
واعتمادا على التنظيمات الطالبية التي نظموها من قبل، وأقاموا الثورة البلشفية في 
  م) وسقطت روسيا فريسة للبلشفية. 1917) تشرين األول أكتوبر سنة (7(

ووجه اليهود البيان التالي إلى رؤساء مقاطعات اإلتحاد اليهودي الدولي : (أيها 
قد تسلمنا قيادة  -عشية اليوم  -انتصارنا التام، ونحن اآلن اليهود، لقد قربت ساعة

العالم، لقد استولينا على الحكم في روسيا، لقد كان الروس سادتنا فأصبحوا 
  ) . 27عبيدنا)(

   المبحث الثاني : الثورة البلشفية واليهود : -ب

ومفكرها هو  الثورة البلشفية يهودية التفكير والتخطيط والتمويل والتنفيذ، ففيلسوفها
ماركس، حفيد الحاخام اليهودي (مردخاي ماركس). وكذلك لينين، الذي حول كلمات 
ماركس إلى واقع وثورة، وأمد الحركة الشيوعية بمؤلفاته هو يهودي كذلك. جاء في 

) : (لقد نشرنا روح 28م) ما يلي(1939قرار بني بيرث (أبناء العهد اليهودية) سنة (
ذبة بين شعوب الغير، إلقناعهم بالتخلي عن أديانهم بل بالشعور الثورية التحررية الكا

بالخجل من اإلعالن عن تعاليم هذه األديان، ونجحنا في إقناع كثيرين باإلعالن 
جهارا عن إلحادهم الكلي وعدم اإليمان بخالق البتة، وأغويناهم بالتفاخر بكونهم أحفاد 

ستحيل عليهم سبر أغوارها الحقيقية; ، ثم قدمنا لهم عقائد ي-نظرية داروين- القرود 
  كالشيوعية والفوضوية التي تخدم مصالحنا وأهدافنا) . 

أما التمويل فهو يهودي كما مر ، وكان (حي بروكلن) الحي الشرقي من نيويورك 
مسرحا للتخطيط للثورة، يتواله (تروتسكي) وال زال هذا الحي هو مركز التخطيط 

  ية. اليهودي العالمي لتدمير البشر

  ) :29وقد صدر في األسبوع األول للثورة قرار ذو شقين بحق اليهود (
  يعتبر عداء اليهود عداء للجنس السامي يعاقب عليه قانونيا .  -1
  اإلعتراف بحق اليهود في أنشاء وطن قومي في فلسطين.  -2

المكتب السياسي األول للثورة البلشفية : مكون من سبعة أشخاص، خمسة من اليهود 
تروتسكي:  - 2لينين: يهودي، وزوجته (تروبسكايا) يهودية.-1) وهم: 30ألبوين(
 - 6زينو نيف: يهودي.  - 5سوكولنكوف: يهودي.  -4كامينيف:يهودي.  - 3يهودي. 

يبنوف: روسي وليس  -7) فزوجته يهودية اسمها (روزاكاجا نوفتش). 31أما ستالين(
  يهوديا، وهوالوحيد. 

   م) :1918ة التي شكلها لينين سنة (المبحث الثالث : الدول -ج

  وهذه أول حكومة بعد الثورة :

اليهودالعدد الكلي الجهة


