای يهوديان ، جزييات سندی)انگليسی است

)Western Rood (فون مولتکه مدعی بود که اين . در شهر پورت اليزابت دزديده شده است
به  ،)Harry Victor Inch( »ری ويکتور اينچه« به وسيله سارق آن؛ فردی به نام» سند«

  .وی داده شده است
  
که به زبان های انگليسی و  )Die Rapport( »دی راپورت«يک هفته نامه خبری به نام  

 را »سند«منتشر می شد، در شماره روز ششم آوريل خود متن » بردينا«ر شهر د »آفريکنز«
زبان انگليسی به چاپ  آوريل آن متن را بهمنتشر کرد و در روز سيزدهم » آفريکنز«به زبان 

، به دست اين »وسترن رود« ديده شدن از کنيسایرساند و اعالم کرد که سندها پس از دز
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خود و با حروف درشت اين  در صفحه نخست» دی راپورت«هفته نامه  .نشريه رسيده است
  .بيانيه را به چاپ رساند

  
ندی در دست مسيحيان س ،نوبیدر تاريخ آفريقای ج برای نخستين بار«: تيتر روزنامه اين بود

ه يهوديان در سراسر دنيا را که آزار و تعقيب مسيحيان به وسيل اين کشور قرارگرفته است
  . »می کند افشاگری

  
شرقی آفريقای جنوبی، رهبر سازمانی به نام جنبش  های استانفون مولتکه در يکی از

نفوذ يهوديان در رزه تا نابودی مبا«بود که هدفش را  سوسياليست مسيحيان اين کشور ناسيونال
و بازگرداندن دوباره کنترل آرياييان اروپايی بر  ،اقتصاد، فرهنگ، دين، اخالق و سياست

  .اعالم کرده بود »کشور ايی مسيحيانآفريقای جنوبی به منظور ره
دی «نشريه ) David Hermanus Olivier( »ديويد هرمانوس اوليوير«م اشخصی به ن

يت خود داشت و در ضمن، سردبيری و مالکدررگان سازمان ياد شده بود، را که ا »راپورت
  . انتشار نشريه نيز برعهده او بود

  
را يراهن قهوه ای ها رهبری سازمانی به نام جنبش پ همين استان شرقی کشوردر »اينچ«

 هدف اصلی اين. باال می ناميد ديگر سازمان اشاره شده در» محافظ«که خود را برعهده داشت 
  .اعالم شده بود» ب نژاد يهودیمبارزه با نفوذ مخّر«سازمان 

  
انند ديگر کشورها، آفريقای جنوبی هم مقدرت رسيدن نازی ها در آلمان، دراز هنگام به 

. سی .جی«، ژنرال 1933 سال نوامبر در روز اول. ای نازی سر برآورده بودندسازمان ه
عليه ی بيانيه ای صادر کرد و در آن وزير کشور آفريقای جنوب) J.C.Smuts( »اسموتس

حساسات ضد يهودی در ميان مردم، از طريق انتشار و ا هرگونه اقدام به منظور برانگيختن
که در  های عمومی هشدار داده و تأکيد کرد اعالميه ها و يا برگزاری گردهمآيی توزيع

زبان می آيد و  ان برنی عليه يهودياتهامات دروغي« عالميه ها و گردهمآيی های نژادپرستانا
ژنرال اسموتس افزوده بود که  .»می شود احساسات بيمارگونه و نژاد پرستانهجامعه درگير 

يک جنبش سازمان يافته به عمل می آيد که  توسط  اين اقدامات و احساسات نژاد پرستانه،
کشور، رد و با تالش برای وارد کردن اين باورها به دا ريشه در خارج از آفريقای جنوبی«

وزير . »را در آفريقای جنوبی تشويق می کندستيزی و عقايد برگرفته از دنيای کهنه  بيگانه
برای هشدارهايش گوش شنوايی کشور آفريقای جنوبی در ادامه بيانيه اش گفته بود که اگر 

روبرو خود را با مشکل  »احساسات يهودستيزانه هستند تکثير زهر«که در صدد  نباشد، آنانی
  .ند و مجازات خواهند شدمی کن

  
موتس، نمی توانست جلوی اما نازی ها به حرکت درآمده بودند و هيچ چيز، حتی هشدارهای اس

انجيل «که به آن نام  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب . آنها را بگيرد گسترش فعاليت
 یرانش حمايت می شد، به شکلاداده شده و به شدت از سوی هيتلر و هواد» يهودستيزی

 به همين دليل بود که جامعه يهوديان آفريقای جنوبی. می شد رده در آفريقای جنوبی تکثيرگست
در روزنامه » فيليپ گريوز«نيز به نوبه خود، صدها نسخه از مقاالت منتشره از سوی 

مشايخ  پروتوکلبه گونه ای با کتاب جعلی  ،کرد تا به اين ترتيب را تکثير تايمزبريتانيايی 
چهار صفحه ای » سند«در چنين احوالی بود که يهوديان دريافتند يک . کندمبارزه  صهيون

ب تر و خطرناک تر از مخّربس ثيری در نشريات آفريقای جنوبی، می رود تا تأ انتشار يافته
در  رهبران جامعه يهوديان. کشور داشته باشد در اين مشايخ صهيون پروتوکلر فروش کتاب ُپ

که ادعا می شد امضای حاخام يک » سند«و وحشت بسيار با اين با هراس  شهر ُپورت اليزابت
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 »سند«در پايان » حاخام«واژه . دندبزرگ و مورد احترام در زير آن است، روبرو ش کنيسای
که نيز و در مطلبی  اش مورد تأکيد قرار داد ذکر شده بود و مولتکه آن را در جريان سخنرانی

در  »حاخام«نام اين  اما .اشاره گرديد »حاخام«ين ، به امضای اتوسط اليوير انتشار يافت
مورد بحث، ذکر نشده بود هرچند که همگان می دانستند که حاخام کنيسای وسترن رود » سند«

  .نام دارد) Abraham Levi( »براهام لویاي«ربای ، در شهر ُپورت اليزابت
  

شد که از روی کنجکاوی در نخستين گزارش ها در مورد اين رويدادها به وسيله يهوديانی داده 
، يک زن ) Aileen Pearson( »رسونِايلين پي«. ده بودندگردهمآيی های نازی ها شرکت کر

يهودی، رونوشتی از سندی را که درجريان گردهمآيی ماه آوريل تکثير شده بود، خانه دار 
را تهيه همآيی گرد انتند يهودستيزانه سخنران او همچنين يادداشت هايی از اظهارات. ارائه داد
، داشت »بردينا«که مزرعه ای در نزديک نيز ) Jacob Cohen( »هنجيکوب ک«. کرده بود
ی دانست شرکت کرده، اما از آنجا که م د که شخصًا در گردهمآيی نازی های شهرگزارش دا

هن ک. گردهمآيی مخفی نگاه داشته بوديت خود را در طول جريان تنها يهودی در آنجاست، هّو
، يعنی مردم نورديک »خود یوابستگان نژاد«دهمآيی ازآن گر اصلی داد که سخنران گزارش

در برابر  خواسته بود به عنوان دفاع از خويش آفريقای جنوبیمهاجر و مقيم ) اروپای شمالی(
، يک گروه نژاد پرست ميهنی تشکيل »بيگانه بنيان گذاری شده در کنيسای يهودی سازمان«

يک )  Cicil Neethling Mcdermot( »لينگ مک درموتنيثسيسيل «همچنين . دهند
رده بود، آن چنان از کارمند غيريهودی، که وی نيز در يکی از اين گردهمآيی ها شرکت ک

ت نامه ای خطاب به سردبير رّيوقايع و سخنرانی های اين ميتينگ ها، شوکه شده بود که به فو
) Eastern Province Herald» هرالدوينس يسترن پروا«(» هرالد استان شرقی«روزنامه 

شده در گردهمآيی،  نوشت و نظر قاطعانه خود را اعالم داشت که در آن آمده بود، سند خوانده
وی افزود . او از اين امر احساس شرم می کند و به عنوان يک انگليسی جعليات و اکاذيب است

 ،یسنت های عادالنه انگليسزادی و نه در دفاع ازيهوديان، بلکه به خاطر عشق به صداقت، آ
ی است شرمسارجای بسی مسيحيان آفريقای جنوبی او نوشت که برای . می نويسد اين نامه را

می دانند يهوديان عاملی کليدی در پيشرفت آفريقای جنوبی  و اينها درحالی است که همگان
يان بوده اند که بوده اند، تجارت و بازرگانی به خاطر وجود يهوديان پيشرفت کرده و اين يهود

با او همچنين افزود، بايد به جای مقابله و مبارزه . را ساخته اند اين سرزمينشهرهای بزرگ 
  . و خود را به سطح آنها رساند يهوديان به آن ها احترام گذاشت

  
کسی  که حقيقتَا داشت فکرمی کرد. پرداخت» سند«خواندن لوی در کمال ناباوری به اهام ايبر

اما رهبران  .وخی کند اما خوب ازآب درنيآمده و شوخی نا به جايی شده استخواسته است ش
آخر چه کسی چنين  لوی فرياد برآورد. گفتند که مزاحی در کار نيست يهودی به وی جامعه

آشکار را جدی خواهد  ر خواهد کرد و چه کسی اين جعل و اکاذيبرا باو دروغ های شاخداری
پروتوکل مشايخ کتاب در گذشته يهوديان  وی يادآورشدند کهيهودی به لگرفت؟ رهبران جامعه 

که افراد عاقل و عادل به فورّيت بر جعلی بودن را ناديده گرفته و بر اين باور بودند  صهيون 
آنها از اين موضوع هراس داشتند که سند تازه حتی از کتاب . آن صّحه خواهند گذاشت

حتی آنهايی که . داشته باشد بيشتری وبی خطريهوديان آفريقای جن هم برای جامعهپروتوکل 
برای سلطه بر همه حکومت های مسيحی را ناديده  »يهوديان توطئه جهانی«وجود ادعای 

در اين سند درباره يک توطئه محلی يهوديان برای سلطه بر که گرفته بودند، ممکن بود با آنچه 
 همچنينرهبران يهوديان کشور. نند، نگران شده و اين ادعا را باورکآفريقای جنوبی آمده بود

 مشايخ صهيون پروتوکل بر اساس کتابمی گفتند که اين سند جعلی آشکارا از سوی افرادی 
با استفاده از روش ها و تاکتيک های جاعالن کتاب  ،سندبه اصطالح در اين . تنظيم شده است

شد که تبليغ می  نينسخن به ميان آمده و چ» انطرح پنهان يهودي« وجود يک ، ازها پروتوکل
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با دزديدن آن از کنيسای يهوديان و انتشارش در ميان افکار » ميهن پرست واقعی«گويا يک 
نجات » يهوديان فتنه«می خواهد کشورش را ازخود،  عمومی به قيمت به مخاطره انداختن

ها، اين حتمًا با همين شيوه ها و دستآويز» سند«يهوديان اطمينان داشتند که جاعالن اين . دهد
  . مطالب را به خورد افکار عمومی خواهند داد تا ملت را عليه يهوديان تحريک کنند

  
ديگر » سند«صفحه بود و به نظر می رسيد که فتوکپی نوع کاربن از يک در چهار  »سند«

 .M( »الزاروس. آقای ام از دفتر«در باال و سمت راست صفحه اول، واژه های  .باشد
Lazarus (آمده بود. )که الزاروس نامبرده، يک يهودی چاپخانه دار بود که جا بود  نکته اين

در زير واژه های ياد شده ). حتی در آن کنيسا عضويت نداشت و به آن جا رفت و آمد نمی کرد
کاِشر برای «: نوشته ای با جوهر با دستخطی زشت و غلط و با رسم الخط عبری ديده می شد

يا » کتاب خاطرات«: ن با همان حروف نوشته شده بودپس از آ .)Pesach(» پسح) عيد(
جامعه مقدس « باز با همان غلط های عبری عبارت درسمت چپ صفحه ، ، و»کتاب تاريخ«

نيز تيتری تحت عنوان  »الزاروس. آقای ام از دفتر«پس از واژه های . آمده بود» نيهوديا
آمده » ما برنامه تهاجمی: عوموض«تيتر ديگری تحت عنوان  و همچنين» سخنرانی شماره دو«
  .بود

  
ری قرار می گرفت که همه جامعه يهودی آفريقای جنوبی تا آن هنگام همواره مورد حمله نوشتا

اين . داخلی بود و شکل ديگری داشت ،اين بار توطئهاما  .از خارج بود» وارداتی«اين حمالت 
در خطر قرار را از اساس  آفريقای جنوبی وضع زندگی يهوديان در ی جديد ممکن بودتوطئه 
  .    دهد

  
تنها . را به هم ببافد می شد باور کرد که حتی يک يهودستيز نازی بتواند چنان اکاذيبی مشکل
) عيد(کاِشر برای «از واژه های  اعل کامًال ناآگاه و ناشی ممکن بود که برای اين سنديک ج
های عيد پسح به کار می رود و به استفاده کند درحالی که اين عبارت تنها برای خوراک  »پسح

يکی از ! اطی با خوراک های ويژه اين عيد ندارداين سند هيچ ارتب روشنی معلوم بود که
می دانستند  به خوبی اما يهوديان. !»شيرنستله«يهوديان به مزاح گفت خوب بود که ننوشته اند 

ًا توجهی نخواهند کرد و ابد، به اين جزييات »سند«که غيريهوديان به هنگام روبرو شدن با 
چون هيچ چيزی از اين مطالب نمی دانند، برايشان اصًال اهميتی ندارد و هرحرف عبری را 

  !يک سند را در ذهنشان القاء کند» اصليت«که ببينند، برای شان کافی است که 
  

 ءتوسط يهوديان به اجرا ، ظاهرًا قرار بود»سند«در طرح حمله ادعايی که به نوشته اين 
 مسيح ناپاک است و: تمسيحي نظر ما در رابطه با«: ضوع ها اشاره شده بوداين مو به رآيد،د

 باور کاتوليسم؛ جنبشباره اختالفات کليساهای مختلف؛ زايش دوبرگزيده خدا هستيم؛ قوم ما 
زندگی کن و " ه مبارزه با آنها؛ انحطاط جوامع غيريهودی؛و نحو "پيراهن خاکستری ها"

امپرياليستی ما در طرحهای ؛ ما بزرگترين سرمايه ی به مثابه" ان زندگی کنندبگذار تا ديگر
م جهانی؛ حمله آينده؛ چگونه سوسياليس ی های ديگر؛ ديدگاه ما در زمينهامپراطورمقايسه با 

ت ما با و مخالفرا به عجز بکشانيم  چگونه  سگ های مسيحیهدف های خود را محقق کنيم؛ 
  .»بلشويکی مااتی ؛ سيستم تبليغآن ها

  
نيز، به برنامه مشروح ديگری هم اشاره شده بود که » سند«بعد از ذکر عنوان های برنامه کلی 

در » سخنرانی مشهور هاراو«به نظر می آمد دقيقًا برگرفته از همان سند جعلی موسوم به 
  .برابر اعضای شورای يهوديان باشد

  :برنامه چنين بود به اصطالح متن اين
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  :اه ما در رابطه با مسيحيتديدگ -يک 

به شما گفتم، واکنش و ديدگاه ما در رابطه با مسيحيت،  همانگونه که در مالقات های پيش«
اد عالی شهروندان يهودی در شهر ُپورت اليزابت با عالقه بسيار موضوعی است که توسط نه

مسيحيان، توسط   ، اختالف و تفرقه در کليسایهمانگونه که همگان آگاهی داريد. دنبال ميشود
و ديگر اصالح طلبان را ) Luther(، که لوتر نداين پيشينيان ما بود. ما يهوديان انجام گرفت

اين . سای کاتوليککليسای مادر و يا همان کلي به جدا شدن از کليسای مادر کردند؛تشويق 
ای رومی کليس. بر جهان را تحکيم کند اقدامی بود که به سود ما انجام گرفت تا سلطه ی ما

حال می بينيد که کليساهای پروستان هم که مانند کاتوليک از اين رويداد به شدت آسيب ديد و 
 اما اعضای. يک سنگ بی روح و مرده شده است که هيچ تحرکی ندارند و خطری نيستند

در حال بيدار  ادی در خواب بوده اند، اکنونبرای قرن های متمکه دشمنان ما ! عزيز شورا
آيا فاشيست ها به رهبری (ه می شود دد و اثر اين بيداری در همه جای جهان ديشدن هستن

ما بايد اين بيداری دشمنان را ) موسولينی با پاپ پيمان نبستند و هيتلر نيز يک کاتوليک نيست؟
من چندين بار و . ما برخاسته است بين المللی سوسياليسمعليه اين بيداری به مبارزه . باور کنيم

از ديدگاه ما  . اک نژاد هستيمکه ما مردمی پ شست های شورا يادآور شده ام در طول ن
که بخش بزرگی از جمعيت سفيد پوست آفريقای جنوبی را  شمالی مردم اروپای(ورديک ها ن

ان و از دشمن آنها در پی نابودی ما بوده. همانند سگ چينی و يا ترک هستند) تشکيل می دهند
مسيح، از ديدگاه ما يهوديان، پيامبر . نادرست است يت، آيينی کامًالمسيح. ما به شمار می آيند

نيز با يوسف  پرورده شد که به نظر ما هرگز وغينی بود که در شکم يک زن فاسق ابلهدر
مان، گفته شده که  تورات و ديگر کتاب های مقدس و در کتاب تلمود. ازدواج نکرده بود

   .»را بيآشامند و بخورند ت يهوديانمسيحيان وادار خواهند شد ادرار و فضوال
  
  » فرعون«
پيراهن « جنبش های يهودستيزی و، مسيحيت در رابطه با يهوديت در برابر درس هايی - 2

  در آفريقای جنوبی » های خاکستر
فرعون پادشاه مصر اولين يهودستيز جهان به شمار می رفت و من می توانم به شما اطمينان 

در رابطه با پيراهن خاکستری ها، تا آنجا که به ما . ستيز خواهد بوددهم که هيتلر آخرين يهود
  . مربوط است، ما بايد آنها را به اين شکل تار و مار کنيم

  
خاکستری ها پس از پيراهن رسيده که به موجب آن به دست ما تی عااطال  A-4از طريق 

ما در حال اجرای . شتخواهند دا» بازار َپر«ت مسيحی شان، يک گردهمآيی در سالن تعطيال
 ظاهرًا زير  گروهی از وفادارترين عناصر ماقرار است که  ،پايه آن طرحی هستيم که بر
صليب  برای رد گم کردن اين افراد. ها در اين گردهمآيی شرکت کنند عنوان خاکستری پوش

نران وظيفه آنها اين است که سخ. حمل خواهند کردو ساير نشانه های نژاد پرستان را شکسته 
بلوا ايجاد کنند و در حالی که سرودهای به اصطالح  ه قرار دهند،گردهمآيی را مورد حمل

ميهنی می خوانند، يکی از بزرگترين آشوب هايی را که تا کنون از قاهره گرفته تا کيپ تاون 
. و هر جا که يک مسيحی می بينيد، ضربه وارد آوريد ،به چپ و راست. رخ داده، ترتيب دهند

گوناگون چون  برای حمله به دشمنان از وسايلی. ماده ايمقتل و قلع و قمع آ ای کشتن وما بر
ما ترتيبی داده ايم که اگر پليس . ه کنيددبوکس استفا تند، هفت تير، چماق و سنگ و پنجه فلفل

ما . قلوه سنگ به داخل آن پرتاب کنند ،ساختمانف نباشد، افرادمان از پنجره در آن اطرا
ق می شويم بدون آن که ما هميشه موف. اريم که در اين آشوب پيروز خواهيم شداطمينان د

ما همانهايی هستيم که زوال امپراطوری ها را . به پيروزی برسيم زخمی بر تن ما جای بگيرد،
دايت می کند و هر عمل مان را خدايی که ما را ه ما مردم برگزيده خدا هستيم؛. جب شده ايممو
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اين سگ های خاکستری پوش برای ما پشه ای . دين ما طال است. ی دهدمورد تأييد قرار م
چنين . همواره پيروز باشيمکه ده ما همان قوم برگزيده هستيم و به ما وعده داده ش. دبيش نيستن
اين حيوانات  ما بر طه طلبی ما وحاکميت دايمی و اقتدارری ما بر جهان، سلرَوباد که َس

  ! باشدداشته  زمينی، همواره تداوم
  

دينی است که تنها برای سگ هايی مانند آنها . من تکرار می کنم که مسيحيت دين شيطان است
هم چشمی و و مسيحيت دينی است برای همان مسيحيانی که تنها برای چشم . مناسب است

به راستی  که چه . آه! چه ابله هايی. گان به کليسا می روندهمساي از فتنرسراغ مد پاريس گ
کليساها سر  که توسط » زندگی کن و بگذار ديگران نيز زندگی کنند«شعار البته  !يیاحمق ها

من به . يک سرمايه استراتژيک برای ماست و موجب پيروزی ما خواهد شد داده می شود،
سلطه طلبی و امپرياليسم بريتانيا درخدمت تمدن مسيحی قرارداشت، اما . شما قول می دهم
ما خواهان برپايی کمونيسم جهانی و  .متضاد آن دارد ا اهدافی کامًالجويی م امپرياليسم و سلطه

  .به قدرت رسيدن ديکتاتوری پرولتاريا هستيم
  

استقرار يک  سلطه طلبی ما که در يهوديت خالصه می شود، خواهان سرنگونی تمدن غربی و
و  موران، يعنی همان زمانی که مأتا کنون 1917از سال . سيستم شرقی يا ژاپنی است

ديگران تزار را به قتل رساندند، ما شاهد پيشرفت اتحاد  استالين و ،جاسوسان ما، يعنی لنين
پاپ تنها يک امپرياليست و سلطه طلب مذهبی است و برخالف . شوروی بوده ايم یجماهير
را به دست گرفته ايم، به همانگونه که ما کنترل روسيه  .ی جهانی ما عمل می کندطرح ها

يم شد و اين هدف را از طريق خواهبريتانيا موجب سرنگونی امپراطوری  نيزهمان ترتيب 
 - شود، بدست خواهيم آورد تبليغات برای جنگ هايی که موجب فروپاشی آن امپراطوری

هداف ما ازمهلکه جان سالم بدر خواهيم برد، به گونه ای که به ا .مهمانند سقوط امپراطوری ُر
سياه  هدف ما تسليم آفريقای جنوبی به بوميان. ر يهودی استه اين وظيفۀ. خويش خواهيم رسيد
موران زيردست ما شعار سر داده اند که عبدالرحمان و شماری از مأ. آن سرزمين است

اگر داريم که  ما بر اين ديدگاه تأکيد. »ان تعلق داردآفريقای جنوبی و قاره آفريقا به سياهپوست«
  .ما هيچ هزينه ای ندارد رده شود، اين امر برایسپآفريقای جنوبی به فرزندان بومی آن 

  
رح های ما برای ما می گوييم که آنها از ط در رابطه با انگليسی زادگان در آفريقای جنوبی

و همچنين اين امر در مورد  از سلطه لندن آگاهی ندارندخارج کردن سرزمين بريتانيای کبير 
نوبی مصداق دارد که به راستی جالب ترين برنامه ی ما در قبال هلندی های مقيم آفريقای ج

. ستند و به همان گوشت کثيف خوکی که می خورند، شباهت دارندمسيحی ه موجودات منحط
آنها همانند . يستن که ديگراصًال جای هيچ نگرانینيزاين سرزمين بوميان سياه پوست  درمورد

چپاولگر و جاسوس تجاوزگر، دزد،  ،)Teutonic( »توتين«عموزاده های شان در نژاد 
  .هستند

  
که ) Empress( »امپرس«: مين مالی ما اشتغال دارند، عبارتند ازه هايی که به تأروزنام

 Socialist( »ياليست رويووسوش«ييد نشريه است و با تأ) Barlow(سردبير آن آقای بارلو 
Rerview (،طرح تبليغاتی آقای الزاروس و» ضد نازی«نشريه  چاپ می شود .  

  
زندگی کن و بگذار ديگران «ر سر افکار عمومی کاله خواهيم گذارد به گونه ای که باور ما ب

و فاسد اين افراد اجازه  تا آنجا که شعور منحط . ، هزار بار بيشتر تقويت شود»نيز زندگی کنند
هيتلر، گورينگ  .ه هر دروغ و نيرنگی را باور کننددهد، ما آنها را وادار خواهيم کرد ک

نازی به اتفاق سياه جامگان آنها، متهم به نابودی و  ون پاپن و ديگر شعبده بازانفجادوگر، 
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ان ما تجاوز کرده اند، مردان آنها به زن. ارتکاب جرم عليه تمدنی هستند که ما ساخته ايم
و با دنياميت منفجر کرده اند، کهنسال را کشته اند، کنيسا های ما را هدف آتشباری قرار داده 

نده انداخته اند، کودکان ما را وادار کرده اند که تا حد ا را جلوی سگ های دّرفرزندان م
و شوهراِن زنان ما را در  به رقص بپردازند سوختن و نابود شدن بر روی زغال داغ 

م های آلوده هنوز پی ِحَربيرون آمده از اين فرزندان . راهروها با شالق از هرسويی زده اند
  .يمنی  در قبال اروپا و آفريقا طراحی کرده انداهر چه  برنامه های ی هاکه ژاپننبرده اند 

  
 یت بوده ايد، اما در آينده گرچه در طول قرن های متمادی شما مورد قهر و نفر! برادران

آنها . ش خواهند کردپرست ی شما را خواهند بوسيد و شما رانزديک همه نژادهای روی زمين پا
همه آنها خواهند پذيرفت . شما را مورد ستايش قرار خواهند داد زانو خواهند زد ودر برابرتان 

آنها از شما تقاضای . رهبر منتخب ما، حاکم کامل جهان خواهد بود. که شما قوم برگزيده هستيد
کمونيسم جهانی و باالخره حاکميت . خواهيد کرد خواهند کرد و شما آن را رّدو شفقت رحم 

بايد بگويم که ما به . عملی خواهد شد ، همگیمده در آنتلمود و پيش بينی های آو تورات 
  .آستانه ی اين دوران رسيده ايم

  
نماييد و به احدی حتی ازميان کنيد و به آن عمل  پاسداریهمانند جان خود از اين نصايح 

. شما نتيجه آن را خواهيد ديد. اجازه ندهيد از آنچه در اين فرامين آمده، آگاهی يابدخويش 
وست  آن در گاوصندوق های خود در کنيسای که بزودی ازمسکو خواهد رسيد و ما از تبليغاتی

اتحاديه های کارگری کيپ تاون و خواهيم کرد، تنها به اعضای قابل اعتماد در رود حفاظت 
به حقيقت ) Goya(» گويا«ديگر نهادهای زيردست ما داده خواهد شد و با اجرای اصل 

  . خواهيم بردپی  ،»اکنون همگان می دانند«
  

صادر شده ) C.X.V.O.3838(نهاد عالی انتخابی کميته تبليغات ضد نازی   اين سند توسط
  .و برای اجراء تنفيذ می شوداست ييد ز سوی رهبر و شش عضو شورا مورد تأو ا
  

   حاخام :امضاء
  

مربوط  مسائل  اين سند وبی کسانی بودند که می گفتند نسبت به در ميان يهوديان آفريقای جنو
از راه بی اعتنايی، ماجرا به تدريج فراموش  آنها می گفتند که. به آن بايد کامًال بی تفاوت بود

و  م می تواند اين اکاذيب را باور کند؟عقل سليخواهد شد و استدالل می کردند که آخر کدام 
و يهودستيز  تأکيد داشتند که تنها شماری اندک از افراد نادان درگروه های ياد شدۀ نژاد پرست

 »سند«به باور اين دسته از يهوديان، انجام هر گونه اقدام قضايی عليه اين . شرکت کرده بودند
ها  نازی هرچه بيشتر مطرح شدن آن کمک کند، و نيز می گفتند که تنها می توانست بهنيز 
  . روزنامه ای به چاپ برسانندهر که اين سند را در  أت نمی کنندجر

چاپ رسيد و  به» آفريکنز«زبان  به »دی راپورت«در نشريه  »سند«، تمامی اما چند روز بعد
 »استفان جان مور«. داشته باشدريافتند که سند می رود تا آثار و عواقب گسترده ای همگان د

)Stephan John Moore ( مور پيشين پليس که به و مأ» بردينا«يک مقاطعه کار اهل
پيغام و  سته بود، از يک همسايه شنيد که تا چه اندازه ازواب) Apostolic(کليسای آپوستوليک 

آن زمان بر اين باور بود که که تا او می گفت . ير قرار گرفته استسخنرانی مولتکه تحت تأث
ی سرقت و چاپيدن معادن الماس عامل اصل ،)منظور؛ انگليسی ها) (John Bull( »جان بول«

ته که يهوديان، غارتگران الماس اين ملک و ملت اکنون درياف، اما اند بوده آفريقای جنوبی
غير  – Goy(او همچنين از اين موضوع خشمگين بود که يهوديان آنها را گوی . هستند
يک . به معنای حيوان است »گوی«، و اين در حالی است که به گفته ویمی نامند ) يهودی
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در همين ) Ellis Charles Simpson( »اليس چارلز سيمپسون«به نام  تعميرکار اتومبيل نيز
خره به يکی از همکاران خود گفت او از اينکه يهوديان سيستم قضايی بريتانيا را به ُس  رابطه

مگر همين سيستم نبود که برای سال های متمادی  و پرسيده بود، می گيرند، عصبانی است،
 خود گفتم من به همسايه يهودی« گفت زير چتر حمايت خود داشت؟ سيمپسونيهوديان را در 

هودی حتی صبح بخير يا که اگر اين اتهامات عليه يهوديان به اثبات برسند، من ديگر به هيچ ي
همه آن اتهامات مرا بر عليه يهوديان برانگيخته است، بويژه آنکه . گفت عصر بخير هم نخواهم

 مبنای يک طرح جهانی می خواهند عليهز آن به ميان آمده که يهوديان براکنون صحبت ا
 Ebenhaezer( »هفوريبنهايزر ا« جوانکی نيز به نام .»آفريقای جنوبی دست به اقدام بزنند

Fourie( ی ها شرکت کرده در يکی از اين گردهمآيی های ناز ش آموز رشته رياضيات کهدان
لباس  شکسته نازی ها را بر  دوستانش گفت که چگونه همگان در آن گردهمآيی صليب بود، به

که يهوديان از  آورده بود» ايمان«ياد شده را خوانده واکنون » سند«او . ندخود دوخته بود
تنها پس از شرکت در آن گردهمآيی بود که او دريافت گفته بود که . مسيحيان نفرت دارند

جيکوب پتروس يوهانس «. وديان مالک همه چيزهای با ارزش در آفريقای جنوبی هستنديه
خواندن متن آن در ، از طريق »سند«با اين ) Jacob Petrus Johannes Kruger( »روگرک

ه يهوديان بخشی از يک متقاعد شده بود کنيز اکنون او . آشنايی يافت »دی راپورت«نشريه 
در  با آنچه که«: گفت ،آبجويی می نوشيد او در حالی که با دوستان خود. تندک هستوطئه هولنا

يشتر از ديروز، وجود توطئه ای از حال حاضر در جامعه در جريان است، من هر روز ب
هستند و زمين های ما را به تدريج  در حال پيشرویيهوديان . سوی يهوديان را باور می کنم

  .»در اختيار می گيرند
  

به اين ترتيب بود که تنها پس از چند روز، رهبران جامعه يهوديان آفريقای جنوبی تصميم خود 
و اعتقاد و اعتماد  ر سيستم انگليسی آموزش ديدهه آنها دهم .را در رابطه با اين ماجرا گرفتند

آنها از چگونگی برپايی دادگاه برن آگاه . داشتند ه روند کار سيستم قضايی انگليسیزيادی ب
آنها می دانستند . بودند، ولی می دانستند که سيستم قضايی آفريقای جنوبی به گونه ديگری است

عليه  عليه حاخام ياد شده است، بلکه اقدامی استنه يک حمله شخصی  ،»سند«که جعل آن 
به اصطالح سخنان حاخام خطاب به شورای شامل  ،»سند«اما از آنجا که . همه يهوديان

ه شکايت بود ک ی شايستهشده بود، از اين رو ءامضا) حاخام(يهوديان بود و با ذکر لقب وی 
  .حاخام انجام گيردماجرا به دادگاه، توسط  خود اين 

 تاون زگراهام ، شکواييه ای را به دادگاه عالی شهرراهام لویاندک زمانی بعد، حاخام ايب لذا،
)Grahamstown (متهمان . غرامت گرديدکرد و خواستار دريافت  ی، ارائهشرق دراستان

ديويد هرمانز «، »اشتراوس فون مولتکهيوهانس «شکايت حاخام لوی عبارت بودند از 
 »وارتياست. ای« و» رينولدز« انآقاي وکالی حاخام لوی هم .»ينچا ری ويکتوره«و » اوليوير

)E. Stuart (نام داشتند.  
، با داوری دو قاضی با نام های  1934محاکمه متهمان روز دهم ژوئيه  شد کهقرار بر آن 

به  همچنين موضوع اتهام. آغاز شود) C. Gutsche(» گوتچه. سی«و  » گراهام .ال.تی«
  . گرديدفهيم و ت  متهمين ابالغ

اين رو  به حاخام لوی نبود، از يک دعوای شخصی مربوط  که آن شکايت صرفًا ايننظر به 
بايد در قضايی که  راهنمايی کند و در رابطه با شيوه های را ءوکال کميته ای انتخاب شد تا

رف دادگاه به ن دفاعيات هر دو طتم .طول محکمه  اتخاذ گردد، تصميمات الزم را بگيرد
به نظر . ته بعد، دادگاه به کار بپردازدبود که در طول چند هف کمه ارائه شده و قرار بر آنمح
ه بر آن بودند که هر چه زودتر رسيدگی به شکايت را به انجام سيد که قضات محکمر می

ط متهمين، براستی توس آيا سند انتشار يافته: زيرا موضوع محاکمه کامًال روشن بود. برسانند
ه بيست وچهارم روز شنبدرساعات بعدازظهر بود که توسط اينچ  کنيسای يهوديانمتعلق به 
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آنگونه که شاکيان يا و  ؟،دزديده شده بود ، آنگونه که او و يارانش ادعا کرده بودند،مارس
  ؟ه استيهوديان بود گستاخانه به منظور متهم کردن تنها يک جعل »سند«گفتند اين می پرونده 

  .طول نخواهد کشيدچند روزی بيش ، اين پرونده در دادگاهسيدگی به ربه نظر می آمد که 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کنيسای یهودیان در شهر پورت اليزابت در آفریقای جنوبی
  وجود اسناد یهودی برای تسلط«که یهودستيزان ادعای 

  .داین اسناد درون آن شدن» بدست آمدن«را مطرح کرده و مدعی » بر این کشور
  

برخی معتقد . بود اختالف نظر و چند گانگی پديد آمدهميان جامعه يهود در داخل در اين ميان، 
يک  ،آنها می گفتند که اين شکايت و طرح آن در دادگاه. بودند  که نبايد زياد به ماجرا پرداخت

يفوس ديگری تبديل امحکمه به دادگاه دراين پرونده ساده است و دادگاه اجازه نخواهد داد که 
می گفتند که روند کار دادگاه به منظور مبارزه با يهودستيزی نيست و قضات آن تنها آنها . شود

خواهند پرداخت و متهمان نيز در  یبه اسناد و مدارک ارائه شده در مورد موضوع اتهام
و موضوع توطئه  نخواهند کرد پروتوکل مشايخ صهيوندفاعيات خود اشاره ای به کتاب 

همچنين می گفتند که به هر حال اين اين گروه از يهوديان . کنندهوديان را مطرح نمی جهانی ي
يهوديت جهانی در آن  که موضوع حلی است و قضات دادگاه از اين محکمه يک دادگاه م

  .مطرح شود، استقبال نخواهند کرد
  

 فقط بهدادگاه شتند که اگر تنها اين اجازه داشده شود که داديگر افراد جامعه يهوديان اصرار 
  . کل محکمه زير سئوال خواهد رفتبپردازد، » سند«وع دزديده شدن موض

هوديان را به خطر انداخته همه يد بحث در شهر مبدل شده و به موضوع اصلی مور »سند«
 حاخام لوی نبود، بلکه دروغ هايی ، تنها تحقيری متوجه»سند«شده در  ی ذکرجعل اتهامات. بود

و اين وظيفه آنها بود که نه تنها با موضوع  وب می شدتکان دهنده در مورد همه يهوديان محس
که بر اذهان عمومی اثر  ،در آن ، بلکه با اتهامات دروغين ذکرشده»سند«تکنيکی سرقت 

ی ها تا کنون فرصتی چنين شايسته برای مقابله با ناز آنها می گفتند،. ندنگذاشته بود، مبارزه ک
که در يک دادگاه و در برابرافکارعمومی به مقابله  آل استايده  به دست نيآمده و اکنون زمانی

ه در ک اکنون در می يافتند »سند«اين دادگاه به روی همگان باز بود و جاعالن . ها رفتبا نازي
خواهند توانست با دروغ های خود، از مخمصه ن ين محکمه قواعد بازی متفاوت است و ديگرا

در حالی که  اکنون امکانی ايده آل پيش آمده کهاين گروه از يهوديان می گفتند . نجات يابند
  .هودستيزانه نازی گری در حال رشد است، به مصاف با آنها رفتافکار ي

  
يم خواهند تصم به يهوديان آفريقای جنوبی توجه می دادند که تنها قضات دادگاه وکالی دادگاه

دستيزی را به طور باشد يا موضوع يهو» سرقت سند«گرفت که کار دادگاه محدود به مسئله 
ی شاکيان يهودی خود را آماده کرده بودند که اگر دادگاه وکال اما درهرحال. کالن مطرح نمايد
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، به يعنی يهودستيزی ،تر شاهدانی را برای ارائه شهادت در مورد موضوع مهماجازه دهد آنها 
  .دادگاه دعوت کنند

  
در هر دادگاهی  زيرا وکالء معموًالمن از خواندن متن روند کار دادگاه بسيار خرسند شدم، 

کار آن را به درازا کشانده و استدالل می کنند که آنها به زمان بيشتری برای آماده کردن 
که از دهم  ات کار اين دادگاه ويژهاما مقدم. شهادت شاهدان نياز دارند ادای دفاعيات خود و

صفحه گنجانده شد، کمتر  700ر ژوييه تا بيست و چهارم ژوييه به طول انجاميد و مشروح آن د
برای دادگاه نيز يک ماه الزم بود تا تصميم و رأی خود را در بيست و . از دو ماه وقت گرفت

  . جزييات بسيار و در سی و يک صفحه ارائه دهد در حکمی با ذکر 1934يکم اوت سال 
  

ند که بهتر است آنها می گفت احتماًال ، وکاليشاناگر متهمان دادگاه از وکيل استفاده می کردند
  . خود را به داليل و شواهد تکنيکی محدود کنند

 حالیاما در روز آغاز کار دادگاه، متهمان رژه کنان و با دادن سالم نظامی به شيوه نازی و در
نازی ها را به تن داشتند، وارد سالن محکمه شده و ادعا اونيفورم خود حتی که اينچ و مولتکه 

اين يهوديان هستند که به پول زياد «پرداخت به وکيل ندارند، چرا که پولی برای  کردند که
  .»دسترسی دارند

  
از جمله گفتند که دليلی  نکات تکنيکی بسياری اشاره کرده و آنها بهنيز در جريان محاکمه 

  . بوده است» حاخام لوی« در سند مربوطه، حتمًا» حاخام«ر از منظوکه اثبات کند وجود ندارد 
معه يهودی به خوبی دريافته بودند که متهمان، مسير حرکت کار دادگاه را تعيين وکالی جا

له خوبی برای تبليغات خود مبدل وسيبه خواهند کرد و خيلی زود آشکار شد که آنها محکمه را 
ه شده سند اشار شد که متهمان هرگز به درستی  يا نادرستی نيز ثابتکار دادگاه ادامه  با کرده و

برای يهوديان » توطئه بين المللی«مطرح کردن وجود يک  د، بلکه تنها هدف آنها،نمی پردازن
با عملی کردن  تنها يک سند محلی در رابطه  متهمان می گفتند که اين سند. سلطه بر جهان است
  .توطئه جهانی است

  
های و نحوه دسترسی نازی  درباره يک سند محلیبايد نه تنها  اما ديگر معلوم بود که دادگاه

  .نظر دهد پروتوکل مشايخ صهيون ، بلکه بايد در مورد کتاببومی به آن بررسی کند
وی همه متهمان از دادگاه ، فون مولتکه به عنوان سخنگهنگامی که نوبت دفاع متهمان رسيد

گفت، آنها خواستار روشن  او. ناسب برای عرضه دفاعيه اش داده شودم یبه او فرصت خواست
 که انجام داده اند، مّحق بوده و انگيزه ی آنچهمی خواهند ثابت کنند در و  هستند» حقيقت«شدن 

 توطئه«يک  خواستار آن بودند تا خطرات وجود آنها اکنون رسمًا. داشته اند» ميهن پرستانه«
  .را ثابت کنند» بين المللی يهود

  
که دو دادگاه مهم  اتفاقی بوده آيا اين صرفًا يکی از دوستان من کنجکاوی کرده بود که بداند

هر دو در يک سال و مستقل از هم پروتوکل مشايخ صهيون، رسيدگی کننده به موضوع کتاب 
  ه بود؟، برپا گرديدو در دو قاره جداگانه

  
اين هيتلر بود که موجب . من پاسخ دادم که به نظرم اين موضوع صرفًا يک اتفاق نبوده است

که  داليل قاطع و قانع کننده ای وجود داشت. ودشده بپروتوکل ها سر برآوردن دگربار کتاب 
بعنوان مهم ترين دليل  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب  براساس آن، دستگاه تبليغاتی نازی ها بر

يهوديان نه تنها خطری مدعی شود،  مّوجه جهت قانع کردن ملت ها انگشت گذاشته بود تا
. ت های قانونی مسيحی هستنديت دولتهديدی عليه موجود  بزرگ عليه صلح جهانی، بلکه
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آمده نشان از وضعيتی خواهد  پروتوکل ها آنچه که در کتاب نازی ها فرياد برمی آوردند که
ی، بايد د و از اين روديان بر جهان، با آن روبرو خواهند شبود که مسيحيان در پی سلطه يهو

هر ارفورت آلمان که سازمان تبليغات جهانی نازی ها در ش. عليه يهوديان اقدام کرد سريعًا
رهبری می شد، از سوی حزب نازی، موظف به ترويج و تبليغ  هاورفاليش  اولريخ توسط
در سراسر جهان، به عنوان بخشی از اقدامات در مقابله با  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب 
 جوامع يهودی اين خطر را مهم خود اينها در حالی بود که مردم جهان و حتی. بود شده يهوديان

. نمی شمردند و آن را تنها يکی ديگر از انواع متداول انديشه های يهود ستيزانه می پنداشتند
مورد تبعيض و تعقيب قرار گرفته و  تازه ای نبود؛ يهوديان همواره اتهام زدن به يهوديان امر

 ا همد شده از سوی نازی هيهوديان بر اين باور بودند که اين موج ايجا. گاه قتل عام شده بودند
وقوع ر آن زمان هيچ گونه نگرانی نسبت به احتمال د. خواهد رفت و چيز تازه ای در آن نيست

تنها يک  پروتوکل هافاجعه هولوکاست وجود نداشت، بلکه چنين پنداشته می شد که کتاب 
يت  با جّد  با اين موضوع  اگر در آن سال ها. معمولی عليه يهوديان است وسيله تبليغاتی

را به عنوان وسيله ای  پروتوکل هاشد، آشکار می گرديد که هيتلر نه تنها کتاب می برخورد  
  درحقيقت خودش اجراء  کتاب را» يهوديان فتنه«ه  بخش عليه يهوديان به کار می برد، بلک

می کند و درحالی که مدعی است که يهوديان درصدد سلطه برجهان هستند، اين خود اوست که 
اين شهامت را نداشت  در آن زمان هيچ فرد خردمند و دورنگری. نياستبلعيدن د  سودای در

اساسی برای سازمان دادن و  را نه تنها به صورت پروتوکل هاکه اعالم کند، هيتلر کتاب 
همه جا وجود تقويت احزاب نازی در ديگر کشورها، بر اين مبنا که يهوديان و يهودستيزان در 

به عنوان نقابی  برای الپوشانی طرح و  پروتوکل هاکتاب ، بلکه از دارند، به کار می برد
در آن زمان حتی کسی به مطالب . برنامه ريزی خود برای تسلط  بر جهان استفاده می کند

ر سخن هيتل«در کتاب ) Herman Rauschning(ن راوشنينگ نوشته شده از سوی   هرم
پروتوکل من کتاب «: لر گفته استدراين کتاب آمده بود که هيت. ، توجهی نکرده بود»می گويد

در اين کتاب . اين کتاب به سادگی اسباب شگفتی مرا فراهم آورد. را خوانده اممشايخ صهيون 
من به  ،پس از خواندن کتاب. قاطعيت دشمن و بی رحم بودن آن مورد اشاره قرار گرفته است

قرار دهيم، البته به شيوه ما خودمان بايد اين کتاب را الگو  فورّيت به اين نتيجه رسيدم که
  .»خويش و برای هدف های خود

  
همانند هر شهروند . ، يهوديان از فاجعه ای که در راه بود، خبری نداشتند1934در سال 

معمولی ديگر، يهوديان باور داشتند که بايد در دادگاه برن به مقابله با نازی ها پرداخت و کار 
  .در همانجا خاتمه می يابد

پرسش های بسيار  وکالء و قضات، کار دادگاه های برگزار شده که در آن اسنادبا مطالعه  
ين اتهام ها را به بی شرمانه تر لی نازی هاو ه عمل آورده،ب از نازی های گستاخ مؤدبانه ای

قی صادره ازسوی اين دادگاه ها، آراء و احکام منط يهوديان می بستند، و سرانجام نيز نظر به
ی سوراخ شده قايق م اين رخدادها به سادگی شبيه آن انسانی است که درونمن با خود می گفت

ولی نمی داند که به زودی  است کوچک سوراخبا احتياط تمام مشغول گرفتن  برآبهای دريا،
  .د و قايق را به شدت به صخره ها خواهد کوبيدامواجی سهمگين فرا خواهد رسي

   
  

  )Grahamstown(دادگاه شهر گراهامزتاون 
  

از همان . زمستانی بود جنوبی، يکی از روزهای سرد و ابری ژوييه در آفريقایروز دهم 
وابستگان و اعضای پيراهن خاکستری ها . از حاضران بود ساعات اوليه، صحن دادگاه انباشته

ايستاده و با صدای بلند به  ،ورم های خود، برخی در داخل دادگاه و برخی بيرون از آندر اونيف
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. حاکم بود ی متشنج و هيجان زدهجّو. که از کنارشان می گذشتند، توهين می کردند يهوديانی
ويژه قضات  دو قاضی که ردای. در دادگاه بودند خبرنگاران و عکاسان در حال جنب و جوش

کار خود را آغاز  و دادگاه رسمًا ، وارد شده و بر جايگاه خود قرار گرفتند را بر تن داشتند
  . کرد
 منشی دادگاه مراسم سوگند را. وی با صبر و آرامش در جايگاه شاهدان قرار گرفتبراهام ليا

مرتبط با آن را برای نکات فنی و برخی از  يساکنکار موکل خود در  و وکيل لوی اء کرداجر
انتشار يافته از سوی متهمان را  »سند« آن لوی به دادگاه گفت که هرگز .حاضران تشريح کرد

وی افزود،   .يادداشت تهيه نمی کند ،می گويدکه در کنيسا از آنچه  هرگز، صوًالنديده است و ا
يانه ای و نيز گزارش های سال يانه هيئت امنای کنيساماه تنها صورتجلسه ی نشست های

همه اين اسناد  درباره فعاليت های کنيسا، به صورت مکتوب تهيه می شود، و نيز تأکيد کرد که
او گفت، آنها در کنيسا . اشين تايپ معمولی تايپ و حفظ نمی شوددر چاپخانه چاپ شده و با م

مملو از غلط و استفاده ی کامًال نابجا از يک ماشين تايپ ندارند و واژه های عبری  حتی
يا حتی يک يهودی کم سواد  ،نمی توانسته کار يک يهودی ،»دسن«در اين عبارت های عبری 

  .بوده باشد
  

مه تا شده را بر حاخام لوی يک روزنا. يز کار دادگاه روی دادشگفت انگ سپس نخستين اتفاق
نسبت داده شده به يهوديان، همگی » سند«دادگاه قرار داد و گفت نوشتارهای  روی ميز قضات

اقتباس شده و برخی از واژه های  »کلييش کرونئجو«روزنامه  1934مارس از نسخه نهم 
روزنامه . ستی مورد استفاده قرار گرفته انده نادرحتی آنها که به انگليسی بوده اند، ب ،»سند«
  .به زبان انگليسی و در لندن به چاپ می رسيد »جوئيش کرونيکل«
  

فرا رسيده  مشايخ صهيون پروتوکلز به اين نتيجه رسيد که اکنون زمان اشاره به کتاب رينولد
پروتوکل مشايخ اب آيا شما شباهتی ميان اين سند و کت«: ز از حاخام لوی پرسيدرينولد. است

 »سند«در که افزود برخالف آنچه  لوی به اين سئوال پاسخ مثبت داد و .»می بينيد؟صهيون 
شورای گردهمآيی «يا » لی شهروندان يهودی پورت اليزابتنهاد عا«آمده، چيزی به عنوان 

 لوی گفت، کنيسای. وجود خارجی ندارد» و شش عضو شورای يهوديان ءامنا«و يا » مشايخ
ند و در طول هست ه فاقد هرگونه قدرت اجرايی در کنيسادارد ک ءعضو هيئت امنا تنها دو او

به جای آنها  هم ديگری ُنه سال اخير نيز هر دوی اين افراد ساکن انگلستان بوده و کس -هشت 
  .انتخاب نشده است

  
ن با ، حاخام لوی گفت او هرگز نشنيده است که يهودياپس از وارد شدن به جزييات امر 

و اصالح طلبان دين مسيحيت، توطئه مشترکی را برنامه ريزی و همآهنگ کرده » لوتر«
: خند می زد و قضات دادگاه نيز لبخند زنان نگاه می کردند، وی گفتدر حاليکه لوی لب. باشند

  . » و دکترين جديد است اين ادعا يک ايدئولوژی«
  

نداشته اند و او هرگز » سوسياليستیجنبش جهانی «حاخام لوی افزود، يهوديان هرگز يک 
ن گفت، وی با هيجا. بلشويکی در روسيه بوده باشند انقالب ان عامل وقوعنشنيده است که يهودي

او گفت، . عمًال از دين يهوديت خارج شدند خود، ، با اين کاريهوديانی که کمونيسم را پذيرفتند
حاخام لوی افزود، يهوديان کتابی به . کمونيست ها برای هيچ دين و مذهبی ارزش قائل نيستند

و  ،و نام هيچ کتابی نيست» آموزش تورات«: ندارند و اين عبارت يعنی» تلمود تورات«نام 
  .چنين اشتباهی را مرتکب نمی شود نيز گفت که هيچ يهودی هرگز
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افزوده و گفت، او هرگز کسی را مأمور شرکت در  ،اينچ» سند«حاخام لوی با اشاره به  
هرگز دستوری به ديگران در مورد حمله با پيراهن خاکستری ها نکرده و او و يارانش نشست 

. نداده اندبه پيراهن خاکستری ها چماق، هفت تير، قلوه سنگ و پنجه بوکس  فلفل، باطوم، تبر،
  . ی تا به اين احد ابلهانه را نشنيده بوداو هيچگاه چنين چيزهايکه افزود  حاخام لوی

  
ل دوم، رينولدز می خواست موضوعی را مطرح کند که شايد برای قضات به عنوان سئوا

آمد، اما او تصميم گرفت اين پرسش را در هر حال دادگاه بيش از اندازه وقت گير به نظر می 
چرا که اين قضات مسيحی بايد . دهدب اوليه در مورد آيين يهود درسی  کند و به دادگاه عنوان
جعلی به ِ» سند«افرادی نادان در اين  زه اتهاماتی فاجعه بار از سوید که تا چه اندامی يافتن در

  .است يهوديان وارد آمده
  

همکارانش به . کرد آموزشی مبدل يک سمينار را به رينولدز می دانست که نمی توان محکمه
حوصله  و يا اصوًالکن است قضات را از خود براند مم شدار داده بودند که با اين کاراو ه

در يک می گفت برای پيروزی  اما او يک وکيل دعاوی کار کشته بود، و .ر آيدقضات س
در . نيست اين يک بازی تک نفره. ی نيستکاف دادگاه تنها آماده کردن شواهد و آوردن شاهدان
ونه که به استدالل های يک وکيل خوب همانگ ی،دادگاه طرف دعوايی وجود دارد و از اين رو

به باور . باشد ی داشتهآگاهورد استدالل طرف دعوی در م خوبی همبه  ، بايدخود وارد است
را که به نظر بی ارزش می رسند، مورد توجه قرار دهد  حتی استدالالتیبايد وکيل خوب او، 

ای بی ارزش را به گونه استدالل ه زيرا کامًال محتمل است که قاضی همين به اصطالح
دعوی اقامه   ادرست يک بحث و داليلی که طرفنناديده گرفتن و فهم  اصوًال. ديگری ببيند

   .می کند، اصلی ترين عامل شکست وکالء در دفاع از يک پرونده است
  

پروتوکل مشايخ صهيون کتاب  آغاز کار دادگاه به مطالعه چند هفته پيش ازرينولدز از 
 ،بودند متفاوتی ی مقدمه هایاو چاپ ها و نسخه های مختلف کتاب را که دارا. پرداخته بود

 به عنوان شيوه مدرن عرصه آنچه که ها پروتوکلبه زودی دريافت که کتاب  آورده بود و گرد
هوديت داشته، و تا عمر يخوانده می شد، درواقع قدمتی به اندازه ی تمامی »  توطئه يهوديان«

به عنوان نمونه، واژه تلمود که گاه به  .يهوديت بوده، يهودستيزی هم وجود داشته است
، به تاب هم قادر به تعيين درستی يا نادرستی آن نبودنددرستی نيز تلفظ می شد و خوانندگان کنا

به اين ترتيب و با  .، مورد استفاده قرار می گيردو بی توجه به اصل آن نا به جا شکلی کامًال
تحصيل کرده و آکادميک سيمای افرادی  ،به خود ل هاپروتوکاين روش، تکثير کنندگان کتاب 

ن روش استفاده کنند و از ياز همنيز که شايد متهمان دادگاه  رينولدز گمان برده بود .دهند می
  .کرد ی، او خود را آماده مقابله با آناين رو

  
ن رينولدز از ميزان گسترده آگاهی حاخام لوی به اين اصول با خبر بود و به همين دليل اطمينا

اما در عين حال، . قضات دادگاه نخواهد شد داشت که اشاره به آنها موجب سر رفتن حوصله
شاهد غيريهودی را نيز  يک رينولدز به اين نتيجه رسيده بود که بايد شاهد ديگری و احتماًال
ا مالقات هايش ب در يکی از .برای زدن ُمهر تأييدی بر اين ديدگاهها به دادگاه معرفی کرد

ز سوی يک روحانی يهودی ممکن است سفانه بيان واقعيات احاخام لوی، وی گفته بود که متأ
ی می دادند، چرا که اگر قضات به نفع او رأ. ی شودبه و تفاهم و اتهام زدن سبب سوء

لوی با لبخند . استمبدل شده وسيله ای در دست يهوديان  اصله دادگاه  متهم می شد که بهبالف
ل ها آگاهی از واکنش نسی هم يهوديان نيست ، بلکه در نتيجه تّوتلخی گفت، چنين باوری يک 

  . چنين خواهد شدحتمًا ها به اظهارات يهوديان، او می داند که 
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در حالی که می کوشيد تا حد ممکن منطقی سخن بگويد خطاب به حاخام  و رينولدز با تأمل
آنها در اين سند می گويند که مسيحيان وادار خواهند شد تا ادرار و فضوالت «: لوی گفت
تاب های همچنين در اين سند آمده است که در طول اعصار در ک. و بخورند را بنوشنديهوديان 

  . »عليه مسيحيان اشاره شده استيهوديان، به توطئه 
  

سپس لوی با صبر و حوصله توضيح داد که . »اين يک دروغ است«: حاخام لوی پاسخ داد
ا قانون ي) Mishna(» ميشنا«متنی به نام  ای از مباحثات حاخام ها، برگرفته از تلمود مجموعه

سال  500سال قبل از ميالد تا  500شفاهی است که  به دورانی يک هزارساله، يعنی از حدود 
 ه طور شفاهی از نسلی به نسل بعدب اءپس از ميالد مربوط می شود، اين گفت و گوها در ابتد

در مورد بزرگ چندين حاخام . لی سپس به صورت کتبی برشته تحريردرآمدانتقال می يافت و
عوام آن را تلمود  می گفتند و) Gemara(» گمارا«اين متن تفسيرهايی کرده بودند که به آنها 

ام که نشانگر تفاوت نظر حاخ در ميان اين تفسيرها، بياناتی گاه متضاد قرار دارد. می خوانند
 است که اصوًال بسيار بدوراز خرد«: حاخام لوی گفت. تاس ها درباره موضوع های مختلف

  .»توطئه ای از سوی يهوديان در کار استفکر شود که بخاطر وجود تلمود گويا 
ه از تاريخ يهوديان را کوتابسيار به اظهارات حاخام که خالصه ای  در اين ميان، قضات دادگاه

  .بر می شمرد، به طور جّدی گوش سپرده بودند
  

از کتاب  ، متون برگرفته، گفتحاخام لوی در سخنانی که حتی وکالی او را نيز متعجب کرد
است، موضوع رسيدگی در يک دادگاه لمود که توسط متهمان مورد سوء استفاده قرار گرفته ت

فرا  را ليکه لوی به سخنانش ادامه می داد، سکوت صحن دادگاهدر حا. بوده است نيز در آلمان
تن های يهودی حساسات ضد يهودی مدرن، برگرفته از تفاسير ماو افزود، بيشتر ا .گرفته بود
در کتاب ) Isenberger( »يزنبرگرآ«، 1700درسال  برای مثال، نخستين بار .بوده است

 يد تا از متون يهودی برای حمله بهکوش (Judaism Unmasked)» بی نقاب يهوديت«
اين ) Rohle( »روهله«ريشی ان قرن نوزدهم ميالدی، پروفسور اتدر پاي. يهوديان استفاده کند

 »بلوخ«فردی به نام . از کتاب تلمود را پايه تبليغات ضد يهودی خود قرار داد همتون برگرفت
)Bloch( ،»را متهم کرد که با اين اقدام به پيشداوری در مورد يهوديان پرداخته و » روهله

پايه دستور دادگاه، انجمن خاورشناسی برلين و يک بر . عليه وی به دادگاه شکايت برد
) Noldke( »هنولدک«دانشگاهی به نام های پژوهشگر ر پراگ، دو پروفسور کاتوليک در شه

ی در مورد گزارشتن و آن دو  را مأمور بررسی موضوع کردند) Wunsche( »وونشه« و
در پی اين اقدام بود که روهله به نادرست . از کتاب تلمود را تهيه کردند چهارصد متن برگرفته

در مورد يهوديان  پذيرفت که پيشداوری نادرستی کرد و بودن دفاعيات خود در دادگاه اعتراف
  .کرده است

  
بوده که از سوی متهمان اين دادگاه هم مورد استفاده همين متون  حاخام لوی گفت، برخی از

متهمان اشاره می به و در حالی که  نهيجادر اين هنگام لوی با لحنی آکنده از. قرار گرفته است
ما يهوديان انسان هستيم تنها ت که کتاب تلمود می گويد اين يک دروغ شرم آور اس«گفت  ،کرد

مده است که يک يهودی حق دارد به در هيچ کجای تلمود نيآ. »انو ديگر ملت های جهان حيو
  . دزدی و چپاول از غيريهودی بپردازد

  
بودند و در حاليکه او می کوشيد تا با  اه گوش به حرف های حاخام لوی سپردهحضار دادگ

يان راتشريح کند، قضات نيز هيچ تالشی برای قطع اژگان عبری و سنت های يهودو ،جزييات
  .يا کوتاه تر کردن صحبت های وی نکردند
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  .قضات دادگاه پرسش های خود را مطرح کنند اکنون نوبت آن رسيده بود که
است ای به گونه  یانگليسبه سبک قضايی  ای قضات دادگاه درتشکيالتو پاسخ ه ها پرسش
ی، در همه سيستم های قضايی کشورهای اروپاي. ناميد  توان آن را يک تجربه بغرنج که می

و يا  گونه توهين هرپردازد و از  میاين قاضی است که به ارائه پرسش از شاهدان دادگاه 
يک وکيل  ر سيستم قضايی انگليس چنين نيست؛اما د. خودداری می کند نش بی موردیسرز

ه شاهدان بلند کند، آن ها را به دروغگويی متهم سازد و با به ای خود را عليممکن است صد
بار اعت ن،جزييات زندگی خصوصی شاهداميان آوردن هر موضوعی، حتی موشکافی در باره 

در اين نوع سيستم، اين روش را بهترين راه برای . و حيثيت اجتماعی افراد را زيرسئوال ببرد
تا  واقع، به منزله ِسالحی است در دستان وکالء پی بردن به حقيقت به کارمی گيرند که در

ی که در شاهد از قضات حداکثر تالش خود را برای دفاع ازبرخی  .نظرات خود را ثابت کنند
انجام می دهند ولی در همان حال، اين  زير باران تهمت ازسوی وکيل طرف مقابل قرارگرفته،

ادن شاهد به منظور دستيابی به قضات مانع از حق وکيل مربوطه برای زير فشار قرار د
  .نمی شوند حقيقت

حاخام لوی تا آن هنگام در هيچ دادگاهی حاضر نشده بود و تجربه ای در اين امر نداشت و از 
با . وی، رينولدز حداکثر تالش خود را کرده بود تا وی را پيشاپيش دادگاه، آماده سازداين ر

تين نخس گامی که اينچ از جای برخاست وهن وجود رهنمودهايی که به لوی داده شده بود،
  : پرسش خود را بی محابا مطرح کرد، لوی شوکه شد

  می تواند هم يهودی باشد و هم انگليسی؟ آيا يک فرد: پرسش
  . ، اگر فرد متولد انگلستان باشد، پس او انگليسی استدقيقًا :پاسخ
  آيا يک چينی می تواند، انگليسی باشد؟ :پرسش
  . ر آن فرد متولد انگلستان باشد؛ اگدقيقًا :پاسخ
  .مانند آن است که بگوييم يک بز می تواند يک اسب نيز باشد اما آنچه شما می گوييد، : پرسش

  
صداقت چنين پاسخ  شاهد دادگاه گذشت تا عصبانيت خود را کنترل کند و سپس با يک دقيقه بر

  : دهد
اما اگر اين فرد . نی چين استيک مرد چينی  دارای سرزمين مادری و پدری خود يع: پاسخ

در انگلستان به دنيا آمده باشد و همچنين تحت قوانين انگلستان باشد، او را می توان يک 
  .انگليسی ناميد

به همانگونه که يک  ،من می خواهم ثابت کنم که در آفريقای جنوبی، يک يهودی«اينچ گفت، 
  .».ی جنوبی نيز باشديآفريقانمی تواند متعلق به اسب نمی تواند االغ باشد، 

خونسرد از هرگونه دخالت چهره ای بسيار  عليرغم اين توهين های گستاخانه، قضات دادگاه با
  .خودداری کردنددر اين سخنان اينچ 

: دکه چرا متهمان را به دادگاه کشانده است، لوی پاسخ داهنگامی که از حاخام لوی پرسيد شد 
 ی جاعل مرا به ايراد چنان بياناتی متهماينکه فرداز  احساسات من جريحه دار شده است؛«

همه اين اتهاماِت سخيف، غلط و دروغ، مرا بشدت نوميد و افسرده . سخت آزرده هستم کند،
  .»خاطر کرده است

حاخام لوی در حالی که سعی می کرد کنترل خود را حفظ کند، به هر يک از پرسش ها با 
همه  خير، ما دارای يک جنبش فرقه ای نيستيم؛«: ت و خويشتن داری خاصی جواب دادمتان

ی و پنهان در هيچ چيز سّر و آشکار برگزار می شود؛ به حالت باز جلسات يهوديان در کنيسا
يک پروتوکل مشايخ صهيون کتاب  ما دارای يک شورای عالی نيستيم؛ کارمان وجود ندارد؛

   .»و چه در سطح بين المللیطح داخلی چه در سو هيچ توطئه يهودی وجود ندارد؛  جعل است
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چرا ما بايد حرف های شما را قبول کنيم؟ آيا «: اينچ به ناگهان صدای خود را بلند کرد و گفت
بود، از ) Esau(» عيساو«که با فريبکاری حق نخست زادگی را که متعلق به اين يعقوب نبود 

  سلب کرد؟ ) برادرش(او 
اهد دادگاه مستأصل می شود و با عجز به قضات می رسيد که ش به نظردر اينجا بود که ديگر 

  .نگاه می کرد
  

بپردازد زيرا او از روی يک متن  اکنون نوبت فون مولتکه بود که به قرائت پرسش های خود 
ازپيش آماده شده، سئوال ها را چنان سريع و پشت سرهم مطرح می کرد که گويی به سوی 

  :شاهد آتشباری می کند
  اده هستيد؟آيا شما يک اشراف ز -
  آيا شما ختنه شده ايد؟  -
داريد که اين نوع يهودی، بدترين  یآيا شما يک يهودی اشکنازی هستيد و از اين حقيقت آگاه -

  است که در جهان وجود دارد؟     يهودینوع 
دين شما چيست؟ شما می دانيد که يهوديان برای فريب دادن مسيحيان خود را وفادار به هر  -

  دهند؟ دينی نشان مي
  براستی در عمل شما تابع کدام فرد و مقامی هستيد؟ -

...  
  

ز حال هنگامی که دادگاه به نشست خود پايان داد، به نظر می رسيد که حاخام لوی در آستانه ا
هيچ دفاعی نکرده از او در برابر چنين سئواالت توهين آميزی رفتن بود، بويژه که قضات 

از وکاليش پرسيد که چرا قضات سکوت کرده بودند؟  از دادگاهبه هنگام بيرون آمدن  او. بودند
 !.کلی باشد که بيطرفی قاضی حفظ شودبه شظاهرًا دادگاه بايد و اين پاسخ را شنيد که سيستم 

 قضايیمحاکم  را در زمينه) Halakha(» َهالخا«يهودی و سيره حاخام لوی به خوبی سنت 
ادگاهی که وی در آن حضور يافته بود، ديوانگی اين سيستم کار د ،به باور لوی. می شناخت
مورد دادگستری، بهتر عمل  او اطمينان داشت که قوانين و سنت های يهودی در. محض بود
  .می کنند

  
را در حالی شروع  سئواالت خود از حاخام لوی ، فون مولتکهصبح روز بعد، در جلسه دادگاه

مولتکه رگبار پرسش ها را . ه بودکرد که هنوز لوی درست بروی صندلی شاهدان ننشست
  : شروع کرد

کتاب تلمود دارند؟ يکی برای ارائه به مسيحيان و  آيا اين درست است که يهوديان دو« -
  ی يهوديت؟ رای مراسم و آيين های پنهانی و سّرديگری ب

 هستيد؟  وامع موجود در آفريقای جنوبی آشناآيا شما با همه فرقه ها و ج -
 وجود ندارد؟ »يهوديان محفل عالی«چيزی به نام  ای جنوبیآيا در آفريق -
هر ملتی، يهوديان تحت  درميان آيا می توانيد دليل اين را بگوييد که چرا در هر کشوری و -
 .»قيب و آزار قرار دارند؟تع
  

به  بايد لوی با صدايی خسته به پاسخگويی به اين پرسش ها پرداخت و آشکارا شرم داشت که
در همه عمرش اين گونه مورد توهين  تا آن زمان .ای توهين آميزی جواب دهده چنين سئوال

چگونه به خود «: بشنود که فون مولتکه می پرسدبود که نردنی برايش باور ک. قرار نگرفته بود
  .»اجازه داده ايد که چند پيراهن خاکستری پير و بيچاره را به دادگاه بکشانيد؟

  



 267

ست که شما جامعه ماهها«: ی بلند گفتکنترل خود نبود، با صدايبه  حاخام لوی که ديگر قادر
زندگی می کنند که در بسياری جوان  يانيهود. ا قرار داده ايديهودی را مورد توهين و افتر

آفريقای جنوبی به دنيا آمده اند و به خود به عنوان شهروندان خوب کشور می نگرند و آنها از 
ه خاطر ، به شدت آزردگيرند چنين اتهامات بی پايه ای قرارمورد  ،که هر روز و پی درپی اين

  . »هستند
  

  : به ميان آمدپروتوکل مشايخ صهيون موضوع کتاب  در اين مرحله از پرسش و پاسخ،
  يک جعل است؟ پروتوکل مشايخ صهيون شما می گوييد که کتاب :پرسش
با  پروتوکل هاميان کتاب نوع ارتباطی  آشکارا اين حقيقت را بگويم که هيچبگذاريد  :پاسخ

  .دنيا وجود نداردهيچ يک از جوامع يهودی 
را جعل کرده، ساخته و يا نوشته، يک پيامبر  ل هاپروتوکآيا شما فردی را که کتاب  :پرسش

  می دانيد؟ 
  .خير مطمئنًا :پاسخ
  فورد را يک مسيحی متشخص می دانيد؟ آيا شما  آقای هنری :پرسش
  . بله: پاسخ
  چه گفته؟ پروتوکل ی دانيد که فورد در مورد کتاب آيا م: پرسش
همين در مورد  آقای فورد در مورد بيانات پيشين خود آيا شما می دانيد که بعدها لیو .بله :پاسخ

  ؟چه گفتپروتوکل کتاب 
  

  . تکراری بود اما بيشتر سئواالتش. سيدپس از اين پرسش و پاسخ، نوبت به اوليوير ر
  .داد پايان رسيد و دادگاه به نشست خود پايانبه ناگهان همه چيز به 

  
نی و سپس روزهای بسياری ساعت های طوال. خسته به نظر می رسيدندهمه افراد حاضر 

يک   اينچ. تلف شد» سند«شهادت ها در مورد سرقت دراين دادگاه به بيهودگی بر سر 
. اشاره شده بود »سند« را به دادگاه ارائه داد که در آن به نحوه دست يافتن او به »گواهی«

 بودند و ديگری خاکستری چهره، مراقب کنيسا دو پسر بچه جوان، يکی بلوند ومدعی شد که 
رد توطئه ضد را که حاوی اطالعاتی مشکوک در مو دو سند بی امضاء و ظاهرًا پيش نويس

 پس ازآن درادامه، اينچ اين ادعا را مطرح کرد که .برای وی آورده بودند مسيحی يهوديان بود،
 اصلی و مهم» سند«به ه تا مخفيانه وارد کنيسا شود و به اين ترتيب بر آن شده که رويداد بود
ا توضيحات اينچ نام اين دو پسر بچه تا پايان کار دادگاه ناشناس باقی ماند، ام. ه استدست يافت

لذا، دادگاه  .شتدانتطبيق  به آن، با واقعيات مربوط  به کنيساو نحوه ورود او  در مورد کنيسا
  کنيسا ساعاتی طوالنی به شنيدن اظهارات شاهدان در مورد جنبه های فنی کار مجبور شد
  .مه نگاران حاضر دردادگاه را کسل و ناشکيبا کرده بودروزنا اين شهادت ها حتی. بپردازد

  
 حاضر شد که سبب تغيير ناگهانی فضای محکمه اين هنگام مرد پيری در صحن دادگاهاما در
  .گرديد
آنها تنها . برای آماده شدن خويش به منظور شرکت در دادگاه با مشکالت روبرو بودند ءوکال

از همان هنگام که بر آن . ليست شاهدان خود را آماده کنند ند تاچند هفته کوتاه فرصت داشت
جعل شدۀ مورد » سند«فقط موضوع  و نه پروتوکل مشايخ صهيون موضوع کتاب  تا نددش

مطرح کنند، آنها به اهميت رسالت بزرگی که عنوان موضوع اصلی در دادگاه به ا ر شکايت
دادگاه برن، آنها  ماجرای دربرخالف همتايان حقوقدان خود . دربرابرشان بود، پی بردند

. شهادت دهند ها پروتوکلدر مورد جعل کتاب  شاهدانی در اختيار نداشتند که بتوانند مستقيمًا
با تمرکز به روی شهادت ها، زمينه را برای اثبات جعلی بودن گرفتند تا از اين روی، تصميم 
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وکالی يهوديان . فراهم کنند جعلی محلی» سند«و  ها پروتوکلهمه اتهامات وارد شده در کتاب 
اما . با خود می گفتند که به يک شاهد کارشناس با شهرتی در سطح بين المللی نياز داريم

ی پرآوازه را بيابند و او را متقاعد کنند که شاهد مدت کوتاهی می توانستند در چنين چگونه
  .برای شهادت به آفريقای جنوبی بيآيد؟ فورًا

  
وم ناخ«که  ز کار دادگاه، آگاه شدندتنها چند روز پيش از آغا. بود يار بخت و اقبال با آنها ولی

  . وبی سفر کندقرار است برای مدتی کوتاه به آفريقای جن) Nahum  Sokolov( »سوکولوف
به جای حييم  1931وی در سال . بود جهانی صهيونيسمدر آن زمان سوکولوف رييس سازمان 

سوکولوف  ،سالگی 75در . به اين سمت برگزيده شده بود) Chaim Weitzmann(من وايز
اغلب به سفر به کشورهای  برخالف توصيه پزشکانش، او. هنوز جوان به نظر می رسيد

 بودجه  ،ديدار می کرد و به اين ترتيب از جوامع يهودی آن سرزمين ها رداخت،مختلف می پ
لمان هيتلر در آ .جهانی صهيونيسم فراهم می کرد برای ادامه فعاليت های سازمانرا نيز  الزم 

، به بودجه و منابع مالی فلسطين به قدرت رسيده بود و لذا، برای اسکان يهوديان پناهجو در
  .نياز بودزيادی 

  
د برعهده دار یمی دانستند که سوکولوف چه مسئوليت های سنگين ی دادگاه آفريقای جنوبیوکال

گذاردن سلسله سفرهايش به نقاط ديگر، با حضور م انيمه تم با او که آيا و هيچ مطمئن نبودند
  دادگاه موافقت خواهد کرد يا خير؟  در
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ناخوم سوکولوف،
  ریيس سازمان جهانی صهيونيسم،

  هد دادگاه در دادگاه آفریقای جنوبیشا
  

سوکولوف گفت که او . پذيرفترا برای ادای شهادت دعوت آنها  ،اما سوکولوف با گرمی تمام
آشنا است و از اين رو به هر کاری دست خواهد زد  پروتوکل مشايخ صهيونبا موضوع کتاب 

ه می تواند به روشن چيزی بهتر از يک دادگاچه براين باور بود که . تا حقيقت روشن شود
که ممکن است به هنگام  شدن حقيقت کمک کند؟ گروه حقوقی به سوکولوف هشدار داده بود

حاخام لوی با آن شهادت در دادگاه با همان پرسش های توهين آميزی روبرو شود که ادای 
 یمقابله با هر پيش آمد و توهينی اما سوکولوف گفت که يهوديان آماده  برخورد کرده بود؛

  . هستند
  

امروز يک کيبوتص . سوکولوف يکی از مهم ترين رهبران يهودی نسل خود به شمار می رفت
کمتر کسی می داند که . دخيابان هايی در بسياری از شهرهای اسرائيل نام او را بر خود دار و

سرزمين قديم و «را از ترجمه ی کتاب هرتصل به نام » يوتل آو«اين سوکولوف بود که نام 
  .  اسرائيل داده شداقتباس کرد؛ نامی که بعدها به بزرگ ترين شهر» جديد
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سنده ای با شهرت جهانی بود، که به چندين زبان زنده دنيا روزنامه نگار و نوي خود سوکولوف
رهبران کشورهای  .بسياری از کشورهای جهان انتشار يافته بود کتاب هايش در .تسلط داشت

 ند فرا می داد گوش و را به حضور می پذيرفتند و به ویااعظم جهان و از جمله شخص پاپ 
پاريس پس از پايان جنگ جهانی اول،  در جريان کنفرانس صلح. می گذاشتند و به او احترام

سوکولوف رياست هيئت يهوديان را برعهده داشت و در همان حال رييس کميسيون نمايندگی 
آموزش ديده ترين و مجرب ترين يکی از  سوکولوف. متفق بوديهوديان در جامعه ملل 

. و عمومی شناخته می شدسياسی  رابطه با يهوديت و ساير مسايل اجتماعی،کارشناسان در 
براستی که تيم گروه وکالی شاکی نمی توانست هيچ فردی بهتر از سوکولوف را به عنوان 

  .شاهد به دادگاه بيآورد
  

پس همآنگونه که س .ی خويش پرداختلوف به معرفپس ازايراد سوگند در صحن دادگاه، سوکو
  . صبر و شکيبايی به شنيدن پرسش های رينولدز پرداخت با   بودند  خواسته وکالء 
هان و يا آيا اين حقيقت دارد که يک توطئه يهودی برای تسلط بر ديگر ملت های ج :پرسش

  دارد؟  چيزی شبيه آن وجود
  .خير، من اين حرف را باور نمی کنم: پاسخ

» سند«و نيز  پروتوکل مشايخ صهيونبا اشاره به يک نسخه چاپ شده محلی از کتاب  رينولدز
  :اينچ، ادامه دادی جعل شده 
يهوديان  آيا در اين سند اثری از حقيقت ديده می شود و آيا اين ادعا صحت دارد که :پرسش

  ملت ها دارند؟ بهانه هايی عليه ساير
  .است دروغ اين سندی  نه، کلمه به کلمه: پاسخ

  
همچنين به . نياز داشتند که سوکولوف وجود يک توطئه يهودی را تکذيب کند آنها به اين

 ،پروتوکل مشايخ صهيوندر کتاب  اول وی در مورد رد اتهام های مطرح شدهاطالعات دست 
از جلسات مخفی و پشت صحنه در  »دقيق«گويا گزارش اين ادعا که اين کتاب  نفی بويژه

  .در بازل سوييس است، نياز داشتند 1897ره صهيونيسم در سال جريان نخستين کنگ
هنگامی که از سوکولوف در مورد صهيونيسم به طور عمومی سئوال شد، وی پاسخ داد که 

برای آن پديد آمده که  صهيونيسم جنبش صهيونيسم هيچ ارتباطی با قانون سنتی يهود ندارد و
قوم ) ناسيوناليسم(سم در واقع همان ملی گرايی و صهيوني را برای يهوديان فراهم آورد یميهن

  .يهود است
در کنگره بازل شرکت داشتم و نقش مهمی در  1879در سال من شخصًا «: سوکولوف گفت
اين  حتی يک کالم درست در باره. و ترسيم اهداف آن کنگره برعهده من بودسازمان دهی 

تصل و در جريان کنگره هرتوسط دکتر  پروتوکل مشايخ صهيونکتاب ادعا که گويا 
  .»وجود ندارد ،تهيه و تدوين شده صهيونيسم 

  
در جريان سفری به ، 1920در سال درادامه ی شهادت خود توضيح داد که چگونه  سوکولوف

وجود دارد که مدعی  پروتوکل مشايخ صهيونار شنيد که کتابی به نام برای نخستين بپاريس، 
ی نشست سران يهودی در بازل سوييس است است که صورتجلسه ی مذاکرات محرمانه 

که خودش در آن همآيش بود، هرگز هيچ گونه خبری دراين باره  1897در سال که درحالی 
ر اين جهت بود در جريان کار کنگره بازل همه چيز د سوکولوف يادآورشد که اصوًال .نداشت

ت ممکن انجام که مباحثات همآيش و تصميم گيری ها  به روشن ترين و آشکارترين صور
  .شود
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يعنی کتاب  ،شنيد که يک سند جعلیدر سفر به پاريس  1920گفت که در سال سوکولوف 
افراد   شماری  اين کتاب توسطدر لندن در دسترس همگان بود و يادآور شد که ل ها پروتوک

وی را  اين موضوع  سوکولوف گفت که .لندن آورده شده بود روسی از روسيه به  فتنه جوی
  . بپردارد و خود به تحقيق در اين باره لندن برود  ان کرد و تصميم گرفت بهنگر

می توانم بگويم که هر «: ات سخن می گفت، افزوديت و رو به قضسوکولوف درحالی که با جّد
عل برای من آشکار است که اين کتاب ج. يک دروغ گستاخانه است ل هاپروتوککتاب ی کلمه 

ند و به يهودستيزی که همواره وجود داشته، دامن ن برانگيخته شواشده تا مسيحيان عليه يهودي
  .»زده شود

  
 تايمزح داد که چگونه بعدها فيليپ گريوز، نويسنده پرآوازه روزنامه سپس شر سوکولوف
جايی  اند، چگونه به موزه بريتانيا رفت؛خو تايمزهای او را در  را مالقات کرد و مقاله بريتانيا

و چگونه در آن موزه کتاب موريس ر او برای مطالعه و تحقيق بود که همواره محل حضو
 ل هاپروتوکولی را با کتاب نوشتۀ ژ» گفتگوها«سوکولوف شخصًا کتاب  .لی را يافتژو

، عامدانه جای ناپلئون سوم و و دريافته بود که جاعالن چگونه دراين کتاب مقايسه کرده
که ژولی نويسنده سخنی را به ناپلئون سوم يهوديان را با يکديگر عوض کرده اند و هرجا 

  .نسبت داده، فتنه جويان مدعی شده اند که گويا يهوديان گوينده ی اين سخنان بوده اند
  

از سوکولوف  یرا می شنيدند و از اين روار بود که قضات دادگاه چنين حقايقی اين نخستين ب
  ديده است؟به چشم خود ولی را که آيا او واقعًا اصل کتاب ژ پرسيدند

و سپس افزود که چگونه مقاله هايی » من اصل کتاب را در لندن ديدم«: سوکولوف پاسخ داد
به چاپ رسيده و به صورت جزوه  نيز منتشرشده بود و  تايمزروزنامه  اين زمينه دردر

در اختيار  همچنين گفت که هنوز هم برخی از اين جزوه ها وجود دارند ومی توان آنها را
  .ار داددادگاه قر

  
ولی را با اين سند مقايسه کردم و بسيار برای من من کتاب اصلی موريس ژ«وف گفت، سوکول

، متن کامل کتاب موريس مشايخ صهيون پروتوکلجالب بود که ببينم چگونه جاعل کتاب 
با قرار دادن نام هرتصل به جای ناپلئون سوم و نيز قرار دادن نام و کرده  ژولی را سرقت

  .»کرده است رانسوی ناپلئون سوم، اين کتاب جعلی را عرضهجای هواداران ف يهوديان به
  

ضات دادگاه به سخنان سوکولوف بيش از آنچه که خودش پيشتر قرينولدز از اين که می ديد 
: ندسوکولوف پرسيدقضات دادگاه از . فکر می کرد، توجه نشان می دهند، شگفت زده شده بود

  . »چيزی می دانيد؟ )Rohle(له هرو یبه پروفسور اتريش  طآيا شما درباره رخداد مربو«
) Bloch( هله و بلوخرو ميان آقايان اختالف و درگيری من در مورد. بله: پاسخ دادسوکولوف 

له که استاد هبا رو او دوست من بود، کهدر وين . می شناختم را شخصًا من دکتر بلوخ. با خبرم
. مشهور بود، به مقابله برخاست بشدت يهودستيزانه پراگ و به داشتن انديشه های دانشگاه

و در ی، مطلب نوشت حتی بيش از ضديت با خود مردم يهود ،ضد دين يهود هله بررو
اجازه دهيد بگويم که که اين . مواردی هم مقاالتی درباره کتاب تلمود به چاپ رسانده بود

، و در آنها زباله ای بيش نيستو در حقيقت  ندارند یوجه جنبه ادبی و آموزش مقاالت به هيچ
اصوًال انسان نادانی بود و مسلمًا   هلهرو. آمده است یبسيار مطالب گمراه کننده و نادرست

سالها وقت الزم است تا . بخواندنمی توانست کتاب تلمود و يا حتی تورات را به زبان اصلی 
ز مسيحيان بزرگ از جمله له از سوی بسياری اهرومطالب . را فهميد اين کتاب ها بتوان زبان

» وونشه«پروفسور . رد شده بود (Wunsche) »وونشه«و پروفسور ) (Noldke »نولدکه«
ان آلمانی ترجمه کرده و در بود که بخش های بزرگی از تلمود را به زب يک مسيحی پروتستان
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ون مت »لههرو«اما در برابر او، . مطرح بوددر اين امور تمامی جهان به عنوان يک مرجع 
بيانيه و اعالميه انتخاب  نه با استناد به اصل کتاب ها، بلکه از ميان شماریمورد نظر خود را 

! نادرست است» لههرو«نقل قول  500 ثابت کردند که دست کم» وونشه« »نولدکه«. کرده بود
 که صدها ودستيزانه قرن هفدهم ميالدی بودندنوشتارهای يه منابع او، و هاخذزيرا عمده ی مأ

  !ار مورد تکذيب قرار گرفته اندب
  

رينولدز پس از آنکه دريافت قضات دادگاه به پرسش های خود پايان داده اند، خود شروع به 
  : کرد سئوال طرح چند
  آشنا هستيد؟  ،آيا با آنچه که در روسيه می گذرد: پرسش
، ده و هستکه در آنجا در جريان بوه ام، ولی با آنچه ددر روسيه نبو من هرگز خود: پاسخ

با مليت ها مخالفت دارد و برايش مهم نيست . شوروی مخالف دين و مذهب است. آشنايی دارم
. سيه زير ظلم و ستم هستنددر رو همه اين اقوام. ا مسيحی مطرح باشدکه چه نژاد يهودی ي

برخی  شده و مورد شکنجه هستند، نام آور در روسيه به زندان انداخته چندين ملی گرای يهودی
  . از آنها به سيبری تبعيد شده و اکنون درخواست کمک دارند

  
 :پايان گرفت که ی و موضوعی،با اين بيان جّد ،يعنی سوکولوف ،شهادت شاهد اصلی دادگاه

محل  کنيسا. اطعيت می گويم که در هيچ کنيسايی در جهان سياست راه نداردق من با«
به گونه يک نهاد مذهبی در جهت يان برای اجرای فرايض دينی است و گردهمآيی يهود

  . »دينی هر جامعه يهودی عمل می کند نيازهای
  

پشت تريبون شاهدان  ازکامل وقار  پير با سوکولوف .نهار فرا رسيده بوداکنون زمان صرف 
قرار گرفت و به  پس از نهار و ازسرگيری کار دادگاه، او بار ديگر در محل شاهدان. پايين آمد

من يک يهودی هستم، نژادم يهودی است و درلهستان به دنيا «: سخ داد کهپرسش اينچ چنين پا
  .»تانيا  نيز هستم و زبان مادری من عبری استيک شهروند بري. آمده ام
  که در اين دادگاه شهادت بدهيد؟چرا درخواست کرده ايد  :پرسش
وع يهوديان و موض پروتوکل مشايخ صهيونکتاب جعلی ر به خاطر آنکه در اينجا بيشت :پاسخ

ن جهانی صهيونيسم من می دانم که چيزی به نام به عنوان رييس سازما. استمطرح شده 
وجود خارجی نداشته و هرگز در کنگره بازل درميان يهوديان هرگز  پروتوکل مشايخ صهيون

  .مورد اشاره قرار نگرفته است
  ک و منزه کنيد؟ آيا شما به اينجا آمده ايد که نام يهوديت بين المللی را پا :پرسش
من آمده ام تا با افتراءهای اهريمنی عليه ملی گرايان يهودی مبارزه کنم و حقيقی نبودن : پاسخ

من از نژاد يهود دفاع نمی کنم،  .را آشکار سازم پروتوکل مشايخ صهيونالح طبه اصوجود 
دادگاه به من برای شرکت در اين  .و ابلهانه رويارويی می کنم من تنها با يک دروغ مسخره
و شنيدم که چه مطالب بدور از  اتفاقی بود که به اين کشور آمدم. آفريقای جنوبی نيآمده بودم

گفته می شود و پيشنهاد کردم که به عنوان پروتوکل مشايخ صهيون در مورد  خرد و منطقی
  . من داوطلبانه برای ادای شهادت آمده ام. شاهد در دادگاه حاضر شوم

  د مهم در نژاد يهودی می شناسند؟نوان يک فرشما را به ع :پرسش
و از روی فروتنی به خود اجازه نمی دهم که چنين نظری درمورد  عايت ادببرای ر: پاسخ

  .خويش بيان کنم
  است؟ سراسر کذبل مشايخ صهيون پروتوکشما می گوييد که کتاب  :پرسش
  . بله :پاسخ
  رآيد، نشان از حقيقت دارد؟اما اين را می پذيريد که هر چه درست از آب د :پرسش
  .اين هرگز درست از آب درنخواهد آمد :پاسخ
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آيا شما هم با . د نداردوکيل شاکيان دادگاه می گويد که هيچ سازمان جهانی يهودی وجو :پرسش
  موافقيد؟ اين سخن

  . بله :پاسخ
ديگر فيلم و سينما و همه تشکل ها و کمپانی های  آيا اين را می پذيريد که عمًال :پرسش

  ؟به آن دردست يهوديان است  نهادهای مربوط
من در مورد صنعت فيلم سازی چيز . من آمادگی پاسخ دادن به اين پرسش را ندارم :پاسخ

زی صنعت فيلم سا رمن هرگز به سرشماری در مورد تعداد يهوديانی که د. زيادی نمی دانم
  ! نپرداخته ام مشغول هستند،

نيمه لخت از زنان در برابر چشمان کودکان مان، به هدف به  آيا با اکران فيلم های :پرسش
   تباهی کشاندن کودکان موافق هستيد؟

  . من موافق نيستم .خيرن. ان حامی نيمه لخت بودن نيستممن چند: پاسخ
  

مه های جهان را زير نخير، يهوديان همه روزنا :سوکولوف به پرسشی ديگر نيزمنفی بودپاسخ 
که  ولوف پرسيده شد که آيا می تواند برای نمونه از روزنامه ای نام ببرداز سوک .کنترل ندارند

 Le( »لو تان«در لندن،  ی هرالدبه روزنامه تايمز و ديل ،پاسخ او در. درکنترل يهوديان نيست؟
Temps ( سوکولوف درهمين حال افزود که وی از . کردروزنامه ها اشاره در پاريس و ساير

   .مه روزنامه های جهان آگاه نيستهبر مالکيت وضعيت دقيق 
ر جهان برده های سفيد د که اينچ پرسيد آيا يهوديان مسئول فروش و نقل و انتقالهنگامی 
به » گوتچه«اضی ق. دادگاه نيز از اين پرسش خشمگين شدندخونسرد ، حتی قضات نيستند؟

  .بی پايه و اساس استکه چنين اظهاراتی  ميان حرف اينچ پريد و گفت
پس چرا در . شما می گوييد هر آنچه که بر ضد نژاد يهود نقل شده، نادرست است: پرسش

در مورد هيچ طول هزاران سال يهوديان همواره مورد تعقيب و آزار قرار گرفته اند، ولی 
  است؟نژاد ديگری چنين نبوده 

: افزود سوکولوفدراينجا، ! از تعقيب کنندگان و آزار دهندگان يهوديان بپرسيد لطفًا :پاسخ
  . »ه به عنوان يک اقليت در يک جامعه زندگی کرداين بسيار ناگوار است که هموار«
  

که نيز از سوی متهمان به عمل آمد تا آنها به باور خود نشان دهند  پرسش های بسيار ديگری
اين «: دادمی و هربار سوکولوف پاسخ  ،يهوديان هر چيز واقع در کره زمين را کنترل می کنند

اين  هنگامی که از او پرسيده شد که آيا. »ات همگی نادرست و بی پايه و اساس استهامات
سوکولوف  ،درست نيست که خانواده روتچيلد همه طالی موجود در جهان را کنترل می کنند؟

ست که طالی جهان را ، يعنی کشور شمااين آفريقای جنوبی«: پاسخ دادبا عصبانيت بسيار 
و اينچ نادان يآمده بود که از يهوديان در برابر برای اين به آنجا ن او .»خود دارد زير تسلط 

لذا . ثبات کندرا ا پروتوکل مشايخ صهيونبودن کتاب  آمده بود تا جعلی و کذب. سمج دفاع کند
اين کتاب اين است که کسانی که تفسير من از «: آنکه منتظر پرسش ديگری باشد، گفتبدون 

آورترين م که يکی از ناد، خواسته اند اين ذهنيت را تلقين کنند اين اکاذيب را سرهم کرده ان
ياری مردان محترم و  ، يعنی دکتر هرتصل، بامردانی که تا کنون در جهان ظهور کرده

توطئه کرده اند که جهان را فتح کنند و به زير سلطه خود در  مشايخ يهودی، ،پرآوازه ديگری
من در مورد الماس های . قه مرا برمی انگيزده و عالاين نکته ای است که توج. آورند

چيزی ندارم بگويم، " روتچيلد"خاندان و يا طالی " ساموئل"های خاندان  ، نقره"اوپنهايمر"
  .»بلکه تأکيد من  بر اکاذيب رسوا و جعل بودن اين کتاب است

  
شمان همه مفاد آن عمًال و در برابر چ. يک حقيقت است مشايخ صهيون پروتوکلکتاب  :اينچ

  . ما رخ داده اند
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  .اين يک دروغ است :سوکولوف
  يک پديده يهودی است؟ ،در ريشه و عمل بلشويسم  آيا شما موافق هستيد که : اينچ

  .خير: سوکولوف
  

. و اکنون زمان آن رسيده بود که او پرسش هايش را مطرح کند ده تر بودفون مولتکه بسيار آما
که بريتانيای کبير که کشور قدرتمند اصلی جهان شمرده  آيا موافق هستيد«: فون مولتکه پرسيد

  .»بين المللی زانو زد؟ می شد، کوته نظرانه و به شکل ناجوانمردانه ای در برابر مشتی يهودی
  . با اين نظر مخالفم مبا تمام وجود: سوکولوف

  
هوديان و بايستد و تکذيب کند که ي پير ناچار بود بروی پا برای ساعت های متمادی، سوکولوف

، اقتصادی، مالی و مطبوعاتی را یهمه رهبران جهان در زمينه های سياس ،صهيونيست ها
بيانيه بودند و گذری  بسياری از پرسش های فون مولتکه همانند. تحت کنترل خود دارند

سوکولوف خسته از آنچه که باور داشت با شأن او . بر تاريخ يهود به شمار می رفتند نادرست
  . پرسش های فون مولتکه پاسخ می داد ، بهو مفيد رست، به صورت مختصدر تضاد ا

  
که  وکولوف را ناچار به اين توضيح ساختس به موضوع کتاب تلمود اشاره کرد و اوليوير

و عهد عتيق است و افرادی که در کتاب مورد اشاره قرار  کتاب تلمود يک کتاب بسيار قديمی
  .انو نه مسيحيبوده اند بت پرستان  ده اند،گرفته و از باورمندان جدا محسوب ش

  
نشانه های جدی کسالت و بی طاقتی بر همگان در تاالر دادگاه سايه افکنده بود که اوليوير با 

آيا بهتر نيست که همه دولت های  .کرد گفتن سخنانی با صدای بلند و محکم، همه را مبهوت
جديدی  يهوديان بسوزانند و تلموِدخود اه که کتاب تلمود را به همرجهان دست به دست هم دهند 

  .مطرح کردبا لحنی محکم   و  با سری برافراشته اين سئوالی بود که اوليوير. زنند را رقم
: پاسخ داد سوکولوف که باورنمی کرد که اين سئوال را واقعًا اينجا با گوش خود شنيده باشد،

  ها را می سوزاندند که در آن کتاب همان قرونی می خواهيد به قرون وسطی بازگرديم؟؛آيا «
  .»نسان ها را به آتش می افکندند؟و حتی ا

  
وش گوتی ممتد  به اظهارات بعدی اوليوير و با سکحاضران همگی در بهت فرو رفته بودند 

يهوديان و همين حاال نيز برايم هيچ اهميتی ندارد که اگر ضروری باشد، «: فرا دادند که گفت
  .»شان يکجا سوزانده شوند و تلمود کتاب تورات

  
احساساتش از . به آنها پاسخ می داد انهخونسردی نداشتند، اما سوکولوف ديگر پرسش ها پايان

احساس می کرد گردبادی از غبار غليظ . شنيدن اين سخنان رذيالنه شديدًا جريحه دارشده بود
ه با خود می گفت امکان چنان اظهارات گوينده بر او گران آمده  بود ک. دور او را گرفته است

حتی بعدها نخواست که اين سئوالهای ظالمانه را برای . ندارد چنين حرفی را شنيده باشد
از خود می پرسيد که آيا براستی ممکن است که دوباره . نزديک ترين دوستانش بازگو کند

  يهوديان سوزانده شوند و روزی برسد که اين وقايع در تاريخ  تکرار شود؟
سالگی، دو سال پس از  77برای اين پرسش خود هنوز پاسخی نگرفته بود که در سوکولوف 

  . آن دادگاه، درگذشت
  

تنها گفتار يک   وطه می خوردند که اظهارات اوليويرمتأسفانه همگان در اين تصور غلط غ
د اما چه کسی می توانست تصور کند که چند سال بعد اين سخنان عملی خواه. فرد نادان است
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ن بيش از دادگاه آفريقای جنوبی، من اسناد خواندشصت سال پس از آن رويداد، با  تقريبًا . شد
  . گفته بود، می انديشم پيش، به آنچه که اوليوير

  
از خارج از آفريقای  ،ه دادگاهرا برای معرفی بيک کارشناس غيريهودی نيازی به آن نبود که 
جورج فرانک «همين همسايگی بود؛ يک فرد مناسب برای اين هدف در. جنوبی دعوت کرد

 »رودز«، يک استاد زبان هلندی در دانشگاه )George Frank Dingemans(» دينگ منز
)Rhodes ( تاونگراهامز«در« )Grahamstown( استاد زبان يک مورخ و نيز همچنين ، که

  .بودبه دنيای مسيحيت   عبری و مباحث مربوط
  
دادگاه، به سرعت سخن خود را با اشاره به ابر پس از معرفی خويش در بر»  دينگ منز«

با صراحت  ،اينچ را مورد بررسی قرار داده بود »سند« که او. اصل موضوع آغاز کرد
. يل کرده نوشته شده باشدنمی تواند توسط يک يهودی تحصهرگز  »سند«اظهار داشت که اين 

بری دست و پا شکسته به ع »دسن«ا بر اين اصل قرار داد که متن اين مبنای استدالل خود ر او
که متن  ، خود به روشنی بيانگر آن استواژه های عبری کاربرد کامًال غلط و نا به جا از و
  . نوشتار واقعی است  صراحت طبيعی يک فاقد» سند«
آن قضات دادگاه از  سپس سخنانی مشروح و موشکافانه ايراد کرد که در طول» دينگ منز«

 او از جمله به طرزی موشکافانه توضيح داد. رش خودداری کردندهرگونه وارد شدن به گفتا
  .ويسنده آن استنشانگر عدم هوشمندی ن نادرست و جزييات سند کامًالچرا که 

  
رساند، را به اثبات  »سند«جعلی بودن  ،جزء به جزء و با دقت تمام »دينگ منز«پس از آنکه 

او . را به متهمان دادگاه واگذار کرد سخو کار پرسش و پا رينولدز بر صندلی خود تکيه زد
دينگ «، بويژه آنکه ن به اين يکی شاهد خودداری کننداز توهي متهمين حداقلاميدوار بود که 

  . شهادت در دادگاه شده بودادای داوطلب شخصًا خود  »منز
  

  .ابتدا اين اينچ بود که سئوال ها را آغاز کرد
  تابعيت شما چيست؟ :پرسش
  . دی با تابعيت انگليسی هستم و در هلند به دنيا آمده اممن يک هلن :پاسخ
  کنيد؟ می ممکن است توضيح دهيد که چرا تا اين اندازه به يهوديت ابرازعالقه  :پرسش
يان ابراز همبستگی می کنم که من به اين دليل با يهود. هستم من به همه ملت ها عالقمند :پاسخ
. »رهايی بدست يهوديان است«و گفته است که ا يک يهودی بود و ،و رهايی بخش من منجی

  . نمی کنم  پيشداوری من به نفع يهوديان 
  آيا يهوديان عيسی مسيح را مصلوب کردند؟ :پرسش
    .بله:  پاسخ
  آيا هيچيک از افراد خانواده شما خون يهودی دارند؟ :پرسش
  !خير :پاسخ
، دراز و منقاری يهوديان او همانندمسيح يک يهودی بود، پس چرا دماغ  اگر عيسی: پرسش
  نبود؟

  .ديگر نسبت به چنين پرسشی کسی انتظار پاسخگويی نداشت
  

 ال و جواب ها در مورد کمونيسم وپس ازاين پرسش و پاسخ، مجموعه ديگری از سئو
در  »دينگ منز«. مسيحيت درگرفت نيز يک بحث بسيارطوالنی درباره مفهوم مارکسيسم و
سيد و لحن صحبتش مثل اين بود که با خود سخن می گويد، جان زده بنظرمی رحالی که هي
کليساها اغلب کوچک تر و  ای مسيحی نشان می دهد که ما اعضایتاريخ کليس«: اظهار داشت
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نشانه های ما بسيار کم  .شايسته می بايست باشدنادان تر از آن چيزی هستيم که يک مسيحی 
ی است که هم به ما به عنوان يک فرد و اين موضوع حقيقت و روح مسيح را در خود داريم

است که در عاملی که سبب اين وضعيت شده اين . و هم به کليساهای ما ربط دارد مسيحی
اکثراوقات انجيل کمتر به عنوان يک کتاب قانون واقعی کليساها مطرح شده و در حال حاضر 

  .»حتی کليساهايی وجود دارند که در آنها انجيل تقريبا ناشناخته است
  

اين  يک خبرۀ بزرگ» دينگ منز«. شد مطرحپروتوکل مشايخ صهيون سپس موضوع کتاب 
ستفاده قرار يت مورد ابدين گونه توسط افراد نادان و بی هّو یکتابچنين کتاب بود و از اينکه 

من می خواهم به اطالع شما «: فت، گبا نگاه به اينچ» دينگ منز«. بودگرفته، بسيار ناراحت 
، بارها و بارها به عنوان يک جعل و پروتوکل مشايخ صهيون انم که اين کتاب،دادگاه برسو 

گر من دشمن ا«: ه بود، ادامه داددسپس در حالی که رو به قضات کر. »تقلب رسوا شده است
آن نژاد بنويسم و اين  و نهی یهم می توانم چيزهايی در نف به آسانیيک نژاد خاص باشم، 

ی است که کوشيده ام آنها را ممرد خود نوشته ام برگرفته ازکه ه احساس را پديد آورم که آنچ
  .»اين کار بسيار آسانی است. نفی و نفرين کنم

که به  نيز می کوشد اين اوراق کذب«: اينچ اشاره کرد و گفت» سند«به  »دينگ منز« س،سپ
د از يک ادعا شده که سن. استمحض خود وجهه حقيقی بدهد درحالی که چنين نيست و اکاذيبی 

است، ولی  يک يهودی تحصيلکرده نوشته شده  ادعا شده که سند توسط است؛ دزديده شده کنيسا
همان . که اين سند توسط افرد مغرضی درون اين کنيسا جاسازی شده استمی گويم با تأکيد من 
. که آن را نوشته، آن را هم عامدانه و با هدف های خاص خود به درون کنيسا برده است کسی

است، نه يک مسيحی آموزش ديده و نه يک  نه يک يهودی تحصيلکردهين شخص مسلمًا ا
  .»انسان آگاه

  
عنوان «: ميان حضار نشسته بود، و افزود در آنگاه، رو به حاخام لوی کرد که »دينگ منز«

و آموختگی است که يک يهودی می تواند  حاخامی در دين يهوديت باالترين مقام روشنفکری
را  يک حاخام و يا مجموعه ای از حاخام ها همان چيزی است که می توان آن. باشد آن را دارا

  . »و استاد نيز هست نين حاخامی همواره يک مربیچ...دادگاه عالی يهوديت ناميد
  سند را نوشته باشد؟ يک کمونيست يهودی تحصيل نکرده اين آيا ممکن است که :پرسش
  .نمی کند  از نظر عقلی سقوط ودی هرگز تا اين درجهم که يک يهفکر می کنزيرا . خير: پاسخ

  
درحالی که کسی از قضات يا . بود دتلمو  در مورد »دينگ منز«طوالنی ترين اظهارات 

تلمود اثری است که يک دوره تاريخی مشتمل «: گفتوکالء اظهاراتش را قطع نکرد، ازجمله 
اين کتاب شامل  .رح می کندپيش و پس از تولد عيسی مسيح مطال را سبر بيش از هزار 

گوناگون  در کشورهای  است که  از شخصيت های روحانی يهودی ديدگاههای شمار زيادی
می زيسته اند و در بسياری از موارد، اظهارات و بيانات ايراد شده توسط اين افراد با يکديگر 

را می توان با همه تلمود . ناميد "اقيانوس آموزه های يهودی"اين کتاب را بايد . است در تضاد
يک حاخام مشهور ...وسطی در انگلستان، هلند و فرانسه مقايسه کرد نت رايج در قرواادبي

و مطالعه قانون گفته است که سال های نخستين آموزش يک کودک بايد صرف يادگيری 
گفته شده که در ...به آموختن قانون تلمودی بپردازد نوشتاری شود و پس از آن اين فرد بايد

  فقط در مورد تلمود چنين است؟   به ميان آمده، ولی آيا اين موضوعد اشاراتی ضد مسيحی لموت
  

يک نويسنده مشهور، در . دارای جنبه حساس تاريخی استچنين اظهارات و عقايدی . خير
د و اصول بايد بر مبنای برای درک قواعميالدی گفته است که هر تالش  1800حوالی سال 

که اين  مانی باشدزبر پايه شناخت درست آن مقطع خاص  و ،ين عقايدشناخت زمان بيان ا
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برای مثال، ممکن است برخی از گذشتگان و اجداد من به آتش . عقايد بر زبان آورده شده اند
آيا اين واقعيات که در قرن . انديا برده داری می کرده  ن جادوگران پرداخته واندزدن و سوز

ار رساندن به دليلی بر آن است که من موافق آتش زدن و يا آزبيستم عجيب به نظر می رسند، 
ساحران هستم؟ چنين اتهاماتی آشکارا بی اساس است چرا که با اصول بنيادين انتقاد در تضاد 

هم زمانی بود که مخالفت با دين، يک جرم سياسی شمرده می شد و مجازات آن . می باشد
مخالفت  تستان،پرومسيحی برخی از کشورهای در  به همين دليل حتی امروز نيز. گ بودمر

جازات مولی در هر حال موجب ، با کليسای آن کشورها، گرچه مجازات مرگ ندارد مذهبی
ردی متهم به داشتن ف اگر امروز يک ناظر بی طرف و آگاه چه خواهد گفت،. سنگينی می شود

 پيش داشته اند؟ در تلمودچندين قرن  ، سه  ياآراء و عقايدی می شود که اجداد آن فرد در دو
اما بايد . نوشتارهايی منفی در مورد مسيحيان ببيند، خواننده ممکن است که گاه ، گاه و بینيز

مردم ، انی که بخش های نخست تلمود برشته تحرير در می آمداين را در نظر گرفت که در زم
ناسان و زناکاران شنعليه خدات بودند و در آن زمان يهوديان دنيای آن روز بيشتر بت پرس

رشد کرد، در تلمود  همچنين پس از آنکه حداقل در غرب، مسيحيت آغاز به. سخن می گفتند
برد که در  نبايد از ياد اما .برخی از موارد عليه مسيحيت استکه در  نوشته هايی ديده می شود

ه اين ، واقف بآن زمان رفتار وحشيانه ای با يهوديان می شد که هر فرد آگاه به تاريخ
وديان و وقايع  تلخ  تحميل شده به تعقيب و آزار يه که ما در زمينههنگامی . رفتارهاست

که چرا در اينجا و  ها را متهم سازيممی کنيم، ديگر نمی توانيم که حاخام   مطالعهيهوديان 
ت می بايس اگر چنين نبودبراستی . نی تند عليه مسيحيان سخن گفته شده استآنجای تلمود با زبا

قرار می گرفت،  تعجب می کرديم، زيرا هر انسانی اگر در معرض چنين رفتار و اتهاماتی
مسيحيان مملو از تنفر نسبت به  در قرون وسطی ادبيات. طبيعتًا اين گونه واکنش نشان می داد

 اين يهوديان است و من معتقدم آنها که هنوز چنين رفتاری را با يهوديان دارند، مسئول
عليه  در قلوب يهوديان هستند، که هر از گاهی نشانه های اين تلخی از سوی آنان احساسات تلخ

ی با اقدامات فردبه ظاهر مسيحيانی چنين بنظر من، . می آيد شانالح مسيحيان بر زبانطبه اص
متأسفانه در حالی که شکيبايی و . عمل می کنند ،خالف اصول مسيحيت شان عليه يهوديان، بر

تنفر بسيار کم است و سطح تحمل پذيری انسان خيلی آهسته رشد می کند اما  بردباری انسان ها
خلق و خوی  اين حقيقتبه با سرعتی زياد به رشد و نمو می پردازد و آنهايی که در ميان آنان، 

برای ايجاد محبت و . استفاده می کنند ، از اين وضعيت سوءانسانی به خوبی واقف هستند
ولی برای ايجاد حس نفرت و دامن زدن به  فرادی عادل نياز استان مردم، به اهمبستگی مي

  . »بيش نياز نيست يک نادانتنفر و هراس از ديگران، به 
  

از جايگاه شهود » دينگ منز«لق قرار گرفته بود، در حاليکه صحن دادگاه را سکوتی مط
در همان حال از ندارد و  یو رينولدز نيز اعالم کرد که ديگر از وی پرسشدادگاه پايين آمد 

  . عذرخواهی کرداز وقت دادگاه را گرفته بود، اينکه چنين زمان طوالنی 
  

  .ن، شاهدان خود را به دادگاه معرفی کننداکنون زمان آن رسيده بود که متهما
: و افزود ،فون مولتکه گفت که از اين پس او از طرف هر سه متهم دادگاه سخن خواهد گفت

ی مهم بسياری ين دادگاه می دانيم که اين پرونده دارای ويژگی هاهمگان در داخل و خارج ا«
ساده  يک جعليا  نده تنها يک موضوع مربوط به تقلباين پرو فون مولتکه افزود،. »است
بلکه به باور او همانگونه که متهمان دادگاه خواستار روشن شدن موضوع بودند تا  ،نيست

در  می تواند دارای حساسيتی ژرفد، اين پرونده کننوطئه بين المللی يهوديان را برمالء ت
  .تاريخ امپراطوری بريتانيا باشد
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از بايد  !عاليجنابان«: فون مولتکه در حالی که رو به قضات دادگاه سخن می گفت، افزود
به دفاع از خود بپردازيم، برغم آنکه فاقد وکيل هستيم، تشکر  محبت شما که اجازه داده ايد ما

  . »از اين ابراز لطف شما بسيار سپاسگزارند ما نيز نکه هوادارانبويژه آ. ميکن
که اين اظهارات فون مولتکه را ناراحت کننده احساس کرد، به همکارانش در گروه  رينولدز

. آنها را محاکمه می کنند دارند شايد هواداران نازی ها وکالء گفت، متهمان فکر می کنند که
  .نقدرها هم نبايد مطمئن بودوارت نيز در جواب گفت که آياست

که آنها در رابطه با موارد زير سخن خواهند گفت به دادگاه اعالم کرد ادامه داد و فون مولتکه 
  : را به اثبات برسانند و اصًال نيز تالش نخواهند کرد تا درستی نظر خود

تشتت، در آفريقای جنوبی دچار ) سفيد پوستان مسيحی: در واقع(يحی مردم مسکه  اين – 1
  . و پراکندگی هستند انشقاق

اين شکاف مسيحيان به شده و تا زمانی که مسيحيان سبب اين پراکندگی  که يهوديان اين – 2
 .سود يهوديان باشد، از تالش خود برای ادامه اين وضعيت دست برنخواهند داشت

م مسيحی در چند نسل، مرد در طول تنهاکه اگر مردم آفريقای جنوبی بيدار نشوند،  اين – 3
 . ل خواهند شددر برابر يهوديت بين المللی مبد بی قيد و شرط یآفريقای جنوبی به تسليم شدگان

د نابکارانه مسيحی و دين مسيحيت به طرزی رسوا توسط اصول و قواع که کليسای اين - 4
 .دناستفاده قرار می گير يهوديان مورد سوء

يک دولت در دولت وجود دارد؛ و وبی، در داخل دولت مسيحی آفريقای جنکه  اين - 5
اين عداوت . درحقيقت، اين دولت متخاصم و درسايه ی يهودی است که امور را ديکته می کند

 . از خود بروز می دهند همانند همه دشمنی هايی است که يهوديان در ساير سرزمين ها
 

در صحن دادگاه خاکستری با اونيفورم های  ،متهماندعوت شده از سوی برخی از شاهدان 
ر حالی که عالمت صليب شکسته نازی ها را بروی اونيفورم های خود د آن هم -حضور يافتند 

، ولی دهمآيی های پيشين شرکت کرده اندهمگی در گرشهادت دادند که آنها . نصب کرده بودند
  .از حاخام لوی بر زبان نيآوردندسخنی هيچ 

  
از اين هراس داشتند که ممکن است به خاطر ارا آشکآنها . روش و تاکتيک متهمان روشن بود

و لذا می کوشيدند که  حاخام لوی، مجبور به پرداخت غرامت به او شوندزدن به تهمت غلط 
ن حال صحن کنند و در هما ممکن کم  برای خود، تا حّدسند جعل شده را  عواقب احتمالی

» توطئه بين المللی«يک وجود  در زمينه ديدگاههای خويشتبليغ  دادگاه را به تريبونی برای
  .کنند يهوديان مبدل

  
پروتوکل ديگر به نظر می رسيد که به هر شکل، دادگاه اين بار بايد در مورد کتاب اما اکنون 

  .به ابراز نظر بپردازد مشايخ صهيون 
کمترين پرسش را به عمل  ی،رينولدز بر آن بود که کمتر وقت دادگاه را بگيرد و از اين رو

ان آورده شده از سوی متهمان  نادانی شاهد کل خود گفت، از آنجا که جهل واو به مو. آورد
  .چندان فايده ای ندارد مبرهن است، بحث با آنها

  
يک  ،)Joseph Jocobus Van Heerden( »نيردن هاجوزف ياکوبوس و«به شاهدی مانند 

انجيل را می شناسد و به  خيلی خوبکه به دادگاه گفته بود  مبلغ مذهبی در ميان سياهان بومی
ديگر ملت های جهان هستند، چه می شد گفت؟ اين  بر موجب انجيل، يهوديان در پی تسلط 

زيرا مسيح مخالف اخالق کثيف بود «شاهد از جمله گفت، يهوديان مسيح را به صليب کشيدند 
  . »تحمل کنندو نحوه روبرو شدن مسيح با يهوديان را  و يهوديان نمی توانستند تعليمات مسيح 
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رات شاهد حتی قضات دادگاه از اين اظهامالحظه می کنيد که رينولدز به حاخام لوی گفت، 
اديده گرفتن کامل اظهارات اين ن ی،و از اين رو آورده شده از جانب متهمان خشمگين هستند

  .فرد، مفيدتراست
  

 ه پايان گرفتلوی بباالخره و پس از زمانی طوالنی اظهارات شاهدان متهمان درمورد حاخام 
  . گوش فرا دادانات شاهدان عليه مردم يهود و اکنون زمان آن رسيده بود که به بي
متهمان  دعوت شده ازسوی خود و ساير» کارشناس ويژه« ،فون مولتکه با ژستی پيروزمندانه

 فرزند، )Henry Hamilton Beamish( »ميشيهنری هميلتون ب«: را به دادگاه معرفی کرد
ها و نيز جنگ » بوئر«و در جنگ  ر هجده سالگی به کانادا رفتهد يرال انگليسی کهيک آدم

کشور و در معادن  در سرزمين سيالن به کشت چای پرداخته او. جهانی اول شرکت کرده بود
اساس قرار داده بود که پايه و ادعاهای خود را بر اين يميش ب.  بود آفريقايی رودزيا  کار کرده

نظور او اعالم کرد که از حاميان نازی ها است و به م. است» ور يهوديانکارشناس ام«وی 
بسياری از کشورهای جهان را در نورديده  ا سفر کرده و قاره ها وتبليغ عقايد نازی به دور دني

بارزه با م بوده است و يکی از اهدافش،» يهودمسئله «نگران  او گفت از سی سال پيش. است
» نازينترن«ميش يکی از رهبران سازمان يب. بر جهان است تالش يهوديان برای تسلط

)Nazintern ( بود و رياست بسياری از سازمان های ملی و بين المللی نازی را برعهده
دن بود و در لن) Britons(مانند انتشارات بريتونز  ،انتشاراتی او همچنين مدير چندين. اشتد

هم  ی زيادیزبان ها ه چاپ رسانده بود که بهبرا  بسياری از کتاب های مهم  ستيز با يهوديت
  .ترجمه شده بود

  
هنگامی که بيميش زندگی خود را خالصه وار برای دادگاه شرح می داد، تأکيد کرد که به 

  .»کارنامه خود افتخارمی کند«
ويکتور «مشارکت کرده و پروتوکل مشايخ صهيون کتاب ر تجديد چاپ د ميش شخصًايب

 Theodor( »فريتش تئودور«و  ،کتاب مترجم انگليسی ،)Victor Marsden( »مارسدن
Fritsh( در آلمان . بود، می شناخت  ها پروتوکلکتاب ناشر که را  در اليپزيگ آلمان
تاب هنری فورد را منتشر اين کتاب و نيز ک) Hammer Verlag( »ورالگ هامر« یانتشارات

، انتشارات يهودستيزی خود اقدام کرد زش خواهی ازو حتی پس از آنکه فورد به پو کرده بود،
  . دادمی ادامه  به چاپ کتاب فورد همچنان »هامر«
  

اين رهبران عقايد . نازی را می شناخت همه رهبران بارز ميش شخصًايتر از همه اينها، ب مهم
  .ش و يا گفتارهای مستقيم او می دانستندمييخود را مديون نوشتارهای ب

 »آبها به سوی مشرق روان است«تاب نويسنده ک) Lesley Fry(ميش همچنين لسلی فرای يب
که رينولدز  و همانگونه  می ناميد » نژاد  دانشمند علم«يک   بميش خود راي. را می شناخت
  . معرفی می کرد ت تام  و تمام، خود را يک نازیميش با صداقيمی گفت، ب

در  مولتکه از مقام رسمی اش هنگامی که فون. ن می گفتخود سخ يميش با دبدبه و کبکبه ازب
من عضو اغلب جنبش های نژادگرا در بريتانيای : ای نژادگرا پرسيد، او جواب دادسازمان ه
، آنها مرا به رياست پايه گذاری شد» اتحاديه مسيحيان«چند سال پيش، هنگامی که  .کبير هستم

 ی آلماندر باوارياآرين که  - من خواسته شده که در کنگره پان همچنين از. خود برگزيدند
که خواستار » ملت های اروپايی يهاتحاد«من به رياست  همچنين. ر می شود، شرکت کنمبرگزا
  . خون يهودی است، انتخاب شده اماه داشتن نژادهای اروپايی از پاک نگ

ميش ادامه داد که تمدن غربی در وضعيت اسفناکی به سر می برد و همه اين سازمان ها و يب
  .منظور برقراری کنترل آريائيان اروپايی بر دولت هايشان بنيان گرفته اندنهضت ها به 
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اگر  :يادداشتی برای خود نوشت ن سخنان بيميش گوش می داد، دراي حالی که به رينولدز در
سخن می گويد،  »مشايخ آريايی های اروپا و پروتوکل های آنها«بگوييم که بيميش دارد از 

  .اغراق نکرده ايم
  
 من بر اين عقيده ام«: چنين ادامه داد کهازپشت تريبون شاهدان دادگاه به سخنان خود ميش يب
سپس . »ی آلمان، توسط يهوديان کنترل می شوددر اروپای امروز، همه دولت ها به استثنا که
 پروتوکل مشايخ صهيوندر مورد کتاب » کارشناسی«صدايی متکبرانه، به اظهارنظر با 

گونه استدالل  ی از روش های به کار رفته از سوی هنری فورد، اينپرداخت و با بهره گير
بهترين «جهان امروز علنی شده و عملی گرديده و لذا، اين خود  طرح های يهوديان در کرد که
  .تلقی شود»  حقيقت«بايد پروتوکل مشايخ صهيون است که چرا مفاد کتاب » دليل

  
پروتوکل ها آغاز نشده بود، بلکه فتنه ای بسيار  بيميش گفت که توطئه يهوديان با انتشار کتاب

  . سال بر تاريخ جهان مسلط بوده اند و يهوديان در طول هزاران قديمی است
 پرداختند و با رعايت ادب ميشيب هم قضات دادگاه و هم رينولدز با جزييات بسيار به پرسش از

: او از جمله گفت. ليم نمی شدش تسميياما ب. کنند تا نادرستی باورهای او را آشکارکوشيدند 
نيز کار  و انقالب های مجارستان و اسپانيا ان داده بودنديهوديان انقالب روسيه را سازم

يهوديان در ضمن از چشم او، . بود پايان ناپذير» اقدامات يهوديان«اين ليست . يهوديان بود
. اول بودند جنگ جهانیهمچنين مسبب شروع ، جنگ ژاپن و روسيه و »بوئر«عامل جنگ 
. فاتح ياری رسانده بودند ميالدی از نظرمالی به ويليام 1066يهوديان در سال می گفت که 

و شورش عليه شارل اول نيز  ،به بازی گرفته بودندکرومول را هم، به ادعای او، يهوديان 
. ندمين شده بوداز سوی يهوديان تأاز نظر مالی  شورشی ها يهوديان سازماندهی شده و  توسط

از نظر بيميش، يهوديان بانی و باعث فسق و  فساد در کليسا بودند و موجب جدايی لوتر از 
در هند نيز زير گاندی مهاتما که  چکترين شکی نيستکوهمچنين ادعا می کرد که . کليسا شدند

ميليونی هند تنها ده هزار تن  240و اين در حالی بود که از جمعيت سلطه يهوديان است 
  .ديهودی بودن

  
يهوديان خواستار  که به موجب آن،اسنادی را ديده است  به چشم خود ميش همچنين ادعا کرديب

ميش در ضمن گفت يب. کنند و می خواهند آن را به يک کنيسا مبدلخريد کليسای سنت پل شده 
. کرده اند را ديده که يهوديان در روسيه آن را برپا » يهودا« عکس يک ستون يادبود به افتخار

به موجب انجيل، يهودا يکی از دوازده نفر حواريون مسيح بود که او را به مأموران برای (
ر برابر قضات دادگاه د ).اعدام تسليم کرد و در نظر مسيحيان پليدترين انسان محسوب می شود

و بی هيچ  ميش همچنان با سرعتي، اما بناباوری به يکديگر می نگريستند ميش بايب اين سخنان
را ديده که  های کبريتی او همچنين گفت قوطی. ادامه می داد ای، به اظهاراتشمالحظه 
بروی آن عالمت تجاری صليب را عامدانه انتخاب کرده و مسيح را به صالبه کشيده يهوديان 

  .اند
  

خود ِ» کارشناس«يميش، خونسردانه گفت که اين ب های پايان ناپذيررينولدز در پاسخ به ادعا
  .به دادگاه نيآورده است ،اظهاراتش باشد درستی ثابت کننده  و يا عکسی که سند خوانده، هيچ

ميش هم يب ، به گونه ای کهاين گفتار رينولدز با واکنش مثبت حاضران در دادگاه روبرو شد
  .»اين درخواست شما را اجابت خواهم کرد بعدًا«: گفت

  
يهوديان همه دولت ها، همه «: کرد به نهادهای يهودی اشارهيميش شرمنده نشد و درادامه، باما 

  .»ه سياسی و چه مالی، مطبوعات و هر چيز ديگر را کنترل می کنندچ ؛بنيادها
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ز ديگری، نام رهبران مشهور جهان را ذکر می کرد و همگی را متهم همچنين يکی پس ا او
  . يهودی هستند و يا زير کنترل يهوديان قرار دارنديا که می ساخت 

آيا هيچ نهادی در انگلستان وجود دارد که شما حاضر «: لدز لبخند زنان پرسيدهنگامی که رينو
من هيچ سازمانی را نمی شناسم که زير «: ميش پاسخ دادي، ب»باشيد آن را غيريهودی بناميد؟

  .»سلطه يهوديان نباشد ولی شايد در ابعادی کم بتوان به کليسای انگليس اشاره کرد
تأکيد کرده ) Canterbury(اسقف اعظم کانتربری چيست که نظر شما در اين باره  :پرسش

  .بی اساس است؟مشايخ صهيون  پروتوکلکتاب  است که مفاد
  .ش اعتراض کرده امنوشته و نسبت به اين اظهارات من به او نامه: پاسخ

بيميش درادامه افزود، مسلم است که يهوديان برهمه چيز کنترل دارند و مثالش نيز همين است 
اين ادعای او در حالی بود که تنها دو  .بر آفريقای جنوبی حکومت می رانند وديان قطعًايه که

و در دولت آفريقای جنوبی حتی يک (نفر يهودی در پارلمان آفريقای جنوبی عضويت داشتند 
حتی نيش يک «که افزود  بی هيچ مالحظه ای ميشيباما ). وزير يهودی نيز حضور نداشت

  . »ن را به ماالريا مبتال کند، کافی استپشه برای اينکه انسا
   

به مدت  دعوت شده از سوی متهمان دادگاه،» کارشناس«و  ميش به عنوان شاهدياظهارات ب
ًا شش جلسه؛ صبح و عصر در روزهای هفدهم و هجدهم پی ادامه يافت و جمع سه روز پی در

يميش يکصد و ب ه سخنانو نوزدهم ژوئيه، به آن اختصاص يافت به گونه ای که متن تايپ شد
  .حه از اسناد ثبت شده دادگاه را در بر می گيردصف نوزده

  
به خود . را بخوانم تمامی صورتجلسه ی دادگاه آفريقای جنوبیمن خود را وادار کردم که 

دنيا در حال پذيرفتن . زبان آورده شده بود بر 1934ال کردم که اين سخنان در س می يادآوری
يهوديان را در ديگر  به قدرت رسيده است؛ واقعيتی کههيتلر در آلمان  اين واقعيت بود که

باره هيتلر را  هر بامداد با دل نگرانی مطالب روزنامه ها در آنان. رها نگران می ساختکشو
با  شايد وجدان خود را ؛ يهوديانی کهسپس به سر کار روزانه خود می رفتندولی می خواندند 

از آلمان راهی سرزمين  آرام می کردند کهيهوديانی  ساير گرد آوری پول برای کمک به
  .ديگری می شدند

  
هيتلر را ندادند همانگونه که » نبرد من«بيشتر يهوديان هرگز به خود زحمت خواندن کتاب 

آنها می گفتند که اين دو کتاب زباله های  .را مطالعه نکردندپروتوکل مشايخ صهيون کتاب 
شان ، رفتار و تصميم گيری هاييان اين کتاب ها را خوانده بودندآيا اگر يهود. فکری هستند

شان در برابر چشمانتغيير می کرد؟ هرچند که شايد حتی اگر اين دو نوشتارهم بر روی ديوار 
  .قرار می گرفت، يهوديان هنوز هم آنچه را که می ديدند، باور نمی کردند

  
به . مجسم کنم برای خويش امزتاون رامن در ذهن خود تالش می کردم که صحنه دادگاه گراه

  ، چه محفل ديگری1934 سال در ژوئيه. خود گفتم که اين يک موقعيت استثنايی بوده است
در اين دادگاه نازی های مهمی  .می توانست اين چنين جمع اضداد را به دور خود گرد آورد؟

اساس تئوری خود ، به تشريح جزييات ريشه و ادای سوگند به چشم می خوردند که پس از
. آنها همچنين در مالء عام بيان کرده بودند که با يهوديان بايد چه رفتاری داشت. پرداخته بودند

مهم نبود که شاهدان تا چه اندازه . اما در اين دادگاه همه قواعد و قوانين کار رعايت شده بود
. احترام رفتار کرده بودندبا آنها در کمال  کنند، در هر صورت وکالی دادگاه توهين و يا تهديد

قضات هم با سری . حضار دادگاه نيز ساکت نشسته و رعايت حال دادگاه را می کردند
رعايت قواعد دادگاه، به شاهدانی  ضرورت تمام در رابطه با و وسواس برافراشته و با دقت
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زبان  چون بيميش امکان دادند که هر سخن خصمانه و ناجوانمردانه ای را که می خواهند، بر
  . آورند

  
با بيميش همانگونه دراين دادگاه رفتار شد که می بايست با يک کارشناس واقعی رفتار شود و 

هر کلمه ای که از زبان بيميش جاری شد، ثبت گرديد و در . سخنانش مجال مطرح شدن بيابد
  . صورتجلسه قرارگرفت

  !براستی يک دادگاه بريتانيايی در شکوه اوج خود
  

درس در رابطه با مسئله يهود  »هيتلر جناب«در دادگاه  گفت، او خود به  بميشيهنگامی که 
داده و از پرورش دهندگان فکری هيتلر بوده است، قضات دادگاه مؤدبانه از وی خواستند که 

ما «: ش با صراحت تمام گفتمييب .کند جزييات صحبت هايش با هيتلر را برای دادگاه تشريح
. وديان رفتار کنيد؟شما چگونه می خواهيد با يه: من به او گفتم. يممالقات کرد 1932در سال 

من تصميم خود را در : درپاسخ گفتو او  ،اصلی روز بود ، مقوله یيهوديان چرا که مسئله
يان را ما همه يهود: ؟ که هيتلر پاسخ دادو اين تصميم شما چيست: من گفتم. ن مورد گرفته اماي

لياقت همين را  براستی در اين فکرم که يهوديانمن هم «: من گفتم و به نزد متفقين می فرستيم،
اگر شما يک سگ وحشی داشته . نمی کندما اين راه حل، خود بيماری را ريشه کن ا. دارند

 اين راه حل، مشکل شما را چارهباشيد و آن را در حيات خلوت پشت خانه خود با طناب ببنديد، 
اين پاسخ  بعد از هيتلر نيز ازرويۀ و  رها نخواهيد شد آن سگ وحشی نمی کند و شما از شّر

  .  »رفتار کردمطابق اين نصيحت من شد و ی تر من منطق
  

ميش برقی زد و سپس به سوی دوستانش در دادگاه اشاره کرد و آنها نيز بيدر اين حال، چهره 
 گينزی نمی گفت و سکوت سنچي ی در صحن دادگاههيچ کس. با اشاره پاسخگوی او شدند

  .نشده بود شکسته 
  

 يهوديان با عصبانيت سر. در پايان جلسه، همه به خانه های خود برای صرف شام بازگشتند
يميش، و فرد احمقی هست اين ب به خود گفته بودند که عجب آنها حتمًا. خود را تکان می دادند

حذف ای هميشه برميش را از حافظه خود يب و تونهيچ بعيد نيست در همان حال نام هنری هميل
   . شده، تلقی کرده بودند

  
ی که امروز در دادگاه مطرح ی بود اين سخنانعجب اراجيف«گفته اند که  وکالء نيز احتماًال

توانسته اند در طول جلسه دادگاه ثابت کنند آقای  که به خود دلداری می دادندوکالء . »شد
دگاه به احتمال زياد حرف های داآنها مطمئن بودند که . بيش نيست يميش يک ابله واقعیب
  .يش را قبول نکرده و نخواهد پذيرفتميب
  

  . بودند ميش را احتماًال جدی نگرفتهمن با خود انديشيدم که متأسفانه يهوديان نيز حرف های بي
  

 ميش بودند و دستاني، نازيها اونيفورم پوش مشغول تبريک گفتن به بدر برابر ساختمان دادگاه
  .دادگاه را می فشردند متهمان او و ساير

يميش را فردی                         يهوديان به خود می گفتند، قضات دادگاه نيز به احتمال زياد ب
بايد تا صدور «: يهوديان می گفتند .می گويدهم دروغ عالوه بر بالهت، که  نادان تشخيص داده

ميش در يآنها بدان فکر نمی کردند اين بود که ب ،اما آنچه در اين ميان. »ی دادگاه صبر کردرأ
 .او با قضات دادگاه سخن نمی گفت. پی آن نبود تا قضات دادگاه را با دروغ هايش متقاعد کند

قضات  ت و ايننبردی بود که اکنون در صحن دادگاه جريان داشهمين مقصود وی، خود 
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در مورد يهوديان صادرکرده و سرنوشت آنها را رقم می زنند؛  نهايی را دادگاه نبودند که حکم
  .او با افکارعمومی و عوام سخن می گفت

  
 هولوکاست انکار در ه نيزهمان رخدادهايی است که امروز خود انديشيدم که اين دقيقًا با من 

ترده اين انکار هولوکاست توجهی نکرده گس و عواقب هنوز کسی به ابعاد. شاهد آن هستيم
طريق  هولوکاست و بويژه گسترش آنها از گرانجنبش های رو به رشد و فزاينده انکار. است

درحالی که اسناد و مدارک . اينترنت، مورد توجه جدی قرار نگرفته است از استفاده وسيع
وجود  انی از هولوکاستو بويژه شهادت های تکان دهنده بازماندگ بسياری درمورد هولوکاست

ی نمی گيرند و تنها به دارد، هنوز نيز قاضی های بسياری مسئله انکار هولوکاست را جّد
در دادگاه های همه کشورها، برای  .يک جريان قضايی توجه دارند کردن قوانين و قواعد اداره
در دادگاههای  .، هيچ نيازی به آوردن دليل و مدرک نيستپيوسته و بوقوع   اثبات حقايق مسلم
به موجب . به يک حقيقت، موجب تأييد وقوع آن حقيقت است» توجه قضايی«سيستم انگليسی، 

گرد بودن کره زمين، تابش خورشيد در طول روز و  ستقوانين اين سيستم، برای مثال الزم ني
رل ِپ«درخشش ماه به هنگام شب، اينکه هفته هفت روز دارد و يا اينکه ژاپنی ها بودند که به 

  .حمله بردند، به اثبات برسد » رهارِب
به دارالمجانين  يق مسلم را رد کند، بی شکاگر فرد نادانی در چنين محاکمی اين گونه حقا

هولوکاست می رسد،  در همين تشکيالت قضايی، زمانی که سخن به اما. فرستاده خواهد شد
ند، ند هولناک را به اثبات برسابازماندگان هولوکاست خواسته می شود تا اين رويدا همچنان از

مچنان به و درچنين وضعيت اسفناکی است که شمار فزاينده ای از نئونازی ها در دادگاه ها ه
  .انکار هولوکاست زبان بگشايند خود اجازه می دهند که در

  
  .باز می گرديمرخدادهای دادگاه  گراهامزتاون  در آفريقای جنوبی به 

چ و اوليوير سخن گفتند که از اينود متهمان رسيده بود، ابتداء هنگامی که نوبت به شهادت خ
  .قرار گرفتند سوی فون مولتکه مورد پرسش

ز او تقريبًا پرسش و پاسخ ا .از کنيسا را تکرار کرد» سند«اينچ حکايت خود در مورد سرقت 
دگاه دا او که هشتاد و چهار صفحه از صورتجلسهشهادت  .موضوع ساده ای برای رينولدز بود

. بی ارزش به نظر می رسيد کامًال ه است، از ديد وکيل حاخام لوی،را به خود اختصاص داد
تهيه کرده باشد، اما وی از ارائه شده به دادگاه را نوشته و  اينچ به تنهايی نمی توانست سند

، تور دادگاهدس زمينه همکاری کرده بودند، حتی برخالف بازگويی نام آنهايی که با او در اين
اينچ مدعی شد که اگر نام همکارانش را افشاء کند، به آنها ظلم کرده است؛ . خودداری کرد

پس چرا نمی گوييد که يهوديان «حرفی که موجب شد که در واکنش به او، رينولدز بگويد 
  .»اين فرق دارد، اين بخاطر هدف است«: خ داداينچ پاس. »مورد ظلم قرار خواهند گرفت؟

  
 که فون» سند«انه تر حرف می زد و مدعی بود که به درستی و اصل بودن اوليوير هوشمند

افزود که تجربه اش در رابطه با يهوديان ه بود، اطمينان دارد، و مولتکه در اختيارش گذاشت
توطئه ی برنامه ريزی شده از اصل است و به راستی يک  ،»سند«می کند که اين » اثبات«

شهادت اينچ در و  اذعان داشت که حتی اگر تأييد سخنان اوليوير. سوی يهوديان وجود دارد
اما او نمی تواند اظهارات اينچ را نادرست  مورد سرقت از کنيسا درست به نظر نمی آيد،

بدتر از هر يهودی «و اگر دروغی بگويد،  چرا که اينچ به عيسی مسيح معتقد استبپندارد 
  .خواهد بود» بدی
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می کوشد تا به جای  بی درنگ آشکار گرديد که او .بودواپسين شاهد؛ خود فون مولتکه 
بازجويی و شهادت خود را به گونه ای يک . حضار دادگاه سخن بگويد ، خطاب بهقضات

  .ی در آنجا برای پرسش و پاسخ از وی وجود نداردطرفه آغاز کرد؛ تو گويی که کس
درابتدای کرد و گفت،  آغاز سخنان خود را با اشاره به رسيدن هيتلر به قدرتفون مولتکه 

که يکی  ،ملتی مانند ملت آلمان روی کارآمدن هيتلر در شگفت بود که چگونه ممکن است که
کرده، به اين  که جهان غرب را رهبری است و ملتی با فرهنگ ترين ملت های جهان استاز 

ين نتيجه حّد از وحشی گری سقوط کند، و خود در ادامه افزود که ولی بعدًا مانند هيتلر به ا
را تشکيل می دهند اما اين از مردم آلمان  بسيار قليلتنها درصدی رسيدم که هرچند يهوديان 

فون مولتکه گفت که چنين خطری برای ميهنش، . امکان بوده که به قدرتی مهم دست يابند
سفيد (افزود، يهوديان که تنها هفت درصد از ساکنان  آفريقای جنوبی، نيز وجود دارد، و

امل همه مصيبت ها و فالکت آفريقای جنوبی را تشکيل می دهند، به احتمال زياد ع )پوست
ا چهل سال گذشته، يهوديان موجب شده کشور رخ داده و بويژه در سی ي هايی هستند که در اين

  .فقر زندگی کنند درصد مردم سفيد پوست آفريقای جنوبی در زير خط  56که  اند
 ادی که بانژ روز روشن است که بايد يک قوم بيگانه؛ يعنی برای من مثل«ن مولتکه گفت، فو

  .»آميزد، عامل اصلی اين وضع اسفناک باشد نمی هم  در نژاد ما 
  

اجدادم؛ هم از طرف پدری و هم از طرف  کشور من، سرزمينی که«: فون مولتکه افزود
چم بريتانيای پرمادری، برای آن جنگيده اند؛ بخشی در زير پرچم جمهوری و بخشی نيز زير 

 در حالاکنون متأسفانه با خطر روبروست و د، نکرده ا ، و خون خود را نثار اين مبارزهکبير
بيگانه  آفريقای جنوبی از سوی يهوديان؛ اين نژاد و قومی که با ما. گرفته شدن از من است

گرفته  استفاده قرار عالقمند است، مورد سوءاست و تنها به بهره کشی از نيروی کار مسيحی 
  . »است

  
 ، کتابآگاه ساخت و چشمانش را باز کرد» حقيقت«ن را از اي فون مولتکه گفت، کتابی که او

يميش، که شما حضار سخنان او را آقای بهمين شاهد شخيص دادگاه بود؛ همين « نوشته ی
زير  فون مولتکه در ادامه گفت که شخصًا متقاعد شده است که ميهن عزيزش. »شنيديد

تا  ،ميشيکتاب ب فون مولتکه سپس با اشاره به  .درآمده است» اختاپوس«و سلطه ی حاکميت 
اختاپوس الماس، اختاپوس طال، اختاپوس زمين، : ده اختاپوس از اين اختاپوس ها را نام برد

، اختاپوس »شلزينگر«اختاپوس فروشگاه ها، اختاپوس اختاپوس غذا، اختاپوس فروشندگان، 
همه اين اختاپوس ها  به گفته او،. اختاپوس اخبار و اختاپوس مطبوعات، امور مالی بين المللی

  .فته بودو به شکل گسترده ای سازمان يا يهوديان بين المللی اداره می شدتوسط منافع 
ناميد و گفت می خواهد » سخنرانی تاريخی« سپس، فون مولتکه  دفاعيات پايانی اش را يک

  .»ه چيز حکم می رانند و آقا و َسرَور کل دنيا شده اندهوديان بر همچگونه ي نشان دهد که«
ه يهوديان چهار قاعده و اصل اساسی يافته است ک مختلف» اسناد«فون مولتکه گفت، او در 

  :دارند
  
برای اين منظور . م شودد از طريق ديگران انجاو اهداف مان، باي آنچه که ما می خواهيم -  1

و شرکای مسيحی  ، وزراء، بويژه وزيران جنگ، لردهانخست وزيرهابايد ازمقام هايی چون 
  . استفاده کرد

 بايد با پول مردم، برای اين منظور . بايد برای گسترش نفوذ در پارلمان ها پول خرج کرد -  2
  . رشوه و حق السکوت داد همه ی به اصطالح نمايندگان مردم،به 
به ديگر اديان هستند که و باورمندان  اين مسيحيان. بايد تقاص پس دهيم اين ما نيستيم که - 3

  . پس دهند بايد تقاص
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مه ثروت اکنون که او مرده است، بيوه اش ديگر چيزی برای خود ندارد، چرا که ه« - 4
به باور فون مولتکه، اصل چهارم نشانگر آن بود که يهوديان . (»بزرگ او را غصب کرده ايم

  ).ت دست يابندمالی مسيحيان به ثرو بايد از راه نابود شدن
   

سپس فون مولتکه نام يک يک يهوديان ثروتمند و مشهور در آفريقای جنوبی را ذکر کرد و 
اين يهوديان بر دولت  از دو نماينده در پارلمان برخوردارند اماگفت، برغم آنکه يهوديان تنها 

  . آفريقای جنوبی نفوذ دارند
پرست روی دست هنری فورد زده و حتی رينولدز به دوستانش در گروه حقوقی گفت اين نژاد 

به دادگاه  لحظه ای قبل فون مولتکه .رذيالنه تر از فورد، می خواهد که نظراتش را بقبوالند
ايستاده باشيد که نقشه آن را هم در دست داريد،  ساختمانیورودی اگر در برابر « :چنين گفت

ر دست شماست، اين حق و متوجه شويد که اين خانه بسيار شبيه همين طرحی است که د
شماست که به اين نتيجه برسيد که اين خانه توسط  کسانی ساخته شده که اين طرح را ريخته 

   .»اند
  

رينولدز در پرسش و پاسخ خود با فون مولتکه به آسانی ثابت کرد که وی تنها پس از بيکار 
ت نشده، از جمله ت حساب های پرداخشدن و در حالی که آه در بساط  نداشته و بسياری صور
اينها در . ها پيوسته استجنبش نازی  قبض های تلفن و اجاره روی دستش مانده بوده است، به

سخ فون مولتکه پا. نيز بوده است مولتکه صاحب چند مزرعه و اموال ديگرکه فون  حالی بوده
و  پرداخت حساب قبض های آبسياسی اش بوده تا  داد که پول او بيشتر برای فعاليت های

  .برق و پرداخت اجاره خانه و دفاتر و غيره
فون مولتکه در حالی که تظاهر می کرد هيچ منبع درآمدی ندارد، گفت جنبش سياسی آنها 

همچنين . از راه کمک های مالی هواداران اداره می شوددارای هيچ حساب بانکی نيست و 
ی کنند، اينچ دريافت م ه ازک» چند شيلينگ در هفته«ش با همسر و فرزندان او ومدعی شد که 
ليلی بيآورد که اگر وضع مالی اش تا به اين درجه اما فون مولتکه نتوانست د .زندگی می کنند

  . صاحب يک اتومبيل نيز هست ودارد دايمی يک محافظ  وخيم است، پس چگونه 
به  خوب می داند اگر روزی: نژاد پرستی فون مولتکه در آن هنگام آشکار گرديد که وی گفت

که سخنان  او . رفتار کند انپوستانتخاب شود  چگونه با  سياه  عنوان رهبر آفريقای جنوبی
نژاد پرستانه توأم با جاه طلبی سياسی اش، موجب بهت و حيرت حاضران شده بود، ادامه داده 

هوادار «من که ، و همچنين گفت »سياهپوستان نتيجه ی گناهان اجداد ما هستند«: گفت
  .»ادی هستمپاکسازی نژ

   
و اظهار داشت  شکيبايی قاضی گوتچه به سرآمد، که به ميان سخنان فون مولتکه پريدسرانجام 

مورد  خود او سی سال است که در اين بخش از جهان زندگی می کند و تا آن هنگام چيزی در
ده بی آنکه ذره ای خجالت بکشد، صريحًا جواب دا فون مولتکه. نشنيده است» توطئه يهوديان«
  . »را بخوانيد مشايخ صهيون پروتوکلکتاب  زودتر بايدهم عاليجناب شما «: گفت و

هنگامی که قضات دادگاه با طرح پرسش های بيشتری بر موضع خود پای فشردند، فون 
حال تمسخر ديدگاه های سياسی خود و يارانش در را مولتکه به ناگهان اعالم کرد که دادگاه 

به ، فون مولتکه با گفتن اين جمله هم . پرونده را مختومه تلقی می کند می بيند و افزود که لذا،
ترک گفت، هرچند که معلوم بود که صحن دادگاه را طرزی کامًال نمايشی و دراماتيک، 

  .قضات از رفتنش متأسف نيستند
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، دادگاه رأی خود را در حالی که تاالر لبالب مملو از حضار بود، 1934در بيست و يکم اوت 
جامعه يهوديان می دانستند که آنها در اين دادگاه به پيروزی رسيده اند،  اعضای. صادر کرد

  .ند که از اين موضوع آشکارا شادمانی کننداما در وضعيتی قرار نداشت
حکم بسيار طوالنی و به زبان خشک و حقوقی نوشته شده بود و لذا، حاخام لوی از وکاليش 

برای » عامه فهم«ر کنيسا مفهوم اين حکم را به زبان درخواست کرد که شب در نشستی د
  . مردم توضيح دهند

  
پرونده ارشد قاضی  ،ی دادگاه، عاليجناب گراهامرينولدز در اين نشست توضيح داد که در رأ

نوشته و يا آن را با  بلکه خود آن را مربوطه را سرقت نکرده» سند«که اينچ  ه استاعالم داشت
در اين رأی همچنين تأکيد . تهيه کرده است» پيراهن خاکستری ها«همکاری ديگر اعضای  

در . اهای اينچ خودداری کرده بوداز تحقيق در مورد درستی ادع بود که فون مولتکه عمدًا شده
بدون قضات نوشته بودند که او نمی بايست . حکم، اوليوير نيز مورد سرزنش قرار گرفته بود

  . می کرداکاذيب تحقيق کافی، اقدام به انتشار آن 
  

يهوديان به منظور نابودی » توطئه جهانی«مده بود که ادعای وجود در حکم خشک دادگاه آ
به هيچ وجه به  ،»مسيحيت، و يهودی سازی جهان متمدن دين کليسای مسيحی و خصوصًا«

  .و متقن به دادگاه ارائه کننددليلی محکم نرسيده و متهمان نتوانسته اند اثبات 
  

است که درحالی که اينچ به گونه ای تنظيم شده  حکم خود نوشته بود که اوراق جعلی دادگاه در
مورد اتهام صريحًا از حاخام لوی نامی نبرده، اما روشن است که شخص حاخام لوی است که 

همه  دادگاه همچنين افزود که الزم نيست. است و اين خود يک افترای رذيالنه قرار گرفته
آگاه باشند تا بی گناهی شخص متهم شده يعنی حاخام لوی را  فتراء هاجهان از طبيعت اين ا

  .باور کنند
   

بيانات و اظهارات جاعالنه در مورد هيچ  ،اين حکم نوشت، طبق قوانين انگلستان اه دردادگ
م زنی هايی فاقد ارزش حقوقی چنين اتهارا نمی توان پذيرفت و لذا،  گروه، کشور و جامعه ای

ه هم«يا » همه افسران يک هنگ«ثال عليه برای م گامی که اين افتراهامچنين هنه. است
مطرح شود، هر يک از اعضای اين گروه ها حق دارد که عليه » اعضای يک هيئت ژوری

  .فرد يا افرادی که افتراء زده اند، ادعای جرم کرده و غرامت درخواست نمايد
  

ادا در سال کمی، به دادگاهی در کانحاخام لوی با تحقيقی در مورد پيشينيه مشابه چنين ح
. مورد بررسی قرار گرفته بود رسيد که در آن نيز موضوع افتراء  به يک يهودی 1914

که درنشست آن شب گرد آمده بودند، با جامعه يهوديان آفريقای جنوبی  حاخام لوی به اعضای
موجب صدور طعنه ای تلخ گفت، براستی که ما يهوديان در بسياری از کشورهای دنيا، 

  . احکامی قضايی به دليل وارد شدن افتراء به خود، بوده ايم
  

وديان بيش از هر چيز عالقمند به جزييات نظرات قضات درخصوص يهی جامعه  اعضای
ما بيميش را «رينولدز و يارانش توضيح دادند که درحکم آمده است که . اظهارات بيميش بودند
نظراتش هيچ شکيبايی  در رابطه با .و باورهای خود استتحسين ايده ها  فردی يافتيم که غرق

او هر ...يک خود بزرگ بين است به شکل آشکاری. برای شنيدن نظرات مخالف را ندارد
اين متون ضد يهودی را مورد  ستيزانه را برداشت کرده و همه جزييات يهودی کتاب يا نوشته 

حقيقتًا يک افراطی  و يهوديان، او  با و بايد گفت که در رابطه قرار داده حمايت و استقبال
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ميش نتوانسته حتی يک دليل و مدرک مستند يب قضات نوشته بودند که. »تندرو شمرده می شود
  .ه کنددر رابطه با اتهاماتش عليه يهوديان ارائ

  
گفت که خسارت و غرامت تعيين شده از سوی دادگاه برای  حاخام لوی به يهوديان مخاطبش

که جامعه متقاعد شده که افتراء  و هم نيست، بلکه آنچه اهميت دارد اين است پرداخت به وی م
  .بدون مجازات و تنبيه باقی نمی ماند ،تهمت زنی عليه يهوديان

متهمان دادگاه می دانستند که نخواهند توانست غرامت اعالم شده از سوی دادگاه را بپردازند 
وی برای اجرايی شدن حکم دادگاه اصراری ولی از اين موضوع نيز آگاه بودند که حاخام ل

  .نخواهد کرد
  

زيرا در پايان کار دادگاِه . امت تعيين شده را بپردازداما چند ماه بعد، اينچ وادار گرديد که غر
رسيدگی به دعاوی شاکی خصوصی، دادستانی کشور آفريقای جنوبی، خود، اينچ را مورد 

روز به طول انجاميد، اعضای هيئت منصفه، اينچ ه ُن تعقيب قضايی قرار داد و در روندی  که
هيئت  رييس. ندمحکوم کردارات دروغ در دادگاه پيشين و اظه را بخاطر جعل و اکاذيب

، رفتارهای اينچ انگيزه های  هيئت منصفهاو و ساير اعضای که از ديدگاه  تأکيد کرد منصفه
  .سياسی نژاد پرستانه داشته است

  
را به شش سال و سه ماه زندان با کار  »ی ويکتور اينچهر«دگاه در ميان شگفتی همگان، دا

اينچ  ، رييس دادگاه، در حالی که چشم در چشم)Pittman(من يتقاضی پ. اجباری محکوم کرد
  :دوخته بود، دليل صدور چنين حکم سنگينی را اين گونه اعالم کرد

در اقدامی حساب شده و شما . سوی شما، بسيار جّدی و وخيم است مرتکب شده از جرم های«
جامعه کّل دست زديد و فاجعه ای با ابعاد بسيار سنگين عليه  ی عامدانه سنجيده به اين توطئه

و در  به نتايج و عواقب آن مرتکب شديد  شما جرم وخيم خود را بی توجه. را مرتکب شديد
حقيقت باز  ه، کوشيديد تا محکمه را از رسيدن بدادگاه نيز به بی شرمانه ترين شکل ممکن

 ر جامعه وارد آورده ايد، ببندم؛ لطماتیمن نمی توانم چشمان خود را به روی زيانی که ب. داريد
شما با مجازاتی که اکنون عليه . و برنامه ريزی شخص شما بوده استمحاسبه  ی که نتيجه

رت عالم می شود، ديگر افراد همدست شما نيز مورد خطاب قرار دارند و بدانيد که در صوا
  .»مجازات روبرو خواهيد شد با اشّد تکرار چنين جرايمی،

  
ی از صفحات بزرگ بخش) Natal( »ناتال«، سه روزنامه شهر آن سال اکتبردر بيست و نهم 

) J.H. Hofmeyer(اير هوفم. اچ.توسط  وزير کشور، آقای جی ای که خود را به چاپ بيانيه
  :از جمله آمده بود در اين بيانيه. ود، اختصاص دادندصادر شده ب

چ افتراء و سفانه و شوربختانه، هيچ دروغی نيست که توسط افراد نادان باور نشود و هيمتأ«
 که در حالی .باف مورد پذيرش قرار نگيردنيست که از سوی حسودان و افراد منفی  اتهامی

مقدس آزادی قرار بود که بهانه ی آزادی، به جوامع و افراد حمله نشود اما بايد گفت که اصول 
موهوم، " آزادی"هرگز نبايد گذاشت که زيرنام وجود . در آستانه ورشکستگی سقوط کرده است

به ديگران اتهامات دروغين و بيهودۀ نژادی، مذهبی و عقيدتی وارد شود يا نژاد و دين و باور 
يک  اما متأسفانه اين...افراد ديگری که نظر و مذهب ما را ندارند، مورد هتاکی قرارگيرد

د آزادی های اجتماعی داد در مور از ديگران، و بلندتر از همه،که بيش  يیاست که آنها حقيقت
اين . که از آن دم  می زنندآزادی هايی هستند  گران شايسته همانکمتر از دي سخن می دهند،
نی حدود تبليغات قانواز پا را  يک جامعه، نگذارند اقليت های ناآزمودۀاست که  ها وظيفه دولت

فراتر بگذارند، زيرا اقداماتی اين چنين، ديدگاه هايی را در ذهنيت جامعه رسوخ می دهد که 
ممکن است برای مقابله با آن، گروههای ديگری نيز پيدا شوند که به همان اندازه گروه اول، 
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مصّمم و راسخ باشند و در نتيجه وضعی بوجود آيد که صلح و ثبات مردم و کّل جامعه در 
  . »ار گيردخطر قر
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  فصل يازدهم
  

  
  شهادت زنده

  
بيدار شدن از چند روز بارندگی، مردم برن با ، پس از 1935اکتبر  29صبح روز دوشنبه 

از آنجا که هتل های شهر مملو از . روبرو شدند شگفتی با يک هوای مطبوعخواب، با 
برای خود روز پر کاری را نيز،  مغازه داران و صاحبان رستوان ها همانان و مسافران بود،يم

نمايندگان جوامع يهودی از سراسر اروپا و روزنامه نگاران از اقصی نقاط . می کشيدندانتظار 
به ياد کسی نمی آمد که تا آن هنگام، . دنيا برای شرکت در دادگاه برن، به آن شهر آمده بودند

  .حساس عالقه ای را برانگيخته باشدهيچ واقعه ديگری، چنين ا
  

هنگامی که از همان اوايل صبحگاه در برابر ساختمان دادگاه جمعيتی حاضر شده بود، اما 
، در بيرون دادگاه باقی خواهند ماند که بيشتر تماشاچياندرهای دادگاه باز شد، مشخص گرديد 

 .محکمه انتخاب شده بود گرچه بزرگ ترين سالن دادگاه موجود در ساختمان برای روند کار
 .ترتيب وارد سالن دادگاه شده و بنشينندبودند که مردم با نظم و مأموران دادگاه با دقت مراقب 

ايی ، در گروهه، اونيفورم پوش»سربازان جبهه«. ری وارد نمی کردهيچکس به جمعيت فشا
. عيت حضور داشتندبسياری از هواداران آنها هم در ميان جم در اطراف سالن ايستاده بودند و

واقعًا و  که يس دستور گرفته بودند تا هنگامیپليس نيز در آنجا به چشم می خورد، اما افراد پل
  .نباشد، از حضور در ميان جمعيت خودداری کنند حتمًا به دخالت شان نيازی

  
کت و شلوار و کراوات  مردان با. ل بسيار شيک پوش به نظر می رسيدجمعيت حاضر در مح

شماری از صندلی ها . آرايش زياد ديده می شدندبا ه و زنان در لباس های رنگارنگ و آراست
 همراه پدر جرج برونشويگ در آنجا و اودت نيز به ای اعضای خانواده ها تعيين شده بودبر

ويژه وکالء را بر  سياه رنگ ف اول قرار داشتند و شلوارها و ردایوکالء در ردي. نشسته بود
  .تن کرده بودند

  
. داحساس کنبه خوبی فضای دادگاه را  قاضی والتر ماير می توانست که کامًال هيجان حاکم بر 

و نيز نمايندگان مطبوعات، از نزديک مراقب وی  او می دانست که هر دو طرف دعوی
از چنين  گاه را دريافت کرده بود و بعيد نيست کهاو از پيش ليست شاهدان داد. خواهند بود

دادگاهی با حضور اين چنين در تا آن هنگام قضاوت  .اليی به شگفتی درآمده بودفهرست بلند با
در دادگاهی شرکت داشته باشد که افراد سرشناس بسياری را برعهده نداشت و به ياد نمی آورد 

ادهای اتفاق او هميشه بر روی رخد. قه عمومی را به  خود جلب کرده باشدکه به اين اندازه عال
او . گاه نشان نمی دادخارج از داد دادگاه متمرکز می شد و عالقه ای به حوادثتاده در صحن اف

 يک قاضی کامًال عادل بود که بر مسئله مطرح شده در دادگاه تمرکز می کرد و همه محاکم
  . ويژه ای برگزار می شد با نظم و ترتيب زير رياست وی معموًال

  
در کريدورها  ار دادگاه بود که وکالء معموًالشکايت از خسته کننده بودن روند کبيان تنها در 

به يکديگر می گفتند که در محاکمه ی زيرنظر  اين وکالء گاه .از او زبان به گاليه می گشودند
که پرونده مربوطه تا  یهنگامقاضی ماير هيچ خبری از رخدادهای استثنايی نيست، حتی 

بار به او می گفت که اين پرونده  اين اما احساس قاضی ماير. غيرعادی باشدهم اندازه ای 
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او هيچ ناآرامی جدی را در کار دادگاهش به ياد نمی آورد، چه برسد . ممکن است متفاوت باشد
  .ش اغتشاش رخ دهدبه آنکه در خارج از سالن دادگاه

  
آمد و به  از اين امر نيز متعجب نشد که آن روز صبح رييس پليس به نزد ویولی قاضی ماير 

بروز هر عمل يا  هر اقدام ضروری را انجام داده اند تا از داد که نيروهای پليس او اطمينان
برخورد قاضی  ی از نحوه .رويدادی که سبب بر هم خوردن نظم دادگاه شود، جلوگيری کنند

د صميمی از روی وجدان گرفته تا قواعکه او تگاه و روند آن چنين بنظر می رسيد ماير با داد
 اين در برابر ،»اوضاع مانند هميشه است« ند و رفتاری براين اساس کهًال مراعات کرا کام

  .اجرا درپيش گيردم
  

آن را تصور کرد،  با خواندن اسناد ثبت شده از روند دادگاه می توان به آسانی فضای حاکم بر
به منظور صرفه . داشته استدر دادگاه حضور   ی که فرد احساس می کند خود واقعًابه گونه ا

 يک تندنويس ثبت می شد که قرار بود بعدًا توسط تنها هزينه دادگاه، روند کار  درجويی 
يرعادی به نظر می رسيد، فرد در امری که غ. وايراستاری شده و در اختيار دادگاه قرار گيرد

يک شاهد صدايش را بلند : رفتار آنها را نيز ثبت کرده بود افراد،ضمن ثبت سخنان  تند نويس
   .تکان داد و يا به روی ميز کوبيد، و غيره گری دستانش راکرد، شاهد دي

  
سخنگوی «خواندند و وکيل دادگاه نيز می  Herr President» آقای رييس«قاضی را همگان 

  . می شد ناميده  Fuersprecher»طرف دعوا
ی ک کردن افراد و طرف های دعوقاضی ماير نخست به چِِ ،پس از اعالم آغاز کار دادگاه

لت از طرف يهوديان سوييس با وکا آقای مارسل بلوخ: شاکيان. ه پرداختر محکمحاضر د
هايم از طرف جامعه يهوديان برن با وکالت آقای آقای اميل برن پروفسور دکتر ماتی،

  . شويگبرون
  

افکار عمومی  ی پيش از آغاز کار دادگاه، صداها و تبليغات انجام شده سرو ههم با وجود
  :ک به يک قرائت کردينيزقاضی دادگاه نام آنها را . مان پرونده آگاه نبودز هويت متهآنچنان ا

  ، مشايخ صهيون پروتوکلشنل، ناشر کتاب آقای سيلويو ا 
و در  (Eidgenossen)» شاهدان« آقای جرج هالر، ناشر روزنامه ناسيونال سوسياليست

آرشيتکت والتر جام و سراننراد ماير، مشاور حقوقی روزنامه کنارش دکتر يوريس يوهان ک
  .»جبهه ملی«عضو بلندپايه ،  )Walter Abersold(برسولد ا

جای برمی خاستند که قاضی ماير نام اين افراد را بر زبان می آورد، آنها يک يک از  درحالی
  . ييد می کردندو هويت خود را تأ

  
پرونگ اورش، آقای همچنين وکيل دعاوی.متهم، آقای تئودور فيشر در محکمه غايب بود

)Ursprung( وکيل . در دادگاه حضور نداشتشنل و هالر را به عهده گرفته بود، که وکالت ا
رونگ در دادگاه انجام وظيفه خواهد پاعالم کرد که وی به جای اورش) Ruef(دعاوی روف 

  .کرد
 

به  1934نوامبر يح روند مقدماتی پرونده که از شانزدهم قاضی ماير کار دادگاه را با تشر
ه کار دادگاه تقريبًا با که آغاز ب او به طرفين دعوا يادآوری کرد. ان افتاده بود، آغاز کردجري

رد که ی صريح نک اشاره با ظرافت به اين واقعيتولی  يک سال تأخير صورت می گيرد،
از  آنها حتی کتبًا. خيری موجب اين امر شده بودندادگاه خود با انجام تاکتيک های تأمتهمين د
قاضی ماير برای . دگاه خواسته بودند که قاضی پرونده را از کار خود برکنار نمايدرييس دا
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 گرفته تا آنها به چهار پرسش یکارشناسان ثبت در پرونده گفت که وی تصميم به لزوم گزينش
  : پاسخ دهند مشخص

  جعلی است؟پروتوکل مشايخ صهيون آيا کتاب  - 1
 آيا اين کتاب نوعی ادبيات دينی و مذهبی است؟ - 2
 اگر چنين است، منابع کتاب چيست؟ - 3
به  را می توان به نوعی مشمئزکننده و تشويق افتراء مشايخ صهيون پروتوکلآيا کتاب  - 4

 شمار آورد؟
 

کشيش پروستان . گاه پيدا کنندقاضی گفت که بسيار مشکل بوده است، کارشناسانی را برای داد
ود، نامه دادگاه را بی پاسخ توسط متهمان پيشنهاد شده بکه ) Munch Meyer(ماير  مونخ

ماير يک يهودستيز آلمانی به خوبی شناخته  نستند که مونخشاکيان محکمه می دا. گذاشته بود
  .زندگی می کند) Oldenberg(شده است که در شهر اولدنبرگ 

  
که اد شده بود، به دادگاه اطالع داد نيز که توسط متهم فيشر پيشنه) Hause(پروفسور هاوزه 

  .کارشناس زبان های خاورميانه استوی تنها 
پروفسور آرتور . رفی کردسپس قاضی ماير، دو کارشناس را که در دادگاه حاضر بودند، مع

او در اصل آلمانی بود، اما پس از به قدرت . م گارتن توسط شاکيان پرونده تعيين شده بودباو
تاد دانشگاه فرانکفورت نوان اسبه عرا رسيدن ناسيونال سوسياليست ها در آلمان، سمت خود 

رها کرد و اکنون در دانشکده حقوق دانشگاه بازل سوييس به عنوان استاد فلسفه حقوق مشغول 
  . به کار بود

  
) Bumpliz( ا به  عنوان نويسنده ای از شهر بومپليتزآقای کارل آلبرت لوسلی که قاضی او ر

  .دمعرفی کرد، از سوی دادگاه به عنوان کارشناس معرفی شده بو
  . در همان حال که قاضی نام اين دو شاهد را قرائت کرد، آنها از جای خود برخاستند

  . به دادگاه نشده بودند ن قادر به يافتن شاهدی برای معرفیتا آن زمان، متهما
  . خوانندايراد شهادت فرا د که شاکيان می توانند اولين شاهد خود را برای قاضی اعالم کر

  
ی مدت های طوالنی در مورد اينکه چه کسانی را بايد به سور ماتجرج برونشويگ و پروف

آنها به اين نتيجه رسيدند . باحثه پرداخته بودندبا يکديگر به م دعوت کرد،عنوان شاهد به دادگاه 
ماير به کلی از وضعيت يهوديان در ديگر کشورها ناآگاه است و بويژه در مورد که قاضی 

انتخاب فردی به عنوان کارشناس امور يهوديان روسيه، برای  .يهوديان روسيه چيزی نمی داند
ياز بود که وی می بايست نخستين شاهد آنها در به يک رهبر يهودی روسی تبار بلندپايه ن

شهادت پروفسور تيم وکالی شاکيان يهودی متفق القول بود که برای اين منظور، . دادگاه باشد
  .ستضروری ا) Chaim Weizmann(وايزمن  حييم 

 
 در نزديکی شهر پينسک) Motol(در دهکده موتول  1874پروفسور وايزمن در سال 

)Pinsk (او  .به هنگام آغاز کار دادگاه برن شصت سال داشت در روسيه به دنيا آمده بود و
و سپس به تحقيقات علمی روی  ، سنت و فرهنگ يهودی را فرا گرفتهابتدا در محل تولد خود
پروفسور وايزمن بلندآوازه ترين يهودی در نسل خويش به . آوری شده بود آورده و دانشمند نام

وی در دانشگاههای روسيه به دليل سياست های ی آنکه از حضوردر پ. شمار می رفت
پرداخت و در  در آلمان به تحصيليهودستيزانه حاکم بر آن کشور، جلوگيری به عمل آمد، وی 

تحصيالت خود را در دانشگاه  وايزمن .دی پيوستآنجا به يک گروه دانشجوی ملی گرای يهو
بعدها او ساکن انگلستان شد  .تسلط داشت های آلمانی و فرانسه ژنو به پايان رسانده و به زبان



 291

ز فعاليت های شغلی علمی او مبدل به مرک ی را قبول کرد و بريتانيازبان و فرهنگ انگليسو 
  .گرديد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پروفسور حييم وایزمن،
  شمند بزرگ یهودی که بعدها به او احرازدان

  مقام نخستين ریاست جمهوری اسرائيل پس از
  تشکيل کشور اسرائيل نيز پيشنهاد شد،
  .از شاهدان جامعه یهودیان در دادگاه برن بود

  
 Asher(گينزبورگ  وايزمن از همان ابتدا در جنبش صهيونيسم فعال بود و از پيروان آشر

Ginsburg (اخاد هاعام«گينزبورگ با لقب و کنيه . فتبه شمار می ر« )Achad Ha’am (
ی يهود به شمار می آمد که ميان متفکران سياس گينزبورگ فردی برجسته در. شناخته می شد

مرکز فرهنگی و معنوی يهوديان جهان را به عنوان ) سرزمين باستانی يهود(فلسطين 
کشوری برای  ود که به  لزوم برپايیوايزمن همچنين تحت تأثير تئودورهرتصل ب. شناختنديم

که افکار گينزبورگ و هرتصل را  وايزمن بر اين باور پای می فشرد. ان اعتقاد داشتيهودي
 یاو تبليغ کننده ديدگاهها. می توان در هم آميخت و کشوری را برای يهوديان فراهم ساخت

دنيا بود و نقش  ن سياسی در سراسرا، پادشاهان و رهبریصهيونيستی برای رؤسای جمهور
 به صدور بيانيه مشهور بالفور در دوم) Balfour(اساسی در متقاعد کردن لرد بالفور 

جهان در فلسطين ل ايجاد کشوری برای يهوديان داشت؛ بيانيه ای که در آن قو 1917نوامبر
ی برا) (Magna Carta »کارتا گناما«يهوديان تمام دنيا اين سند را به عنوان . داده شده بود

صادره از طرف جاِن » فرمان آزادی«يا » فرمان کبير«، »ماگنا کارتا«. (خويش می شمردند
يهوديان پس از صدور بيانيه بالفور و ). بود 1215پادشاه، حاکم و پادشاه انگليس درسال 

نس صلح جامعه جهانی در کنفرا قّيم بريتانيا  بر فلسطين، طبق تصميمحکومت  برقراری
کنفرانس بود که  اما درجريان همين. ندامر به شادی برخاست ، از اين1919ورسای در سال 

هر  ی ناشناس در برابر صندلیافراد ازسوی پروتوکل مشايخ صهيوننسخه هايی از کتاب 
  .ت های نمايندگی شرکت کننده در همآيش قرار داده شده بودهيئيک از 

  
ايزمن به عنوان رييس سازمان وحييم ، در جريان کنگره صهيونيسم در لندن، 1920در سال 

بنيان گرفت، حييم وايزمن  1948سال هنگامی که کشور اسرائيل در . صهيونيسم برگزيده شد
به عنوان نخستين رييس  دنيا، يهوديان کی از نام آورترين افراد در حيات تمامیي در مقام

، يک يش از آنبنه تنها يک سياستمدار، بلکه  اما وايزمن. جمهوری اسرائيل انتخاب گرديد
ردن دو بنيان گذا ،شمرده می شد و خدمت پر ارزش او به اسرائيل یفرهنگ دانشمند و انسان

پيشبرد برای  »انستيتو وايزمن«و  »اورشليمدانشگاه عبری « مؤسسه و نهاد آکادميک بود؛
 1937بود که از سال  همان شهری» رحووت«). Rehovot( »وتُوُحِر«شهر در  مدرن علوم
  .نيز در همين محل درگذشت 1952ن در آنجا زندگی می کرد و در سال وايزم
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خود  وايزمن. او، حييم وايزمن است جرج برونشويگ به آگاهی دادگاه رساند که نخستين شاهد

رسيده بود و وقت کافی برای او شب پيش از آن، به برن . را استاد رشته شيمی معرفی کرد
اما برونشويگ . با وی باقی نمانده بودبرونشويگ  جروج گفتگوی مقدماتی و خصوصی ميان

عاليمقامی، هيچ نيازی به رهنمود  شاهدبه پروفسور ماتی اطمينان داد که در رابطه با چنين 
ويداد شگفت هيچ ر به ماتی گفت که در رابطه با شهادت وايزمن برونشويگ. دادن به او نيست

ان خواهد کرد که گفتن آن ازچنين يهودی انگيزی رخ نخواهد داد و او همان مطالبی را عنو
  .آگاه، بارز و متشخصی انتظارمی رود

  
نقش فعالی بازی می کند و از همان نخستين  در سيستم قضايی سوييس، قاضی دادگاه معموًال

  . وکالء دريافتند که اين قاضی به کار خود وارد است ،او پرسِش
  زل شرکت داشتيد؟آيا شما در نخستين کنگره صهيونيسم در با :پرسش
من . زمان من به اتفاق پدر و مادرم در روسيه در تعطيالت به سر می برديمدر آن . خير: پاسخ

 . نتوانستم هزينه سفر به بازل و نيز مدارک خروج از روسيه را به موقع فراهم کنم
که  آيا می دانيد. شما را در اينجا به عنوان يکی از رهبران صهيونيسم معرفی کردند :پرسش

  در جريان گفتگوی بازل، مالقات های مخفی و پنهانی نيز انجام گرفت؟
همه جلسات به روی عموم باز بود و اين موضوع نه تنها در مورد نشست . خير مطمئنًا :پاسخ
  . صدق می کرد طه با کميسيون های کنگره نيزبلکه در راب ،اصلی

  
  .ودپرسش بعدی قاضی، در حقيقت اشاره ای به اصل موضوع ب

  آشنايی داشتيد؟ بود، کنگره بازلآيا شما با موضوع ها و مسائلی که دردستورکار: پرسش
  . همين طور است بله ، دقيقًا: پاسخ
ی کنگره به ايجاد سازوکاری برای ييد کنيد که بخشی از موضوع هاآيا می توانيد تأ: پرسش

  بود؟  ان مربوط هج تسلط يهوديان بر
  . در جريان کنگره مورد بررسی و بحث قرار نگرفت ن چيزیچني. خير، عاليجناب: پاسخ
  آيا نمايندگان همه يهوديان در کنگره شرکت داشتند؟  :پرسش
نمايندگان يهوديان فقير در اروپای شرقی در کنگره حضور  اکثرًا .خير، عاليجناب: پاسخ
ه شرکت ريهوديان در اروپای غربی مخالف صهيونيسم بودند و در نتيجه در کنگ. داشتند
اما بسياری  مشهور در زمينه امور مالی و صنايع نيز ازکنگره غيبت کردند يهوديان .نکردند

يهوديان اروپای غربی بر اين باور بودند . ی در آن حضور به هم رساندنداز روشنفکران يهود
که جنبش صهيونيسم موجب آسيب رساندن به موقعيت يهوديان در بسياری از جوامع خواهد 

  .شد
  

را در شهر مونيخ حييم وايزمن يادآورشد که برگزارکنندگان کنگره ابتداء قصد داشتند که آن 
های  نکه تمامی سال چنان با برپايی کنگره مخالفت کردندبرگزار کنند، اما يهوديان مونيخ آن 

 که کنگره در آنجا تشکيل ، عامدانه اجاره کرده بودند تا امکان ندهنداز پيش موجود در شهر را
د سالنی مناسب را در بازل که بتوانن سازمان دهندگان کنگره آنقدر خوش شانس بودند اما شود
  .برگزار شدکنند و از اين رو کنگره در اين شهر سوييس  پيدا

ايدئولوژی صهيونيسم را  شيده بود که چگونه وی بايد ماهيتوايزمن بسيار در اين مورد اندي
شد که قاضی اين پرسش را از  ماناين رو بسيار شادبرای قاضی سوييسی تشريح کند و از 

  . وی به عمل آورد
يعنی  ؛همان چيزی است که جامعه ملل  آن را تصويب کرده صهيونيسم دقيقًا آيا ماهيت: پرسش

  ی يهوديان و تحت حاکميت بريتانيا؟ميهنی برا
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  !صهيونيسم به  تسلط بر جهان اعتقاد ندارد .دقيقًا، عليجناب –پاسخ 
  

را به دادگاه معرفی کرد  پروتوکل مشايخ صهيون ، بدون هيچ سخن ديگری، قاضی کتابسپس
  و از وايزمن پرسيد که آيا او با اين کتاب آشنايی دارد؟

ييد کرد که هرگز اين کتاب را بطور کامل نخوانده اما در ميان شگفتی همگان، وايزمن تأ
در . شنيده بود الب جسته و گريخته ایبرای نخستين بار در مورد آن مط تشريح کرد که چگونه

، او توسط مقام های انگليسی به عنوان رييس يک کميسيون به ستاد فرماندهی 1918سال 
ر ِس که با لقب(يک روز، ژنرال ديدز  .در فلسطين گسيل شده بود) Alenby(ژنرال آلنبی 

شده از يک متن تايپ ی ، چهار پنج صفحه ) Sir william Dids) (ويليام ديدز شهرت داشت
و به اين نتيجه من آن را خواندم «: وايزمن گفت .را به وی نشان داده و نظر او را خواسته بود

ژنرال ديدز ادعا می کرد که اين سند مهم است و نبايد آن را . »بيش نيست رسيدم که اراجيفی
ه افسران چه افسران جزء و چ ند در دسترس همه افسران روسی بود؛چرا که س. ناديده گرفت

اين سند را به ژنرال ديدز گفت، افسران انگليسی که در ستادهای قفقاز خدمت می کردند . ارشد
  .نيز آن را ترجمه کرده بود او داده بودند و وی

کتاب از باری بود که او چند صفحه  به دادگاه توضيح داده و گفت، اين نخستينوايزمن 
ر حالی که با ناراحتی سرش را تکان می داد رو وايزمن د. را می ديد پروتوکل مشايخ صهيون
 است يا مطالبی وهم انگيز ازبيمار تراوشات يک ذهن يقينًا اين کتاب«: به قاضی کرده و گفت

  .»سياره های ديگربنظر می رسد و غيرواقعی است
  

من يک کارشناس امور دينی «: جرج برونشويگ نيز گفت وايزمن در پاسخ به يک پرسش
دين يهود آشنايی دارم و می دانم که در اين  اما با نيايش های. ان هستميک شيمی دنيستم، بلکه 

آمده، شباهت پروتوکل در کتاب که دعاها هيچ چيزی وجود ندارد که حتی ذره ای به آنچه 
 پروتوکل هاکتاب . دعای تسلط بر جهان را نداريمهرگز اما ملی گرايان يهودی . داشته باشد

يهوديانی که ، سخت تر کردن زندگی يهوديان است؛ هدف از اين کتاب...مملو ازاکاذيب است
  . »هم اکنون نيز زندگی سختی دارند

  
وحدت يهوديان «: افزود ر حاليکه لبخند توأم با غمی در چهره اش ديده می شد،وايزمن د

و نوشتارهای دين وی تشريح کرد که چگونه از متون . »موضوع ديگری است که اهميت دارد
متهمان با صدای بلند به خنده افتادند و قاضی  ،در اين هنگام. های غلط می شود برداشت ديهو

  . نيز به آنها اخطار داد
  . »چرا آنها قاضی را عصبانی می کنند؟«: برونشويگ از ماتی پرسيد

گرفتن توجه از سوی  آنها با اين کار در حقيقت خواهان«: پروفسور ماتی نجواکنان گفت
مطمئنم که . عادت کنيمآنها  بايد خونسرد باشيم و ازاين پس به اين رفتار. هستند حضار دادگاه

  . »خواهند کرد درطول همه روزهای کار دادگاه آنها همينطور عمل
  

نسخه ای از کتاب رو به وايزمن ايستاد و با دردست داشتن  در اين هنگام، جرج برونشويگ
خطاب به وايزمن  انتشار يافته بود، رگآلفرد روزنب  که توسط پروتوکل مشايخ صهيون

  : پرسيد
ی از که شما در يک  ی را نقل می کنداين کتاب، آلفرد روزنبرگ مطلب ی در مقدمه :پرسش

ييدی بر وجود يک توطئه يهودی ظهارات شما تأبه نظر او اين ا سخنرانی های خود گفته ايد و
در فلسطين باشيم، چه شما بخواهيد، چه ما بايد «: به نقل از شما در اين کتاب آمده است. است
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اما . خير بيندازيد و يا حتی مانع آن نشويدوانيد ورود ما به فلسطين را به تأشما می ت. نخواهيد
قدرت روز افزون ما به نيروی مخربی  ،در غير اين صورت. بهتراست که به ما کمک کنيد

  . »تبديل خواهد شد که می تواند سبب ايجاد بحرانی جهانی شود
  

حرفهای مرا يستم که آيا روزنامه نگاری که با من مصاحبه کرده بود، من مطمئن ن: پاسخ
اما اعتقاد . سطين تنها به زبان عبری سخن می گويملبدرستی نقل قول کرده باشد زيرا من در ف

با رهبران جهانی از  و آراء اشاره شده در آنجا همان چيزی است که من همواره در گفتگوهايم 
ها يهودی تحت آزار و در کشورهايی مانند روسيه، جايی که ميليون . سخن به ميان آورده ام آن

ميدی به جنبش های انقالبی يعی است که افراد جوان از روی نوبسيار طب تعقيب بودند،
و ستم دايمی جوانان ما که به شکلی غيرانسانی مورد ظلم . اين تراژدی قوم يهود است. بپيوندند

ما . يرند، چيزی برای از دست دادن ندارند، ما با اين عالئق مشغول مبارزه هستيمقرار می گ
و مثبت صرف کنند و از اين مان انرژی خود را در امور سازنده  آرزو داريم که جوانان

مانند انگلستان، فرانسه، سوييس و هلند، اکثريت  یآزادو ست که در کشورهای دمکراتيک رو
 یاميدا در جنبش صهيونيسم به جوانان م. حافظه کار تعلق دارنده محافل مجمعيت يهودی ب
انقالبی هيچ صهيونيستی به  اين در حالی است که در سازمان ها و تشکل هایتازه داده ايم و 
به ديگران نيستيم، اما هشدار می دهيم که مردمی را  رساندن آزارما در پی . چشم نمی خورد

 وادار می شوند، نبايد به گوشه ای راند،راديکال و افراطی  از روی اجبار به انجام اعمال که 
 هم قوم يهود دهد، اين موضوع تنها مختص و مربوط  به همانگونه که تاريخ نشان می و

  . »نيست
  

، به سان اجازه داد که هر هنگام که مايل هستند و تشخيص می دهندقاضی دادگاه به کارشنا
گارتن بود که ايستاد و با  اکنون پروفسور باوم. ه بيايندن گفتگوها و شهادت های ارائه شدميا

به خوبی شناخته شده يهودستيزان پرداخت که  اجازه قاضی، به تشريح پر از جزييات تاکتيک
  .متون يهودی می پردازند به نقل قول نادرست از

  
ميان  امکان ادامه سخن گفتن يافت، و به دادگاه اظهار داشت که حتی درهنگامی که وايزمن 

و چند دستگی وجود دارد، فيشر از جای برخاست و  تالفجنبش صهيونيسم هم اخ نيروهای
گفت، او نيز خود را يک صهيونيست به شمار می آورد، چرا که خواستار آن است تا همه 

  .يهوديان به فلسطين بروند
من به . حمايت شما از صهيونيسم من را ناراحت می کند«: وايزمن با خونسردی پاسخ داد
  . »دوستانی مانند شما احتياج ندارم

  
. قاضی در پی آن بود که به شهادت وايزمن پايان دهد که متوجه شد لوسلی از جای برمی خيزد

پروتوکل لوسلی در حالی که به ميز تکيه داده بود گفت، يکی از بحث های اصلی در کتاب 
لوسلی . يک رهبری قرار دارنداين است که يهوديان همگی متحد هستند و زير  مشايخ صهيون

افزود که در تحقيقاتش وی اين موضوع را مورد بررسی قرار داده و به  اين نتيجه رسيده 
  .هستند که در عمل، يهوديان نيز بسيار متشتت و پراکندهاست 

  
که چه تفاوتی  يزمن پرسش به عمل آورد و وی سئوال کردقاضی به لوسلی اجازه داد که از وا

 »اشکنازی«و  )که اصل آنان از اسپانياست Sephardim( »سفاراديم«ان ميان يهودي
)Ashkenzi وجود دارد؟ )که در آلمان و اروپای شرقی ريشه دارند 

اشکنازی ها نيز . ها در بسياری از کشورها پراکنده بودند ادیوايزمن در پاسخ گفت، سفار
  .می کردند يهوديانی بودند که در اروپای شرقی يا اروپای نوين زندگی
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آنها در سنت ها، . وايزمن توضيح داد که اين دو گروه از يهوديان به آسانی در هم نمی آميختند
 حتی در کنيسا. ديگر تفاوت داشتندخورد و خوراک و شيوه دعا کردن با يک ،آداب و رسوم

ا حاخام های خاص خود ر ،هر يک از اين دو گروه. های جداگانه به پرستش خدا می پرداختند
گرفت و داشت و کمتر ازدواجی ميان دختران و پسران اين دو شاخه از يهوديت صورت می 

اما لوسلی که زندگی مدرن يهوديان را . ميان آنها وجود داشت حتی روابط  اجتماعی اندکی
او  .ها، همه ی جدايی های ميان آنها نبوده استمطالعه کرده بود، بيان داشت که اين اختالف 

 »ميتناگديم«و ) Chasidim( »حسيديم«واست که در مورد اختالف ميان از وايزمن خ
)Mitnagdim (به دادگاه توضيح دهد.  
  

در جنبش آنها هستند که  یيهود يم، اعضای يک شاخه از باورمندانوايزمن پاسخ داد، حسيد
و بنای حسيديم به رهبری کاريزماتيک، شوق و  اساس. اواخر قرن هجدهم ميالدی پايه گرفت

از سوی  ميتناگديم. ه جای آموزش قرار داشتدعا ب دلدادگی محض به دين و تأکيد ويژه بر
بنيان های روشنفکرانه  ارند و بهيد دد که بر مطالعه تورات و تلمود تأکيهوديانی هستن ،ديگر

نه تنها ميان اين دو گروه اختالف ها و جدايی های . بسيار نشان می دهندی ارزش و عالقه 
ی شوند که توسط تقسيم م حسيديم ها نيز به چندين زيرمجموعه ود دارد، بلکه خودبسيار وج

  .شوندويژه ای هستند، رهبری و هدايت ميآنان که دارای سيستم جانشينی  رهبران کاريزماتيک
افزود که دادگاه وايزمن افزود که در ميان صيهونيست ها هم اختالفات بسياری وجود دارد، اما 

  .ونيست نيز بلشويک نيستيباشد که حتی يک صه مطمئن می تواند
  

در جلسات بعدی دادگاه، چند شاهد ديگر نيز حاضر شدند و شهادت دادند که آنها در کنگره 
بازل شرکت داشته و می دانند که هيچ نشست پنهانی و مخفی در جريان آن صورت نگرفته و 

و رسانه ها برگزارشده  اتعمومی، باز و آشکار برای مطبوعبه صورت همه جلسات کنگره 
کنگره بازل مشغول بودند، و مذاکرات که به ثبت روند کار  آنها حتی از تندنويس هايی. است

  .خواستند تا سوگند بخورند و شهادت دهند که هيچ نشست مخفی در کار نبوده است
  
يی محکمه پروفسور ماتی بر اين عقيده بود که شاهدان مهم دادگاه بايد در همان جلسات ابتدا 

ماتی می گفت که اگر قاضی دادگاه با ذکر جزييات فنی . فرا خوانده شوند ادای شهادتبرای 
آنها . موضوع ها خسته شود، آنها عالقمندی قاضی به موضوع دادگاه را از دست خواهند داد

ستانی که اکنون در دادگاه شکل وی با داتا بايد قاضی را همچنان هوشيار نگاه می داشتند 
به گفته پروفسور ماتی، همين امر در رابطه با لزوم عالقمندی . گرفت، پيوند داشته باشدمي

  .صدق می کرد و رسانه ها به تداوم توجه شان به ادامه کار دادگاهمطبوعات 
  

گرفته شد همآنگونه که برونشويگ با شاهدان مصاحبه کرده بود، در دادگاه نيز  اين تصميم بر
  . رسش و پاسخ بپردازدوی با شاهدان به پخود 

 Graf Armand. (است شايلهساندر دوالک الم کرد که شاهد بعدی گراف آرمانبرونشويگ اع
Alexander du chayla .( دوشايله در پاسخ به سئوال قاضی درمورد معرفی مختصری

پاريس » کنفرانس«به دنيا آمده و شغل خاصی ندارد، در خيابان  1885ت در سال گف ازخود،
  .فرانسه است و به کليسای ارتودوکس مسيحی روسی ايمان دارد تبعه می کند، زندگی

  
که  می دانست برای گفتن داشت و گروه حقوقی برنقصه ای طوالنی  ،به عنوان شاهد دوشايله

گ در پاريس با برونشوي. موجب بی صبری قضات شود ممکن است اظهارات طوالنی اش
. را به دادگاه ارائه دهد ود که همه داستان اين شاهدوی مصاحبه کرده بود ولی بر آن شده ب

ه توسط ی انتشار يافتکار، اعضای گروه حقوقی بر آن شدند که مقاله ها برای آسان تر کردن
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ضی فرصتی فراهم آورند که در به دادگاه ارائه دهند و به اين ترتيب برای قاکتبًا را  دوشايله
ها که از زبان فرانسه ترجمه   ه مطالعه اين مقالهخاطر ب آسوده هرزمانی که خود می خواهد،

  . شده بود، بپردازد
  

تاييد کرد که وی نويسنده  ه هايی که در برابر قاضی گذاشته شد، دوشايلهبا نيم نگاهی به مقال
تاريخ های دوازدهم و سيزده ماه مه، و اول، دوم و سوم که در سخن از پنج مقاله بود. ستآنها

) »آخرين اخبار« - Dernieres Nouvelles( »نوولدرنير «روزنامه  در 1921ژوئيه سال 
  . به چاپ رسيده بود

 
ريح کامل داستانش اجازه داد که خود به تش يشنهاد برونشويگ، دادگاه به دوشايلهبنا به پ
وکس او به منظور تحصيل علوم دينی کليسای ارتود 1909گفت که در سال دوشايله . بپردازد

که در ) Sergei Nilus(هنگام او با سرگئی نيلوس  درآن. به سر می بردروسی در روسيه 
نيلوس . ، مالقات کرده بودمی زيست) Kassiew(در ايالت کاسيف ) Kaluga(بخش کالوگا 

دختر سفير ) Ozerova(وا وراو با مادام اوزگرچه . برادری داشت که رييس دادگاه مسکو بود
آن با خانمی به نام ناتاليا  ، اما از مدت ها پيش ازسابق روسيه در آتن ازدواج کرده بود

هنگامی که ناتاليا دچار يک . زندگی می کرد) Natalia Komorovskaya(روفسکايا کوما
. به سر می برد و همسرش بيماری خطرناک شد، نيلوس او را به خانه خود برد و در آنجا با او

  . شده بود غسل تعميدود فرزند پسری داشت که توسط  تزاراو از ازدواج خ
  

ها را خود بخواند، وکالء به دوشايله جزييات اين ماجرا از آنجا که قاضی می توانست بعدًا
ادامه داد که نيلوس يک نويسنده امور دوشايله . گفتند که تنها بر موضوع های اصلی تمرکز کند

را به عنوان  به دولت پيوست و مدتی و در ايالت اورال منزلی داشت و بعدها مذهبی بود
) biarritz( در قفقاز گذراند و پس ازآن هم راهی فرانسه شد و در شهر بياريتز قاضی تحقيق
بار ديگر به روسيه بازگشت و پس از آنکه اوضاع مالی اش رو به وخامت نهاد، . اقامت گزيد

ل بيشتر به شک دارايی اش. صومعه ای به زندگی پرداخت به عنوان نويسنده امور مذهبی در
او هيچ عمر، خود ، در پايان یو از اين رو مين بود، اما تحت رهن قرار داشتامالک و ز

  . ملک و مالی در اختيار نداشت
 و ،استز ميزبانی نيلوس از خود سپاسگزاربوده به برونشويگ گفته بود که اپيشتر  دوشايله

در مورد نيلوس احساس  تأکيد کرده بود که به همين دليل نمی تواند در ادای شهادت در دادگاه
و  ،درباره نيلوس سخن بگويد ی درستبرونشويگ اصرار کرد که او بايد به شکل .آسودگی کند
می کوشيد تا با دقت کلمات را برای سخن گفتن برگزيند، رو  ی در حاليکه دوشايلهاز اين رو

زندگی  هماتبه اين ديدگاه رسيده بودم که نيلوس در رؤياها و تومن «: به قاضی کرد و گفت
رسيد ولی بيشتر وقت خود را او به خوبی تحصيل کرده بود و هوشمند به نظر می . ميکند

  .متمرکز می ساخت» ضد مسيح«ظهور  بروی مسئله
  

پروتوکل مشايخ کتاب  و تقريبًا او را مجبورکرده بود که اصرار کرده نيلوس، به دوشايله
حالی که نيلوس در اتاق حضور داشت، به در  را بخواند و به اين ترتيب، دوشايلهصهيون 

  . ه بودبه زبان فرانسه پرداخت پروتوکل  خواندن کتاب
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  آرمان الکساندر دوشایله،
  کارشناس مسيحيت و روزنامه نگار فرانسوی

  
کامًال می شد که احساس کرد اب با دست نوشته شده بود و می آورد که متن کت به ياد دوشايله
 Les Protocoles بروی جلد کتاب نام آن به زبان فرانسه .چندين تن آن را نگاشته اند که  که

des Sages de Sion من نمی توانم به ياد بيآورم که کتاب چند «: دوشايله گفت. ديده می شد
در همان حال که بر . بود ها در اختيارم در آن هنگام متن دست نويس صفحه بود، بويژه که

را ازاول تا  ، کتابدر يک صومعه نشست بودم نيلوس کنار ميزی در ويالیی صندلی در رو
 جوهری به خوبی به ياد می آورم که در صفحه نخست کتاب يک لکه آبی رنگ. آخر خواندم

نيلوس به من گفت که کتاب . ودبه چشم می خورد و بخشی از آن به زبان ادبی فرانسه نب
 او افزود که با پا. وفسکی گرفته استل راچکا به شکلی غيرمستقيم از ژنرانويس ردست

کتاب ترجمه شده به زبان فرانسه را دريافت کرده و اين متن  ،درميانی مادام کوماروفسکايا
  .ست نويس همان نسخه اصلی کتاب استد
  

 قضايی، سوگند زير ی نخستين بار يک شاهد زنده دربرا .همگان نفس خود را بند آورده بودند
را در دستان خود داشته و متن اصلی آن را پروتوکل مشايخ صهيون ه کتاب شهادت می داد ک

بخوبی می شد که صدای حرکت قلم روزنامه نگاران را در صحن دادگاه شنيد که . خوانده است
  . بر روی صفحات دفترهايشان مشغول نوشتن ماجرا بودند

  
نه به اين  - را نيز تشريح کند» االغ بلعم«چند بار به دوشايله يادآور شد که ماجرای برونشويگ 

خاطر که يک داستان آبدار و جذاب است بلکه به اين خاطر که هربار که افرادی درستی مفاد 
مورد ترديد قرارمی دهند، حاميان کتاب  را مشايخ صهيون پروتوکل مطرح شده در کتاب

کتيک هنری فورد جعلی است، متوسل به تا ها پروتوکل که مفاد ايناين حقيقت برای الپوشانی 
، حتی اگر اين کتاب جعلی آنها مدعی می گردند. برای ثابت کردن موضع خويش می شوند

آنها همچنين به افکار عمومی می گويند  !مطابقت دارد با واقعيتکه باشد، جزييات آمده در آن 
ده ر برابر چشم ملت ها رخ دابازگو کننده رويدادهايی است که د تنها ها پروتوکلکه کتاب 

 پروتوکلکتاب  دليل است هرچاپ جديد ازبه همين درست برونشويگ توضيح داد که  .است
ناشران در آن، رويدادهای کنونی که  دربرگيرنده يک مقدمه طوالنی نيز هست مشايخ صهيون

   . ناميده شده، مطابقت می دهند» توطئه يهوديان« ،کتاب که دربا آنچه  را جهان
  

 »ديربورن اينديپندنت«قاد بودند که اين تاکتيک توسط سردبير نشريه اين اعتبرهمگان عمومًا 
)Dearborn Independent (غرامت در رابطه  اعالم جرم برای گرفتن شده بود تا از ابداع

اصل توسط اما حقيقت اين بود که اين تاکتيک در . با نوشتارهای اين کتاب جلوگيری کند
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 هاپروتوکلکتاب  و منشاء بسياری از چاپ های مختلف نيلوس اختراع شده بود که خود او منبع
را » االغ بلعم«برنشويگ همچنان اصرارداشت که شاهد داستان . حياتش در روسيه بود در

هم  به موضوع االغ کهلطفا فراموش نکنيد « لذا چند بار ديگر تکرار کرده و به او گفت. بگويد
شنا آ »االغ بلعم«ادگاه ممکن است با داستان گفته بود که قاضی د پروفسور ماتی. »اشاره کنيد

  . ن داستان را به ياد می آورداينباشد و خود او نيز جزييات کمی از 
  

 سفر« از 22را از قفسه کتاب ها برداشته و با صدای بلند، فصل  ليفشيتس بی درنگ تورات
 »موآب« مردم. را خوانده بود) »شماره ها«، تحت عنوان »درصحرا«فصل ( تورات »چهارم

)Moab( که از مصر خارج شده بودند، می کردنداسرائيل  بنی خود را آماده مقابله با فرزندان 
فرستاده و از او  »بلعم«نزد پيک هايی را ) Moab(پادشاه موآب ) Balak(» باالق«و 

آن کس را که تو بيامرزی، آمرزيده است و «خواسته بود تا به آزار يهوديان بپردازد، چرا که 
: ظاهر شد و گفت »بلعم«اما پروردگار بر . »کس را که تو تنبيه کنی، تنبيه شده است آن
  .»نيآزارمردمی را که برکت يافته اند«
  

را در انجام دستور شاه دشوار کرده بود و او مردد بود که آيا » بلعم«ظاهرشدن پروردگار کار
 »بلعم«با فرستادگانش نثار» قباال«اما هدايايی که . بايد شاه را راضی کند يا پروردگار را

 کره االغ را زين کرده و با همراهی وزيران» بلعم«موجب شد که ، سرانجام ه بودکرد
  . کارنوجوانش، اخطارها را ناديده گرفته و برای انجام مأموريت به راه افتدو دو خدمت »موآب«

راه  روانه کرد تاکه شمشيری در دستش بود، خشم پروردگار خروشيد و خداوند فرشته ای را 
اما اين تنها کره االغ بود که فرشته ی شمشيربدست را می ديد و به هر . ببندد» بلعم«را بر 

که فرشته را نمی ديد، » بلعم«تقال و جفتکی دست زد تا از مقابله با فرشته خودداری کند ولی 
  .کره االغ مسکين را که موجب نجات جان او شده بود، کتک می زد

  
اين سئوالی بود که پروفسور ماتی مطرح ! اجرا چه ارتباطی با موضوع ما دارد؟اما اين م

  .کرد
در پاسخ او ليفشيتس گفت، بقيه ماجرای آمده در تورات، بخش عبرت انگيز اين داستان است 

مگر من «: گفت» بلعم«به کره االغ قدرت سخن گفتن داد و او به پروردگار که براساس آن، 
نيستم که از آغاز  آيا من همان االغی...اينگونه تازيانه می زنی؟مرا  ام که بر تو چه روا داشته

گشود و او نيز را  »بلعم«سپس پروردگار چشمان  .»امروز تو بر آن سوار بوده ای؟تا به 
را نجات داده، چرا  ی اعزامی از سوی خداوند را ديد که گفت االغت در حقيقت جانتفرشته 

را می کشت و تنها قرار » بلعم«شمشيربدست روبرو نمی شد، فرشته  که اگر االغ  با فرشته ی
  .بود که االغ نجات يابد

راه های مختلفی وجود دارد که  درس عبرت حکايت در اين است کهشيتس افزود، ليف
  .به انسان ها ابالغ کند؛ حتی از دهان يک کره االغپروردگار ممکن است پيغام خويش را 

  
پرسيد که آيا باور دارد که  شته سخن رابه دست گرفت، از دوشايلهرهنگامی که قاضی خود 

  حقيقت محض است؟ مشايخ صهيون پروتوکلکتاب 
 دوشايله لبخند زنان گفت به اين نتيجه رسيده بودم که حتی خود نيلوس هم ازهمان آغاز، در

يب و اصالت اين کتاب شک داشت و وقتی به او گفتم که ممکن است اين کتاب، صرفًا اکاذ
 در تورات،» بلعم«در داستان از ياد مبر که اما  .تحريکات باشد، او در پاسخم گفت که آری

خود استفاده کرده و به همين ترتيب خداوند  رساندن پيام االغ برایکره از يک  حتیپروردگار
  .جعل، سبب آشکار شدن حقيقت شود می تواند با استفاده از يک
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حضار صحن دادگاه را فرا گرفت و قاضی نيز نتوانست از  ی صدای خندهدر اينجا بود که 
ده دار و مضحک به خنکامًال در يک دادگاه سوييسی اين داستان . لبخند زدن خودداری کند

تندرو به هيچ وجه جای ه افکار برآمده از ذهن يک مطمئن بود ک گوش می رسيد، اما دوشايله
در  شخص افراطی و نادان را نيلوس يد بتواندادگاه دراين فکر بود که شاقاضی . مزاح ندارد

ل ها پروتوک، ولی در رابطه با ديگرانی که کتاب اين داستان به مدل امروزی اش فرض کرد
ده بود و اين امر تا چه اندازه کرده بودند، چطور؟ چرا چنين کاری انجام ش را در روسيه توزيع

  ثر بوده است؟ مؤ
  

ال به اصل ح«: ا کنندگان به جرج برونشويگ گفتنجو با شنيدن اين پرسش قاضی، ماتی
  . »مطلب رسيده ايم

با هدف نفوذ و تأثير بر تزار روسيه تهيه و توزيع شد تا به  ها پروتوکلگفت، کتاب  دوشايله
. ی و يهودستيزانه تشويق شودارتجاع یسياست اين ترتيب تزارهرچه بيشتر به در پيش گرفتن

و اين نيز  ،نده ناهنجاری ها و مصائب روسيه شمرده شوهمآن بود که يهوديان عامل  هدف
وذی مستقيم و جدی بر نفرات واحدهای ارتشی نف ل هاپروتوکيک واقعيت بود که کتاب 

گذاشت؛ همان ) Petlura( »پتلورا«و ) Wrangles( »انگلزر« ،)Denikins( »دنيکينز«
کسی . بودند در روسيه) پوگرومها(ی کشی يهودعظيم  واحدهايی که مسئول اجرای طرح های

ق يهودستيزان نقش عمده ای در تحريک و تشوي ل هاپروتوککتاب نمی توانست منکر شود که 
  .به کشتار يهوديان ايفاء کرده بود

  
را سرهم بندی کرده است؟ که  ل هاپروتوکآيا نيلوس خود کتاب  قاضی کنجکاوی کرد که بداند

شد، ولی گفت که نيلوس انسان صادقی بود، دوشايله در پاسخ گفت که ممکن است چنين با
اعتقادی ناگسستنی و  هرچند درسالمت و عقل او هم جای شک و ترديد زياد می رفت، زيرا

در او به چشم می خورد و خودش در باره آن اصرار داشت که توضيح دهد که وی  بيمارگونه
ا درصدد نابود کردن هريهوديان و فراماسون صرفًا به مردم هشدارمی دهد که درک کنند که

  .ی هستندروسيه و جهان مسيح
  

اتخاذ کرد؟  مشايخ صهيون پروتوکلقاضی پرسيد، کليسا چه موضعی را در رابطه با کتاب 
اوت بود ولی در پايان، در متفمدت های زياد،  ديدگاههای مسئوالن کليساپاسخ داد که  دوشايله

» اوپتينا پوستين«منطقه سقف به حومه يک ا ، با شدت گرفتن شکايات عليه نيلوس،1910سال 
)Optina Pustin( همان صومعه ای که نيلوس و همسر و معشوقه قديمی بيمارش درآن ،

تا در مورد احواالت و باورهای افراطی نيلوس تحقيق کند، و  فرستاده شد زندگی می کردند،
عه محل زندگی اش خواستند صوماز نيلوس  در نتيجه اين بررسی ها بود که سران ارشد کليسا

  .را ترک گويد و از آن جا برود و درحقيقت او را برای هميشه اخراج کردند
  

قاضی خواست بداند که آيا دوشايله هيچگاه از نيلوس پرسيده بود که خودش درمورد اصالت 
نيلوس دوشايله در جواب گفت که يا خير؟  هم کرده بودتحقيقی  ها پروتوکلنوشته نسخه دست

کی دريافت کرده و فسرمستقيم و از سوی ناتاليا از راچکوراغي ل هاپروتوککه  داشتاصرار 
اجتماعی فردی بلند مرتبه محسوب می شد، نيلوس ايمان  وفسکی از نظراز آنجا که راچک

  . کند ترديد داشت که نمی تواند در درستی اظهارات راچکوفسکی
  

حتی يک . قرار گرفته است دوشايله اضی تحت تأثير بيانات صادقانهوکالء مطمئن بودند که ق
که  ويژه آنه شاهد دادگاه پنهان کند، باين قاضی ناشی نيز نمی توانست احساسش را در مورد 

تيم وکالی شاکيان مطمئن بود که قاضی . االت از شاهد را خود قاضی به عمل می آوردسئو
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 نکرد اهد کرد و لذا ديگر اصراربعدًا مطالعه خو ی ارائه شده به قلم دوشايله را نيزمقاله هاماير
  .ه شاهد همه جزييات را شخصًا در دادگاه بگويدک
  

بر قاضی را خسته نکنيد و تنها «بود که  پروفسور ماتی بارها به تيم وکالء توصيه کرده
ماتی از اينکه چقدر خوب و چه با سرعت تمام، برونشويگ . »بگذاريدمهمترين نکات انگشت 
  . ، راضی به نظر می رسيدبود داده به اندرزهايش گوش فرا

  
ارات شاهد برويد، اگر نمی توانيد به مقابله با اظه: تاکتيک وکالی متهمين خيلی زود آشکار شد

  . زير سئوال ببريدخود شاهد را 
) Dernieres Nouvelles( »نوولرنيه د«، وکيل متهمان، پرسيد روزنامه )Ruef( روف

  قاالت خود را در آن به چاپ رسانده بود؟مچگونه نشريه ای بود که دوشايله 
عقايد ضد بلشويکی اينده و حامی ارتش، مقام سلطنت و توضيح داد که اين روزنامه نمدوشايله 

دمکرات شمرده می شد که همه جنبش های  - ن نشريه همچنين يک روزنامه ناسيونالاي. بود
بود که يک ) Miljukoff( فسردبير روزنامه، ميلياکو. رار می دادمذهبی را مورد حمايت ق

  . پشتيبان سلطنت، يک مورخ مشهور و استاد چندين دانشگاه خارجی به شمار می رفت
  

ادار يا مخالف يهوديان است، هو  پرسيد که آن روزنامه هنگامی که وکيل متهمان از دوشايله
های فرانسه  اين نشريه همانند ديگر روزنامه: ، و گفتخود را پنهان کند دوشايله نتوانست خشم

يک واژه مذهبی شمرده می شد » يهودی«چنين پرسشی در فرانسه جايی نداشت، چرا که . بود
 او سپس توضيح داد که به عنوان روزنامه نگار مستقل نيز. »ستانتپرو«يا » کاتوليک«همانند 

 ياکوفهايی تهيه کرده و به پيشنهاد ميلنوشتار مسايل مذهبی به کار مشغول بوده و در رابطه با
  .نوشته است ها پروتوکلکتاب  بوده که آن مقاله ها را در باره

  
هنگامی  و 1910ای آخرين بار او در سال پاسخ داد که بر در رابطه با سئوال ديگری، دوشايله

در . که در دانشکده امور مذهبی پتروگراد به تحصيل اشتغال داشت، نيلوس را مالقات کرد
  . به خدمت نظام فرا خوانده شده بود نی اول، دوشايلهو با آغاز جنگ جها  1914سال 
  .ان پايين آمداز سکوی شاهد متهمان پرسش ديگری نداشت و دوشايله وکيل

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  تيم وکالی جامعه یهودیان برن که شاکی دادگاه بود

  
. دهند ه، اسنادی را به دادگاه ارائتا به منظور اثبات اظهارات دوشايله وکالء اکنون برآن بودند

بود به گونه ای که با ساير مطالبی ) Radziwill( »رادزيويل« نخستين سند، گواهی پرنسس
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که هم اکنون در دادگاه مطرح شده بود، پيوند بخورد و تا ذهن قاضی آماده است، ارتباط ميان 
دستنوشته های متعدد و لکه آبی  ذکر مشخصات کتاب کپی شده، .اين مطالب را خوب درک کند

  . ير قرار دادبر روی جلد دستنويس اصلی، قاضی را تحت تأثرنگ 
  

ن را از مورخ آ هم ديگر رسيد که اعضای تيم وکالی شاکيانسپس نوبت به ارائه يک سند م
خود . دريافت کرده بودند) (Boris Nikolaevskii» بوريس نيکاليوسکی«مشهور، 

ک اين سند، اظهارات ي. حاضر شود در دادگاه به عنوان شاهد قرار بود بعدًاهم وسکی نيکالي
اريا ديميتريونا م«نام اين همسايه . را داشت 1934ن ژوئهمسايه نيلوس بود که تاريخ اول 

کنتس  بود که او در گذشته شاهزاده خانم،) Maria Dimitrievna Kashkina( »کاشکينا
ه اتفاق ب، 1905از هنگام ازدواج در سال  شناخته می شد و) Buturlin( »بوتورلين«

در اصل . زندگی می کرد» اوپتينا پوستين«ی همسرش در مزرعه ای در همسايگی صومعه 
وقف کرده  ،که صومعه بر روی آن ساخته شده بودرا زمينی اين اجداد شوهر وی بودند که 

ی با قيد سوگند، کاشکينا در سند. نيلوس را خوب می شناختند ،همسرشو ماريا کاشکينا . بودند
ای شخصيتی شياد و منفی ارزيابی نيلوس را فردی بسيار حقه باز و دارکه شوهرش گفته بود 

  .»بود همواره بايد مراقب اين شارالتان«می کرد و می گفت که 
  
ه بود که جدای از همسرنيلوس و وضع زندگی و محل زيست نيلوس افزود بيانکاشکينا با  

ن ، ز)دنام برده بو» پيشين نيلوس مسره«که کاشکينا از او به عنوان (مادام کومارووسکايا 
س در آيين اين دخترک به همراه نيلو دخترش در آن حوالی زندگی می کردند که باهم ديگری 

 ، اين دخترک از اين زن،اهالی دهکده ی بسياری از و به گفته های مذهبی حضور می يافت
  .  نيلوس بودخود » فرزند«
  

مرکز  »اوپتينا پوستين«ی در آن سال ها صومعه  کاشکينا در گواهی خود افزوده بود که
بود که ) Mitya Kozleski( »کوزلسکی ايميت« ، مانند»مذهبی افراد ابله«فعاليت همه گونه 

به گونه ای سخن می گفت که  بود و و فربه قصاب بود و با اندامی تنومنديک در اصل 
 ت و لگد به اندام بيمارانزدن مش مشهور بود که ميتيا با. هيچکس متوجه منظورش نمی شد

گفته  بيوه ای نيز ازدواج کرده بود و ا ب ميتيا. تواند ارواح خبيثه را از تن آنها خارج کند می
  . است هفت روح خبيث را از تن اين بيوه زن خارج کرده شخصًاميتيا می شد خود 

  
در . رفی کردشهر سنت پترزبورگ مع و بزرگ زادگان را به اشراف تيااين نيلوس بود که مي

  . شناخته می شددرميان مردم ) Ozerova( »واوراوز« نيلوس به عنوان شوهر  آن هنگام
 تزار خود شخصًا. ا به دربار سلطنتی به موفقيت بزرگی دست يافتنيلوس با بردن ميتي

دن ارواح خبيثه از تن پسر در حال خارج کر ی که در آن ميتيايک تابلوی نقاش مشاهده یاز
ژه آنکه اين ارواح دارای شاخ و ُدم، درحال تقال با بوي د آمده بود،، به وجمی شد تزار ديده

  .هدف باقی ماندن درتن پسرک تزار نقاشی شده بودند
  

صومعه از اقدام نيلوس در بردن ميتيا به حضور تزار بسيار عصبانی بودند و او اهالی محل 
. ستار را مورد توهين قرار داده ارا متهم می کردند که با معرفی يک احمق به دربار، تز

اين را نيز می دانستند که کشيش ميتيا آگاه بودند، بلکه  تنها از شخصيت واقعی اهالی محلی نه
کاشکينا گفته بود که اين يک راز . ومعه چه کارهای خالف و ضد مذهبی انجام می دهدص

صومعه به  شانصومعه، محل خاصی وجود داشت که کشيهمين در نزديکی که بود  آشکار
لذا، مردم محل برای اين افراد به . دست می زدند» گناهان کشيش مآبانه«آنجا می رفتند و به 

  . هيچ ارزشی قائل نبودند ظاهر کشيشی که آنها را موجب توهين به خدا می دانستند،
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خانه نيلوس نيز به نوشتار  کاشکينا در مورد وضعيتبا ذکر جزييات بسياراز سوی توضيح 
  . در همين مورد در مقاله هايش شبيه بودايله دوش

  
ن است ممک با شنيدن اين توضيحات، که قاضیوکالء از قبل اين احتمال را سنجيده بودند 

نيلوس را فردی ساده لوح تصورکند و بينديشد که اين توضيحات در باره نيلوس هيچ ارتباطی 
کتاب در سراسر جهان بعنوان يک ندارد بويژه اين که اين  پروتوکل مشايخ صهيونبا کتاب 

جدی  نويسنده بزرگ و يک فيلسوفاز نيلوس نيز چهره ی يک . معرفی شده است» شاهکار«
 فرد نيلوس در حقيقت يکوکالء می خواستند به قاضی نشان دهند که . را ترسيم کرده بودند

د به ، يک باورمنالعات مربوطه به شيطان و توهمات و افسانه هاافراطی، غرق در مط
سرگئی بايد به قاضی ثابت می شد که . نبود دوست ابلهان بيش نيروهای ماوراء الطبيعه و يک

 مشايخ صهيون پروتوکلکتاب جعل ويچ نيلوس عنصری عمده در داستان مربوط به والکساندر
ر مورد آنها اميدوار بودند که قاضی را با ارائه داليل محکمه پسند د. به شمار می رفت

  . ثير قرار دهندی نيلوس، تحت تأشخصيت واقع
  

متهمان . خود آنها را مطالعه کندفراغت  ناد انداخت و قول داد که درقاضی ماير نگاهی به اس
  . به اين صحنه می نگريستنداهی که از آن عدم عالقه وبی اعتنايی می باريد، با نگ

  
.  »بخوانيدرا فرا شاهد بعدی خود  لطفًا«: قاضی به جرج برونشويگ و پروفسور ماتی گفت

  . است) Sergei Svatikov(سرگئی سواتيکوف  شويگ اعالم کرد که شاهد بعدی،برون
در محل شاهدان دادگاه قرار  ،قدم هايی که از آن اطمينان می باريدبرداشتن سواتيکوف با 

  . است و در پاريس زندگی می کند 1880گرفت و اعالم کرد که او يک استاد دانشگاه، متولد 
جه دکترای او در رشته فلسفه از دانشگاه هايدلبرگ بود و بنابراين آلمانی را به خوبی سخن در

  . يل کرده بودپترزبورگ او در دانشکده حقوق تحص در سنت. می گفت
  

پروتوکل مشايخ و در سنت پترزبورگ در مورد کتاب  1905او برای نخستين بار در سال 
او برای . آکادمی علوم به زبان روسی خوانده بوددر شنيده بود و کتاب را مطالبی صهيون

  . نيلوس بود نسخه انتشار يافته توسط  ،قاضی توضيح داد که آن کتاب
  ها پروتوکلکتاب به اصطالح «: سواتيکوف بی آنکه منتظر پرسش های بيشتری شود، گفت

وان يک نخست به عن. من در دو جايگاه متفاوت با اين کتاب روبرو شده ام! يک جعل است
و سپس به عنوان يک  1917فوريه و اکتبر  ام بلندپايه دولت موقت روسيه درفاصله ماههایمق

  .»در پاريس 1921روزنامه نگار و تبعيدی سياسی در سال 
  

 دردادگاه بود، هبه جرج برونشويگ گفتپشتر نيز سواتيکوف با تشريح داستان کاملی که 
از سوی دولت موقت روسيه به  عنوان  1917سال توضيح داد که چگونه در حدود ماه آوريل 

ه عنوان قاضی تحقيق پليس به اروپا اعزام شد و در حالی که از سوی وزير کشور ب کميسر
 و اطالعات مخفی پليس برگزيده شده بود، مأموريت منحل کردن تشکيالتدر امور مهم  ويژه

در مورد کتاب  ه بار ديگری در فرانسه را انجام می داد، و در پاريس بود کروسيه تزار
  .مطالبی به گوشش خوردپروتوکل مشايخ صهيون، 

  
را پروتوکل روشنفکران روسيه و مطبوعات، کتاب قريب به اتفاق خود من و  1905در سال «

کتاب يک جعل است و يا حداکثر اين ما همگی بر اين باور بوديم که . جدی نمی گرفتيم
دولت  1905آگاه بودم که در سال من از اين امر . نادان استانسان رؤياهای شخصی يک 

که در ) Graf Popov( »گراف پوپوف«. وسيه به هيچ عنوان به اين سند عالقمند نبودر
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به من گفت که او هرگز چيزی در مورد بود،  ، در کابينه روسيه وزير1916تا  1903سالهای 
برخی از افراد در دولت  ست کهالبته اين احتمال ه. نشنيده است مشايخ صهيون پروتوکلکتاب 

ر مورد همين طور است د. روسيه با کتاب آشنا بودند، اما خود دولت با آن آشنايی نداشت
 آن اما خود کليسا از سا در رابطه با کتاب دست داشته انداز کلي ممکن است افرادی. کليسا

  . آگاهی نداشت
  

شد، وی پاسخ داد که چنين چيزی هنگامی که از سواتيکوف در مورد نفوذ يهوديان پرسيده 
برابری حقوق برای همه شهروندان اعالم شده بود و اين در حالی بود . وجود خارجی نداشت

ما «: سواتيکوف گفت. که امکان داشت شمار بيشتری از يهوديان در امور دولتی دخالت داشتند
  . »ده ايميهوديان را حل کر ديم که يک بار و برای هميشه معضلدر اين انديشه بو

  
ممکن است برای تشريح فضای آن « حالی که به قاضی نگاه انداخت، گفتسواتيکوف در 

  .، که با پاسخ رضايت قاضی روبرو شد»زمان روسيه، داستان کوچکی را بگويم؟
آينده يهوديان بر روسيه گفته می شد،   تنها يک بار من از آنچه که تسلطشاهد ادامه داد و گفت، 

خدمت ) Petersburg(ر آن زمان من به عنوان معاون فرماندار پترزبورگ د. چيزی شنيدم
مرا دستگير «: شد و فرياد زد با هيجان بسيار وارد دفتر کارم يک روز، مردی .می کردم

و او پاسخ » ؟د آقای عزيزيشما چه می خواه«: من گفتم. »کنيد، مرا بزنيد، دستان مرا ببنديد
يک هفته تمام است که منتظرآمدن پليس يهودی . م انتظار بکشممن بيش از اين نمی توان«: داد
اين يهوديان از من انتقام که  حاال دولت يهودی در حال شکل گيری است و من می دانم. ستمه

يک روزنامه نگار مرتجع که وی کيست و او پاسخ داد که من از او پرسيدم . »!خواهند گرفت
با روی  می نوشته و بر اين باور است که ن مطلبآن هنگام هميشه عليه يهوديا است که تا

برايش رخ فاجعه بار  رويدادیدر هرحال، بالفاصله کشته خواهد شد يا  کارآمدن دولت يهودی
قدرت خداوند بر روی زمين به پايان رسيده و  ِاعمال او اطمينان داشت که زمان. خواهد داد

، شما آقای عزيز«: من به او گفتم. د راندتند که بر روسيه حکومت خواهناکنون اين يهوديان هس
من نمی توانم بگويم که عالقه زيادی به مقاالت . مختار هستيد که هرگونه می خواهيد فکر کنيد

 دستور دادم برای وی ليوانی آب بيآورند،. »شما داشته ام، ولی بدانيد که انتقامی در کار نيست
چيزها راحت باشد و به خانه نزد همسرتان باز  تان از انتقام و اين گونه حاال خيال«: و گفتم
  . »گرديد

  
 در اين هنگام حضار دادگاه به خنده افتادند و حتی قاضی نيز لبخندی بر لبانش نقش بست و به

  .اين ترتيب فضای دادگاه کمی از فشارتنش و جديت رهايی يافت
نشانگر نفوذ که ديديم  بايد بگويم که ما در دولت موقت روسيه، چيزی نمی«: سواتيکوف افزود

  . »يهوديان می خواهند برحکومت چنگ بيندازندو يا اين احساس را نداشتيم که  باشد يهوديان
پس از مکث کوتاهی، بی آنکه منتظر پرسش ديگری باشد، سواتيکوف گفت، اين يک حقيقت 

از  ودياناست که بسياری از يهوديان به مقام هايی در دولت منصوب شدند که تا آن هنگام يه
دولت های محلی به  بسياری از يهوديان جوان در. رسيدن به چنين جايگاهی منع شده بودند

يه روس ی توانم بگويم که بوروکراسی ديرپا و ريشه دارمن نم«: وی افزود. مقام خوبی رسيدند
د و شدن سيبری فرستاده البته که بسياری از روس ها به تبعيد ودر ديدگاههای خود تغييری داده 

اين وضع فرصتی فراهم کرد که برخی از يهوديان مقام های خالی را درحکومت انقالبی 
البته من تنها يک حقيقت را تشريح می کنم و نه اينکه بخواهم موضع گيری . بلشويکی بگيرند

  . »کرده باشم
  



 304

هنگامی که پروفسور ماتی از سواتيکوف در مورد يهودستيزی در دولت روسيه پرسيد، وی 
در رابطه با اما . ضد يهودی نبودند ، هيچکدامسخ داد که نه دولت موقت و نه دولت بلشويکپا

 دولت تزاری، براستی بايد اذعان کرد که پس از دولت رومانی، حکومت تزاری
اما «: سواتيکوف با لحنی غم آلود افزود. يهودستيزترين دولت درجهان به شمار می رفت

اين مردم . ، توده های يهودی بار ديگر زير ستم هستندنيز امروزه تحت لوای رژيم بلشويک
در پيشه ها و تجارت های کوچک  پولی را که. همه چيزشان را از دست داده اندبراستی که 

اقليت ملی در رژيم  يکصد و سیيهوديان همانند . دست آورده بودند، ازآنها گرفته اند به خود
گذشته، يهوديان  نسبت به زمان نظام  ر حال امروزولی در ه. گذشته، به بردگی برده شده اند

اين درحالی است که درگذشته داشتن اين مقام ها برای . بيشتری در مقام های رسمی هستند
  . »ه استيهوديان ممنوع بود

  
را فراموش نکرده  ودوکس روسيه هرگز ريشه های يهودی اشسواتيکوف گفت، کليسای ارت

  . ، خود يهودستيز باشندز کشيشانکه برخی ابود، گرچه ممکن بود 
سواتيکوف به پايان رسيده است ولی  دراينجای شهادت شاهد، قاضی فکرمی کرد که سخنان

ی ديگری هنوز حرف ها به قاضی مايرگفت لطفًا صبورباشيد چرا که ايشانجرج برونشويگ 
أمور جاسوس، بينت، يا همان م  به موضوعآنها دراينجا تازه می خواستند . برای گفتن دارند

  .برسند
  

 »يش بينتهاينر«ان آلمانی سخن می گفت، هويت آن مأمور را سواتيکوف در حالی که به زب
)Heinrich Bint (درمورد مورد بينت تکرار کرد و  سپس وی همه چيز را در .اعالم داشت

توضيح داد و گفت که  برای قاضی کوفسکیپطر راچ فعاليت ها و جعليات تهيه شده توسط 
واپسين و بزرگ ترين جعل؛ يعنی «کوفسکی در تهيه آنچه که سواتيکوف آن را راچونه چگ

  .ناميد، نقش داشته است »پروتوکل مشايخ صهيونکتاب 
  

در قرن نوزدهم، . خفی بودکوفسکی در خدمت پليس متی پيش از راچسواتيکوف گفت، بينت ح
رگ الکساندر دوم، شاخه ای از پس از م. رپاريس و ژنو داشتندروسها مأموران مخفی زيادی د

شته شد که هدف از آن حفاظت از جان تزار بود و در پليس مخفی روسيه در پاريس بنيان گذا
کوفسکی به ، راچ1884چهار سال بعد، در سال . ت به اين سازمان پيوست، بين1880سال 

ليس مخفی موران پزمان به بعد، در حالی که ديگر مأ از آن. سمت رييس سازمان انتخاب شد
  . شد که همه گونه اسناد جعلی را فراهم آوردخبری نداشتند، از بينت خواسته 

  
م به تشريح مطالبی پرداخت که بينت به او گفته بود؛ مطالبی همگی سواتيکوف با جزييات تما

ی براآنها را  ت پی در پی او و ساير مأمورانش کهتحريکااچکوفسکی و جعليات ر در مورد
همه اينها را سواتيکوف پيشتر در پاريس در ديدارش با جرج . ناد می فرستادکمک به جعل اس

  .برونشويگ برای او توضيح داده بود
  

خود به دادگاه آورده بود، يک کتاب جعل شده در پاريس را  باسواتيکوف از داخل کيفی که 
اکنون همه  با بيرون آوردن اين کتاب،. گفته شده بود چاپ سوييس است بيرون آورد که رسمًا

سواتيکوف توجه داشتند، اما برونشويگ از او خواست تا بار ديگر کتاب در دست حضار به 
انه به دادگاه گفت سواتيکوف با لحنی قاطع. بپردازد مشايخ صهيون پروتوکلبه موضوع کتاب 

پروتوکل کتاب  ط او و يارانش،که بزرگ ترين جعل انجام شده توسکه بينت به او گفته بود 
نشست پروتوکل  بينت مدعی شده بود که اين کتاب ظاهرًا صورتجلسه و .است يخ صهيونمشا
ان مورد جهالی يهوديان بوده که درآن، چگونگی برقراری سلطنت يهوديان درشورای عيک 
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قرار  بينت نسخه ای از کتاب را در اختيار سواتيکوف. بحث بزرگان يهود قرارگرفته است
  . سندی بسيار محرمانه است خن ازنداده و مدعی شده بود که س

  
سواتيکوف توضيح داد که چگونه فرا گرفته بود،  سنگينی در حاليکه سالن دادگاه را سکوت
کتاب  تهيه اين کوفسکی در کتابخانه ملی پاريس بر رویگولووينسکی با رهنمود های راچ

ت برای او شرح هيجان حضار هنگامی بيشتر شد که سواتيکوف گفت، بين. جعلی کار کرده بود
و بی  ،انتخاب جاعالن کتاب نقش داشته و دستمزد آنها را بصورت نقددر  داده بود که شخصًا

  .دريافت دارد و يا شاهدی وجود داشته باشد، پرداخت کرده است از آنها رسيدیهيچ آنکه 
  

هم د ثانيه ای برونشويگ سکوت کرد، چرا که نمی خواست از تأثير اين بخش بسيار مبرای چن
او به . مبذول شود د که به اين شهادت مهم توجه زيادی الزم بو. سواتيکوف بکاهد از شهادت

برای اعالم در دادگاه هم شگفت انگيز ديگری را ی می دانست که سواتيکوف نکته  خوبی
  . دارد

  
را  ها پروتوکلرفته درجعل کتاب  پس از آن، قاضی از سواتيکوف پرسيد آيا او منبع به کار

اب مشهور نويسنده شناسد؟ سواتيکوف پاسخ داد، شکی وجود نداشت که جاعالن از کتمی 
. استفاده کرده بودندسوء ، »نتسکيوگفتگوهای ماکياولی و مو« فرانسه، موريس ژولی، با نام

به کتابخانه ملی شخصًا تسوف، وی ا به نظر روزنامه نگار مشهور، بوربن 1921در سال 
سخه های در يکی از ن. ولی را در آنجا يافته بوداز کتاب موريس ژرفته و چهار نسخه پاريس 

آنها در جعل ديده بود که از  قسمت های عالمت زده شده ای رااين کتاب، او پاراگرف ها و 
  .کامًال رونويسی شده بود مشايخ صهيون پروتوکل کتاب

  
من نمی دانم که «: ا می تواند با دقت سخن بگويد، افزودسواتيکوف در حالی که می کوشيد ت

اما بينت به من گفته بود که ، يا نه شده بودند ها توسط خود گولووينسکی زده اين عالمت
کار کرده  مشايخ صهيون پروتوکلکتابخانه ملی بر روی کتاب گولووينسکی شخصًا در محل 

  . بود
  

يری از اين ف گفته بود که بهتر است اجازه دهد، قاضی خود به نتيجه گبرونشويگ به سواتيکو
  .است و نه شاهد دادگاه اظهارات بپردازد، چرا که نتيجه گيری در حيطه اختيارات قاضی

ديک شد و نسخه ای از کتاب موريس ژولی نز به پيشخوان قاضیدر اين هنگام، برونشويگ 
وی . برونشويگ حداکثر استفاده از آن را برد لحظه دراماتيکی بود که. را بر روی آن قرار داد

روی آن بازنويسی  از پروتوکل مشايخ صهيونکه است کتابی همان آقای رييس، اين «: گفت
  .»شده است

  
آن پاراگرف  قاضی قرار داد که دراب، برونشويگ سندی را بر روی پيشخوان با کت همراه

مشايخ  پروتوکلاين پاراگرف ها در کتاب . ولی به چشم می خوردهايی از کتاب موريس ژ
تا قاضی کتاب و سند  چند دقيقه ای گذشت. بودندرونويسی شده ين تغييری، بدون کمتر صهيون

 مند در چهرهرضايتنگاه و حالت ارائه شده را وارسی کند و در اين حال همگان آشکارا شاهد 
تمايلی برای  کامًال مجذوب کتاب شده است و حتی حضار متوجه شدند که قاضی. قاضی بودند

لحظاتی به همين منوال سپری شد تا اينکه . به روند دادگاه نداردو بازگشت کنار گذاردن کتاب 
  .رويش را به سوی سواتيکوف برگرداند سرانجام قاضی
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به زبان های  ها پروتوکلچگونه کتاب  اکنون زمان آن بود که سواتيکوف توضيح دهد که
به امور به عنوان يک کتابدار و عالقمند  من خود: وی گفت. گون انتشار يافته بودگونا
افرادی مانند پروفسور  .بخانه، چندين جلد متفاوت منتشره از کتاب را تهيه کرده امکتا

بخش  که از اعضای) Dragomirov(و ژنرال دراگوميروف ) Sokolov(سوکولوف 
بسياری از نسخه های اين کتاب  در جنوب روسيه بودند،» ارتش سفيد«اطالعات به اصطالح 
ه مردم هدف از اقدام آنها اين بود ک. کرده بودند ف و اودسا توزيعارکورا در شهرهای کيف، خ

الب اکتبر و انق ،از جمله جنگ داخلی قبول کنند که همه مصيبت ها و فالکت های مملکت،
: به عنوان يک دليل و مدرک به مردم گفته می شد. يهوديان بوده است انقالب فوريه، کار

امروز پادشاه  ،خوانيد و ببينيد که کسی جز يهوديانرا ب پروتوکل مشايخ صهيون لطفا کتاب«
  .سواتيکوف اين بخش از سخنانش را با عصبانيت زياد بيان کرد. »روسيه نيست

  
 سواتيکوف افزود، برخی آنچه را که قرار بود پيش آيد، احساس می کردند و نيلوس نيز عمًال

ويداد را به گونه ظهور شيطان ن رانقالب را پيش بينی می کرد، اما اي نزديک شدن صدای پای
را سه يا چهار بار  ها پروتوکلاز همين رو بود که او کتاب . وديان ترسيم می کرديه از سوی

  .تجديد چاپ کرد
  
  . داشت مشايخ صهيون پروتوکلپروفسور ماتی پرسش های بيشتری در رابطه با کتاب  

از  بان ها ديده، اما هيچيککتاب را به بسياری از زنسخه های اين سواتيکوف گفت که وی 
کتاب را از روی کتاب فردی که او همچنين توضيح داد که  .آنها به زبان عبری نبوده است

جاعل پاراگراف های کتاب . فرانسه خوبی نمی دانسته است ، احتماًالژولی جعل کرده بود
دقتی تمام  ا بیرده بود و اين پاراگراف ها را بولی را به شکل ناشيانه ای به روسی ترجمه کژ

کوفسکی، اين کتاب نيز هيچ انند بسياری ديگر از جعليات کار راچملذا، . به هم ربط داده بود
آشکار بود که کار تهيه کتاب سواتيکوف اين را هم اضافه کرد که . ارزش ادبی نداشت

ی در اصول، برای رفع يک نياز فور و با شتاب تمام به پايان رسيده، مشايخ صهيون پروتوکل
سواتيکوف افزود که به باور او، همه جعليات تهيه شده توسط  .و مقطعی بوده است

  .نحو، و شبيه به هم بوده است به يک 1903  تا  1883سالهای  راچکوفسکی در فاصله ی
  

حاال نگاه کنيد و ببينيد «: بروی تکه کاغذی برای برونشويگ نوشت ماتیدر اين بخش دادگاه، 
هميشگی و شناخته شده شان برای بی اعتبار کردن شاهد  ين از تاکتيکچگونه وکالی متهمکه 

سعی خواهند استفاده می کنند و به جای جواب دادن به موضوعهای مطرح شده از سوی شاهد، 
برونشويگ درحالی که داشت بروی تکه کاغذ . »د که شخصيت خود او را زير سئوال ببرندکر

را از سواتيکوف  نخستين پرسش ا شنيد که، صدای فيشر ر»حق با شماست«می نوشت، 
  آيا شما عضوی از ملت يهودی هستيد؟:  مطرح می کرد

  
روسهای اصيل باقی مانده ايم و هرگز هيچ يهودی در خانواده ما  ما از نسل. البته که نه :پاسخ

  .وجود نداشته است
د که انقالب روسيه را نبودنيهوديان اين تزار مخالف يهوديان بود،  مآيا از آنجا که رژي: پرسش

  ند؟ به راه انداخت
طبيعی بود که يهوديان نيز مخالف  ی،يهوديان قربانيان دولت روسيه بودند و از اين رو :پاسخ

آنان . کار، سهم آنها ازجنبش انقالبی بسيار قليل و اندک بود اما در آغاز. باشندتزاری رژيم 
، )پوگروم ها(کشی ها ی در يهود. دادندصد از کل جمعيت روسيه را تشکيل می چهار در تنها

بسياری ناچار به مهاجرت شده بودند اما بعد از آن، کمی شمارشان افزايش يافت ولی يهوديان 
يهوديان يک عنصر متفکر . نبودند )Bakunin(ين آنها هرگز مانند آنارشيست هايی چون باکون
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يهوديان نقش کتابی در رابطه با   1914من خود در سال . و وابسته به دولت جديد روسيه بودند
  . در انقالب روسيه نوشتم که هرگز چاپ نشد

  
م گارتن سواتيکوف ابتدا به سئواالت باو. دکارشناسان دادگاه نيز پرسش هايی داشتن

)Baumgarten ( پس از آنکه راچکوفسکی شغل و 1904پاسخ داد و گفت که در سال ،
از جاه و مقامی برخوردار بود و به وز در روسيه جايگاه خود را در پاريس از دست داد، هن

به دنبال اين  .نقش داشت) Von Pleve(شکلی غيرمستقيم در قتل وزير کشور،فون پلوه 
  . تزار نيکالی دوم قرار گرفترويداد بود که راچکوفسکی مورد توجه زياد 

  
و او را به سمت ، فرمانده گارد سلطنتی وی را از تبعيد فرا خواند )Trepov(ژنرال ترپوف 

کوفسکی به عنوان معاون رييس اداره امور سياسی اما در عمل، راچ. است پليس گماردري
بر روسيه فرمان  کوفسکی تقريبًابرای چند ماهی، راچ. ار مشغول شدبه ک مخفی دستگاه پليس

، )Lapuchin(ين يکات متعددی از جمله ماجرای الپوخمی راند و در همين دوره بود که تحر
  . يس پيشين اداره پليس، را طراحی کردري
  

: در جواب او گفت سواتيکوف .برخاست و گفت که تنها يک سئوال دارد سپس لوسلی از جای
لنين يا همسرش نيز يهودی  همچنين! هرگز يهودی نبود) Kerenskii(سکی کرن. خيرآقا
  .»!مادر همسر لنين در همين برن مدفون است. نبودند

، گفت، هدف او از طرح اين سئوال ر برابر رييس دادگاه تعظيم می کردلوسلی در حالی که د
در واقع اشاره ای به برخی از اتهاماتی است که به گوش می رسند و می بايست دردادگاه 

  .عنوان می شد
  

خاست و سواتيکوف را واداشت که در سخنانش، بار از جای بر) Haller(سپس متهم، هالر
  . ش با بينت اشاره کندبه روابطديگر بطور مشروح 

من مطمئن بودم که پس از  1921در سال «: سواتيکوف گفت ،به يکی از پرسش ها درپاسخ
اما در سال . فراموش خواهد شد مشايخ صهيون پروتوکلافشاگری های روزنامه تايمز، کتاب 

لی را يمن به روزنامه های روسی دال. من باز اين کتاب را در حال انتشار مشاهده کردم 1929
گفتند که اما آنها به من  ،استاکاذيبی بی ارزش  ها پروتوکلکتاب  نشان دادم که ثابت می کرد
آنها کوچک ترين عالقه ای ! آرشيو خصوصی خود نگاه دارمرا در  بهتر است داليل و مدارکم
  . »به اين موضوع نداشتند

  
ل آقای ناسيونا«: گفتبا لحنی خونسردانه سواتيکوف در حاليکه رو به هالر کرده بود، 

اين کتاب  ارزشی چون من بايد به شما بگويم که برايتان متأسفم که به سالح بی! سوسياليست
 صداقت خوب می بود که عليه دشمنان، و يا بهتربگويم، دشمنان خيالی تان، با. متوسل شده ايد

قبول  .يان نيستيهود مسلمًا نتيجه ی کاری که شما می کنيد، به زيان. و راستی روبرو شويد
  . »توسط مقام های روسی سرهم بندی شده استاين جعليات  کنيد که

  
 درحالی که هيجان درلحنش هرلحظه بيشتر می شد، سپس سواتيکوف رو به دادگاه کرد و

به عنوان يک شهروند روسيه و يک عضو پيشين دولت موقت دمکراتيک بايد به شما «: گفت
خود دفاع ما بايد از اعتبار و ارزش ملی . ی ما مربوط استوضوع به غرور ملبگويم که اين م

 کوفسکِیادرست و يک تقلب است که توسط راچ، يک سند ناين کتاب يک دروغ! کنيم
اهميت بسيار دارد که نتيجه ی اين روند دادرسی و ، یاز اين رو. جنايتکار تدوين شده است

ببينيم، و حکم دادگاه اصوًال برای منافع  عدالت را در دادگاه اين کشور کامًال آزاد و دموکرات
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من ايمان دارم که اين دادگاه مستقل و برآمده از مردمی آزاد . ملی روسيه ارزش بسياری دارد
آنگاه . »در يک حکومت دموکرات است و مشتاقم ببينم که اين دادگاه چه خواهد گفت

ک شاهد صادق که می کوشد من به عنوان يسواتيکوف تکرار کرده و با تأکيد بسيار گفت که 
اتيک روسيه در دولت دموکرعنوان کسی که مناصب بلند پايه ای  و به ،از حقيقت سخن بگويد
 يات و اکاذيب بيشعاليجناب قاضی می گويم، اين کتاب چيزی جز جعل داشته است، به شما

  . »!نيست
  

ورده بود، يک باره و ر حاليکه از اين سخنان قاطع سواتيکوف و لحن هيجانی او تکان خهالر د
هرگز درگذشته اينگونه سخن نگفته و چنين سواتيکوف بدون هيچ تفکر و تأملی، گفت که 

ن بود که ما، قبل از اينکه چنين چگونه ممکمطالبی را مطرح نکرده بود، و افزود بنابراين، 
  . کتاب يک جعل است؟سخنانی را بشنويم، می بايست بفهميم که اين 

  .شده بود ، نيز از اين وضع شوکهنف، وکيل متهمارو
با اين حرفی که هالر زد، آيا بايد آن را پذيرش «: جرج برونشويگ نجوا کنان از ماتی پرسيد

در پاسخ گفت، خواهيد ديد که متهمين بسيار زود ماتی  ، که»حقيقت جعلی بودن کتاب دانست؟
  .از اين شوک خارج شده و به حال طبيعی خود برمی گردند

نيز همين بود؛ هنگامی که روف شروع به سئوال کردن از سواتيکوف کرد، همين  و حقيقت
آمادگی برای بازجويی از سواتيکوف، و نحوه سئوال ها، معلوم بود که هالر و يارانش درسی 

  . نيآموخته و به ديدگاههای خود پايبند مانده اند
سواتيکوف ، مدعی شد که زير سئوال ببرد ت رااعتبار بين وکيل متهمان که تالش داشت تا
  . پول پرداخته است حتمًا به او برای دريافت اطالعات از بينت

در سال «: سواتيکوف با لحنی که از آن احساس مورد توهين قرار گفتن می باريد، پاسخ داد
هنگامی که من يک مقام دولتی روسيه بودم برای اطالعات بينت به او پولی پرداخت  1917
و من نيز  ، بينت مرد فقيری شده بود1921بعدها در سال . غيرقانونی بود چنين کاری. نکردم

، بلکه اسنادی را خريدم، که البته بودم و من از او نه اطالعات يک روزنامه نگار مستقل
  . »بود 1917 اطالعات او در آن زمان همانند مطالب سال

يک وکيل خود من «: پس از مکثی افزود که بسيار ناراحت به نظر می رسيد،سواتيکوف 
لی سواتيکوف در حا. »دمی دانم که اين نحوه پرسش ها چه هدفی را دنبال می کن هستم و دقيقًا

، نيز بخاطر اين رفتار ناشايست، از دادگاه عذرخواهی کرد ًاکه با مشت روی ميز کوبيد و فور
مجموعه ای از  من برای. من هرگز برای هيچ نوع اطالعاتی به بينت پول نپرداخته ام«: گفت

از محتوای آن اسناد خبری  حتی نيزخود به او پول دادم و او ، سند که در اختيار بينت بود
  . »نداشت

سواتيکوف که همچنان هيجان حاالتش افزوده می شد، ناگهانی و شايد بدون آنکه خود متوجه 
رگی که از باشد، شروع به صحبت کردن به فرانسه کرد و درهمان حال، با دستمال سفيد بز

او به فرانسه نيز تکرار کرده و گفت، . جيبش بيرون آورده بود، صورتش را پاک می کرد
   .»پولی که دادم بخاطر اطالعات نبود، بخاطرسندها بود«

جايگاه  ازداشتند اما پيش از آنکه شاهد ناز سواتيکوف  یپرسشمتهمان و وکيل شان ديگر 
ت و گفت خود آخرين پرسش را از شاهد اخخارج شود، قاضی همه را متعجب سشاهدان 

اين سئوالی بود که  بوده ايد؟) يهودکشی(اهد يک پوگروم هرگز شآيا شما : مطرح می کند
  . قاضی ماير مايل بود جواب آن را بداند

 اتيکوف ازفرط تعجب از اين سئوال، آشکارا خشکش زد و چند لحظه ای طول کشيد تاسو
  . دپاسخ ده دهان بازکند و بتواند

پوگروم چيست؟ اگر از يک خبرنگار اين سئوال را  .جواب اين سئوال دشواراست«: او گفت
پس از انتشار بله، من يک پوگروم را . بپرسيد، او خواهد گفت که پوگروم، غارت و قتل است
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تزار در هفتم ماه اکتبر به چشم خود ديدم که مدت سه روز در روسيه ادامه بيانيه مشهور 
مردم در خيابانها به راه توده های ! اجعه آميز بود، عاليجنابناراحت کننده و ف بسيار. داشت

در . به خانه يک يهودی می رسيدند، به داخل آن خانه هجوم می بردندکه افتاده بودند و هر جا 
اين بار يهوديان را  اما .بيشتر به شکل غارت و چپاول بودقبلی اين رويداد  ،پوگروم های

. همگی به قتل رسيدند ی يهودی،شماری از خانواده ها ،مثال در شهر روستوف برای .ميکشتند
از نيروهای پليس خواستم که وظيفه خود را انجام دهند و با دخالت، مانع از  من خود شخصًا

براستی دردناک و قتل و غارت آقای عزيز، : به من پاسخ دادندآنها . اين يهودی کشی شوند
معنای واقعی حرفشان اين بود که . دستوری برای دخالت نداريمفاجعه آميز است، ولی ما 

زجر می کشيدم و  ازاين وضعيت من. دستورداشتند سکوت کرده و شاهد خاموش وقايع باشند
 محترم نمی تواند در چنين شرايطیروس با اعتبار و  انسان يک آخر آوردم کهمی فرياد بر

من اين را . يهوديان پيوستم وههای دفاع ازی، خودم به يکی از گرآرام بگيرد و از اين رو
و  در دست، به حمايت ازيهوديان بيچاره خود می دانستم که با گرفتن اسلحه وظيفهکامًال 

را از دست  در جريان نبردهای دشوار نيز من دو بار زخمی شدم و  شنوايی ام. مظلوم بپردازم
چپم شکست و زخم بزرگی در سر  بازوی .دادم و بخشی از بينايی ام نيز از بين رفته است

با وجود همه اين زخم ها و جراحات، من باور دارم که فقط وظيفه ام را درقبال ميهنم . برداشتم
اين وظيفه من به عنوان يک شهروند روس بود  1905سال  آنرييس، در جناب. انجام داده ام

اين وظيفه  1934در سال  که به خيابان بروم و از يهوديان حمايت کنم، درست به همآنگونه که
اين حقيقت را  قيقت بپردازم و به شما کمک کنم تامن است که در اين دادگاه به پشتيبانی از ح

  . »ببينيد
  

برونشويگ متوجه  .و رفته بودندژرف فر با اين سخنان سواتيکوف، حضار دادگاه در سکوتی
اند که از يادداشت کردن  حتی روزنامه نگاران نيز چنان سکوت کرده و بهت زده شده شد که

 بخش از شهادت های دادگاه مجبور شدند که شرح اين بعدًا روزنامه نگاران. ماوقع بازمانده اند
  .دريافت دارند روی اسناد ثبت شده قضايی را از

 نبال سواتيکوف که در حال خروجاعالم کرد و جرج برونشويگ به سرعت به د دادگاه تنفس
و ضمن  ،دراز کرد خود را به نشانه ی حمايت از او به طرفش دست. ، رفتاز دادگاه بود

تشکر از وی، برای آرام کردن و خواباندن هيجانش آهسته در گوشش گفت ديديد که باالخره 
  . اين کابوس نيز به پايان رسيد

  
رزرو کرده بودند، به هنگام وقت از قبل آنها تصميم گرفتند در يک رستوران که در آن ميزی 

رسيد و گفت علت  شيتس سرکمی پس از آغاز صرف نهار، ليف. ديکديگر ديدار کنن نهار با
نامه نگاران درحال سخن گفتن بوده است، و افزود که  که با شماری از روز ديرآمدنش آن است

آنها بيش از اين نمی توانستند چنان . ه نگار در دادگاه خرسند استحضور آن همه روزناماز 
شيتس روزنامه نگاران به ليف. ته باشندوند کار دادگاه را انتظار داشخوبی از ر پوشش خبری

ه بود شيتس اکنون متقاعد شدليف. در آنها اثر مثبتی گذاشته استگفته بودند که شهادت شاهدان 
آنها از  استداللش اين بود که حتی اگر قاضی ماير تعبير. ه است، نتيجه خوبی داشتکه قمارشان

زيرا غير .  حال اين امر ارزش تالش را داشت، ولی در هر ه را نپذيردی پروندروند کار قضاي
د چنان گروه کاملی از شاهدان مهم و اين شمار زياد يک دادگاه، آنها چگونه می توانستن از

مثبت تر کار دادگاه هنوز در راه  ليفشيتس گفت، بخش. يکجا گرد آورندروزنامه نگاران را 
تهمين وعات و روزنامه نگاران خيلی زود درخواهند يافت که ممطب که مطمئن بود که او. است

رابر چشم جهانيان به افزود، متهمين به زودی در دادگاه و در بدفاع چندانی درچنته ندارند، 
   .به نادانی آنها پی خواهند برد خواهند کرد که همگانگونه ای رسوا عمل 
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تانش به غذا را دوسو اشتهای است ميل که نمی خو درميان اين جمع، )Wiener(دکتر وينر اما 
به او می گفت که متهمين نازی نيز مطمئنًا خود که ازميان ببرد، از بيان احساس قلبی 

حتی کوشش او مطمئن بود که متهمين . موفقيتهايی در دادگاه خواهند داشت، خودداری کرد
ات برسانند، بلکه ه اثبرا ب مشايخ صهيون پروتوکلکتاب  يت و درستینخواهند کرد که اصل

تالش خواهند کرد که از دادگاه به عنوان تريبونی برای رساندن پيام خود به بخشی ازافکار 
عمومی، که به هردليلی به تمايالت نژادپرستانه عالقمند بود، سوء استفاده کنند بويژه آنکه 

ديدگاههای درميان مردمی نيز که برای ديدن جلسات به دادگاه می رفتند، بخش بزرگی حامی 
حضار حامی چنين بنظر می رسد که تعداد  دکتر وينر با خود فکر می کرد که. متهمين بود

متهمين به نسبت حاضرانی که از اقامه کنندگان دعوی طرفداری می کردند، بيشتر است و 
دکتر . اين، ساده ترين دليل برای اين است که طنين پيام متهمين نيز به طورقوی به گوش برسد

و دم  خود نگاه دارد ادار کرد که ديدگاه بدبينانه و مملو از ترديدش را پيشخود را و وينر
آنها . که از نتيجه روز اول دادگاه راضی باشند با خود گفت که همکارانش حق دارند. برنيآورد

ايش با بوته آزم دعوت شده اين تيم نيز همگی ازکار مثبت و خوبی انجام داده و شاهدان 
ون آمده بودند، و هيچ بعيد نيست که قاضی دادگاه نيز تحت تأثير اين شهادت ها موفقيت بير

  .قرار گرفته باشد
  

 

 

 

 

 

    تاالر دادگاه برن

  
  . بود تر از نشست پيش از ظهرحضار پرنشست بعدازظهر دادگاه، بخش به هنگام آغاز کار 

) Wladimir Burtsev(والديمير بورتسوف  ،جرج برونشويگ اعالم کرد که شاهد بعدی
  . است

، با خود بود ا که بورتسوف پيشتر در اختيار او گذاشتهبرونشويگ رشته يادداشت هايی ر
که حتی يک بخش از جزييات اين  او می خواست مطمئن شود .آورده و بروی ميزش نهاده بود

  .شهادت مهم از قلم نمی افتد و همگی دردادگاه مطرح می گردد
 خودش. سش و پاسخ بپردازدشاهدان به پر ی ه برونشويگ از همهداد ک پروفسور ماتی امکان

با اطمينان و  ماتی. مستقيم از برونشويگ حمايت کندبه همين راضی بود که به طور غير
دادگاه،  دريکی از لحظات استراحت. د می نگريستکار اين دانشجوی پيشين خو غرور به 
يک پدر هيچ گاه به « يهودی که می گويد به او گفته بود که بر اساس ضرب المثل سالی ماير

به شادگردانش احساس حسادت  نسبتهيچگاه  نيز و مربی يک معلم، »پسرش حسودی نمی کند
مثل ها، اين گفته نيز پروفسور ماتی فکر کرد که همانند بسياری از ديگر ضرب ال. ندارد

حاضر نبودند درجريان او به آن گروه از همکارانش انديشيد که . همواره مصداق کامل ندارد
نخست صحنه ی  شاگرد خود را ببينند که بازيگر کار يک دادگاه به روی صندلی بنشينند و

  .نمايش گونه محاکمه باشد
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وی . اعالم کرد که او در حال حاضر در پاريس زندگی می کنددر آغاز شهادتش بورتسوف 
 ی وارد دادگاه شد و برویاز اين رو مترجم. ی سخن بگويدگفت که می خواهد به زبان روس

  . صندلی روبروی او نشست
صبح . قاضی ماير اکنون به خوبی با موضوع آشنا شده بود و می دانست که اين شاهد کيست

 ،1921به پاريس در سال  ادت داده بود که به هنگام ورودشسواتيکوف شه بود کهروز همان
همچنين همان شخصی بورتسوف . دکيد کرده بود که وی بايد با بينت مالقات کنتأبورتسوف 

، 1917را متقاعد کرد که مقاالتی را درباره مالقات هايش با بينت در سال  بود که ددوشايله
  . منتشر کند

شما درباره « :قاضی برای جلوگيری از اتالف وقت، مستقيم به اصل مطلب پرداخت، و پرسيد
  .»چه می دانيد؟ مشايخ صهيون پروتوکلکتاب 

از آن  و آگاه شدم ها پروتوکلوجود اين  من ازسی سال پيش از« :از پاسخ گفتبورتسوف درآغ
صحنه ای  او سپس با صدايی رسا، . »زمان تا کنون هرگزعالقه ام به موضوع کم نشده است

ال بود که وی در آن س .، تشريح کرددر سن پترزبورگ روی داده بود 1906را که از سال 
در نشستی با . را بروی ميز کارش يافت مشايخ صهيونپروتوکل کتاب برای نخستين بار 

، در امور تاريخی، منتشر )Byloje( »بيلويه« اعضای هيئت تحريريه نشريه ای که با نام
  . ميکرد و او سردبير آن بود، اين کتاب را ديده بود

  
ا و ببه اتفاق  ،»بيلويه«هيئت تحريريه نشريه  ای دادگاه توضيح داد که اعضایبر بورتسوف

حتی ارزش آن را ندارد که در  مشايخ صهيون پروتوکلکتاب اجماع کامل هم نظر بودند که 
در پاريس به برونشويگ گفته  همانگونه که بورتسوف. نشريه شان مورد اشاره قرار گيرد

وی در دادگاه نيز تکرار کرد که او و ساير همکارانش در نشريه معتقد بودند که حتی بود، 
هم، به اين کتاب اعتباری بيهوده  ها پروتوکلکتاب  ورد جعلی و کذب بودننوشتن مطلبی درم

شخصًا تصميم گرفتم که بيشتر در مورد اين کتاب  من خود«: بورتسوف افزوداما . می بخشد
سال در خارج زندگی کرده بودم، دوستان زيادی داشتم و از اين موضوع من پانزده . تحقيق کنم

اين حقيقت بيش از  .ب چيزی نمی دانديک از آنها در مورد اين کتابودم که هيچمانده در شگفت 
  . »ش برای من ثابت می کرد که کتاب جعلی استيپ
  

در اين هنگام، قاضی از بورتسوف در مورد راچکوفسکی پرسش کرد، که او در پاسخ گفت 
عنوان او به . زيادی شنيده است وفسکی را نمی شناسد، اما در موردش مطالبککه شخصًا راچ

افراد بود که در مورد افراد زيادی را می شناخت و از طريق همين  »بيلويه«ويراستار نشريه 
  .جعليات راچکوفسکی آگاهی يافت و با نامش هرچه  بيشتر آشنا شد

  
شنيده بود که يکی از مأموران . ، يعنی بينت را خوب می شناختکوفسکیاما او دستيار راچ

فعال بوده و نقش داشته  ها پروتوکلدر رابطه با جعل  کی،راچکوفسکی، به نام گولووينس
اداره  رييس پيشين ،)Beletsky(بلتسکی اطالعات را ازمن اين «: بورتسوف گفت. است
جازه دهد تا ديگر منابعی را از دادگاه خواست به وی ا بورتسوف. »بدست آورده بودم پليس،
در پی موافقت قاضی دادگاه، . ردنام ب پی برده بود، از طريق آنها به جعلی بودن کتاب که

يکی از آنها . دن کتاب آگاه کرده بودندرا از جعلی بومدو رييس اداره پليس «: بروتسوف گفت
به " آزاو"بود که اطالعات خوبی در باره يک جاسوس مشهور بنام ) Lupochin(ين لوپوخ

هر دوی . ان بسر می برديمل زنددر يک سلوبود که او و من و » بلتسکی«من داد، و ديگر نيز 
يک منبع . نام بردند پروتوکلبه عنوان جاعالن کتاب  آنها از راچکوفسکی و گولووينسکی

  .»است) Manuilov( ولی با اعتبار کمتر نيز مانيلف ديگر
  



 312

در پاسخ به اين سئوال برونشويگ که چرا آنها در نشريه خود در پاريس به جعلی بودن کتاب 
ه پس از انتشار مقاالت نوشته فيليپ بورتسوف گفت ککرده بودند، اشاره ن ها پروتوکل
احساس نمی کردند که چنين ديگر آنها  ،لندن تايمزروزنامه در) Philip Graves(گريوز
  .ضرورتی داشته باشد اقدامی 

  
ويگ از بورتسوف برونش نظر به اينکه بلتسکی عامل ماجرای افتراء آميز عليه بيليس بود،

نوان يک گواه جعلی استفاده به ع ها پروتوکلاز کتاب  او و يارانش در آن دادگاه پرسيد که چرا
د، آنها نمی خواستند موجب بدنامی خود، آن هم با توسل به بورتسوف پاسخ دانکرده بودند، که 

   . سندی شوند که همگان به جعلی بودن آن اذعان داشتند
که  ها پروتوکلاست که نامش با کتاب آشکارا همان فردی  گولووينسکی«: برونشويگ پرسيد

آيا شما هيچگاه اين متن دستنويس . است، در ارتباط يک لکه جوهر آبی بر آن ديده شده است
وزها در آن ر«: در پاسخ گفت بورتسوف . »ديده ايد؟ نوشته شده توسط چندين نفر را شخصًا
باط داشت و من خود هرگز ارت ها پروتوکلبا جعل کتاب  من هنوز نمی دانستم که گولووينسکی

وس است و من اما بعدها با خبر شدم که اين متن در اختيار نيل. نويس را نديدمآن متن دست
، اما چرا به اين موضوع عالقمندمدرباره آن با لوپوخين حرف زدم که لوپوخين از من پرسيد، 

  . »به من گفت که سخن از قضيه ای است که بايد آن را مختومه تلقی کرد
  
حتی در آن هنگام که  به باور وی، گفت، ورتسوف در مورد نيلوس پرسيده شد، که اوز با

سوء از کتاب  وانست جعلی بودن کتاب را انکار کند، با اين حال هنوزنيلوس ديگر نمی ت
نيلوس در توطئه  گفت که اين امر نشانه دست داشتن طعيتابورتسوف با ق. استفاده می کرد
 سوف نمی خواست که نيلوس را مبری و جدایف ديگر شاهدان، بورتبر خال. جعل کتاب بود

  . از کار جعل کتاب بداند
  

می داد، نگاهی نيز به يادداشتهايش  که به پرسش هايش ادامه جرج برونشويگ در همان حال
به همانگونه که در درست اين شاهد  شود که چيزی را جا نينداخته باشد ومطمئن می انداخت تا 

شريح کرده بود، اکنون نيز همان مطالب را دردادگاه تکرار ت يا را برای خود اويس قضاپار
بورتسوف به سخن  رنج خود به برونشويگ زد که او را متوجه کند کهپروفسور ماتی با آ .کند

  .گفتن ادامه داده است
  

) Golbitchov(چوف مخفی به نام گولبي مور پليس، يک مأ1916در سال «شاهد می گفت، 
 )Konstantinopol(نوپول ، من و او در کنستانتي1920ر سال بعدها د. ر تعقيب من بودمومأ
 . سخن ها می گفتيملشويسم ب جنگ وکديگر مالقات کرديم و با هم در مورد با ي )استانبول(

 ها پروتوکل کتاب اين بار موضوع . ديدماو را در پاريس من بار ديگر  همين چندی پيش نيز
 1896سال های روسيه و در فاصله ی  و به من گفت که اين کتاب در خارج ازبه ميان آمد و ا

اين . شخص تزار تأثير بگذاردانجام گرفت که بر  جعل شد، و با اين هدف جعل 1900تا 
می گفت . ه تزارشخصًا به يهودستيزی عالقمند و متمايل بودک اندازه می دانست تا همين مأمور

، به عادت هميشگی اش در حاشيه مطالب 1905ل سای که تزار درآغاز همان رخدادها
 بسياری که به او گزارش می شد، می نوشت که همه حوادث همان اموری است که در کتاب

اما درباريان به آسانی اين نظر ساده انگارانه تزار را قبول . توضيح داده شده اندل ها پروتوک
مستقل درمورد درستی يا نادرستی کتاب تزار به لوپوخين اجازه داد که يک تحقيق . نداشتند

حتی . ستجعلی ا ها پروتوکلکه کتاب  ه بودتحقيقات چنين نتيجه گيری شددر پايان . انجام دهد
مفاد و هنوز می توان از راچکوفسکی خود اين حقيقت را انکار نمی کرد ولی می گفت که 

در پاسخ . اده کرداستفار در راستای هدف ها  بخاطر حفظ پايه های قدرت تزکتاب وجود اين 
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که يک  به اين نظر راچکوفسکی و امثال او بود که تزار آن جمله ی مشهور خود را گفته بود
  .»را نبايد از راهکارهای ناجوانمردانه بدست آوردهدف عادالنه «
  
ج برونشويگ هر بار بيش از پيش شگفت زده می شد که تا چه حد باورنکردنی بلندپايگان جر

  .دخيل بوده اند پروتوکلای مهم روسيه در جعل کتاب و دستگاهه
 پروتوکلکتاب  ،به نظر من«: گفتبه دادگاه همانند سواتيکوف، با هيجان زياد  ،بورتسوف

  . »برای روسيه يک فاجعه بوده است مشايخ صهيون
  

او با صدايی از شاهد به عمل آورد که  بود که پرسش هايیف در ميان وکالی متهمين، تنها رو
. من هرگز عضو هيچ حزبی نبوده ام«بورتسوف از جمله گفت . اسخ می دادپسرد مانند يخ، 

  .»ا يک هوادار انديشه های چپ هستميک روزنامه نگار بوده ام، ام  همواره فقط
  

مالقات کردم و او به من گفت که وظيفه اش  1918من بينت را در سال او همچنين گفت که 
برای دريافتن . من بينت را به خانه خود دعوت کردم 1919 در سال .تعقيب من بوده است
برای ترس وی وجود نداشت و او با فراغ  بگويم که در آن زمان دليلی اعتبار سخنان او، بايد

کوفسکی د که وی به سخن گفتن در مورد راچدر چنين احوالی بو. بال با من صحبت می کرد
کوفسکی ارتباط ميان می آمد، او آن را به راچبه  ها پروتوکلهر بار که نام کتاب . پرداخت
سواتيکوف . دوست من، با سواتيکوف نيز آشنا است ،من همچنين می دانستم که بينت. می داد

  .»اين من بودم که آن دو را با هم آشنا کردم. ابرازعالقه می کرد بسيار به موضوع 
  

محترم بود، برای  رخ پرآوازه ود خود را که يک مواکنون زمان آن بود که آنها مهم ترين شاه
اما کمی بيم داشتند که پس از شهادت طوالنی بورتسوف قاضی . شهادت فرا بخوانندادای 

خسته شده باشد، و مشورت می کردند که آيا بهتر نيست که شاهد بعدی را به نشست فردا 
به آنها گفت  قاضی ماير. بخوانند يا اينکه در همين نشست، سخنان او نيز به گوش قاضی برسد

ت می کند و آنها نبايد احساس مسئولي ديگر افرادی نيز که بايد شهادت دهند، که او در رابطه با
 قاضی گفت که فکر نمی کرده که شهادت های اوليه اين چنين. مدت زمان زيادی منتظر بمانند

  .به درازا بکشد
  

ر پيشبرد روند کار دادگاه ست اين ذهنيت را بوجود آورد که گويا دنمی خواتيم وکالء نيز 
 Boris(وسکی يپروفسور بوريس نيکال لذا بدون فوت بيشتر وقت،. مشکل دارد

Nikolaevskii (رفت که به زبان وسکی پذييپروفسور نيکال. را برای شهادت فرا خواند
درخواست کرد که امکان داشته باشد که از واژه های روسی اما از دادگاه  آلمانی سخن بگويد،

  . منظورش استفاده کند رساندن دقيق برای
  

  . وسکی گفت که او در حال حاضردر پاريس زندگی می کند و شغلش نيز نويسندگی استينيکال
برخورد پروتوکل مشايخ صهيون با کتاب  به عنوان يک مورخ من«: گفت او با صدايی رسا

، در مورد اين کتاب نده چيزرا در مورد اين کتاب، همانگونه که همگان آگاه هستو هم کرده ام
  . »شما پاسخ دهم ای مشخصاما اکنون عالقمندم که به پرسش ه. می دانم

  
آيا «: در اينجا باز خود قاضی بود که نخستين سئوال را از اين شاهد مشهور و محترم کرد

کتاب در زمان برگزاری تاب تدوين شده است؟ ادعا شده است که دانيد که چگونه اين کمي
  .»نوشته شده استدر شهر بازل  1897يسم در سال کنگره صهيون
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  بوریس نيکالیوسکی،
  مّورخ روسی،

  شاهد جامعه یهودیان در دادگاه برن
  

اين ادعا را برای نخستين بار . عاليجناب، اين ادعا نبايد جّدی گرفته شود«نيکاليوسکی گفت، 
ناشران ) جهانی اول( س از جنگپ. مطرح کردند 1917کتاب نيلوس در سال  در چاپ چهارم

همگان می دانستند که اين سند ربطی  اما. آلمانی بودند که اين نقل قول دروغين را تکرارکردند
  . »به صهيونيسم ندارد

 اعالم کرده بودند مشايخ صهيون پروتوکلوسکی توضيح داد که نخستين ناشران کتاب ينيکال
ان اينگونه می گفتند که اين ناشر. تدوين شده استکه اين کتاب در اوايل دهه نود قرن نوزدهم 

، که نام فراماسونری از آرشيو يک لژ) Shapiro(توسط يک يهودی به نام شاپيرو کتاب 
در اختيار يک بانوی روسی به نام  برخود نهاده بوده است، به سرقت رفته و سپس» مصر«

  .قرار گرفته است) Glinka(گلينکا 
آخر تصورش را بکنيد که اين ادعاها چقدر «: استهزاء آميز، افزودسپس با لحنی  نيکاليوسکی
بيچاره بوده که در اوايل دهه نود قرن نوزدهم اين يک يهودی  مدعی هستند که. خنده دار است

و تازه اين ادعا را هم مطرح می کنند که  - بعدها او را جاعل هم می نامند -کتاب را می دزدد
، کتاب را کنگره صهيونيسمدر زمان برگزاری ، 1897در سال  یاصًال چند سال بعد بوده، يعن

آيا اين خنده دار نيست؟ آيا می شود ! شما را به خدا! سران اين کنگره نوشته و تدوين کرده اند
  .»!اين ادعاها را جدی گرفت؟

  
بود که به دليل » پليس مخفی خصوصی«گلينکا عضوی از نيکاليوسکی توضيح داد که خانم 

در بخش محرمانه ، در حمايت از تزار انجام وظايفشادی روسيه در ايی پليس مخفی ععدم توان
گلينکا خود از يک خانواده متشخص زمين دار . تشکيالت مخفی به خدمت گرفته شده بود

  . برخاسته بود
  

که به شهادت چند شاهد در ، وکالء خود  با اين پرسش دست و پنجه نرم می کردند در اين ميان
در يک زمينه شهادت ها  با تکرارقاضی ا يک موضوع مشترک نياز هست؟ آيا رابطه ب

خاص، سرانجام متقاعد می شود، يا اينکه برعکس، اين خطرمی رود که خسته شده، توجه و 
قبل می دانست که مادام  ازماير قاضی . دهدببه موضوع را از دست  کنجکاوی خود نسبت

با  اکنون که قاضی ماير ه بود کهاز مالقات هايشان گفت سالی ماير در يکی. بود گلينکا چه کسی
شخصيت و فعاليت های  مادام گلينکا آشنا شده است، چه نيازی هست که وی دوباره و سه باره 

  .»بشنود؟همان قصه را 
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و جايگاه مخصوص به خود را دارند  گفت که هر يک از شاهدان وزنمی کيد اما ليفشيتس با تأ
نيز نقل قول خواهد شد، و ثبت بيانات شاهدان در دادگاه خارج از دادگاه  آنها در و اظهارات

  .در واقع تکميل می کند رانيز شهادت های مختلف 
ی درپاسخ به ترديدهای مطرح شده از سوی اعضای تيم، اين ماتدرهمين حال، پروفسور

درک  هريک سبک و روش خاص خود را دارند که يک وکيل خودقضات «رهنمود را داد که 
  . »می کند که تا چه حد با هدف تأکيد بريک نظر، احتماًال زياده روی کرده است

  
او تا اين مقطع از کار دادگاه، رفتاری از خود بروز نداده بود  قاضی مايردرهرحال، درمورد 

ست در حتی در آن هنگام که لوسلی از شاهد خواکه نشان دهد که کاربه ماللت کشيده است، 
  .توضيح دهد » زنميا«ای روزنامه مورد ويژگی ه

  
ف ييندرمنطقه کيش )يهودکشی(روزنامه ای بود که پس از پوگروم » زنميا«شاهد پاسخ داد که 

)Kishinev (يک فرد سردبير آن ، . آغاز به کار کرد و فقط برای شش تا هشت ماه منتشر شد
شديدًا از نظام  هبود ک) Krushevan( »وانکروِش« به نام روسی و بدآوازه يهودی ستيز

  . وسط  دولت مورد پشتيبانی بودت تزاری حمايت می کرد و لذا، خودش نيز
  

 »پلوه« مبلغ بيست و پنج هزار روبل ازنيکاليوسکی افزود که من فهميده بودم که کروِشوان 
)Pleve (اين روزنامه آن بود که از سياست های  هدف اصلی. پول دريافت کرده است

  . وان حمايت کند تا پوگروم های بيشتری را بتوان برنامه ريزی کرديهودستيزانه کروِش
که  که بود؟، و خود به دادگاه يادآوری کرد) Butmi( »یبوتم«: پرسيد از شاهد لوسلی

  . پيش از انقالب روسيه بود مشايخ صهيون، پروتوکليکی ديگر از ناشران کتاب  »یبوتم«
  

بود؛ همان ) Bessarabia( »يابساراب«ز ناحيه ايک مالک زمين دار » یبوتم«: شاهد گفت
به اين دليل، هيچ بعيد نيست که اين دو همديگر فعال بود و جا که کروشوان نيز در آن مکانی 

ی از ، گفتاربود، که اين چاپ ها پروتوکلاو ناشرچاپ ديگری از کتاب  .را می شناخته اند
صهيونيسم هيچ ارتباطی  با جنبشم را نيز دربر می گرفت که نوشته بود کتاب مترج خود
، ترديدی نيست که مترجم کتاب خواسته است با افزودن اين گفتار خود، به اين ترتيب. ندارد

را درکتاب اصالح کند، زيرا بوتمی در مقدمه برکتاب مدعی شده بود ی نظرمطرح شده بوتم
. وجود دارديونيسم صه و نهضت ل مشايخ صهيونپروتوکبسياری ميان کتاب  که اشتراکات

لی آن استفاده نکرد و به جای آن به يک از نسخه اص 1906ی برای انتشار کتاب در سال بوتم
  .نتشاريافته بود، متوسل گرديدو در ابعاد گسترده ای ا چاپ ديگر که ترجمه شده

  
، نيکاليوسکی توضيح داد )Radziwill( »رادزيويل«در پاسخ به پرسشی در مورد پرنسس 

و به هنگام تولد  و آريستوکرات برخاسته بود کهاز يک خانواده اشرافی  ه خانمکه اين شاهزاد
 پدرش). Roschewuski( »روشووسکی« تجرد نام خانوادگی پدرش را داشت؛ پرنسس

 ، او با پرنس 1873يا احتماًال در  1872 در سال .ی تزار را داشتآجودان بود و مقام ژنرال
بود که از )  Antoan Radziwill(آنتوان رادزيويل ازدواج کرد که برادر  »رادزيويل«

شمرده می شد و در جنگ آلمان و فرانسه نيز شرکت ) Bismark(دوستان مشهور بيسمارک 
اما خاطرات . رادزيويل رامالقات نکرده ام پرنسسمن هرگز «: وسکی گفتينيکال. کرده بود

اين جمله را هم افزود که   وسکیيالنيک. »ام ی منتشر ساختهاو را به زبان های فرانسه و آلمان
در مورد پرنسس رادزيويل می دانم و مطلبی در باره او نيست که از همه چيز را  تقريبًامن 

  .من پنهان مانده باشد
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روسيه  ست هایرادزيويل همواره می کوشيد تا در سيا پرنسسگفت که  ادامه داده و شاهد
. ازسياستمداران درآلمان به حساب می آمد مملو» سالن«خانه اش مشهورترين . دخالت کند

به زبان فرانسه و در نشريه ، همين چندی پيش بسياری از شخصيت های مهم مکاتبات او با
اتبات محتوای اين مکاز. به چاپ رسيده بود) Revue Universelle( »لرويو اونيورس«

سنت  رخانه هايش درچنين برمی آيد که او سياستمداران و افراد با نفوذ بسياری را نيز د
  .ترزبورگ و پاريس مورد پذيرايی قرار می دادپ
  

ی مايل به بيان داوطلبانه هيچ موضوعمّورخ که اين شاهد ماير متوجه اين نکته شده بود قاضی 
مطرح شود و سپس بطور کامل و صريح  نيست، بلکه صبر می کند تا پرسش مشخصی از او

  . جواب می دهدخاص  و مشروح به آن سئوال
  

وی پاسخ داد که سوخوتين از . پرسيده شد) Sukhotin(وسکی در مورد سوخوتين ياز نيکال
 Alexander Nikolaevich(ويچ سوخوتين، يالکساندر نيکال. يک خانواده اشرافی بود

Sukhotin  (چرنو«ناحيه  مارشال اشرافی  برخاسته از« )Tcherno (او در يک  . بود
فعاليت می  بود و در مسکو منتشر می شد، يانهه شدت راستگراب نشريه که حاوی ديدگاههای

وی همچنين رييس يک ناحيه کشاورزی . کرد و يک محافظه کار افراطی به شمار می رفت
  .کوچک بود

  
قاضی پرسيد که آيا می تواند در مورد سوخوتين داستان کوتاهی را بيان کند؟  وسکی ازينيکال 

سوخوتين را  ، می تواند شخصيتاز هر سخن ديگری بيش ،و توضيح داد که اين داستان
يوسکی گفت، قاضی به اين درخواست، نيکالو رضايتمندانه پس از پاسخ مثبت . تشريح کند

او به گروهی  .يک روز يکی از اسب های سوخوتين به بيماری واگيرداری مبتال شده بود
از آنجا که هراس داشتند اما کشاورزان . ازکشاورزان دستور داد که اصطبل را خالی کنند

ش خشمگينانه ی واکن .ماری مبتال شوند، از انجام دستور خودداری کردندبه اين بيخودشان هم 
سوخوتين اين بود که نه تنها اين کارگران، بلکه همه اهالی دهکده، به مدت يک هفته زندانی 

. را در پی آورداين ماجرا حتی به دربار و سنای روسيه کشيده شد و جنجال بزرگی . شوند
آقای رييس، همين يک داستان کوتاه شخصيت سوخوتين را به تصوير «: نيکاليوسکی گفت

  .»ميکشد و همه شهادت من نيز با ارائه ی همين تصوير بايد به پايان برسد
  

) Boumgarten(تن ی که از سوی باوم گاردر پاسخ به پرسش. اما سئوال ها از او ادامه يافت
و  1823در سال  ،فراماسونری يوسکی پاسخ داد که نهضت، نيکالمطرح شد ،کارشناس دادگاه
اما ما «: وسکی افزودينيکال. در روسيه از سوی تزار ممنوع اعالم شد 1826سپس در سال 

ری هنوز در های فراماسونقرن نوزدهم؛ شماری از لژ اکنون می دانيم که در اوايل دهه بيست
، ، دو لژ از اين لژهاتزار کاخ سلطنتیخود دريافتم که در  حتیمن بعدها  روسيه فعال بودند و

  . ناميده می شد، فعال بود) Martinist( »مارتينيست« در طبقه بندی لژهای فراماسونری که
وسکی ينيکالظاهرًا . »فيليپ نيز يک مارتينيست بود«: پس با خشکی تمام گفت نيکاليوسکی

تکان دادن های سر وکالء و قاضی به او فهماند که . نند فيليپ کيستاميدوار بود که آنها می دا
  . آنها با اين فيليپ مرموز و ستاره ی دربار تزار به خوبی آشنا شده اند

  
ارتباط ميان کتاب  از وجود 1917ورد که نخستين بار در سال وسکی به ياد می آينيکال

د که بومی نيز گفته بوت. با جنبش صهيونيسم سخن به ميان آمده بود پروتوکل مشايخ صهيون
ه می شد و گفتاينجا و آنجا  چيزهايی هم درمورد اين ارتباط ادعايی،  1906حتی در سال 

به گفته . ، اين موضوع را صريحًا ادعا کرد1917ر سال دنيلوس بود که در چاپ کتاب 
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، و يا بهتر است که گفته در سياست های روسيهنيکاليوسکی، مطرح شدن چنين ادعايی ريشه 
در آن هنگام . داشت و سازمان اطالعات مخفی روسيه ،در سياست های پليس ود، ريشهش

)  Pleve( »پلوه«ه ک بود اين مقطع زمانی. نقش داشتند يهوديان در جنبش های بزرگ انقالبی
رتباط برقرار کند صهيونيسم ا او کوشيد تا با رهبران نهضت. وزارت کشور را در دست داشت

اين رويدادها مربوط به سال های . ا جنبش های انقالبی بهره گيرده ببرای مبارز و از آن
هرتصل . سيه ديدار کندحتی از هرتصل دعوت کرد که از رو »پلوه«. است 1903و  1902

از سنت پترزبورگ ديدار کرد و با  1903صهيونيسم بود، در سال  که بنيانگذار و رهبر جنبش
صهيونيسم در روسيه قانونی  مالقات بود که جنبشدر نتيجه اين . مذاکره نشستبه  »پلوه«

صهيونيسم  هم بايد در نظر گرفت که به نهضت اين نکته رانيکواليوسکی گفت که . اعالم شد
د و اين در حالی بود که از برگزاری را در روسيه برپا دار ده شد که يک کنگره خوداجازه دا

ز هدف ا. جلوگيری به عمل می آمد همآيشی که تمامی حاضران آن، يهوديان روسی باشند،
به سالحی در دست عناصر مخالف با انقالب صهيونيسم همه اين سياست ها آن بود که نهضت 

به همين . به هرتصل لطمه زيادی زده بود» پلوه«مالقات هرتصل با . بلشويک ها تبديل گردد
در شهر ويلنا حتی . يل بود که محافل انقالبی يهودی، با حرارت عليه هرتصل سخن می گفتنددل
)Wilna ( ر پليس مخفی روسيه لقب مومأ هرتصلدر آن ها  نامه هايی پخش شده بود کهشب

  .گرفته بود
  

کمک مالی از نيکاليوسکی در ادامه سخنانش گفت، نظر به اين که کروشوان مبالغ هنگفتی 
. ت کرده باشدها حماي با صهيونيست دريافت می کرد، ظاهرًا می بايست از متحد شدن» پلوه«

هيچ  مشايخ صهيون پروتوکلکتاب  نيز بود که در آن روزها او نوشت که به همين دليل
چند سال بعد، پس از آنکه روشن شد، اتحاد با اما . ندارد ارتباطی با صهيونيست ها

و  صهيونيست ها ديگر اجازه داده شد که از وجود ارتباط ميان ، بارها ناکام مانده صهيونيست
  .دم زده شود مشايخ صهيون پروتوکلکتاب جهانی صهيونيسم در بازل سوييس با تهيه کنگره 
ی اميدوار بود که اکنون وسکينيکال. »اين ماجرا به همين سادگی بود«: وسکی گفتينيکال
براستی چگونه بود و کشور چگونه دريافته باشد که در آن هنگام اوضاع در روسيه  قاضی

  .اداره می شد
  

. لشويسم شده استها و ب صهيونيست  در کتابها اشارات زيادی به ارتباط«: افزودوسکی ينيکال
 که همه يهوديان مدعی بودند» پوش صدها سياه«و سازمان  محافل پيرو و هوادار استالين

اين موضوع را همگان می دانند که . بلشويک هستند و تمامی بلشويک ها نيزيهودی می باشند
در . را داشتند )»اتحاد«( »اخدوت« اب انقالبی خود مانند سازماندر آن هنگام احز يهوديان

 ، اعضاء اين سازمان به شدت مشغول مبارزه عليه بلشويک1919و  1918،  1917سال های 
تنها شمار . درست نيست که همه رهبران بلشويک ها يهودی بودند هم اصًال اين. بودند ها

که از  يهودی نبودند ولی از آنجا  مسلمًا قيه آنهاب. هودی به شمار می رفتنداندکی از آنان ي
  . »می رسيدند ، ظاهرًا يهودی به گوشاسامی مستعار استفاده می کردند، اين اسامی

  
قاضی . يار دادگاه می گذاشتکارشناس در اختاين مّورخ آگاه و ه ک اينها اطالعات تازه ای بود

خود فکر می کند که با اين افشاگری ها، مجذوب اين جزييات شده بود، و بنظر می رسد که با 
جرج با خوشحالی با خود . شده است روند رويدادهای تاريخی مبدلمحکمه به مروری بر اين 

می گفت چه شانسی که قاضی به درک اين مطالب تمايل نشان می دهد و می خواهد هرچه 
  .بيشتر جزييات را بيآموزد
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، درمورد مرگ ناگهانی پرسشی از سوی لوسلی در پاسخ بهنيکاليوسکی در ادامه شهادتش، 
يا احتماًال درسال  1910ل در سا راچکوفسکی، يادآوری کرد که حادثه مرموزمرگ او،

وقف کرده بود، رخ را مت ، و پس از آنکه راچکوفسکی همه فعاليت های اجتماعی اش1911
ی آن خی از روزنامه هامن در اين مورد چيز زيادی نمی دانم، اما براو با احتياط گفت، . داد

جاسوس  ،)Azef( »آزف«با  »پلوه«کوفسکی در طرح ترور ند که راچنوشته بود زمان
  . »همداستان بوده استمشهور، 

 
شاهد گفت که تنها پس از تفتيش کامل و دقيق خانه راچکوفسکی از سوی حکومتيان بود که 

اشت که می گفت يگری نيز وجود دد خبر مرگش را منتشر کردند، گرچه که روايت
با نام آلفرد گفت که وسکی همچنين ينيکال. از آن فوت کرده بود کوفسکی ماهها پسراچ

آشنا بود، و  ل مشايخ صهيونپروتوکناشر آلمانی کتاب  ،)Alfred Rosenberg(روزنبرگ 
افزود که روزنبرگ اصالتًا اهل استونی بود و در سالهای نخست انقالب روسيه در مسکو 

به آلمان نقل مکان کرد و در آنجا به  1919ابها آمده بود که در سال در کترد و زندگی می ک
کی با محافل دارای روابط نزدي اخت ولی همچنانفعاليت در جنبش ناسيونال سوسياليستی پرد

   .راستگرای روسيه بود
  

د که او اکنون نوبت فيشر بود که از جای برخيزد و با لحنی مملو از تکبر به شاهد محترم بگوي
  .در پاسخ به پرسش هايش تنها می خواهد آری يا خير بشنود

برای اين تاکتيک آماده ساخته و تأکيد کرده بود  را يگ پيشاپيش نيکاليوسکیجرج برونشو اما
. که هيچ لزومی ندارد که اينگونه پاسخ دهد و حق دارد هر طور که می خواهد جواب گويد

  . ديکته کند اوهيچکس حق نداشت که پاسخی را به 
يوسکی را نيکال اما ازهمان سئوال اول معلوم بود که فيشر تنها می خواهد که اعتماد به نفس

آيا براستی اين تيم وکالی متهمان . متزلزل کند و او را بی اعتبار نشان دهد و عصبانی اش کند
   نمی خواست که شيوه ای انسانی تر درپيش گيرد؟

  
  شما يهودی هستيد؟  :فيشر
پدرم به من گفته بود که . پدر و پدر بزرگ من کشيشان روسی بودند. من يهودی نيستم :دشاه

در من فرزند يک کشاورز ما. در خانواده ما کشيش بوده اندهمگان  ،از هفت، هشت نسل پيش
  .روسی بود که بعدها به تجارت روی آورده بود

  يدئولوژی شما چيست؟ ا! بسياری از يهوديان وجود دارند که کشيش نيز هستند :فيشر
  . من يک سوسيال دمکرات هستم :شاهد

  
را ديده  مشايخ صهيون پروتوکلوسکی پرسيده شد که آيا او اصل کتاب ينيکال هنگامی که از

. اين کتاب يک جعل است. اصلی از اين کتاب وجود ندارد«: است، او با فراغ بال پاسخ داد
اکنون ه تا ا از چاپ نيلوس و کروشوان گرفتولی من می توانم بگويم همه چاپ های کتاب ر

منظورم چاپ های روسی کتاب . من به چاپ های آلمانی کتاب عالقه ای ندارم. خوانده ام
اين را هم بگويم که ترجمه های کتاب نيز خود . چاپ های روسی، منبع اصلی هستند. است

  . ن جعل ديده می شوداصل اييراتی نسبت به نوعی تقلب و جعل هستند چرا که در آنها تغي
  

 ،را با اصل آن ها پروتوکلچاپ های مختلف کتاب دارم می پرسم که آيا من از شاهد  :فيشر
واقعی  پروتوکلاين نسخه، . ؟کنگره بازل مقايسه کرده است يا خير پروتوکليعنی نسخه اصلی 

  ! است
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ا هيچ ارتباطی با اين آنه. نگره بازل ندارمو صورتجلسه ک پروتوکلمن هيچ عالقه ای به  :شاهد
  .ندارند ،است پروتوکل مشايخ صهيونجعل که کتاب 

آنها شاهدان . فردا شاهدانی به دادگاه خواهند آمد که در کنگره بازل شرکت کرده اند :فيشر
  .اصلی برای پاسخ به اين پرسش هستند

گی ترجمه آنها هم. وجود ندارد» اصلی« ن تکرار می کنم که هيچ چاپ آلمانیم: نيکاليوسکی
  .شده از زبان روسی هستند که خود نيز يک جعل به شمار می رود

من منتظرم که در اين . همه اينها که می گوييد، همگی حدس و گمان است نه مستندات: فيشر
  . محکمه چيزی را بتوان اثبات کرد

اپ با چرابطه در «: وسکی پرسيدياز نيکالر حالی که به فيشربی اعتنايی می کرد، قاضی د
  .»های انگليسی کتاب چطور؟

  .ن روسی به انگليسی ترجمه شده استآنها نيز از زبا :شاهد
آيا شما اين چاپ از کتاب را با اصل آن مقايسه ! شما هنوز به سئوال من جواب نداده ايد :فيشر

  کرده ايد؟
نان شاهد همچمگر درک نمی کنيد که اگر شما نمی دانيد، پس چه کسی می داند؟ : قاضی

  . وجود ندارد صرار دارد که نسخه اصلی هرگزا
  ! پس بايد به روند کار دادگاه پايان داد :فيشر

می پرسيد، شما  ها پروتوکل» اصل«وقتی شما از شاهد در مورد ): با صبر و حوصله(قاضی 
  يد که چه منظوری داريد؟ به چه زبانی؟يبايد بگو
 ه طبق شهادت دومين رييس نهضتی از کتاب صحبت می کنم کمن در مورد نسخه ا :فيشر

  .کنگره صهيونيسم پروتوکل. صهيونيسم، وجود دارد
  .اين به آنچه که ما می خواهيم، ربطی ندارد :قاضی
  می گذاريد کارم را بکنم؟ ): با گستاخی خطاب به قاضی(فيشر

  
تا  قاضی در تالش آشکاری بود. شگفت بودندآنها همگی از صبر و حوصله قاضی دادگاه در 

شر خودداری کند، چرا که به خوبی احساس کرده بود که وارد شدن و بحث اضافی با في ز جّرا
  . همان چيزی است که فيشر می خواهد ، دقيقًاو بحث جّر به
  

. شاهد به همه آنها با جزييات پاسخ داد شويگ نيز چندين سئوال داشت، کهجرج برون
ی کتاب آشنايی دارم و فقط کتاب چاپ من با همه چاپ های روسنيکاليوسکی از جمله گفت، 

به چاپ رسيده و تا  1896يا  1895شده توسط مادام لسلی فرای را نديده ام که در سال های 
 ، اين موضوع بهدر چاپ های نخست. ديگر هم آن را نديده است آنجا که من می دانم، کسی

جنبش صهيونيسم  هيچ ارتباطی با پروتوکل مشايخ صهيونکتاب  بود که وضوح اعالم شده
هيچ اشاره ای به جنبش صهيونيسم و هم  نيلوس، حتی در چاپ های اوليه کتاب از سوی. ندارد

بود که در چاپ چهارم کتاب، به ارتباط آن  1917تنها در سال . يا کنگره صهيونيسم نشده بود
مورد  در ،به هيچوجه ،از آن يک باره اشاره شده است در چاپ های پيش با کنگره صهيونيسم

  . چنين ارتباطی چيزی نوشته نشده بود
  

نيکاليوسکی در اينجا افزود که من می خواهم يک نکته ديگر را نيز روشن سازم، و آن اينکه 
که در آن به نام مترجم اشاره  ،تنها يک نسخه ترجمه شده کتاب را به چاپ رساند »بوتمی«
چ ارتباطی با صهيونيست ها هي مشايخ صهيون پروتوکلاين حقيقت که کتاب . شده استن

. در مقدمه خود به آن اشاره ای نکرده است» بوتمی«آمده است، ولی ندارد، در ترجمه آن 
اما  .که ميان فراماسونری  و صهيونيسم ارتباط وجود دارددراين مقدمه نوشته بود » بوتمی«

کنم که چاپ کتاب  آشنا اشاره کامًال به عنوان يک مورخ می توانم به اين حقيقِت من اينجا و
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به وجود در روسيه، سالحی بود برای برانگيختن يهودستيزی و  مشايخ صهيون پروتوکل
  ).پوگروم(آوردن يهودکشی 

  
ميان  بت کند که شاهد می گويد کهاين موضوع  را ث دادگاه در صورتجلسه خود لطفًا :فيشر

  ! وجود دارد يهوديت و فراماسونری ارتباط
  !گفته بود، نقل قول کردم» بوتمی«من تنها آنچه را که ! گفتميست که من اين آن چيزی ن :شاهد
  !اين درست نيست: فيشر

  
  : رسيده بود) Ruef(واکنون نوبت پرسش های روف 

و کنگره صهيونيسم  1894در سال  ها پروتوکلبين کتاب آيا شما می توانيد تفاوت های : روف
  را بيان کنيد؟

جب مانده که گروهی از شما مدعی هستيد که چاپی از شاهد درتع. نه نمی شود :قاضی
که کتاب وجود دارد و برخی ديگرتان می گوييد  1894يا  1893مربوط به سال  پروتوکل ها
  .جريان کنگره صهيونيسم نوشته شده استو در  1897در سال  ها پروتوکل

  .حقيقتًا، حقيقتًا: شاهد
رادزيويل به جرم  پرنسس، 1903يا  1902سال در  آيا از اين امر آگاهی داشته ايد که: روف

به زندان محکوم داده بود، ) Cecil Rhodes( »سيسيل رودز« که بدست ِسر جعل يک چک
  .بود لسلی فرای گفته البته اين مسئله را خانمشد؟ 
که اين همان خانم فرای است  اما توجه داشته باشيد. من نمی دانم، هر چيزی ممکن است :شاهد

  .است نوشته شده) Achad Ha'am( »خاد هاما«توسط ل ها پروتوکبود کتاب  ردهکه ادعا ک
  

  . ده بودو کسل شقاضی نيز آشکارا خسته ديگر اکنون 
او  ختم نشست آن روز را اعالم کند اماقاضی که اميدوار بودند  اما درحالی که همه حضار نيز

يک به  خسته بنظر می رسيد وشاهد دادگاه نيز کامًال . الم کردتنها يک تنفس کوتاه اع
استراحت که حقش بود، نياز داشت، ولی قاضی گفت که او بعد از تنفس بايد به ادای شهادت 

روس ها به  اسنادی را که از آرشيونيز،  سی حتی از وی خواست در دقايق تنفقاض .ادامه دهد
ت آنها را مورد تأييد قرار که آيا می تواند اصلي بگويددست آمده بود، مرور کند تا بعد به دادگاه 

 ده بود، اما او نمی خواست شاهد رااين پيشنهاد را جرج برونشويگ مطرح کر. داده يا رد کند
برونشويگ می خواست با اين درخواست، موجب شود . بيندازد در زمان کوتاه تنفس به زحمت

ی خواست که که قاضی فرصت ديگری را برای آمدن شاهد به دادگاه تعيين کند اما قاضی م
گفت که  به برونشويگ وسکیينيکال دراين وضعيت،. اين امر همان روز صورت گيرد

  . خستگی اش مهم نيست و اين کار را با کمال ميل همين روز انجام خواهد داد
  

، شاهد اعالم کرد که همه اسناد اصل هستند، او پس از پايان تنفس و از سرگيری کار دادگاه
در رابطه با فعاليت های ) Plekhanov( »خانوفپل«ضا شده توسط برای مثال به سندی ام

آلمانی به چاپ رسيده بود و  –اين موضوع در يک روزنامه روسی . کوفسکی اشاره کردراچ
  .نيز روز بعد به دادگاه ارائه کنداين مطلب را  ، اواگر دادگاه بخواهد ابراز آمادگی کرد کهوی 

از منصبش  1902کوفسکی در سال نيده بودم که راچوزير ش» پلوه«من از شاهد افزود، 
است که آمده در آن همچنين  سندی برای تأييد اين امر دردست دارم که. اخراج شد

ند، تنها می گويم اين سندها اصل هست اينکه. راچکوفسکی مقرری قابل توجهی دريافت می کرد
که من اين سندها را هم بخاطرآگاهی های عمومی و کلی من درباره اين موضوع ها نيست بل

  . »بخوبی می شناسم
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لذا همه طرف ها  د ودراين زمان، ديگر همه حضاردر دادگاه حقيقتًا خسته و بی صبر شده بودن
قاضی اما فورًا . و قاضی و کارشناسان موافقت داشتند که ديگر سئوالی از اين شاهد نشود

برای همه . ر خود ادامه خواهد دادادادگاه به ک ،در ساعت هشت صبح ،اعالم کرد که روز بعد
  .حضارنشست های چند گانه صبح و بعدازظهر روز نخست دادگاه مانند يک سال گذشته بود

هنگامی که همه از جای خود برخاسته و می خواستند بروند، صدای قاضی دوباره بلند شد که 
بد و همچنين اطالع داد که همين فردا، بايد کار شهادت تمامی شاهدان ديگر خاتمه يا

باوم گارتن و لوسلی در پاسخ به قاضی گفتند که حتی . کارشناسان روز چهارشنبه سخن بگويند
بنابراين در ساعت هشت صبح حاضرهستند که شب ها مسائل دادگاه را پيگيری کنند، و 

  . چهارشنبه آماده خواهند بود
  

يعنی کشيش  ی متهمان،کارشناس پيشنهاد شده از سو رساند کهنيز  فيشرقاضی به آگاهی 
که به آنها واز اين رو مايل بود  ،را نتوانسته بودند پيدا کنند) Munchheimer( »رمايمينخه«

قاضی برای ثبت در پرونده . داشته باشندی برای يافتن يک کارشناس ديگر زمان کافاجازه دهد 
تلفن بارها . اده امشناس انجام دکاراين را برای پيدا کردن خود هر تالشی من «: دادگاه گفت

 سيلويو ،متهماز  .حتی از پليس کمک خواستم. تا شايد او را بيابم و به دادگاه بکشانمزده ام 
اما او  تا دراين باره با او سخن بگويم نيز خواستم که به دفتر من بيآيد) Silvio Shnell(اشنل 
  . »نيآمد

  
رابطه با جبهه ملی و ناسيول تجربه من در «: قاضی ماير سپس رو به متهمان کرد و گفت
 هم باشد، مورد قبول شما ن کارشناسی کهيافت سوسياليست ها به گونه ای نيست که به من در

  . »کمک کند
با سپس . يسم بازل در اختيار او قرار گيردکنگره صهيون پروتوکلفيشر درخواست کرد که 

ترتقويت می شود به اين شک من بيش«: اعتراض کنان گفترو به قاضی کرد و لحن گستاخانه 
 چاپ شده توسط فريتش پروتوکلکه اين اسناد با  که شما پيشاپيش به اين نيتجه گيری رسيده ايد

)Fritsch (از همکاری با شما  حقش بود که براستی از اينجا به بعد، من. ارتباطی ندارد
  . »، اما چنين نخواهم کردخودداری کنم

  .»اگر چنين می کرديدحيف می شد «: قاضی لبخند زنان گفت
شهادت ن شد که صبح روز بعد سواتيکوف دوباره به ادای بنا به درخواست لوسلی قرار بر آ

  . بپردازد
ديگر نيز داشت،  ند، اما فيشر يک درخواستوهمه بی صبری می کردند که از دادگاه خارج ش

نياز داشت، و حضور يارانش در دادگاه ورود ديگر برای  و آن اينکه او به سی عدد مجوز
گفت که حاميانش بايد اين حق را داشته باشند که در محکمه حضور يابند و در بيرون سالن 

  .منتظر نمانند
اينجا بود که قاضی متوجه شد که افراد زيادی بيرون از دادگاه منتظر بوده و کارت نوبت 

تأسفم که اين سالن قاضی گفت اما م. ورود برای اين سالن دادگاه ميان شان توزيع می شده است
به نوبت در بيش از اين امکانی برای حضار بيشتر ندارد و شايد بهترباشد که عالقمندان تان 

  . جلسات دادگاه شرکت کنند
  . از جای برخاست قاضی از بيم اينکه مسائلی ديگر هم موجب تأخير شود، سريعًا پس از آن

  
مور شده بود بود، به ياد آورد که او مأها اميل راس در آن بيمارستانی که در آن بستری بعد

در مورد پوشش خبری کار دادگاه  ود را خريداری کند و به گروه خودهمه روزنامه های موج
بح روز گذاشتند که ص آنها قرار را بر اين. و آنچه که اين مطبوعات نوشته بودند، گزارش دهد

صاحب . ف صبحانه گرد آيندبامداد در کافه ای نزديک دادگاه برای صر بعد در ساعت هفت
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در اين روزها به دليل وجود اين . را باز کند ود که صبح به آن زودی کافه خودکافه پذيرفته ب
  . ه شده بوددادگاه، کار او سّک

اما . رود و مدتی استراحت کند و بخوابدتا به خانه ب بود اودت از جرج برونشويگ خواسته
را به او ديدگاهش در مورد روز نخست دادگاه  الزم بود که. عصبی بودبرونشويگ بسيار

. شيتس از شاهدان خواسته بود که آن شب شام را مهمانش باشندليف. آگاهی دوستانش برساند
  .قول داد که دير نکند می بعد به آنها ملحق خواهد شد، وبرونشويگ گفت که ک

  
. از رضايت کردندسحرگاهان، آنها از پوشش مثبت جريان کار دادگاه در روزنامه ها ابر

. اختصاص يافته بودای اصلی، به پوشش گزارش کار دادگاه صفحات کاملی از روزنامه ه
تيم وکالء آنچنان غرق در . روزنامه نگاران گذاشته اند آشکار بود که شاهدان اثر خوبی بر

سيدند ر به دادگاه رآنها ده دقيقه دي. خواندن مطالب روزنامه ها بود که متوجه گذشت زمان نشد
نشان می دهند که آن روز سه شنبه سی ام  اسناد محکمه. قاضی قرار گرفتند و مورد سرزنش

  . دادگاه در ساعت هشت و ده دقيقه کار خود را آغاز کرد ،اکتبر
  

رون از بي جمعيتی هم در فضايی پر تنش،. ودار بادگاه همانند روز قبل مملو از حضسالن د
  .مقابله با هر اتفاقی آمادگی داشت نيز برای پليس. سالن دادگاه ايستاده بود

  .ه وکاليشان در دادگاه ديده می شدندهمه متهمان و شاکيان به همرا
 Henri( تين شاهد آن روز صبح، هنری شلوسبرگجرج برونشويگ اعالم کرد که نخس

Shlusberg (است .  
ترزبورگ بوده و در شهر سنت پ یساله است، درگذشته وکيل دعاوگفت که هفتاد و دو شاهد 

  . او آماده بود که به زبان آلمانی شهادت دهد. اکنون در پاريس زندگی می کند
او . يتخت روسيه به شمار می رفتصيت پرآوازه در ميان جامعه يهوديان پايک شخ شلوسبرگ

يهودی اش، به  به دليل ريشه. در دانشگاه سنت پترزبورگ در رشته حقوق تحصيل کرده بود
ولی از سوی مقام های دولتی به و از اين شغل محروم شده بود نداده بودند ريس او اجازه تد

از او  »ويته«در همين سمت بود که . عنوان يک مشاور امور قضايی به کار گرفته می شد
کار در  افزون بر. اعالم کندپروتوکل مشايخ صهيون خواسته بود نظرش را در مورد کتاب 

و منافع يهوديان در  ه يهودی نيز فعاليت بسياری داشتجامع در شلوسبرگزمينه حقوق، 
يهوديان که » اداره دفاع«در رابطه با  او بويژه. مختلف را نمايندگی می کرد ی چندين زمينه

تا از حقوق يهوديان در داخل  بود توسط روشنفکران يهودی در سنت پترزبورگ ايجاد شده
مدتی را در  شلوسبرگدر جريان انقالب،  .کشور دفاع کند، مشغول به کاربود یسيستم حقوق
و خيلی زود  پس در پاريس رحل اقامت افکندهس. نده و اموالش نيز توقيف شده بودزندان گذرا

   .ه مقام رياست جامعه يهوديان روسی تبار در فرانسه رسيده بودب
  

توکل پروپرسيد که آيا او با تاريخچه کتاب  شلوسبرگبدون هيچ مقدمه ای، قاضی ماير از 
  آشنا است؟ مشايخ صهيون

در  اوگفت که. جه روسی داشتگرچه له - خوبی به زبان آلمانی سخن می گفت  به شلوسبرگ
برای نخستين بار در مورد کتاب  ،1900يا  1899پايان قرن نوزدهم، يعنی در سالهای 

وکيل او به عنوان يک  مطالبی به گوشش خورده بود، و ادامه داد که مشايخ صهيون پروتوکل
های خيريه  ، در سازماندر سنت پترزبورگ مشغول به کار بود و در همان حالدعاوی 

لقب گرفت، از  »ويته گراف«که بعدها  ،»ويته«وزير دارايی، . فعال بود يهودی بسياری
طريق يکی از مقام های ارشد وزارتخانه اش از او خواسته بود که گزارشی در مورد کتاب 

ی از او گزارش. ظر خود را در اين مورد بيان داردتهيه کند و ن پروتوکل مشايخ صهيون
و جعل  اين کتابکه در آن از جمله آمده بود که به نظر می رسد  ديدگاه خود را تهيه کرد،
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، اين 1920سفانه به هنگام فرارش از روسيه در سال گفت، متأ شلوسبرگ. بيش نيستدروغ 
 کر نکرده بود به اين موضوع ف در آن زمان اصًالاو . جای گذاشته بودمتن را در خانه خود 

  . که روزی به آن نياز پيدا خواهد کرد
  ؟ را بر چه پايه ای بيان می دارد قاضی پرسيد که او نظرش

و ارتباطات اين موضوع آگاه بودم،  به خوبی از مبنای حقايق  کهمن «: پاسخ داد شلوسبرگ
را سرهم بندی  سندکسی اين به اصطالح بگويم که  و بدون هيچ ترديدی با قاطعيت  می توانستم

های  کتاب بيشتر به صورت دفتريادداشتی رونويسی شده و در ميان مقام. کرده و نوشته است
  .»به هيچ منبعی يا نام نويسنده اشاره شود شده بود، بی آنکه در آن ارشد توزيع
اين متن در  چرا که بعدًابه ياد می آورد، هم به خوبی  جزييات نوشتار متن را  شلوسبرگ

 او هم تأييد کرد که اين نشريه توسط يک يهودی ستيز. يدبه چاپ رسنيز » زنميا«نشريه 
گفت که او از  کروشوان منتشر می شد، و درمورد) Krusehevan(مشهور به نام کروشوان 

  . به شمار می رفت) ی هايهودی کش(مبلغان و مشوقان گستاخ پوگروم ها 
کروشوان و نيز در متعلق به آن متن را به صورت چاپ شده در نشريه  کهشلوسبرگ گفت 
  . ه بودکتاب نيلوس ديد

نيز آورده بود که هدف از  »ويته«ارش خود به گزمطمئن بود و در  شلوسبرگدر آن زمان 
يهوديان، بلکه عليه حزب  ايجاد نفرت نه تنها عليه پروتوکل مشايخ صهيون، جعل کتاب
 می توانست دريابد   هر خواننده ای و سياست مالی او بود، و» ويته«عليه و بويژه  دمکرات

اعمال شده در زمينه  انتقاد از سياست هایپروتوکل که بسياری از نکات اشاره شده در کتاب 
، اين که در بخش هايی از کتاب ،بود »ويته« از سوی مالی، اقتصادی و کشاورزی های

 هرگز  اين ارتباط شلوسبرگ گفت که .ربط داده بودند» يانيهود توطئه طرح«را به  سياست ها
  .نمی توانست اتفاقی باشد

  
هم براين باور گذشته  درکه همانگونه  - شاهد درادامه گفت، من اکنون با يقين کامل می گويم

همه محافل  که از يهوديان به مثابه وسيله ای برای حمله به جنبش ليبرال و آزاديخواه و -بودم
. بويژه آنکه مرتجعان به شدت از ويته نفرت داشتند. ی و بويژه عليه ويته استفاده می شدانقالب

 ، به خيال آنها، ويته از چشمآنها از هيچ اقدامی عليه ويته خودداری نمی کردند تا به اين ترتيب
  . تزار بيفتد

  
ر اين ماجرا که پليس مخفی روسيه د شلوسبرگ گفت که در آن هنگام نيز يقين حاصل کرده بود

يی از دخالت عواملی مرتبط با همين پليس مخفی تزار در دخالت دارد و همچنين نشانه ها
و ) Drumont( درومونتنها افرادی مانند  پاريس در اين جعل به چشم می خورد، و

يهودستيزی بودند، » َاَبر مهره های«نقش داشتند و  يفوساماجرای درهمدستانش که در 
که چيزی از يهوديان روسی بدانند، بدينگونه از بانکداران يهودی سخن به بی آنميتوانستند 
تنها بيست يا سی تن از . هفت ميليون يهودی زندگی می کردند در روسيه حدودًا. ميان آورند

، اما اقليت ناچيز هم در حد متوسط مالی داشت يک. ثروتمند بودند ،آنها به مفهوم کامل کلمه
آنها تنها در روزهای شنبه . گرسنگی قرار داشتند فقير بوده و در خط اکثرًا توده های يهودی

حتی نمی توانستند که  .اگر پولی داشتند می توانستند يک خوراک گوشتی بخورندمقدس 
 تمامیبر  تسلط روزانه خود را رفع و رجوع کنند چه برسد به اينکه خواب و خيالنيازهای 

 کيف ياشهرواستند بدانند که چه کسی به رياست پليس آنها تنها می خ. جهان را داشته باشند
ريگا منصوب خواهد شد و آيا می توان با مبلغ کمی به اين افراد رشوه داد يا خير؟ اين شهر 

  .از اينکه سپر داود بر جهان حکومت کند، برای آنها مهم تر بود حتی موضوع
  

  . بيان کند سسپس از شلوسبرگ خواست آگاهی های خود را درباره نيلو قاضی
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ی که نشانه هايی شايد مانند آمادگی برای اغماض در آن احساس می شد،  با لبخند شلوسبرگ
او کتاب های اسرارآميز و ماوراء الطبيعه  .د که نيلوس کيستهمگان می دانستنگفت، البته 
» ماشياح«د يهوديان در مورد ظاهر شدن اعتقا او از. مورد ضد مسيح می نوشت مانندی را در

چيزهايی هم می دانست و عقيده مخلوط و غريبی ) نجات دهنده يهوديان در دوران آخرت(
 اين باور ساده دالن مايه می گرفت که ظهور دوباره مسيح به آمدنبوجود آورده بود که از 

  .و سلطنت او بر جهان مشروط  است» ضد مسيح«
  

  کوفسکی آشنا بود؟ قاضی پرسيد، آيا او با نام راچ
. فت که نه تنها با نام راچکوفسکی آشناست، بلکه حتی خود او را هم  مالقات کرده استشاهد گ
، راچکوفسکی يک آشوبگر حرفه ای و جاعلی متبحر و مشوق مأموران جاسوس اوبه باور

در روسی مقيم محافل تبعيدی با همکاری را  راچکوفسکی انواع سندهای فتنه انگيزانه. بود
کوفسکی چنين وانمود می کرد که اين اسناد راچ. منتشرمی کردييس و فرانسه، جعل و سو
ا که اندک آگاهی درباره سياست سرشان د، اما آنهله يک انتشارات مخفی به چاپ می رسبوسي
  .د، حرفهايش را باور نمی کردندمی ش

  
 در آن روزها چند رابط خوب و مؤثردر محافل و نهادهای دولتیمن خود شلوسبرگ افزود، 

وزارت کشور، با دعوت استوليپين  غير رسمی حتی به عنوان مشاور حقوقی داشتم و
)Stolypin(به حد کافی اسناد و مدارک از منابع قطعی و کامًال مطمئن . ، به کار مشغول بودم

از موارد با  در بسياری) يهودی کشی ها(که پوگروم ها دراختيارم بود که با اطمينان بگويم 
  .حافل صورت می گرفتها و م تحريک همين مقام

  
شاهد آنگاه دوباره تکرارکرده و گفت حقيقتًا که ماهيت راچکوفسکی برهمگان آشکار بود؛ او 

  .کسی جز يک فتنه گر خطرناک نبود
 گفت که او گولووينسکی را نمی شناخت، اما با مانيلف شلوسبرگدر پاسخ به پرسش ديگری، 

به عنوان  او همچنين. کوفسکی بوده شده راچمانيلف يک مأمور شناخت در آن زمان. آشنا بود
  . تورمر کار کرده بودمنشی ويته و جانشينش اش

نخستين بار در  ها پروتوکلکتاب : گفت شلوسبرگاز سوی لوسلی،  ی نيزدر پاسخ به پرسش
کتاب  در روسيه اين. بود ، در فرانسه ديده شدهو مدتی کوتاه پس از آن ،در آلمان 1919سال 

جدی ترين نشريه . بودشده بد و تلخ مطرح  نداشت و بيشتر به عنوان يک شوخی نفوذ و اثری
هرگز حتی به اين کتاب نيز ) Novoje Wremia( »نوويه ورميا«يعنی روزنامه  ،يهودستيز

پليس مخفی  گان می دانستند که کتاب يک جعل داستان دروغی، و کارهم. ه بوداشاره ای نکرد
ی بود که همه اين موضوع. موثق نيستند رآن، اعتباری ندارند وروسيه است و اسناد ذکرشده د
  .از آن به خوبی آگاهی داشتند

 
يونيسم در که قاضی متقاعد شده که کنگره صه تيم وکالی برن اکنون به اين نتيجه رسيده بود

شيتس همچنان اصرار می کرد ندارد، اما ليف مشايخ صهيون پروتوکلکتاب  بازل هيچ ربطی با
  .به دادگاه معرفی کنند ،اين موضوعايد همه شاهدان خود را برای تأکيد بر ا بکه آنه

) Juris Mayer Ebner( »وريس ماير ابنري«آنها دکتر  ،دادگاه از اين رو، در مرحله بعدی
ا مجلس سنا که در هنگام برگزاری دادگاه عضو ر) Chernowitz( »چرنوويتس«از اهالی 

عضو کميسيون  ی از بيست و سهاو يک. ادت فرا خواندندبرای ادای شه در رومانی بود،
  .کنگره صهيونيسم بازل هم بود اجرايی
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های د که همه مالقات ها در کنگره بازل؛ چه ديدارهای مقدماتی و چه نشستتکرار کر اين شاهد
 و همآيش و هيچگونه مالقات نمايندگان مطبوعات باز بودبه روی عام و  ،کميته های کنگره

  . جريان اين کنگره صورت نگرفت درپنهانی 
  

سرنوشت جوامع يهودی در  ،کنگره ی در دستور کارموضوع های اصلشاهد تأکيد کرد که 
ن کنگره نقطه عطفی در تاريخ گفت که اي او همچنين. سراسر جهان و بويژه مسئله فلسطين بود

  .وب می شدجنبش صهيونيستی، محس ، پدر و پايه گذارنوينهرتصليهود، براساس رؤيای 
؟، که او نيز درگرفت ه شد که آيا درجريان کنگره مباحث و مجادالتیپرسيد ازدکتر مايرابنر
 اينادبيات عبری، بحثی در مورد يک بحث بسيار داغ درباره زنان و  ازجمله،. پاسخ داد، البته
ی مبدل نوين يهود لسطين اسکان يابند و آن را به کانونکه يهوديان چگونه در ف مسئله دشوار

کنند و اينکه يهوديان برای تحقق اين رؤيای خود چگونه بايد درعرصه حقوقی وقضايی عمل 
همه اين ها و مطالب ديگری مورد . کنند يا عمده ی تالش را بروی عرصه سياسی بگذارند

   .بحث و مجادله حاضران نشست های کنگره صهيونيسم در بازل بود
  

اختالف عقيده ای  ،در جريان کنگرها درست است که هنگامی که قاضی از شاهد پرسيد، آي
 ، ليفشيتس نجوا کنان درگوش دکتر وينربروز کرد؟ » عامخاد هاا«ميان هرتصل و عمده 

  !گفت، قاضی خودش دارد به کارشناس کنگره صهيونيسم مبدل می شود
نزاع شاهد در پاسخ به پرسش قاضی گفت، بله درست است، اما سخن از اختالف نظر بود نه 

  .»اخاد هاعام«و برخورد ميان هرتصل و 
آيا اين حقيقت  :سپس پرسشی که ديگر به يک سئوال تکراری مبدل شده بود، مطرح گرديد

با شنيدن اين ؟ شاهد ر کنگره بازل برنامه ريزی شدداشت که طرحی برای تسلط بر جهان د
بخورم  که اين ادعا  سمق خيلی دلم می خواهد به پرودگار«: سئوال، درحالتی عصبانی، گفت

است، اما از آنجا که من يک يهودی مذهبی هستم، بيهوده به نام خدا  و جعلی ابداع شيطانیيک 
، و تا آنجا منهم حتی اگر چنين چيزی در طول جريان کنگره مطرح می شد، . قسم نمی خورم

   .»می کردند نيز، به آن به شدت اعتراض همه شرکت کنندگان کنگره که می دانم
ی مهم در کنگره نقشساله بودم، اما  25در آن هنگام من فقط  گرچه«: ادامه داد دکترمايرابنر

غيرممکن است که مالقات پنهانی و . يک عضو فعال کميته مرکزی کنگره بودم و داشتم
  . »نه ای در جريان کنگره رخ داده باشد و من از آن آگاه نشده باشممحرما

  
ی که بر بدانند بسته بزرگ اه، وکالی تيم برن کنجکاو بودند کهدر تمامی نشست آن صبح دادگ

قاضی به ناگهان  جب همگان،در ميان تع. قرار داشت، حاوی چه چيزی بودروی ميز قاضی 
کتابخانه ملی سوييس در شهر برن خواسته ود و اعالم کرد که به ابتکار خود، از بسته را گش

در وين تايپ شده بود، برايش ارسال  1898در سال  را که به کنگره بازل بود که اسناد مربوط
  . اسناد بود هماناين بسته  .دارند

  
 ش نيز هنوزکند و او ضمن آنکه گفت خود از شاهد خواسته شد که اين اسناد را شناسايی

شاهد به دادگاه اطمينان داد . اسناد را در اختيار دارد، آنها را اصل اعالم کرداين رونوشتی از 
  .بت شده ديگری در مورد کنگره بازل وجود نداردکه سند ث

  
ه شود که آنگونه که خود می تواند، کنگره صهيونيسم اشت به شاهد اجازه داددشيتس اصرار ليف

کيد کرده بود که ليفشيتس بارها و بارها در زمان آماده شدن برای اين دادگاه، تأ. را تشريح کند
  .ک سند تاريخی مبدل خواهد شده يدر اين دادگاه ثبت می شود، بکه آنچه 
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ليفشيتس و يارانش فکر کرده بودند که اين شاهد بايد ماجراهای کنگره صهيونيسم را هرچه 
نشانه هايی از بی طاقت شدن بروز دهد، تيم وکالء آماده  قاضی هماگربيشتر تشريح کند و 

عالقه  کنجکاوی واما قاضی ماير کامًال  .است که از شاهد بخواهد حرف هايش را متوقف کند
به . هرچه بيشتر از گفته های شاهدان بيآموزد يهوديت و صهيونيسم، نشان می داد که در مورد

 ين ترتيب، در حالی که متهمان خشمگين شده و بيقراری نشان می دادند، دکتر مايرابنرا
  .نکه کسی حرفش را قطع کند، ادامه دهدبی آ ،به سخنان خود توانست

  
کيد کرد که نمايندگان همه يهوديان در کنگره بازل حضور نداشتند و جنبش دکترمايرابنر تأ

صهيونيسم هنوز بسيار ابتدايی و درآغاز راه خود بود و درحال دست و پنجه نرم کردن با 
همين طور . ما بودند رهبران جامعه يهودی آلمان برعليهاو افزود، . روحانيون يهودی هم بود

 )Rothschild(و روتچيلد )  Baron Hirsch( رون هيرشان بزرگی چون باسرمايه دار
 يهودی بود که از راه و روشافراد جوان  اين کنگره نماينده جنبش. موضع گرفته بودندعليه ما 

 ع يهودی انقالبيونی به حساب می آمديمجوام ما دردر آن زمان، . بودند خسته شدهنسل پيشين 
  .به مبارزه برخاسته بودند ،که عليه سيستم حاکم بر اين جوامع يهودی

  
در رابطه با  ه برای نخستين بار آنهابود ک دراين موفقيت بزرگ کنگره اول صهيونيسم

. به بحث و گفتگو نشستند، در حضور مطبوعات و در برابر چشم جهانيان، شان مشکالت
لذا نيست، و  به اين قوم  تنها يک مسئله مربوط می گفت که مسئله يهوديانهرتصل همواره 

  . بايد درمالء عام درباره اين مشکالت سخن گفته شود
  

 برنامه ای با هدفحی ابه نوعی در طر »معاخاد هاا«ابلهانه است اگر تصور شود که  بسيار
نسل و روحانی  او يکی از رهبران مهم معنوی. يهوديان بر جهان مشارکت داشته است تسلط

آن مخالفت سياسی  ی يهودی با مفاهيم و ابعادمی شد و حتی با داشتن يک کانون ملخود شمرده 
برای خدمت به همه يهوديان يهوديت يک مرکز روحانی می خواست که فلسطين به می کرد و 
  . ل شودجهان مبد

  
در اينجا، جرج برونشويگ اظهاريه ای را که  توسط هجده نفر از شرکت کنندگان کنگره بازل 

اهد نشان داد و از او خواست که برای صرفه ، به ششده بود امضا  1933به تاريخ سی ام اوت 
به دادگاه اطمينان  شاهد پس از خواندن متن اظهاريه،. جويی در وقت دادگاه تنها آن را تأييد کند

يق می داند، و گفت که اصوًال مفاد اين اظهاريه مهر تأييدی هم هست دق کامًال را  داد که آن
  .رائه کرده استبراظهاراتی که او پيشتر به دادگاه ا

  
خ کرد، همه حضار می دانستند که وی درستی سخنان هنگامی که فيشر آغاز به پرسش و پاس

که اسناد ثبت شده  گفت بعيد نمی دانديشر ف. شاهد را به چالش می کشد؛ اتفاقی که دقيقًا رخ داد
. ن مقايسه کنددادگاه را با اصل آ گره بازل جعلی باشد و اصرارداشت که اسناد ارائه شده بهکن

  . می تواند در مورد اين موضوع از شاهد سئوال کندقاضی با صدايی خسته به فيشر گفت که 
يان انقالب روسيه را در جراهد گفت که وی نسخه اول صورتجلسه های تايپ شده در وين ش

  .گم کرده، و افزود اکنون چاپ دوم آن را که درپراگ منتشر شده اند، در اختيار دارد
  .باشداين کامًال ممکن است يک جعل  :فيشر
  .تهام سنگينی را که می زنيد، اثبات کنيدشما بايد ا: شاهد
  . ما ناسيونال سوسياليست ها عالقه ای راستين به يافتن حقيقت داريم :فيشر

دقيقًا همانند چاپ اول از روی ، پس تکرارمی کنم که چاپ دوم): با شکيبايی و آرامش(شاهد 
  .است ار کنگره بازلصورتجلسه های ک
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به دهد، قاضی صدايش را بلند کرد و ادامه سخن  شر با همان منفی بافی خود بهپيش از آنکه في
  .»!ديگر بس است«فرياد زد که برای نخستين بار روی ميز کوبيد و 

  
درمورد  چيزهايی او قبًالشاهد به صحبت ادامه داد و گفت،  پس از چند لحظه سکوت سنگين،

ريان همين سفرش به برن خوانده ولی آن را در جشنيده بود،  کل مشايخ صهيونپروتوکتاب 
يهوديان دو هزار سال بود که با مشکالت . آنچه در اين کتاب آمده بود، غيرقابل قبول بود. است

از آنجا که يهوديان از حق تابعيت کامل برخوردار نبودند، . گوناگون زندگی می کردند
بسيار بعيد به نظر می رسيد که . بد بود ژه در اروپای شرقی کامًالآنها بويوضعيت اقتصادی 

  .درصدد تسلط بر جهان باشند ،ی اين چنين فقير، تنها و شکنجه شدهممرد
  

تلخی به من را خواندم، احساس پروتوکل برای نخستين بار کتاب  هنگامی که«: شاهد ادامه داد
من به بسياری از کشورها سفر . ه افتادمست داد، ولی پس از خواندن فصل آخر آن، به خندد

حال حتی يک يهودی را نيافته ام که ادعا به من تا . کرده ام و با جوامع يهودی مالقات داشته ام
هيچکس نمی تواند ريشه و نسب خود را ! ود پيامبر استداشته باشد از نوادگان خاندان داو
  . »ش دهدِک آنقدر طوالنی تا دوره داوود پيامبر

  
با  کند، ولی او یکه قاضی اعالم تنفس پايان شهادت دکتر مايرابنر، حضار منتظربودندبا 

  .ری را برای ادای شهادت فرا خوانندشاهد ديگ صدايی خشک، از وکالء خواست
   

 ميلياکوفل تيم وکالی برن به خود می باليد و مفتخر بود که توانسته شاهد پرآوازه ای مانند ُپ
)Paul Miljakov (ه دادگاه معرفی کندرا ب.  
سفر به برن و شرکت در دادگاه برايش  ،ساله بود و به دليل همين سن بااليشاو هفتاد و پنج  

خوانده را  پروتوکل مشايخ صهيوناو نيز کتاب . دموافقت کرده بود که بيآي دشوار بود، ولی
  . بود و آن را توهينی به تاريخ روسيه می دانست 

 کتباو . تاريخ روسيه ناميدرخ و کارشناس يک مّو انه ای خود راشکل ساده و فروتناو به 
کتاب نيز به  منتشر کرده بود و سه جلد ،چه در پاريس و چه در روسيه ،علمی گوناگونی را

  .نوشته بود روسيه   تاريخزبان فرانسه در زمينه ی 
  

اصلی سياست  به اين موضوع اشاره نکرد که او يکی از بانيان ميلياکوفاز روی فروتنی، 
روسيه ) Kadet( »کادت«های ليبرال و آزاديخواهانه در روسيه بوده، از بنيانگذاران حزب 

. سمت وزارت امور خارجه را داشته است روسيه نيز به شمار می رفته و در دولت موقت
گرايانه ود و به شدت عليه سياست های راستحزب او بانی اصالحات در قانون اساسی روسيه ب

شرم داشت که به دادگاه بگويد که او . تيزی قرار داشتند، مبارزه می کردپايه يهودسکه بر 
حزبش بخاطراتهاماتی از سوی راستگرايان مبنی بر اين که او گويا دوستدار يهوديان و 

  .  فراماسونرها شده، با واژه های توهين آميز زيادی مورد تحقير قرار می گرفت
در آنجا  نيز اکنون و ،بود به پاريس مهاجرت کردهاز روسيه  وی مانند بسياری از همکارانش،

او همچنين رييس . برای مهاجران روسی منتشر می ساخت را یزندگی می کرد و روزنامه ا
  . اتحاديه صنفی روزنامه نگاران خارجی در پاريس بود

  
ب ربطی گفت، داليل بسياری برای وقوع انقالب روسيه وجود داشت، اما اين انقال ميلياکوف

يهوديان گرچه با درصد بيشتر از حد معمول، مانند بسياری . به يهوديان يا فراماسونرها نداشت
ب در انقالب شرکت داشتند، اما اين به دليل سياست های آزار و تعقي از آحاد ملت روسيه،
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مان رژيم گذشته و شايد هم به اين خاطر بود که آنان تحصيلکرده تراز ساير اقشار جامعه آن ز
  . روسيه بودند

  
اصليت خانواده ما . گفت، من يک يهودی نيستماز سوی قاضی  یدر پاسخ به پرسش ميلياکوف

  .ما خانواده ای اشرافی به شمار می رفتيمو  از پروس است
: ی گفتاين رو سئوالش بايد عذرخواهی کند و از اينه به خاطرک احساس کرددراينجا قاضی 

  .»باز دارم  مشابه را از طرح سئوالکه ديگران پرسيدم من تنها برای اين «
مقام  ،ی ريشه دارميلياکوف گوش می داد که درباره يهودستيزقاضی با حوصله تمام به سخنان 
در پی » پوش صدها سياه«افراطی و نژادپرست سازمان  های روسيه و روند شکل گيری

  . صحبت می کرد )هپارلمان روسي(» دوما« سوم و چهارموزی آنها در دوره های پير
وزنه سنگين ناشی از  اگر .ب به وسيله يهوديان آغاز نشدانقال«: با اطمينان گفت ميلياکوف

ملت را بر دوش يهوديان بگذاريم، موجب از بين رفتن ارج و شکست ها و پيروزی های اين 
  .»اعتبار ملت روسيه شده ايم

شعارهای ، به نند رژيم تزاریهما ،اکنون نيز بلشويک هااو افزود، عجيب اين است که 
  .دستيزانه روی آورده انديهو

شد، و او پاسخ داد که کليسا به عنوان يک عنصر  کليسا پرسيده ازميلياکوف در مورد نقش
يهوديت، موضعی  کليسا در مورد ساير مذاهب، از جمله و معموًال يهودستيز شناخته نمی شد

جبور به دخالت در اين موضوع می شد، م ولی هر بار که دولت. داشت انهبی طرفظاهرًا 
ميلياکوف افزود، اما متأسفانه کليسا در مورد . رفتگ جانب دولت را میکليسا نيز طبيعتًا 

  . اتخاذ کرده بود ، شيوه ی بی طرفیچون فيليپ و راسپوتين شيادانی
 درنير«يعنی  شاهد در ادامه سخنانش اين را هم گفت که او افتخار می کند که روزنامه اش،

را به چاپ » دودوشايله آرمان«ه که مقاالت نوشته بود) Dernieres Nouvelles( »نوول
گفت که هم سواتيکوف و هم بورتسوف را می شناسد و به هر دو احترام  او همچنين .رساند
  .ی می گذاردبسيار

  
عمل  پرسش به پروتوکل مشايخ يهودمورد کتاب زمان آن بود که از ميلياکوف در سرانجام  
جاعالن از کتاب . د که اين کتاب يک جعل و تقلب گستاخانه استاو به دادگاه اطمينان دا. آيد

جاعالن . کرده بودندرونويسی نويسنده ای بسيار توانا و در سطح باال بود، ولی که موريس ژ
کسانی بودند که هرگز به سطح باالی نويسندگی ژولی نمی رسيدند و  ها  پروتوکلکتاب  
پروتوکل مشايخ های ژولی نيز برای مخاطبين عوامی که جاعالن درنظرداشتند کتاب  نوشته

به دست آنها برسد، بسيار ثقيل بود، و لذا جاعالن بخش هايی از نوشته های ژولی را  صهيون
حذف کرده و مطالب مربوط به يهوديان را خودشان به گونه ای سطح پايين تر و آسان تر 

اين  رخ که دربه عنوان يک نويسنده و مّوگفت،  ميلياکوف. شته بودندبرای فهم مردم عوام نو
جعل شده تا يک توطئه ضد پروتوکل که کتاب  مورد تحقيقاتی انجام داده است، اطمينان دارد

  . يهودی را دامن بزند
  

همچنين از ميلياکوف خواسته شد که نظرش را درمورد وجود يک دولت مخفی و درسايه از 
، مدت ها پيش از انتشار کتاب ادعايی 1880بگويد؛ ادعايی که حوالی سالهای سوی يهوديان 

ميلياکوف گفت که . ، در روسيه به يک شايعه فراگير مبدل شده بودپروتوکل مشايخ صهيون
  .انتشار کتاب هم در اساس برای زدن مهر تأييدی بردرستی همين شايعه بوده است

  
سال  10من به مدت «: نيز ادامه داد ميلياکوفو . »اين تئوری جالبی استُخب، «: قاضی گفت

در  "شصدها سياه پو"ی سازمان در آن زمان اعضا. روسيه بودم) پارلمان( "دوما"عضو 
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حتی خود . هيچ صحبتی مطرح نبود ها پروتوکلحضور داشتند ولی در مورد کتاب  "دوما"
جعلی بودن اين کتاب افشاء  اين نژادپرستان و يهودستيزان نگران بودند از اين که سرانجام

باقی کتاب درستی و ترديد نسبت به برای آنها بهتر اين بود که همگان را در ابهام . خواهد شد
 پروتوکلنيز به موضوع کتاب ) Beilis(و به همين دليل بود که در دادگاه بيليس  ،نگاه دارند

  .»اشاره ای نشد ها
  

و تقلبی در صورتی که  یزود، يک کار جعلاف ،درحالی که به قاضی می نگريست ميلياکوف
به همين دليل، . رسوا خواهد شد مطمئنًا در محکمه ای قانونی مورد بررسی قرار گيرد،

در هراس  اين کتاب در دادگاه های روسيه همحتی از طرح موضوع  ها پروتوکلحاميان کتاب 
  . بودند

  
  را جدی بگيرد؟ ل مشايخ صهيونوکپروترخی را می شناسيد که کتاب آيا شما مّو: باوم گارتن

  .، هيچ انسان تحصيلکرده ای، آن را جدی نمی گيردهيچکس! خير: شاهد
  

با شگفتی، متهمين و وکاليشان ديگر هيچ سئوالی از اين شاهد محترم نداشتند، و به اشارات و 
  .رفتارهای ناخوشآيند و تحقيرآميز اکتفا کردند

  
، )Ehrenpreis( »پرايساهرن «دند که حاخام داز پس از آن، روزنامه ها گزارش رو

براستی که او شخصيتی . ن شاهدی بود که در دادگاه حضور يافتو اثرگذارتري رينمتنفذت
دارای درجه دکترا در شهر استکهلم در سوئد بود، همچنين  حاخام اعظم وی. بسيارگيرا داشت

ن پرايس که حاخام اهر خستی ن از همان لحظه. و شخصيتی بسيار نام آور بود ،رشته فلسفه
  . قاضی ماير به ارج و قرب اين شاهد ايمان آوردآغاز به سخن گفتن کرد، 

د کرد و خيلی زووی آرام و ساکت بود و در طول تمامی شهادتش، هرگز صدايش را بلند ن
  .توجه تمامی حضار را به خود کشاند

پروتوکل دعا می شد وی کتاب شهادت در دادگاه آن بود که اادای علت درخواست از او برای 
ولی رد اين  ،اين ادعا يکی از چندين ادعاهای يهودستيزان بود. را نوشته است مشايخ صهيون

  .ادعا چندان دشوار نبود
مورد اصل مطلب در  ام اهرن پرايس بايد کوتاه و تنهات حاخدپروفسور ماتی گفته بود که شها 

که ليفشيتس اصرار کرده بود . الء روبرو بودباشد؛ نظری که با مخالفت ديگراعضای تيم وک
ليفشيتس تنها کسی بود که پيشتر خود . خوبی است که نبايد آن را از کف داد اين فرصت

 به هنگام صرف شام، پس از آن که از شب پيش از آن و. با حاخام مالقات کرده بودشخصًا 
همگان با ديدگاه ليفشيتس  ه ميان آمد،شخصيت استثنايی و ممتاز حاخام اهرن  پرايس سخن ب

دوباره آنچه که حتی در آن هنگام که حاخام اهرن پرايس به توضيح . موافقت کردند ابراز
اير به شکلی کامًال شفاف، گوش هوش به بودند، پرداخت، قاضی مشاهدان قبلی بيان کرده 

  .حرفهای او داده بود و کوچک ترين نشانه ای از بی صبری در او ديده نمی شد
  
کنگره را که  شرکت کرده بود، بلکه سمت دبيریاخام اهرن پرايس نه تنها در کنگره بازل ح

او . رياست آن با هرتصل بود، برعهده داشت و دستورالعمل های کار کنگره را تنظيم کرده بود
 ،دعوت نامه های مربوط به شرکت در کنگره را تهيه کرده بود که در آنها با اصرار هرتصل

. آشکار و باز باشد ع اشاره شده بود که همه مراحل کار کنگره بايد بطور کامًالبه اين موضو
در دعوت » باز«و » شکارآ«حاخام اهرن پرايس به ياد آورد که هرتصل بويژه بر واژگان 

موضوعی که مخالفت در دعوتنامه همچنين آمده بود که هيچ . کيد بسيار کرده بودنامه ها تأ
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ه نمايندگان از آنجا آمده اند، يا در تعارض با تعهدات شهروندی شان قوانين کشورهايی باشد ک
  . در کنگره مطرح نخواهد شد دراين کشورها باشد،

  
در . به ياد می آورددر شهر وين  1897ماه مارس سال در  را او به خوبی مالقاتش با هرتصل

مری که برای انجام آن را برای کنگره تهيه کردند؛ ااين زمان بود که آنها متن دعوتنامه ها 
هرتصل بر اين باور بود که ملت ها به حل . گرفته بود گفت و گوها و مباحث طوالنی صورت

ن خواهند داد چرا که اين موضوع برای اين ملت ها مسائل زيادی عالقه نشا» مسئله يهوديان«
ونيسم ابراز ملل نسبت به جنبش صهي همه هرتصل گفته بود که ايمان دارد که. ايجاد کرده بود

 بايد به صورتکه مهاجرت يهوديان به سرزمين فلسطين  همدردی خواهند کرد، و تأکيد داشت
اين خواسته، همان چيزی بود . انجام گيرد جامعه بين الملل قانونی و با موافقت افکار عمومی

  . نيز به آن اشاره شد) Balfour(که در اعالميه بالفور 
  

نقطه يک من اين را «: گفت ،ه با قامتی افراشته ايستاده بودحاخام اهرن پرايس در حالی ک
در يک آزمون و  از اين فرصت نيکو بهره مند شدم تا زندگی خود می دانم که در عطف 

به همکاری خالصانه، آرمانگرايانه و  شرکت کنم ودر بازل به قوم خود   نشست مهم مربوط
آن . مانند هرتصل بپردازم درسطح جهان نام آوریاصيل، با شرافت و  ملی در کنار انسانی

هرتصل رادمردی بود که با هرگونه افراط . روزهای بودن با او مهم ترين ايام عمرم بودند
درملی گرايی و شوونيسم بشدت مخالفت می ورزيد و بر اين باور بود که نه تنها بر زجر و 

که به يافتن راه حلی بلو همکيشان بينوای خويش نقطه ی پايان می گذارد،  هموطنان محنت
  . است فوری برای مشکالت اروپا نيز اقدام کرده

  
يده می شد و در شن، حاخام اهرن پرايس با صدايی بغض آلود، که به سختی در اين هنگام

من هنوز می توانم هرتصل را در برابر «: گفتاز چشمانش فرو می ريخت، اشک حاليکه 
ه در ستاده است و خودش به رّد دروغ های مطرح شدکه او در اينجا ايانگار خود مجسم کنم؛

  .»می پردازد مشايخ صهيون پروتوکلکتاب 
  

را  نکه حاخام اهرن پرايس آرام گرفت، کيف دستی اش را گشود و از درون آن اوراقیپس از آ
 صورتجلسه هایچيزی جز متن ثبت شده  اين اوراق،. آورد و به تندنويس دادگاه داد بيرون

 .در استکلهم نبود ل مشايخ صهيونپروتوکچاپ جديدی از کتاب  نيز، و ،کنگره بازل
ه کنگره مربوط ببايد به عنوان مطالب که چند سند ديگر  قاضی ماير به فکر فرو رفته بود

  .بازل به وی ارائه شود
آيا اين امکان وجودد . فصل است 24شامل  ها پروتوکلکه يادآوری کرد شاهد قاضی به اين 
کار کنگره بازل نوشته و يا حتی خوانده باشند؟، را در جريان  ها همه اين متونداشت که آن

ازل درجريان کنگره ب بويژه آنکه نشست های زيادی هم از سوی کميته ها و اجالس عمومی
  بوده است؟
ز کار کنگره، ما در طول آن سه رو. چنين کاری غيرممکن بود هم از نظر عملی« :شاهد گفت

های کنگره گذرانديم؛ در جلسات کميته  هم ديم و نيمی از شبانگاهان رابو به شدت مشغول
شايد . با روزنامه نگاران هم مرتب درتماس بوديم. جلسات عمومی کنگره هم در جريان بود

. بايد هرشبانه روز هشتاد و هشت ساعت می شد تا به همه کارها دراين سه روز رسيدگی کنيم
ديگری هم در اينجا مطرح ممکن نبود، نکته ابدًا چنين کاری  از اينکه به طور عملی یجدااما 

در کنار و  »عامهاحاد ا«با روحيه هرتصل و  لپروتوک جعلی و دروغين کتاباست و آن اينکه 
  .»و ماهيت يهوديت در تضاد است با روح آن
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روز بعد در  يس همان سخنان هيجان انگيزی بود کهبخش بعدی شهادت های حاخام اهرن پرا
پروتوکل به جعل کتاب اين دادگاه ! عاليجناب«: همه روزنامه ها بطور کامل انتشار يافت

مسئله جعل و افتراء عليه . و يا در مورد صهيونيست ها مربوط نمی شود مشايخ صهيون 
مردم يهودی و تاريخ يهود، از اين دادگاه بايد  .يهوديت است که به اين محکمه کشانده شده است

 هر چيزی که ما به آن اعتقاد داشته ايم  ودر سه هزار سال گذشته زندگی شان شخصيت آنها، 
فصلی از  ،اينجا در دادگاه شهر برن. اعاده حيثيت کندو زندگی مان را برای آن فدا کرده ايم، 

اين نخستين باری است که در يک دادگاه . است که به رشته تحرير کشيده می شودتاريخ جهان 
ار و باز مورد توجه قرار می گيرد متمدن، چنين موضوعی به شکل آشک قضايی و در کشوری

انتظار و هيجان،  و با چشمان بسياری از مردم جهان با کنجکاوی، .و در دستور کار است
امروز سوييس  اين دادگاه تنها در رابطه با شکايت جامعه يهودی. است نظاره گر اين دادگاه

نجا اعمال و ادعاها و افتراهای يهودستيزان بلکه در اي. ستعليه اين آقای فيشر و همدستانش ني
يون يهودی هر يک از ما شانزده ميل. و جاعالن عليه يهوديت به قضاوت گذاشته شده است

ميليون تن يهودی بودند؛ شماری که دردهه های پس از آن  16در آن زمان هنوز (جهان 
ار هر يک از ما زيرسئوال رفته اعتب، به شدت احساس توهين می کند، )بسيارکمتر شده است

 دارو همانند يک بيماری واگير ها وافتراهای گستاخانه عليه ما هرگزمتوقف نشدهدروغ است، 
در آينده،  .کرده و زندگی يهوديان را به خطرانداخته است از کشوری به کشور ديگر سرايت

چنين ديدگاه  جعل و تقلب و و رفته و اينکه چنينکه عصر ما در آن فر مردم از ابعاد انحطاطی
و مورد پذيرش بسياری هم بوده است،  هزاران تن را به خود مشغول داشته ،احمقانه ای

  .»انگشت حيرت به دهان خواهند گزيد
  

سکوتی مطلق برفضای دادگاه . نفس را در سينه حبس کرده بودند حضار در اين هنگام همه
وانستند که از اثر اين پيام قوی حاخام اهرون دادگاه نيز نمی ت حتی متهمان. حاکم شده بود
ثير حاليکه با قدی برافراشته و مغرور ايستاده بود، همگان را تحت تأ شاهد در. پرايس بگريزند

. همگی بر اين عقيده بودند که آنها در برابر مرد بزرگی ايستاده اند. دجدی خود قرار می دا
تيم وکالء سکوت کرده بود . ين پيام نياز داشتندآنها همگی به لحظاتی تأمل برای درک مفهوم ا
  .تا هرچه بيشتر اين حرفها اثر خود را بگذارد

  
. ينکه سرانجام لوسلی به سئوال هايی از حاخام پرداختگذشت تا اديگر هم در سکوت لحظاتی 

پراگ را خوانده  ياندر مورد گورستان يهود پرسيد که آيا وی فصلی از کتاب هرمان گوتشه
  است؟ 

و  طوايف ين يک حقيقت آشکار است که از ميان ا شاهد درحالی که سرحال آمده بود، گفت
يان، تنها دو قبيله يهودی جان سالم به معبد دوم يهود ، پس از ويرانیيهودیاسباط دوازده گانه 

ده طايفه ديگر هر ). Benjamin(» بنيامين« و سبط) Jehuda( »يهودا«سبط : در بردند
مالقات و گردهمآيی  از اين ادعا که در رمان نوشته گوتشه،. رخت بربستند يهودی از دنيا

، نشانگر نادرستی کامل هپراگ سخن به ميان آوردقبرستان طايفه يهودی در  نمايندگان دوازده
حقيقت است که همگان اين  حرف درست مطرح شده در آن کتاب گوتشه تنها. نوشتار وی است

   !يک گورستان يهوديان وجود دارد هم ميدانند که در شهر پراگ 
  

به ظهور يکی از ديان نبوده که در ميان يهوهيچ قبيله و گروهی ، از صدر تورات تا کنون
علمی ژنتيک براساس قانون . نوادگان حضرت داوود و سلطنت او بر يهوديان باور داشته باشد

  . و شناخت ژن انسان ها هم که نمی توان چنين وراثتی را شناسايی کرد
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 لوسلی به دادگاه يادآوری کرد که حاخام اهرن پرايس شخصيتی عالی مقام و برخوردار از
بزرگی از معلومات است که اکنون در دادگاه در برابرقاضی و حضار ايستاده و ادای  دريای

  .در مورد تلمود توضيح دهد شهادت می دهد، و سپس خود از شاهد خواست
  

خن دچار ترديد شده بود و فکر نمی کرد که قاضی با ايراد حاخام اهرن پرايس برای آغاز س
اين مسئله بستگی به اين دارد که «: قاضی گفت. سخنانی مشروح درمورد تلمود موافقت کند

به تازگی  حاخام اهرون پرايس گفت،. »نجامدتوضيح در مورد آن تا چه اندازه به طول می ا
او سخن خود را از آنجا آغاز . کرده است کتابی به زبان سوئدی را در مورد تلمود منتشر

تلمود چه چيزی نيست، تلمود در حقيقت آن چيزی که  خواهد کرد که بگويد که اصوًال
تلمود يک اثر ادبی است که در طول يک هزار سال  .تيزان در مورد آن می گفتند، نيستيهودس

ما حقيقت اينجا است که به معنای مطالعه يا آموختن است، ا» تلمود«واژه . نگاشته شده است
 حاخام های نامدار است که قوانين شفاهی دين يهود، يعنیتلمود مجموعه ای از آراء و عقايد 

محصول فرهنگ بشری است که  نتلمود مهم تري ؛را تفسير کرده اند) Mishna(» ميشنا«
حتی و  ، عقايدبيانگر زندگی روزانه مردمی در يک دوره زمانی معين، آداب و رسوم آنها

تلمود منبع قانون، تاريخ، علوم پزشکی، تجارت، کشاورزی و همچنين . شان است خرافات
تلمود در رابطه با همه ابعاد زندگی و رفتار انسان ها در هر سطح ممکن . فرهنگ و علم است

  . سخن به ميان می آورد
  

به او سپرده  بنظرمی رسيد که گوش جان بود،قاضی ماير در حاليکه تحت تأثير بيانات شاهد 
مورد ريشه های تلمود بيان در  است، و لذا، شاهد نيز به سرشوق آمده و جزييات جالبی را

  .ميکرد
 .انسان فرهيخته 2500محصولی از هزار سال تالش  تلمود است؛ ،اين«: حاخام نتيجه گرفت

  . »است درحقيقت آينه تاريختلمود 
. به پرسش و پاسخ با شاهد بپردازداو ند تا متهمان دادگاه اکنون فيشر را به جلو می فرستاد

 پروتوکلشما گفتيد که « :فيشر در حاليکه به يکی از نقل قول های شاهد اشاره کرد، گفت
کدام درست است؟ نوشتارهای مقدس يا  خوب،. هستندواقعی، نوشتارهای مقدس يهوديان 

  .»تندنويس شده از روند کار کنگره بازل؟ پروتوکل
من . مخالفتی ندارمی آيد که شما لطيفه می گوييد، هرچند که با لطيفه گويی هم به نظر م: شاهد

فقط گفتم اگر می خواهيد يهوديت را مورد مطالعه و تحقيق قرار دهيد، بايد نوشتارهای مقدس 
  . واقعی ما هستند پروتوکلاينها  .را بخوانيدما 

کند، رييس دادگاه به کيد خود تأن سئوال پيشين هنگامی که فيشر کوشيد تا بار ديگر بر هما
آمد و گفت که آنها نبايد وی را با چنان پرسش های بی ربطی مورد مزاحمت قرار ياری شاهد 

  . دهند
  

آنها اهميتی «: ماتی به جرج برونشويگ گفت. دراينجا پروفسور ماتی نگران بنظرمی رسيد
آنها . واقعی ندارند  هيچ دفاع ليلش هم اين است کهقاضی را هم آزار دهند، دحتی نمی دهند که 

بعدها چنين اظهاراتی را بيان کند تا عامدانه قاضی را به اين مسير تحريک می کنند که 
آنها نه  .خودشان بتوانند بگويند که قاضی از همان آغاز کار در جبهه مخالف شان بوده است

ا نيز از اعتبار تنها در صدد بی اعتبار کردن شاهدان هستند بلکه می کوشند تا قاضی ر
گيری از اين می دانست که برای جلونبرونشويگ با اين نظر ماتی موافق بود، ولی . »بيندازند

  . چه بايد بکنند امر
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که متهمان دادگاه همچنان پافشاری کرده و می خواهند که اين  به نظر می رسيددر اين مرحله، 
 .کنگره بازل تهيه و تدوين شده استدر  مشايخ صهيون پروتوکلکه گويا  روايت را ثابت کنند

بنا بر اين، برخی از رهبران جامعه يهودی از تيم وکالء می پرسيدند که اگر متهمان اين ادعا 
ها هم سخن برود؟ اما اين فراماسونررا دارند، چه دليلی وجود دارد که در مراحل دادگاه از 

دگاه تنها يک ماجرای مربوط به يادآوری می کرد که اين داآنها به شيتس بود که هميشه ليف
ی گفت اين احتمال او م. مقطع کنونی نيست و برای آيندگان هم ابعاد تاريخی خواهد داشت

توطئه فراماسون ها «همت کهنه شده تمطرح است که بعدها نيز همين متهمان يا افراد ديگری 
به گونه ای جدی و او می گفت که بايد با اين اتهامات . و غيره را مطرح کنند »يهوديانو 

. عميق به مقابله برخاست تا در آينده هم افراد شرم داشته باشند که چنين اتهاماتی را مطرح کنند
  .از دست داد وی تأکيد داشت که نبايد فرصت را

  
به شهادت فرا خواند، که آنها نيز با قاطعيت فراماسونرهای سوييسی را  بنابراين تيم وکالء

را با اتهامات مطرح شده، در زمينه وجود برنامه هايی برای  ش خودارتباط جنب ،تمام هرچه
شخصيت های  اين يکی از. يهوديان يا بدون آنها، تکذيب کردندبه همراه  تسلط بر جهان،

شکالت بود؛ يکی از صاحبان بزرگ صنايع ) Herr Tobler(تابلر فراماسونری، آقای 
درپی شهادت او، فاليش هاور که . دمی ناميدن» پادشاه شکالت«؛ کسی که او را سازی

کارشناس تعيين شده از سوی دادگاه بود، وی را به دروغگويی متهم کرد، و تابلر نيز بدون 
  .شکايت کرد و ادعای غرامت نمود از فاليش هاورآنکه ترديد کند، به نوبه خود، 

  
سئله کوچک م«می خواست يک پيش از آنکه دادگاه به کار خود پايان دهد، جرج برونشويگ 

او گفت که در طول محاکمه از موريس ژولی به . کند به قاضی يادآوریرا هم » وحاشيه ای
پس از اين . و يک يهودی ختنه شده نام برده شده است) Moishe Joel(» وئلمويشه ي«عنوان 

ر روی ميز ولی را به نام موريس ژصادر شده ب اره، برونشويگ يک گواهی غسل تعميداش
، او و يارانش اين گواهی پس از مدت های طوالنی تحقيق و جستجو ، و گفت کهقاضی گذاشت

بدست ) Jura( »وراي«در ناحيه  Lons- de -Saunier را در آرشيو شهرزادگاه موريس،
 Philippe(ولی بود که موريس، پسر فيليپ المبر ژ ييد شدهدر اين گواهی، تأ. آورده اند

Lambert Joly (رنتين اليزابت کورتوافلو فورتون« و خانم« )Fortune Florentine 
Elizabeth Courtois (همان شهر زندگی می کردند و درروز بيست و دوم است که در 

 Saint( »سنت دزير«، در کليسای همان سالدسامبر 17به دنيا آمده و در  1829سپتامبر 
Desire (شده استداده  در برابر شاهدان خانوادگی و دوستان آنها، غسل تعميد .  

  
، در کنار ميز رضايتبر لب و با نگاهی حاکی از  ماتی متوجه شد که قاضی اکنون با لبخندی

ماتی دراينجا به دوستانش گفت قاضی می تواند با آسودگی به . خود به صحنه دادگاه می نگرد
  .اتاق کارخود بازگردد

  
  .را به دادگاه معرفی کنندشاهدی  می خواهنددر اين مرحله بود که متهمان گفتند که ديگر ن

لوسلی و باوم گارتن خسته شده و . حال نوبت شهادت کارشناسان تعيين شده فرا رسيده بود
ادای آنها در دادگاه اعالم کرده بودند که صبح چهارشنبه آماده . چشمانشان قرمز شده بود

خير در آغاز کار تأکه اين بار موجب  قول داده بودند ءشهادت در دادگاه خواهند بود و به وکال
در برخی از مواقع، يک کارشناس ديدگاه های خود را به . دادگاه در آن روز نخواهند شد

يار در چنين مواقعی اين متن کتبی در اخت کتبی در اختيار محکمه می گذارد، که صورت
اما قاضی . اسخ استفاده کنندد که از آن برای پرسش و پوکالی طرف مقابل نيز قرار می گير

اين . هی کارشناسان را بشنودشهادت شفاحاضر است اعالم کرده بود که او تنها ماير
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ز شهادت هايی که در روزهای پيش بيان شده بود نيز مورد برخی ا کارشناسان می بايست در
متن تند نويسی شده ی  برای همين بود که تالش گسترده ای هم به عمل آمد تا. نظر دهند

و تنظيم متون  تندنويسان دادگاه روزهای متوالی به تايپ. آماده شود مباحثات دادگاه با سرعت
  .دست نويسی شده خود پرداختند

  
در طول دو شب متوالی، لوسلی و باوم گارتن در حالی که دهها فنجان قهوه نوشيده بودند، به 

ی کردند دعا م ماتی و برونشويگ.  مطالعه متون ياد شده پرداختند و از آنها يادداشت برداشتند
آنها . دادگاه شوند های نشست که متهمان هرگز ديگر جرأت نکنند که خواستار لغو و تأخيردر

بايد چه واکنشی  ،حتی در مورد اين موضوع که در صورت چنين درخواستی از سوی متهمان
که آنها وقت که متهمان به دادگاه گفتند ، صحبتی نکرده بودند و از اين رو پس از آنهندنشان د

مورد نظر خود ندارند، وکالء خواستار گرفتن تنفسی ديگر برای  افی برای يافتن کارشناسک
  . مشورت بين خود شدند

  
شاهدان  ،می دانستند که شاکيانمتهمان در دو روز پيش از اين جلسه بسيار فعال بودند و 

اثر  ،از همه مهم تر ثير اين شاهدان بر دادگاه وگاه فرا خواهد خواند، اما آنها تأمؤثری را به داد
بيش از هر چيز تيم متهمان  یسيسوي اعضای. ومی را دست کم گرفته بودندآنان برافکار عم

ه آنکه اين رسانه ها به شدت تحت تأثير قرار ، به ويژدرباره مطبوعات سوييس نگران بودند
هم به  تهمانم وکالی. ان را به چاپ رسانده بودندبخش های بزرگی از شهادت شاهد گرفته و

هادت کارشناسان دادگاه نيز صدور حکم به نفع و ش آنها گفته بودند که دفاع چشمگيری ندارند
افکار  ن هراس داشتند که در صورت ادامه اين روند،متهمان از آ. شاکيان را تقويت می کند

مان حتی درميان خود می گفتند، اينجا که آلآنها  .ر آينده آنها را دشوار کندکا ،سوييسعمومی 
  . نيست

  
او که آماده . با خود فکرکرد که اکنون زمان، هنگام نشان دادن رهبری استاما فاليش هاور

کمک کردن به متهمان بود و حتی خود را از شهر ارفورت به برن رسانده بود، درشگفت 
. ستاين محکمه به چه دليلی برپا شده ا مانده بود که هنوز وکالی متهمان درک نکرده اند که

سوييس هم اينجا . نيستپروتوکل مشايخ صهيون کتاب  می گفت اين دادگاه حتی بر سر او
او مدت ها بود که . است ميان يهوديان و آرياييانبلکه اين دادگاه مقابله ای . مطرح نيست

متهمان به گفتگو و  یوکالی سوييس درهمان زمانی که. ظار چنين موقعيتی را می کشيدانت
غول بودند، فاليش هاور روند کار دادگاه مشخشک مرتبط با  و قوانين مباحثه در مورد اصول

 »ولت دينست«ازی ضد يهود از طريق تماس با سازمان نکردن جنبش جهانی  مشغول فعال
)Weltdienst (هايی در بسياری از کشورها داشت و از  اين سازمان اکنون شعبه. بود

مبالغ سنگينی نيز توسط ا تبليغ می کردند و ديدگاه های آن ر که اعضای فعالی برخوردار بود
 هم با هدف جمع آوری پول بيشتر .برای تأمين هدفها هزينه می شد» ولت دينست«سازمان 

خود را ملزم نمی فاليش هاور  همان در دادگاه برن صورت می گرفت اما حتیحمايت از مت
 .در کجا خرج می شود ، واش توضيح دهد که پول به چه طريقی یسوييس ديد که به همکاران

به  نحوه رهبری فاليش هاور را پيشتر به خود جرأت داده وکه ) Von Roll(» فون رول«
برگزيده  وی  ای که به ج) Toedli( »تودلی«و  چالش کشيده بود، از سمت خويش بر کنارشده

  .کاری بسياری نشان می دادشده بود، از خود هم
 

ی را برای ادای زنند تا کارشناسانبه هر اقدامی دست فاليش هاور می گفت که متهمان بايد ب
شهادت به سود خود در دادگاه بيابند؛ تأکيد داشت که وجود کارشناسان برای اثرگذاری بر 

آيا آنها براستی می توانستند کارشناسی را پيدا کنند که بتواند قاضی  اما. قاضی بسيارمهم است
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و توطئه  ، نشست های مخفی برپا داشتهه بازلرا مطمئن کنند که يهوديان در جريان کنگر
  !سلطه بر جهان را طراحی کرده اند؟

با خشم و هيجان برسرمتهمان فرياد می کشيد که شماها حتی نمی دانيد دراطرافتان اورفاليش ه
 به آنها يادآوری می کرد که سرانجام نژاد آريايی به موقعيتی دست يافته که زير. چه می گذرد

رها می گفت که  .قدرت را در دست دارد و درحال تقويت حاکميت خود استهبری هيتلر ر
ی ديگر کشورها را آنها بايد افکار عموم .يهوديان در آلمان کافی نيست از شّر آريايی ها شدن

در حال  ،از دولت آلمان یبخش به درپيش گرفتن راهکارمشابه تشويق کنند، و برای اين منظور
  .مؤثر درجهت تحقق اين هدف بودار کردن بر روی راههای ک
  

ی است و بخاطر اين دادگاه است که فاليش هاور می گفت، دادگاه برن يک فرصت خداداد
با  او. يک باره مطبوعات جهان نيز می توانند راه مؤثری برای تحقق اين اهداف باشند اکنون

، می گوييمآيی ها چه را که ما در گردهممطبوعات آن«: گفتناخرسندی از رسانه های دنيا می 
مطبوعات نمی توانند آنچه را که در دادگاه برن رخ می دهد،  اما حال اين. ناديده می گيرند
به تشريح شهادت شاهدان شاکيان  ،به ويژه آنکه مطبوعات با ذکر جزييات. پوشش ندهند
فاليش  .»می شود، در سطح جهانی بازتاب می يابد گفتهچه که در اين دادگاه  هر. پرداخته اند

مخالف آنها به نظر می رسيدند،  ،برخی از روزنامه نگاران هاور اطمينان می داد که گرچه 
، می شنيدندکه اما بسياری از ديگر روزنامه نگاران حاضر در آن دادگاه، به گزارش آنچه 

حتی ممکن است که با نظرات مطرح شده از سوی نازی ها نيز درنهان موافق پرداختند و مي
  .باشند

  
د يک در مور فاليش هاورمی گفت آيا شما بايد وقت خود را با درگيرشدن در مباحثات بيهوده

او می گفت که شما ؟ افراطی روس تلف کنيد يا اينکه به اهميت اين موقعيت طاليی پی ببريد
ی بسياری را متوجه خود کرده ايد و می توانيد دادگاه گوش های شنوااکنون بخاطر اين 

د که يهوديان تا چه تی که هستند، در دادگاه رسوا کرده و بگوييهمان شکل زش يهوديان را به
  . اندازه تهديدی عليه صلح و ثبات ديگر نقاط جهان هستند

بايد  اولريخ فاليش هاور شده بود که خود وی اين باور درتقويت روز افزون همه اينها موجب 
ر لب و درحالی که چشمک شيطنت با لبخندی ب. حاضر شودبه عنوان کارشناس در دادگاه 

 پروتوکلکتاب آميز می زد، به دوستانش گفت درست است که من کارشناس در زمينه ی 
رشناسی بهتر از من در مورد مسئله يهوديان کا نيستم، اما آيا شما می توانيد مشايخ صهيون

  ؟پيدا کنيد
  

در » ولت دينست«مان نازی ساز نيز مدت ها بود که واقف شده بودند کهمتهمان دادگاه وکالی 
و همه امور مرتبط  با آن گرفته شهر ارفورت آلمان نظارت بر روند دادگاه برن را در دست 

را به تسلط خود در آورده است، و درست به همين دليل است که فاليش هاور نيز به دخالت در 
باالخره متوجه  نيز ورفاليش ها اما وکالی متهمان دراين تّوهم بودند که. اين امر پرداخته است

گاه های آلمان دادگاه به کارگيری تاکتيک هايی را که در داد یخواهد شد که قاضی سوييس
اما همين وکالء يک باره احساس کردند که  .تحمل نخواهد کردمؤثرافتاده بودند، در اين دادگاه 

و می ديدند که خود نيز به دام افتاده و به عروسک هايی دردست فاليش هاور مبدل شده اند 
آنها احساس کردند که چاره . تهمان در دادگاه مسلط استنقش م چگونه فاليش هاور بر تمامی

از  مان به دادگاه معرفی کنند، و لذاای ندارند جز آنکه او را به عنوان کارشناس از سوی مته
  .مهلت کافی برای آماده کردن اظهارات او قائل شود قاضی خواستند
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همه به اندازه کافی با  الی ماير از اين درخواست درحال غليان بود؛س شيتس وخشم ليف
خير ديگری اکنون زمان آن بود که به قاضی تأکيد کنند، تأ بودند و مانورهای متهمان کنارآمده

  . در کار دادگاه به هيچوجه قابل تحمل نيست
  

داخت و گفت، متهمان ی به دخالت در اين امر پربه آرام که نظر ديگری داشت، پروفسور ماتی
لذا به دوستانش گفت مخالفت با . از تأخير در کار دادگاه نيز سودی بدست نخواهند آورد

درخواست مطرح شده در دادگاه، رقصيدن به ساز متهمان است و بايد مانع از بهانه دادن به 
عادل نبوده و استند مدعی شوند که دادگاه در قبال آنها می خو دست متهمين شد؛ بويژه آنکه آنها

يان تنها بخاطر پول بيشتر بوده که يهوديده گرفته است و ناد را برای دفاعی شايسته حقشان
نيستيم ما اين «: گفت ماتی. توانسته اند کارشناسانی را از نقاط  مختلف جهان به دادگاه بيآورند

د به قاضی محول مورد آنها را بايتصميم گيری در . متهمان مخالفت کنيم با مانورهای که بايد
  .لوسلی و باوم گارتن با نظر پروفسور ماتی موافقت کردند نيز سرانجام. »ساخت

  
در اين فکر  قت در کار دادگاه را پذيرفت، وکالی يهوديان برنخير موهنگامی که قاضی تأ

ارائه » کارشناسانه ای«ت های بعدی محکمه، فاليش هاور چه نظربودند که در نشسفرو رفته 
يکم اولريخ  ستوانمورد رد؟ در اين مرحله، تيم وکالی يهوديان، آگاهی های اندکی در خواهد ک

ولت «سازمان نازی  ما خيلی زود از فرصت آشنايی و تعمق درکار، افاليش هاور داشت
  .در شهر ارفوت آلمان برخوردار شد» دينست

لذا، نشست  کنند وقاضی شش ماه به متهمان فرصت داد که ديدگاه کارشناسانه خود را تهيه 
   .موکول کرد 1935بعدی دادگاه را به روز بيست و نهم آوريل 

  
زندگی عادی  اه هرچه زودتر به انجام برسد تا او نيزجرج برونشويگ اميدوار بود که کاردادگ

که در  راس کوشيده بود. او در مورد اميل راس احساس گناه می کرد. خود را از سر گيرد
اکنون . دفتر وکالت آنان را همچنان گشوده و مشغول به کار نگاه دارد ،مدت طول تمامی اين

اودت نيز که با صبر و حوصله  با. او به سر کار خود باز می گشت که شش ماه وقت داشتند،
که اين زوج عاشق و جوان اکنون زمان آن رسيده بود . او را می کشيد، ازدواج می کرد انتظار

  .هدهم سروسامانی دبه زندگی خود 
  

ش هاور اصرار داشت که وقفه ی چند ماهه فالي. داشتنددر سراما متهمان برنامه های ديگری 
درهمين چارچوب بود که . دادگاه بايد به خوبی مورد بيشترين بهره برداری قرار گيردکار  در
معرفی شده از سوی شاکيان يک رشته عمليات بی سابقه در مطبوعات را عليه کارشناسان  آنها
افکار عمومی  هدف اين بود که اعتبار لوسلی را در. دندآغاز کر ،لوسلی عليه به ويژه ،گاهداد
در همين راستا بود که . از ميان ببرند و نيز اميدوار بودند که خود او را هم عصبی کنند را

  .ناميده بودند» شاهد يهودی«را لوسلی  مطبوعات وابسته به متهمين در کشورهای مختلف،
  

پروفسور برن يعنی  يگر متهمان، ارائه شکواييه ی بزهکاری عليه شاهدان دادگاهتاکتيک د
، بودنهايمر، ماير آبنردکترن پرايس، حاخام اهرسواتيکوف، حييم وايزمن، شلوسبرگ، 

شاکی اين شکواييه ها نيز يکی از رهبران جنبش . فاربشتين، ميلياکوف و نيکاليوسکی بود
 Wuergler( »وورگلر اوبرست گروپن فيرر«زوريخ يعنی  از شهر ناسيونال سوسياليست ها

Oberstgruppenfuehrer( بود که خود درگذشته به جرم جعل در دادگاهی محکوم شده بود .
انتشار داده بود که  مشايخ صهيون پروتوکلاو همچنين جزوه ای را در مورد کتاب 

 دستگيریيش مدعی شده بود که او در شکواييه ها. کاتورهای گزنده ای بودکاريدربرگيرنده ی 
  .فوری شاهدان دادگاه برن بدليل دادن شهادت های دروغ، يک ضرورت است
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عليه  روز پيش از آنکه دادگاه شکواييه های مطرح شده ، دو1935 روز دوم ژانويه سالدر 
اوج نمايش های «رلين، اين طرح دعوی را رد کند، يک روزنامه آلمانی در بکامًال شاهدان را 

  .مرتبط  با کار دادگاه برن ناميده بود» راماتيکد
  

اعالم  ، وکيل دعاوی متهمين، روف،1935درهفدهم مارس . گويا همه ی اينها کافی نبوداما 
سازمان همه چيز نشان می داد که . جرم ديگری را عليه شماری از شاهدان به دادگاه ارائه داد

ه نمايش های دراماتيک ديگری را درارفورت همچنان می خواست ک» ولت دينست«نازی 
  . خلق و کارگردانی کند

  
   

  کارشناسان دادگاه 
  

نزديک می شد و وکالی شاکيان خود را برای آخرين پرده ی  1935آوريل  موعد بيست و نهم
می خواهد  فاليش هاورليفشيتس احساس کرده بود که نظراتی که . محاکمه برن آماده می کردند

متهمين ارائه کند، وخيم ترين و شديدترين سند ضد يهودی است که تا  در مقام شاهد کارشناس
و حکم قاضی هرچه که باشد،  نتيجه کار دادگاه ليفشيتس می گفت. به حال منتشر شده است

ديدگاههای تند ضد يهودی فاليش هاور نيز به عنوان بخشی از اسناد و مباحثات و نظر 
می گفتند برونشويگ و ماتی . ، توزيع خواهد شد»است کارشناسانه ای که به دادگاه ارائه شده«

هرچند که نظرشان ممکن است يک ساده لوحی يا خوش بينی باشد، اما تأکيد داشتند که 
ی نازی نيز سرانجام جرأت انديشه ها حرفه ای يک مبلغ برايشان سخت است که باورکنند که

به دادگاهی » کارشناسی«نوان نظر کند که اوراقی مملو از ديدگاههای يهودستيزانه را زير ع
يک يا چند به اصطالح کارشناس ديگر را  فاليش هاور حتم داشتند که .قابل احترام ارائه کند

وکالی شاکيان درميان خود می گفتند . هم برای تهيه اسنادی دراين رابطه به خدمت گرفته است
بطی عنوان کرده اند، ولی که هرچند وکالی متهمين تا اين مرحله دادگاه، سئوال های بی ر

تبليغات ضد يهودی  امکانش بعيد است که همين وکالی متهمان نيز موافقت کنند که يک رشته
  .به دادگاه ارائه شود» ارشناسانهديدگاه ک«تحت عنوان 

با شگفتی درمانده بود و می گفت شما دکتر وينر در برابر اين نظرات برونشويگ و ماتی، 
صحنه اين متهمان سوييسی و وکاليشان نبودند که  ين استدالل می کرد کهاو چن. ساده دل هستيد

 گردان امور مربوط به متهمين دادگاه می شدند، و حتی اين جبهه ملی نژادپرست سوييس نيست
يک صحنه نبرد جدی    به  اين دادگاهبلکه به باور دکتر وينر، . در اين دادگاه نقش داردکه 

به خوبی   او از مدت ها قبل .سوم مبدل شده بود؛ نه کمتر، نه بيشتر ميان يهوديان با خود رايش
ت که کيد داشمی آيد، و تأنازی ها بردانست که کارهای ناجوانمردانه بسياری از دست اين  می

 دکتر وينر. را برای پيشبرد هدفشان در قبال اين دادگاه دارندمتفاوتی کامًال  نازی ها قواعد
گفت  او بارها و بارها می. هاور همه آنها را شگفت زده خواهد کرد هشدار می داد که فاليش

  .که بايد انتظار بدترين احتماالت را کشيد
  

شيتس و وينر نيز هنگامی که سند ششصد صفحه ای تحويل داده شده از سوی اما حتی ليف
نيز به ا ديدند، از تعجب درماندند؛ کتابی قطور بود که هيچ نيازی دادگاه رفاليش هاور به 

مطالعه همه مطالب آن برای پی بردن به مفادش نبود و تنها تّورقی کوتاه برصفحات اين کتاب 
نکرده تا حتی از زبانی علمی برای تالشی  کافی بود که نشان دهد فاليش هاور کوچکترين

تيم وکالی برن با خود گفت که ما در انتظار يک امر غير . حمالت ضد يهودی خود استفاده کند
  . تظره بوديم اما نه گستاخی به اين ابعادمن
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را سرهم » ولت دينست«سوی سازمان نازی  در اين کتاب نازيها مقاالت پيشترانتشار يافته از

بندی کرده بودند؛ مطالبی که در آنها همگی به يهوديان شديدًا حمله شده بود؛ ادعا شده بود که 
 های مختلف و دارای بدترين مشخصه هایبدترين پسمانده های نژادمجموعه ای از يهوديان 

جنايتکارانه يهوديان را حتی می شود در که اهداف  ادعا شده بود .هر يک از اين نژادها هستند
و يهوديان نژادی غيراخالقی و ضد اخالق  گفته شده بود که. سيما و چهره يهوديان مشاهده کرد

پايان کار عليه مسيحيان به جنگ که تا  همگی اعضای باندهای مافيايی و گانگستری هستند
  . خواهند پرداخت

  
ک ترين شيوه، نازی ها تأکيد کرده بودند که يهوديان با وحشتنا »خصلت های«پس از تشريح 

يهوديان «نوشته بودند که . راه حل های ساده و ابتدايی برای مقابله با يهوديان کافی نيستلذا 
 راه برای رها ساختن وطن ما از اينا يک تنه. های فرهنگی ما حذف شوندبايد از محيط 

، که آن هم  تنها با يهوديان یصد در صد منزوی کردن کامل و :طاعون وحشتناک وجود دارد
  .»کامل اين نژاد امکان پذير خواهد شد ا نابودی فيزيکیاجرای شيوه ای پيگيرانه و ب

  
شده بود، مانند عقيم  ست يهوديان ذکربرای رهايی از دکمتر افراطی نيز روش های راه و 

  .و نيز گرفتن هرگونه حق و حقوق انسانی يهوديان حق تابعيت سازی، سلب
در ميان شگفتی عميق يهوديان سوييس و وکاليشان، کتابی که فاليش هاور زيرعنوان نظرات 

خود به دادگاه ارائه کرده بود، تکرارهمان مطالب تند ضد يهودی بود که در » کارشناسانه«
  .منتشر شده بود» ولت دينست«طوالنی در روزنامه های وابسته به دوره ای 

  
همان جلسه نخست ازسرگيری کار محاکمه، بايد تالش که در جرج برونشويگ اصرار کرد

 ماتی برای اين هدف. محروم کند» کارشناس«شود که دادگاه فاليش هاور را ازعنوان 
که اين امراتفاق نمی افتد زيرا بعيد  ولی به او اطمينان داد کردبرونشويگ آرزوی موفقيت 

» کارشناسی«متهمان شهادت دهد، از عنوان  که حاضر شده به نفع »کارشناسی«تنها است که 
طرف  محروم شود؟ ماتی می گفت، در آن صورت، متهمين ضجه خواهند زد که دادگاه بی

ًا دندان روی اضی دادگاه که به عواقب دستوراتش واقف است، حتمقبه باور ماتی، . نيست
  .هاور با احترام رفتار کندفاليش جگر خواهد گذاشت و خود را ناچار خواهد ديد که با 

  
سالن دادگاه برن مملو از حضار در نخستين روز از سرگيری کار دادگاه پس از شش ماه وقفه، 

اما . تيم وکالی برن نگران بود که بخاطر اين وقفه طوالنی، افکار عمومی خسته شده باشد. بود
صندلی  از سراسر جهان، بخش ويژههمراه با جمعيتی خيره کننده، خبرنگارانی نيز . چنين نبود

از  نيز دو رديففاليش هاور . بودندهای نمايندگان مطبوعات را به خود اختصاص داده 
 کرده بود که همگی با اونيفورم کامل نژادپرست خود رزرو صندلی ها را برای هواداران

  .آنجا حضور داشتنددر  نازی ها
  

تلگرام دريافت  در آغاز نشست، بدون هيچ تفسيری، تنها جمله ذکر شده دريک قاضی دادگاه
من نمی توانم در دادگاه «: دراين تلگرام آمده بود. را خواند ،تئودور فيشر ،شده از سوی متهم

خود برونشويگ نجواکنان به همکارانش گفت که فيشر حتی زحمتی به جرج . »شرکت کنم
  نداده که بگويد چرا نمی آيد؟ 

  
همه اعالم جرم های جنايی که آنها قاضی دادگاه با صدای خشکی به اطالع متهمان رساند که 

فاقد پايه و اساس شناخته شده و دليل  در طول ماههای اخير عليه شاهدان ارائه کرده بودند،
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هنگام روف، وکيل اصلی در اين . رد وجود نداردديگری برای تحقيقات بيشتر در اين مو
آنها  متهمين، از جای برخاست تا توقف ديگری در کار دادگاه را درخواست کند، و گفت که

  .دادگاه را بررسی کنندقاضی  تازه اعالم شده از سویموضوع اين بايد 
  

جای از برای بيان اعتراض ولی پيش از آنکه او  اين درخواست، ماتی را از کوره بدر برد
  . مخالفت کرد ضی با درخواست روفبرخيزد، قا

که ديدگاه کتبی همه نگاهها اکنون به سوی فاليش هاور دوخته شده بود زيرا او آماده شده بود 
می خواهد از فاليش هاور  برونشويگ گفت که ابتدا او. به دادگاه ارائه دهد خود را رسمًا

يش هاور در سازمان برونشويگ در مورد نقش فال های سئوال. پرسش هايی به عمل آورد
، ارتباط نزديک او با رهبران نازی ها در آلمان و نقش »ولت دينست«يهودستيز و نازی 

را در همه اين توصيفات  فاليش هاور. تيز بودرهبری او در سازمانهای بين المللی يهودس
  .مورد خود پذيرفت و گفت که آنها را نه اتهام، بلکه مايه افتخار برای خود می داند

  
درخواست برای سلب  ما همانگونه که ماتی پيش بينی کرده بود، قاضی تصميم گرفت کها

هر فردی متهمان آزادند  عنوان کارشناسی از فاليش هاور را رد کند و چنين استدالل کرد که
برونشويگ با  ناراحتی به پروفسور . را که خود می خواهند درمقام کارشناس معرفی کنند

اليش هاور تربيون و صحنه دلخواه خود را برای تبديل دادگاه به يک ماتی گفت که اکنون ف
  .نمايش کامل ضد يهودی بدست آورده است

  
به عنوان کارشناسان طرف اوم گارتن اعالم کرد که ماههاست ديدگاههای لوسلی و بقاضی 

 به عنوان کارشناس طرفديدگاههای فاليش هاور را  شاکی در اختيار اوست و اکنون نيز که
تواند وارد مرحله نهايی خود شود، و نيز گفت که در اين ، دادگاه می ردهدريافت کمتهمين 
شناسان به معرفی شفاهی خود خواهد پرداخت و به پرسش های دادگاه هر يک از کارمرحله، 

پروفسور باوم نخست کارشناسان از سوی طرف شاکی؛ . و وکالی طرفين پاسخ خواهد داد
تعيين شده از سوی ارشناس ، و سرانجام نيز کفاليش هاورمتهمان، گارتن، سپس کارشناس 

  . جواب خواهند دادلوسلی به پرسش ها دادگاه، 
نيز خواهد خواند اما آنها موظف  کارشناسان راکتبی  که او با دقت ديدگاههای قاضی تأکيد کرد

در  بينی کرد که نمی شد اصًال از قبل پيش. هستند که نظرات خود را  نيز شفاهی بيان دارند
اما فاليش هاور پنج  وم گارتن و لوسلی هريک چند ساعتی طول می کشدبا های حاليکه شهادت

  .لی به ارائه شهادت بپردازدروز متوا
  

را با اين اظهارات  او سخنانش. ادت آماده کرده بودشهادای باوم گارتن به خوبی خود را برای 
اد که و سپس توضيح د ،ک جعل تاريخی استي مشايخ صهيون پروتوکلآغازکرد که کتاب 

يسه به مقا او نيز برای تأکيد بر نظراتش،. عل انجام شده استکار جچگونه و بوسيله چه کسی 
  .اين کتاب با متن کتاب موريس ژولی متوسل شد

  
سال به شکل کنونی آن، درفاصله  ل مشايخ صهيونپروتوک کتاب باوم گارتن از جمله گفت که

ی دقيق در اين دوره ی ده تاريخ تدوين شده اما گفت که شخصًا از ذکر 1900تا  1890های 
ساله خودداری می کند و نيز تأکيد کرد که البته دادگاه حق دارد که نظر ديگری را بر اساس 

  . شواهد مطرح شده، ارائه کند
  

ه از بيان شدحتی دانشمند کارکشته ای چون پروفسور ماتی نيز با يک لبخند از اين موضع 
  . رضايت کرد وم گارتن ابرازباسوی 
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او نمی تواند اين موضوع را نيز ناديده بگيرد که جاعالن کتاب  وم گارتن ادامه داد کهبا
و  ممکن است تنها به رونويسی و سوء استفاده از کتاب موريس ژولی بسنده نکرده ل هاپروتوک

قوی می رود که آنها از کتاب  به منابع ديگری هم متوسل شده باشند، همانگونه که احتمال
اما شاهد و قرينه ای وجود ندارد که براساس آن بتوان گفت . هرمان گوتشه نيز استفاده کرده اند

  . که خود گوتشه از کتاب ژولی استفاده ای کرده باشد
باوم گارتن در حاليکه توجه قاضی را به شهادت های ارائه شده در اين پرونده جلب می کرد، 

بايد در رابطه با برخی کند، اما با تکرار آن شهادت ها وقت دادگاه را تلف  می خواهدگفت که ن
مدرکی در  او افزود، نه تنها هرگز هيچ دليل و. ويژه به ابراز نظر بپردازد از موضوعهای
لکه او با قاطعيت تمام به خود وجود نداشته، ب مشايخ صهيون پروتوکلکتاب مورد اصالت 

با روح يهوديت در تضاد است؛  کامًال ل هاپروتوکاين به اصطالح بگويد که اجازه می دهد که 
  .باورمند به وحدانيت پروردگار می باشداصلی پيدايش دين های  يهوديتی که سرچشمه 

اگر يک «: به تاکتيک های يهودستيزان اشاره کرد و گفتوم گارتن با لبخندی استهزا آميز، با
ی خاصی بپيوندد، يهودستيزان بالفاصله آن را دليلی برای يهودی به سازمان اجتماعانسان 

 قلمداد می کنند، و هنگامی نيز که پروتوکلکتاب  وجود توطئه يهوديان و سنديتست بودن رد
به يهودی بودن متهم خواهند بالفاصله  غيريهودی به همان سازمان می پيوندند، او را هميک 
  .کرد

  
ارتباطی با محکم گفت که يهوديان هيچ  ش، با لحنیوم گارتن درادامه شهادتپروفسور با

او افزود، يهوديان نه تنها تحت . سونرها ندارند و آنها جهان را زير سلطه خود نگرفته اندفراما
که يهوديان  متحد نشده اند، بلکه حقيقت اين استيک برنامه خاص و يک رهبری يکسان با هم 
  .مرده می شوندبه شکل بارزی، مردمی پراکنده و غيرمتحد ش

  
باوم گارتن گفت، جنبش صهيونيسم تنها يک هدف را دنبال می کند و آن چيزی جز فراهم 

صهيونيست ها اين حقيقت را نه تنها در حرف و بيان، . آوردن يک وطن برای يهوديان نيست
کامًال راست نشسته و با غرور سخن او در حاليکه . بلکه در عمل نيز به اثبات رسانده اند

سربرآوردن  ها پروتوکل گفت، چشم در چشم فاليش هاور دوخت و افزود، نويسندگانمي
ديکتاتوری های مدرن را پيش بينی کرده بودند اما ديکتاتوری در مملکت داوود درميان اين 

  .پيش بينی ها نيز نبوده است
ن برخی وم گارتن با پوزشخواهی از ساحت دادگاه، خواست اجازه يابد درمورد بی اساس بودبا

پاسخ  - حتی اگر وقت دادگاه را اندکی می گيرد - از اتهامات براستی فاجعه بار درمورد يهوديان
ی است که بلشويسم و اين در حال او گفت، يهوديان با تعلقات دينی شان شناسايی می شوند. دهد

لی و نيز يک پديده ارتجاعی شمرده می شوند ها پروتوکل خدا را قبول ندارد و بی مذهب است؛
د او افزود، وی می تواند همچنان ادامه دهد و بيان دار. يک ايدئولوژی انقالبی است بلشويسم

 ، فاقد منطق و استدالل عقالنیها پروتوکليهوديان در کتاب  که چگونه هر اتهام وارده به
ی او اهها را در بيانات کتبی ارائه شده از سودادگاه می تواند همه اين ديدگ افزود که است، اما

   .هم بخواند، و لذا اکنون مايل است که وقت خود را به مسائل ديگری اختصاص دهد
  

يک توطئه يهودی در کار  براستی اصالت داشت، و ها پروتوکلباوم گارتن گفت، اگر کتاب 
نيز رخان مّو، پس بايد گفت که تمامی تاريخ بشريت يک نمايش بوده و دراين صورت، همه بود

نيان ساده لوح اين توطئه بوده اند، و اگر ادعای يهودستيزان را قبول کنيم بايد صرفًا تنها قربا
تمامی رخدادهای بشری، اين شيوخ و بزرگان يهودی هستند که  در پشت صحنه هم بپذيريم که

ها، شاعران، مورخان و فالسفه را در امپراطوری ها؛ پادشاهان، ژنرال ها، پاپ همه افسار 
  . دست داشته اند
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اجتماعی  يار خطرناک است چرا که تمامی بافتاين تئوری بسم گارتن گفت، براستی که باو
ع اصلی انديشه های شيطانی باز منابياسی جهان را مختل می کند، و توجه الزم را از وس
ارزش های  برابری اجتماعی را رد می کند و تمامیدارد، آرمان های آزاديخواهانه و مي

  .به زير سئوال می برده و يکجا يک  تنفرهنگ اروپايی را 
از هر منظری که که در بخش پايانی سخنانش گفت که بر اين باور پای می فشارد باوم گارتن 

يک ادبيات جلف و هرزه و افتراء آميز بيش  مشايخ صهيون پروتوکلکتاب نگريسته شود، 
کی کوفسخوبی راچاو گفت، اثر اين کتاب در روسيه محدود بود زيرا همگان درآنجا به . نيست

اما اين يک حقيقت است که اين کتاب موجب يهودی کشی ها . شناختند میو جعليات او را 
را  عليه بخشی ديگر، قتل عام ها و با تحريک بخشی از مردمدر روسيه شد ) پوگرومها(

و تصديق می کرد و هنوز نيز برای تکرار چنين اعمالی در ساير سرزمين ها،  تحريک و تبليغ
مشايخ  پروتوکلکتاب باوم گارتن درجمله پايانی خود گفت که  .يک فتنه گر را داردنقش 

و واقعی عليه هر جامعه ای است که در تالش برای پاسداشت و حفظ  تهديدی جدی صهيون
  .آزادی و دمکراسی خود است

قاضی به نشانه ی احترام، سر ، پروفسور باوم گارتن در برابر سخن گفتن سه ساعت پس از
  .در صحن دادگاه رفت رود آورد و از جايگاه ادای شهادت خارج شد و به سوی صندلی اشف

  
هم اميل راس و هم اودت برونشويگ هرگز نمی توانستند پنج روزاز کار دادگاه را که به 

جرج برونشويگ به . شنيدن سخنان هذيانی فاليش هاور سپری شده بود، فراموش کنند
اما اودت . ه بود که بهتر است در خانه بماند و به دادگاه نيآيدنوعروسش، اودت، پيشنهاد کرد

عاشق، به اين اندرز جرج گوش نداده بود؛ يکی از موارد معدودی بود که حرف شوهرخود را 
اودت با خود گفته بود در  .طفلی نيازمند مراقبت روحم نيستمگفته بود که من . نپذيرفته بود

حکمه خواهد نشست و حمايت همراه با سکوت خود را تمامی طول روند دادگاه در سالن م
پس از سالها از پايان . اما براستی که يک کابوس درجريان بود. برای جرج فراهم خواهد آورد

کار آن دادگاه، اودت هنوز به خوبی به ياد می آورد که قاضی چندين بار به فاليش هاور 
مقام قاضی، نه خطاب به حضار دادگاه هشدار داد که او بايد سخنان خود را خطاب به وی در

فاليش هاورهربار عذرخواهی می کرد و مدعی می شد که عادت اوست در مقابل . ابراز کند
حضار در هر گردهمآيی صحبت کند، اما پس از لحظاتی دوباره يادش می رفت و سرش را به 

  . روی حضار برمی گرداند و خطاب به آنها سخن می گفت
  

  اما در ميان همه اتهامات توهين آميزی. ياد نمی آورد  اليش هاور را بهاودت همه شهادت ف
که فاليش هاور عليه يهوديان برزبان آورد، يکی از آنها بويژه بر اودت اثر گذاشت، گرچه اين 

فاليش هاور . توهين تا آن هنگام بدترين سرزنش های بيان شده از سوی او عليه يهوديان نبود
بود که يهوديان بچه های خود را با آب دهان می شويند تا در مصرف آب  گستاخانه ادعا کرده

  !و صابون صرفه جويی کنند
  

که به هيچ  پا ايستاد و با لحنی محکم و بدون آن فاليش هاور به مدت پنج روز تمام برسر
ولی او ادعا کرد که موريس ژ. منبعی اشاره کند، به اتهامات و سخنان بی پايه و اساس پرداخت

در ) Marrano(» مارانو«اعقاب او از يهوديان . ی بوديک يهود يک فراماسون و احتماًال
ولی درخفا همچنان (ير مذهب دادند از دين يهود به مسيحيت تغيپانيا بودند که به ناچار اس

ولی و اليش هاور دو عکس، يکی موريس ژف ).پايبندی خود را به آيين يهود حفظ می کردند
درحالی که ! که دارای ريشی شبيه به هم بودند س را به قاضی نشان دادديگری کارل مارک

  .همگان می دانستند که در آن سالها بسياری از مردان چنين ريش هايی داشتند
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پروتوکل به قلم فيليپ گريوز در رّد   تايمزفاليش هاور مقاالت منتشره در روزنامه بريتانيايی 
يک مانورهای پوششی « او شهادت دشاليه را هم. اميدن» يک افسانه ترکی«را  مشايخ صهيون

. مطلب نوشته بود، حمله کرد ها پروتوکلاو به هر نويسنده ای که  عليه کتاب . خواند» يهودی
مدعی شد که اين کتاب اصًال به يهوديان به ديده تحسين می نگرد و بنابراين، ممکن نيست که 

اب اشارات منفی بسياری عليه پليس و کت شد که او مدعی. افراد ضد يهودی نويسنده آن باشند
ب بوسيله يک عضو پليس تشکيالت اطالعات مخفی دارد و پس چگونه ممکن است که کتا

  روسيه نوشته شده باشد؟مخفی 
  

» اخاد هاعام«نقل قول کرد که گفته بود  هم از لسلی فرای فاليش هاور بدون هيچ شرمندگی،
صهيونيسم را يک نماد می دانسته و » اخاد هاعام«که  و گفت را نوشته ل هاپروتوککتاب 

ميخواسته است که يهوديان برسراسر جهان مسلط شوند درحالی که هرتصل يک صهيونيست 
واقع گرا بوده که می خواسته ابتدا کشور يهودی برپا گردد و سپس، مرحله تسلط  بر سراسر 

  . جهان شروع شود
  

آنجا که يهوديان در جريان کنگره بازل تعجيل می کردند، تمام گفت، از  فاليش هاور با جّديت
ذکر شده در کتاب همه ايده های  دربرگيرنده مشايخ صهيون پروتوکلکتاب  ی،از اين رو

همچنين بر پايه  ها پروتوکلفاليش هاور افزود، کتاب . نبود گفتگوهای نوشته موريس ژولی
ه خمير مايه کتاب خود را از ژولی، گوتشاو گفت، همانند موريس . گوتشه نبودفصلی از کتاب 

نی سخنرا«يک سند مخفی باستانی که ريشه در روسيه داشت و در کتاب از آن به عنوان 
از سوی يک حاخام در شهر  1859اين سخنرانی در سال . بود ياد شده، گرفته» حاخام

اين حقيقت  مًالفاليش هاور کا ،در اين اظهارات. ايراد شده بود)  Simprofol( »وفولسيمپر«
» سخنرانی حاخام«نوشته گوتشه، با نام  1880می گرفت که آن فصل از کتاب سال را ناديده 

  .صرفًا تخيلی بود
  

د دهه توسط وقايع تاريخی چن ها پروتوکلکتاب  وحقيقی بودن اصالت فاليش هاور ادعا کرد که
به ظهور ، نی اول بودندمسبب جنگ جهايهوديان  ،به باور او .پيش از آن به اثبات می رسد

ن را تحقير کرد، و همچنين اين پيمان ورسای را سازمان دادند که آلما بلشويسم ياری رساندند،
 متحد کردن جهان بر اساس مدل ،آن را بوجود آوردند که هدف از ملل بهوديان بودند که جامعه

يان کار ادامه خواهد مبارزه عليه يهوديان در آلمان تا پا«: او افزود. يهودی بود و الگوی
  . »داشت

  
نفرت شناخته شده يهوديان عليه هر چيز  ل هاپروتوکفاليش هاور گفت، از آنجا که کتاب 

 به عنوان دليلی. دارد ی بايد پذيرفت که اين کتاب سنديتيد می کند، از اين روغيريهودی را تأي
 ،سی مسيح، محمد، ناپلئونعي اليش هاور نقل قول هايی را ازبرای اثبات ادعاهای خود، ف نيز

تورات، انجيل، تلمود، اسنادی از قرون وسطی، روزنامه ها و نشريات کتاب دعای يهوديان، 
مختلف، بخش هايی از نوشته های ضد يهودی و نويسندگان يهودستيزی مانند آلفرد روزنبرگ، 

 Theodor(ن تئودور مومسمّورخ ولتر، کانت، واگنر، گوته، و البته نيز گفتارهايی را از 
Momsen (و ديگران بر زبان آورد!  
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  اولریخ فالیش هاور،
  یهودستيز نازی سرسپرده هيتلر و آلمان نازی،

  عليه یهودیان و به سود یهودستيزان در دادگاه برن سخن گفت

  
 هايی نيز به ديدگاه هایبه صورت تبصره  ،شده از سوی فاليش هاورنقل قول های بيان 

  . کتبی ارائه شده از سوی او به دادگاه، افزوده شده بود» کارشناسانه«
او از خاطر نبرد که حتی اين ادعای تمسخر آور را مطرح کند که گويا آيين های نشست های 

  .فراماسونی همگی  برگرفته از يهوديت است
  

نيای اقتصاد مسلط فاليش هاور برای اينکه از منظرخود نيز اثبات کند که يهوديان چگونه بر د
يم برقرار شده از سوی ، به تحرهستند و می خواهند تجارت دنيا را با فروپاشی روبرو کنند

  .يهوديان عليه محصوالت و کاالهای توليدی در آلمان نازی اشاره کرد
  

نوان جنايتکار معرفی کند؛ به ع را آوریم يهوديان نا او اين گستاخی را نيز داشت که حتی
به عنوان منشی ) Sir Philippe Sassoon(دی بريتانيا، سر فيليپ ساسون وزير هوانور

نخست وزير انگلستان و عامل پخش ترياک و مواد ) Lloyd George(خصوصی لويد جرج 
  .مخدر نام برده شده بود

  
او گفت که کتاب . پرداخت نيز اظهاراتش، فاليش هاور، به مباحث حقوقیدر بخش پايانی 

 »هامرفرالگ«آلمانی  یاز سوی انتشارات، چاپ شده يونمشايخ صه پروتوکل
)Hammerverlag ( ترجمه ای از صرفًا  جعل دانست، چرا که اين کتاب،را  نمی توان يک

بود، پروتوکل مشايخ صهيون که همانا  را اين کتاب خارجی است؛» خارجی« يک کتاب
ود او افز. ديان پرداخته استرست دانست، زيرا کتاب به تشريح باورها و کردار يهوشد نادنمي

کتاب را ثابت کرد اما از منظر حقوقی چنين يک  »سرقت«حتی اگر بتوان از منظر ادبی، 
  .امری امکان پذيرنيست

  
» ادبيات افتراء آميز«را هرگز نمی توان در شمار  ها پروتوکل، کتاب درهرحال، به گفته ی او

  .دانست
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ا نقل کرده محققان تورات ر ش هايی از نوشته هایاليش هاور در اظهاراتش بخاز آنجا که ف
به  بود، سازمان هايی که اين پژوهشگران وابسته به آنها بودند، سريعًا نامه هايی اعتراضی

آنها تأکيد کردند که . گستاخانه ناميدند دادگاه فرستادند و شهادت فاليش هاور را خود يک جعل
خ خودداری می کنند ولی اميدوارند که اين دراين مرحله از تعقيب قضايی اين جاعل گستا

   . رفتار او در حکم قاضی مد نظرقرار گيرد
درآن روزها صفحات مطبوعات به بازتاب گسترده اظهارات فاليش هاور دردادگاه اختصاص 

در آلمان و چند روزنامه خارجی وابسته سخنانش  همانگونه که انتظار می رفت،يافته بود، و 
اه های بشدت انتقادی عليه او منتشر ديدگ يش قرار گرفت اما ديگر نشريات،به آلمان مورد ستا

  .می کردند
  
جرج  د در دادگاه ادای شهادت دهد،روزی که قرار بود لوسلی به عنوان شاه آنشب پيش ازدر 

همه آنها خسته بودند ولی به . برونشويگ به اودت گفت که اين آخرين شاهد دادگاه خواهد بود
جرج برونشويگ به ارزيابی کار خود درمراحل دادگاه . ی بردا خوابشان نماين آسانی ه

بهتراز آنچه که  ه آيا او می توانست کاری بيشتر ياکپرداخته بود و با خود کلنجار می رفت 
  .کرد، ارائه کند

  
بيشتری برای به دور يکديگرگرد آمده بودند، اما چيز  اعضای محفل آنها، در آن شباهنگام،

 گرفته بودند کهتصميم خود را  صميم گيری وجود نداشت بويژه آنکه پيشتر از آن،بحث و ت
ی، جمع بندی  و نتيجه گيری های پايانی دادگاه را از منظر چگونه برونشويگ و پروفسور مات

  .تيم شاکيان ارائه کنند
  

تی از پروفسور ما. دادگاه را جرج برونشويگ انجام داده بود تا آن هنگام  بخش بزرگ  کار
در صحن دادگاه به وی اجازه  راضی و مغرور بود و با طيب خاطری عميق،اين شاگرد خود 

لند آوازه غيريهودی نياز دارند تا او می دانستند که به يک وکيل بخود داد، اما آنها می بيان 
  .اظهارات نهايی را بيان کند

  
حقوقی خود کار کرده بودند آنها در طول شب های طوالنی بروی  تنظيم سخنان پايانی گروه 

. ز شهادت لوسلی بايد متن تهيه شده را تغيير دهندپس ا اما برای آنها نيز روشن بود که
کتبی لوسلی را مطالعه کرده ولی در اين پنج روز  یبرونشويگ و ماتی با دقت تمام ديدگاهها

در سالن دادگاه  لوسلی در همان حال که. در موضع گيری های وی شده بودند  متوجه تغييراتی
فاليش هاور گوش فرا می داد، به سختی می توانست عصبانيت و  بود و به گفته های   نشسته

فت، غيريهوديان گاه شيتس به برونشويگ گليف. را از سخنان او کنترل کند بی قراری خود
ف ما يهوديان نسل هاست که هد .يهوديان تبليغات يهودستيزانه را تحمل می کنندکمتر ازما 

  . ار آييمکه چگونه با آنها کن ی، به خوبی آموخته ايمو از اين رو  چنين حمالتی قرار داريم
نه، «هنگامی که ليفشيتس همين نظرش را با لوسلی درميان گذاشت، لوسلی فرياد برآورد که 

  .»هيچ انسانی نبايد با اين گونه افتراء ها کنار آيد و نبايد آن را تحمل کند
  

بايد به يک دادگاه سوييسی آنکه خشمگين باشد، خجلت زده شده بود که چرا لوسلی بيش از 
  .تريبونی برای بيان چنين تبليغات گستاخانه ی يهودستيزی مبدل شود

او درآغاز اميدوار بود که بتواند به هنگام . چنين بود که مرزهای تحمل لوسلی شکسته شده بود
ش را کنترل کند و نظراتش را با لحن و حساساتا مطرح شدن شهادتش به عنوان کارشناس،

کالمی متين بيان دارد اما در بخش های پايانی شهادتش، آشکارا و بشدت، احساساتی شده  و 
  .سخنانش به جای يک کارشناس، مانند نظرات يک فرد برانگيخته شده، بيان می گرديد
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ه و قاضی، تأکيد کرده او در آغاز شهادتش، در پی فرود آوردن سر به نشانه احترام به دادگا
ی مستقل از ديگران نوشته است و از اين روبود که هريک از سه کارشناس نظرات خود را 

  .هر فردی از آنها تنها مسئول شخصی همان بخش از نظرات خود است
  

او به تازگی اطالعاتی دريافت  :ادگاه را با يک اعالميه دراماتيک به شگفت واداشتاو سپس د
 پروتوکلدر آلمان، چاپ تازه ای از کتاب  »فرالگهامر«ه موجب آن انتشارات ه بود که بکرد

بيان شده از سوی فاليش هاور  مقدمه آن ديدگاههایرا آماده انتشار می کرد که  مشايخ صهيون
عنوان افزون برآن نيز فاليش هاور نظرات بيان شده خود در دادگاه را با . درهمين دادگاه بود
در بسياری از کشورها به صورت کتابی مستقل برای توزيع يخ صهيون، پروتوکل واقعی مشا

توجه کنيد که همه اين اقدامات گفت،  لوسلی به دادگاه .و سرزمين های ديگر فرستاده بود
اين اظهارات . فته استدادگاه صورت گر اينپيش از پايان کارفاليش هاور و نازی ها، حتی 

  . چيزی نگفتفکر انداخته بود اما او زبان در کام کشيد و لوسلی، قاضی ماير را به شگفتی  و ت
  

مه غليظ «نهاد کرد که اين پيشدر همين بخش آغازين سخنانش به همه حضار لوسلی 
و بار  گذشته بر آسمان دادگاه سايه انداخته، از خاطر ببرند را که در چند روز »يهودستيزی

  . سانی باز گردندو هوشمندی و تفاهم انديگر به فضای عقل و درايت 
  

ثير و ان کرد که روند کار دادگاه تحت تألوسلی با شمردگی و صراحت تمام اين باور را بي
ی نازی قرار گرفته است، و گفت تنها به همين دليل است که او به خود اجازه کنترل آلمان ها

رياليسم امپ اوگفت که نمی تواند از عبارت. می دهد سياست را وارد فضای اين دادگاه کند
آلمان، آلمان، «ی سخنی مطرح نکند، چرا که از همان اوان طفوليتش شعارهای فريادگونه آلمان

را که از زبان همه آلمانی ها مطرح می شد، درگوشش طنين افکن بوده » فراتر از هرچيز
   .است

  
ه آنکه در اين دادگاه بپيش از تأکيد کرد که مدت ها و در يک دوره طوالنی، و بسيار او 

سخنان افراد مختلف گوش دهد، با دقت تمام هرسندی را که می شد بدست آورد، مطالعه کرده 
نيز،  وی بوده که آرشيو روسيه در مسکو همچنين به دادگاه گفت، از بخت بلنداو . است

دادگاه به مسکو کاراز اسناد روسی را به شرط آنکه چاپ نشوند و پس از  شمارچشمگيری
  .ر اختيار او قرار داده استبازگردانده شوند، د

اصالت داشتن  ،يکی از آن اسنادحتی  وسلی به صراحت گفت که برای نمونه هم که شده،ل
اين بود که روس ها  در مبارزه خود آنچه آشکار است . را ثابت نمی کند ها پروتوکلکتاب 

تند ازاينکه از عليه يهوديان، هرشيوه ناجوانمردانه ای را به کارمی بردند و هيچ ابايی نداش
هرگونه اکاذيبی استفاده کنند، اما درمکاتبات بين خود دليلی برای تظاهرکردن های دروغين 

، با اطمينان تمام از را قبول داشتند ها پروتوکلواقعی بودن کتاب  نداشتند و لذا، اگرخودشان
به عنوان مثال، . آن اشاره می کردند می کردند و يا حداقل در اسناد مخفی خود به آنها استفاده

در سالهای  »اوخرانا«، رييس پليس مخفی )Grassimov(» گراسيموف«در خاطرات ژنرال 
و مشهوربود که هيچ امری از  شمرده می شد که با اطالع ترين فرد روسيه 1912 تا 1905

 ، ولو به صورت غيرمستقيم و رمز و اشاره،اشاره ای چشم او پنهان نمانده است، کوچک ترين
نوشته است که  بالعکس، حتی او در خاطراتش. نشده بود مشايخ صهيون پروتوکلتاب به ک

ها و بلشويک ها درخواست ميان فراماسون را در مورد ارتباطات احتمالی تزار از او اطالعاتی
ينان خاطر داده بود که در ، او به تزار اطمپس از تکميل تحقيقات در پاسخ خويش. کرده بود

اين ترتيب در سراسر خاطرات  به. وجود ندارد» اماسونری يهودیفر لژ«روسيه هيچ 
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 ل مشايخ صهيونپروتوککتاب ، ولو به صورت تلويحی، ذکری از حتی يک بار گراسيموف
  . نشده بود

  
 ، همچنين گفت که اصًال قصد آن را ندارد که درعذرخواهیلوسلی با لحنی توأم با نوعی 

او گفت ابتداء بر اين باوربود که در يک . ی بگويدنرابطه با کنگره صهيونيسم در بازل سخ
کنگره هيچ جايی برای بازتاب  شايعات و دروغ ها در مورد ايندادگاه حقوقی محترمانه، 

ه اين باز سوی متهمين، » کارشناس«به اصطالح فرد و  نخواهد داشت اما از آنجا که متهمان
  . ا را بدهدمی خواهد که پاسخ آنه دروغ ها متوسل شدند، او نيز

  
ل پروتوککه کتاب  گذشته، يهودستيزان همواره ادعا کرده اندلوسلی افزود، در پانزده سال 

 یجدا. و درجريان کنگره صهيونيسم در بازل نوشته شده است 1897در سال  مشايخ صهيون
 يهودستيزان حتی يک دليل و مدرک برای اثبات ادعای کذب خوداز نقل قول از يکديگر، اين 

اين يهودستيزان حتی ممکن است ادعا کنند البته لوسلی با شوخ طبعی گفت، . ح نکرده اندمطر
بخاری های منازل سوييسی تدوين های کنندگان لوله  کدر گردهمآيی پا ها پروتوکلکه کتاب 
  ! شده است

  
 ، به رويدادی اشاره کرد که برخالفآرام تری سخن می گفت سپس لوسلی در حالی که با لحن

  .بيان کند بر اساس دليل و مدرک می توانست آن را های متهمان دادگاه، تهمت
کيشينف  ی در شهرفاجعه بار) يهودکشی(چهار ماه پس از پوگروم يعنی ، 1903در پنجم اوت 

)Kishinev( ،تالش به روسيه سفر کرد تا ضمن  ،رهبر جنبش صهيونيسم ،تئودور هرتصل
جنبش صهيونيسم به حمايت روسيه را از برنامه های بهبود وضع يهوديان در آن کشور، برای 

که در آنها از وی خواستار  ، وزير کشور روسيه انجام داد»پلوه«ت با امالق او دو. دست آورد
اسکان يهوديان در کيه در زمينه ی ترعثمانی سلطان روس ها از مذاکراتش با پشتيبانی 
  .محسوب می شداطوری عثمانی بخشی از امپرفلسطين  شد چرا که در آن زمان فلسطين

بود، ) Lapuchin(ين که لوپوخ» اوخرانا«از رييس پليس مخفی  »پلوه«در مقدمه کار، 
  . صهيونيسم برای وی آماده کند نهضت را در مورد یخواست تا گزارش

  
بيرون می آورد  ر حالی که سندی را از کيف چرمی خودلوسلی ددراين بخش از سخنانش، 

ن گزارش را در دست دارد و در آن هيچ اشاره ای به موضوع کتاب گفت، او اکنون اي
) يهودکشی(س از پوگروم برعکس، چهار ماه پبلکه . نشده است ل مشايخ صهيونپروتوک

خوانده می شد و پس  »سخنرانی حاخام«که از آنچه  کيشينف، يعنی درپی بهره برداری وسيع
ر ميان د ها پروتوکلصی از کتاب خصو حتی دهها و صدها کتابچه  و رونوشتاز آنکه 

در مورد  »اوخرانا«رييس  يک کلمه در اين گزارش مقامهای دولتی توزيع شده بود، هنوز
  .يهوديان به چشم نمی خوردادعايی از سوی توطئه وجود 

  
برنامه جنبش آن چنان مثبت بود که وی قول داد از  »پلوه«حقيقت، گزارش ارائه شده به در

لوسلی برای دادگاه شرح داد که او . کان يهوديان در فلسطين حمايت کنداسصهيونيسم برای 
ييد ، هرگز هيچ سندی در تأ»اوخرانا«تزاری، می تواند با قاطعيت بگويد که پليس مخفی 

اگر چنين سندی  در اختيار نداشته است؛ حتی يک سند مخفی، و ل هاپروتوکاصالت کتاب 
به آن پی برده بودند زيرا که نمی شد درطول چنين داشت، تا به امروز همگان  وجود خارجی

لوسلی افزود، افزون برهمه اينها، پليس . زمان درازی، وجود چنين سندی را پنهان نگاه داشت
را توطئه يهوديان برای تسلط بر جهان  مخفی وقت روسيه خود هرگز اسطوره دروغين وجود

  .باورنداشت
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از  استقبال گرم يهوديان روسيه از و نيز »پلوه«سوی هرتصل که از قول های داده شده از 

کنگره ای که . يسم به بازل رفتبه وجد آمده بود، برای شرکت در ششمين کنگره صهيون خود
  . در بيست ودوم اوت آغاز به کار کرد

  
هرتصل مبنی  اما اين کنگره با رخدادهای دراماتيک و حيرت آوری روبرو شد چرا که پيشنهاد

به منظور نجات  ،موقت و به عنوان يک راه حل اضطراری ،ديان به اوگاندابر مهاجرت يهو
اجازه مهاجرت به سرزمين صهيون را داشته  ان و تا زمانی که يهوديان امکان يابند کهيهودي
هرتصل، انسانی که ديدگاه های . روبرو شد ، با مخالفت جّدی از سوی حاضران کنگرهباشند

ان در آن زم بنيانگزار جنبش صهيونيسم بود، نيسم مدرن وپيامبر گونه داشت و پدر صهيو
کرانش در حال کلنجار رفتن در حالی که او و همفاصًال نمی توانست به مخيله خود راه دهد که 

يهوديان هايی به منظور پايان دادن به آزار و تعقيب و مباحثات شديد برای يافتن راهکار
سنت پترزبورگ در حال انتشار نخستين قسمت  شهرچی در درهمان روزها هم يک چاپ ،هستند

درجريان بود، در  در همان حال که کنگره صهيونيسم در بازل .ستيزانه استيک کتاب يهوداز 
درروزنامه پروتوکل مشايخ صهيون ، نخستين بخش از کتاب 1903اوت بيست و هشتم 

مدی برای چاپ از زيرچاپ درآمد، و اين تنها پيش درآ» کروشوان« ، متعلق به»زنميا«
با انتشار کتاب توسط  ،1905ر اکتبر د نقطه اوج اين ماجرا. مطالب يهودستيزانه بيشتر بود

  . فرار سيد »نيلوس«
  

دادگاه يادآوری کرد که در ديدگاه کتبی ارائه شده خود به دادگاه، او به قاضی لوسلی به 
با تکرار  خواهد که طورمشروح درباره اثر ادبی موريس ژولی سخن گفته است و لذا نمی

برای  او افزود، هرگز دليلی اما. که برای قاضی و دادگاه نوشته، وقت را تلف کندمجدد آنچه 
 ولیکتاب موريس ژ. يک يهودی بوده است ولیاثبات اين ادعا دردست نبوده که موريس ژ

ده است؛ صرفًا يک بيانيه ادبی اعالن جنگ و بيان ناخشنودی از عملکرد رژيم ناپلئون سوم بو
درهمان ولی نه کمتر، نه بيشتر، و اين حقيقت نيز نه تنها در حکم صادره از سوی دادگاه ژ

خود مدارک اصل که  زمان حيات خود اين نويسنده به عيان مشهود است بلکه تمامی اسناد و
  .لوسلی در اختياردارد، اين امر را نشان می دهد

  
موضوع را بيان  مضمون يک سند مرتبط با هميندراينجا، لوسلی از دادگاه اجازه خواست تا 

و آرشيو ولی، ان تحقيقاتش در مورد پيشينه و زندگی موريس ژدر جريااو گفت که . کند
روزنامه های فرانسه را که مرتبط با دوران زندگی او بودند، مورد بررسی قرار داد و 

 »لوفيگارو«فرانسوی ر مشهوانبوهی از منابع قديمی را در آرشيو روزنامه  تی،شگفدرکمال 
)Le figaro(  ،پيدا کرده بود که به بخشی برده شده بودند که مدارک و اوراق برده شده به آنجا

نوشته » گفتگوها«تاب ک بايد سوزانده و نابود شوند اما معلوم شد که درميان اين مدارک، اصل
ا دستخط خود در مه بهيئت سردبيری روزنا کارمند مسئول در. موريس ژولی هم وجود داشت

حاشيه روی جلد کتاب نوشته بود که ژولی ناچاراست که کتابش را درخارج ازمرزهای فرانسه 
  . چاپ کند زيرا مطالب او دربرگيرنده انتقادهای بسيارتند عليه حکومت فرانسه است

  
و کتاب مشايخ صهيون  پروتوکلدو متن کتاب هر لوسلی به آگاهی دادگاه رساند که او خود 

 176و  يکديگر بطور دقيق و با تعمق بسيار، مقايسه کرده استرا با  ، اثر ژولی»تگوهاگف«
» گفتگوها«از کتاب عينًا و مو به مو، که  يافته است ها پروتوکلپاراگراف را در کتاب 

ت های که از دولت فرانسه و سياس »گفتگوها«در هر جای متن کتاب . رونويسی شده است
هم با وقاحت و درکمال بی شرمی، در کتاب جاعالن  يان آمده بود،ناپلئون سوم نامی به م
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به جای آن، واژه  يهودی را به کار برده اند، بدون آنکه حتی » پروتوکل مشايخ صهيون«
   .کوچکترين زحمتی به خود برای اندک تغييری هم درمتن و عبارات بدهند

  
به  را برای دادگاه نيزخود از ديدگاه کارشناسانه کتبی کامل و مشروح لوسلی يک فصل 

 ديگر کمتر چيزی باقی می ماند که او اختصاص داده بود، و لذا ل هاپروتوکناشران کتاب 
همانند اما درهرحال، او اضافه کرد که . بدان بپردازد درشهادتش در دادگاه به طور شفاهی

در دادگاه و  ، چه در سخنان شفاهی اشهيتلر و يا شهادت های فاليش هاور »نبرد من«کتاب 
به قاضی ارائه کرده بود، و ساير موارد، » کارشناسانه«چه در کتابی که به عنوان نظر 

و کتمان زيرکانه ی ها  پروتوکلحقيقی ناميدن کتاب  يهودستيزان به نيرنگ نخ نما شده ی
 ها پروتوکلناشران کتاب جعلی بودن اين کتاب متوسل شده اند و همزمان نيز درميان 

با درپيش گرفتن شيوه ای محتاطانه، البته محض احتياط  برای حفظ  هم پيدا شدند که  ناشرهايی
منافع مالی شان و جلوگيری از تعقيب قضايی و ممانعت پيشاپيش از پرداخت غرامت مالی،  

ن ناشر چاپ می توان به مهم تري ،برای مثال. تضمينی درمورد حقيقی بودن کتاب نداده بودند
خوانندگانش نخواسته بود بر اشاره کرد که هرگز از ) Lambellin( مبلينفرانسوی کتاب، ال

نظر مخالفی نقطه اعالم کرده بود که حاضر است هر حتی او . کتاب باور داشته باشند حقيقت
  .اين کتاب منتشر کندعليه محتويات را نيز 

  
نازيها و » بغه وارنا«که توانسته باشد منظورش را درتشريح اين شيوه  اميدوار بود لوسلی که

و افزود عاليجناب، با اين شيوه ای که بيان  به قاضی نگاهی انداخت يهودستيزان بيان کند،
هيچ دليل و مدرکی به هر  بدونکردم، هرکسی هم می تواند هرفرد ديگر يا هرسازمانی را 

يرد، و هرزمانی که اعتراضی عليه اين افتراء از سوی او صورت بگ متهم کند جرم و جنايتی
اتهام زننده برای جلوگيری از اينکه مورد تعقيب قضايی قرارگيرد، به آسانی هم ادعا کند که 

  . فردی که مورد اتهام قرار گرفته، حق دارد از خود دفاع کند
  

 کافی برای ارائه اسنادی به منظور رّد شوربختانه وی فرصت لوسلی به آگاهی دادگاه رساند که
در دادگاه مطرح شد، نداشته است  فاليش هاوروزهای گذشته از سوی ادعاها و اکاذيبی که درر

 »کرنسکی«نامه ای به قلم : اما گفت موفق شده است که سند ديگری بدست آورد
)Kerenski( متهم کرده وزير پيشين روسيه، که فاليش هاور در ادعاهايش او را هم ، نخست

و همچنين ادعا کرده بود که خود ، نقش داشته ها پروتوکلکتاب  بود که درپنهان کردن
ه يک يهودی نبود لوسلی اعالم کرد که کرنسکی هرگز. ی استيک يهود کرنسکی هم اصًال

نامه ثابت می کند گفت اين دريافت شده به قلم کرنسکی با اشاره به نامه لبخند زنان، و  است، 
ت که در کابينه و همچنين گفا. از يک خانواده کشيش مسيحی بوده اند که اجداد کرنسکی
وزير يهودی به خدمت گرفته نشده و خود کرنسکی نيز تا آن زمان هيچ  کرنسکی نيز هرگز

  .نشنيده بودپروتوکل مشايخ صهيون در مورد کتاب  هيچ چيزی
  

اين بسيار دردآور و مايه اندوه عميق است اما بايد به اکاذيب مطرح شده از لوسلی افزود، 
لوسلی با لحنی که درد از آن می باريد، . اور، واکنش نشان داداليش هف سوی اين نژادپرست،

در اين حال، نگاه مملو . گفت می بينيد که حتی سخن گفتن در اين زمينه روحم را آزار می دهد
  .از تفاهم قاضی نشان می داد که تا چه حد لوسلی را درک می کند

  
 کاذيبی را که از دهانش درآمده،عاليجناب، فاليش هاور چگونه می خواهد اين ا«: لوسلی گفت

 می تواند تعيين کند که مشايخ صهيون پروتوکلکتاب مدعی است که با استناد به ثابت کند؟ او 
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طينت هستند و بعد هم با بند کردن به اينکه يهوديان حتمًا خوی زشت دارند، از ديد يهوديان بد 
   .»!ات برساندرا به اثب پروتوکلمی خواهد اصالت کتاب  خودش

  
و تا  شيوه ويژه ای را ابداع کرده اند که مدام  ها پروتوکلجاعالن کتاب لوسلی يادآور شد که 

آنها حتی خوِد جعل را نيز جعل کرده اند به . به امروز هم به همان شيوه متوسل می شوند
طوری که هر ناشری که کتاب را دوباره چاپ کرده به خود اجازه داده است که هراکاذيبی را 

بسياری از اين ناشران، حتی مقدمه هايی را به کتاب . او نيز مايل بوده، به کتاب بيفزايد که
کتاب معرفی » مرجع«و » منابع«نقل قول از يکديگر را به عنوان گستاخانه، هر و  افزوده اند
، هر دليل سيستماتيک آنها نوشته های عبری را مورد تحريف قرار داده و به گونه ای. کرده اند

  .برهان علمی در رّد  تئوری های شان را ناديده گرفته و به آنها بی اعتنايی کامل کرده اندو 
  
ديگر بتوان که اين را يک شوخی تلخ دانست که يهودستيزان افزود، شايد در سخنانش لوسلی  

، همين يهودياِن با فراست را از سوی ديگر ديان را هوشمند و آگاه می نامند ولیيهوو از يک س
هم می کنند که مرتکب سرقت ادبی آشکاری شده اند که به سهولت هم جرمی است قابل مت

اثبات، و مگر اين يهوديان باهوش نمی توانستند که بدون متوسل شدن به کتاب تمثيلی موريس 
  هودی ويژه ای برای خود تنظيم کنند؟طرح و برنامه يژولی 

  
ا اين يهودياِن زيرک پس از آن هم که لوسلی گفت، اگر حرف يهودستيزان درست است، پس آي

؛ آن هم !مرتکب سرقت ادبی شده اند، هنوز هم بايد دو دستی به اين دروغ ها آويزان شوند؟
  !دروغ هايی که اثبات نادرستی اش کار بسيار آسانی است؟

لوسلی يادآورشد که فاليش هاور حتی اين وقاحت را داشت که مدعی شود که موريس ژولی 
که به دادگاه ارائه کرده » کارشناسانه اش«وده و افزون برآن نيز درنظرات کتبی يک يهودی ب

 آنگاه لوسلی .ده استعضوی از لژ فراماسونری پاريس نيز بواست، مدعی شده است که ژولی 
اما در اثبات اين اراجيف همين بس که گفته شود اين لژ فراماسونری چهل و هشت سال   گفت،

چگونه ممکن بود که فاليش هاور تفاوت أسيس شده است، و سال پس از مرگ ژولی ت
را نمی دانست، در حاليکه هيچ ) Bnei Brith( »بنی بريت«فراماسونری و سازمان يهودی 

  .ی مشابه و اشتراک و ارتباطی ميان اين دو نهاد وجود نداردنقطه 
  

فاليش هاور  لوسلی با نگاهی حاکی از انزجار، درحالی که به کتاب ارائه شده از سوی
به طور  ،فاليش هاور» کارشناسانه«به اصطالح ديدگاههای مينگريست، تصريح کرد که 

، و بی پايه و اساس بود، که حتی در تهيه آن بديهی ترين کامل نادرست، غيرآکادميک، جعلی
لوسلی . اصول و اسلوب پژوهشی و علمی برای يک کار آکادميک بيطرفانه رعايت نشده است

تلخی گفت اين اوراق ارائه شده از سوی فاليش هاور چيزی جز همان زباله های خشم و با 
  .زه ارائه به دادگاه را داشته باشداجا انه  نيست، که هرگز نمی بايستتبليغاتی يهودستيز

  
و تعقيب و يهودستيزی در سوييس اشاره می کرد و قتل پردرد در حالی که لوسلی به تاريخ 

ين را عليه يهوديان يادآور می شد، به طرزی روشن ناراحت بود که آزار تاريخی دراين سرزم
هيچ نيازی ما «: گفت او. بايد اين واقعيات را دريک دادگاه سوييسی به هموطنانش متذکر شود

آيا ما به «: ادامه داد ، و با لحنی آميخته با هيجان،»نداريمار چنان جناياتی در کشورمان به تکر
 شهروندان يهودی مان دراين آب وخاک، را در قبال ند که سياست ماهيتلر اجازه خواهيم دا

: فتگ هيتلر،» نبرد من«پاراگراف هايی از کتاب از و سپس با نقل قول  ،»تعيين و ديکته کند؟
توطئه "آيا ما بايد کور باشيم تا پی ببريم که هيتلرخودش با توسل به همان به اصطالح «

  . »متهم می کند؟ ،آن ياستی است که يهوديان را به ارتکاب به، عمًال در حال اجرای س"يهوديان
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بين المللی وجود داشته باشد، اين ی توطئه  برنامه يکتنها اگر « لوسلی هشدار داد و گفت که
می شود، به طوری که  سيونال سوسياليست های آلمان هدايت و اجراءتوطئه توسط همين نا

  . »قرار داده است تهديد موجوديت همه ما را نيز در برابر
  

 چگونه«لوسلی گفت که خوب است با خود لختی تأمل کنيم و براستی از خويش بپرسيم که 
 يهوديانی که می توانسته که به يهوديان کمکی کرده باشد؟ اين مشايخ صهيون پروتوکل

 مدعی هستند که بر جهان تسلط دارند، براستی چه کسانی هستند؟ آيا مثًال سخن از دشمنانشان
است که همکالسی های دوران ) Levy( و لوی) Hirschl(، هيرشل )Bernheim(برنهايم 

مدرسه ی ما بودند؟ همان ها که درکنار ما در ارتش جنگيده اند؟ همانها که در مواقع نياز 
کشور، دوشادوش يکديگر، به هم دست ياری داده ايم؟ آخر بگوييد که کدام علم مدعی است که 

) Haarman(، هارمن )Sternickel(ترنيکل ی افرادی مانند همين اشخون جاری در رگها
خون پاک تری است تا آن خونی ) Julius streicher(ر و يوليوس اشترايخ) Denke(دنکه 

ا، آزاديخواهان و دمکرات ها در جريان ست هييهوديان، فراماسون ها، سوسيال که دررگ های
  .»!؟است

  
لوسلی صدايش را بلند کرد و قامت خود را برافراشت و در ميان شگفتی همگان، دراينجا، 

لحظه يک اگربرتری نژادی، براستی يک حقيقت بود، من هرگز حاضر نبودم که «: گفت
  .»بيشتر برعمرم در اين دنيا افزوده شود

آنگاه،  لوسلی با حرکت دست، و درحالی که ديگر صدای بغض آلودش بيرون نمی آمد، نشان 
  .شهادت او به پايان رسيده بود . برای گفتن ندارد که چيز بيشتریداد 

  
ای کاش می شد که ما مدافعات پايانی را «: ه جرج برونشويگ گفتپروفسور ماتی نجوا کنان ب

   . »ارائه نکنيم؛ همين اظهارات لوسلی بيانگر همه نکات بود
ی طرفين تعيين اما قاضی گفت که که بامداد فردا را روز ارائه مدافعات پايانی از سوی وکال

پس از آن شهادِت هيجانی و پراحساِس لوسلی، برای همگان دشوار بود که براحتی . می کند
   .  حرفی بر زبان آورند

  
  

  سپرده می شود ءاجازه کالم به وکال
  

درهمان  او. جرج برونشويگ در صحن دادگاه شش ساعت به طول انجاميد مدافعات پايانی
سخن  ل مشايخ صهيونپروتوک که درسخنانش تنها در رابطه با به آگاهی دادگاه رساند آغاز

، پروفسور ماتی اظهارات پايانی مطالب و نکات حقوقی پروندهساير  خواهد گفت و در زمينه
  . را ايراد خواهد کرد

قاضی با اندک شگفتی پرسيد سخن از کدام مطالب ديگر است که ماتی مايل به سخن گفتن 
 سيد که قاضی ازخاطربرده است که شاکيان در شکواييه خود، ازبنظرمی ر. درباره آن است

  . سخن به ميان آورده بودندهم  يک روزنامهمقاله 
  

هر . عمل می کردجرج برونشويگ در کار خود در دادگاه ها همانند يک وکيل بسيار مجرب 
تجربه  وکيل به نحوه آموزش و يا به خوبی می داند که ويژگی ها و رفتارهای پخته يکقاضی 

و ناشی از ويژگی های شخصيتی وکيل  يک هديه خدادادی وی ربطی ندارد، بلکه اين استعداد،
، رهبران جامعه و مشاهده برخوردها و رفتار وی پس از شنيدن سخنان برونشويگ. نيزهست
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انتخاب يک وکيل  زمينه ی خود در اين امر راضی بودند که در گام قمارگونهاز  برن يهودی
  . نرفته اند  خته و ظاهرًا کم تجربه، راه خطاناجوان، ناش

  
بخش مدافعات پايانی در  ، بويژهدر مورد لحنی که به هنگام سخن گفتنپيشتر برونشويگ 

ه حقايق آن چنان آشکاربود، و اتهامات وارد. ه بوددر پيش خواهد گرفت، بسيار انديشيد ،دادگاه
و ابلهانه بودند که او به خود اجازه داد تا با  نيز چنان بی پايه و اساساز سوی متهمين دادگاه 

هنگامی که به اين . به آنها بپردازد به پاسخ دادن و توأم با اندکی استهزاء فراغ بال شيوه ای
از ماتی پرسيد براستی با ، نتيجه گيری رسيده بود و آن را با پروفسور ماتی درميان گذاشت

ماتی به برونشويگ ين اتهامات فاجعه باری رفت؟ کدامين روش ديگر می توان به مقابله با چن
طول تمامی در  ضیکه قاه بود که مراقب باشد که زياده روی نکند، و يادآوری کرد هشدار داد

و اتهامات نيز برخوردی هرچه مؤدبانه تر داشته  متهمين اين روند قضايی تالش داشت تا با
د که قاضی نتوانست خود را در برابر هرچند که برونشويگ فکر می کرد که مواردی بو -باشد

  . ، پی بردمتهمين کنترل کند و گاه از واکنش های قاضی می شد به افکارش درقبال متهمين
 برونشويگ نگرانی ماتی را درمورد احتمال اغراق از سوی او در کاربرد اين شيوه، برطرف

تلنبارشده که در می درمن آنچنان خشدر طول جلسات دادگاه «: د ولی اين را هم گفتکر
آخر . بسنده کنم پروتوکل هاآنها از کتاب  مدافعات پايانی نمی توانم تنها به نفی روايت

درمجموعه ی رفتار وعملکرد آنان در قبال يهوديان چه چيز خوشآيندی وجود دارد؟ براستی 
  . »خود را پنهان کنم که حتی اگر مايل بودم  نيز نمی توانستم خشم

  
ان در مي دافعات پايانی، برونشويگ احساسات و افکارش را با اميل راسآغاز ماز ششب پي

به خوبی آشناست؛ سوی شاهدان اضی  با همه حقايق بيان شده ازق گفته بود که. گذاشته بود
ی مکتوب ديدگاههای کارشناسانه  ديگراز شاهدان رد نشده است؛ شهادت ها از سوی هيچ يک 

قاضی است؛ قاضی حتمًا نمی توانسته که شهادت شفاهی  وم گارتن و لوسلی نيز دراختياربا
برونشويگ از . چشمگير اين دو کارشناس را نيز که همين روزها بيان شد، از خاطر پاک کند

گوشه ای از شهادت ها و اسناد را يادآوری  اميل راس پرسيد که اگر در بخش مدافعات پايانی،
  يبا می کند؟کند، آيا با اين تکرار مکررات، قاضی را ناشک

  
درز داد که براساس احساسات خود از واکنش های قاضی عمل کند برونشويگ ان راس به اميل

ف کار دادگاه است و اين عطی ياد داشته باشد که بحث پايانی او، نقطه  ولی بايد همواره به
را همان مرحله ای است که گوشه های ظاهرًا جدا جدا را به يکديگر پيوند می زنند و حقايق 

اين بيشترين چيزی است که قاضی به خاطر . در جايگاه واقعی خود ارائه، و توصيف می کنند
خواهد سپرد و سپس به سوی اتاق کار خود می رود تا سنجش و حکميت درباره پرونده را 

  . آغاز کند
  

 ابعاد تاريخی خواهد داشتآنچه را که تو فردا بيان کنی، «: اميل به دوستش برونشويگ افزود
ابعاد داستان را يکباره و  بايد تمامی سخنانت. مورد نقل قول قرار خواهد گرفتتا سال ها و 

 شايد بت های فردا معرف خود تو برای آينده نيز هست و می دانی کهاين صح. يکجا دربرگيرد
تنها به اين . چه بسا اين آخرين باری باشد که تو در محاکمه ای با چنين اهميتی درگير هستی

را کوتاه تر  تنبايد سخنان که که باوم گارتن يا لوسلی به موضوعی اشاره کرده اند، تو رخاط
سخنی بگو، دليلی ارائه بده، . گاه گفته می شود درآينده نقل خواهد شدهر چه در اين داد. کنی

کار سخت تو به اندازه کافی بر روی اين پرونده . تو نقل قول کنند که مجبورشان کند که از
  . »ایکرده 
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  . »اينجا سخن از اعتبار کاری من نيست«: جرج برونشويگ در پاسخ با لحنی آرام گفت
  

ادگاه از جای برخاست تا سخن را آغاز کند، خود نيز هنگامی که روز بعد برونشويگ در د
به خوبی و با همه قلبش . ازاحساس اعتماد به نفس زيادی که به او دست داده بود، درشگفت بود

  . آماده تر از هر زمان ديگر استکرد که  احساس می
از  من اينجا ايستاده ام تا«: با اين احساس بود که برونشويگ رشته کالم را بدست گرفت

برخوردار از قدرتی نامحدود، که  لیهمان شخصيت های تخّيسخن بگويم؛ مشايخ صهيون 
برای رنج دادن به ال، هر رويداد اهريمنی ممکن را صدها س دهها و می شود در طول ادعا

  . »برنامه ريزی کرده اند جهانملت های 
  

را در دست راست  پروتوکل مشايخ صهيوندراماتيک، برونشويگ کتاب  آنگاه، با حالتی
ممکن بود که تصور شود که تيمی از مغزها و نخبگان آکادميک ! عاليجناب«: گرفت و گفت

سه يهودستيز مرتجع روسی تنها آن  ندگانحقيقت اين است که نويس اين کتاب را نوشته اند؛ اما
در ) ی کشی هايهود( از آنها را همگان به خاطر ايفای نقش در پوگروم ها که دو نفر ،بوده اند

روسيه به خوبی می شناسند؛ ممکن بود که تصور شود که متهمان و شاهدان و آن فردی که 
شی کنند تا شايد نشان دهند که اين جماعت شهادت دادند، دست کم اندک تال" کارشناس"درمقام 

حتی . اما چنين نشد .ذره ای، ولو بسيارناچيز، از بارقه حقيقت دراين جعليات هم وجود دارد
درادامه سخنانم . تالش نکردند که حداقل شهادت ها و روايت های خود را با هم مطابقت دهند

زحمت همآهنگ نه تنها  آنها" کارشناس"نشان خواهم داد که متهمان و شاهدان و به اصطالح 
درحرف های گاه حتی به ضد و نقيض گويی  کردن روايت های شان را به خود ندادند بلکه

هم  و داستان های جديدی را خود پرداختند و گاه نيز سخنان شاهد ديگر تيم شان را نقض کردند
  . »آفريدند

  
ر سخن واند به اختصابرونشويگ گفت که خواهد کوشيد در بيان هر حقيقت، تا آنجا که می ت

ر تکرار برخی از حقايق و شهادت ها که ديگر همه او را به خاط بگويد، و از دادگاه خواست
حاضران در اين دادگاه به خوبی آنها را می دانند، ببخشند، که قاضی سرش را به نشانه ی 

او بخش ی ماهرانه داليل و مدارک را آغاز کرد؛ بررس آنگاه برونشويگ .رضامندی تکان داد
به گونه ای متبحرانه درکنار هم می گذاشت تو گويی که دارد يک را  های مختلف شهادت ها 

پازل را تکميل می کند تا تصوير مبهم رفته رفته روشن شود و به چشم همه بيآيد و همه 
پروتوکل جعل کتاب  با کالمی ادبی و جالب، برونشويگ نحوه ی. ابهامات از آن زدوده شود

در پاريس توسط راچکوفسکی و مأمورانش را با اقتباس و رونويسی از کتاب  ونمشايخ صهي
موريس ژولی ترسيم کرد؛ چنان از نيلوس و مجموعه زندگی و عملکرد او سخن گفت که تو 
گويی خود نيلوِس مرده را در تاالر دادگاه زنده کرده است؛ دخالت ها و درگيرشدن هنری 

و در بيان هربخش مراقب بود که بستر و پيشينه سياسی و  فورد در اين ماجرا را تشريح کرد
او بسيار می کوشيد که سخنانش از نحوه ی کالم . تاريخی آنها را نيز با موضوع درهم آميزد

ماتی پيشتر به او . يک مربی سختگير که می خواهد توی سرشاگردان بزند، بدورباشد
به دادگاه دعوت می شوند، می توانند هشدارداده بود که افرادی که به عنوان يک کارشناس 

مانند يک مدرس تاريخ در جايگاه شاهد سخن بگويند اما هيچ قاضی چنين سخنانی را از يک 
ماتی به جرج، اين شاگرد محبوبش آموخته بود که يک وکيل بايد . وکيل تحمل نخواهد کرد

استی احساس کند که مطالب و بويژه مدافعات پايانی را به گونه ای مطرح سازد که قاضی بر
  .تصميم گيری درباره اين مطالب تنها و تنها با شخص اوست
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در حالی که به آرامی به حضار و همه اطراف می نگريست، از خود می پرسيد، اين  شيتسليف
به خود جلب کرده، سالن  چيست که تا اين حد به هنگام سخن گفتن برونشويگ توجه همگان را

ريک ازحضار با بيشترين دقت به صحن دادگاه عميقًا فرو برده و ه ی مطلقدادگاه را در سکوت
 خيره شده تا مبادا حتی يک کلمه از سخنان او را از دست بدهد؟ آيا بخاطر سيمای زيبای

است؟؛ قدرتش درجان  مناسب و جذابيت اوست؟؛ توانايی اش در ايجاد فضای برونشويگ
ط با پرونده است؟؛ يا مهارت فوق العاده بخشيدن به شخصيت های زن و مرد ماجراهای مرتب

آن هم داستانی که بدليل پيچيدگی و  -ی برونشويگ دربيانی با لحنی کامًال معتبر ازيک ماجرا
پاسخ هرچه که بود اين حقيقت را نمی شد کتمان کرد  ! طوالنی بودنش هزار پيچ و خم دارد؟

ن محو گفتار برونشويگ مانده همچنا همگانکه ساعت ها يکی پس از ديگری سپری می شد و 
  . بودند

  
برونشويگ در حالی که دستانش را به اطراف دراز کرده بود، به گونه ای که معلوم نبود که 

، بخش نخست »اين تمامی ماجرا بود«نشانه اعتماد به نفس است يا ترديد، با گفتن جمله 
  .اظهاراتش را به پايان برد

همين فرصت را مناسب ديد تا  برونشويگ. ده بودندکر نفس را در سينه حبسهمچنان حضار 
مکثی کند و به همگان امکان دهد از اين  تنش و هيجانی که آنها را دربرگرفته، اندکی آرام 
شوند و ماجراها را به آن گونه ای که او بيان کرده، به خوبی هضم و جذب کنند و يا شايد حتی 

نجواکنان چيزی  فرد کنار دستشانو يا با تکانی بخورند، سرفه ای بکنند در صندلی شان 
گونه ای تنها کسی که از جای خود تکانی نخورد، قاضی ماير بود که سرش را به . بگويند

  . می خواهد به سخنانش ادامه دهدجرج برونشويگ رضامندانه تکان داد که نشان می داد از
  

زيادی را با بيخوابی  خود، شب های برونشويگ برای آماده کردن جزييات مدافعات پايانی
پروتوکل مشايخ با خود تکرار می کرد که بديهی و مسلم است که کتاب  .سپری کرده بود

. اما از چشم او اين مسئله اصلی نبود. و معجونی از اکاذيب است ،يک جعل و تقلبصهيون 
با ادعای  است، بايد به نبرد» ادبيات افتراء آميز«برای اينکه ثابت شود که اين کتاب در رديف 

  . وجود توطئه يهودی برود و انگيزه های حقيقی از انتشار اين اکاذيب را ثابت کند
  

او با  . برونشويگ  نگاه خود را دراين محاکمه به سوی متهمين می کرد برای نخستين بار
 کامًال لحنی آرام درهمان حال که به متهمين نظری افکنده بود، گفت در اين دادگاه دو روايت

وت روياروی هم قرار گرفته اند؛ زمان آن است که سرانجام حقيقت فاش شود و معلوم فامت
تهديدی ا اين يهوديان بودند که آيگردد که کدام طرف بيانگر حقيقت است و کدام دروغگو؟، 

يکديگر مالقات کرده و  آيا رهبران يهوديان پنهانی با ،عليه همه بشريت به شمار می رفتند؟
ا آنها براستی آي ،های مسيحی را درهم ريزند؟اند تا نظم موجود در سرزمين  توطئه چينی کرده

مردم قرار است که روزی بزودی آيا در آستانه عملی کردن توطئه ی هولناک خود هستند؟، 
  .اداره می شود؟» شاهزاده يهودی«يک   که جهان توسط ن از خواب برخيزند و ببينندجها

  
سخنانی که از اآلن به بعد ميخواست در بر لحن هيجانی خود نمی توانست به آسانیبرونشويگ 

پس يک تصميم ر براستی همه اين ادعاها عليه يهوديان درست است، اگ :بگويد، غلبه کند
، همه اين اما اگر از سوی ديگر. جهان شوددرست اين دادگاه می تواند موجب نجات تمامی 

نه  دان، زنان و کودکان بسياری،مر کهادعاها دروغ  و کذب است؛ دروغی چنان خطرناک 
درسراسر جهان قربانی  سوييس و عمًالی کشورهای همسايه  ، بلکه در سايرتنها در سوييس

، بلکه گامی بار يک قوم را نجات دهدو اعت آن گردند، پس اين دادگاه می تواند نه تنها شرافت
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 به قاضی می نگريست،در حالی که  برونشويگ. همه انسان ها به جلو بردارد برای نجات
  . مطلب استو جوهره اين اصل عاليجناب، : گفت

  
سنگينی روبرو نشده بود و اين قاضی به باور برونشويگ، هيچ دادگاه ديگری با چنين رسالت 

  . بر دوش داشتدر اين زمينه را تصميم گيری  که وظيفه دشوارهمين دادگاه بود 
ه در تنگنايی قرار می گيرد که نادرستی، گا و ی به هنگام تصميم گيری ميان درستیيک قاض

ين دادگاه برونشويگ گفت، اما در مورد ا. تصميم گيری اش به هدفی غيرممکن مبدل می شود
  .و اين پرونده چنين نيست

  
موضوع  برونشويگ در حالی که به منظور آرام شدن لبخندی می زد، ادامه داد، نحوه و

يک محکمه هوشمند انسانی دادگاه را بايد توهينی عليه پرونده ارائه شده از سوی متهمين به 
که به دادگاه ارائه دهد  متهم ديگری جرأت آن را داشت که پرونده ای را کدام. دانست

درک برای اثبات آنها حتی يک دليل و م دربرگيرنده چنان اتهامات بی پايه واساسی باشد که
  وجود ندارد؟

  
، گفت، اما همه تر می کرد و به متهمان اشاره می نمودبرونشويگ در حالی که صدايش را بلند

م داده اند؛ سياه نمايی کرده؛ انجا اينها همان کارهای غيرقابل تصوری است که اين افراد
محترم را به تريبونی برای تبليغ  دادگاه مدافعاتی بی پايه و اساس بر زبان آورده؛ و حتی اين

ل و مدرک مستند برای دلي ما دريغ از ارائه حتی يکا. ديدگاههای نا انسانی مبدل ساخته اند
  !اثبات جعليات و اکاذيب خود

  
پرونده  جعلی بود، شاکيان احتماًالمعمولی  عادی برای بررسی يک سند  یدادگاهاگر اين تنها  

که اسناد و داليل  پايان می بردند، زيرا وظيفه متهمان استهمين جا به و رسيدگی به آن را 
خود نيز بايد اصالت آن را  آن کسی که  اوراق بی اعتبار منتشر می کند. ده دهنخود را ارائ
  .اثبات کند

  
که در پشت سر  نمايندگان جامعه يهوديانبرونشويگ با اشاره دست به سوی موکالنش، يعنی  

اما نظر به ابعاد . اين افراد کذب بودن دروغ ها را ثابت کنند که گفت حق نبود او نشسته بودند،
ظيم لطمه هايی که اين دروغ ها به يهوديان زده است، آنها ناچار به تالش شده اند تا نادرستی ع

برونشويگ در حالی که به هر کالمی که می گفت بشدت تکيه . را به اثبات برسانند اين اکاذيب
حکم با قاطعيت  ، افزود، موکالن من چشم اميد دوخته اند که اين دادگاه عادل سرانجاممی کرد

انتظار آنها از دادگاه اين است . ن نتوانسته اند درستی ادعاهای خود را اثبات کنندمتهماکه دهد 
 و ادبی را يک جعل ل مشايخ صهيونپروتوککتاب  ،دادگاهکه با استناد به داليل ارائه شده به 

سلط  توطئه يهوديان برای تو اتهامات مبنی بر وجود يک  و اکاذيبی گستاخانه اعالم داردتقلب 
  . بر جهان را دروغی مشمئزکننده معرفی کند

  
برای تنظيم . ی دشوار برای يک وکيل استآزمون مدافعات پايانی در يک محاکمه پيچيده،

بايد صدها و سخنان، پيش از بستن پرونده و انجام آخرين تالش جهت متقاعد کردن قاضی، 
راحت شود؛ بايد تالش کرد تا  همکار قاضی  حه از پرونده را مرور کرد تاشايد هزاران صف
عريان کردن حقيقت ماجرا درچشم قاضی از قلم نيفتند اما بايد حقايق را برای  هيچ نکته مهمی

شکيل ارائه همانند يک بسته بندی  با قانون نيز درهم آميخت و آن دو را در شکل درست خو،
ات انجام گرفته زحم تمامی مرحله پايانی کار با شفافيت انجام نگيرد، ممکن استاگر اين  .داد

  .شده در اين راه تلف شوددادگاه و انرژی صرف  در طول
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گردش در دادگاه شا پروفسور ماتی روی تکه کاغذی برای ليفشيتس نوشت تا چه حد از کار 

ليفشيتس . نشويگ براستی در انجام اين وظيفه موفق بوده استو برو احساس غرور می کند
برای توصيف کار شاگردش خساست نشان می دهد زيرا اتی پروفسور مدرذهن خود گفت 

  . برونشويگ براستی کاری نابغه وار انجام می دهد
   

برونشويگ که می دانست تمامی حضار دادگاه با دقت به او گوش سپرده اند، با نقل قول هايی  
 ونه کتاببر آن شد تا ثابت کند که چگ از شاهزاده خانم رادزيويل، ددوشايله و فيليپ گريوز

ين سه تن را به هر يک از ا شده است و در همان حال روايت و گفته هایجعل  ل هاپروتوک
براستی که . دادگاه معرفی کرده بودند، ربط دهدکه شاکيان به  شهادت های شاهدان برجسته ای

وکالء برای آوردن چنين شاهدان مهم  و طراز اولی به يک دادگاه  چه  فداکاريی هايی  که 
برونشويگ درهمان حال در ذهنش با اين سئوال نيز روبرو بود که آيا باز فرصت  .ی کردندنم

  حضور درچنين دادگاه های مؤثری را مانند اين محاکمه خواهد يافت؟ 
  

اکنون . ن بودمشغول سخن گفت بدون هيچ اخاللی در روند اظهاراتش، او مدت زمانی طوالنی
زه داد از بطری آبی که از قبل آماده شده بود، ليوانی را مکثی را الزم می دانست؛ به خود اجا

  .نيمه پر کند و گلويی تازه نمايد
به قاضی  یدر حاليکه دسته کوچکی از يادداشت ها را روبرويش قرار می داد، رو سپس،

  .کرده و با لحنی آرام سخنانش را از سرگرفت
گفته های که قاضی تحت تأثير ه بود و مطمئن بود رسيد ه حساس سخنرانی اشاکنون به مرحل

  . او قرار خواهد گرفت
  

با لحنی آرام و مطمئن به خود، برونشويگ  تکرارکرده و تأکيد نمود که اين دادگاه به هيچ وجه 
پروتوکل مشايخ او اکنون بر آن بود که در مورد اين سند که کتاب . بر سر يک سند نيست

  .سربرآورده بود، به سخن گفتن بپردازدآبادی  ی از ناکجاناگهانخوانده می شد و روزی  يهود
به گونه ای سخن می گفت که گويی تنها آن  او برونشويگ به چشمان قاضی نگاه می کرد و با

اما درهمين . دو نفر در دادگاه حضور دارند؛ انگار که تنها قاضی است که زبان او را می فهمد
  .ادامه داد از کلماتش، به صحبت آرامی و با طمأنينه  و ضمن تأکيد برهر يکبه  حال

  
اين . وجود نداشته است ل مشايخ صهيونپروتوککتاب  هرگز و هيچگاه هيچ سند اصلی از

قات های ثبت راستين مال درحالی است که همه چاپ های اين کتاب مدعی بوده اند که آنها به
درنگ  امی، بیکتاب گمن برای بررسی اصالت چنين. پنهانی رهبران يهودی اقدام کرده اند

اصلی اين کتاب  که اگر به راستی نسخه ی مانند اين سؤال ها :ذهن می آيدپرسش هايی به 
 ،کتابی بوده است؟  چگونه اين نسخه اصلی  ،وجود داشته، کجا و چگونه از ميان رفته است؟

ه اين ب جا و چه زمانی و توسط  چه کسی به نگارش درآمده است؟،ک ،نوشته شده؟ یبه چه زبان
سرانجام  چه کسانی بودند و نمايندگی چه کسانی را برعهده داشتند؟ ومشايخ يهود اصطالح 

و چگونه راه خود را از اتاق های کميته کنگره  اينکه کتاب از کدام روزنه سربرآورد
برونشويگ سپس با تمسخری !. به سوی ناشران يافت؟ مشايخ يهودصهيونيسم يا آرشيو 

و در همه زبان هايی که کتاب به چاپ  ،آنها خود ناشران، تک تک آشکار افزود، خوشبختانه
برونشويگ درحالی که بازوانش را به  !سش ها و ابهامات پاسخ داده اندرسيده، به اين پر

تنها نکته ای که طرفين دراز کرده بود، با همان لحن استهزاء آميز ادامه داد و گفت، پس البد، 
مورد بررسی قرار  ی روشن مطرح شده از سوی ناشران راهاپاسخ اين است که  باقی می ماند

  . داد
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حتی اگر تنها يک چاپ از کتاب وجود داشت، آن نيز ممکن بود غلط و نادرست باشد و 

اما اگر چندين چاپ مختلف و متضاد از آن وجود . بنابراين به بررسی و تحقيق نياز داشت
پ ها را باور می کرد؟ پاسخ اين اين چا داشت، چه می شد؟ دادگاه بايد درستی کداميک از

محول کرد و اين در حالی بود که همه دادگاه  و حضار قاضی ها را برونشويگ به السئو
گوش کردن به سخنان او بود و برونشويگ احساس می کرد کنجکاوی هر کسی  محوهمچنان 

  . برانگيخته استرا دراين تاالر 
  

بود که اصل کتاب  ، اين ادعامورد آن اتفاق نظر داشتندکه ناشران کتاب در  تنها نکته مشترکی
در اختيار فردی قرار گرفته بود که آن را به شکلی غيرقانونی به دست آورده و  پروتوکل ها
ه بود بر سراصل هيچ کس توضيح نداداما . بود ب را در اختيار افراد ديگر نهادهسپس کتا

، چه آمده بود؟ تعددی از آن انتشار يافتچاپ های بسيار و ترجمه های مکتاب، که بعدها 
يک به  برونشويگ آنگاه مانند انسانی که درافکار خود غرق است، به آرامی گفت پس ما با

ح کپی و رونوشت روبرو هستيم که وجود اصل آن تنها شفاهًا ادعا شده و هيچ کسی اصطال
  . به چشم خود نديده است اصل کتاب راهرگز 

  
رکی قطعی مگر آنکه دليل و مد. نمی تواند جای اصل آن را بگيرد سند هرگز رونوشت يک 

وجود داشته باشد که تضمين دهد که اصل سند وجود خارجی داشته و اين رونوشت، يک کپی 
  . است دقيق و درست آن نسخه اصل

  
پرسش می شود، آنها همگی در  پروتوکل هاهنگامی که از ناشران در مورد منبع اصلی کتاب 

اره می کنند و گاه نيز اش سرگئی نيلوسآن، به چاپ   همه چاپ ها  و ترجمه های رابطه با
که  ، منبع همه ترجمه هايی استچاپ اين دو. از کتاب را متذکر می شوند» بوتمی«چاپ 
ه عنوان افرادی صادق و ب »بوتمی«هم  نيلوس و هم . شر شده استاز اين کتاب منتبعدها 
به عنوان هم  پروتوکل هاايمان آنها به اصالت کتاب باور و  ِصرفمعرفی شده اند که  محتاط

تمرکز  را بابررسی  از اين رو بهتر است که کار .ای اصل بودن کتاب ذکر شده استدليلی بر
  . کرد چاپ های روسی کتاب آغاز بروی

  
ودند که ادعا کرده بکه را بشنود فرد يا افرادی نه تنها به دادگاه امکان داده نشد که خود سخنان 

اده بودند، بلکه خود آندو نيز ديگر درقيد حيات د را به دست نيلوس يا بوتمی پروتوکل هاکتاب 
نيستند و البته که کشاندن آنها نيز به دادگاه برای ادای شهادت و پرسش با هدف روشن شدن 

انجام آنچه که اکنون دادگاه می تواند  برونشويگ گفت،. همه تناقض ها نيز امکان پذير نيست
و نيز مقايسه هر يک از آنها با  ،مطالب چاپ شده و ارزيابی آنها دهد، مرور و تعمقی است بر

ز ابنابراين، دادگاه بايد . ، و آزمودن منطق آنانشاهدانبيان شده از سوی يکديگر و با مطالب 
، دناميده ان پروتوکل هااصالت کتاب » بيمه«را خود در مورد آن چه که دو ناشر روسی آن 

  .پرسش به عمل آورد
  

، هر انسانی بالفاصله مشايخ صهيون پروتوکلچاپ های مختلف کتاب  با مقايسه مقدمه ها در
مورد بسياری از مسائل متفاوت اين نکته می شود که داستان های آنها با يکديگر درمتوجه 
ناگون اين ضد و نقيض بودن مطالب نه تنها در چاپ های گو نکته تعجب آور اين که. است

  .کتاب، بلکه در نسخه های متعدد آن نيز به چشم می خورد
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ه ای برونشويگ که نمی خواست دادگاه را با نقل قول های طوالنی خسته کند، ليست آماد 
به  کتاب را به دادگاه ارائه داد وازشماری از مطالب ضد و نقيض در چاپ های گوناگون 

  .اختيار وکالی متهمان گذاشت در يک نسخه را عادت مرسوم دادگاه ها نيز،
از کدام يک از اين موضوع های متناقض، و برونشويگ از متهمان خواست به دادگاه بگويند، 

درکدام چاپ، حمايت می کنند؟ و توضيح دهند که چرا فالن روايت از يک موضوع خاص را 
  .درفالن چاپ کتاب قبول دارند

  
زاده روسی يا کتاب دزديده شده از  ک بانوی اشرافتوسط ي سرقت شده وکلپروت کتاب

  راماسون بلندپايه؟معشوق يک ف
پليس روسيه در  يا توسط ائن به يک جاسوس روس داده شد يک يهودی خ  توسطآيا کتاب 

  ؟يک يهودی ناشناخته بدست آمد خانه
  سرقت شده اند يا از آنها کپی برداری شده است؟ پروتوکل هاآيا 
تئودور  يا از آپارتمانونری، يا از يک گاوصندوق صهيونيستی، يا آنها را از يک لژ فراماسآ

  هرتصل به سرقت برده شده بودند؟
  ؟آيا اصل کتاب در فرانسه کشف شده بود، يا درسوييس و يا شايد در وين

  بوده اند؟ل ها پروتوکآيا تنها به عنوان يک سند جداگانه بدست آمده  يا مجموعه ای از 
حتی در سال   و يا؟ 1897 به روسيه برده شده اند؟ يا درسال 1895در سال  پروتوکل هاآيا 

  ؟ 1901
  به زبان فرانسه بوده؟ يا روسی؟ يا عبری؟ پروتوکلايا اصل کتاب 

به و يا اينکه کتاب  داده شد؟» بوتمی«رجم ناشناس ترجمه و به يک مت توسط  پروتوکل هاآيا 
  ؟سی درآمدزبان فرانسه به نيلوس سپرده شد و توسط  او به رو

پيش از آن  و يا  تدوين شد؟ 1897سم در بازل در سال آيا کتاب در جريان کنگره صهيوني
  تاريخ نيز وجود داشته است؟ 

احاد «تدوين شد؟ يا از سوی آشر گينزبورگ ملقب به هرتصل توسط تئودور پروتوکل هاآيا 
» جامعه«ست های ؟ يا توسط حاخام اهرن پرايس؟ و يا مبادا که صورتجلسه ی نش»هاعام

   يهوديان باشد؟
يی آنهاتمامی  :، به نکته واپسين نيز اشاره کردبرونشويگ در حالی که رو به قاضی کرده بود

، هرگز درا به کنگره صهيونيسم ربط دهن ل مشايخ صهيونپروتوککتاب  که کوشيده اند
زبان نوشته نشده  کتاب به اين که گرچه زبان رسمی کنگره آلمانی بود، چرا توضيح نداده اند

  ؟ است
  

ی که يادداشت ها را با طمأنينه جمع می کرد تا به داخل کيف دستی اش باز برونشويگ در حال
. کنندو جذب سخنانش را هضم گرداند، عامدانه با سکوت خود امکان داد که لحظاتی حضار 

ی فاحش اشاره حتی الزم نبود که او با قرائت نمايشی از يک يادداشتش به همه اين تناقض ها
  .کند

  .ه چهره متهمان، برونشويگ مطمئن بود که ميخ خود را به خوبی کوبيده استنگاهی ب با نيم
  

درمورد ارتباط روسيه و روسها با اين جعل به پايان رسيده  برونشويگبدين ترتيب سخنان 
توزيع آن، او اکنون آماده بود که مدافعات پايانی را درمورد نقش اروپا در اين جعل و . بود

را منتشر  پروتوکل مشايخ صهيون 1919ايراد کند؛ چه که اين اروپا بود که از همان سال 
  .کرده بود

  



 358

ميدی نو. ول، اروپا آمادگی زيادی برای جذب پيام های چنين کتابی داشتجنگ جهانی ادرپی 
عمومی با ، موجب شده بود که افکار آنتلخ و فاجعه بار مردم اروپا از جنگ جهانی و نتايج 

  .طيب خاطر پيام های نژادپرستانه و يهودستيزانه چنين کتابی را بشنود
ی نخستين بار در آلمان صورت گرفت؛ کشوری که ضديهودهای ستيزه جو کتاب برا توزيع

د که آنها باعث و بانی همه مصيبت قرار داده و يهوديان را متهم می کردن کتاب را دستآويز
درحقيقت خود آنان آغاز کرده و خود مسئول نتايج آن بودند اما ه جنگی ک های جنگ بوده اند؛

  .يهوديان را به همه فجايع جنگ متهم می کردند
  

درباره کشته از ميان انبوهی از نامه ها و اوراق برونشويگ متن سه سند را  در آن دقايقی که
ت می کرد، طول جنگ جهانی اول بيرون کشيد و قرائ شدن سربازان يهودی ارتش آلمان در

توصيف هايی دردناک در باره وضعيت يهوديان و  دادگاه را سکوتی مطلق فرا گرفته بود؛
جنگی اين همان  !برونشويگ  آنگاه با صدای بلند گفت، آری. شمار تلفات آنان در آن جنگ
حال . ناميده است» يک قتل عام صورت گرفته توسط  يهوديان«است که فاليش هاور آن را 

  . پيشآهنگ  بهره برداری فاجعه باری از اين کتاب استنيز آلمان 
  

) Voelkiseher Beobachter( »بئوباختر فولکيشر«حالی که روزنامه آلمانی برونشويگ در
، فرياد زد که آخر يک انسان تا چه حد را در دست داشت 1933مارس به تاريخ سی و يکم 

هوديان در اعتراض به حمالت نژاد هنگامی که يحتی  !.عمل کند؟می تواند ابلهانه فکر و 
ه نوشت که کاالهای آلمانی را تحريم کردند، اين روزنام تانه نازی ها عليه يهوديان آلمانپرس

در کتاب  ذکرشده » توطئه يهودی«اقدام يهوديان درتحريم محصوالت آلمان، براساس همان 
  .صورت گرفته است ل هاپروتوک

  
جعل تاريخی به  نازی در آلمان در توسل به اينار يافته اما اين نيز برای رژيم تازه استقر

وييس را به س پروتوکلکتاب نسخه های آنها نه تنها . منظور رسيدن به اهدافش، کفايت نکرد
فرستادند، بلکه اکنون خود در پشت پرده ی همين دادگاه برن قرار داشته، صحنه گردان 

به اين » اسکارشن«آلمانی را تحت عنوان و يک نازی تبليغاتچی  متهمين اين محاکمه هستند
  .دادگاه فرستاده اند

  
، گفت، البته همه اين صحنه گردانی گينانه سرش را تکان می دادبرونشويگ در حالی که اندوه

های آلمان نازی هم موجب نمی شود که ادعا کنيم که درهمين سوييس نيز خودمان يهودستيز و 
ضران، برونشويگ از ميان در ميان شگفتی حانانش، و دراين بخش از سخ. يهودستيزی نداريم

 پرونده های تلنبارشده روبرويش، سندی بيرون آورد و فهرستی از اقدامات يهودستيزانه و
. حمله و تعرض به يهوديان سوييس، حتی حمله به آرامگاههای يهوديان کشور را قرائت کرد

خود نتيجه گيری کرد و دوباره سپس با لحنی آميخته به نيش و زهرخند، از حرفهای او 
دازه کافی يهودستيزدارد و لذا، هيچ نيازی به به ان خاطرنشان شد که همين سوييس هم

  . اين زهر آلمانی نداشته است» واردات«
  

. فاليش هاور مربوط  بود» کارشناسانه«برونشويگ به شهادت  واپسين بخش مدافعات پايانی
ه صحبت های اين هذيان گو سپری شد، و در طول همه پنج روز تمام از وقت ما ب« :او گفت

ما معتبرترين کارشناسان را به دادگاه آورديم و . اين روزها مهر سکوت از لب نگشوديم
، فردی را نه از به اعتبار يهوديان سوييس متهمين درادامه عملکرد خود در توهين و حمله

ر کالمش تالشی بود برای پراکندن آوردند که ه» کارشناس«سوييس، که از آلمان، به عنوان 
آنها حتی يک . تخم ستيز و نژادپرستی؛ سراسر سخنرانی او بذريهودستيزی را می کاشت
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. شهروند سوييسی را نتوانستند پيدا کند که اينجا بيآيد و از ادعاهای شان دراين مقام دفاع کند
  .دست به دامان آلمانها شدند

  
 اين مرد پنج روز پی درپی،«: شاره می کرد، گفتر ابرونشويگ در حالی که به فاليش هاو

او يهوديان را به تهمت زنی،  .اهانت و بی حرمتی قرار داد يهوديان را در اين دادگاه مورد
نوگرافی، رفتار خالف آب، ربودن افراد، تهيه و توزيع تصاوير پور قتل، مسموم کردن چاه

درحقيقت با دزديدن مفاد او . متهم کرد دن خون و چند همسریشئون اخالقی با کودکان، نوشي
فصل های ششم  و هفتم قانون جنايی برن، هر چه را که دراين قوانين آمده بود، با به کاربردن 
واژه يهوديان، عوض کرد و يهوديان را به ارتکاب همه جرايمی متهم کرد که دراين فصل ها 

دارد که هنگامی که می شنود يک او خود اذعان . ارتکاب آن از سوی شهروندان منع شده است
يهودی مرتکب جرمی شده، قلبش ماالمال از شادی می شود و مفتخر است که می تواند اين 

وجود ندارد، تو اصًال يک جانی  در ميان مسيحيانکه تو گويی يهودی را تعقيب قضايی کند؛ 
تاريخ ه از آن هم جرايمی که در هر لحظگويی که مسيحيان هرگز جرمی مرتکب نمی شوند، 

محکوم بدست مسيحيان رخ می دهند و به دليل ارتکاب آنها، مسيحيان در ديد جامعه بشری 
  . »هستند

  
و سرود  نازی ها را نقل   برونشويگ در حالی که به يادداشت هايش نگاه می کرد، چند ترانه

همان چيزی درست اين «ن يهوديان مورد تجليل قرار گرفته است، و افزود کشتکرد که در آنها 
  . »به کشورمان وارد کنيمما هم  که فاليش هاور می خواهد  است

  
خم به ابرو نمی آورد که رهبران بزرگ جهان و از  فاليش هاور اصًال«: برونشويگ افزود

را  ل مشايخ صهيونپروتوککليساهای کاتوليک و پروتستان، جعلی بودن کتاب سران جمله 
را که کليسای  اين سخنان، برونشويگ اسناد امضاء شده ای در لحظه ی گفتن. »تأييد کرده اند
 جرأت بسيار می خواهد«: فرستاده بود، بروی پيشخوان بلند قاضی نهاد و گفت آلمان برايش

کشوری که در آن کليسا هم خود  ين اسنادی را صادر کرد؛در کشوری مانند آلمان امروز، چن
  »مورد تهديد قرار گرفته است

 .  
 ای قاضی دادگاه فاش ساخت که تيم وکالی شاکيان در ابتدا قصد داشت باربرونشويگ ب

به نفع متهمين مخالفت کرده و تأکيد کند که اين » کارشناس«انتخاب فاليش هاور به سمت 
اما برخی از اعضای تيم . تبليغاتچی نژادپرست و يهودستيز نمی تواند به چنين جايگاهی برسد

دارک و شواهد محکمی به دادگاه ارائه داده اند که ايمان راسخ دارند تأکيد داشتند که آنها چنان م
حتی خود شيطان نيز نخواهد هيچ کسی نمی تواند در برابرشان قد علم کند و رد کند، و 

برونشويگ  افزود اما تيم  وکالی شاکيان نمی دانست که . منکر اين حقايق شودتوانست 
د خطرناکی است؛ دردادگاه ابعاد خطرات او معلوم تا چه حّد موجو فاليش هاوربراستی اين 

با وجود وقوف به . ، و سبز را قرمز جلوه دهدسفيد را سياه شد؛ او اين گستاخی را داشت که
ر پشت سر او ايستاده و از او داو تنها نيست و اين رايش آلمان است که که  اين حقيقت محض

لوم جلوه دهد و شايد مانند داويد در را مظخود حمايت می کند، وی ظاهرسازی می کرد تا 
برونشويگ  .، به تصوير بکشدعنصری کوچک در برابر بين الملل يهوديانبرابر گوليات؛ 

و ماهيت و جوهره اين قاضی سيرت گفت که اما او و يارانش در تيم وکالت ايمان دارند که 
اين مرد در ، برونشويگ گفت. نژادپرست را تشخيص داده و به آسانی گمراه نخواهد شد

، زمين و زمان را به هم دوخت تا  نظرات خود را پيش برد؛ از کاربرد هيچ نامی سخنانش
و هر کس را مورد  هر چيز او. خودداری نکرد؛ از فرعون گرفته تا چمبرلين و اشترايخر

که خمی به ابرو بيآورد، و رويدادهای تاريخی را بی آن سوء استفاده قرار داد و حقيقت بشريت
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 و تحقير به توهين دروغينش تمام شد،» حقايق«وقتی نيز که آويزان شدن به . حريف کردت
» سگ«با مسيحيان بايد مانند که می گويند آورد و يهوديان را گستاخانه متهم ساخت که  روی

  . رفتار کرد
  

ز احتی قاضی گفت، يک روز که از دادگاه خارج می شد  به ادامه داده  و رو برونشويگ 
ستش می گفت، فاليش هاور خدا را به خاطر آفرينش از حضار شنيده بود که به دويکی 

د، او تابش نور بر يهوديان محکوم می دان يهوديان محکوم می کند، او خورشيد را به خاطر
بخش و لذت  اينها همگی شعارهای. را به خاطر تنفس يهوديان در آن خطاکار تلقی می کند هوا

  . بودند مورد عالقه فاليش هاور
  

هيجان، کالم برونشويگ را در بر گرفته بود که پروفسورماتی به او اشاره ای کوچک کرد که 
  .لحن صدای خود را تغيير دهد

  
، پرداخته بودند، بلکه پوشش کامل آنچه که در اين دادگاه می گذشتمطبوعات آلمان نه تنها به 

يک مسئله سراسر آلمانی اختصاص يافته ردند که گويا دادگاه، کامًال به به گونه ای عمل می ک
 )نازی( استفاده از اين دادگاه می کوشيد تبليغات ناسيونال سوسياليسم فاليش هاور با سوء .است
  . و جانی تازه بخشد عليه يهوديان زنده کندرا   آلمان

  
اوم آنها پروفسور ب. ا حاميان يهودی ها تکيه نکردنديهوديان و ي اکيان، تنها بهشدربرابر، 

شاکيان همچنين موافقت کردند که ديدگاههای . را به عنوان کارشناس خود برگزيدند گارتن
کسانی بودند که  هم باوم گارتن و هم لوسلی. دادگاه بپذيرندبه عنوان کارشناس لوسلی را 

هردوی آنها يهودی نبودند و اعتبار و . ديدگاههای شان بيطرفانه و عادالنه محسوب می شد
  . ام نيک خود را بخاطر ديدگاههای بيطرفانه بدست آورده بودندآوازه و ن

  
نام برد؛ » توطئه يهودی«برای وجود » دليلی«به عنوان فاليش هاور گستاخانه حتی از تلمود 

 چه بسا که استادان نامدار .رزش آن را نداشت که محکوم دانسته شودحتی ا ی کهاتهامات
و آموزشی بشری به رسميت   مهم دانش، فرهنگ تلمود را به عنوان يک دستآورد ،جهانی
تلمود بی . در دادگاه به دفاع از آن پرداخته شود که لذا، ديگر اصًال نيازی نبودو  اند شناخته

  .نياز از اين گونه مدافعات است
  

 » رويخلين«آلمانی عرصه تلمود به نام  برونشويگ گفت، او می خواهد از يک استاد مشهور
: ه اين گفته اش بارها مورد ذکر افراد و منابع مختلف هم قرار گرفته استقولی کند، کنقل 

 وجود ندارد که کسی با پاهای آلوده آن را لگدمال کند و همزمان افتخارتلمود به اين دليل «
  .»نمايد که خود، متبحر در تلمود است

  
 در آنکه  بیبرخی از مطال. و دانشنامه است، نه يک کتاب مقدستلمود يک دائرةالمعارف 
مطابقت نمی کند، ولی هر چه جهان امروز و عرف جاری اخالق  مورد اشاره قرار گرفته، با

تلمود تأکيد . که درآن آمده است، درمورد نوشتارهای همان عصر گذشته مصداق داشته است
ها اصولی است که  اما اين. ت، عدالت و صلححقيق: دارد که جهان بر سه پايه استواراست

انه ادبيات يهودستيزتنها  به کاربرد فاليش هاور نه . هاور شهامت اعالم آن را نداشتفاليش 
پرداخت و به تحريف اسناد بسياری اقدام کرد بلکه حتی از اسنادی دم زد که هرگز وجود 

او عامدانه و آگاهانه ! نداشته اند و به خود اجازه داد که از اين اسناد ادعايی نقل قول نيز بکند
  .هايش بود، مورد بی اعتنايی قرارداد تئوریبرمالء کننده دروغ  را که  حقايقیتمامی 
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را  فاليش هاوريگ دراينجا با لحن و کالمی که معلوم بود اين بخش از عملکرد برونشو

  .خنانش گوته را هم تحريف کردحتی در س باالترين جرم می داند، گفت ديديد که او
  

کرده بود که در مدافعات پايانی، نوری را روشن کرده و  از قبل برای خود تعيين برونشويگ
بتاباند که فاليش هاور را مورد استهزاء قرار دهد، اما درصحنه ی عمل، برخی از سخنانش، 

  .رنگ و لعاب بسيار جدی می شد و آتش خشمش شعله ور می شد
  

نا هم به خوبی سرقت ادبی امری واضح و مبرهن است که حتی افراد نابي: او تأکيد کرده گفت
اما ببينيد که اين آقای . متوجه آن هستند و اين حقيقت از چشم هيچ کسی پنهان نمانده است

ش هاور چگونه با اين حقيقت برخورد می کند؟ از ديد او هنگامی که نتوان از پس کسی فالي
. تبرآمد و قدرت نداشت که سخنان يک مخالف خود را رد کرد، پس بايد گفت که او يهودی اس

نند فيليپ گريوز زد و حتی ما افراد ديگریولی و اين اتهامی است که او به موريس ژ
درحالی که هر کودکی ! »يهودی«درهمينجا به کارشناس تعيين شده از سوی دادگاه هم گفت 

 از کتابناميده می شود، برگرفته » سخنرانی حاخام«نيز قادر است درک کند که آنچه که 
يهوديان گورستان فصل مسخره اين کتاب درمورد يک ديدار تخيلی در و از » گوتشه«نوشته 

هاور ابايی ندارد که با جا به جايی تاريخ ها، حتی مدعی شود که چنين  اما فاليش پراگ است، 
صورت گرفته و سپس شرح » سخنرانی حاخام«نيست، بلکه از چشم او، ابتداء براستی  يک 

نيز، درست همانند حقايق، برای او هيچ معنا    تاريخ ها. آمده شده است» گوتشه«آن در کتاب 
  .و مفهومی ندارند

  
های يهودی را از کاله شعبده بازی اش نام سازمان  ور به تردستی يک شعبده باز،فاليش ها

آليانس «، )Bnei Moshe( »بنی موشه«، )Bnei Brith( »بنی بريت« :بيرون می کشد
مگی سازمان هايی پر ارج و منزلت هستند که فعاليت شان ؛ ه)اتحاد اسرائيليان(» ايزرائيليت

کامًال علنی است و در برابر چشم دنيا انجام می گيرد و اعتبار خود را به حق کسب کرده 
چ سند و مدرکی، نهادهای موذی در راه هيبی محابا همه آنها را بدون فاليش هاور است، اما 

   .می نامد پروتوکل مشايخ صهيونمالن اجرای و عا»  دولت پنهان و شيطانی يهوديان«اجرای 
هيچ توطئه بين المللی يهوديان «: برونشويگ در حاليکه صدايش را بلندتر می کرد، فرياد زد

 ،وجود خارجی ندارد ولی در برابر، يک توطئه بين المللی يهودستيزانه وجود دارد که هدفش
ها، سخنرانی ها، کاريکاتورها و  توطئه ای که در کتاب ها، مقاله. نابودی ملت يهود است

  .»و انتشار يافته استه ر کامل و بدون خجلت زدگی شکل گرفتهای بسياری به طو مانيفست
مشايخ ! آری«: يش هاور اشاره می کرد، افزودفال رونشويگ در حالی که به سوی اولريخب

به وسيله  ند وکه در ارفورت به سر می برهستند  آريايی مشايخ ،ينا. صهيونی در کار نيست
  گونه هراين مشايخ افراد نژادپرستی هستند که سوگند خورده اند تا . اين مرد رهبری می شوند

 .و دمکراسی را برنتابندآزادی را نابود کنند، با آزاديخواهی و ليبراليسم بجنگند و سوسياليسم 
 در پی ،آزار يهوديانبا توسل به تعقيب و  شوم نژادپرستان است که اين اتحاد بين المللی! آری

سوء استفاده از اين دادگاه و اين محکمه  یافراد اجرای طرح های نامقدس خود هستند، و حتی
  . »دست يابند می کنند تا به هدف هايشان

که هنوز آريايی هايی اما پروردگار را سپاس، «: دايی که می لرزيد، گفتبرونشويگ با ص
  .»نده اندهم  باقی مامانند باوم گارتن و لوسلی 

  
ی شد؛ هريک از کلمات خود را با تأکيد و طمأنينه پايان سخنرانی خود نزديک م برونشويگ به

هر آن کس که يهوديان را به عنوان انسان هايی پست و «: او افزود. بيشتری ايراد می کرد
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ن اما هيچ بعيد نيست که آ. ترسيم می کند، مسئول خون هايی است که ريخته خواهد شد یحيوان
ون يهوديان بر پياده روها جاری گردد، آنها همچنان يهوديان را متهم کنند، نه که خ هم زمانی

  .»قاتالن را
  

ما از «: نگاه کرد و گفت ،نشسته بودند حال، برونشويگ به يهوديانی که پشت سر اودر اين 
جنگيم، اما ون خود بخود در برابر نيروهای شيطانی دفاع می کنيم، ما بايد تا آخرين قطره خ

که همان گونه که در همه مدارس  ،مان بيآموزيم بايد به فرزنداندر همان حال مبارزه هم 
تدريس می شود، ما انسانها  بنی بشريم و با هم درارتباط نزديک، و  يهودی در سوييس

اعضای يک پيکريم، و هرانسانی خود نشان و نمادی است از خدای يگانه؛ با بيگانه آن مکن 
  . »اين آموزه و حکمت يهوديت است. آری. خود نمی پسندیکه بر 

  
دادن اين دستور که من نبايد در موکالن من با «: اکنون برونشويگ رو به قاضی کرد و گفت

خود از برابر فتنه انگيزی ها و افتراء های مطرح شده و رفتارهای تحريک آميز متهمين، 
بر من تکليف شده بود که شکيبايی بسيار از . دواکنش نشان دهم، کار مرا بسيار دشوار کرده ان

اين درخواست اکيد آنها را با همه دشواری هايش، عملی . منضبط  باشم کامًالخود نشان دهم و 
کردم زيرا با ايمان به دستگاه قضايی سوييس، باوردارم که اينجا سرانجام عدالت است که 

برم، و همانند موکالنم و همه افکار  من در اينجا سخنم را به پايان می. اجراء خواهد شد
عمومی، در انتظار عملی شدن روند دموکراتيک در برن  خواهيم ماند تا اعتمادی را که همه 

نور که  اميد آن. ما به تشکيالت قضايی برن داريم، تجديد کنيم  و عدالت به منصه ظهور درآيد
محبت  ا از خشونت و آکنده از رايحه، رهنفرت از حقيقت از اين دادگاه بتابد و آينده ای بدور

  .»را برای همگان به ارمغان آورد
  
او و سايراعضای . ايان نمی رسدکه دادگاه در همين جا به پ !شيتس با خود انديشيد، چه حيفليف

گفتن حتی برای . دادگاه را ترک کردندتاالر  و جّدی عبوس تيم وکالی شاکيان با چهره ی
. ز بخاطر اين مدافعات پايانی شاهکارگونه، به او نزديک نشدندني به جرج برونشويگ  تبريک

طور خصوصی به او شادباش گفته و از  بلکه به می خواستند نه در حضور تماشاچيان دادگاه،
   .او قدردانی کنند

  
جرج امه ها بخش های بزرگی ازسخنان پيش بينی کرده بود، روزنهمانگونه که اميل راس 

 سر قريب به اتفاق. ت پايانی را در صفحات متعدد خود بازتاب دادنددربخش مدافعا برونشويگ
اما خود . همدردی و همبستگی با او اختصاص يافته بود ای اين روزنامه ها نيز به بيانمقاله ه

او در انتظار پايان کار . ته تر از آن بود که به اين موفقيت رسانه ای فکر کندبرونشويگ خس
انست که هرکاری را که از دستش برآمده، انجام داده است و اکنون درقلبش می د. دادگاه بود

  . توپ در زمين ديگران است
که به ارائه جمع بندی و مدافعات پايانی از سوی پروفسور ماتی اختصاص روز بعد  بامداد

يافته بود، دلشوره ی برونشويگ هنوز برطرف نشده بود و با اضطراب به سخنان استادش 
  .گوش فرا می داد

  
از  پروفسور ماتی رشته سخن را بدست گرفت و گفت، شوربختانه در سوييس همواره نوعی

نوع به بعد است که همگان شاهد هستند که  1933يهودستيزی وجود داشته است، اما ازسال 
 امواج خروشان بحران. مرز به سوييس وارد شده استجديدی از يهودستيزی از آن سوی 

انديشه های سربرآورده . است رخنه کردههم سوييس  عنی آلمان، به، يسياسی از کشور همسايه
از آن سوی مرزها، بی هيچ گمرکی به خاک ما روانه می شود؛ آخر که عبور باورها از 
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می کند تا مرام  و  منافعش ايجابما همسايه مرزها ماليات ندارد، آن هم درحالی که اين کشور 
قايد مسموم در اين گونه عوزيدن د و متأسفانه سياسی خود را به سوييس صادر کن اسلوب

  .»سرزمين ما هم، گاه  با بستر و زمينی حاصلخيز روبرو شده است
  
سوييس . شاهد دگربار سربرآوردن نفرت از يهوديان هستيمما  ،در ميان اين عقايد وارداتی«

ب زمستانی اشته و اين احساسات به خوادر گذشته نيز سهم خود را از عقايد يهودستيزانه د
. رفته بودند اما اکنون اين تلنگر آلمانی درحال پراندن اين خواب از سر اين سرزمين است

ا دوست داشته باشند و يا به آنان ابراز نفرت کند، اما بيان افراد ديگر ر هرانسانی حق دارد که
های اخالقی استانداردو  ی قابل تحمل است که در محدوده قانون باشدزمان اين احساسات تنها تا

يهودستيزانه در کشورش ما تازگی دارد و درجامعه اما اين نوع جديد عقايد . درا رعايت کن
  . »ابع قانون است و نيز درهيچ جامعه بشری ديگری، نبايد هرگز با آن کنار آمدکه ت انسانی ما

  
رگز تاريخ طوالنی زندگی و موجوديت يهوديان آکنده و ماالمال از درد و رنج است ولی ه

کسی نديده است که يهوديان در برابر اين رنج تحميلی واکنش های تند وافراطی نشان داده 
به مسئوالن کشور پناه بردند ولی آنها  يهوديان برای مقابله با اين عقايد جديد يهودستيزی. باشند

: ودافز ماتی آنگاه، با سادگی صادقانه و محترمانه ای. يهوديان را به دادگاه ارجاع دادند
  . »عاليجناب، به همين دليل است که موکالن من در اين دادگاه حضور دارند«
  

و با لحنی شکيبا سخن می گفت؛ درست مانند زمانی به آرامی  به شيوه ی هميشگی خود، ماتی
پرآوازه ی دانشگاه، با وزنه و جايگاه او يک استاد  .که در حال درس دادن به شاگردانش بود

  . ود و دادگاه نيز آنگونه که شايسته ی او بود، با وی رفتار می کردعلمی بلند مرتبه ب
  

دگاه با گوش فرا داستايش بسيار دارد، چرا که همين ماتی گفت، سيستم قضايی سوييس نياز به 
در ساحت آن بيان شد، شکيبايی بسياری از خود نشان در روزهای اخير دادن به سخنانی که 

که ما را دراينجا به خود مشغول داشته، از اهميتی بسزاء   موضوعی«: او افزود. داده است
  .»برخوردار است و لذا، رويارويی با آن نيز بايد بسيارجّدی باشد

  
ماتی سپس همگان را با گفتن اين که شاکيان شکايت خود را عليه سه متهم باطل می کنند، به 

. ه حّد کافی محرز نشده استدخالت اين سه تن در ارتکاب جرم بماتی گفت،  .شگفتی فرو برد
شاکيان اطالعات کافی در دست نداشتند که هر شکواييه عليه اين سه نفر درزمانی ارائه شد که 

  .چه نقشی دراين ماجرا داشته استيک از اين متهمان 
ليت خود را در انتشار که مسئو، تئودور فيشريکی،  ن تنها دو متهم باقی مانده بودند؛اکنو

اين دادگاه پذيرفته است، و ديگری،  سيلويو اشنل، که پذيرفته است که  مطالب مورد بحث
  .را به عهده داشته است ل مشايخ صهيونپروتوک کتاب توزيع

تر از  گفت، اما مهم ،شيشه های آن را پاک می کرد وماتی در حاليکه عينکش را برداشته 
از سوی آنان اهميت محکوم کردن اين دو متهم، نکوهش و محکوم کردن جرم مرتکب شده 

  .دارد
  

حقوقی و  به جنبه هایدر آغاز سخنانش، بر آن بود که  ه که انتظار می رفت، ماتیهمانگون
از کتاب  16 و 15،  14و يکنواخت، بندهای  خشک او با لحنی. قانونی موضوع بپردازد

ست که ني قانون کانتون برن را در مورد ادبيات افتراء آميز قرائت کرد، و گفت، تصادفی
را به دادگاه واگذار کرده و خود آن را تعبير و محدود نساخته » افتراء«تفسير واژه  قانونگزار

که ناچارشده بود درباره عکس های سکسی مستهجن حکم يک قاضی آمريکايی زمانی . است
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که او نمی تواند پورنوگرافی را دقيقًا تشريح کند، اما هر هنگام که عکس های  گفته بودبدهد، 
نيز در  دادگاهاين ماتی افزود، . آنها را تشخيص دهدفورًا ، می تواند پورنوگرافی را می بيند

درچنين دادگاهی که از اهميت و ابعاد تاريخی . موقعيت ويژه و شايد مشابهی قراردارد
دشوار باشد، اما » افتراء«می توان تعيين کرد و گفت، که شايد تعريف و تبيين برخوردار است،

را تشخيص داد، و براستی چه نوشته ای روشن تر از » افتراء«نی می توان مصداق به آسا
  باشد؟» افتراء«می تواند مصداق حقيقی پروتوکل مشايخ صهيون کتاب 

  
که  های قانونطبق بند. الزامًا نبايد  يک جعل باشد» افتراء آميز«ماتی ادامه داد، يک نوشته ی 

که دربرگيرنده افتراء و مطالب تحريک آميز  نيز اقرائت کردم، سندهای حقيقی و اصيل ر
وم کرد، اما جعلی بودن مطالب افتراء آميز نيز انزجار بيشتری ايجاد می توان محک باشد،
کتاب  نمی تواند از دادن حکم قطعی در زمينه هويت نويسنده برهمين اساس، اين دادگاه. ميکند
  .خودداری ورزدل مشايخ صهيون پروتوک

  
پروتوکل که کتاب  ان به آرامی گفت، درطول سال های متمادی ادعا شده استماتی همچن

بازل تدوين گرديده؛ همان مکانی که براساس ادعاهای در جريان کنگره  مشايخ صهيون
بر دنيای مسيحيت را يهوديت   تسلطيهودستيزان، رهبران قوم يهود در آن جا گرد آمده بودند تا 

دادگاه،  اينشده در نيست که درپی شهادت های مؤثر ادا اکنون جای شگفتی. طراحی کنند
می خواهند يک باره از اين تز ابراز برائت کنند و آن را ناديده بگيرند و تئوری خود متهمان 
حتی اگر کتاب پروتوکل مشايخ صهيون نادرست و جعلی است، اين مبنا قرار دهند که  را بر

آمده، بخشی از دين، سنت ها و ل ها پروتوکب ، همانگونه که در کتا»توطئه يهوديان«اما 
  .يان، و برگرفته از ماهيت و روح يهوديت استفلسفه يهود

  
اتی رو به قاضی کرده و گفت، عاليجناب، شما هم بی ترديد مانند من غرق حيرت شده ايد که م

کند که  ادعا آيا کسی می تواند. ارائه شده است های براستی خامی به اين دادگاه استداللچنين 
توسط هودلر کشيده شده  تابلوهایو کيفيت يک تابلوی نقاشی تنها به دليل آنکه به خوبی 

)Hodler ( براستی است، می تواند کار خود او باشد برغم آنکه معلوم نيست که او اين تابلو را
  !.يا خير؟باشد  ترسيم کرده

  
 .جعلی است پروتوکلکتاب  ودی،ماتی ادامه داده و گفت، چه موريس ژولی آريايی بوده، چه يه

کافی است که . ، اکاذيب استغيريهودی تدوين شده باشد، چه يک کتاب چه توسط يک يهودی
  . از سوی کادر رهبری يهوديت خلق نشده است» اثر«گفته شود که اين 

نگره بازل در جريان ک را که ادعا شده که پروتوکلمتهمان می توانستند اصالت ماتی گفت که 
ه باال گرفت در اين هنگام، ماتی که سه انگشت خود را که. کنندسه روش اثبات  به  شده، نوشته

  : گفت ،يک آنها به  يک  بود، ضمن خم کردن
که اين کار انجام  ،کنگره بازل و قول از اسناد ثبت شده اصيل از صورتجلسهبا نقل  -

  . نشده است
تاب در ک ی ادعا شده»محرمانه«ارائه شاهدانی به دادگاه که خود در آن مالقات های  -

، بلکه شاهدان بسياری، از جمله تندنويسان نه تنها اين کارصورت نگرفت. شرکت داشته اند
  .ی آن نشست ها، خالف آن را شهادت دادندغيريهود

و آوردن کارشناسانی که شهادتی درسطح آکادميک و سرانجام، با ارائه داليل علمی  -
 . اما اين يکی نيز بی ترديد انجام نشد. رائه کنندوعلمی برای اثبات مدعای خود ا
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هرچند پروفسور ماتی مانند هميشه با صدايی برخاسته از جرج برونشويگ با خود انديشيد که 
  .کارآيی ندارد دقيقًا روح دليل و برهان سخن می گويد اما دراينجا

  
از نظر مسلمًا ، غ  باشندآنها که اصرار دارند همچنان مشوق و مروج اين درو: ادامه دادماتی 
جعلياتی که يک ملت کامل را جنايتکار می نامد، بايد هم . ايی مسئول شناخته می شوندجن
به صرف ادعای آزادی بيان و آزادی مطبوعات، نمی توان اين نوشته . شناخته شود» افتراء«

ت ياری دهد تا دسماتی ابراز اميدواری کرد که حکم دادگاه  .را زيرچترحمايت قانون قرار داد
  . برای هميشه اين اکاذيب از جامعه سوييس پاک شود

دراينجای سخنان، ماتی نيز با بلند کردن صدايش که موجب شگفتی همگان شد، تأکيد کرده و 
ما دراينجا . ريشه نگرفته و ما نيز به آن نيازی نداريمافتراء آميز از کشورما  اين ادبياتگفت 

روزنامه آلمان ، که چيزی نيست جز تقليد )Eidgenossen( »نوسنيدگا«به روزنامه ای مانند 
  .، هيچ نيازی نداريم)Sturmer( »مراشتور«نازی يعنی 

  
ره کرد که در آن را برای لحظاتی کنار گذاشت و به مقاله ای اشا پروتوکلماتی موضوع کتاب 

 هولناک تريناين . به دختران نوجوان سوييسی درمورد مردان يهودی هشدارداده شده بود
در اين مقاله همه يهوديان به عنوان تجاوزگران . مطلبی بود که او تا آن هنگام خوانده بود

سپس . »اين مقاله توسط يک سوييسی نوشته نشده است«: ماتی گفت. جنسی ناميده شده بودند
در اين مطلب مستقيما از برلين صا«: در حالی که اجازه می داد عصبانيتش آشکار شود، افزود

سوييسی ها را ابله تصور ما  ه چنين مطلب فجيعی را منتشرمی کند،ک هرفردی! شده است
 نتيجه کار اين دادگاه تنها تعيين کننده سرنوشت يهوديان نيست؛ اين امری است که. کرده است

  . »همه سوييسی ها و سوييس مربوط  می شود به
انگار می خواست بگويد که شريک قاضی سرافکنده با نگاهی که سعی در دزديدن آن داشت، 

  .اين احساسات شرمی است که ماتی با چهره خشمگين خود نشان می دهد
  

، سوييس را با اين مطالب فتنه وقتی که يک کشور همسايه«: پروفسور ماتی با هيجان افزود
موجوديت و حيات ما را به خطر  ،ورد شستشوی مغزی قرار می دهدم انگيز در حد جنايت،

تالش آلمان برای اينکه ما هم در سوييس يهوديان را بيرون کنيم و آنها را از حقوق . زدمی اندا
  . »خويش محروم سازيم، اوج استبداد است

آزادی و نه «: ، گفتعلمی خود را از سر گرفته بوددوباره لحن حالی که  اينجا درماتی در
لی که می کوشند تا بوته ان غيرمسئوشهروند. ممتاز تاريخ حقيقی بشريت است سرکوب، نماد

ما به اينکه . نندخدمت نمی ک های مسموم بيگانه را درخاک کشورما بکارند، به وطن خود
مربی و راهنما و آموزگار ملت های ديگر باشيم، تظاهر نکرده ايم اما به همان ميزان نيز، 

لی ما، مردم پختگی و خرد و اراده م. نمی خواهيم که پيرو و شاگرد سرزمين های ديگر باشيم
اگر اين دادگاه نيز موفق گردد که . کشور را در اداره و دفاع از ميهن مان رهنمون می شود
دهد و به افکار عمومی پيامی آشکار  خرد ملی را به برخی از شهروندان سوييسی بازگرداند

که اين راهکارهای ضد بشری، راه و روش مردم سوييس نيست، در آن صورت، اين وقت و 
  . »به هدر نرفته استای که مصروف اين دادگاه شد،  هزينهاين الش و ت اين

  
يحی به پروفسور مس س نجوا کنان به وينر گفت که ما در انتخاب يکشيتبا اين سخنان ماتی، ليف

وينر نيز جواب داد، درستی انتخاب ما  عنوان وکيل جامعه يهوديان براستی حق داشتيم، که
  .ماتی استبويژه بخاطر گزينش پروفسور 

  



 366

، قاضی ماير با اين احساس که نبايد گذاشت بالفاصله پس از اين سخنرانی در همين هنگام
  . هيجان انگيز پروفسورماتی، متهمان زبان به سخن گفتن بگشايند، يک تنفس کوتاه اعالم کرد

قاضی کنجکاو بود که مدافعات پايانی وکالی طرف متهمين را نيز بشنود بويژه اينکه اين 
شان که آلمانی بودد؛ سوييسی هايی که بايد در يک » کارشناس«کالء سوييسی بودند نه مانند و

آيا آنها براستی می خواستند که با يهودستيزی از نوع آلمانی آن، . دادگاه سوييسی سخن بگويند
  ابراز همبستگی کنند؟

  
 آغاز ه و رسمیدفاع خود را با بيان اين ادعای شناخته شد) Ursprung(شپرونگ دکتر اور

ل مشايخ پروتوککه کتاب ات حقيقت برعهده ی شاکيان است و آنها نتوانستند ثابت کنند اثب :کرد
  .جعلی است صهيون

  
می خواهند شد که متهمين  تراز آنچه که انتظارمی رفت، آشکارزودبدين ترتيب، بسيار 

  .مسئوليت را از دوش خود به سوی طرف مقابل بيندازند
  

مطمئن خت و ديدگاه او را تحسين کردف و گفت ه نقل قول از فاليش هاور پرداب شپرونگ اور
 چه کارشناس مهمی از سوی که می دانستندپيش از آغاز کار دادگاه  شاکی بود که اگر يهوديان

  .متهمان به دادگاه معرفی می شود، برای توسل به دادگاه براستی تعمق و تأمل می کردند
تالش داشت بگويد،  پروتوکلنمی تواند چيز بيشتری در مورد کتاب  اورشپرونگ با گفتن اينکه

به ظرافت از زيربار اظهارنظر درباره اصلی ترين موضوع مطرح شده در دادگاه شانه خالی 
اين که يهوديان بی شک : ن کنددر مورد يهوديان بياکند ولی گفت مطالب بسياری را می تواند 

ول برنامه ريزی برای تسلط بر سوييس بودند؛ ، مشغدر هر حال نژاد ديگری بودند؛
نقش روز  لمان نيز به سوييس وارد نشده است؛و از آ يهودستيزی يک محصول آلمانی نيست

اين که  .ه ها و مطبوعات بايد متوقف شودافزون يهوديان در تئاتر، سينما، ادبيات، دانشگا
که در حال  قيقت را دريافته اندشده و اين حآريايی های جهان سرانجام از خواب غفلت بيدار 

زجر کشيدن در زير يوغ يهوديانی هستند که متأسفانه از سوی برخی روشنفکران مسيحی 
ن، به کانت، ناپلئون اول، گوته و امبرونمردان بزرگی همانند اين که . تلمودی حمايت می شوند

  . درباره يهوديان هشدار داده بودند يانجهان
  

زبان اورشپرونگ بود که وکالی تيم شاکيان، با شگفتی به يکديگر نگاه  با ذکر نام امبرونن از
را تا آن هنگام   آخری، امبرونن،اين نام فاميلی  کردند؛ نگاهی حاکی از کالفگی که ديگر

است که در دادگاه  »زاندر«نام مستعار دکتر  ينکه به آنها گفته شد که اينتا ا .نشنيده بودند
دستيزانه يهو  نوشتارهای ،نام مستعار تيز مشهور بود که زير اينو يک يهودسا. شهادت داد

، محاکمه و محکوم شده »زاندر«بسياری می نوشت و دردادگاهی ديگر، با نام حقيقی اش؛ 
  .بود

  
که اگر يهوديان در يک سرزمين با گفتن اين که خشنود و راضی می شد  شپرونگدکتر اور

اما درحالی . داده می شدند، موجب خنده حضار گرديد ماداگاسکار، اسکان منزوی ديگر، مانند
 ، سايردر هر حالکه خود را به نديدن و نشنيدن واکنش ها می زد، ادامه داده و گفت 

  .قرار داشته باشندکشورهای جهان نبايد در معرض حضور يهوديان 
  

کادميک است يک اثر مهم و تأثيرگذار آل مشايخ صهيون پروتوککتاب او ادامه داده و گفت که 
ور در هر خانه سوييسی فاليش ها و او اميدواراست که پس از اين دادگاه نيز، مکتوب نظرات

مهم  پروتوکل، اصالت کتاب وکيل افزود، همانگونه که در آغاز کار دادگاه گفته ام .يافت شود
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وی نيست و اين شاکيان بودند که با قضاوت شتاب زده خود، خواهان تعيين کارشناسانی از س
  .بودن کتاب را ثابت کنند» افتراء آميز« دادگاه شدند تا ازديد خود،

  
اينجاست؛ اين کتاب به اينجا  پروتوکلکتاب «: فتاورشپرونگ با لحن دراماتيک افزوده و گ

بودنش هم دراينجا خود دليلی است کافی و اقناع کننده برای اثبات . آمده که تا ابد باقی بماند
ايد ثابت کند که بوظيفه ی اوست که  ه درصدد مقابله با اين کتاب برآيدک هر کسی. وجود کتاب

  . »است کتاب جعلی است؛ اين کاری است که صورت نگرفته
  

رتن و لوسلی سخن گفت و به اظهاريه ارسال شده از سوی او با تمسخر از شهادت باوم گا
در اظهاريه اش صرفًا تاريخ نادرستی را  پرنسس رادزيويل حمله برد، چرا که پرنسس

  . بود ذکرکرده
گی تحت کنترل ، چرا که همدادگاه بايد مطبوعات را ناديده بگيرد«: شپرونگ افزوداور

  .»يهوديان هستند
 اما اينگونه اعمال را. است) يهودکشی(واقعی، و مخالف  پوگروم  او گفت که يک دمکرات 

می کنند و در يک نظام  د را بيانتنها نظر خو آنها نمی توان به متهمين نسبت داد چرا که نيز
  . آزاد هستند دموکراتيک، شهروندان در ابراز نظر

در کنگره بازل تدوين  پروتوکلاگر کتاب وکيل ادامه داده گفت، خب مثًال چه اهميتی دارد که 
 »بنی بريت«يک کنگره ديگر سازمان يهودی  در نشده باشد و همانگونه که فاليش هاور گفته

)Bnai Brith (مگر چنين چيزی می تواند دليلی کافی !. نوشته شده باشد؟ مگر اهميتی دارد؟
  !.؟را ناديده بگيريم پروتوکلکتاب  باشد براينکه

  
در برابر قاضی  به ناگهان يادداشت های خود را جمع و جور کرد، شپرونگدر اين هنگام اور

ه شدند که وکيل متهمين به سر فرود آورد، و بدين ترتيب همگان با شگفتی بسيار يکباره متوج
  .آخرين مدافعات خود پايان داده است

  
) Ruef( نفر بعدی برای سخن گفتن درمرحله مدافعات پايانی، وکيل ديگرمتهمين به نام روف

يک سوييسی «که تأکيد کرد که سخنانش را به اختصارعنوان می کند، خود را  او. بود
حزب (نال سوسياليسم رايش سوم يا جنبش ناسيو یبه هيچ وجه نماينده  ناميد و گفت» دمکرات
يهوديان برای دفاع از حيثيت خود نيز می  وی گفت که اساسًا با آرمان و تالش. نيست) نازی

او موافق بود که آنها ممکن است گامی ديگر در جستجوی حقيقت کتاب . تواند تفاهم  نشان دهد
دعوت شده از سوی شاکيان، دراينجا  انشاهد افزود که به جلو برداشته باشند، اما پروتوکل

صرفًا نظر شخصی خود را بيان کرده اند و هيچ راهی وجود ندارد که قاضی حقيقت واقعی و 
وی گفت که همين روزها نيز مطالب جديدی درباره اين . بيطرفانه اين قضيه را تعيين کند

د، اما افزود که آگاه است که ماجرا به دست او در دفترش رسيده که می تواند نور تازه ای بتابان
  . زمان برای ارائه ی اين مطالب به اين دادگاه ديگر ديرشده است

  
نگران نباش، ما حتمًا مجالی هم به تو برای مطرح کردن اين مطالب در دادگاهی ديگر «

؛ اين جمله ای بود که ليفشيتس با لحنی هيجان زده به تيم دوستان وکيلش به آرامی »خواهيم داد
  .وا کردنج
  

جرج برونشويگ و . بدين ترتيب، مدافعات پايانی تيم وکالی متهمين هم به پايان رسيده بود
 يزنی کوتاه اعالم کردند که از حق پاسخگويی به اظهارات وکالی متهمينماتی پس از يک را
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يشتر ه را که الزم بود، آنها پآنچ و نمی خواهند دادگاه را به کسالت بکشانند زيرا هر می گذرند
 .در دادگاه عنوان کرده اند

  
  حکم  روز صدور

  
جايگاهی که در بخش . در برن، يک روز بارانی بود 1935روز چهاردهم ماه مه سال 

ورودی پشت درهای دادگاه برن، درهمان محض رسيدن به اندرونی، برای قراردادن چترهای 
س شده و جايی در آن باقی خيس افراد آمده به دادگاه گذاشته شده بود، مملو از چترهای خي

دادن  بسياری اينجا و آنجا نگاهی می انداختند تا شايد گوشه ای برای قرار. نمانده بود
  . چترهايشان بيابند که ُشرُشر از آن آب می چکيد

  
 ء، قضات،نه تنها مملو از روزنامه نگاران بود، بلکه وکال قاضی ماير، دادگاهاين بار تاالر 

اما حقيقتًا . سياری به محل آمده بودندب ، درکنار شهروندان عادیلتیمقام های رسمی و دو
قاضی درهمان آغاز . بنظرمی رسيد که رخدادهای حيرت انگيز دراين دادگاه پايانی ندارد

ی با لحنی خشک و توأم با قاض .نشست گفت بايد حضار و طرفين دعوی را از مطلبی آگاه کند
را در رابطه با شکايت رسمی ارائه  او برن شخص ناخشنودی گفت که رييس مجتمع قضايی

به رييس شکايت نامه فاليش هاورآلمانی در. کرده است احضار شده از سوی فاليش هاور
» ميهن«به  ،که لوسلی کارشناس در جريان شهادت خود در دادگاه مجتمع قضايی نوشته بود

و به اين  بيخ قرار ندادهبالفاصله مورد تو، توهين کرده و قاضی وی را یوی، رايش آلمان
قاضی ابراز تأسف کرد که . است حيثيت يک کشور خارجی دفاع الزم را نکرده ترتيب از

با خود وی  ، خوب بود کهبردبشکايت برن  پيش از آنکه به رييس مجتمع قضايی فاليش هاور
ه قاضی درهرحال افزود که اگر فاليش هاور احساس می کند که ب. دراين باره سخن ميگفت

است که اين  قاضی افزود، اميدوار. او توهينی شده، وی از آن پوزش می خواهد» ميهن«
به نشانه  با تکان دادن سر خود فاليش هاور نيز عذرخواهی، نقطه پايانی براين موضوع باشد؛

  . عذرخواهی را پذيرفترضامندی، اين 
  

  .ديگر لحظه آغاز قرائت حکم از سوی قاضی فرا رسيده بود
، تجارب خويش و براساس شواهد، نحوه کار دادگاهصدايی روشن و سنجيده گفت که او با 

، به نتيجه گيری در مورد يک انسان اصول مورد پذيرش، درمقام يک حقوقدان و نيز به عنوان
  .دادگاه پرداخته استکار اين 

مشايخ پروتوکل کتاب قاضی ماير تأکيد کرد که اصل شکايت مطرح شده دراين دادگاه، توزيع 
بود که ) Der Eidgenossen( »ايدگنوسن رِد«انتشار مقاله ای در روزنامه  و نيز صهيون

» هشدار«در آن به دختران نوجوان سوييسی در مورد تعرض جنسی از سوی مردان يهودی 
  .داده شده بود

  
 مطالعه کرده است، به را کامًال پروتوکل مشايخ صهيونکتاب قاضی ماير با تأکيد براينکه 

شامل يک مقدمه، بخش آغازين : درحقيقت جزوه ای است در چهار بخش«تشريح آن پرداخت؛ 
و  "پروتوکل مشايخ کهنسال صهيون"کتاب، متن کامل مطالبی با عنوان صورتجلسه ها يا 

وحشتناک ترين شکل ممکن  سرانجام نيز بخش پايانی يا مؤخره کتاب که در آن يهوديان را به
را افرادی يهوديان . نابود کرد و آنها را بايد با يهوديان مقابله، که داردوصيف کرده و تأکيد ت

و  روحیتوصيف می کند که شرمگينانه ترين خصلت ها را دارند؛ بيماری های اخالقی، 
زاد،  جاعل مادرمی کنند؛  در همان حال که نفس می کشند، هوا را آلودهند؛ را می پراکن روانی

  .»ی هستندذاتخائن بالفطره و جاسوس 
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شهادت کارشناسان دعوت شده از  گفت که حتی پيش ازماير قاضی  درميان شگفتی همگان،

تشخيص داده بود و اصوًال نيازی » افتراء آميز«سوی شاکيان نيز، خود وی اين نوشته ها را 
او تأکيد کرد که بخش پايانی و نتيجه گيری کتاب، از چاپ . به آوردن اين کارشناسان نبود

؛ يعنی بخشی که افکارعمومی را به خشونت و پوگروم »ی فريتش که دربرابر من استآقا«
  .»تشويق می کند، برای صدورحکم کافی بوده است) يهودکشی(
  

ن در غير ايزيرا در هر حال دادگاه به بيانات توضيحی کارشناسان نياز داشت، قاضی گفت که 
، توزيع می شد و الزم می بود که و نتيجه گيری خرهصورت، کتاب بار ديگر با همين مؤ

 سرانجام نيز روزی دادگاهی ديگر برای رسيدگی در مورد تعيين سنديت و اصليت کتاب برپا
  . شود

  
لندن به چاپ رسيد،  تايمزروزنامه در  هنگامی که مقاله های فيليپ گريوز ،1921از سال 

تی در يکی از مقدمات ، ولی حر چاپ های مختلف انتشار يافتصدها هزار نسخه از کتاب د
قاضی با . نشده بودولی اشاره ای ی کتاب به اقتباس کتاب از اثر تخيلی موريس ژطوالن

ه که آقای روزنبرگ و آقای فريتش هرگز مطلبی در مورد آيا ممکن بود استهزاء پرسيد،
؟ تنها برای نخستين بار و پس از آغاز اين دادگاه بود که در موريس ژولی نشنيده باشند

حال حتی متهمين مدعی هستند «هم اشاره شد؛ و  ولیارهای يهودستيزانه به نام موريس ژوشتن
  !.»هم خود يک يهودی بوده است ولیکه موريس ژ

  
ر مسئله اصالت کتاب اثر می گذارد؟، چگونه بچنين باشد، اين امر حتی اگر: قاضی ماير پرسيد

سوم را مورد بحث قرارمی داد؟ و نه  آيا آشکار نبود که کتاب ژولی مسائل حکومتی ناپلئون
   !.بر جهان هستند؟  تسلط که يهوديان در صدد ادعا می کرد روايتی که بعدها منتشرشد و

  
د اقتباس هماننپروتوکل من تعجب نخواهم کرد اگر در چاپ های آينده کتاب «: قاضی ادامه داد

يز ريشه ای يهودی داشت و ولی، اعالم شود که ماکياولی نناشيانه از کتاب تخيلی موريس ژ
  .»بر جهان، با عقايد يهوديان همداستان بود  برنامه های او برای تسلط

  
 کامل او موجب توقف قاضی ادامه داد و گفت که دچار اين تّوهم نيست که داوری و حکم

می شود ولی شايد به منزله ايجاد نخستين  ل مشايخ صهيونپروتوک کتاب و توزيع انتشار
ه  نيز شکاف عميق تر شده و به فروپاشی آن بينجامد؛ و در آيند ديوار باشد که شکاف دراين

  .ب را حقيقت می دانندکتاتير ترکش به درون زره آنهايی باشد که هنوز  نخستين شايد
  

قاضی ماير سخنانش را اينگونه ادامه داد که اين درست است که همه شهادت هايی که شاهدان 
 ديده وخود که  نبود چيزهايیدرساحت اين دادگاه مطرح کرده اند، دعوت شده از سوی شاکيان 

که  درست است. شنيده باشند و برخی نيز خود شاهد حقايق مرتبط با کاراين دادگاه نبوده اند
از آنها دراظهارات شان به تفسير و تعبير، و نتيجه گيری هايی اقدام کردند، و گاه نيز بعضی 
تی، بی دقتی نشان دادند اما در مورد اکثرمسائل محوری، همه آنها يا جزيياتاريخ ها و در ذکر 

  .جلب اطمينان می کرد شان و اظهارات درشهادت شان يکصدا و همنوا بودند
  

معرفی کارشناسان خود به برای از امکان برابر  قاضی ماير تأکيد کرد که هر دو طرف دعوی
م گارتن و هم لوسلی گفته بودند که کتاب هم باوقاضی يادآور شد که . دادگاه برخوردار بودند

نيز از اساس، بيش نيست و فاليش هاور  يک جعل و سرقت ادبی ل مشايخ صهيونپروتوک
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مورد لوسلی در  وم گارتن وآنگاه ضمن تکيه به شهادت های با قاضی. جعل کتاب را رد کرد
وزدهم براساس يک نود قرن ن متن نهايی کتاب در سال های دهه :گفت تقلب در نوشتن کتاب،

سپس قاضی نقش . در دهه هشتاد همان قرن تدوين گرديده است تهيه شدهمتن پيش نويس 
غيرممکن است ارتباطی ميان کتاب کی را تشريح کرد، و آن گاه اعالم نمود که کوفسراچ

  . بازل وجود داشته باشدصهيونيسم در کنگره با  پروتوکل مشايخ صهيون 
  

که ازجمله بر اساس شواهد و اسناد گردآوری شده از روسيه که به  ماير در ادامه گفت قاضی
وم گارتن و لوسلی، و بويژه بامطرح شده از سوی ديدگاه های دادگاه ارائه گرديد، تمامی 

  . تفاسير حقوقی اين دو کارشناس را مورد حمايت قرار می دهد
برگرفته بود، با شنيدن درحالی که شگفتی هيجان انگيزی آنها را درماتی و جرج برونشويگ 
  .به يکديگر می نگريستند عميق با رضايت اين سخنان قاضی ماير،

  :بيان کردديدگاه فاليش هاور اينگونه  رّدسپس قاضی داليل خويش را در 
 .يهوديان ديدگاه کلی او عليه .1
 .شده از سوی قاضی مطرح پرسش هایروش او در برخورد با  .2
 .که حامی نظرات و نتيجه گيری های او باشد فقدان کامل هر گونه مدرک و دليلی .3
 

 .U( »فرالگ دونگبو. او« یمالک انتشاراتقاضی آنگاه ادامه داد و گفت که فاليش هاور 
Bodung Verlag (ر شهر ارفورت آلمان است که کتابی ضد يهودی را با عنوان خود د

می کند که مدعی است  منتشر) Sigilla vera(» زيگيال ورا«، زير نام »دانشنامه«خوانده ی 
» ولت دينست«به چاپ نشريه يهودستيز دانشنامه ی واژه های ضد يهودی است، و همچنين 

)Welt Dienst (فاليش هاور  .که درکشورهای بسياری توزيع می شود، مشغول است
 ل مشايخ صيهونپروتوککتاب فوت شده ، ناشر تئودور فريتشهمچنين يک دوست نزديک 

  . ناميد» ز حرفه ایييهودست«را يک  رحکمش، فريتشد که قاضی بوده، 
عنوان ضی دراينجا گفت احساس می کند که بايد توضيح دهد چرا با تعيين فاليش هاوربه قا

متهمان نتوانستند يک  قاضی ماير تأکيد کرد چون. از سوی متهمين موافقت کرد کارشناس
معرفی يک کارشناس پايمال شود،  درحق آنها  س سوييسی را بيابند، او نمی خواست کهکارشنا

  .در ارائه ی اظهاراتش بسيار تند و افراطی عمل کردفاليش هاور  اما گفت که براستی 
قاضی در حالی که روش های فاليش هاور را تشريح می کرد، افزود که وی به عنوان يک به 

ها و بيانيه ها ها، بروشور، سخنرانی ، هر نقل قولی، ازهر کتابی، مقاله ایاصطالح کارشناس
س با دقت تمام و انگار که با شمع دردست و سپ از سراسر جهان را پشت سرهم رديف کرد

درپی يافتن جمله ای و واژه ای يهودستيزانه درآنها باشد، و ضمن حذف آگاهانه و عامدانه 
تيزانه را درساحت اين دادگاه مجموعه ای ازگفتارهای يهودس، حمايت از يهوديانهرسخنی در

  .رزبان آوردب
کتاب ُکنه و جوهره قاضی ماير سپس به مرور اظهارات فاليش هاور پرداخت که گفته بود 

قاضی گفت اينگونه سخن گفتن فاليش هاور، خود به . را بايد يک حقيقت دانست پروتوکل
همچنين  .خوبی نشان می دهد که وی هم اذعان دارد که کتاب سنديت ندارد و اصل نيست

کامًال  جزييات کتابگويا که  طور کامل در تالش خود برای اثبات ادعاهايش ور بهفاليش ها
   .لسفه ی يهوديت است، شکست خوردو ف همخوان و همآهنگ  با دين

  
ادبی است که تا مود را که يکی از بزرگ ترين آثارفاليش هاور تلقاضی ادامه داده و گفت 

، پروتوکل کوچک کتاب ت که اينيرفپذ آخر چگونه می توان. ه، تحريف کردکنون منتشر شد
  .است؟ مجلد کتاب تلمود آمده 36باشد که در  یو فلسفه يهوديت بيانگر روح
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قاضی ماير گفت که فاليش هاور، هم نقل قول تحريف شده ازديباچه ی تلمود و هم نقل قول 
نکرد بلکه های نادرست ازبرخی متن های ديگر را به دادگاه ارائه کرد اما به اينها هم بسنده 

ولی . نقل قولی هايی را از برخی از متونی که هرگز وجود نداشته اند، اختراع کرد ازخود نيز
مهمترين پرسش اين است که آيا براساس نقل قول های تفسيری و تحريف شده ی يک فرد که 

  اعتقادات شخصی گوينده را نشان می دهد، بايد کل يک ملت کامل را محکوم و تقبيح کرد؟
  

گروهی از که  دليل و مدرکی ادعا کرد هيچی ماير در ادامه نيز گفت که فاليش هاور بی قاض
يهوديان روزی، روزگاری، درجايی از جهان گرد آمده و برای تسلط بردنيا برنامه ريزی 

ند که اين کتاب يک جعل و با قاطعيت کامل ثابت کردشاکيان پرونده اما دربرابر او، ! کرده اند
ه شهروندان يهودی سوييس را ب ل مشايخ صهيونپروتوککتاب . است ادبی ، و سرقتتقلب

اين روی، بايد با قطعيت و بی هيچ ترديدی، آن و از  منفی ترين شکل ممکن به تصويرمی کشد
  .ناميد» افتراء آميز«را ادبياتی 

  
در  ه تا سال ها پس از آنسپس نوبت به پاراگرافی درحکم صادره از سوی قاضی رسيد ک

  : ان نقل شد و به بسياری از زبان ها ترجمه گرديدجه
، حدود يک 1935چگونه در سال من به اميد رسيدن روزی هستم که کسی پی نبرد که «

دوجين آدم های منطقی و هوشمند مغز خود را به مدت چهارده روز در دادگاهی در برن 
بررسی کنند؛ کتابی که را  ل هاپروتوک سنديت اين به اصطالحدرمعرض شکنجه قراردادند تا 

با وجود همه زيان هايی که سبب گرديده و هنوز ممکن است مسبب شود، چيزی جز خزعبالت 
  . »نيست تمسخرانگيز

  
ز اين قضاوت و حکم قاضی را خواندند و يهوديان سراسر جهان گزارش مشروح مطبوعات ا

مشاهده کرده بود، به  که خود روند قضايی را يهوديان ناظری از يک سازمان. آمدند به وجد
نظير اين رخداد، انعکاس و بازتاب رسانه ای آن  دادگاه سياسی، مطبوعات گفته بود که در

اما افزوده بود که درقبال اين دادگاه برن، . مهمتر از حکم  و داوری بر سر اصل قضيه است
نهايت  از سوی قاضی، همان آرزو  و و هم قضاوت انجام شدههم بازتاب رسانه ای ماجرا 

ل مشايخ پروتوککتاب  مطلوب يهوديان بوده و نمی شد که انتظاری بيش ازاين داشت؛ هم
و سرقت ادبی شناخته و معرفی شده » افتراء آميز«به عنوان يک جعل و يک نوشتار  صهيون

است و هم  اينکه قاضی نه تنها برپايه دانش و خرد، بلکه با درپيش گرفتن شيوه ی انسان 
  .ی کرده و حکم داده استگرايانه داور

که چگونه  تيم وکالی برن همگی از اين موضوع در شگفت مانده و عميقًا خشنود شده بودند
تلمود را درک کند و ويژگی  ته است به طرزی خيره کننده مفاهيميک قاضی غيريهودی توانس

شور آفريقای اين يک حقيقت بود که حکم صادره پيشين از سوی دادگاه ک. های آن را بيان نمايد
مهم مانند سوييس، که اين نخستين بار بود که يک دادگاه جنوبی درجهان بازتابی نيافته بود اما 

شهادت ها و گوش فرا دادن به همگان به بيطرفی و استقالل آن ايمان دارند، پس از مرور
را جعلی  ل مشايخ صهيونپروتوکمباحث و داليل ارائه شده از سوی هر دو طرف، کتاب 

که اين دادگاه يک محکمه  به يکديگر می گفتند، نکته مثبت درهمين است آنها .الم می کرداع
براستی دو چندان  اهميتی  روی، موضوع و از اين  بی طرف است ، يعنی کشوری سوييسی
  .می يابد

  
تا آن هنگام هيچ . شود نده عليه يهودستيزان مبدلنتيجه و رأی دادگاه می توانست به سالحی بّر

 ،از ناظران بسياری. اوت اخالقی درباره اين موضوع، با چنين شفافيتی بيان نشده بودضق
ن را محل تقابل و آوردگاهی ميان آرمان يهوديت با يهودستيزی توصيف می کردند؛ دادگاه بر
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قوانين ضد  فرانسه با 1789صحنه کشمکش تاريخی ميان اصول حقوق بشر منبعث از انقالب 
  . تلرهي 1933سال انسانی 

  
وارد ) ناسيونال سوسياليست(از ديدگاه اين ناظران، نخستين ضربه جّدی بر پيکره حزب نازی 

  .شده بود
  

  چه کسی در برن پيروز شد؟
  

 فرجاممعلوم شد که شادی يهوديان برن و تيم وکالی شان زود هنگام بوده است، زيرا متهمان 
پس از چهار روز برن،  تجديد نظر ، دادگاه1937 سال نوامبر خواهی کردند و در روز اول

تفسيرحقوقی گسترده ی ارائه شده از سوی قاضی ماير از قوانين اعالم کرد که مباحثات، 
ادبيات «قضات دادگاه تجديد نظر افزودند هنگامی که قانونگزار از . مربوطه را قبول ندارد

و خواسته است که  بوده» نوگرافیمطالب پور«صرفًا منظورش  سخن گفته است،» افتراء آميز
ازجوانان دربرابر انتشارات فاسد کننده ی اخالق محافظت کند، و لذا قاضی مايرحق نداشته که 

گرچه بنا بنوشته ی حکم دادگاه تجديد نظر، . تفسيراين قانون را به مطالب ديگر سرايت دهد
ه ی انزجارآور است اما نمی توان کتاب را در زمر ل مشايخ صهيونپروتوککتاب مفاد 

بوده  1916، از نوعی که منظور قانونگزاران در قانون مصوبه ی سال »ادبيات افتراء آميز«
را در طول روند کار محکمه همچنين شماری اشتباهات فنی استيناف دادگاه  . است، دانست

  .  برن تشخيص داده بود
 

 را تشخيص يهماير که ابعاد و جنبه های تاريخی تشکيل دادگاه برسر اين قض برخالف قاضی
محکمه برن تکيه اداری و لجيستيک امورتنها بر روند  داده بود، سه  قاضی دادگاه تجديد نظر،

که بعد از پايان دادگاه اوليه بدست ) Toedli( »تودلی« ها حتی از پذيرش نامه هایآن. کردند
ی رائه ا ،که در سيستم فرجام خواهی سوييسآمده بود، خودداری کردند و اين در حالی است 

  .د و مدارک تازه پيدا شده، مجازاستشواه
 

را آنها حتی حکم . حکم دادگاه تجديد نظر موجب شادی و سرورعميقی درميان متهمين شد
يهوديان که  به تصوير کشيدند؛ امری ل مشايخ صهيونپروتوککتاب ی بر درستی و سنديت دليل

   .به شمار می رفت را بشدت رنج می داد و ضربه ای بر آنان
اينجا نيز متهمين مانند تمامی موارد ديگر، روح حکم و مطالب روشن بيان شده از سوی دادگاه 

خواهی درحکم خود مهر تأييدی مستحکم  قضات دادگاه فرجام. ناديده گرفتند تجديد نظر را هم
 پروتوکلکتاب ه مهم و محوری قاضی ماير زدند دراين زمينه که سنديت ديدگابر تشخيص و 

قاضی  .حتی اگر حکم صادره از سوی قاضی ماير را باطل کردند -ت نرسيده استاثبابه 
ن در آن قرار داشتند، وضعی را که يهودياز، صدرنشين قضات دادگاه استيناف، دشواری تريپ

، يهوديان يهوديان مورد حمله قرار می گرفتو مذهب اگر دين پذيرفت، و نوشت براستی 
حال آنها  چگونه بايد از ، ولی می اين امر را به چالش بکشندنستند در برابر افکار عموتوامي

و از » ستَپ«که تک تک آحاد ملت يهود را  دفاع کنند» افتراء آميزی«خود در برابر مطالب 
را برای  موجود، امکان دفاعی شايستهوی افزود، متأسفانه قانون . می نامد» نژاد غيرانسان«

دواری اش اين بود که اکثر شهروندان سوييسی تحت تأثير می آورد و تنها امييهوديان فراهم ن
  .چنين تبليغات زهرآگينی قرار نگيرند

  
ضات راههای متعددی برای بيان افکار و ق. پايان کار نبود اما حکم دادگاه تجديد نظر نيز

. احساسات قلبی خود درقبال برخی پرونده ها دارند تا نظرشخصی خويش را نيز گاه نشان دهند
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ر دو دادگاه هن زمينه نيز سه قاضی ديوان تجديد نظر، با تحميل پرداخت هزينه ی مالی دراي
بدوی و فرجامخواهی بردوش متهمين، خواستند نظرشخصی خود را به افکارعمومی نشان 
. دهند و سنت عادی را که پرداخت هزينه دادگاه با طرف بازنده شکايت است، ناديده بگيرند

بی ترديد هّتاک، و دربرگيرنده اين کتاب «: درحکم خود نوشتند قضات دادگاه تجديد نظر
کنون کمتر کسی اينگونه گستاخی ها  تا و افتراهای غيرقابل تحمل به يهوديان است، و حمالت

می توان با قاطعيت گفت که اين کتاب، دررديف ادبيات غيراخالقی است اما نه . را ديده است
لذا اين وظيفه ساير نهادها و مراجع . 1916ر سال براساس قانون مصوب روز دهم سپتامب

اما دادگاه تجديد نظر در  .مصالح ملی، انتشار چنين مطالبی را منع کنند بنا بهکشوراست که 
در مورد تحميل هزينه دادگاه بر جامعه يهوديان نظر می دهد فرجام خواهان زمينه درخواست 

منتشرمی کند که خود به اثرات وخيم  را يزین آمو توهي انههر آن کس که نوشتارهای هتاککه 
بداند که زمانی که عليه اين مطالب به دادگاه شکايت برده می شود، خود بايد آن واقف است، 

  . »نيز بايد عواقب و هزينه های آن را تحمل نمايد
  

يهوديان سوييس و همه تيم شاکيان؛ از وکالء گرفته تا کارشناسان و شاهدان دعوت شده به 
کتاب گرچه قضات اين دادگاه نيز . گاه، از حکم محکمه تجديد نظر به شدت نوميد شده بودندداد

ختيار يهودستيزان الح خطرناکی را در ااما آنها ِسرا نکوهش کردند،  ل مشايخ صهيونپروتوک
. بزودی نيز خطرات اين امر از راه رسيد. حتی اگراصًال چنين هدفی نداشتند -قرار دادند 
امه ای به تصويب رسيد که ، قطعن»ولت دينست«سازمان نازی  در جريان همآيش همان سال،

تأييد  پروتوکلکتاب  در آن با استناد به حکم دادگاه تجديد نظر، ادعا گرديد که سنديت و اصليت
نازی مبدل شده بود که برای پاسخ دادن  در آلمان يک قهرماناکنون فاليش هاور به  .شده است

مارجهت ايراد سخنرانی در بسياری از کشورها، حتی فرصت سرخاراندن به دعوت های بيش
که او به دادگاه اوليه ی برن » کارشناسی«نظرات . نداشت و مورد استقبال قرار می گرفت

ارائه کرده بود، به منزله ی مانيفستی برای نازی ها و يهودستيزان درسراسرجهان درآمد و 
  .زی بزرگ عليه يهوديان به تصويرکشيده شديک پيرودادگاه تجديد نظربرن نيز به عنوان 

  
تالش ها نيز بيهوده نبود  اما همههرچند يهوديان سوييس و مدافعان آنها سرخورده شده بودند 

  .ندشگفت انگيزی دار زيرا برخی ازاحکام، گاه اثرات
م  و بطور معمول، وظيفه رسمی دادگاه ها در پرونده های شخصی با صدور حکم يا تعيين مته

اما قضات آگاه هستند که . اتهام، يا بی گناهی متهمين دردادگاههای بزهکاری، به پايان می رسد
مطالبی که دراحکام می نويسند، گاه از آنچه که در يک پرونده مشخص ذکرمی کنند، اهميتی 

دادگاههای مستقل در يک جامعه مردمساالر، نه تنها درعرصه محدود احکام . بس فراتر دارد
آنها درعرصه ی ارزش . ان طرفين دعوی اعتبار دارند، بلکه  نقشی ويژه نيز ايفاء می کنندمي

های بشری اظهار نظر می کنند، مالک های رفتار اجتماعی جوامع را تعيين می کنند، 
اظهارات يک قاضی، حتی اگر . معيارهای مرتبط با عرصه اخالق را تعريف و تبيين می کنند

ت درميان جمعی از ساير قضاِت مرتبط با سرنوشت يک پرونده بيان درمقام يک قاضی اقلي
شده باشد، و يا حتی اگرمخالف با روح حکمی باشد که خود او و ديگرقضات پرونده 
صادرکرده اند، گاه چنان اهمّيتی به خود ميگيرد و به جمالتی کالسيک مبدل می شود که 

ا مدت های مديد استناد می گردد، حتی نيز نقل قول می شود و به آن ت دردادگاههای ديگر
اگراظهارات و حکم اکثريت قضات آن پرونده و يا اسامی شاکيان و متهمان همان پرونده ديگر 

   . ازياد و خاطره عمومی رفته باشد
  

اين دقيقًا همان رخدادی است که در رابطه با قضاوت وعملکرد قاضی ماير رخ داد و تا به 
  .اری درجهان مورد استناد قرارمی گيردامروز در دادگاه های بسي
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 » ادبيات افتراء آميز«براستی چه کسی اهميت می دهد که آيا تفسير حقوقی از قانون مرتبط  با 
از  خاطره ای که!. مخوانی دارد يا خير؟هپروتوکل مشايخ صهيون ا مطالب منتشره در کتاب ب

اهدان، و نتيجه گيری های قاضی ماير برن باقی ماند، شهادت های خيره کننده و مؤثر شدادگاه 
  . در پايان آن دادگاه بود

  
پس از دادگاه برن نيز به حيات خود ادامه داده است؛ اما به پروتوکل مشايخ صهيون کتاب 

  . ه با حکم دادگاه استيناف برسرکتاب، هيچ ارتباطی نداشتکداليلی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یهودیان  برن ال پس از وکالت جامعهجرج برونشویگ، دهها س 
  زی،در برابر یهودستيزان سرسپرده آلمان نا در دادگاه این شهر

  .دریيس جامعه یهودیان سویيس ش 
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  فصل دوازدهم
  

  

  دروغی که هنوز با ولع نفس می کشد
  

  ژاپنی ها و هديه اعطايی آنها
  

امر آگاه شد که من در حال عمويم دانی از اين  ،می که در يکی از سفرها به اسرائيلهنگا
بايد آگاه باشی که اين «هستم، به من گفت که  پروتوکل مشايخ صهيوننوشتن  کتابی درباره 

  .»بود که زندگی مرا نجات داد پروتوکل ها
   

قريحه بذله گويی او را همگان ستايش می کنند و هر بار با  .عمويم مردی بسيار پرجذبه است
را م ا و داستانهای مختلف همراه است،نها با گفتن ضرب المثل هبيان مسايلی که هر يک از آ

تعداد را از بدو تولد به است؛ تو گويی اين اس دانی يک داستان پرداز ماهر. شگفت زده می کند
. را نصيب من می کند هر بار شنيدن حکايات از زبان او، لذت زايد الوصفی. او بخشيده اند

نجات زندگی او توسط «وقتی که متوجه شدم  دندان نگزمچطور می توانستم انگشت حيرت به 
  .خی و بذله گويی بسيار به دور است؟، کامًال غافلگير شدماز شو پروتوکل ها

  
البته . دانی تنها عضو فاميل ما محسوب می شود که از هولوکاست زنده جان بدر برده است

شد براستی در آخرين چندان درست نيست بلکه او موفق  ،از هولوکاست» جاتن«اصطالح 
، کوتاه زمانی بالفاصله پس از پايان یاز طرف پدر پدرش؛ يعنی پدربزرگ من. ه بگريزدلحظ

، )يا ويلنيوس( جنگ جهانی دوم، او را وادار به فرار کرد، و بدين ترتيب بود که به شهر ويلنا
که ) بی يهودیکالج مذه(وا يهوديان بود، رسيد و در آنجا به يشي سکونت که يک کانون بزرگ

ت و با گروه بزرگی از يهوديان، درپی عملکرد او نجات ياف. پرآوازه بود، رفت مدرسه ای
) يا کاوناس( کوبانا شهردر ،ی هاراگکه کنسول ژاپن، چيونا سو ايثارگرانه و براستی اصيلی 

د، جان خود را به هزاران يهودی رواديد ژاپنی اعطاء کر بدور از چشم دولت متبوع خود،
اين ديپلمات  برای هميشه زندگی خود را به اين گروه از يهوديان که. برداشت و رفت
شدند، از راه سيبريه و ژاپن، به چين  دور دست رفتند و در پايان  مديون انساندوست ژاپنی

  .برخوردار گرديدند از رواديد ورود به آمريکا ،جنگ
  

پنج . ه دانی، آخرين آنها محسوب می شدپدرم، نخست زاده در خانواده ای با هفت فرزند بود ک
و نيز با همسران و فرزندان  يان هولوکاست همراه با والدين،در جر) عمه های من(خواهر آنها 

  .ام نازی ها و همدستان آنها قرارگرفتندقتل ع هدف  خود
  

ها بازتاب بار ،هر چند اقدام انساندوستانه نجات يهوديان توسط آن کنسول بشر دوست ژاپنی
می توانم بگويم که تا کنون هيچ  های بسيار رفته است، اما به جرأت سخن يافته و درباره آن

رد، اين می ک رشليم اين داستان را برايم بازگوکسی به خوبی عمويم، در آن روزی که در او
همراه با  دانی  آموخته بودم که او توصيفاز ديدارهايم با عمو . حکايت را تعريف نکرده بود

طره او بذله گويی درباره رخدادهای مختلف را به شيوه ای برای خود، جهت مقابله با خمذاح 
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ل مبدخانواده اش،  ی ازسالهای نوجوانی و سپس از دست دادن بخش بزرگ رهای فاجعه با
من هنوز هم از يادآوری داستان های عمو دانی درباره چشمان از حدقه درآمده و . کرده است

ژاپنی به هنگام ديدن نوجوانان کالج های مذهبی يهودی با آن  زدهحيرت  رفتار رهگذران
سو می لرزيد، چنان  رداهای مذهبی ويژه و پازلفی های دراز آنان که در باد به اين سو و آن

  . که هر بار اشک از چشمانم جاری می شود از ته دل می خندم
  

 پروتوکل مشايخ صهيون ه يادچنان مجذوب داستان های او شده بودم که تنها در پايان آن، ب
می توانی باور کنی که هنگامی که برای «: گفت. خطوط چهره اش جدی شد به ناگهان. افتادم

م، او خواهان آن شد که چيزی هم درباره يسپاسگزاری از کنسول ژاپنی نزدش رفته بود
 !.د؟را برايش هديه آورده بوپروتوکل مشايخ صهيون يهوديت بيآموزد و يک احمق، کتاب 

آنگونه که در اين کتاب توصيف شده (دی ها جالب اينجاست که کنسول گفت از طرح يهو
 ،»توطئه يهود«کرد که می  ، آرزوبه عنوان يک ژاپنی افزود که بسيار خوشش آمده و ،)است
  !»مبدل شود) در تسلط بر جهان(ها برای ژاپنی  يینمونه و الگو به
  

 نقش مهمی در تصميم گيری اين وکل مشايخ صهيونپروتباور داشت که  عمو دانی کامًال
يافته  زندگی اش را باز کهکنسول ژاپنی ايفاء کرده بود، و به خاطر همين تصميم نيز بوده 

  . است
  

به دست فراموشی سپرده  کامًالآن گفتگو با عمو دانی و داستان غريبی را که از او شنيده بودم، 
ر در عامی شيلونی، رييس بخش مطالعات خاوردو -بودم تا اينکه روزی با پروفسور بن 

 ماجرای از هنگامی که عالقمندی من به. و گفتگويی داشتم دانشگاه عبری اورشليم ديدار
کردم، می که با آنها مالقات  یبه آگاهی همگان رسيده بود، بسياری از کسان  ها پروتوکل

ی کردند، بود، برايم تعريف مبه نحوی مرتبط  با اين موضوع که داستان های زندگی خود را 
گاهی های او در اين پروفسور شيلونی و آمين افراد، مرا از از ه و بدين ترتيب بود که يکی

ی همان  شنونده زمينه با خبر کرد، و سپس مدتی بعد، خود من درمالقات با پروفسور شيلونی،
  .رخدادها از زبان او شدم

  
گروهی از بازرگانان و صاحبان مشاغل آزاد ، ميزبان 1978تعريف کرد که روزی در سال 
های بازرگانی و بار به اسرائيل آمده بودند تا امکانات همکاری شد که از ژاپن، برای نخستين 

نه تنها تسلط کامل پروفسور شيلونی بر . بين دو کشور را بررسی کنندنيز حرفه ای و فرهنگی 
و رسوم  سنت ها و آدابگ، تاريخ، او در زمينه های فرهنزبان ژاپنی، بلکه دانش وسيع 

  . کرد ی بسياردر شناخت عميق اسرائيل کمک ا، به اعضای آن گروه ميهمانژاپنی ه
  

پروفسور  زحماتی که برای بيان حس قدردانی خود از در پايان آن ديدار، اعضای گروه
  .ددر طول سفر آنها کشيده بود، دو بسته ظريف هديه را به دست او دادن شيلونی
امی که بسته را گشود، سکوت سنگينی حکمفرما شد زيرا پروفسور شيلونی آنگونه که ادب هنگ

که در دست، رو به خود گرفته  هديه راهمچنان محتوای او . ايجاب می کند، تشکری نکرد
اگر به اتيکت . را پنهان کند به سختی می توانست حيرت عميق خويش .کرد می نگاه بود،

ميهمانان با او يک شوخی ناموفق  می توانست فکر کند کهشايد شت، ژاپنی ها تسلط کامل ندا
  .احتمال را حتی لحظه ای هم به مخيله خود راه ندادکرده اند، اما اين 

  
را به يک پروفسور يهودی در اورشليم تقديم پروتوکل مشايخ صهيون  کتاب بايد کسی چرا

فتند که در طول پرواز طوالنی شان به ن گاميهمان. به دست آمد پاسخ اين معما بسيار زودکند؟ 
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 اسرائيل، خواهان مطالعه مطالبی درباره يهوديان بوده اند، و اعزام کنندگان آنها نسخه های
طول اقامت شان هم در  ميهمانان اضافه کردند که در. را به آنها داده اند پروتوکل ها کتاب

د که براستی يهوديان در اسرائيل ه اناسرائيل کامًال تحت تأثير قرار گرفته و با خود انديشيد
  .برنامه مشروح و توضيح داده شده يهوديان در اين کتاب را اجراء کنندهمان موفق شده اند که 

پروفسور شيلونی نسبت به يهودستيزی موجود در ژاپن آگاهی داشت و همچنين از اين حقيقت 
منتشر  پروتوکل مشايخ صهيوناستناد به در آن کشور، کتاب های بسياری با  با خبر بود که

همانند کشورهای بسياری، در محافل معينی . تيراژهای ميليونی به فروش می رسد شده که در
عث و بانی هر تعفن اجتماعی در ژاپن نيز يهوديان را گوشت دم توپ فرض کرده و آنها را با

  . دانستند و هر ناهنجاری و قصوری در جامعه ی ژاپن می
  

بودند که يهوديان را نماد و الگويی برای سرمشق قرار  دراين کشورافلی نيزدر همين حال، مح
يرغم جمعيت که عل استملتی شايسته تقدير می گفتند که يهوديان می دانستند؛ ملت ژاپن دادن

ميليون نفر  127در کشوری مانند ژاپن، با بيش از. بسيار کم، تأثير ژرفی بر جهان دارد
به زحمت به يک هزار نفر می رسد  حالی که شمار يهوديان آن ، در)2009آمارسال (جمعيت 

، سخت بتوان به داليل عالقمندی )2009ازکل جمعيت، براساس آمارسال % 0.0016يعنی (
. کارا ترکيبی است ازهراس و تحسينعالقمندی که آش وقفه ژاپنی ها به يهوديان پی برد؛بی 

است، » پاک«يهوديان  وجودا ازی که تقريًبکسی نمی تواند درک کند که چرا در کشور براستی
  . سخن می رود؟» معضل يهودی«از 
  

ژاپنی که  با وجود همه اين ها، پروفسور شيلونی، هنگامی که از دست گروهی از روشنفکران
را به نشانه ی  پروتوکل مشايخ صهيون، کتاب داشتند نسبت به اسرئيلآميز  ديدگاههای تحسين

  .به شدت درشگفت ماند دريافت کرد،» قدر دانی«
  

 یبا جلد چرم چاپ عالی و: را نگاه کرد» هديه«بار ديگر اين همان شب، در اتاق کارش 
تيتر  ، و درپروتوکل يهوديان: با حروف برجسته بروی جلد کتاب نوشته شده بود. قرمز رنگ

 آن طرف کتاب را که نگاه کرد، .قيد شده بود» کليد درک مشکل يهودی«: ، عبارتفرعی
 است، به زبان روسی نيز نسخه کاملراز چپ به . متوجه شد که به دو زبان نوشته شده است

، آمده ه مربوط به آن چاپمنتشر شده بود، با همان مقدم 1911نيلوس که در سال  کتاب سرگئی
صفحه را دربرمی گرفت،  64ه تنها انتخاب حروفی ريز، به گونه ای ک اب بخش کتاب اين. بود
زبان ژاپنی را از باال به پايين می نويسند در ستون هايی از راست به چپ، و . دشده بو چاپ

بخش ژاپنی دو . ه بودخود اختصاص داد را به صفحه 226ی در بخش راست کتاب روايت ژاپن
اهان اشت؛ يکی از ناشر و ديگری از مترجم، و نيز همراه با عکس هايی از پادشدديباچه هم 

هفتمين سازمان وابسته به «در ژاپن آنها را  و(فراماسونری بودند کشورهای بيگانه که عضو 
در کنار همه اين ها، تصاوير زشتی نيز از يهوديان و رخدادهای مرتبط ). يهوديان می شناسند

ژاپنی ها دی، يا دست کم کسانی که از ديد با يهوديان، و نيز يک سری عکس های افراد يهو
، زيدنت تئودور روزولت، روتچيلد، اينشتينکريستف کلمب، پر بايد يهودی به حساب آيند، مانند
  . به صفحات کتاب اضافه شده بود ،تروتسکی، مندلسون و ديگران

  
» آيچيکی کوبوتا« بود که نخستين بار توسط ل هاپروتوک اين هفتمين چاپ از ترجمه مشهور

 اين نخستين چاپ سلمًااما م. از سرگرفته شده بود ،تجديد چاپ آن 1959و در سال  انجام شده
  .، به زبان ژاپنی نبودل هاپروتوک

  
هزار  75برای نخستين بار توسط افسران ژاپنی شرکت کننده در هيئت اعزامی  ل هاپروتوک
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نفره نظامی ارتش ژاپن به سيبريه روسيه، که برای کمک به ارتش های سفيد، جهت احيای 
ارتش سرخ  هنگامی که آنها با جنگاوران. ده شحکومت تزار فرستاده شده بودند، به ژاپن آورد

می جنگيدند، افسران ژاپنی توسط دوستان روسی شان متقاعد شده بودند که يهوديان عامل و 
شان به  در بازگشت. مقصر همه فالکت ها بوده و آنان باعث و بانی بروز انقالب بوده اند

گريگوری «رمان ژنرال را داشتند که با ف پروتوکل مشايخ صهيون، آن نسخه های ژاپن
به  در ميان نيروهای بازگشته. در ميان همه نيروهای ارتش سفيد توزيع شده بود »سميونوف

ايمان آورده بود، آنرا در ها پروتوکل » حقيقت«، که به »ياسوآه نوری هيرو «، سروان ژاپن
  .ادانتشار د »خطر يهود«و در کتابی با عنوان  به زبان ژاپنی ترجمه کرد 1924سال 

  
دند که با عنوان های مختلف در ژاپن، هر چند نويسندگانی نيز بو ها پروتوکلاز زمان انتشار 

در طول جنگ م شمار ولی صدای ضعيف اعتراض اين گروه ک اين اقدام را محکوم کردند،
و پيرو آن  کنف حمايت خود گرفتهزيرا ژاپن ايدئولوژی نازی را در  .جهانی دوم خاموش شد

به ، »توطئه يهود«هودی از زبان آلمانی ترجمه شده و سخن گفتن ازتاب های ضد يک. شده بود
اما پايان جنگ نيز موجب توقف انتشار . شده بودبرای ژاپنی ها مبدل يک موضوع محبوب 

در  ، دو کتاب با جلد مقوايی نرم1986در سال . دنش ستيزه جويانه عليه يهوديان کتاب های
، جهان را درک می کنی، و اگر اگر يهوديان را بشناسی« :گرديدتيراژ چند ميليونی منتشر 

مدعی بود که  ،»مسامی اونو«نويسنده، . »کنیمی يهوديان را بشناسی، ژاپن را در ک 
، ريشه »بابحران شر«اختالفات در موضوع های تجاری ميان ژاپن با اياالت متحده، و نيز 

  .دارد »توطئه يهود«در 
  

، »ماآوايی يا«د بين الملل در دانشگاه ، پروفسور اقتصا»ياجی ما نجی کي«، 1986در آن سال، 
نويسنده ادعای . تشر کردمن »هنر مطالعه بين خطوط پروتوکل يهوديان«کتاب خود را با نام 

است، و با قاطعيت نظر  را مطرح کردهپروتوکل مدرن مشايخ صهيون از  یوم جديدارائه مفه
همانند . انه موجب اختالف ميان ژاپن با اياالت متحده می شونديهوديان آگاه داده است که آری،

، و نيز عامل جنگ قلمداد شده هميشه، در اين کتاب نيز يهوديان در بروز انقالب روسيه متهم
جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ ويتنام، ماجرای واترگيت، بحران نفت و معضالت 

  .تجاری ژاپن معرفی شده اند
  

کرده است که پرزيدنت ريچارد نيکسون و » افشاگری«برای خوانندگان خود  همچنين نويسنده
عليه  ند که علنًابه اين خاطر حکومت خود را از دست داد» تاناکا  کاکوای«نخست وزير 

مناسبات ژاپن ه در طول ده سال، يهوديان او هشدار داد ک. لر يهودی موضع گيری کردندفراک
و بدين ترتيب، ژاپن به آستانه  فروپاشی روبرو خواهند کرد،اياالت متحده را کامًال با با 

  .خود خواهند بود یقحطی، فقر و ورشکستگی خواهد رسيد اما يهوديان در اوج شکوفاي
  

در توکيو،  یديپلمات های اسرائيلبدليل مفاد اين کتاب های يهودستيزانه در ژاپن است که 
ای » هديه«مانند  خوشايندی روبرو می گردند؛به های ناهنگامی که با تجرديگر پايتخت ژاپن، 
پروتوکل مشايخ . شگفت زده نمی شوندبه پروفسور شيلونی در اورشليم دادند، که ژاپنی ها 

در ميان مردم آن  عليه ژاپن،» توطئه های يهوديان«در برابر » هشداری«بعنوان صهيون 
لزوم سرمشق حسين و در حالی که همزمان، به موضوعی برای ت کشور شناخته شده است،

ی کسب يک نسخه صد در صد آزمايش شده برا«بعنوان » برنامه يهودی«از ژاپنی ها  گرفتن
  .هم مبدل شده است» موفقيت
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  اياالت متحده آمريکا پروتوکل ها در
  

برپا پروتوکل مشايخ صهيون ، سنای آمريکا کميته ای ويژه را برای بررسی 1964در سال 
  . کرد

ی سنا، که تهاجم و گسترش کمونيسم را مورد بحث قرار داده بود، متوجه شد که کميسيون حقوق
عواملی نبرد در برابر کمونيسم را منحرف کرده و مدعی هستند که خطر حقيقی برای آمريکا، 

پروتوکل مشايخ است که در » فتنه يهود«نه از جانب انترناسيونال کمونيستی، بلکه از ناحيه 
ارانی داشت تا اين ادعای کامًال ابلهانه وغم انگيز، هواد اما. ه استتوضيح داده شدصهيون 
  . کرد ژه ای را برای بررسی موضوع، توجيهبرپايی کميته فرعی ويلزوم جايی که 

تاريخی سند «رش کميته فرعی را که با عنوان ، کميسيون حقوقی سنا، گزا1964در ششم اوت 
د و تصويب کرد که بعنوان سند رسمی سنا منتشر ارائه شده بود، مورد حمايت قرار دا» جعلی
نفر اعضای کميته فرعی تهيه شده بود و توسط رييس  9با اجماع نظر هر  گزارش. شود

و معاونش در کميسيون،  بود، ممفيسکه اهل ايالت لد، ، سناتور جيمز ايسفکميسيون حقوقی
  . امضاء شد ،سناتور توماس ديويد، از ايالت کانتيکت

  
، در طول تمامی نسل ها و در تمامی کشورها«: نويسندگان گزارش نوشته بودند ،هدر ديباچ

درميان عوام با هدف های ظالمانه ، که جعلی بوده اند، "تاريخی"همواره اسنادی به ظاهر 
اين به اصطالح سندها، نوع از نه ترين يکی از مشهورترين و سرسختا... توزيع شده است

که کمونيسم بين الملل ادعا می شود  ها پروتوکلبراساس اين . است پروتوکل مشايخ صهيون
در دستان توطئه گر يهودی نيست؛ کسانی که هدف شان تسلط بر تمامی  یابزارچيزی جز 

  . »ملت های غيريهودی جهان است
  

ی نيست، بلکه ، دشمن حقيقی، کمونيسم بين المللها پروتوکلبراساس «: گزارش می افزايد
خود روسيه شوروی کتاب های مشابهی منتشر در در حالی که  ند و آن هميهوديان جهان هست

" انترناسيونال سوسياليستی"دارند و در آن ل ها پروتوکمی شوند که شباهت خيره کننده ای به 
  .»می دانند قابل قياس و يکسان" ستیانترناسيونال کاپيتالي"را با 

  
احب نظران حقيقی کارشناسان و ص هر چند«: چنين آمده استگزارش کميسيون در ادامه 

چيزی جز يک شوخی ظالمانه نيست، اما هنوز  ها پروتوکلکيد کرده اند که بارها و بارها تأ
. نيز آن را می پذيرند افراد به دور از وجدان آنرا چاپ و توزيع می کنند و توده های ناآگاه 

ل با کمونيسم را دارند، اما نمی توان از رويکرد مضحکه آميز گروههای مختلف که ادعای تقاب
آنها با اين . خرافات و نفرت را در ميان افکار عمومی آمريکاييان ترويج می دهند، نگران نبود

  . »حربه مبارزه حقيقی ما را عليه کمونيسم تضعيف می کنند
  

با زبانی سهل انگارانه و غير « ها پروتوکلکيد دارد که قاطعانه تأ کميسيون با لحنی تند و
 نوشته شده و خود نيز ادعا دارد که يک» نهوم، فاجعه بار، مملو از تضادها و مطالب بچگامفه

يکی از ابلهانه ترين ...بزرگ ترين جعل قرن«را  ها پروتوکلکميسيون . است» سالح روانی«
يک مغز  ش هایابداع و تراو...نمونه کالسيک يهودستيزی...اکاذيب در طول تاريخ ادبيات

  .ف کرده استتوصي» ...بيمار
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 ی از شيوه  ها پروتوکلنشر و توزيع دست اندرکاران «: مچنين نوشتنداعضای کميسيون ه
و بهره می گيرند " ستدروغ هرچه بزرگ تر باشد، قبول آن برای توده ها آسان تر ا"گوبلزی 
ملت آمريکا از گسترش کمونيسم، اين خرافه ها را  استفاده از نگرانی قابل درک  با سوء
را برای درک جعليات منتشره در  -مورد نظر خود " کليد"البته  -" کليد"يج می دهند و ترو

چنين ادعاهايی پروتوکل ها در حالی که حتی ناشران اوليه  ارائه می کنند و ها پروتوکل
  . »توسط ناشران مدرن با زبان تمام نمايشی بيان می شوداين مدعيات ابلهانه ، اکنون نداشتند

اهند ملت آمريکا را به سانی که می خوکميسيون معتقد است، ک«: آمده استارش در پايان گز
خطر کمونيسم لطمه زده ند، با اين فريبکاری های گستاخانه به نبرد ملی در برابر گمراهی بر

در واقع  پروتوکل ها، سيون براين باور است که سوداگرانکمي. می کنند و آنرا مخدوش
آنها زير . ومروج نفرت و نفاق ميان ملت آمريکا هستند ،کايیدستفروشان خرافاتی غيرآمري

عمل کرده و از  همانند کمونيست هاخود نقاب دروغين مبارزه با کمونيسم پنهان شده اند اما 
استفاده می کنند و بدين ترتيب، راه و روش  نيز برای فتنه انگيزی ضد دينی سوء و مذهب دين

  .»آمريکايی را منحرف می کنند
  

آن، تنها از سال متفاوت نسخه در سراسر آمريکا، بيش از سی  ل هاپروتوکهنگام انتشار از 
چاپ جديد کتاب هنری فورد؛  1993در سال  در تيراژ بسيار منتشرشده است وبه بعد  1990

دگرايان وههايی از بنيااز سوی گر» توطئه يهود«تئوری . منتشر شد »يهودی بين المللی«
و نيز از  ،امی دسته جات مسلح شبه نظامی، انکارگران هولوکاستمسيحی، راستگرايان ح

به گونه ای که نسخه  -اهان آمريکا مورد حمايت بوده استسوی برخی از فعاالن جوامع سي
 فراطيون سياهپوست به آسانی يافت کهرا می توان در کتاب فروشی های ا ها پروتوکلهای 

در همآيش عظيمی که در . لب آن استناد می کننددر نقل قول های خود به مطانيز شان  رهبران
ايگان ميان شرکت کنندگان توزيع در نيويورک برگزار شد، نسخه های کتاب به ر 1996اکتبر 
  1996در سال » امت اسالم«سازمان  و همچنين در راه پيمايی عظيم ميليونی که توسط  گرديد

های جهانی به آن پوشش گسترده ای و رسانه ، برگزار گرديد در واشينگتن، پايتخت آمريکا
  .رايگان بين شرکت کنندگان توزيع می شدها  پروتوکلدادند، نسخه های 

  
شاخه نظامی ميليشيای راست گرا در آمريکا در حال برنامه ريزی نزاع با قوای حکومتی 

ن قوه قضاييه و دادگاههای آن است و می خواهد که سيستم قضايی جايگزي فدرال آمريکا، بويژه
منبعث از شهروندی حقوق  ،آنها مدعی هستند که دولت فدرال. خود را برپا کندمورد نظر

آنها . حاکم کند خواهد نظم نوين جهانی را و می اساسی شهروندان را از ملت سلب کرده قانون
استناد کرده و می گويند اين سندی است که نشان می دهد پروتوکل مشايخ صهيون پيوسته به 

  . پشت پرده اين برنامه شيطانی قرار دارنديهوديان در 
  

تنها بهای يک دالر  ها پروتوکلدر يک آگهی منتشره در يک روزنامه آمريکايی، برای کتاب 
از کتاب  »نويکتور مرسد«در آگهی آمده بود سخن از ترجمه ای است که توسط . ه بودشد قيد
 اثبات کمونيسم بعنوان يک طرحد تاريخ؛ سن شيطانی ترين تئوری«درباره » يلوسپروفسور ن«

يهودی برای به بيگاری کشيدن غيريهوديان از راه ايجاد جنگ ها و انقالب ها، و تسلط بر 
است؛  دف کنترل جهان توسط ملت برگزيدهاز طريق ايجاد هرج و مرج، با ه ها حکومت

در حالی  - دادی به رخداد ديگر اجراء می شود برنامه ای است که به صورت پيگيرانه، از رخ
جهانی که با آهنگی شتابان در خطرناک برنامه اين که غيريهوديان در خانه خود نشسته و از 

  . »يز دنيا را دربرگرفته، بی خبرمانده اندن شاست و پيشاپيشدن حال اجراء 
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 جعلياتی که مسير«لندن، با عنوان تايمز  در روزنامه 1983شانزدهم مه در مقاله ای که در 
در اروپا و آمريکای التين، در هر حاشيه ای «: آمده است انتشاريافت،» نحرف کردتاريخ را م

. حياء می شودنيز از نو ِا ها پروتوکلدر جهان که نازيسم و فاشيسم دوباره سر برمی آورند، 
خود  ه بار آورده و با توجه به ظرفيتی که هنوز درنظر به تراژدی هايی که اين امر پيشتر ب

قيت آميزترين آن ها موف ،حال مانه ترين جعل تاريخ، اما در عينبايد آن را ظال تأدارد، به جر
  .»نيز ناميد

  
  محاکمه ای ديگر در ژوهانسبورگ

  
دوستم . بازگشته بودم، تلفن خانه زنگ زد قًا از شنای بامدادیبامداد يک روز، هنگامی که دقي

وبی بود که به تازگی به ، قاضی يهودی بازنشسته اهل آفريقای جن»هنری شاکانووسکی«
، زيرا برای از ژوهانسبورگ تلفن می کرد ولی در آن هنگام او ،اسرائيل مهاجرت کرده بود

که آفريقای جنوبی در اوج  هنوزدوره ای بود 1999سال . بازگشته بود به آنجا بازديد خانوادگی
ام نيز اين روند برای رهايی از حکومت آپارتهايد تالش می کرد، که سرانجتالش  رخدادها و

ازانتشار کتاب هايی که  پوستها، حکومت سفيددر طول سال. به پيروزی انجاميد
د، جلوگيری کرده بود، و حال در چارچوب اصالحات کلی، می ش توصيف» غيرمطلوب«

به آگاهی افکار عمومی  انتشار آنها مجاز می شد،  جديد که فهرست کتاب هايی ،هرازگاهی
نوبی سخت نگران و او و دوستان يهودی اش در آفريقای ج که تهنری می گف. می رسيد

، که دوبار با حکم قوه پروتوکل مشايخ صهيونشده اند از اينکه می بينند انتشار  آزرده خاطر
ه است ممنوع شده بود، اکنون مجاز گرديد 1979و  1954قضاييه آفريقای جنوبی در سالهای 

ايی که از اين به بعد اجازه نشر دارند، قرار گرفته و در جايگاه چشم گيری در فهرست کتاب ه
از سوی   ، کميته نشر، بر اساس اختياراتی که1991ژوييه  براساس حکم روز دوازدهم . است

برای . تلقی نمی شود» کتاب نامطلوب«ديگر  کل هاپروتودولت گرفته بود، تعيين کرد که 
حد، ع عمومی سازمان ملل متدر تاالر مجم که چگونه در حضورمنهنری تعريف کردم 

در تبعيض نژادی عليه برادران مان در آفريقای «گفت که نماينده يک کشور آفريقايی می 
هنری در پاسخ با لحنی غم انگيز، و . »جنوبی و به بردگی رفتن آنان، يهودی ها مقصر هستند

او گفت که . ند کردکنايه گفت البد حال يهوديان را هم در لغو آپارتهايد، متهم معرفی خواهبا 
گروهی از وکالی يهودی می خواهند عليه اين تصميم به دادگاه شکايت کند، و نظر مرا جويا 

در چنين مقطع زمانی نگران بودند اما در ها  پروتوکلهمه آنها از اثرات منفی انتشار . می شد
ثرات منفی به ا ،بودند که اعتقاد داشتند وارد شدن به يک روند حقوقینيزکسانی  ن آنهاميا

آپارتهايد  وديان در آفريقای جنوبی در خط مقدم مبارزه عليهيه. مراتب بيشتری خواهد داشت
قرار گرفته بودند و در شمار محافل ليبرالی بودند که از ممنوع کردن چاپ کتاب ها، که 

  . کردنددست حکومت سفيدان بود، انتقاد ميانند سالح در هم ابزاری
  

در  محدوديت خرسند بودند و رفع کلی هرگونه ممنوعيت برداشته شده بود، اين محافل از اينکه
ساير کشورهای  دزحق کامل آزادی بيان و اجتماعات همانننشر را خواستار می گرديدند و ا
در چنين وضعيتی، اينکه گروهی هنری از من می پرسيد، . آزاد و مردمساالر دفاع می کردند

کنند، چگونه در جامعه بازتاب  ادو ممنوعيت يک کتاب انتقند و از لغاز يهوديان خود بيآي
د؟ آيا ان مخالفت با آزادمنشی جلوه گرنمی شودرافکار عمومی به عنو اين امر يافت؟ آياخواهد 
امی که مسائل به خودشان مربوط يهوديان تنها هنگ ی پيدا نخواهند شد که مدعی گردند کهکسان

که يهوديان مدافع  شد آيا اين ادعا مطرح نخواهد و د؟تنمی شود، مدافع حقوق وآزادی بيان هس
اما به شرط اينکه کسی چيزی  ،کسی و چيزی بگويند هر آزادی هستند تا هر چيزی را درباره

  درباره خود آنها نگويد؟
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بايد از اقامه  هم هنوزآيا که سخن از يک سند جعلی است،  اما اگر تأکيد شود: سخ او گفتمدر پا

ناکی را می دهد؟ آيا زمان ی کرد؟ آيا آزادی بيان اجازه انتشار چنين دروغ خطردعوی خوددار
قانون اساسی را که تا کنون حامی آن  »مقدس لاصو« شماری از آن فرا نرسيده که عميقًا

هايی که آشکارا  بوديم، مورد بازنگری قرار دهيم؟ آيا وقتش نيست که در برابر افراد يا گروه
و زير چتر حقوق  روغپردازی های مشوق خشونت روی می آورندد به مروج نفرت هستند و

که شما قوانينی را که از آن دم می زنيد، مورد می شوند، بايستيم و به آنها بگوييم قانونی پنهان 
استفاده قرار داده و آنها را مضحکه خود کرده ايد؟ چند قربانی ديگر بايد برخاک بيفتند  سوء

  يگناهان را مورد تعرض قرار دهند؟بشيطان صفت اجازه می دهيم که  مادامی که ما به ظالمان
يين کند که چه چيزی اما گفت چه کسی بايد تع هنری از قاطعيت جدی کالم من شگفت زده شد،

  دروغ و چه چيزی حقيقت است؟
  

آفريقای جنوبی صادر کرده، استفاده  کشور به او يادآور شدم که چرا از حکمی که دادگاه خود
  د؟نشو

دوباره با ضمانت حقوقی  ها پروتوکلبا خود فکر کردم، چقدر غريب است که در تمامی جهان 
ه است که اين تعيين کرد شسال قبل حکم رسمی دادگاه 57سر برمی آورد، و در سرزمينی که 
ای آن ندارد که آيا ج. چاپ کنند تجديد ، باز می خواهند آنراکتاب، دروغ و کذيبی بيش نيست

بويژه آنکه يک  -حکم قطعی واليتغير صادر کرده بود؟  ،آن دادگاه که شود الت تأکيددر استدال
   .شده بود سری احکام در همين آفريقای جنوبی در اين باره صادر

  
کتاب  ليه تصميم کميته نشرکه اجازه چاپ، سرانجام در آفريقای جنوبی ع1991روز دوم اوت 

اداره دولتی « وابسته به» عالی تجديد نظر کميسيون«به  را داده بود،پروتوکل مشايخ صهيون 
نمايندگان کميته جوامع يهوديان آفريقای جنوبی با همراهی شعبه محلی . شکايت شد »انتشارات

سازمان بين المللی وکالء و حقوقدانان يهودی، به عنوان طرف اقامه کننده دعوی در نشست 
  .تجديد نظر حضور يافتند

  
 ،عليرغم اين قانون«ند که ر قوانين نشر استناد کرده و تأکيد داشتد) 2( 47به بند  اآنه
، و سه دليل را اقامه »اقدامی غيرشايسته است ،چاپ تمام يا بخشی از اين جعليات...نشر
  : کردند

  ات مذهبی يک گروه از جمعيت کشور،دينی يا احساس هایتعرض و تحقير باورممنوعيت  -
  شتن بخشی از جمعيت کشور،ممنوعيت تحقير و در تنگنا گذا -
  .ن کشورلطمه زدن به مناسبات ميان شهروندا ممنوعيت -

خشی از شهروندان کشورهستند و از حق کيد کردند که آحاد جامعه يهوديان، بوکالی مدافع تأ
  .برخوردارند دفاع از خود براساس قانون جمهوری

ا اين بار نيازی به اقامه آنه در آفريقای جنوبی،» گرهامستون«الف محاکمه پيشين در برخ
اکنون . فرد معين جريحه دار شده استاشتند تا نشان دهند که احساسات يک دعوی شخصی ند

که بر اساس آن، گروهی که  ديگر قانونی برای دفاع از گروهها و اقليت ها وجود داشت،
  .داردتهديد قرار گرفته، حق دفاع از خود در دادگاه را  معرض می کند منافعش در احساس

دوباره  از نو ثابت  آنها استدالل کردند که در دوران پس از هولوکاست، ديگر نيازی نيست که
می تواند چه خطرات جدی  پروتوکل مشايخ صهيون،مانند  کذب و جعلی کتاب هايی شود که

استفاده زيادی کرد و گروه  ها پروتوکلاسناد روشن نشان می دهد  که هيتلر از . داشته باشد
  . دارند تکيه بر اين جعليات جهان سربرمی آورند، همچنان نئونازی نيز که در سراسرهای 
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در  بطرزی خيره کننده، مشروح و مستدل، و، اقامه دعوی يهوديان در کميسيون تجديد نظر
، مشايخ صهيون پروتوکلبا عنوان  آنها تاريخ انتشار اين اکاذيب. صفحه تنظيم شده بود 137

. د کرده بود، تشريح کرده بودندکه وارنويسندگان آن، و عمق لطماتی را  ،ريشه و منشاء آن
برخی از آنها از سوی فرهيختگان عالی  آکادميک که بسياری ازسندها و نظرات چهره های

ته بود، مقام، دولت های جهان، پارلمان ها و دادگاه ها در سطح دنيا در اين باره نيز انتشار ياف
  . شده بود ستبه اين اقامه دعوی پيو

  
 .دبليو«نظر، به رياست دکتر  تجديد، هفت نفراعضای کميسيون 1991وامبر روز دوازدهم ن

حکومت جديد آفريقای جنوبی خود را اعالم کردند که تصميم کميته اوليه نشر  نظر» موراکل
به اتفاق يکديگر و با اجماع کامل نوشتند که اعضای کميسيون . را ملغی شده توصيف می کرد

و حتی نگاهداری آن بايد ممنوع  جعلياتی انحرافی است که انتشارپروتوکل مشايخ صهيون، 
  . شود

با موکالن خود ديدار کردند تا جزييات حکم را به دقت  ،دريافت حکم اعضای تيم وکالء درپی
  . مطالعه کنند

  
در اين زمينه اهميت فراوان قضايی مهم پيروز شده بودند که سابقه ای حائز يک روند  آنها در

کيد کرده بود که يهوديان در کميسيون تجديد نظر تأ. ای دادگاههای جهان به وجود می آوردبر
از  ،ياد شده کشور هستند و از آنجايی که اکاذيبآفريقای جنوبی بخش مهمی از شهروندان اين 

يت محق ارائه شکا طرح و توطئه چينی های يهوديان دم می زند، جامعه يهوديان آفريقايی در
ه از جمعيت از آنها سلب اگر حق اين گرو«همچنين تاکيد کرده بود که  کميسيون. بوده است

 همچنين برخالف منطق و نرمش در محاکمو  ،برخالف حق و عدالت واقعیميشد، اين امر 
کرده و  ر، ديدگاه شخصی خويش را نيز قيدنظ تجديد رييس کميسيون .»بين المللی می بود

اين حق  می خواست در دادگاه حضور يابد، اواگر آحاد جامعه يهوديان کشور« کهافزوده بود 
همانگونه که وکالی يهودی از حق مشروع خود برای نمايندگی را به تک تک آنها می داد، 
  .»و در دادگاه حضور داشته انديهوديان کشور استفاده کرده 

  
 مانند ی صريح کرده که اکاذيبی اشارهتجديد نظر بويژه به اين امر  يهوديان از اينکه کميسيون

می تواند خطرات و مصائب جدی برای انسان ها بوجود آورد،  مشايخ صهيون پروتوکل کتاب
بقبوالنند که نظر به تجربه  دگان دعوی توانسته بودند به کميسيوناقامه کنن. خشنود شده بودند

ر کشورهايی قرار گيرد که که در کنار ساي ت، کشور آفريقای جنوبی موظف استتلخ هولوکاس
  . انتشار اين اراجيف را ممنوع کرده اند

  
و اساس عليه شفاف تصريح کرده بود که افتراهای بی پايه  یحال، آفريقای جنوبی به طرز

  . پوشش دروغين دفاع از آزادی بيان پنهان شود يا اقليتی از شهروندان، نمی تواند زير گروه
   .د مشکل يهودستيزی اشاره کرده بودروشن به وجو ای تجديد نظر به گونهکميسيون 

  
برخالف بسياری از پرونده های قضايی ديگر در آن کشور، طرف مقابل در اين پرونده، در 

ودی ارائه کرده بود، خاموش ماند و بدين ترتيب، برابر حقايق تکان دهنده ای که تيم وکالی يه
استدالالت . آن، بيش از اين ادامه نيافت و روند قضايی پرونده کامًال مختومه اعالم گرديد

کميته اوليه نشر . يهودی مورد تحسين بسياری قرار گرفتمطرح شده از سوی حقوقدانان 
ودن اين جعليات، اما و اثبات حقارت آميز ب ها پروتوکلمدعی شده بود که عليرغم کذب بودن 

رکت کرده است و در قبال روند رخدادهای تاريخ گاه قوی تر از منطق ح در اين مورد خاص،
وده يهوديان اين کشور از مناسباتی حسنه با ساير جمعيت برخوردار ب ،کشور آفريقای جنوبی
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. لطمه نخواهد زد وی است که حتی چنين جعلياتی به اين پيوند مستحکمچنان ق اند و اين روابط
که در حکم خود  عالی تجديد نظر رد شد، عای کميته اوليه نشر از سوی کميسيوناما اين اد

و اين سند جعلی،  ،است و نمو نوشت در کشورهای بسياری، يهودستيزی همچنان در حال رشد
حساس جاری که ی محسوب می شود، و لذا در برهه » انجيل همه يهودستيزان«در حقيقت 

پرستانه نيز نژاد و تالش ها برای دامن زدن به تنفر هخورد ورق تاريخ در آفريقای جنوبی
يهوديان و بطور يکسان ضربه جدی به فته، انتشار مطالبی مملو ازتضاد که شدت گر

ست و می تواند تنش ميان قوميت ها را افزايش ا ، خالف منطق و وجدانمی زند غيريهوديان
الزم را برای تامين هدف های نژادپرستان فراهم کند، و خطرات ناشی از آن، دهد و حربه 

ش، تصويری انحرافی از يک سلسله حقايقی ارائه می دهد که نظر به اين که عليرغم کذب بودن
  .باشد ميتواند دو چندان ،در گذشته اتفاق افتاده

  
: کيد کرد کهسيون تجديد نظر ابراز داشت، تأاداره انتشارات نيز که حمايت خود را از حکم کمي

ر فضايی نيز هست زيرا آنها را هم د جمعيت غيريهودی تحقيری جدی درقبالها پروتوکل «
و  هرگونه عقيده، غرق شده در رخوت غيريهوديان مانند اشياء بی بهره از. تاريک می گذارد

آنها  ،ل هاپروتوکاقدامات نفرت انگيز به تصوير کشيده شده اند، و در حقيقت ظالمان حقيقی در 
دليل  اداره انتشارات، آنراصادره از سوی تجديد نظر با خشنودی از بيانيه  يسيونکم. »هستند

و سرانجام اين که، کميسيون . صيف کردمحکم ديگری برای ممنوع کردن چاپ اين جعليات تو
و بدون انتشار اين مطالب که يهودستيزانه است  دکشور آفريقای جنوبی می توان«کيد کرد که تأ

  . »در آسودگی زندگی کندهنوز د، حتی تحريکی برای قتل غيريهوديان محسوب می شو
  

  دادگاه  مسکو - سيه بازگشت به رو
  

در  1903در سال پروتوکل مشايخ صهيون  پس ازچاپ سال ، دقيقًا نود1993در سال 
، 1905سرگئی نيلوس در سال  کتاب و هشتاد و هشت سال پس ازانتشار »زنميا« روزنامه

  . قرار گرفت  يک دادگاه روسی  در کانون رسيدگی ل هاپروتوک  برای نخستين بار موضوع
  

درباره را ، سه سال پس از اين محاکمه در مسکو، گزارش هايی 1996ماه ژوئن  روز نخست
در اين گزارش ها آمده بود که . نزديک بودن موعد برگزاری انتخابات در روسيه می خواندم

 ، رهبر وقت روسيه، را متهم ميکنند، بوريس يلتسين»ژوگانوف« يان کمونيستشماری از حام
در جيب کوچک يهوديان « ای يهوديان شده، و به گفته ی آنها،اسير و برده خواست ه که او

واژه تحقيرآميز روسی به معنی (» ژيدکی«يا » جهودهای کوتوله«يهوديان را . »قرار دارد
هم به خود اجازه باز. می خواندند )»ژيدوک«: يا مفرد آن -جهود کثيف به جای يهودی يا کليمی

تجسم «صادی و اجتماعی يک دهه اخير روسيه، تقکه اصالحات ا داده بودند که ادعا کنند
 طرفدارانش، نسخه هایدر برابر ژوگانوف در همآيش های تبليغاتی . »است توطئه يهود

  . را به رايگان به آنها هديه می داد پروتوکل مشايخ صهيون
  
می تواند موجب تغييری  )Belikova( »بليکووا«قاضی  خود کلنجار می رفتم که آيا خانم با
شصت سال پيش در برن سوييس از  ،اقعی شود وهمان شهامتی را نشان دهد که قاضی مايرو

پروتوکل مشايخ خود نشان داده بود، و آيا قاضی بليکوا می توانست قاطعانه حکم دهد که 
نوی قاضی به فرصت تاريخی که در دستان او آيا اين با .اکاذيبی پوچ است؟ صهيون

قرن بيستم عليه يهوديان همکيش خود  يکی از ظلم های فاحش موجب اصالحبود تا  قرارگرفته
يا شايد هم به بزرگی رسالت  !اين فرصت را از دست بدهد؟ که ممکن بودشود، آگاه بود؟ و يا 

  !آنها را اجراء کند دستور داشت که خواسته های ديکته شده ی» باال«خود واقف بود اما از 
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ا از زبان دوستی شنيدم که خود در تاالر محکمه اين محاکمه در دادگاه مسکو ر ماجرای

ده و روشنفکر می شناختم و لذا هنگامی که از من راو را بانويی تحصيلک. حضور يافته بود
اما زمانی که  .ين محاکمه ذکر نکنم، ابتداء انگشت به دهان ماندمخواست نام او را درباره ا

و آزار  ی احساس در تعقيب ت او از عقدهمتقاعد شدم که اين درخواس ،حقايق را مطالعه کردم
  .       بودن، ناشی نشده است

  
. سال دوام آورد 74سرآغاز حکومت کمونيستی در روسيه بود که  1917انقالب بلشويک سال 

ان پس از آن، موسوم به روسيه در جنگ جهانی دوم فجايع سهمگينی را تجربه کرد؛ دور
بود که آخرين موانع  هاکنون تصميم گرفت. ور بودتجربه ای تلخ برای آن کش جنگ سرد نيز

وارد يک دنيای غرب منزوی کرده بود، از سر راه بردارد و باقی مانده ای که روسيه را از 
از هژمونی و استيالی خود بر کشورهای اقمار  و روند آرام و دردناک دمکراتيزه شدن شده

پروتوکل تحوالت؛ هيچگاه يادآوری اما در طول تمامی اين تاب و . شوروی چشم پوشيده بود
، با سيه تزاریاين جعليات از رودرست است که . بدست فراموشی سپرده نشد مشايخ صهيون

سربرآورده بود، اما حکومت کمونيستی  متهم کردن يهوديان به رهبری نهضت بلشويکیهدف 
کشور  نيز در اجرای سياست های ضد يهود خود، و نيز در فعاليت های سياسی اش عليه

در خاورميانه، از اين اکاذيب بيشترين بهره برداری را اسرائيل و حمايت پيگيرانه از اعراب 
داده » طئه صهيونيستیتو«جای خود را به بود که » توطئه يهود«تنها عبارت . به عمل آورد

شوروی ديدگاههای يهودستيزانه خود را همانند عوامل بسياری در دنيای  یجماهير اتحاد. بود
سياست های «مخالفت با ی رن بيستم و نيز سپس در قرن بيست و يکم، در لفافه ق

هنوز يهوديان را متهم می کردند که بر اقتصاد و تجارت دنيا، از . پنهان می کرد» صهيونيستی
شد که اين می رانند؛ هنوز ادعا می طريق شبکه بانکداری خود در وال استريت فرمان 

و رهبران جهان را می چرخانند و به مغزشويی توده های مردم يهوديان هستند که دولت ها 
هی تحت سلطه اقدام می کنند و مدعی بودند که بويژه اين کار را از طريق رسانه های گرو

می ناميدند و تصوير » بلشويک جهود«آنچه که حاميان يهودستيز تزار . يهوديان عملی ميکنند
ه های حکومت شوروی، جای خود را به عبارت ارائه می کردند، در ده هولناکی از يهودی

  .داده بود» کاپيتاليست قادر مطلقيهودی «
  

ريشه و بانی در بحث های داخلی خود مسيحيان دارد و از آن  که اتفاقًا» توطئه يهود«عبارت 
م و سرزمين های عربی را، به بهانه برای تهمت زدن به رقيب استفاده می کردند، بعدها اسال

رهبری . هدف پيکان زهرآگين خود قرار داد ،کنترل بين المللی اسرائيل، و با نيتوجود کشور 
موجب قتل عام ميليون ها نفر از شوروی که از آلمان های نازی تنفرعميق داشت، عمًال 

توجيه و  نيز همان تئوری هيتلر را برای شهروندان خود روسيه شد چرا که روسيه کمونيستی
  . مورد حمايت قرار داده بود ،ناکامی هايش اها وهمه کمبودها، تنگنتصديق 

  
ترين يهوديان هنوز ارزان: ر نکرده بودپس از فروپاشی حکومت تزاری روسيه، يک چيز تغيي

هنوز » توطئه يهود«تئوری م توپ برای قربانی شدن بودند، و و در دسترس ترين گوشت د
های ملی به  و فاجعه ها کستشمنحرف کردن افکار عمومی از تمامی مفيدترين حربه برای 

تی برای بهره برداری در سراسر هنوز هم می شد به ديوار بلند يهودستيزی سن .حساب می آمد
  .روسيه تکيه کرد

  
شديدتر  1967کمپين تبليغاتی شوروی عليه اسرائيل و يهوديان، پس از جنگ شش روزه سال 

ت ديپلماتيک خود را با اسرائيل شوروی، غير از رومانی، مناسباشورهای اقمارشد و تمامی ک
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، مقاله هايی در روزنامه های »شش روزه«، چند هفته پس از نبرد 1967در اوت . قطع کردند
منتشر شد، که در آن ادعا گرديد که يک شبکه » صهيونيسم چيست؟«روسی زبان با عنوان 

ن طرحی مجرياهستند، مرتبط با يک مرکز واحد سازمان های صهيونيستی که  گسترده از
حتی به مراتب بزرگ تر  -که در اجرای منويات خود از بودجه های کالن  همآهنگ و يکسانند

» صحنه بين الملل«پشت  هستند که برخودارند و آنها -دجه ای که مافيای ايتاليايی دارد از بو
های  ، شامل کار قاچاق کن»نی صهيونيسماتحاديه ی جها«به گفته آنان، . را می چرخانند

مندی در محافل سياسی، مالی، مذهبی و تجاری است و هدف پنهان آنها، بهره گيری از هوش
در هر  حتی. ونيستی استهمه راهکارها و وسيله ها برای غنی کردن انترناسيونال صهي

از سوی هيئت رسمی نمايندگی سياسی اتحاد جماهير شوروی  ل هاپروتکتز  فرصتی،
، 1975بويژه هنگامی که در سال  -می گرفت  زد قرارمورد گوشليستی در سازمان ملل سوسيا

قطعنامه ای منجر شد که صدور سازمان ملل درگير مباحثاتی بود که سرانجام نيز به 
ی گيری که رأ 1975، و روز دهم نوامبر »صهيونيسم را با نژاد پرستی يکسان دانست«

ديپلمات های د شد، نيز تصويب و تأيي ظالمانه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد
  . متوسل شدند های کذباين ادعا به باز ،شوروی حاضر در نشست

  
، در نقدی بر کتاب )Sovetskaia Kultura(» تسکايا کولتوراوسو«روزنامه روسی 

، )اسرائيلی(ن نويسنده بر اساس ادعای اي«: چنين نگاشت» عاموس ايلون« اثر، »هرتصل«
که امروزه بعنوان ، "کشور يهود"ای نوشتن کتاب برهرتصل هنگامی که در پاريس بود، 

شناخته می شود، انگيزه گرفت، و خودش هم ادعا کرده که از عرش  تورات صهيونيست ها
، صدای بال زدن در طول نوشتن کتابحتی گفته است که شد و  آسمان ها اين امر به او الهام

  .»ده استرا می شنيها  عقابهای 
  

خيلی و ی خواست چنين جلوه دهد که همه چيز به صورت تروزنامه روسی در حقيقت م
 نويسنده کتابنوشته موريس ژولی، همان روزی هم کتاب «که  موهوم رخ داده است، و افزود

که بطور ناشناس سی سال پيش از آن در سوييس منتشر شده بود، به  فراماسونرهای فرانسه،
و بدين ترتيب مطالب  هرا جالب يافتناگهان بدست هرتصل افتاده است و هرتصل مفاد کتاب 

روزنامه . »ه استشرمانه شد اساس يک سرقت ادبی بی، قاعده و فراموش شدهی اين جزوه 
وريس ژولی به سرقت برد و هرتصل هجده موضوع را از م«نوشت و چنين روسی ادامه داده 

را هم داشت که آنها را، تقريبًا بدون دستکاری، در کتاب خود وارد کرد و حتی اين گستاخی 
هرتصل از سی بخش ديگر  و افزون بر همه اين ها، اين مطالب را کشفيات خود قلمداد کند،

  .»استفاده کرده است سوء ی دخل و تصرف،با اندککتاب ژولی هم، 
  
نه در حکومت اتحاد شوروی، که بطور پيگيرا تنها نمونه ای از مطالب بی شماری بود ها، اين

سترسی به ، و افکار عمومی روسيه که از دمنتشر می شد سمی نظامسياست ربرکيد برای تأ
 بود، بطور منظم و سيستماتيک با اين خوراک ضد يهودی زهرآگين تغذيهمنابع بيگانه محروم 

پروتوکل موجی از دروغ و تئوری هايی که در بسياری از موارد منبعث از با و  می گرديد
ه حکومت شوروی فرو پاشيده بود، نظام نوين حال ک. مغزشويی می شد بود،مشايخ صهيون 

ياست خود را در قبال يهوديان نه تنها مناسبات ديپلماتيک با اسرائيل را از سر گرفت بلکه س
 اش يهودیمردم تغيير داد و محدوديت های آموزشی برای يهوديان و ممنوعيت های مهاجرت 

اردوگاههای کار اجباری در سيبريه زندانيان يهودی که سالها در سياهچال ها و . را لغو کرد
د ، آزاد شدنی بشدت حقارت آميز نگاهداشته شده و نيمه جانی از آن ها باقی مانده بوددر شرايط

است که هنوز هم که اما با وجود همه اين ها، چه حيرت انگيز. بروندو اجازه يافتند از روسيه 
ير سرزمين های آزاد شده يه و ساهمچنان در روسپروتوکل مشايخ صهيون، هنوز است، 
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اين . زنده است و با ولع نيز نفس می کشد و فربه تر می شود کامًال ،اقمار شوروی ازحلقه ی
بار، مخالفان حکومت نوين روسيه هستند؛ چه از جناح راست افراطی و چه از سوی حاميان 

حکومتی که . کنند زياد منتشر میبسيار را در تيراژ  ها پروتوکلباقی مانده کمونيسم، که کتاب 
قيقت حاين يک مخالفان بی شمار و متنوعی دارد، و  موجب سقوط نظام کمونيستی شده، مسلمًا

هر چند نخبه ای  .کالت و تنگناهای بسيار دست و پنجه نرم می کندمشاست که دولت روسيه با 
 کمر اکثريتاليه اجتماعی روسيه هستند، بشدت ثروتمند شده اند، اما  کوچک، که کم تعدادترين

و بسياری از خود می پرسند که آيا  ،فشار سنگين تنگناهای اقتصادی شکسته ملت در زير بار
ين آزادی، که مردمش در طول بيش از هفتاد سال وجود حکومت شوروی آن همه در چن

لذا، از ديد آنها، چه !  را داشته است؟ ارزش اين بهای سنگين و مفرط  اشتياق آن می سوختند،
بهتر از وضعيت کنونی که دوباره انگشت اتهام را در مصيبت های خود به سوی  زمانی

به همين دليل است که  !پروتوکل مشايخ صهيون؟يهوديان دراز کنند و چه چيزی مناسب تر از 
ومت روسيه، به ناگهان ردای وکالی سرسخت آزادی بيان را به تن کرده و از حق مخالفان حک

   .شبيه آن حمايت می کنند انتشار اين کتاب و مطالب
  

، سازمان راستگرای افراطی که حامی »پاميات«در ميان سازمان های ضد يهودی در روسيه، 
در سال . جلوه می کرد ملتهب ملی گرايی راديکال روسی بود، برجسته تر از ساير سازمان ها

دو شماره اول انتشار روزنامه ای را نيز به همين نام آغاز کرد و صفحات » اتپامي«، 1991
تورهايی که گويا از نازی های آلمان همراه با کاريکا ،ها پروتوکلآن با بخش هايی گسترده از 

ترجمه روسی مقاله ای  ،ها پروتوکل ی ازدر کنار بخش هاي. باس گرديده بود، پوشانده شداقت
وطئه اسلوب ت«تخت آرژانتين، با عنوان در بوئنوس آيرس، پاي 1955همراه شد که در سال 

عبری باستان است، اساسًا ترجمه از  ها پروتوکلچاپ شده و در آن ادعا شده بود که » جهانی
ه شواهدی هم در دست است که براساس آن، افرادی که در سال ک و نيز مدعی گرديده بود

  .در شهر اودسا زندگی می کردند، سند اصلی را ديده اند 1890
فهرست روزنامه های يهودستيز در روسيه را  »یروزنامه يهود«، 1991روز هفتم ماه مه 

کيد شده بود که نيز قرار داشت و تأ» پراودا«منتشر کرد، که در اين سياهه، نام روزنامه 
به مدت يک سال و نيم . نبوده اند ا از ستيز و عداوت با يهوديت پاکهيچيک از اين روزنامه ه

بود که روزنامه  1992و ششم نوامبر واکنشی به اين امر نشان داده نشد و تنها در بيست 
 وارد آمدن نام آن نيز درفهرست يهودستيزان قرار گرفته بود، به اتهام که مسلمًا ،»پاميات«

» گولن پولسکی«و نيز عليه شخص سردبير آن، آقای  »روزنامه يهودی«، عليه ء به آنافترا
نيست، و اين ضد سامی  د که ضد يهود ومدعی ش »پاميات«. شکوائيه به دادگاه ارائه کرد

نزديک دارد، و استدالل را مطرح کرد که با اعراب که آنها هم از اقوام سامی هستند، دوستی 
، و »مه در جهان وارد کرده استخسارت غيرقابل وصفی به نام روزنا«دادن لقب ضد سامی، 

بل روسی بعد از مدتی مبلغ درخواستی را بيست ميليون رو. لذا درخواست غرامت مالی دارد
خود يک پروتوکل مشايخ صهيون، آقای گولن پولسکی در پاسخ گفت که انتشار . تعيين کرد

پر رنج بر سر  ی، فصل ديگری از حکايت1993ژانويه  26در . اقدام روشن ضد يهودی است
دوم در  طبقهدردر تاالر دادگاه روسيه، در شعبه محلی،  اين بار پروتوکل مشايخ صهيون،

  .در مسکو آغاز شد» چرموشکی«محله ی  ساختمان قديمی
بق رسم در حالی در صدر دادگاه نشسته بود که ط »اووالنتينا کنستانتينووا بليکو«بانوی قاضی 

  .او جای گرفته بودندنيز در چپ و راست  دادگاه، دو نماينده طبقات جامعه
  

دادگاه . ز شده استآغا ،ی ازقبل معلومحساس می کردند که بار ديگر سناريوا يهوديان عميقًا
 ها پروتوکلارزيابی درباره ميزان سنديت و حقيقی يا جعلی بودن  را برای دوباره کارشناسانی

  .منصوب کرد
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همانند اقدام قاضی ماير در برن، اينجا نيز دادگاه از کارشناسان خواسته بود به چند پرسش 
  : مشخص پاسخ دهند؛ از جمله

» کنترل جهان ایبر کشف توطئه يهود«در آن ادعای که پروتوکل مشايخ صهيون، آيا  - 1
  مطرح شده است، جعلی است؟

استفاده پروتوکل مشايخ صهيون از ) »فماين کامپ«(» نبرد من«در کتابش؛  آيا هيتلر -  2
  کرده بود؟ و آيا اين کتاب در تبليغات نازی ها نقش داشت؟ 

است؟ و آيا از آن  تيغ يهوديتبليکی از ابزار اصلی درمشايخ صهيون،  پروتوکلآيا  -  3
و هم در  وم يهود، هم در روسيهعليه ق» نسل کشی«بعنوان يک سالح ايدئولوژيک در اجرای 

  ؟ ه استآلمان استفاده شد
پروتوکل در دو شماره خود به همراه انتشار » پاميات«آيا تصاوير مشخصی که روزنامه  - 4

جاد محسوب می شود؟ و ممکن است به اي است، تبليغ عليه يهوديان چاپ کرده مشايخ صهيون
  را تحقير کند؟  شان ملی نفرت نژادی عليه يهوديان بينجامد؟ و شخصيت

  
می شد احساس کرد که او مسئله را جدی تلقی کرده  ،از نحوه تنظيم پرسش ها از سوی قاضی

  . است
  

برای » امياتپ«، سردبير و ناشر روزنامه »يويچواسيليف دميتری دميتر« اقامه کننده دعوی
، خوشدوخت ترين و برازنده ترين کت و شلوارهای خود را به حضور در نشست های دادگاه

می رسيد، مانند يک بازرگان موفق و متمکن به نظر هنگام حضور در دادگاه، و  تن می کرد
ظاهر  در جلسات دادگاههمگی با اونيفورم های يکدست سياه رنگ  اما گروه بزرگ حاميانش،

در جلسه نخست دادگاه اعالم کرد که او بعنوان وکيل مدافع  »داويد اکسلوند«. می شدند
و سردبير آن، آقای گولن پولسکی، که خود او نيز در نشست حضور  »روزنامه يهودی«

شد او با قامتی بلند،  گولن پولسکی شنيدهنام هنگامی که . داشت، دفاعيات را ايراد خواهد کرد
. از جای خود بلند شد و به سوی قضات تعظيم کرد ،، و ريش آراستهسيمايی دلپذير و خوشايند

فظه کاری و مراقبت از خود و هم اين که نمی خواستند به هم به دليل محا ،يهوديان مسکواما 
القلگی، در دادگاه حضور وی بی عشان نيز صرفًا از ربرخی اين ماجرا ربط داده شوند، و 

  .شندنداشتند تا قوت قلبی برای متهم با
  

دعوت شده » پاميات«زحضور دوربين های زياد در دادگاه که از سوی روزنامه قاضی ا
وند در گوش اکسل(دست بکشند  بودند، آسوده خاطر نبود، و لذا تقاضا کرد که از عکسبرداری

تنها يک بايد بدانی که اين، «، آهسته نجوايی کرده، به موکلش گفت که گولن پولسکی ،موکلش
ها  واسيليف گفت که عکس در اين هنگام،). »ی قاضی است و دستور نيستدرخواست شخص

لذا،  .»از عکس ها استفاده ديگری نشود«و قول داد که  را تنها برای آرشيو می خواهد
  . ند و قاضی که بيشتر معذب شده بود، سکوت کردعکاسان به کار خود ادامه داد

  
مدعی شده » پاميات«. گذشت» تی سميتيزمآن«در زمينه مفهوم بيهوده  ینشست نخست به بحث
کيد کرده بود که صد ستند، و نيز تأدرصد از کل نژاد سامی در جهان ه 7بود که يهوديان تنها 

ضد عرب نيست، و در حقيقت ضد يهود نيز محسوب نمی شود و تنها » پاميات«البته که 
  .را بازتاب داده است» حقايق مشهور«
  

گيزه شده بودند و قاضی به سختی می توانست نظم دادگاه را حاضران خسته و بی انی همه 
مرتب در رفت و آمد بودند، درصحن دادگاه آزادانه » پاميات«حامی سردبيرافراد . کنترل کند
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با صدای بلند هم توجهی نداشتند و گاهی  کردند و به درخواست های قاضی ابدًاسرو صدا می 
  .می خنديدند و شاهدان را مسخره می کردند

  
، دادگاه برای شنيدن سخنان سه کارشناس سراپا گوش شده بود، 1993اکتبر در بيست و نهم 

مؤسسه مطالعات وزارت از ) Malkova( »مالکووا«در حالی که کارشناس چهارم، خانم 
گفت اطالع يافته که خانم طرف اقامه کننده دعوی . کشور، از اين مأموريت سر باز زده بود

  . کند که جانش در خطر استمالکووا احساس می 
  

يهودی نبودند، دانشمندان طراز اول رشته خود  ه کارشناس باقی مانده، که هيچ يکهر س
، کارشناس علوم تاريخ، از مؤسسه آکادميک پژوهش »کريلوف رالکساند«: محسوب می شدند

زويا «مذاهب، و  ، مورخ»ليونل دديانی«های آسيا و آفريقا در دانشگاه مسکو، 
  .، نويسنده پرآواز عرصه مذهب اورتودوکس روسی»کووامالينکارخ

  
را مورد پژوهش قرار داده و هر سه اتفاق نظر  پروتوکل مشايخ صهيون نفر آنها هر سه
و  است بشدت ضد يهودی، که با هدف تحريک که اين کتاب، جعليات است و اکاذيبیداشتند 

  .سرهم بندی شده است ،به يهوديان عليه قوم يهود و برای ضربه زدن فتنه انگيزی آشکار
  

می دانست که دست کم دو نفر  آنان واسيليف را غافلگير کرد، زيرا شهادت و نظر کارشناسی
هنگامی که . آنان، کريلوف و دديانی درگذشته سخنانی در مخالفت با صهيونيسم بيان کرده اند

ستقبال گرمی نشان داد و دديانی برای ادای شهادت پشت تريبون رفت، حتی واسيليف از او ا
گفت مفتخر است که بگويد که در کتابخانه منزلش دو رديف کامل را به کتاب های نوشته 

ده راما واسيليف اين را به حساب نياو. دديانی اختصاص داده است و آنها را مرتب می خواند
ايبندی به به پ گاه موظف به بيان حقيقت شده وبود که اين کارشناسان پرآوازه از سوی داد

کريلوف نيز به دادگاه گفت که در بيان . قيقت و بيان نظر کارشناسانه سوگند خورده بودندح
تحقيقاتش، او تنها نيست بلکه تمامی همکارانش در مؤسسه پژوهش های آسيا و آفريقا در 

چنين جعلياتی به دادگاه  موضوع از اينکه دانشگاه مسکو با او هم نظر هستند و آنها اساسًا
کريلوف گفت در ميان ملت روسيه از زمان های دور، مسئله . کشانده شده، ناراحت هستند
از اشاره به » صدها سياهپوش«شده و حتی سازمان  مختومهپروتوکل مشايخ صهيون 

هوش و ذکاوت « کريلوف اضافه کرد که. خودداری کرده بود» بيليس«در دادگاه پروتوکل ها 
  .»ياتی است که هيچ پايه و اساسی در حقيقت نداردروسی واقف است که سخن از جعل

  
اسناد تاريخی يهودی را مورد  است و شخصًا یيد کرد که او کارشناس زبان عبرکريلوف تأک
از  پروتوکل مشايخ صهيونکه در  رار داده است، و لذا می تواند با قاطعيت نظردهدمطالعه ق

  .بر زبان نمی آوردعباراتی استفاده شده که هيچ يهودی آنها را هرگز 
  

در پاسخ به پرسش مشخصی از سوی قاضی، کريلوف بطور مشروح توضيح داد که چگونه 
کريلوف در اينجا . می کردند ين وسيع تبليغاتی خود بهره کشیدر کمپ هاپروتوکل نازيها از 

کيد کرد که و کتاب هيتلر را خواند، و تأ »آلفرد روزنبرگ«بخش هايی از دست نوشته های 
و خود کتاب را سر  نوشته شده است، ها پروتوکلبا تکيه بر  کامًالهيتلر » نبرد من«اب کت

  .دست بلند کرد و به حاضران نشان داد
  

را ممنوع کرد،  پروتوکل مشايخ صهيونهنگامی که قاضی از او پرسيد آيا بايد انتشار 
ب بودن ی احساس معذر دوش او نهاده شود، کمکريلوف از اين که بار چنين مسئوليتی بايد ب
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، اما بالفاصله اين را هم اضافه کرد که »اين بايد نظر دادگاه باشد، نه من«: کرد، و لذا گفت
کريلوف در دادگاه گفت که او تاريخ . »مسئوليت اخالقی هم دارد ،يک دانشمند مسلمًا«

ته، که او آموخ »فويوری سرگييويچ ايوان«صهيونيسم را در دانشگاه مسکو از استادی به نام 
کريلوف . کتابی با ديدگاه های افراطی ضد يهودی است ؛!»، صهيونيسمهشدار«نويسنده کتاب 

پروتوکل اضافه کرد که روزی دانشجويی از اين استادش پرسيد چرا در کتابش به مطالب 
استناد نکرده است، زيرا مطالب اين کتاب با ديدگاههای شما استاد همخوانی  مشايخ صهيون

رد، و ايوانوف در پاسخ، جمله ای مشهور از زبان تزار را يادآوری کرد؛ جمله ای که کامل دا
هدف «بيان کرده و اظهار داشته بود که  پروتوکل مشايخ صهيونتزار نيز آن را در مورد 

کريلوف اضافه کرد که در طول . »های واال را نبايد با ابزار مهمل و غيرمشروع بدست آورد
 آرشيوها يافت اما اکنون در هر مکان را تنها می شد درل مشايخ صهيون پروتوک ، کتابسالها

  .در معرض فروش است
  

بالفاصله گفت با همه نظرات کريلوف  ،دديانی با قرار گرفتن در پشت تريبون شاهدان دادگاه
به صورتی گستاخانه در همه جای دنيا  انتشار نامحدود اين جعليات: ، وافزودموافق است کامًال
بوده، با خواندن  نوازنده سازهای کوبه ای برای مثال يک نويسنده که قبًال ،مه دارد، و گفتادا

! يلوس خودش يهودی بوده استحتی به خود اجازه داده که ادعا کند که ن ل هاپروتوککتاب 
را  ل هاپروتوکاز دديانی پرسيد آيا اگر فردی از عوام  ، وکيل متهماکسلوند دراينجا داويد

ممکن است احساسات ضد يهودی در او ايجاد شود؟ دديانی در پاسخ گفت اين يک  بخواند،
سئوال از نوع لفاظی است، زيرا يک روسی، بويژه اگر کمی هم مست باشد، نظر به همه 

ش، بالفاصله خشم خود را متوجه هر انسان رهگذری که اندک مروزسختی های زندگی ا
  . و او را خواهد کشت شباهتی به يهودی داشته باشد، خواهد کرد

  
 ،ارتودوکس دو آتشه يک ،»خمالينکووازويا  کار«اما ميخکوب ترين شهادت از زبان خانم 

بيان شد؛ بانويی که با موهای سفيد و پيراهنی بسيار ساده پشت تريبون شاهدان قرار گرفت و با 
، و در حالی که »آمده ام تا بر اساس ندای وجدان خود شهادت دهم«: اعتماد به نفس کامل گفت
، نه تنها تحقير شما و دوستان حزبی تان«: داشت، اضافه کرده و گفت به سوی واسيليف اشاره

بويژه موجب  -ه ايد تنفر را متوجه يهودی ها کرده ايد، بلکه ملت روسيه را هم حقير کرد و
يه و است که پا ی، جعلياتپروتوکل مشايخ صهيون...خفت وخواری مسيحيت و کليسا شده ايد

اين کار شما برخالف شيوه مسيحيت و برخالف ندای ...هم قرار گرفتاساس تئوری هيتلر 
مسيحيت بر ...فرت بطلبيدمسيحی با وجدان هستيد، مغيک بشريت است و وظيفه داريد، اگر که 

ه عليه يهوديان پايه عشق و محبت استوار شده، نه کاشتن بذر نفرت عليه اين و آن ملت، بويژ
  . »، پيامبر ما، خود يکی از آنها بودا که حضرت عيسی مسيحنيست، چر

  
التهاب برای اعالم حکم دادگاه . گزار شدآخرين نشست دادگاه بر ،نوامبردربيست و ششم 

با خود نجوا می کردند  در دادگاه حضور يافته ويهوديان اما اين بار . بشدت افزايش يافته بود
. ، جعليات استپروتوکل مشايخ صهيونمی دهد که  که سرانجام يک دادگاه روسی دارد حکم

ود و مانع ازتجديد از خوابی که به آن فرو رفته، بيدار ش يدوار بودند که اين بار حکومتام
آن کشور، در ماه مه سال  همانگونه که بر اساس حکم دادگاه فرانسه، دولت -چاپ کتاب گردد

حکمی داده  ن در منطقه کرپنترس، چنينه يهوديادر پی تعرض های گستاخانه به آرامگا 1990
  .بود

  
 ی آسوده تاالر دادگاه را ترک کردند هر چند که در نهانخانه سرانجام آن روز يهوديان، با دلی

طبق مقررات دادگاههای . نيستماجرای غم انگيز  هنوز پايان آن قلبشان می دانستند که اين
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که شهروندی محسوب می شود، مشارکت  روسيه، نماينده دادستانی کشور نيز در محکمه هايی
با صدايی او ، دادستانی کشور رسيدبانوی نماينده نوبت سخن گفتن به هنگامی که . می کند
پروتوکل گفت دادگاه بايد حکم دهد که انتشار بخش هايی از  ،حاکی از اعتماد به نفس کامًال

اين کتاب، سراسر  ، يک عمل يهودستيزانه بوده و»پاميات«در روزنامه  مشايخ صهيون
  .دروغ استو جعليات 

قاضی بليکووا از اين سخنان نماينده دادستانی خشنود شد و در حالی که سر خود را به نشانه 
» پاميات«ارائه شده ازسوی روزنامه انجا تصميم گرفت که شکوائيه رضايت تکان می داد، هم

روزنامه «نه دادگاه را که هزيصاحبان آن روزنامه را مجبور کند که تمامی را رد کند و 
اضی تأکيد ق .ر روبل متحمل شده بودند، بپردازدهزا 250و سر دبير آن، به ميزان  »يهودی

  .کرد که استدالالت خود را بزودی بطور مکتوب منتشر خواهد ساخت
  

ديگر کسی از طرفين به دادگاه دعوت نشد اما هنگامی که حکم کتبی قاضی با پست دريافت 
 با آنچه که قاضی در کامًالحکم . انگشت به دهان ماندند »روزنامه يهودی«تيم  وشد، سردبير 

درجه ای در دادگاه بيان کرده بود، تفاوت داشت و به نظر می رسيد که تغيير صد و هشتاد 
حکم ديگری » باال«شواهد نشان می داد که افرادی از ی همه . مواضع قاضی، رخ داده است

قانون رسانه های « لی که مطرح شده بود، براساس بند هفتمتنها استدال. درا به او ديکته کرده ان
بيان آزادی «عمال شده بود و براساس آن، حق ِا 1990بود؛ قانونی که از سال » گروهی
کرد که در چارچوب آزادی  از نامه کوتاه قاضی می شد استنباط . اعطاء می گرديد» کامل

نيز حق انتشار آن مطالب را » مياتاپ«می بود، روزنامه بيان، که رعايت آن برای همگان الزا
  . از حق پاسخگويی برخوردار بوده است هم به نوبه ی خود،» روزنامه يهودی«داشته و 

  . يک بار در حکم ذکر نشده بودواژه يهودستيزی حتی 
  

روايت های ضد و  ،، در حکم آمده بود که دو طرف دعویپروتوکل مشايخ صهيوندر مورد 
لذا  ض خود را، آنگونه که حق بوده، ارائه کرده اند، اما نظرات آنها بيطرفانه نبوده است ونقي

دادگاه حکم داده بود که از اختيار تصميم گيری در مورد . قرار گيرد نمی تواند مورد استناد
  . برخوردار نيست پروتوکل هاحقانيت يا جعلی بودن 

  
متخصصان عالی مقامی که دادگاه خود ی ارشناسانه اما مردم از خود می پرسيدند آيا نظرات ک

چه دليلی دارد که دادگاه کارشناسانی  تعيين کرده نيز، ديدگاههای مغرضانه بوده است؟ و اصًال
، دادگاه حق »حق آزادی بيان«را برای بيان نظرات تخصصی تعيين کند؟ يا تنها با اتکاء به 

در چنين وضعيتی،  آنها می پرسيدند. ار کندد را هم بی اهميت و خوودارد که کارشناسان خ
  مراجعه به دادگاه چه فايده ای دارد؟

  
هيچ کسی ترديدی نداشت که پس از نشست آخر دادگاه، حادثه ای در سطوح باال رخ داده که 

پايانی دادگاه بيان  جلسه ، خود آن را شفاهی درحکمی شده که قاضیهمان مانع از صدور 
موافقت پس از سخنان قاطعانه نماينده دادستانی، قاضی آشکارا با آن بويژه آنکه  -کرده بود
يک حکم شريک بودند که قاضی برخالف ندای وجدان خود،  همگان در اين ظن. کرده بود

  .است غيرمنطقی نوشته
  

  . به دادگاه شهرستان مسکو دادند دو طرف دعوی تقاضای تجديد نظر
. از سوی دادگاه بودحکم قاطع صدوری خواهان خواهان لغو حکم، و گولن پولسک» تپاميا«

به بندی از قانون استناد کرد که به طور روشن دادگاه را مجاز وند، وکيل پولسکی، اکسل داويد
و يادآور شد که دادگاه کارشناسان برجسته ای را برای بيان نظرات  به تصميم گيری می کند،
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يرفت که پژوهش و نظرخواهی دادگاه اين بخش را پذ. تخصصی شان منصوب کرده است
ت های ما سرانجام تصميم گرفت که از شهادکارشناسان، براساس درخواست دادگاه بوده، ا

وان طرف مورد ، بعن»روزنامه يهودی«قاطع و ميخکوب کننده آنها و از اسناد زيادی که 
گاه ارائه و به داد زيادی از سراسر جهان گردآوری کرده و از سرزمين های اتهام، ارائه کرده

تواند کرده بود که چنين محاکمه ای نمي کيداکسلوند با التهاب بسيار تأ. کند بود، چشم پوشیداده 
  .تنها با رد درخواست شاکی مختومه شود

  
اين بار دادستانی، حقوقدان ديگری را به جلسه . پيشاپيش معلوم بودتجديد نظر هم اما نتيجه 

جزييات پرونده را مطالعه  جديد، اصًال او و نه قضاتفرستاده بود، که بعدها معلوم شد نه 
و رايزنی  بار نيز پس از شنيدن استدالالت طرفين، برای شور دادگاه اينقضات . نکرده بودند

برای شور  که قضات تاالر به طنز تلخ به يکديگر می گفتندحاضرين در . تاالر را ترک گفتند
. دريافت کنند» باال«را تلفنی از  تا دستورات د نرفته اند بلکه رفته اندو مشورت ميان خو

هنگامی که قضات به دادگاه بازگشتند، دوباره اعالم کردند که اين بار نيز شکواييه های هر دو 
  . طرف را رد می کنند

  . يهوديان در ميان خود می گفتند شايد نظام تغيير کرده باشد اما مسکو برن نيست
  

  روايت اسالمی
  

پروفسور برنارد لوييس، استاد عالی مقام دانشگاه پرآوازه پرينستون، که يکی ، 1976در اکتبر 
محسوب می شود،  جهاندنيای عرب در تمامی  از سرشناس ترين کارشناسان علوم اسالمی و

پروتوکل مشايخ ، نوشت که )Foreign Affairs(» فارين افرز«در مقاله ای در نشريه معتبر 
. يا، در هر بحثی در ارتباط با يهوديان مورد استناد استادبيات عربی همه دندر  صهيون

را رد  پروتوکل ها» حقيقت«هيچگاه، هيچ نويسنده عرب نه پروفسور لوييس تاکيد کرد که 
کرده نه حتی حاضر شده که در جعلی بودن احتمالی آن کوچک ترين ترديدی به خويش راه 

  .دهد
  

رشته شعر و ادبيات انگليسی و استاديار ارشد ، »يریعبدالوهاب المس«، دکتر 1977در آوريل 
در قاهره، با ارسال مقاله ای برای همين نشريه، ديدگاه  »شمسالعين «آمريکايی در دانشگاه 

، )ساف(يبخش فلسطين داو نوشت مرکز مطالعات سازمان آزا. پروفسور لوييس را رد کرد
و پرآوازه در انتشار ادبيات واقع در بيروت، که در نامه بعنوان يکی از مؤسسات پيشگام 

ه ای نکرده و اگر داستفا ل هاپروتوکتوصيف شده بود، هرگز از » معضالت يهوديان«درباره 
نده نويس. ديدگاهی با نگاه منفی بوده و آنرا رد کرده استنظری درباره آن بيان داشته، حتمًا هم 

تلمود و صهيونيسم، او با  درباره »رزوق«در پژوهش های دکتر در مقاله خود افزوده بود که 
بنا به  همانگونه که -شديدا مخالفت کرده است» صهيونيسميا  توطئه يهود«ديدگاههای وجود 

از  يریالمس. ی نيز از سوی ساير نويسندگان عرب به عمل آمده استچنين مخالفت ،نوشته وی
سازمان  وابسته به(هشهای فلسطينی در بغداد ، مدير مرکز پژو»العطية. ش«جمله نام 

، شخصت برجسته سازمان آزاديبخش »بدالوهاب القيالیع«و ) 1974تلويزيون عراق در بهار 
فلسطين مقيم دمشق، پايتخت سوريه را در نامه خود، بعنوان نويسندگان و چهره های دنيای 

  .را رد کرده اند، ذکر کرده بود توطئه يهودعرب که فلسفه جعلی تئوری 
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  1986 روی جلد کتاب تجدید چاپ شده در مصر در سال
    

  
دئولوژی بخش اي«که خود او، چهار سال، در مقام رييس  نين يادآور شده بوديری همچالمس

مقاله ای زير  1974روزنامه االهرام در قاهره بوده و فوريه  ، در انتشاراتی»صهيونيستی
درآن مقاله، بطور «يری نوشته بود سالم. منتشر کرده است »پروتوکل مشايخ صهيون«عنوان 

 رادی باور دارند که سخن از اکاذيبپيگيرانه تاريخ جزوه را دنبال کرده و تاکيد کردم که اف
افزون بر آن، در مقاله ام خاطرنشان گرديدم که تفاوت و تنوع تجربه های تاريخی . است

 "ولتی جهانید"يا وجود " توطئه ای بزرگ"رانه جوامع يهودی در جهان با تئوری ساده انگا
   .»کنندگان آن باشند، در تضاد است که يهوديان اداره

  
کيد کرده بود که همه تأ» فارين افرز«ارسالی خود برای  يری در نتيجه گيری ازمقالهدکتر المس
که در  ؤسسات مطالعاتی عربتمامی م تقريبًا«که  اهد را ذکر کرده است تا نشان دهداين شو

را رد  ل هاپروتوکرتبط با مقوله های يهوديت و صهيونيسم دخيل هستند، کار پژوهش های م
  . »کرده و آنرا بعنوان يکی از سندهای ضد يهودی، غير معتبر می دانند

  
افرادی باور «که  لمسيری اين عبارت را به کاربردهاما پروفسور لوييس در پاسخ پرسيد چرا ا

نمی گويد که آنرا جعلی می داند يا  صريحًاچرا خود او  ،»است؟ دارند که سخن از اکاذيب
خير؟ آيا از نظر او اين جعليات سرهم بندی نشده بود تا به تحريک و فتنه انگيزی عليه يهوديان 

  اقدام شود؟
  

شد، کتاب شيمعون  ءسال پس از آن، هنگامی که پيمان صلح ميان اسرائيل و مصر امضاهجده 
. مختلف به زبان عربی هم ترجمه شدتوسط  افراد  چند بار»  خاورميانه نوين«پرس با نام 

بارها در مقام  مهوری اسرائيل هم شد، در طول دهه ها،بعدها رييس ج که شيمعون پرس (
معمار پيمان های اين شيمعون پرس،  ).ی خدمت کرده بودهايی از وزارت تا نخست وزير
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رؤيای دلپذير شکوفايی  صلح اسرائيل و فلسطينی ها و برنده جايزه صلح نوبل، در کتابش
مه  اما شگفت انگيز آن بود که در ه. خاورميانه در دوران صلح را به تصوير کشيده بود

، مترجمان و يا ناشران عرب در ترجمه هايی که از کتاب او به زبان عربی صورت گرفت
سخن  ون پرس از آنرؤيای خاورميانه ای که شيمع«ديباچه های خود اضافه کرده بودند که 

  .  »، چيزی جز همان نسخه يهوديان برای کنترل بر منطقه نيستمی راند
  

د، کرده بومجدد در اين امر، ناشر ناشناسی که در خاک مصر روايت اردنی کتاب را چاپ 
ی نقل کرده بود که پيشتر در يک جزوه او در مقدمه، بخشی را . بيش از ديگران اغراق کرد

بخشی که در آن چنين منتشر شده بود؛  »یسعاد منس«نام با امضای فردی به  ،پر بحث و حديث
کشف شد و به زبان های  پروتوکل مشايخ صهيونهنگامی که دويست سال پيش «: آمده است
عربی ترجمه گرديد، نهضت جهانی صهيونيسم درصدد برآمد تا وجود  به ، از جملهمختلف

ها حتی تالش  صهيونيست. استکه سخن از سند جعلی  توطئه يهود را انکار کرده، مدعی شود
اکنون اما . کنند تا به دست مردم نيفتدنسخه های کتاب را بخرند و جمع  کردند تا تمامی

و مفاد آن  پروتوکل هاثابت می کند که  "رويای خاورميانه نوين"شيمعون پرس با نوشتن کتاب 
  .»بوده است کامًال حقيقی و عين واقعيت
ری از واقعيات که هيچ کسی در حقيقت آن ترديدی ندارد، ی به شمامسلم است که سعاد منس

ی کافی است که گفته برای اثبات دروغ بودن نوشته های سعاد منس. جهی کرده بودبی تو کامًال
دويست سال پيش، نهضت  نشده بود و اصوًال» کشف«سال پيش  200 پروتوکل هاشود که 

  . صهيونيسم وجود نداشت
  

اپذير از را بعنوان بخشی جدايی ن پروتوکل مشايخ صهيونسرزمين های اسالمی  عمًال
در حالی که . پذيرفتندويژه جنبه های يهودستيزانه آن را، بايدئولوژی ضد يهودی خود، 

درآغوش  ارائه شده بود، عمًال» ت عليه مسيحيتتوطئه يهود«، از اساس، بعنوان ل هاپروتوک
ن بر سر راه تسلط خود بر سراسر جهان، آنها مدعی بودند که يهوديا. گرم اعراب جا گرفت

ند و در اين راه از ياری رهبران مسايگان خود در خاورميانه را ببلعمی خواهند ه ءابتدا
در حالی که در کشورهای ديگر، . جهانی، که به خدمت يهوديان درآمده اند، برخوردار هستند

نقل قول از آن می پردازند، را منتشر کرده، به  پروتوکل هاگروههای ضد يهود و نژاد پرست 
جريان مرکزی جامعه و  ل هاپروتوکدر بسياری از سرزمين های اسالمی و عرب، حاميان 

ناشران  توسط  اديبان هستند و کتاب های زيادی در اين باره توسط  نيروهای طيف مرکزی و
 عرفی می کنند ونيز اين کتاب ها را م و روزنامه های پرتيراژ و طراز اول بر انتشار يافته معت

اين کتاب ها و مطالب تنها محدود به سرزمين . مطالب ضد يهودی آنها را بازتاب می دهند
هم  کشورهای غرب، در ميان مسلمانان و اعراب ساکن درهای عرب نيست بلکه به گستردگی

زيادی به دانشجويان د، و افزون بر آن، اين کتاب ها با اشتياق و التهاب توزيع می گرد
های غرب تحصيل می کنند، عرضه و به طور رايگان سوم که در دانشگاه های جهانکشور

  . دهديه می شو
  

ر شد، منتش 1987که در سال » سامی ها و آنتی سميتيک ها«يس در کتاب پروفسور برنارد لوي
باره يهوديان ترسيم می کنند،  که اعراب در نوشته های خود در تصوير هيواليی«: نوشت

ميزی است که در ادبيات غرب، غير از آلمان و وجهه حقارت آ  هاءاز افترابسيار فراتر 
ريف تاريخ وجود دارد اما در برابر تحدر سرزمين های غربی، اگر . تمعمول بوده اس نازی،

اما ...وهش های مستند علمی هم هستپژ آن، تحقيقات وسيع و غنی درمذهب و ادبيات يهودی و
ازن کند، دو کفه ی ترازو را متو در اين زمينه که عربی علمی در ادبياتهای پژوهش از 

  .»چندان خبری نيست
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 پروتوکل هاديباچه ای بر چاپ نخست ، يکی از نويسندگان مشهور مصر »عباس محمد العقاد«

در ساير  ل هاپروتوکتا آن هنگام ده چاپ ديگر از . نگاشت در کشورش 1951در سال 
تنها  که اين کتاب بارزالعقاد نوشته بود جای شگفتی است . بی منتشر شده بودرسرزمين های ع

منتشر می شود در حالی که تمامی سرزمين های عربی ديگر که  اکنون بطور کامل در مصر
فلسطينی بودند، از آن همگی قربانيان اعالميه بالفور و تشکيل کشور يهودی در سرزمين 

 پروتوکل هاتوزيع  چاپ وران ترجمه، بود که همه دست اندرکااو نوشته . اند آگاهی داشته
و هر  ،وی انگيزه های ايدئولوژيک فعاليت می کنند، نه بخاطر بهره برداری مالیصرفًا از ر

در جايی در دنيا منتشر می شود، مانند نان داغ تازه از  ل هاپروتوکبار که نسخه جديدی از 
ری از خود نيز مقدمه ای مترجم مص .در يک هفته، به فروش می رسد تنور درآمده، فورًا
برنامه خود را برای  کرد که يهوديان» فاش« ه و برای خوانندگان عربطوالنی اضافه کرد

داوود در کنگره نخست صهيونيستی در ی کنترل بر جهان و تاجگذاری پادشاهی از سالله 
 خر مشايتمامی سيصد نف«تنظيم کردند، و تا آنجا که وی آگاه است،  1897بازل، در سال 

  . در آن نشست شرکت کرده بودند» صهيون
می تواند حقايق را تشخيص خود خواننده ادعای جعلی بودن اين سند، «او نوشته بود درمورد 

  . »دهد
  

ر ب  قصد يهوديان برای تسلط« عرب بطور پيگيرانه و سيستماتيک ادعای روزنامه های دنيای
 »االقتصاد«، روزنامه سوری 1985مبر در نوا. را عنوان می کنند» بازارهای اقتصادی جهان

مدعی شد که يهوديان و صهيونيست ها صدها سال است  »علی حاج بکری«در مقاله ای به قلم 
آمده است، می خواهند اقتصاد دنيا را در مشت  پروتوکل مشايخ صهيونکه همانگونه که در 

می دانند و اعتبار پيامبران خويش جانب را پيامی از  ل هاپروتوکيهوديان . خود بگيرند
نويسنده همچنين با ذکر بخش . ندقائل هست ،مانند دستورات تورات و تلموده ،نامحدود برای آن

طال بعنوان منبع اصلی قدرت  نگاه يهوديان به می خواست بر اهميت پروتوکل هااز هايی 
دامنه دار  يهوديان اکنون در تالش های» دست پنهان«اضافه کرد که  او اين را هم. تاکيد کند

اين را هم نوشته بود او . استآنها در کنترل بر بانک ها، رسانه ها و دنيای بازرگانی مشهود 
موجب افزايش نفوذ » طالی سياه«کاسته شده و » طالی زرد«که به مرور زمان، از اهميت 

ان می کوشند بر حوزه های نفتی دنيا اعراب شده است، و درست به همين دليل است که يهودي
استفاده  پروتوکل هاارائه شده در  مشروح کامًال محاسبه وآنها از برنامه  مسلط شوند و لذا،

کرده، قصد ايجاد بحران جهانی دارند؛ هم بحران در عرصه اقتصادی و هم در عرصه 
  .د را بی تجربه و ناتوان می بينندبرابر اين توان يهودی، اعراب خو رسياسی، و د

  
: می پردازد» اسناد تاريخی«خوانندگان خود، به نقل قول گسترده  بکری برای متقاعد کردن

را قانع کرد تا سرزمين مقدس را  رايی ناپلئون که يک يهودی بود، امپراطوردا وزيرامور
در پشت پرده خريد سهام  »یِد ييزرائل«دهد؛ نخست وزير يهودی بريتانيا مورد حمله قرار 
 از طريق گروهی از يهودی ها که به ظاهر اسالمت؛ وی بريتانيا قرار داشکانال سوئز از س

شدند؛ در سال موجب سقوط سلطان عثمانی عبدالحميد  1908آورده بودند، يهوديان در سال 
يهودی ها موجب بحران اقتصادی بزرگ فرانسه شد تا از حمايت » دستان پنهان« 1968

 از يهودی ها که خود را ظاهرًاژنرال دوگل از اعراب انتقام گرفته باشند و اينجا نيز گروهی 
حتی سياست مصر برای انعقاد پيمان صلح . مسيحی معرفی می کردند، عامل اين بحران بودند

رييس  1879در سال زيرا همانگونه که  جه زياده طلبی های يهودی ها بودبا اسرائيل نتي
دی مصری در خانواده يهو 1200پيش بينی کرده بود،  ،امين فرانکلينجمهوری آمريکا، بنج
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ی در حاکميت پست های کليدصاحب مسلمان شده و آنها  1948تا  1938فاصله سال های 
  . بودندمصر شده 

  
نه تنها در سرزمين هايی مانند سوريه، که با اسرائيل در حال  پروتوکل هااز  ،در کمال شگفتی

اردن هم  کشورهای عربی مانند مصر و به گستردگی بهره برداری شد، بلکه درجنگ است، 
و در تجديد چاپ شد بارها اين جعليات ه اند، که با اسرائيل پيمان صلح کامل امضاء کرد

اين کتاب ها در سطح وسيعی در  ،در مصر و اردن. ی شان به آن اشاره گرديدروزنامه ها
کتاب های در مطالب و حتی  ها و دست فروشی ها در دسترس همگان قرار داردکتاب فروشی 

يا نيمه رسمی  برخی روزنامه ها نيز که ارگان رسمی. ته استاز آنها سخن رفدرسی مدارس 
  .سخن می گويند» توطئه يهود«و  پروتوکل مشايخ صهيونبه حساب می آيند، بطور مستمر از 

حتی در اوج تالش های اسرائيل و فلسطينی ها برای دستيابی به پيمان صلح، که مورد حمايت 
در کتاب فروشی های مصر قرار گرفت  وتوکل مشايخ صهيونپرکامل مصر بود، چاپ جديد 

است و » عين حقيقت« ل هاپروتوککيد شده بود که مفاد مطرح شده جديد تأ که در اين چاپ
  . زنده و پا برجاست ،»توطئه يهود«
  

از امضای پيمان صلح اسرائيل و سازمان  شتنها چهار روز پي( 1993در نهم سپتامبر 
در مراسم رسمی در چمن کاخ سفيد » اوسلو«وسوم به پيمان صلح آزاديبخش فلسطين، م

و وزير خارجه وقت اسرائيل   آمريکا با حضور اسحاق رابين و شيمعون پرس، نخست وزير
ياسر عرفات، رهبر وقت سازمان آزاديبخش فلسطين و بيل کلينتون، رييس جمهوری آن  با

 نامهروز. دم می زدند» وطئه يهودت«های مصر همچنان از وجود  روزنامه) زمان آمريکا
پروتوکل مشايخ نه تنها بخش های گسترده ای از  1993، در شماره نهم سپتامبر »اکتبر«

نشست های «اميده بود، بلکه ازآنچه که ن »حقيقت صد در صدی«ل کرده و آنرا را نق صهيون
ضميمه هم بود، گزارش مشروحی ناميده » محرمانه درپشت پرده کنگره اول صهيونيسم

به راه «: نوشته بود» نقل قول از شماری از يهوديان«با  »اکتبر«روزنامه مصری . ساخت
، الزامی ی درطرف مقابل و تسليم شدن کورکورانه رقيبسردرگم ا هدف ايجادانداختن جنگ ب

ما تنها قومی هستيم که از دنده «؛ »بندگان ما پادشاهان کهکشان هستيم و ديگران ما«؛ »است
حضور «که را آنچه  روزنامه همچنين. »نات وحشی هستندزاده شده ايم و ديگران حيواخداوند 
 اين، افزون بر. در آن نشست ناميده بود، مورد تأکيد قرار داده بود» نفر مشايخ صهيون سيصد

پيش بينی های او در مورد روی کار «معرفی کرده بود که » دانشمند روسی« هم نيلوس را
دو جنگ جهانی ت های پادشاهی در اروپا، و وقوع فلسطين، سقوط حکومآمدن کشور يهود در 

، و »ده بوداول و دوم که در جريان آن يهوديان دست باال را خواهند گرفت، درست از آب درآم
هرتصل مدعی بود که ...آن دانشمند گفته بود، عملی شدهر آنچه که  براستی«: نوشته بود
را مطرح کرده بودند، اما  ل هاپروتوکادعای جعلی بودن  ، دزدی بوده، و يهوديانل هاپروتوک
چيزی نيست جز تکرار آنچه که در تلمود يهودی آمده است و در برابر چشمان ما  ل هاپروتوک

  .»جامه عمل می پوشد
  

 نيزدرادامه به نقل قول از هيتلر هم پرداخته و يادآوری کرده بود که هيتلر »اکتبر«روزنامه 
او ارزيابی کرده بود که يهوديان به . د که يهوديان جهان را فريب می دهندپيش بينی کرده بو

مقاله روزنامه با . جهان را دارند رسراسترل داشتن يک کشور قانع نخواهند شد بلکه قصد کن
  .»!ت؟هان هرگز درس عبرت خواهد گرفآيا ج«: اين پرسش به پايان رسيده بود

  
اتهامات ديگری نيز از سوی اعراب به يهوديان وارد  در کنار همه اين ها، در دهه های اخير

فترای خون مدعی بودند که اين يا ااگر در ماجراهای . افترای خون استمی شود، که در حد 
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يا نوجوان مسيحی يا مسلمان را کشته تا خون او را در نان فطير  آن يهودی، يک کودک پسر
: حيرت انگيزی را تکرار می کنند بريزد، اکنون رسانه های عربی به گستردگی ادعاهای

يهوديان انواع مواد مخدر خطرناک را به جوانان مسلمان عرضه می کنند؛ اعراب را به سوی 
مس هايی به مصر صادر می کنند اآد ميوه های سمی واهب شيطانی می کشانند؛ سبزيجات، مذ

ی هرزگی سوق ، و زنان مصری را به سوکه جوانان مصری را به کارهای انحراف از اخالق
قتل و نسل «مدعی شد که  »االهرام«در روزنامه  »مصطفی محمد«برای نمونه، . می دهد

  . »کشی، بخشی از وظايف مرکزی دينی يهوديان است
  

که باعث تزريق اسرائيل را متهم کرد  »االهرام«، روزنامه 1997ژانويه دربيست و سوم 
هر چند  . است غزه و کرانه باختری شده فلسطينی درجوان ويروس ايدز به سيصد و پنج نفر 

ادعا را تکذيب کند، اما باز چهار روز بعد ناچار شد در صفحه نخست خود اين  »االهرام«
، نماينده تشکيالت خودگردان فلسطينی در شورای »رمالوی«، آقای 1997مارس  دريازدهم

مطالب منتشره پيشين به حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوييس، همان ادعا را با استناد 
که سازمان آزاديبخش فلسطين  در واقع اين امر، تکرار مدعايی بود. تکرار کرد »االهرام«در

وشته و به دبيرکل وقت سازمان ملل متحد ن 1983آوريل  در نامه ای رسمی به تاريخ چهارم
کرده  مسموم» نسل کشی«در چارچوب  کودک فلسطينی راادعا کرده بود که اسرائيل سيصد 

  . است
  

در چارچوب ) Egyptian Gazette(» جيپشن گازتِا«، روزنامه مصری 1997در ژانويه 
را  پروتوکل مشايخ صهيون، »صهيونيست ها می خواهند جهان را ببلعند«که  اين انديشه طرح

راض کرد تاع» اتحاد ضد افتراء«هنگامی نيز که سازمان يهودی . مورد استناد قرار داده بود
» پژوهش علمی«نچه را که وی انگيزه های ضد يهودی آکه روزنامه دولتی مصری از ربه اين

پروتوکل بخش های وسيع تری از  خود، مطرح کرده است، باز همين روزنامه درپاسخناميده، 
در سراسر جهان، مؤسسات بی شماری در  ،را مورد استناد قرار داد و نوشت  مشايخ صهيون

  .نيست ها و برنامه های آنها، به اين کتاب استناد می کنندتشريح هدف های پنهان صهيو
  

 1997، نخست وزير وقت مالزی در دهم اکتبر »ماهاتيرمحمد«در سخنرانی علنی که دکتر 
و می خواهند  ول ملی مالزی شدهايراد کرد، مدعی شد که يهوديان عامل کاهش ارزش پ

است که مالزی و اسرائيل کوچک ترين اين در حالی . (اقتصاد مالزی را در چنگ خود بگيرند
و لذا يهوديان يا مالزی که يک کشور مسلمان است، يهودی ندارد . رابطه ای با يکديگر ندارند
ن نخست وزير مالزی، با وجود اين، در کنار سخنا).  مالزی ندارند اسرائيل نفوذ و قدرتی در

انگونه هم«: مقاله ای نوشتنيز همان روز در ) Nation(، »نيشن«آن کشور،  روزنامه مهم
 ماه ژوييه  ، و افزود از»ت ما خشنود نيستنديهوديان ازپيشرفکه نخست وزير تأکيد کرده، 

 18دالر آمريکا، رو به کاهش نهاده و در برابر   )پول مالزی(، »رينگيت«گذشته ارزش 
در حالی . و افرادی مدعی شده اند که دليل اين امر، کوتاهی های دولت ماست درصد کم شده

  . »که اين دولت قربانی است
  

از نظر مالزی نيز نوبت آن رسيده بود که انگشت اتهام را متوجه در دسترس ترين متهم ظاهرًا 
» سيصد بانکدار«در سخنرانی اش به » رتناو«شايد دکترماها تيرمحمد از اينکه . کنند؛ يهوديان

و امتحان پس داده مقصر معرفی کردن اما شيوه سيستماتيک . اشاره کرده، چيزی نشنيده بود
بازرگانان يهودی در بحران ملی هر کشوری، در گذشته نيز عمل کرده و دليلی ندارد که 

اين . وجود ندارد در آن جا يهودیآن هم حتی در کشوری که اصًال  - اکنون هم کارساز نباشد
نشانه گيری نکرده  حیپيکان های خود را به سوی سرزمين های مسي» توطئه يهود«بار ديگر 
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تيرمحمد گفته  نخست وزير ماها. رود که سرزمين های اسالمی را هدف قرار دهداست بلکه مي
يهوديان دستور کار «است که » ظنين«بود که قصد متهم کردن مستقيم يهوديان را ندارد اما 

افه کنم که ما البته به يادم افتاد که اض«: گفته بود» بطرز ناگهانی«و نيز » خاص خود را دارند
و » مسلمان هستيم در حالی که آنها از پيشرفت و موقعيت های ما مسلمانان خوشحال نيستند

ت که بازار مالی را کافی اس .آنها نبايد الزامًا اسلحه و شمشير بدست بگيرند«گفته بود  همچنين
  ! »تا مالزی را غارت کنند  در تسلط  خود داشته باشند

  
روزنامه های بين المللی و نيز سران اوپوزيسيون مالزی از اين  انتقادهايی کهدربرابر

بروی زمينی «ر دادند که اظهارات مطرح کردند و رهبران اپوزيسيون مالزی به او هشدا
، ماها تيرمحمد در بيانيه ای توضيحی نوشت يهوديان »کامًال مين گذاری شده گام بر می دارد

انحصار طلبان بين  يادآوری کند که سخن از مداخلهرا متهم نکرده، بلکه تنها خواسته است 
ی می برد و اين انحصارگری مالزی را به سوی ويرانعملکرد آنها است که  المللی اقتصادی

ن ين ميانه قربانی می شويم، مسلماکه در اما «وديان اعمال می شود و از سوی يهاتفاقًا 
جهان هستند، متهم نمی کنيم زيرا چنين  يهوديان را که نژاد برتر«، و نيز افزوده بود »هستيم

در پاسخ به پرسش های . »اتهاماتی، لجام گسيخته خواهد بود و آنها بر ما فائق خواهند آمد
البته از اينکه در . بار مرا سنگين نکنيد«که  رسانه های گروهی، ماها تيرمحمد گفته بود

له کنيد که آنها پول ما را آماج حم اما توجه. موقعيت های دشوار قراربگيرم، چندان باکی ندارم
 رسانه های مالزی، و در ميان آنها روزنامه. »و موجب کاهش ارزش آن شده اندقرار داده 

نه «زير تيتريا » بيانيه توضيحی درباره يهوديان«ماها تيرمحمد را با عنوان  اين بيانيه »نيشن«
  . منتشر کردند» به اتهامات لجام گسيخته

  
، کميته فرعی دفاع از اقليت ها و مقابله با تبعيض، وابسته به 1994 سال اول اوتدر روز 

. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو سوييس، همآيش چهل و ششم خود را آغاز کرد
که برای تقريب قلوب » ايپور«، نماينده ی سازمانی به نام »داويد ليتمان«روز سوم اوت، آقای 

هشدار داد که شش دهه پس از در سخنرانی در اين نهاد ت می کند، در عرصه بين المللی فعالي
در دهه های سی ام و چهلم ميالدی قرن بيستم،  هولناک و نژاد پرستانه ضد يهودیرخدادهای 

دهها کشور جهان؛ از بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا گرفته در پروتوکل مشايخ صهيونهنوز 
او اضافه کرد که درجهان . دتجديد چاپ می شو و روسيه مرتبًاتا يوگسالوی، يونان، لهستان 

و بذر  شمار پر فروش ترين کتاب هاست هنوز در پروتوکل مشايخ صهيونعربی و اسالمی، 
. ربی و اسالمی می کاردنفرت از يهوديان را به گستردگی در قلوب و اذهان نسل های ع

از سوی  در دنيای عربی و اسالمی چاپ کتاب هابخش عمده هزينه يد کرد که سخنران تأک
تامين می شود هر چند که ثروتمندان اسالمی  ،ثروتمندان سعودی عربستان سعودی يا دست کم

مالی انتشار کتاب ها  نيز در ميان تأمين کنندگان هزينه) شمال آفريقا(ب در سرزمين های مغر
ايران يکی از بزرگ ترين سخنران در مورد ايران نيز تاکيد کرد که جمهوری اسالمی . هستند

زبان فارسی در تيراژی  ناشران کتاب پروتوکل مشايخ صهيون است و نه تنها کتاب را به
منتشر می کند، بلکه از جمله برای مثال، بخش تبليغات و امور فرهنگی سفارت چشمگير 

 ، بطو منظم، هزينه 1984ز ماه مه جمهوری اسالمی ايران در لندن، پايتخت بريتانيا، ا
کليد درک پشت «مين کرده و مدعی است که ترجمه و انتشار کتاب به زبان های مختلف را تأ

  . همين کتاب است» سراسر جهان پرده همه رخدادهای
  

صهيونيسم در  »دستان پنهان«يد کرد که از نظر آنها داويد ليتمان در سخنرانی خود تأک آقای
و اين مدعا را مطرح می کنند که تنها هر طول سده ها در همه جای جهان در کار بوده است، 

فاسد جهانی را درک اند، حقايق فاجعه بار در جامعه را بخو پروتوکل مشايخ صهيونکس که 
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خواهد کرد و پی خواهد برد که بقای صهيونيسم در ادامه ی وجود جامعه ای مملو از فسق و 
متوجه خواهند شد که  تنها با خواندن اين کتاب است که مردمو  ،استامکان پذيرفجور 

عليه جامعه بشری و ارزش های انسانی ست اندرکار جناياتی غيرقابل باورصهيونيست ها د
  . هستند

  
صهيونيست ها غده ای «: آقای داويد ليتمان درادامه سخنان خود يادآور شد که آنها می گويند 

تروريستی عربی به  مفهوم اين پيام روشن را سازمان های، و »تند که بايد ريشه کن شوندهس
صدها "افراطی و دست راستی  همانگونه که سازمان نژاد پرست. خوبی درک کرده اند

 - د و همانگونه که نازی های آلمانی ادعا می کردنددر روسيه تزاری معتقد بو "سياهپوش
آنها طرح ان می خواهند دنيا را ببلعند؛ يهودي: دسبز آشکاری داده می شود که می گويچراغ 

   .»!نهدم کردقوه خود را بالفعل می کنند؛ لذا بايد آنها را مبال
  

فلسطينی که به اعزام تروريست های  ، حماس، جنبش1988يست که در اوت شگفت انگيز ن
کيد کرد که وظيفه تأ خود می کند، در اساسنامه برپايی انتحاری به داخل اسرائيل افتخار 

مبارزه با يهوديان و کشتن آنان در هر جا و هر سنت پيامبر، سيره و شرعی مسلمان، بر اساس 
بين المللی يهوديان کنترل رسانه های دنيا و مراکز«اساسنامه حماس می گويد که . زمان است
ی ها برای وقوع انقالب ها و نيزدر جنگ ها و را در درست دارند؛ در فتنه انگيز بازرگانی

، کمونيسم، کاپيتاليسم و صهيونيسم، مانند فراماسونری حمايت از سازمان ها و نهضت هايی
آنها موجب . و غيره دخيل بوده اند "بنی بريت"، اتحاد "يونزال"کلوب رو تاری جهانی، کلوب 

دف های فسق و فجور در جامعه بشری به هدف منهدم کردن غيريهوديان هستند و ه و ،فساد
ين زيرا همه ا. برندش می ن ملل متحد و شورای امنيت پيهايی، چون سازماخود را از راه نهاد

  .»پيش بينی شده است پروتوکل مشايخ صهيونکه در  برنامه ها همان هدف هايی است
  

که در کمپين مغزشويی مجريان نسل کشی يهوديان در روسيه تزاری  پروتوکل مشايخ صهيون
شد در دست قصابان هيتلری درآلمان نازی برای ادامه  سهم مهمی ايفاء کرد و سپس ابزاری

هدف قتل عام يهوديان، اکنون حربه ای است در دستان رهبران سازمان های ترور عربی، با 
کشتن راه عمليات ترور انتحاری و قربانی کردن جان خود در  متقاعد کردن جوانان عرب به

از اين راه می توان ارض تنها هر چه بيشتر زن و مرد و کودک يهودی، با اين ادعا که 
ادت و رهايی بخشيد و به جايگاه واالی شه گری يهوديان و صهيونيسمز اشغالفلسطين را ا

گفته شده است که . بهشت موعود، پاداش حتمی برای شهيد است شهيد شدن دست يافت، و
کتاب اری به هنگام اعزام برای اجرای مأموريت خود، برخی از عامالن ترورهای انتح

، در آنها را در آخرين لحظات زندگیتا را نيز به همراه می آورند  پروتوکل مشايخ صهيون
  .اجرای نيت خود تقويت کند

  
سربازان اسرائيلی حمله ور  خوابدر يک مورد، هنگامی که تروريست های عرب به چادر

مورد ضربات چاقو قرار دادند، و سپس سالح دزديده شده از  حال استراحت،شدند و آنها را در
 پروتوکل مشايخ صهيونکتاب  ،، در کنار اين سالحندرا در يک مخفيگاه پنهان کرد سربازان

  . نيز قرار داشت
  

اده شده را که برای او آم ، کمربند انفجاری»هشام اسماعيل حماد«، 1994يازدهم در روز 
مرزی اسرائيلی در يکی سوار دوچرخه شد تا به نقطه ديده بانی  بود، زير لباس هايش پوشيد،

او در آنجا بمب را منفجر کرد و همراه خود، سه . برسد از گذرگاه های بين اسرائيل و غزه
  .نيز کشت را  مستقر در اين پستسرباز 
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فعاالن سازمان جهاد اسالمی فلسطين  با  شش روز پيش از آن عمليات، هشام در جلسه وداع 

روزنامه نگار آمريکايی . که سوگند پايبندی به آرمانهای جهاد را تکرار کردند، حضور داشت
کنث . نيز از سوی فعاالن جهاد اسالمی فلسطين به آن جلسه دعوت شده بود »تيمرمن کنث«

در شماره بيست و پنجم (وزنامه جروزالم پست خود را در ر بعد مشاهداتتيمرمن چند روز 
  . لوس آنجلس تايمز بازگو کردو نيز در روزنامه ) 1994نوامبر 

  
در آن نشست سازمان جهاد اسالمی  يمرمن گزارش داد که يکی از فلسطينی های حاضرت

های ، اسرائيل و سرزمينجهاد اسالمی«: تصريح کرده و گفت ،»محمود احمد«به نام ، فلسطين
اين، يکی از . نازی آمريکا، بريتانيا و فرانسه را غده سرطانی می داند که بايد ريشه کن شوند

  آرژانتين تنها يکدر ری ما بايد به آنها يادآور شويم که بمب گذا. هدف های اصلی ماست
در حقيقت، اين . ما قصد داريم به اين اقدامات ادامه دهيم. جهاد اسالمی بودنمونه از عملکرد 

  .»استراتژی اصلی ماست
بعنوان بمب گذار انتحاری بعدی  ،شدآنچه که چند روز بعد ثابت براساس که هشام اسماعيل، 

انتحاری (عابد  یهان«: صدايی نرم و ماليم گفتانتخاب شده بود، در آن جلسه، با اين سازمان 
او نمرده بلکه به سعادت جاودان . است، که جاودانه شد، اکنون در آسمان برکت يافته )پيشين

او جانش  و زنان شادمانی می کنند؟ زيرامی دمند مگر نمی بينيد که در شيپورها . رسيده است
  . »کرد اهللا  نثاررا در راه 

  
پروتوکل تسلط بر جهان را که در  برنامه يهوديان در«برای تيمرمن اعيل و آنگاه هشام اسم
ما مسلمانان ...می خواهند دنيا را نابود کنندآنها «: توضيح داد» هم انتشار يافته مشايخ صهيون

با گذشت شش روز پس از . »حرف زدن نيست واکنش ما تنها...ييمنمی توانيم با اين امر کنار آ
. به سوی پست نيروهای اسرائيلی در غزه رفت ،دوچرخه ام سوار برآن جلسه بود که هش

خانواده اش ايمان دارد که او شهيد مقدسی شد که به آسمان پيوست و در آغوش گرم 
  .آرام گرفت و باکره های بهشتیپروردگار

  
، در کنار صهيون پروتوکل مشايخبا خود در کلنجار بودم که آيا می توان هشام را نيز قربانی 

به  حاضرن يهودی که او به قتل رساند، به حساب آورد؟ آيا اين جوان در هر شرايطی سربازا
ندهانش شستشوی فدا کردن جان خود بود؟ يا به اين اقدام دست زد زيرا تنها از سوی فرما

ا خزنده در سراسر جهان که مستقيًم توطئه يهود مغزی شده بود که به او قبوالنده بودند که با
  است؟ تهديد می کند، در حال مبارزه سلمان راهای مملت
  

در سرزمين های  پروتوکل مشايخ صهيون کتابسال به سال، بر آهنگ انتشاربا گذشت ايام، و 
اسالمی افزوده شده و گفتارهايی که در مقدمه های هر يک از چاپ ها منتشر می شود، لحنی 

فارغ  -اپ می شودين کتاب دوباره چهر بار که ا. هر چه بيشتر گستاخانه و زهرآلود می گيرد
نسخه های آن در سراسر  -و در کدام کشور عربی چاپ می گردداز اينکه ناشر کيست 

کشورهای عربی و اسالمی و ميان جوامع عرب زبان واسالمی در کشورهای غربی و ساير 
در کشورهای غربی و عربی و اسالمی، نسخه های . ممالک، به گستردگی توزيع می شود

اب فروشی ها موجود مختلف در تيراژ بسيار باال، در کتبی در چاپ های متعدد ناشران عر
روزنامه های بسياری در . است و همچنان باالترين فروش را در ميان کتابخوانان عرب دارد

پروتوکل و رسانه های عرب زبان در ديگر نقاط جهان، مطالب  ،دنيای عربی و اسالمی
ورهايی به سبک نشريات آلمان همراه با کاريکات ورقی، اکثرًارا بصورت پا مشايخ صهيون

موضوع اين کتاب همچنين . چاپ می کنند» ردر اشتورم«نازی، مانند مجله ارگان نازی ها، 
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و مطالب » آموزشی«دستمايه بسياری از فيلم ها و برنامه های تلويزيونی، بويژه برنامه های 
  .در اينترنت است منتشره متعدد

  
از سوی سرگئی پروتوکل مشايخ صهيون ، درست يکصد سال از انتشار کتاب 2005 در سال

ی مختلف در اما جريان دامنه دار انتشار اين کتاب به زبان ها. نيلوس در روسيه سپری شد
يافته و مقدمه هايی که از هر  شد، بلکه به طرز گسترده تری شتابن سراسر جهان نه تنها کند

ها در آغاز کتاب می آيد، اکنون ديگر تنها يهوديان را در  ی زبان چاپ به چاپ بعدی در همه
عامل همه رويدادهای  تهم می داند، بلکه آنان راهرچه ظلم و پليدی و نابکاری در جهان است م

فجايع  د يهوديان عاملروريستی سراسر دنيا معرفی می کند و شرمی ندارد که ادعا کنت
آمريکا و فروپاشی برجهای دوقلوی نيويورک و  2001يازدهم سپتامبر  پرتلفات و هولناک

پروتوکل ها موضوع . جنگ آمريکا و هم پيمانانش در عراق بوده اند عامل و مشوق حتی
خود يک  ايان افراطی مطرح نمی شود؛ حالديگر تنها در مباحث يهودستيزان و راستگر اکنون

البته هر جا که سخن از  ، و صدزی در ديالوگ جهانشمول سياسی استمقوله اصلی و مرک
دستمايه به پروتوکل مشايخ صهيون عليه کشور اسرائيل است، مطالب » مبارزه فلسطينی ها«

  .يهودستيز در سراسر جهان مبدل می گرددگفتار گويندگان و نويسندگان 
  

به  که حتی هنگامی که جنبش حماسدر ارتباط با فلسطينی ها بايد اين نکته را مد نظر داشت 
کرسی های مجلس  نيز اکثر  2006شد، و در انتخابات پارلمانی ژانويه  مبدل ياسیحزب س

آن خود کرد، هيچگاه اساسنامه ضد يهودی خود را تغيير نداد و  قانونگذاری فلسطينی را از
کيد بر اينکه بايد يهودی را در هر های يهودستيزانه و تأندی خود را به ديدگاه، پايبسران آن

  .شت، تکرار کردندزمان و هر کجا ک
  

 ه انگيزی های تشريح شده در کتاب کذب و دروغيندر دهه نخست قرن بيست و يکم، فتن
که  هدر دنيای عرب شد یحتی دستمايه سريال های تلويزيونی بسيارپروتوکل مشايخ صهيون 

ن روزه دار گرد هم می آيند و ديدن تلويزيون اه رمضان، که خانواده های مسلمادر شب های م
 ،و اسالمی یسريال های متعددی در کشورهای عرب. د، نمايش داده می شور اوج خود استد

  تا سوريه، ايران و قطر تهيه شده که همگی آنها نه تنها در کشور خود، بلکهگرفته از ترکيه 
  .ساير کشورهای اسالمی و عربی هم بروی پرده رفته استدر 

  
  : به توضيح نداردو در پايان داستان حقيقی کوتاهی که نياز 

ه طرزی خيره کننده که با بودجه يونسکو ب مصر ، کتابخانه با شکوه اسکندريه2003در سال 
 »جهان حسين«روزنامه نگار مصری،  اتفاقًا. ، بروی عامه مردم گشوده شددبازسازی گردي

موزه  بخشمشاهده کرد که در کمد شيشه ای در او .بود که متوجه يک نکته ظريف شد
 مهم سه دين يکتاپرست اختصاص يافته، قرآن، انجيل و ینه، که به دست نوشته هاکتابخا

 ترجمه در کنار تورات هم نخستين دست نوشته از لیتورات در کنار هم قرار گرفته اند و
ستاره داوود در حالی که  بروی جلد کتاب،. استنهاده شده  پروتوکل مشايخ صهيونعربی 
  .فته، ديده می شدستاره را دربرگر ترسناک ماری

  
برای «: داد» توضيح«ن باره ، مدير موزه، در پاسخ به پرسشی در اي»يوسف زيدان«دکتر 

، باالتر از کتاب تورات استپروتوکل مشايخ صهيون يهوديان و صهيونيست ها اهميت کتاب 
  .»زندگی آنهاست و روش و راه  قانون اساسی حقيقی آنها پروتوکل مشايخ صهيونزيرا کتاب 

از کمد شيشه ای بيرون  پروتوکل مشايخ صهيونتنها پس از مداخله و هشدار يونسکو، کتاب 
 زيرا همانگونه که گفته شد هزينه ی بازسازی کتابخانه ی باستانی اسکندريه را(آورده شد 
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ماجرا پايان نيافت زيرا رسانه های مصری به سختی از مسئوالن ). پرداخته بود يونسکو
انتقاد کرده و آنها » صهيونيست ها تسليم شدن به دستورات تحميلی«بدليل  د،فرهنگی کشور خو

يک  بدين سان بود که جعليات و اکاذيب منتشره ی. می دادندرا آماج حمالت زهرآگين قرار 
و در حقيقت، جنگ افزار  ،نيز، همچنان ابزار قرن پيش روس ها، در قرن بيست و يکم 

وجهه هيواليی از يهوديان و غيرمشروع ناميدن يک م يساست که برای تر راهبردی پر قدرتی
توطئه «و » صهيون مشايخ«عبارات . اسرائيل به گستردگی به کار گرفته می شود کشور
 ،کليد در گفت و گوی جهانشمول بين المللی -واژه  ی، و به مثابهاساس ، به گفتمان آشنا و»يهود

شده است و می تواند  قبال يهوديان مبدل يهودستيزی در انحرافی تر ازهر موضوع  در زمينه
  .ا و کشورها داشته باشداثرات تعيين کننده ای بر عملکرد ملت ه


