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  يهود حكماي هاي پروتكل

 ،است يافته انتشار تاكنون كه  سياسي هاي كتاب ترين خطرناك و ترين عجيب ،انگيزترين حيرت از يكي

 شد خواهيد متوجه حتما ،كنيد مطالعه را كتاب اين كه هنگامي شما .است »يهود حكماي هاي پروتكل« كتاب

 را بخشي زيان و خطرناك تشكيالت چه ،بوديد كرده فرض آزاري بي و !سالم مردم را آنها كه يهودي همين

  .دهند مي تشكيل

 و ثروتمندان از تن چند بر كه يهودي  برجسته شخصيت يك هاي سخنراني از است اي مجموعه ،كتاب اين

  .است  كرده ايراد ،يهودي نفوذ با افراد

 كه يهودي »ليفي اوسكار« گفتار صدق و است پيدا خوبي به كتاب صفحات پشت از يهود خونين هاي پنجه

 معلوم خوبي  به كتاب اين از ،هستيم ما ،جهان جالدان و ،انگيزان فتنه ،گران اخالل ،پادشاهان« :گويد مي

  .گردد مي

  سرّه قدس شيرازي حسيني محمد سيد اللّه آية
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   مقدمه 

   الرحيم الرحمن اهللا بسم

 قالوا الّذين ءامنوا للّذين مودة أقربهم  لتجدنّ و أشركوا الّذين و اليهود ءامنوا للّذين عداوة النّاس أشد لتجدنّ

  ) 1 (.يستكبرون ال أنّهم و رهبانا و قسسين منهم بأنّ ذلك نصاري إنّا

 به دوستان ترين نزديك و يافت  خواهي مشركان و يهود ،را مؤمنان به نسبت مردم ترين دشمن ،مسلّم طور به

 افرادي ،آنها ميان در كه است آن خاطر به اين . »هستيم نصاري ما« :گويند مي كه يابي مي كساني را مؤمنان

  .ورزند نمي تكبر) حق برابر در (آنها و ستنده دنيا تارك و عالم

 آنها عدو اشد را يهود ،عكس  به و كند مي معرفي مسلمين به نزديك و رئوف افرادي را مسيحيان ،قرآن

 كه گرفت نتيجه توان مي بنابراين ؛داند مي) دنيا از دوري (رهبانيت و تواضع را نصاري مهرباني علت و شمارد مي

 احساس از ناشي ،انسان در تعدي و ظلم همه ريشه .است طلبي رياست و دنيا حب ،تكبر ،يهود  دشمني علت

 عزت و مايه را آنها انسان كه است چيزهايي به دستيابي عدم از گرفته منشئت احساس  اين و است حقارت

  .بلندي مي داند

  .82 آيه، مائدة.  )1(

  

 تحقيـر  را خـود  ،انـد  نرسيده خود  نادرست و احقن مي دانند و به اين آرزوي        خلقت يگانه را خود كه يهوديان

 و فـراوان  هـاي  رحمـي  بـي  و بـسيار  تعـدي  و ظلم ،اند كرده پيدا قدرت كه زماني هر رو اين از ،بينند مي شده

  .اند نبوده بند پاي و قانع خود حق به هرگز و اند شده  مرتكب را فجيعي
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 بين از و بيشتر چه هر شدن  متفرق باعث بلكه ،نكرده نزديك خود آرزوي به را آنها تنها نه آنها تعدي البته

 ،متعدي ،رحم  بي ،ظالم يا اند بوده بدبخت و ترسو ،ذليل ،متفرق ،دربدر يا يهود رو اين از .است گرديده آنها رفتن

 اين كه هرانساني .است انسان به مربوط ،ندارد فردي يا قوم به اختصاص ،اخالق اين .اند شده ناحق و زورگو

 آن به و پذيرفته را اخالق اين يهود قوم ولي ؛داشت خواهد يهود عاقبت مانند عاقبتي ،باشد داشته را خالقا

 بخواهيم ما اگر« :گويد مي فرانسوي گوستاولوبون .اند نموده معرفي و داشته باور گونه اين را خود ،شده بند پاي



 داخل  جنگل از تازه كه هستند هايي انسان مانند يهود :بگوييم بايد ،كنيم خالصه كلمه چند در را يهود صفات

  ) 1 (. »كنند مي زندگي زمين روي مردم  ترين پست چون ،بودند بهره بي انساني صفات از هميشه و اند شده شهر

 كشورهاي بر آنها خود كه زماني در حتي و بوده غيرت بي و سفاك ،وحشي مردمي هميشه ،اسرائيل بني« 

   خود سفاكي از هم باز ،كردند مي حكومت خود

   .م 1950 ،قاهره عادل ترجمه ، »الحضارات تاريخ في اليهود« .) 1 (

 بي و انساني غير خياالت مشت  يك به ،آيند در پاي از چون و شده جنگ داخل پروا بي ،اند نداشته بر دست

  ) 1 (. »گذاشت توان نمي ،يهود حيوانات و ،يهود آدميان ميان  فرقي هيچ كه آن خالصه .برند مي پناه اساس

  ) 2 ( توحش و قساوت

  .است كرده مبرهن ،خود ادوار و اعصار تمام در تاريخ را آنها دلي سنگ و ،قلب قساوت

 تاريخ همين مطابق . . .« :نويسد مي ،م 117 سال حوادث در دو و سي فصل در خود 78 كتاب در كاسيوس

 و كرده خروج ها يوناني و ها رومي كشتن براي »اندريا« رهبري  به-غرب طرابلس درياي كناره-) Cyene (در

 را شان هاي استخوان و سر ،خوردند را هايشان گوشت و آشاميده را هايشان خون سپس گذراندند  تيغ دم از را همه

  .دادند ها سگ به و كرده قطعه قطعه هم

 به كشتارگاه اين در كه انيكس تعداد .بكشند حيوانات چون را ديگر يك كه كردند مجبور هم را ها خيلي

   » . . .رسيد نفر هزار بيست و دويست به رسيدند قتل

 از بيش آن در و كردند تكرار) Artemion (رهبري به قبرس و مصر در نيز را كشتار همين همانند و« 

  . »رسانيدند قتل به را نفر هزار چهل و دويست

 با را آنها و برده شهر از دور مقابر از يكي به را يحيمس هشت و سي و يكصد ،اسپانيا در واقع سافيل در و« 

  دفن زنده را همه سپس .كردند مجروح گلوله

   .58 ص كتاب همان .) 1 (

  .است مدرسي هادي سيد ترجمه ،يهود بازيچه دنيا كتاب از برگرفته عبارات اكثر .) 2 (
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  . »بود ظاهر زمين روي به هايشان دست كه طوري به ،كردند



 ،اسرائيل و مسلمانان اخير  جنگ همين در حتي و ندارد كهنه و تازه ،يهود براي قلب قساوت ناي البته

 ترس از ،گناه بي مردم ،برده هجوم شهر قريب هاي قريه از  يكي به ،شدند چيره المقدس بيت بر آنها كه هنگامي

 كوپتري هيلي شدند مسجد داخل مردم همه چون درست ؟فهمند مي مسجد يهود مگر ولي ؛بردند پناه مسجد به

 »زدند آتش پناهندگانش تمام با را آن و ريخته مسجد بر منفجره مواد تن ها ده و گشته ظاهر مسجد فراز بر

.)1 (  

  

   اللّه أنبياء كشتن

 هو و وراءه بما يكفرون و علينا  أنزل بما نؤمن قالوا اللّه أنزل بما ءامنوا لهم قيل إذا و :فرمايد مي مجيد قرآن

 و داديم كتاب موسي به ما (:يعني .) 2 (مؤمنين كنتم  إن قبل من اللّه أنبياء تقتلون فلم قل ربهم من حقّال

 آيا كرديم مدد القدس روح واسته به را او داده روشن هاي نشانه را مريم بن عيسي و فرستاديم او از بعد انبيائي

 را گروهي كرده تكبر بايد نشد  واقع شما نفس سندپ مورد و شد فرستاده خدا طرف از شما سوي به كه پيامبري

  .) بكشيد را گروهي و بخوانيم دروغگو

 هو و ورآءه بما يكفرون و علينا أنزل بما نؤمن قالوا اللّه أنزل بما ءمنوا لهم قيل اذا و :فرمايد مي مجيد قرآن و

  تقتلون فلم قل معهم لما مصدقا الحقّ

  .شد منتشر جرايد و ها روزنامه ،راديوها تمام در خبر اين .) 1 (

  .87 آيه ،بقره سوره .) 2 (
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 خدا آنچه به كه شد گفته- اسرائيل بني-ها آن به وقتي (:يعني .) 1 (مؤمنين كنتم إن قبل من اللّه أنبياء

 هيمخوا ايمان شده نازل  خودمان به آنچه به ما :گفتند-سلم و آله و عليه اللّه صلّي خاتم پيامبر به- فرموده نازل

 را اين خود علماء و ها كتاب از ها آن و بود حق اسالم پيامبر كه حالي در بود خواهيم كافر آن غير به و آورد

 اسرائيل  بني انبياء بر آنچه بر ايمان و گوئيد مي راست اگر بگو ها آن به :فرمود اسالم پيامبر به خدا .دانستند مي

  . )2) (كشتيد را ها آن چرا پس داريد شده نازل



 بود گرفته خود به طبيعي  صورت كه بود شده معمول آنها بين در قدر آن ،پيامبران كشتن كه آن عجيب

 سپس و ،بريدند مي سر را پيامبر هفتاد آفتاب طلوع تا ،فجر طلوع بين ما ،يهود« :كه است روايات در چنانچه

  )3 (. »اند نكرده كاري هيچ كه اين مثل كردند مي باز را خود دكانهاي

 آنها كه آن خاطر به فقط كه بودند »زكريا« و »يحيي« ،رسيدند قتل به آنها دست به كه پيامبراني جمله از

 و .برسانند قتل به را »هارون« خواستند مي چنانچه . »شدند  قتل مستحق ،كردند مي منع منكرات و فحشاء از را

  .كردند نصب دار ي چوبه السالم عليه عيسي براي

  :نويسند مي تاريخ در چنانچه ،كردند شهيد را اسالم پيامبر تر رگبز همه از و

  .91 آيه ،بقره سوره .) 1 (

 رو اين از اند شده پدرانشان فعل به راضي بودند) ص (اكرم پيامبر زمان در كه ها يهودي اين چون .) 2 (

  .دهد مي نسبت ها آن به را ها آن پدرهاي كار قرآن

  .االنبياء قصص .) 3 (

 گوشت از طعامي بود آورده اسالم ظاهرا كه يهودي »مشكم بن سالم« همسر »خيبر« فتح از پس« 

 عادت وقت هيچ كه پيامبر ،فرستاد  آله و عليه اللّه صلّي اكرم رسول خدمت به و كرده مهيا گوسفند سردست

 تناول را گوشت آن از اي قطعه و ،برده دست هم بشر كرد دعوت را »براء بن بشر« كند ميل تنها را غذا نداشت

 ،انداخته دهان از را لقمه مرتبه يك ،جويد را آن از مقداري و گذاشت دهان در را گوشت پيامبر  همينكه اما ،كرد

 بشر كه ،بود قوي قدر آن زهر آن »است مسموم  كه دهد مي خبر من به گوشت اين كه قسم خدا به« :زد فرياد و

 ) 1 (» .كرد شهيد هفته چند از پس را آله و عليه اللّه صلّي پيامبر و نمود مسموم جا در را

  

  يهود جنايات

 7

 ارتكاب از ؛بيند مي »نما انسان  حيوانات« را بقيه و داند مي »خداوند برگزيده ملت« را خود كه مادامي ،يهود

 كنيم تعجب نبايد بنابراين ؛زنند مي دست خطرناكي و ناشايست  عمل هر به و نكرده مضايقه جنايتي و جرم هيچ

   .شود نمي تمام خون تناول بدون ،يهود مقدس عيد دو كه



  ) 2 (.آبريل در فصح عيد-2 مارس در يوريم عيد-1

  به نمونه براي .شوند مي » ! !مقدس« عيد دو اين قرباني ،زيادي افراد ساله هر

 :فرمودند آله و عليه اللّه صلّي پيامبر كه است اين معروف ؛29 ص ،اليهود من السالم علماء موقف .) 1(  

   . »آورد من براي فتح از پس يهودي زن آن كه است مسمومي غذاي آثار از بيماري  اين«

 تلمود« :نويسد مي 81 ص »اسالم . .نور . .يهود« خود كتاب در يهودي »بورتون ريچارد سير« .) 2 (

 به ممزوج خمير عيد يكي ،شود مي  ضيرا ما از خداوند يهود آنها در كه است خونين مناسبت دو را ما :گويد مي

   » !فرزندانمان كردن ختنه مراسم ديگري و نخو

 كشيش ،م 1840 سال  چهارشنبه روز ،نوشتند ها روزنامه همه كه طوري به« :فرماييد توجه قصه اين

 »شوند مي ناپديد و آمده بيرون خانه از »ابراهيم« خود خدمتكار اتفاق به »توما انطون فرانسوا اپ« آقاي ايتاليايي

.  

 كشيش كه شود مي معلوم ،شد  شروع دولت و ملت طرف از كه شديدي جوي و جست و تحقيق از پس

   .است رسيده قتل به يهود دست به بيچاره

 مغرب از ساعت نيم :داشت اظهار چنين خويش اعترافات در ،بود متهمين از يكي كه تراش سر سليمان« 

 فورا هم من ،برسانم داود خانه به را خود فورا كرد درخواست ،شده داخل اريهر داود خدمتكار كه بود گذشته

 داود و مسلونكي يودا بخور موسي خاخام ،العافيه ابو موسي خاخام لينيوده يوسف ،رساندم داود  منزل به را خود

 بسته پا و دست را »توما« كشيش و شدم خانه  داخل كه آن مجرد به من ،بودند جمع) خانه صاحب (هراري

 بزرگي طشت ،بسته را منزل درهاي ،شدم داخل كه آن از پس ،خالصه .احضاركردند مرا چه براي فهميدم ،ديدم

 بر را سرش ،بقيه و تو پس :گفت داود .كردم امتناع من ولي ؛بكشم را او كه كردند خواهش من از و كرده حاضر

 بي و زده زمينش بر محكم ،آورده پيش را كشيش قتو اين در .سازيم سره  يك را كارش ما تا ،داريد نگاه طشت

   .كرديم جدا را سرش ،بچكد زمين بر خونش از اي قطره آنكه

 8

 هاي كيسه در و ،نموديم قطعه  قطعه را آن سپس و زديم آتش هيزم با و برده انبار به را جانش بي جسد بعد

 »ابراهيم« به ،شد تمام كه مان مأموريت .يمنمود دفن يهود  خيابان اول در واقع ،صرافي در و داده جاي بزرگي



 بازپرس .كرد خواهند داماد خود مال از را او ،نكند فاش كسي براي را سرّ  اين اگر كه دادند وعده كشيش خادم

   :كرد سؤال

   ؟كرديد چه را استخوانهايش-

   !كرديم خورد ،هاونگ دسته با-

   ؟كرديد چه را سرش-

   !كرديم خورد ،هاونگ دسته با-

   ؟كرديد چه را هايش روده-

   !نموديم دفن نزديك هاي صرافي از يكي در و كرده قطعه قطعه را آنها-

   :كرد سؤال ،كرده »هراري اسحاق« به رو بازپرس آنگاه

   ؟داريد اعتراض »سليمان« اعترافات به آيا-

 از يكي زيرا ؛نيدك حساب جرم را عمل اين توانيد نمي شما ولي ؛است صحيح ،گويد مي »سليمان« آنچه-

   .است انسان  خون از استفاده عيد اين در ما مذهبي مراسم

   ؟كرديد چه را كشيش هاي خون-

   .داديم العافيه ابو موسي خاخام به و كرديم شيشه در-

   ؟سياه يا بود سفيد شيشه-

   .بود سفيد-

   ؟داد تسليم خاخام به را شيشه كسي چه-

  

   .سلونكي موسي خاخام-

   ؟شود مي استفاده خون از چيزي چه در شما مذهبي مراسم در-

   . »عيد نان خمير« در-

   ؟كنند استفاده نان اين از بايد يهود همه آيا-
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  ) 1 (.باشد موجود بزرگ خاخام نزد بايد حتما ناني چنين ولي ،نه-



   :نويسد مي كتاب همين در باز

 هفته يك از پس و گشت ناپديد  اي ساله ده كودك شوروي در واقع) Valisob (شهر در فصح عيد روز در« 

 و ميخ بردن فرو آثار كه آن با و ،يافتند شهر خارج زارهاي لجن از يكي در را جانش بي جسد ،جو و جست

 از بعد را جسد ،شد معلوم بعدا چنانچه و نداشت وجود لباسهايش بر خون اي قطره ولي ؛بود  نمايان آن بر ،سوزن

   . »بودند شسته قتل

   :داشتند اظهار چنين خود اعترافات در ،بودند متهم قصه اين در و شده يهودي تازه كه يخانم

 حاضر آنها از يكي منزل در معيني  ساعت در و ربوده را مسيحي كودك اين كه شديم مأمور يهود طرف از ما

 را طفل .هستند ما منتظر و نشسته ميزي دور همه ديديم ،شديم منزل وارد كودك اين با ما كه هنگامي .كنيم

 مشغول كه همين بيچاره كودك .كردند گرم را او سر شيريني و بيسكويت ،شكالت قدري با و گذاشته ميز روي

  از يكي ،شد خوردن

   . »التلمود قواعد في المرصود الكنز« كتاب از نقل ،العالمية اليهوديه خطر .) 1 (
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 از يكي به هراسان ،شده بلند گريه به كودك خراش دل صداي .برد فرو رانش در را درازي و تيز ميخ آنها

 به فريادي با طفل ،كرد مجروح را كمرش داشت دست در كه درازي سوزن با و نكرد نامردي هم او ،برد پناه آنها

 ،جا همان كه ،كردند فرو تنش به سوزن و ميخ قدر آن خالصه و كرد سوراخ را اش سينه هم او ،برد پناه سومي

 »النكبة اثر من« كتاب در .كردند تسليم بزرگ خاخام به و كرده شيشه در را هايش خون سپس .سپرد جان

 در-مسلمانان هاي خانه از يكي به يهود ،تابستان گرم  روزهاي از يكي در« :نويسد مي الخطيب نمر تأليف

 قدر  آن من ،ندشد حياط وارد و شكسته را ما خانه در آنها وقتي :گويد مي بزرگ دختر ،بردند هجوم-فلسطين

 را فرياد و داد بناي ،مادرم و پدر ،كرد فرار اي گوشه به كوچكم خواهر ،شوم هالك بود نزديك كه كردم وحشت

 شليك چند  مخصوصش موضع در و گرفته را مادرم ،يهود القلب قسي و وحشي مردان ؟سود چه اما ؛گذاشتند

 بيرون خانه از كشان كشان ،بسته پا و دست را ما و شتهك تفنگ ته و مشت و لگد با را پدرم بعدا !كردند خالي

 يك پشت ،يهودي خشن  مردان عده يك با مرا اما ،آمد چه خواهرم سر بر دانم نمي من :افزايد مي و .آوردند

 تا ولي ؛دهند انجام عفت منافي عمل من با خواستند راه ميان در .بردند نامعلومي نقطه به و كردند سوار كاميون

 ،آمدم هوش به كه همين .كردند بيهوش مرا مخدر آمپول وسيله به باالخره ، . . .كردم دفاع خود از ،تمتوانس



 !اند كرده استخدام ،ها هتل از يكي در ،همخواب يك عنوان  به مرا اينك .است شده ريخته آبرويم كه كردم حس

)1 (  

 سرزمين در واقع »ياسين دير«  دهكده در كه بود اي رحمانه بي كشتار ،يهود جنايات و فجايع از ديگر يكي

 از و سالح بي  دهكده اين به يهودي سربازان ،ظهر به نزديك م 1948 سال آبريل 19 روز« :كردند »اسرائيل«

 هاي گلوله هدف و ،بسته صف را همه و همه ،كوچك و بزرگ ،مرد و زن از را اهالي ،آورده هجوم خبر بي جا همه

 و كرده پاره را حامله هاي زن شكم حتي و نموده قطعه قطعه را اجساد آن از پس و .دادند قرار خود ننگين

 كه هنگامي .انداختند گابي اصطالح  به چاه ميان در و بريده سر ،بودند نگشوده جهان به ديده هنوز كه هايي بچه

 وضع آن با را جسد پنجاه و دويست آن و شد  قريه رهسپار تحقيق براي لينر دكتر آقاي ،سرخ صليب نماينده

 قريه به كشتار اين اتمام از پس روز همان در درست) 2 (.گفت ترك را قريه فورا و شده هوش بي ،ديد فجيع

 همين مانند و ،آورده هجوم طبريا و حيفا شهر و عليوط و سكرير و الشيخ بلد قريه و طبريا قريب الدين ناصر

 پوشيده كسي بر امروزه ،صهيونيست و اسرائيل يهود جنايات )3 (.كردند تكرار جا آن در را رحمانه بي كشتار

   گروهي هاي رسانه طريق از آنها توحش و قساوت از هايي نمونه شاهد روزه هر و نيست

   . »الحياة من قصص« كتاب از نقل .) 1 (

   .شد منتشر مجالت و جرايد راديوها در ماجرا اين .) 2 (

  02ye .25 ص ،نشاشيبي الدين ناصر تأليف عودة تذكرة .) 3 (

  

 فساد از اي نمونه و ها فتنه از يكي ايران در قبال و عراق و افغان در آمريكا اخير جنايات .هستيم جهان

   .نمايد مي اداره  پرده پشت از را امريكا سفيد كاخ كه باشد مي اسرائيل

  

  يهود ديانت
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 را آنها كه ،اند نوشته تورات براي  ونيگوناگ تفسيرهاي و ها شرح متمادي هاي سال طي ،يهودي خاخامهاي

 م500و230 هاي سال در كه ديگر كتاب چند اضافه به و نموده  آوري جمع م1500 سال در) يوخاس (خاخام



 بسيار ،يهود نزد كتاب اين .نمود تأليف را- يهود آداب و ديانت تعليم يعني- »تلمود« كتاب ،بود شده نوشته

 ضد هاي آرمان و خودپرستي به بيشتر كه اين براي .) 1 (.دارد قرار »عتيق عهد« و »تورات« رديف در و مقدس

 دوازده ،روز-الف .) 2 (:كنيم مطالعه دقت به را كتاب اين از اي جمله چند است خوب ،ببريم پي يهود انساني

 در ،ندك مي صادر احكام ،دوم ساعت سه در ،كند مي مطالعه را شريعت خداوند ،اول ساعت سه در :است ساعت

   ،سوم ساعت سه

   ! ! »است باالتر پيامبر گفتار از خاخام گفتار كه بدانيد« :گويد مي گرافت زيرا ،باالتر هم تورات از شايد .) 1 (

 از نيز او كه شده اقتباس التل اللّه عبد تأليف »العالمية اليهوديه خطر« كتاب از آيد مي پي در آنچه .) 2 (

   .نمايد مي نقل اللّه نصر  يوسف ترجمه ، »روهلبخ« دكتر تأليف ، »التلمود اعدقو في المرصود الكنز« كتاب

 .پردازد مي بازي به است ها ماهي پادشاه كه دريا حوت با چهارم ساعت سه در و دهد مي روزي را جهان

 در گريه به ،كرده اعتراف خويش  خطاي به و بود كرده خطا كنند خراب را »هيكل« كرد امر خداوند كه هنگامي

 .»كنند تاراج را فرزندانم و بسوزانند را هيكل و كنند خراب را ام خانه كردم امر كه ؟من بر واي« :گفت و آمد

 ضربه خود صورت به روز هر كه طوري  به ،است پشيمان سخت گذاشته حالي چنين به را يهود كه آن از ،خداوند

 كه كند مي صدا چنان آن و چكد مي دريا به اشك طرهق دو چشمانش از گاهي .كند مي گريه زار زار و زند مي

 كارهاي از خداوند هرگز .آيد مي در لرزه به زمين و تالطم به دريا هاي آب و . . .شنوند مي را آن جهان  اهل تمام

   .نيست بركنار دروغ و غضب و ابلهانه

 صد مدت كه »ليليث« نام به  شياطين از داشت زني ،آدم . . .هستند آدم فرزندان از ،شياطين از قسمتي-ب

 شيطان جز ،سال وسي صد مدت اين در »حواء« !شدند متولد او نسل از شياطين و بود آدم همسر سال سي و

 را عيد نان خمير گاه هر ،بكشد را شيطان تواند مي انسان .بود شده شياطين از يكي همسر او زيرا ؛نزاييد فرزندي

   .آورد عمل به نيكو
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 جزء فرزند كه همچنان !است خداوند جزء ،يهود ارواح زيرا ؛است افضل ديگران ارواح از ،يهود ارواح-ج

 .است حيوانات ارواح مانند و شيطاني ديگران ارواح زيرا ؛است عزيزتر خدا نزد ،يهود هاي روح و باشد مي پدرش

   !است حيوانات بقيه نطفه مثل ،يهودي غير نطفه



 و مسيحيان جايگاه جهنم ولي ؛شود نمي آن داخل آنها جز هب كس هيچ و است يهود مخصوص بهشت-د

 و تاريك بسيار و گل از زمينش زيرا ؛گردد نمي آنها عابد زاري و گريه جز اي فايده جا آن در و است مسلمانان

 در و كرد نخواهد ظهور ،نشود منقرض) يهود غير يعني (»اشرا« حكم تا و است نيامده ،پيامبر مسيح .است بدبو

 يهود پادشاهي و سلطه كه است وقت اين در .روياند مي  پشمي لباس و نان خمير زمين بيايد او كه گاه آن

 و برده هشتصد و هزار دو ،يهودي فرد هر زمان آن در و !كرد خواهند خدمت را مسيح ها ملت تمام و بازگشته

   .داشت خواهد غالم

 سلطه هميشه و نباشند  ملك صاحب آنها تا كند خريداري را ديگران امالك كه است الزم يهود بر-ه

 :بگويند گريسته خود بر بايد آنها ،كنند پيدا تسلط يهود بر ،يهود از غير چنانچه و .باشد يهود براي اقتصادي

 را خود كامل سلطه و نفوذ يهود كه آن از پيش .»باشيم ديگران خوار جيره ما كه است ننگي چه اين ،ما بر واي«

 ،يهود  سال هفت مدت وقت اين در .شوند نابود بشر ثلث دو و شود پا بر جهاني جنگ  است الزم ،آورند دست به

 و بيست مقدار به اسرائيل بني دشمنان  هاي دندان كه است وقت اين در و سوزانيد خواهند را جنگ هاي اسلحه

 .آمد خواهد بيرون دهانشان از خارج !شود مي عادي هاي دندان برابر  بيست و سيصد و هزار تقريبا كه ذرع دو

 كليد كه ،داشت خواهند مال و ثروتمند قدر آن يهود ،گذارد وجود عرصه به پا حقيقي مسيح كه هنگامي

   !كرد نتواند  حمل ،االغ سيصد از كمتر بر را هايشان صندوق

 رؤساي .ندك نمي اداء به ملزم را يهودي ،او با بستن پيمان و است ما مذهبي واجبات از مسيحي كشتن-و

   .كرد لعن  مرتبه سه روزي هر در بايد است يهود دشمن كه هر و نصراني مذهب

 نام به مردي از را او كه ،مريم  مادرش با ،خوردند را گولش نصاري و كرده پيامبري ادعاي كه ناصري يسوع

 در صدا به ،نما آدم هاي سگ آن در كه نصاري كليساهاي .سوزند مي جهنم آتش در ،بود آورده زنا به) باندار(

   .است خانه زباله  منزله به آيند مي
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 را يهودي يك يهود غير نفر  يك اگر .است معتبر و محبوب مالئكه از بيش خداوند نزد در »اسرائيلي« -ز

 و نيست ديگري چيز مرگ جز شخصي چنين جزاي و است  كرده جسارت الهيه عزت به كه است چنان ،بزند

 .باريد نمي باران و نشده ظاهر آفتاب و شد مي برداشته زمين روي از بركت ،نبودند يهود اگر .كشت را او بايد

 منعقد يهودي غير از كه اي نطفه .دارند  فضيلت ديگر اقوام بر يهود ،دارد فضيلت حيوانات بر انسان كه همچنان



 خلق سگ و اجنبي براي عيد زيرا ؛نيست عيدي آنها براي و هستند سگ مانند اجانب .است اسب نطفه ،شود

 اجنبي به دادن نان ولي ؛داد گوشت و نان سگ به بايد اعياد در زيرا ؛است يهودي غير از افضل سگ .است نشده

   .است حرام

 منزله به يهودي غير هاي خانه ؟است قرابتي االغ فصيل در مگر ،نيست اجانب بين خويشي و قرابت هيچ

 صورت به يهود كردن خدمت براي اجانب .است مباح قتلشان و خوك مثل و ؛خدايند دشمن اجانب .است طويله

 كه مسيحي هر و پرداخت بت عبادت به و گشت مرتد دين از زيرا ؛است كافر مسيح يسوع .اند شده خلق انسان

 ترين كوچك يهود از غير بر انسان كه است خارج  عدالت از .بود خواهد خدا دشمن و پرست بت نشود يهودي

   .دارد روا ترحمي

   .است مانع بي ،يهودي غير با كردن خدعه و غش

 را او كردن مسخره قصد  كه آن شرط به ،ندارد اشكال) نيستند يهودي كه كساني (كفار بر كردن سالم

   .باشد داشته

 حق و باشد مي آنها ملك است  آن در چه هر و دنيا تمام بنابراين ،هستند مساوي الهيه عزت با يهود چون-ح

 هاي رمل ،مانند ديگران اموال چون ؛است جائز او غير از و حرام يهود از دزدي .يابند كامل تسلط آن بر كه دارند

   .است مالك او گذاشت دست آن بر زودتر كس هر و است دريا

 را او خرجي شوهر و پردازد مي  استراحت به منزل در زن كه همچنان و هستند شوهردار زن مانند يهود

 آنها بايد ديگران و پرداخته استراحت به هم يهود ،كند شركت او با منزل از خارج كارهاي در كه آن بي ،دهد مي

   .بدهند روزي را

 .باشد باطل بر چه اگر داد يهودي  جانب به را حق بايد ،باشند داشته شكايت اجنبي و يهودي گاه هر- ط

 ياد) صموئيل (خاخام از . . .بخوريد  دروغ قسم او براي و بنماييد غش را گمرك مأمورين كه است جايز شما براي

 فروشنده كه حالي در كرد خريداري درهم چهار قيمت به طال از اي كاسه اجنبي مرد از صموئيل .بگيريد

   !دزديد هم را آن درهم يك حال اين با .است طال  آن كه دانست نمي
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 .فرمايد مي امر يهودي غير از گرفتن ربا به را ماش خداوند زيرا ؛ندارد مانعي ربا وسيله به ديگران اموال ربودن

 جايز آنها دادن قرض صورت اين غير در و بگيريد نزول كه آن مگر ،ندهيد قرض نيستند يهودي كه كساني به



 أموال به رسد چه ،است يهود ملك ديگران زندگاني و حيات .برسانيم ضرر آنها به كه مأموريم ما زيرا ؛نيست

 از را مايملكش  تمام كه ،گرفت نزول و ربا او از بايد قدر آن ،باشد داشته پول به احتياج يهودي غير گاه هر .آنها

   .بدهد دست

 ،بدهيد نجات را يهودي غير است  حرام نقطه .كشت بايد را او باشد نيكوكار و صالح چند هر يهودي غير-ي

 كه است اين مثل ،بكشيم را اجانب از يكي راگ .گذاشت چاه آن در بر سنگي فورا بايد بيفتد چاهي در اگر حتي

 و .است شده مرتكب يغفري ال ذنب ،بكند يهودي غير به كمكي يهودي نفر يك اگر .ايم كرده قرباني خدا راه در

 يهود بود بنا و بودند كنعان زمين در كه ملتي هفت آن زيرا ؛بدهي نجاتش نبايد ،يافتي غرق دريا در را او اگر

 يهود غير از توانيد مي تا .باشد آنها از يكي غريق شخص كه  است ممكن و نشدند نابود رسانند قتل به را آنها

   .ايد شده شرع خالف مرتكب ،نكشتيد را او و رسيد او بكشتن دستتان چنانچه و بكشيد

 

 فراهم را هالكش سبب الاقل ،رسد نمي كشتن به دستش كسي اگر و دارد بسيار ثواب مسيحي كردن هالك

   .باشند شده مرتد ديگران به  خدعه براي كه آن مگر ،است الزم اعدامشان و اجنبي ،شوند مرتد كه كساني .كند

 زناشويي را حيوانات و هستند  حيوانات مثل كفار زيرا ؛ندارد مانعي يهودي غير ناموس به كردن تعدي-ك

 كيفري و عقاب يهودي غير  به لواط و زنا خالصه و بربايد غصب به را مؤمنه غير هاي زن دارد حق يهودي .نيست

 خواهر با ببيند كه كسي و شد خواهد خردمند و حكيم ،كند مي زنا مادرش با كه ببيند خواب در كه كسي .ندارد

 .شود خويش شهوات و ميل تسليم ندارد مانعي يهودي براي .گردد مي نصيبش عقل نور ،است شده جمع خود

 شكايت او عليه كه آن يا شده او  مانع ندارد حق او زن ،كند زنا زني با خود زن جلوي در يهودي فرد يك گاه هر

 كه طور هر به و كنيد مي  خريداري بازار از را آن كه است گوشتي مانند زن زيرا ،است جايز زن با لواط .كند

   .كنيد مي تناول را آن بخواهيد
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 تشريع نزاع قطع براي خوردن قسم اصوال .يهود غير با معامالت در خصوصا ،است جايز خوردن دروغ قسم-ل

 اگر است الزم چنانچه ،بدهد زور شهادت انسان است جايز .نيستند انسان آنها زيرا ؛كفار براي نه اما ؛است شده

   .ندهيد قرار خطر معرض در را خويش يهودي برادر ولي ؛بخوريد دروغ قسم  بيست توانيد مي



 ما بر .سازد نابود را آنها خداوند تا كنند دعا و كنند لعن را حيانمسي مرتبه سه روزي است واجب يهود بر

 آنها كردن خراب و است گمراهان خانه ،نصاري كليساهاي .كنيم معامله حيوانات مانند نصاري با كه است الزم

  .است واجب و ضروري

 ما كه دانست مي خدا زيرا  است كرده خلق انساني حيوانات ما براي لذا و خداونديم برگزيده ملت ما- م 

 حيوانات ديگري و ناطقه غير حيوانات و بهايم مانند شعور بي  حيوانات يكي ،داريم حيوان قسم دو به احتياج

 سواري -اصطالح  به- آنها همه از بتوانيم كه آن براي و بودائيان و مسلمانان ،مسيحيان مانند شعور با و ناطقه

 و وزرا و پادشاهان به را خود خوشگل و زيبا دخترهاي بايد ما لهذا و ،ستا ساخته متفرق جهان در را ما ،بگيريم

 داشته تسلط ،جهان هاي حكومت بر آنها وسيله به تا ،آوريم در تزويج به يهود برجسته  هاي شخصيت خالصه

  .!باشيم

 ،است »وديه« معرف بهترين خود زيرا ؛باشد داشته ما از تعليقي به احتياج كرديم نقل آنچه ،نكنم گمان

 آمده در مذهب لباس در ،مردم دادن فريب براي كه است خطرناكي  حزب يك يهود كه شد معلوم خوب چنانچه

 ) 1 (.است

  

  يهود سياست

  ،اديان ساختن كن ريشه خاطر به فقط كه مخفي است حزبي ماسونيسم

 شاهد جهانيان و آمده در عمل صورت به مسلمان مردم به يهود اخير تجاوز در تعليمات اين تمام .) 1 (

   .شدند آنان فجايع

 ژنرال تأليف ، »الماسونية اسرار« كتاب از زير مطالب .است شده تأسيس ،يهود حساب به ها دولت و اخالق

   :شود مي نقل »ايلخان رفعت جواد«
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 نشده نوشته  كتابي هيچ در اسرارش و بندها حال به تا كه مخفي است حزبي ماسونيسم  حزب تعريف- الف

 .است رسيده ارث ما به اسرائيل بني وسيله به كه است فرعوني مصري لغت به ما اشارات و رموز ،عقايد) 1 (.است

)2 ( 



 بايد را جهان هاي دولت  تمام بلكه ،كند اكتفا دولت دو يا دولت يك به نبايد ماسوني حزب : حزب هدف-ب

 هستند ما دشمن يگانه كه را دين علماء و دين است الزم  نخست ،هدف اين به رسيدن براي و كشيد خرقه تحت

 كه است ما وظيفه اين و شوند چيره نيز ما دنيوي امورات بر خواهند مي دين علماء عزيز برادران) 3 (.كنيم نابود

 كه را دين بايد .كنيم پراكنده علماء دور از را آنها وسيله اين  به و بگنجانيم مردم اذهان در را »مذهب آزادي« تز

  باعث دين زيرا ؛كنيم نابود است بشريت دشمن انهيگ

   .الماسوني السالمة محفل االربع الخطب .) 1 (

   .الماسوني السالمة محفل االربع الخطب .) 2 (

   .م 1923 سال ،اعظم شرق كنفرانس .) 3 (

 ،كنيم جعل انونق توانيم مي تا بايد ما ،عزيز برادران .شود مي ها كشمكش همه و كشتارها ،ها جدال ،ها جنگ

 زوال  به رو داشتند دين علماء كه آقايي و حاكميت آن زيرا ؛نماند باقي ديني دستورات و قوانين براي مجالي تا

 چند در ،ماسوني حزب) 1 (.كنيم  سره يك را دين كار كه است اين ما هدف يگانه و است شده زائل فعال بلكه

) 3 (.باشند معتقد ديني هيچ به نبايد حزب اين افراد) 2 (.كرد بازي اروپا سياست در مهمي هاي نقش اخير سال

 حزب مقررات بند پاي چيز هر از قبل كه آن شرط به ولي ؛شود پرست وطن است ممكن ماسوين فرد يك

 كه آن شرط به ،بشوند جمهور رئيس يا مجلس وكيل يا دولت كارمند حزب اين افراد ندارد مانعي .باشد ماسوني

 ماسونيسم فرد يك گاه هر) 4 (.نشوند دور خويش هدف از و نداده انجام كاري ماسوني مجلس اب مشورت بدون

) 5 (.برساند عاليه مقامات به هم را آنها و داده شركت خود با بايد هم را حزب افراد بقيه ،بشود مملكتي زمامدار

 .شود چيره جهان بر-خود افكار نشر  وسيله به-بتواند كه است اين هدفش تنها كه مخفي است حزبي ماسونيسم

   سبب ،كنند مي قبول را ما افكار كه آنان

  .1922 سال ،بزرگ فرنسوي ماسوني محفل نشريه .) 1 (

   .الكبير الشرق مجلة .) 2 (

   .1897 سال ،فرانسوي ماسوني كنفرانس مذاكرات .) 3 (

   .1889 سال ،الماسوني البناء .) 4 (
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   .1884 سال ،ماسوني محافل كنفرانس .) 5 (



   سخت ،ديني مقدسات و عادات ،اديان با كه است حزبي يگانه ،ماسونيسم) 1 (.گردند مي ما راحتي

 كه است اين ما هدف .كنيم تأسيس خدا انكار پايه بر هايي دولت كه است اين ما هدف) 2 (.كند مي مبارزه

 است الزم ،بزنيم هم به را خانواده تشكيالت ،بتوانيم كه آن براي .سازيم پا به جهاني و »مذهب ال« اي جمهوريه

 اول نظر در كار اين البته .كنيم تربيت اخالق بي و ناموس بي ،دين بي كامال نسل يك ،زده لگد اخالقي  اصول به

 شايد جهت اين از است بشر طبيعي و فطري گري الابالي و شهوات به ميل چون ولي ؛رسد مي نظر به مشكل

 هاي ناهمواري با را آنها و داده فريب ،حزب هاي رتبه وسيله به بايد را افراد گونه اين .دنباش  مشكل هم چندان

 نه اگر و داريد باز خانواده تشكيل از را آنها كه باد شما بر و .نكنند خالي شانه حزب بار از تا ،سازيم آشنا زندگي

  است وظيفه اين .دارد راني شهوت و رماتمح به زيادي ميل انسان طبيعت .بود خواهد آب بر  نقش ،ها نقشه همه

   .گردد كافر خود  مقدسات تمام به و گرفته آتش مرتبه يك تا ،بريم باال را شهوت حرارت درجه كه

   .1923 سال ،فرانسوي اعظم مشرق كنفرانس .) 1 (

   .1904 سال ،ايتاليا آكاسيا مجله .) 2 (

 و شده چيره خود خداوند بر بايد انسان) 1 (.كرد آماده حزب در دخول براي را افراد توان مي راه اين از تنها

 مفاخر از يكي ،خداوند به شرك و الحاد) 2 (.كند پاره پاره كاغذ ورق مانند را ها آسمان .كند جنگ اعالم او عليه

 منتظر و پرداختند  خويش دنياي اصالح به نخستين هاي صف در كه دليري مردان آن باد زنده .است حزب اين

 خواهيم پيروز باطله عقايد بر وسيله اين به و كرد خواهيم اعدام را متدينين و ها بادين زودي به .نشدند آخرت

 كه است اين بشر ارزش پر هاي ذخيره از يكي) 4 (.هستيم اديان حقيقي دشمنان از ما نكنيد فراموش) 3 (.شد

 .است انسان  هاي انديشه و فكر ترشحات از ،هستند مند عقيده آن به مردم آنچه .گردد نمي  اي عقيده هيچ بند پاي

 منتهاي حقيقت اين از كه است ما بر و دهد مي ديگران خورد به و تراشد مي را حقيقت كه است انسان مغز

 اين تنها هدف) 5 (.است الحاد ريشه و اساس خود اين و است همين در الحاد زيبايي و جمال .بكنيم را استفاده

  ) 6 (.آنهاست  ساختن نابود ما هدف بلكه ،شويم غالب نينمتدي بر كه نيست

   .1921 سال ،بيكزتو آقاي بزرگ ماسوني سخنراني از .) 1 (

   .1965 سال ،ليفرج سخنراني از .) 2 (
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   .1922 سال ،بزرگ ماسوني محفل .) 3 (



   .1911 سال ،ماسوني كنفرانس مظاهر .) 4 (

   .1895 سال ،جرس جين .) 5 (

   .1900 سال جهاني ماسوني كنفرانس راتمذك .) 6 (

 

 اجتماعي و سياسي قوانين تمام) 1 (.است سياست از دين جدايي ،ايم كرده آغاز دين عليه كه جنگي نتيجه

  هاي محفل به مبدل آنها معابد و گرفته را اديان جاي ماسونيسم قريب عن .كند مي وضع ماسوني هاي كنفرانس را

 ،شد انتخاب  حزب رئيس »لمي« آقاي او جاي به و كرد وفات »بايك البرت« كه هنگامي .شد خواهد ماسوني

 آن از پيش :نوشت چنين عكس زير در و  كرده نصب »ماسونيسم« قصر در سر بر ،كشيده مسيح از عكس يك

 »ماركس« انقالب براي زمينه) 2 (.بياندازيد دهان آب ،خائن شيطان  اين صورت بر گوييد ترك را مكان اين كه

 ما زيرا ؛شد خواهد پيروز انقالب اين حتما و كنيم انقالب اعالن و شده همصدا كارگران با بايد فقط .است آماده

 و اضطراب ،بشوند  جمع هم با قوه دو اين وقتي .باشند مي اجتماع مادي قوه كارگران و اجتماع  متفكره قوه

 .دهند مي تشكيل را فرانسه حاكمه دستگاه ،اكثريت ماسوني حزب افراد) 3 (.آمد خواهد وجود به بزرگي انقالب

 و گذاريد كنار را ها خورده سال و بزرگان) 5 (.كند مي تهديد را ما مصالح ) !مقدس (اصطالح به پدران آزادي) 4(

  در را حزب تعاليم تا ،كنيد جلب خود مجالس به را ساالن خورد و جوانان كنيد سعي .دريابيد را جوان نسل

   .1903 سال ،آكاسيا همجل .) 1 (

   .اعظم ماسوني مشرق .) 2 (

   .1903 سال ،آكاسيا مجله .) 3 (

   .1964 كنفرانس در فرانسوي اسبق وزير ،كودو .) 4 (

   .1903 سال ،اعظم مشرق نشريه .) 5 (
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 اندور آن در را خود افكار بايد ما و شود نمي فراموش هرگز ،كودكي دوران انطباعات) 1 (.بياموزند كودكي

 از يكي) 3 (يهود حكماي هاي پروتكل) 2 (.نماييم تربيت دين از دور را آنها و نماييم تزريق افراد به

 كتاب ،است يافته انتشار تاكنون  كه سياسي هاي كتاب ترين خطرناك و ترين عجيب ،انگيزترين حيرت

 شد خواهيد متوجه حتما ،كنيد مطالعه را كتاب اين كه هنگامي شما) 4 (.باشد مي »يهود حكماي هاي پروتكل«



 را بخشي زيان و خطرناك  تشكيالت چه ،بوديد كرده فرض آزاري بي و !سالم مردم را آنها كه يهودي  همين كه

 از تن چند بر كه  يهودي برجسته شخصيت يك هاي سخنراني از است اي مجموعه كتاب اين .دهند مي تشكيل

 پيدا خوبي به كتاب صفحات پشت از يهود خونين هاي پنجه .است ردهك ايراد يهودي نفوذ با افراد و ثروتمندان

 ،جهان جالدان و ،انگيزان فتنه ،گران اخالل ،پادشاهان« :گويد مي كه يهودي »ليفي اوسكار« گفتار  صدق و است

   .گردد مي معلوم خوبي به كتاب اين از) 5 (»هستيم ما

   .آزاد هاي ماسوني تعاليم از .) 1 (

   .ماسوني »فيلني« تعاليم از .) 2 (

   .است شده برگرفته سره قدس شيرازي محمد سيد اللّه آية كتاب از عبارات اكثر .) 3 (

  عهد و قراردادها متمم ،سياسي مذاكرات مجلس صورت معني به لغت در پروتكل .) 4 (

   .است آمده ها نامه مقاوله و رسمي هاي نامه

   .پروتوكالت نخست صفحه .) 5 (

  

  يهود جهاني حكومت تشكيل براي صهيون دانشوران هاي وتكلپر متن

 زير توضيحات ،گذرد مي  نظرتان از كتاب اين در آن متن كه يهود ارشد دانشوران هاي پروتكل درباره 

  :است ضروري
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 يا دو بين كه رسمي سند يا و معاهده ،قرارداد نويس پيش :جمله از دارد مختلفي معاني »پروتكل« واژه-1 

 ،متفكران از جمعي سوي از كه است هايي فرمول و تصميمات مفهوم  به جا اين در اما ؛شود مي امضاء دولت چند

 مبارز و برجسته محقق نوشته به .است شده طراحي عالم تسخير منظور به يهودي هاي خاخام و ها استراتژيست

 يهود]  علماي و متفكران و[  اقتصاددانان و داران سرمايه كه است اي برنامه ،ها پروتكل« ،نويهض عويج ،فلسطيني

 صهيونيست يهوديان .اند كرده  تنظيم را آن ،اسالم آخر دست و پاپ قلمرو ،مسيحيت بناي كردن ويران  براي

 استيال جهان بر آنها ،شد خواهد انجام سال صد طي پروتكلها  اصحاب گفته به كه ويراني اين از بعد كه معتقدند

 كه آن با يهوديان  به خود امكانات و تدابير با كه كرد خواهند برقرار داوودي-يهودي تيسلطن و يافت خواهند



 نه و مسيحيت نه ،ديني هيچ و كنند حكومت مستبدانه  جهان تمام بر تا داد خواهد امكان ،هستند ناچيز اقليتي

   . »ماند نخواهد باقي ،داوودي- يهودي  آيين كنار در ،اسالم

 آماده ،نهايي تاييد و گيري تصميم و بحث براي كنفرانس جلسه چند در قرائت منظور به ها پروتكل متن-2

 برگزار روسيه بال شهر در هرتزل تئودر رياست به كه مزبور  كنفرانس به روس تزار مخفي پليس كه بود شده

  )1897 سال (بود شده

  .برد تاراج به را آنها اوراق و آورد هجوم) ميالدي

 علماي و روحانيون از (نيلوس  سرگئي نام به روسي اي نويسنده توسط ميالدي 1905 الس در ها پروتكل-3

 بريتيش كتابخانه وارد م 1906 سال در و شد ترجمه روسي  زبان به]  فرانسوي يا و [ عبري زبان از) مسيحي

 روزنامه براي  يكيبلشو انقالب با همزمان كه بريتانيايي نگار روزنامه ،مارسدن ويكتور-4 .شد لندن ميوزيوم

  .كرد ترجمه انگليسي زبان به م 1917 سال در را ها پروتكل اين ،كرد مي كار روسيه در پست مورنينگ انگليسي

 صورت به م 1920 سال در را ها پروتكل) آمريكا فورد سازي اتومبيل شركت گذار بنيان (فورد هنري-5

 از را آمريكا ملت كه بود اين او هدف .رساند چاپ به ،اشتد  تعلق او خود به كه اي روزنامه در مقاالتي سلسله

 اصلي برنامه را صهيون دانشوران هاي پروتكل ،فورد .سازد آگاه كشور اين در يهود امپراتوري  گيري شكل خطر

 برپايي صدد در و نكرده اكتفا آمريكا حكومت  به يهود كه داد هشدار و دانست مي جهان بر تسلط براي يهود

 چاپ به »ورلد  نيويورك« در م 1921 فوريه هفدهم روز در كه وگويي گفت در فورد هنري .است جهاني حكومت

   :كرد بيان چنين »صهيون هاي پروتكل« عليه را خود دعوي ،رسيد

 تطبيق ،است وقوع حال در آنچه با آنها :كه است اين بگويم ها پروتكل درباره مندم عالقه كه اي نكته تنها« 

   . »اند بوده منطبق جهاني شرايط با تاكنون آنها و گذرد مي سال شانزده ها پروتكل طرح از .كنند مي
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 پا به جنجال او عليه آمريكا در يهودي مطبوعات و يهود رهبران كه داشت بيان را نكته اين هنگامي ،فورد

 از يافته سازمان يهوديت تنها كه ،مشقت و فشار تحمل از پس فورد هنري .بودند داده سر اعتراض فرياد و كرده

 به خطاب  اي نامه در م 1927 سال ژوئن ام سي در شد ناچار باالخره ،آيد مي بر آن اعمال و طراحي عهده

 عذر در فورد البته .كند خواهي عذر يهود از رسما ،»آمريكا يهوديان انجمن« وقت رهبر ،»مارشال لوييس«

   .نكرد تكذيب را آنها پيرامون منتشره هاي تحليل و ها كلپروت  صدق گاه هيچ ،آن از پس نه و خود خواهي



 ،است رسيده چاپ به كتاب  اين در آنچه .است گرفته صورت فارسي ترجمه چند تاكنون ها پروتكل از-6

 1377 ماه دي ،هشت و هشتاد شماره »صبح« ماهنامه در  كه است »پور محسن بهرام« آقاي ترجمه از برگرفته

   .رسيد چاپ به ش .ه

 تئوري ترويج به توصيه جايي  المثل في .رسند مي نظر به متناقض ظاهرا ها پروتكل مواد از بعضي مفاد-7

 .كرد خواهيم مخالفت »آزادي« هرگونه با ،قدرت با كه شود مي  گفته ديگر جاي در و شود مي »خواهي آزادي«

 و ها طرح به مربوط  دسته يك .شوند مي سيمتق دسته دو به ها العمل دستور اين كه داشت توجه بايد مورد اين در

 آورد مي در اجرا به ها دولت و كشورها نابودي براي خود  جهاني حكومت برپايي از قبل ،يهود كه است هايي برنامه

 .آيند در اجرا به است قرار ،يهود جهاني حكومت استقرار از بعد كه است هايي برنامه  به مربوط ديگر دسته و

 از كه است اي برنامه به مربوط ،است »مطبوعات آزادي« يا و »خواهي آزادي« ترويج از سخن كه جا آن بنابراين

 با مبارزه از سخن كه جا آن اما ؛كند مي پاشيدگي هم از و ترس دچار را ها ملت و ها دولت ،كشورها ،آن رهگذر

 هرگونه ،خود صالبت استقرارو يبرا و شده پا بر يهود جهاني حكومت كه است زماني به مربوط ،است »آزادي«

   .كند مي خفه را مخالفي صداي

 همسويي و موافقت ،است شده ذكر ها پروتكل در آنچه با دنيا يهوديان آحاد كه گرفت نتيجه توان نمي-8

 اين با همسو هاي خاخام و يهودي بزرگ داران سرمايه استثمار و ستم تحت خود كه يهودياني بسا اي .دارند

 ازيهوديان دسته اين است ضروري كه باشند شده آنان فعل آلت ،فريب و ناآگاهي سر از يا باشند ،اندار سرمايه

   .بيدارشوند و هشيار ،صهيونيزم با خورده پيوند يهوديت خطر به نسبت نيز

 ارزشمند كتاب دو به را مند عالقه خوانندگان ، »يهود هاي پروتكل« پيرامون بيشتر اطالعات كسب براي-9

   :دهيم مي ارجاع ،زير

 ،انديشه ضياء فرهنگي مؤسسه :ناشر ،احمدي محمد كوشش به ،) مقاالت مجموعه (صهيونيت پژوهه-

   .1415-544 پستي صندوق

   .رضوي قدس آستان :ناشر ،شيخي رضا حميد ترجمه ،نويهض عجاج نوشته ،صهيون دانشوران هاي پروتكل-
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  1 شماره پروتكل



 محيط حقايق ،استنتاج و مقايسه طريق از تنها و پردازي عبارت و لفاظي هرگونه از فارغ خواهيم مي

 نقطه دو از كنيم مي زندگي آن در ما كه را سيستمي خواهيم مي .دهيم قرار مداقه و بررسي مورد را مان اطراف

 .دهيم قرار موردارزيابي) ها صهيونيست غير (ها يهودي غير نظر از و) ها صهيونيست (ها يهودي ازنظر يعني ؛نظر

 پيشي ،هستند خوب غرايز داراي كه كساني شمار بر ،هستند شيطاني و بد غرايز داراي كه هايي انسان شمار

 .جست توسل ،ترور و خشونت ،زور اعمال به بايد ،كرد هاحكومت انسان بر بتوان كه آن براي ،رو اين از .گيرد مي

 آمال و ها خواسته رافداي مردم خوشبختي و رفاه ،بتواند گرا و بگويد زور ،بشود ديكتاتور خواهد مي انساني هر

 زماني از ؟دارد مي باز خشونت از ،اند گذاشته انسان را اسمش كه را درنده جانور اين عواملي چه اما .گرداند خود

 اعثب فرمانروايان سوي از اي صفتانه حيوان و ظالمانه رفتارهاي ،فشارها ،گشت آغاز آدميان اجتماعي حيات كه

 واقع در كه قوانيني وضع با گاه آن .شوند خود فرمانروايان مطيع و درآيند سلطه تحت ،مردم هاي توده كه شد

 كه بگويم خواهم مي جا دراين من و آمدند در سلطه زير به آدميان ،هستند تهديد و زور يافته تغيير چهره همان

 لذا .واقعيت يك نه است نظريه يك تنها سياسي يآزاد .فشار و زور اعمال ،يعني ؛ »حق« ،طبيعت قانون طبق

 درهم براي را آن سپس و كند استفاده ها توده فريب براي سياسي آزادي واژه از چگونه كه بداند بايد آدمي

 به يابي دست براي اي شيوه ازچنين خود قبال حاكم حزب اگر البته .گيرد كار به حاكم حزب قدرت شكستن

 ،»آزادي« اصطالح به واژه كمك به .برد كار به او مورد در را شيوه همين توان مي بهتر ،باشد كرده استفاده قدرت

 كه جا آن از .داد نشان مردم توده به را اش اعتباري بي و ساخت لرزان و سست را حاكم حزب هاي پايه توان مي

 به رو اين از ،نمايد راهبري خود را هايشان هدف ،رهبر و راهنما بدون هم روز يك حتي تواند نمي ناآگاه توده

  .دهد مي جديد رژيم به را خود جاي ،قديم رژيم سان بدين و پذيرد رامي جديد حزب رهبري انيآس

  

  طال
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 مردم بر آزادي واژه از بااستفاده كه فرمانرواياني چنگ از را قدرت يعني ؛رسيديم قدرت به ما كه هنگامي

 غير آزادي اساس بر حكومت نهادن بنياد .گرفت خواهد را تقدر  جاي طال ،ساختيم خارج ،كنند مي حكومت

 مدت براي صرفا اگر .گيرد كار به آن نوع ترين متعادل و متعارف در را آزادي تواند نمي كسي زيرا ؛است ممكن



 كه پاييد نخواهد ديري ،بشود خويش فرمانرواي كس هر تا بگذاريم آزاد ،خويش امور اداره در را مردم كوتاهي

 خاكستر تلي جز چيزي دولت از و زنند مي همديگر كشتار به دست مردم و شود مي  گسيخته هم از ،امور امانسج

 از خارجي دشمنان چيرگي اثر در خواه و شوند متالشي داخلي ضعف اثر در ها دولت خواه .ماند نخواهد جاي به

 .ستما دست در محكمي ريسمان مثابه به ،زيراسرمايه ؛گرفت خواهند قرار ما نفوذ زير سرانجام ،بروند بين

 آزادمنشانه كه آنهايي .بود خواهد حتمي سقوطشان ،زنند نمي چنگ محكم ريسمان اين به كه هايي دولت

 غير را آن و بگيرند ايراد ،كرديم ترسيم را آن اصلي باالخطوط در ما كه سياستي به است ممكن ،انديشند مي

   :كنيم مي مطرح را سؤال اين ما ،آنها ايراد پاسخ در ولي .كنند تلقي اخالقي

 براي كه شود داده اجازه او به  خارجي دشمن بردن بين از براي و باشد داشته دشمن نوع دو دولتي هر اگر

 درهم را او و بزند او اردوگاه به شبانه و كرده گير غافل را مثالدشمن ؛كند استفاده روشي هر از دشمن نابودي

 كه ما دست به حاضر هاي دولت نابودي قياس همين به ؟ناميد مي اخالقي غير روش را عمل اين گاه آن ،بكوبد

 توان مي كند فكر كه شود مي پيدا معقولي آدم آيا ؟شود مي تلقي اخالقي غير عملي ،هستند عمومي رفاه مخرب

 مردم  توده با آمدن كنار ؟آمد كنار ،است سطحي استداللشان قدرت كه عامي بامردم استدالل و بحث طريق از

 كه مردم از دسته اين با بخواهيم اگر .است ممكن و مقدور آنها اعتقادات و عواطف روي گذاشتن دست با فقط

 ديگري كار ،بپاشيم را مرج و هرج تخم كه آن جز ،بياييم كنار بحث و استدالل طريق از ،ندارند سياسي فهم

 ،باشد اخالق به  متكي كه فرمانروايي .نيست اشتراكي وجه گونه هيچ ،اخالق و سياست ميان .بكنيم  توانيم نمي

 .گشت خواهد متزلزل او سياسي قدرت هاي پايه نتيجتا و درآيد آب از ماهر و كشته كار سياستمداري تواند نمي

 را ديگران بتوانند هم و باشند باز نيرنگ هم بايد ،بگذارند سياست دروادي گام خواهند مي كه آنهايي

 چنين زيرا ؛روند مي شمار به سياست براي بزرگ خطري ،راستگويي و درستكاري چون صفاتي .متقاعدكنند

 غير جوامع فرمانروايان البته .كشند مي زير به حكمراني  اريكه از را فرمانروا ،دشمني هر از شديدتر صفاتي

 نظام در ولي ؛شوند ما متسلي و درآيند پاي از زودتر چه هر تا باشند دارا را صفاتي  چنين بايد صهيونيست

   .باشد داشته وجود نبايد اخالقي قيودات ،صهيونيستي جوامع سياسي 
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  زور يعني ،حق



 خود به عينيت جنبه وجه  هيچ به كه است ذهني اي واژه حق واژه .زور اعمال يعني ،حق ما اعتقاد به

 تو از من زيرا ؛بده من به خواهم مي كه را آنچه هر :شود مي تعبير چنين اين حق ما سياسي نظام در .گيرد نمي

 هر در ؟شود مي ختم كجا به و شود مي شروع كجا از حق .كيست آن از حق كنم ثابت كه  نيست نيازي .ترم قوي

 دستخوش ،داده دست از را اعتبارشان ،مقررات و قوانين ،باشد يافته سازمان نامطلوبي طور به قدرت كه دولتي

 قوانين و مقررات تمام بايد ،اقويا حكومت قانون طبق .آيد مي پديد ليبراليسم نجامسرا و شوند مي حوادث طوفان

 در .شويم منجي ،اند شده ما تسليم و اند كشيده  دست ليبراليسم از داوطلبانه كه آنهايي براي و سازيم متالشي را

 استواري هاي پايه داراي ما سياسي قدرت ،هستند لرزاني هاي پايه داراي جهان هاي قدرت تمام كه كنوني شرايط

 .نكند تهديد را آن خطري گونه هيچ كه كرد خواهد تجلي ما قدرت زماني .نيست  محسوس آن وجود زيرا ؛است

 فارغ كه است اين ما وظيفه .هستند شديدي  مشكالت دچار ،ليبراليسم اعمال سبب به جهان سياسي هاي قدرت

 ضروريات  به بيشتر خود هاي طرح در بايد ما .باشيم خود آينده حكومت ريزي پي فكر به ،مشكالت گونه اين از

 داريم روي پيش در طرحي اكنون .ها وسيله  به تا باشيم داشته توجه ها هدف به بيشتر و اخالقيات به تا كنيم فكر

 صلحا كه عواملي ذكر به طرح اين .كنيم استخراج آن متن از خواهيم مي را مان آينده سياست اصلي خطوط كه

 ناديده را عوامل اين  نقش توانيم نمي رو اين از .پردازد مي ،اند داده هدف به را آدمي كار و انديشه قرن چند

   .بگيريم
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 سستي به و بشناسيم را مردم توده بايد نخست ،باشد داشته بخشي رضايت عملكرد سياستمان كه آن براي

 نامعقول قدرتي ،مردم توده قدرت كه بدانيم بايد .بريمب پي خويش  رفاه به آنها توجه عدم و درك عدم ،انديشه

 سياسي دانش  كه كسي نيز و كند اداره را آنها تواند نمي ،ندارد اطالعي مردم توده احوال از كه  كسي .است

 به را جامعه سرانجام و كند رهبري را ناآگاه  توده تواند نمي ،باشد هوش تيز هم خيلي اگر حتي ،باشد نداشته

 به توانند مي ،شوند مي تربيت رهبري براي خردسالي اوان همان از كه كساني تنها .دهد مي سوق سقوط هپرتگا

 بر ،ندارند بهره سياسي دانش از كه را افرادي اگر .ببرند پي ،اند شده تشكيل سياست الفباي از كه كلماتي مفهوم

 آيا .كنند مي سقوط ،داده دست از را قدرت ،احزاب ميان اختالف اثر در كه پايد نمي  ديري ،آورديم كار سر

 منافع به ،امور به رسيدگي هنگام و دارند توجه خود منافع به صرفا كه افرادي به را جامعه يك امور اداره توان مي

 كنيم تصور اگر ؟كنند دفاع دشمن برابر در خود از توانند مي افراد گونه اين آيا ؟كرد محول ،كنند مي فكر خويش



 امور هماهنگي صورت آن در ،دارند را جامعه امور اداره توانايي كه شوند مي يافت كساني مردم توده يانم در  كه

   .ايم ساخته دشوار را ها برنامه اجراي و ايم زده هم بر را سياسي

  

   ستمگريم ما
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 اجرا لهمرح به داريم پيش در كه را هايي طرح توانيم مي گير سخت و مستبد فرمانرواي يك ياري به تنها

 .كنيم برقرار هماهنگي نوعي ،كند مي عمل ماشين يك  مثابه به كه دولت مختلف هاي دستگاه ميان و درآوريم

 به قدرت  آن در كه است حكومتي ،كشور يك براي حكومت نوع ترين مناسب كه گرفت  نتيجه چنين توان مي لذا

 اين و دهد ادامه خود حيات به تواند نمي  تمدن ،مستبد مطلقه حكومت يك وجود بدون .بشود تفويض نفر يك

 وحشي مردم از اي توده .ناآگاه هاي توده وسيله به نه و شود مي بارور ها نخبه و رهبران وسيله به تنها تمدن

 به آزادي ،آورند دست به آزادي ،ها توده كه هنگامي .دهند مي نشان موقعيتي هر در را خود توحش و هستند

 هاي نوشابه نوشيدن در افراط و الكل به اعتياد .شود مي گر جلوه است توحش اوج خود  كه مرج و هرج صورت

 الزم ها يهودي ما بر .كند مي پيدا رواج ها يهودي غير ميان در آزادي اعطاي از پس  كه است مشكلي ،سكرآور

 بار و بند بي ما واملع وسيله به جواني آغاز همان از يهودي غير مردم .نداريم بر گام مسيري چنين در كه است

  هاي خانه در كه زناني و ها منشي ،خدمتكاران ،سرخانه معلمان ؛از عبارتند ما عوامل .آيند مي بار اخالق بدون و

 به عياشي هاي محل و ها عشرتكده در را يهودي غير مردان يهودي زنان كمك به .كنند مي داري بچه ثروتمندان

 دست به كه را جامعه اين من .سازيم مي منحرف دامني پاك و عفت  جاده از را آنها و كشانيم مي اخالقي فساد

 ما دولت .ديگرانند رو دنباله  پرستي تجمل و فساد در زيرا ؛نهم مي نام زنان جامعه ،شود مي كشانده فساد  به ها زن

 بر راه سر از را لفانمخا ،قانوني ظاهرا اعدامهاي  طريق از ،كند ايجاد مردم در را جنگ از ترس كه آن جاي به

 در دلي سنگ و رحمي بي زيرا ؛كند مي تسليم به وادار را مردم خود به خود  ترسي چنين ايجاد با و دارد مي

 رحمانه بي و شديد هاي مجازات  اعمال با و وظيفه انجام نام به .است دولت استحكام و ثبوت موجب ،مجازات

   .شوند ما تسليم شرط و قيد بدون كه كنيم وادار را ها دولت توانيم مي



 اگر ويژه به ،شود مي پيروز  كه است زور تنها ،سياسي مسائل در .است كردن متقاعد و زورگويي ما منطق

 با بايد ،شود ديگران تسليم خواهد نمي فرمانروايي اگر .كنند اعمال مخفيانه را آن بتوانند سياسي رهبران

 كه  زماني تا .شود متوسل ،هستند حكومت اصول ترين اساسي از كه ديگران كردن متقاعد به نيرنگ و خشونت

 چپاول اگر .دهيم رواج را خواري  رشوه و خيانت ،فساد بايد باشند هايمان هدف به ما رسيدن مانع يهود غير

 راه خود به ترديدي كار اين انجام در نبايد ،بشود حكومت برابر در آنها شدن تسليم به منجر مردم اموال كردن

   .دهيم

 

   دهيم مي خاتمه آزادي به ما
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 و برابري ،آزادي نداي كه  بوديم قومي نخستين ما كه يابيم مي در ،بيفكنيم نگاهي گذشته تاريخ به اگر

 ناآگاهانه و شدند تكرار وار طوطي و احمقانه ،يهودي غير  مردم وسيله به بعدها كلمات اين .داديم سر را برادري

 .بردند بين از ،بود محكمي سد چون ناآگاه توده فشارهاي برابر در كه را آزادي و ساختند گرفتار را خود

 مورد را واقعيات و آورند بيرون تجرد عالم و ذهنيت و گرايي مطلق از را خود توانند نمي يهودي غير خردمندان

 آنها .شوند نمي ،ندكن مي عمل آنچه و گويند مي آنچه ميان موجود تضاد متوجه گاه هيچ آنها .دهند قرار قبول

 كه دارند نمي باور آنها .هستند متفاوتي هاي شخصيت و ها قابليت ،استعدادها داراي ،افراد  كه شوند نمي متوجه

 آنها .بشود رهبر تواند نمي ،برخيزد مردم توده  ميان از كه كسي ،دارند نمي باور آنان .است ناآگاه و كور مردم توده

 چنين گرفتن ناديده با آنان .شود مي منتقل فرزند به پدر از تبار يك ميان در ريرهب استعداد كه پذيرند نمي

 فراموشي دست به ،رهبري  بودن ارثي مسئله كه بينيم مي ما و برداشتند گام طبيعت موازين خالف بر  حقايقي

 چون كلماتي هاشاع .شويم تر نزديك موفقيت به روز به روز ما كه است شده باعث هم امر همين و شده سپرده

 ناآگاهانه كه خودمان عوامل از بايد ما .شود مي داده  نسبت ما به دنيا گوشه چهار در برادري و برابري ،آزادي

 ،تاريخ طول در مذكور كلمات كه دانيم مي .باشيم سپاسگزار ،اند برافراشته فراوان  شوق و شور با را ما پرچم

 يادآور بعدا البته .اند كرده نابود را يهوديان غير حكومت ساسا و همكاري ،آرامش ،صلح ،رفاه ،آفت همچون

 كه دهند مي را امكان اين يا كرد خواهند كمك نهايي پيروزي به چگونه ما نشانده دست عوامل كه شد خواهيم

 جمله از را امتيازي نوع هر توانست خواهيم آينده در كه است آن كالم اين معناي .بيفتد ما دست به برنده ورق



 نابود ،دارد قرار مان پيروزي برابر در سدي  چون كه را يهودي غير جوامع) داري سرمايه و اشرافيت (آريستوكراسي

 تحصيل افراد رهبري و ثروت بر مبتني كه را خود آريستوكراسي ،يهود غير  آريستوكراسي هاي خرابه بر و كنيم

 آريستوكراسي اين تشكيل  براي ،اساسي شرط دو ،روتث و دانش كه شويم مي يادآور باز .نهيم بنا ،است  كرده

   .اند آورده فراهم برايمان پيشين حكماي را رهبري دانش و داريم اختيار در را ثروت .هستند

 خواهيم پيروزي به زود خيلي ،بگذاريم  آدميان ذهن عصب ترين حساس روي دست ،ديگران با ارتباط در اگر

 .مادي نيازهاي ارضاء در طلبي تنوع و پرستي مال ،زراندوزي ؛از عبارتند ،يآدم  ذهن حساس اعصاب اين و رسيد

  .بكند ما تسليم را آدمي تواند مي تنهايي به ها خواسته اين از يك هر

 كه بفهمانيم دنيا سراسر در مردم هاي توده به كه كند مي كمك ما به ،آزادي مسئله بودن ذهني و مجرد

 زود به زود كهنه هاي دستكش مانند را ها دولت توان مي و هستند مردم هاي وتثر خرج ناظر فقط هايشان دولت

 توانيم مي كه جا آن از و باشد مي ميسر و مقدور ،جهان ممالك هاي رهبري دادن تغيير كه جا آن از .كرد عوض

 اختيار كه دبو خواهد آسان برايمان رو اين از ،باشيم داشته تحوالت و تغيير گونه اين در مهمي بسيار نقش

  .گيريم دست به را جهان رهبران انتخاب و انتصاب

  

  2 شماره پروتكل
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 گاه آن .كنيم جلوگيري ،شود منجر خاص اي ناحيه سود به كه جنگي بروز از بايد ،باشد مقدور كه جا آن تا

 عوامل تسليم و دريافته را ما جانبه همه تسلط خوبي به متخاصم  طرفين تا كشانيم مي اقتصاد صحنه به را جنگ

 بر ناظر و شده كشورها  ملي حقوق جايگزين كه كرد خواهيم وضع الملل بين نام به حقوقي .شوند ما المللي بين

 بي اطاعت .دارد نظارت كشور آن افراد روابط بر ،كشور  يك حقوقي قوانين كه گونه همان ،باشد ملل بين روابط

 آنها كه ندارد ضرورتي هيچ و گيريم مي نظر در  مديران انتخاب يبرا ما كه است شرايطي ترين مهم از چرا و چون

  دست در شطرنج مهره همچون ،مديران گونه اين .باشند داشته اطالعاتي و تحصيالت مديريت زمينه در

 همان .كرد خواهيم تربيت  جهان امور اداره براي را آنها كودكي از ما كه بود خواهند متخصصاني و مشاوران

 محول آنها به كه هايي مقام احراز براي  كه كنيم مي تربيت طوري را مشاوران گونه اين ،دانيد مي نيك كه طوري



 .دهيم مي آموزش ،وقايع تحليل و تاريخ ،سياسي امور زمينه در را آنها عالوه به .باشند شرايط واجد ،شود مي

 پيش بدون را خود  مشاهدات و تاريخي يعوقا توانند نمي كه اند شده تربيت طوري ها يهودي غير كه  دانيم مي

 .دهند قرار خويش عمل راهنماي ،را ها يافته و بگيرند عملي نتيجه ها تحليل اين از و كرده تحليل داوري

 سر به اميد و آرزو در را عمري و شوند سرگرم كه بگذار .بدهيم اهميت آنها  به ما كه ندارد ضرورتي ،بنابراين

 آنها به) تئوري (علم نام  به ما كه اصولي با را خود بگذار .نمايند خوش دل خويش تهگذش خاطرات به و ببرند

 غير اعتماد ،)گروهي هاي رسانه (مطبوعات ياري  به ما هدف اين به توجه با .كنند سرگرم ،ايم كرده ديكته

 مورد  هم از مجزا ورط به را علوم ،يهودي غير فكران روشن .كنيم مي جلب ها تئوري  اين صحت به را ها يهودي

 ولي ؛آورند مي فراهم را بهايي گران نتايج و فراوان اطالعات ،باشند متوجه خود كه آن بي و دهند مي قرار تحقيق

 و تلفيق هم با را تحقيقات گونه اين از آمده دست به اطالعات ما عوامل اما .كنند نمي پياده عمل متن در را آنها

   .دهند پرورش ما هاي خواست جهت در را خود فكر و يابند دست كل يك به تا كرده  تركيب

  

  ويرانگر تربيت و تعليم

 ،داروينيسم شديم موفق چگونه ما كه كنيد دقت .است حرف يك تنها شد گفته باال در كه آنچه نكنيد فكر

 روي ،باال هاي هنظري ويرانگر نقش اهميت به سادگي به بايد يهوديان .بدهيم پر و بال را ايسم نيچه و ماركسيسم

  .ببرند پي يهود غير انديشه و ذهن
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 ملل خصوصيات و تمايالت ،تفكر طرز به بايد ،نشويم اشتباه و لغزش دچار سياسي مسائل در كه آن براي

 مقياس به آن اجزاء كه است بزرگي ماشين مثابه به ما سيستم ديگر عبارت به .باشيم داشته دقيق توجه ،مختلف

 از .كند مي كار ،دارند مي بر گام هايمان هدف جهت در كه مردمي رفتار و آداب ،خوي و خلق با متناسب وسيعي

 جهان ممالك كه دانيم مي .كنيم استفاده گذشتگان  تجربيات از بايد ،نشويم مواجه شكست با كه آن براي رو اين

 كه آن براي لذا .كنند مي هاستفاد دلخواهشان جهت در مردم فكر هدايت براي اي وسيله عنوان به مطبوعات از

 سپس و نماييم ايجاد نارضايي مردم بين در بايد ،كنيم استفاده خود هاي خواسته جهت در  مطبوعات از بتوانيم

 تضمين عمل آزادي طريق از تنها ،بيان آزادي كه دانيم مي .سازيم منعكس را ها نارضايي مطبوعات طريق از



 ما دست به  وسيله اين خوشبختانه .كنند استفاده مطبوعات از چگونه ننددا نمي يهودي غير  مردم اما ؛شود مي

 بر عالوه ما كه است بختي خوش بسي جاي .كنيم نفوذ اعمال ،مطبوعات طريق از توانيم مي ما و است افتاده

 از و فراوان گذشتگي خود از با ،را عامل دو اين ما كه شد يادآور بايد ولي ؛داريم اختيار در هم را طال ،مطبوعات

 هر البته ،ايم داده فراواني قربانيان آنها به يابي دست براي و ايم آورده دست به اشك و خون از اقيانوسي ميان

  .است برابر يهودي غير قرباني هزار با خداوند نظر از ،دهيم مي ما كه اي قرباني

  

  3 شماره پروتكل

 پيش در كه را قدمي چند اگر .نداريم چنداني صلهفا ،هايمان هدف به رسيدن تا كه كنم اعالم خواهم مي

 .آيد مي وجود به كامل اي حلقه و شد خواهد وصل هم به  ماست قوم سمبل كه ماري دم و سر ،كنيم طي داريم

 نفوذ تحت و شد خواهند محصور حلقه اين درون اروپايي كشورهاي تمام كه است آن حلقه  شدن كامل معناي

 آغاز همان از ما زيرا ؛شكست خواهند هم در زودي به جهان كشورهاي قانوني وازينم .گرفت خواهند قرار ما

 و كنند مي نوسان به شروع ،تعادل عدم همين  سبب به ها آن و ايم كرده ايجاد تعادل عدم نوعي با را آنها تأسيس

  شان قانوني معيارهاي هك پندارند مي يهوديان غير .سازند مي فرسوده چرخند مي  دورش به كه را محوري سرانجام

 مواجه خود قانوني موازين  تعادل عدم با روزي كه دانند نمي اما ؛است برخوردار هميشگي ثبوتي و تعادل از

 بر قدر آن درباريان و شده احاطه درباريان وسيله به كه است  محوري چون ،رهبر ،جوامع گونه اين در .شوند مي

 فاصله ،هستند  قدرتش مايه كه مردمي از رهبر ،ديگر عبارت به .آورند در يپا از را او سرانجام تا شورند مي او

 اين البته .شود مي مغلوب نتيجه در و كند مقابله ،هستند قدرت كسب دنبال به كه آنهايي با تواند نمي و گيرد مي

 را دو هر و نموده سلب دو هر از را قدرت و ايم كرده ايجاد عميقي شكاف مردم  توده و رهبر ميان كه هستيم ما

   .ايم ساخته جدا هم از عصا و كور چون
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 از ما ،كنند استفاده مطلوبي نحو  به آن از نتوانند ،قدرت به يابي دست از پس جهان طلبان قدرت كه آن براي

 متوجه و معطوف ،خواهي آزادي از را طلبان قدرت تمايالت  كه آن نخست .ايم انديشيده اي ويژه تدابير پيش

 .دهيم مي قرار  هم روي در رو را آنها و آوريم مي وجود به گوناگون احزاب كه آن دوم .كنيم مي  طلبي لاستقال



 به يابي دست كه آوريم مي پيش وضعي و كنيم مي جلوگيري بزرگ هاي قدرت آمدن وجود به از كه آن سوم

 تا آوريم مي در الدياتوريگ مبارزات صحنه صورت به را ها دولت سرانجام .بشود هدف كسي هر براي قدرت

 فرا را جهان همه ،گسيختگي و نظمي بي و يابد ادامه همچنان ،پيچيده و مبهم مسائل سر بر جدال و  ستيزه

 نشينان مجلس و ديوانيان وقت ،وگو گفت و مباحثه ،نطق صورت به پايان بي و پوشالي ،پوچ ،بيهوده سخنان .گيرد

 ها دولت اجرايي مقامات پاي و پر به پروا بي خيلي نگاران  روزنامه .است كرده ضايع را ها مديره هيئت و

 به .كنند مي  احساس خويش گردن روي را قدرت از استفاده سوء دشنه تيزي ،ها سازمان و  مؤسسات .اند پيچيده

  .شد خواهد پرتاب  آسمان به و منفجر ها توده وار ديوانه يورش اثر در چيز همه زودي

  

   تماس اسلحه ،فقر

 از ،ديگر بيان به .است بردگي زنجير از تر محكم مراتب به ،بندد مي فقر تله و دام به را ها انسان كه زنجيري

 قانون در ما .است دشوار بسيار ،فقر و بينوايي يوغ زير از رهايي  ولي ؛شد آزاد خوبي به توان مي بردگي يوغ زير

 اين به هم هرگز و  ايم گنجانيده ،واقعي اي گونه به نه اما ،اليخي صورتي به را ها توده مادي رفاه حق ،خود اساسي

 هر كه شود قرار اگر ،باشد داشته را حرفي هر گفتن  حق ،فرد هر كه شود قرار اگر .پوشانيم نمي عمل جامه حق

  هك ،پرولتري و زحمتكش كارگر هر اگر ،كند پيدا بد و خوب از اعم را مطلبي هر  نوشتن حق ،نويسي روزنامه

 اساسي قانون كه بداند اگر نيز و باشد خودكفا اقتصادي لحاظ از ،است كرده وابسته كار به را او تقدير دست

 در كه نمايندگان به و رود نمي رأي صندوق پاي به نمايندگان  انتخاب براي فردا ،كند نمي تضمين را منافعش

 كه اصولي از بسياري ،نيايد پيش وضعي چنين هك آن براي .دهد نمي رأي ،هستند ما نشانده  دست عوامل واقع

 اعطا اعتصاب حق او به فقط عوض در و كنيم مي حذف قانون متن از كنند مي تضمين را او اقتصادي رفاه

 ،كند مي تحميل او بر فرمايش كار كه شرايطي نيز و مسلكش هم  رفقاي به اش وابستگي طريق اين از تا كنيم مي

   .شود بيشتر
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   كنيم مي پشتيباني نيسمكمو از ما



 آريستوكراسي نابودي با ولي ؛گيرد مي  صورت ما عوامل وسيله به و ما راهنمايي به بنا آريستوكراسي نابودي

 كه طور همان و كردند پهن مردم راه سر بر را خود دام ديگر شيوه به  پرستان پول بار اين و نيافت پايان داستان

 بر ما .اند گرفته اسارت به شديدا را آنها و نهاده كارگران گردن بر را خود استثمار يوغ پرستان پول ،بينيم امروزمي

 اشتراك« شعار تحت و برابري ،همكاري شعار زير سان بدين و كنيم مي بازي را كارگر حامي نقش ،صحنه روي

  يعني ؛ويشخ جوي جنگ نيروهاي صف به را كارگران ،خويش فراماسونري  اصول مطابق نيز و »جهاني مساعي

  رنج دست و كار از و بود برخوردار قانون حمايت از آريستوكراسي .كشانيم مي كمونيزم و آنارشيسم ،سوسياليزم

  به همواره ،منافعش حفظ خاطر به لحاظ همين به .كرد مي ارتزاق كشان زحمت

 اعضاي و هستند  انيپنه هاي فعاليت داراي كه شود مي گفته هايي انجمن به) Freemason (فراماسون .) 1 

 موسوم است اي محلي هاي انجمن داراي  فراماسونري دستگاه .كنند بازگو را آن ورسوم آيين نبايد ها انجمن اين

 ميالدي 19 و 18 قرن ابتداي در .كنند مي پيدا ارتباط هم با لژها وسيله به فراماسونري هاي انجمن .لژ به

 .درآمدند آن عضويت به فراواني سياستمداران و پادشاهان و افتي بسيار سياسي  رونق ،فراماسونري دستگاه

 اين عضويت انگلستان  پادشاه هفدهم ادوارد و آلماني شاعر گوته ،آمريكا جمهور رئيس اولين ،واشنگتن  جورج

 و شد تأسيس خاورميانه در فراماسونري دستگاه  شعب 20 قرن اوايل و 19 قرن اواخر در .داشتند را دستگاه

 اين در ،اروپايي هاي سياست پيشرفت براي اي وسيله و آمد وجود به تركيه و مصر ،ايران كشورهاي در آن ايلژه

 علت  به اما .كرد برپا ايران در فراماسونري لژ اولين ،خان ملكم ميرزا ،شاه ناصرالدين زمان در .شد كشورها

 وجود به ايران در انگليسي و  فرانسوي هايلژ ،خان ملكم ميرزا از پس .نكرد زيادي دوام وقت حكومت مخالفت

 بخش ،دوم جلد ،فارسي المعارف دائرة (.دادند ادامه  انقالب پيروزي از قبل تا خود سياسي هاي فعاليت به و آمد

 در فراماسونري« كتاب به ،ايران در فراماسونري هاي فعاليت نحوه از بيشتر  اطالع براي ) .1852 صفحه ،اول

  .شود رجوع رائين اسماعيل  نوشته »ايران
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 از بيشتر و بهتر تا باشد نيرومند و سالم ،كارگر كه خواست مي و داشت خاص توجه كارگران سالمت و تغذيه

 فكر يهوديان غير كشتار و مير و مرگ به ما .است نظريه اين  مخالف درست ما موضع اما ؛كند كشي بهره او

 از زيرا ؛باشد مي كارگر جسمي ضعف و غذايي مواد مستمر كاهش وگر در ،ما قدرت ،ديگر  عبارت به .كنيم مي

 هاي خواست عليه نتواند و باشيم داشته اختيار در را او تا آوريم در خود اسارت به را كارگر توانيم مي طريق اين
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 تسلطي از تر مطمئن  مراتب به ،آيد مي دست به كارگران بر گرسنگي ايجاد طريق از كه تسلطي .بكند اقدام ما

 خواهي زياده و نفرت ،حسد ،مردم توده ميان در .بود كرده كسب شاه و قانون مدد به آريستوكراسي كه است

 آنها هاي دست با دارند قرار راهمان سر بر كه را موانعي همه و كرده استفاده  مردم خشم از تا كنيم مي ايجاد

 تاج و كرد جلوس  سلطنت اريكه بر بشريت المع منجي و رسيد فرا موعود زمان كه هنگامي .سازيم كن ريشه

 بر ،دارند قرار گيرش جهان حكومت راه سر بر  كه را موانعي همه ،مردم توده هاي دست با ،نهاد سر بر شاهي

 .بدهند آگاهي آنها به ما  متخصصان كه آن مگر ،اند داده دست از را كردن فكر به عادت يهوديان غير .داريم مي

 از ،ندارند ،داريم پيش در جهاني حكومت به رسيدن براي ما كه هايي برنامه درك و تشخيص درتق آنها بنابراين

  روحي خصوصيات تشريح چون ،اي پايه هاي دانش و اطالعات ،دولتي مدارس در كه ماست بر رو اين

 بقبوالنيم آنها هب اطالعات گونه اين مدد به و بياموزيم آنان به) شناسي جامعه (اجتماعي حيات و) روانشناسي(

 اختالف هم با زندگي هاي هدف و ها سليقه لحاظ از و نيستند يكسان استعدادها و ها قابليت لحاظ از افراد كه

 بر ها انسان كه وقتي و كند مي  ايجاب استعدادها تناسب به را كار تقسيم ،فردي اختالفات اصل پذيرفتن .دارند

 پذيرند مي افراد سان بدين و آيد مي بوجود طبقاتي جامعه خود  به خود ،شدند بندي طبقه كار تقسيم اصل حسب

 تسليم رغبت با  داديم آنها خورد به اطالعاتي چنين كه اين از پس .نيستند يكسان قانون برابر در  طبقات همه كه

 وا را ها انسان ،تربيتي نظام چنين ،ديگر سوي از .كنند مي قبول ،دهيم آنها به كه را شغلي نوع هر و شوند مي ما

 درك سبب به همچنين .بپذيرند چرا و چون بدون و كوركورانه را سخني هر يا نوشته نوع هر كه دارد مي

 خواهند سالم يهوديان .برانگيخت باشد الزم كه موقع هر و شرايط هر در را آنها نفرت توان مي ،امور از ضعيفشان

 هنگام اين در .سازد مي ركود دچار را صنعت و دهد مي فزايشا را يهوديان غير نفرت ،اقتصادي بحران وجود ماند

 را اقتصادي بحران آتش ،ايم آورده دست به را آن قبال كه طال ياري  به نيز و مخفيانه عمليات مدد به توانيم مي ما

 به نيز و شانهاي ناآگاهي  سبب به مردم توده ،بريزيم ها خيابان به اروپا سراسر در را كارگران و سازيم ورتر شعله

 كارفرمايان خون كه گردند مي آماده ،ايم كاشته ذهنشان در كودكي آغاز همان در ما كه حسدي بذر وجود سبب

 از زيرا ؛رفت نخواهد يغما به اموالمان و ماند خواهيم سالم ميان اين در ما .ببرند غارت  به را آنها اموال و بريزند را

  .بينديشيم تدابيري خويش حفظ براي موقع به توانيم مي و آگاهيم خوبي به حادثه شروع زمان
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 دانيم مي خوبي به زيرا ؛شد خواهند ما حكومت تسليم يهوديان غير ،زمان گذشت با چگونه كه داديم نشان

 مردم هاي توده كه هنگامي .سازيم كن ريشه مؤسسات تمام از را خواهي آزادي و آزادي بايد موقع چه كه

 به را جهان رهبري توانند مي كه كنند مي تصور ،شود مي اعطا آنها به آزادي عنوان زير متيازهاا تمام كه بينند مي

 گذارند مي ما اختيار در را قدرت ،دستي دو و بينند مي نيازمند ما راهنمايي به را خود زودي به  ولي ؛گيرند دست

 و عنوان كه يابيم درمي ،آوريم ياد به را رانسهف  انقالب اگر .سپارند مي ما دست به را امور االختيار تام رهبري و

 از .گرفتيم عهده به ما را آن طراحي كه آن خالصه و كرديم فراهم را آن  مقدمات ،داديم آن به را كبير لقب

 تا شد خواهيم راهنما را او نيز آينده در و ايم بخشيده رهايي فراواني بندهاي و قيد از را بشر تاكنون ديرباز

 به و آورده فرود تعظيم سر ،دارد جريان هايش رگ در اسرائيل بني  قوم خون كه پادشاهي برابر رد سرانجام

 ناپذيريم شكست المللي بين نيروي يك ما حاضر حال در .شود تسليم ،بينيم مي تدارك جهان براي  كه حكومتي

 غير مردم هاي رذالت و ها يژگيو از .شويم مي حمايت ديگر طرف از و گيريم مي قرار حمله مورد  طرف يك از كه

 ،سويي از .هستند ترحم بدون العاده فوق ،ضعيف مردم  به نسبت و كنند مي اطاعت زورگو از كه است آن ،يهود

 مستبد هاي رژيم  خشونت و فشار زير كه شوند مي حاضر ،ديگر سوي از و ندارند را عقايد برخورد و تضادها تحمل

 مشخص را ما بودن مستقل ،يهود غير مردم در  هايي خصلت چنين وجود .ندنگشاي شكوه به لب و بدهند جان

  اين از تن بيست فقط عوض در ولي ،اند كشيده فراوان ستم ،زمانه ديكتاتورهاي  همه از يهودي غير مردم .كند مي

 درباره آنها نظر و دكنن مي تعبير چگونه را الذكر فوق هاي پديده عامي مردم راستي به .اند بريده سر را ديكتاتورها

 كه است اين پديده گونه اين تعبير ؟چيست ندارند هم با چنداني ارتباط ظاهرا كه هايي پديده چنين وقوع

 مردم به ولي ؛كنند مي زمزمه را همگان رفاه تأمين و ،برابري ،مردم  توده گوش زير عواملشان طريق از ديكتاتورها

 ،شده مشتبه  مردم به امر نتيجه در و است ميسر و ممكن يهود انيحكمر سايه در تنها وحدت  كه گويند نمي

 به .بخواهد خدا كه جا آن تا يابد مي ادامه  همچنان وضع اين و شود مي تبرئه ،خيانتكار و محكوم ،درستكار

 كه كنند مي مبدل نظمي بي به را نظمي گونه هر مردم زيرا ؛باشيم اوضاع از راضي و شكرگزار بايد ما راستي

 بر قدرتي و زور گونه هر عليه جنگ به را انساني جوامع ،آزادي كلمه .است ما سود به اوضاع اين  نتيجه

 از را آزادي واژه بايد ،رسيديم  سلطنت به ما كه زماني رو اين از .طبيعت قوانين و خداوند عليه حتي .انگيزد مي

 اين .كند مي مبدل خونخوار جانوراني به را ردمم هاي توده  واژه اين زيرا ؛كنيم حذف زندگي فرهنگ و قاموس



 از و روند مي فرو عميق خوابي به ،شد سيراب و سير خونابه و خون از هايشان شكم كه وقتي خونخوار جانوران

 ،نياشامند خون اگر زيرا ؛كشيد زنجير  به را آنها توان مي خوبي به حالت اين در .شوند مي خبر بي چيز همه

  .يابد مي  ادامه همچنان كشمكش و خوابيد نخواهند

  

  4 شماره پروتكل

 و ندارد ثابتي شكل حكومت ،نخست  مرحله در .گذارد مي سر پشت را مرحله چند حكومتي و جمهوري هر

  خوبي به فريبي عوام شكل حكومت ،دوم مرحله در .شود مي كشانده ديگر  سوي به سويي از مردم توده وسيله به

 البته .گردد مي منجر استبدادي  حكومت به آنارشيسم سرانجام و آيد مي وجود به ارشيسمآن آن از پس .گيرد مي

 خط نيز و داند مي متعهد و مسئول مردم برابر در را خود ،آيد مي در قانوني صورت به كه اي مطلقه حكومت ميان

 حكومت .دارد فراوان  وتتفا ،است مرج و هرج از ناشي كه اي مستبدانه حكومت با و است آشكار كامال آن مشي

 چهره تا كوشد مي ،استبداديش مظاهر بودن آشكار وجود با ،است مرج و هرج زاده كه اي مطلقه و استبدادي

 .شود مي اداره مخفي هاي سازمان و پنهان هاي دست وسيله به حكومت نوع اين .بدارد مخفي را خود واقعي

 دادن تغيير .باشند مي پوش پرده هم  نسبت همان به ،هستند پروا يب كه اندازه همان به رژيم گونه اين كارگردانان

 كمك مخفي عوامل به هم نسبت همان به ،باشد مؤثر رژيم سقوط در است ممكن كه اندازه همان به آنها

  .كنند حفظ سقوط خطر از را  حكومت تا كنند مي
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 قدرت چنين كه هستيم ما  اين ؟سازد واژگون را آن و درافتد نامحسوس قدرت يك با تواند مي كسي چه

 كار ما مقاصد براي و هستند ما خدمت در كوركورانه ،يهودي غير فراماسونرهاي چه اگر .داريم نامحسوسي

 خدا به اعتقاد ما .ماند خواهد باقي اسرارآميز و ناشناخته ديگران و آنها براي همچنان ما هاي برنامه اما ؛كنند مي

 براي ،داشته پيوندي  برابري و دوستي انسان ،برادري با ،باشد مبتني پرستي خدا بر اديآز اگر  كنيم مي متزلزل را

 الزم ما بر ،كند پيدا خود براي جايي هم اقتصاد در و نسازد وارد اي لطمه عمومي رفاه به ،باشد زيان بي جامعه

 را مادي نيازهاي و ببريم بين از يهودي غير مردم ميان در را خدا به اعتقاد هم و  آزادي به احترام هم كه است



 اين در ،كنيم حكومت مردم بر ما كه شود موجب خدا به اعتقاد اگر اما ؛سازيم اعتقادات گونه اين جايگزين

   .داريم وا تسليم به را مردم ،روحاني مردان  راهنمايي با و بپردازيم دين تبليغ به بايد صورت

 و صنعت متوجه را آنها فكر بايد ،كنيم سلب صهيونيست غير مردم از را انديشيدن قدرت بتوانيم كه آن براي

 را مشتركشان دشمن كه شود مي باعث ،منفعت به انديشيدن و ستد و داد به آنها شدن سرگرم .كنيم تجارت

 بسياري ،شدن  صنعتي بهاي به كه معني بدين .دهيم مي احتكاري جنبه صنعت به ،ديگر سوي از .كنند فراموش

 روز افزايش .كنيم مي احتكار را آنها ما و افتند مي ما دست به سرانجام كه شوند مي گرفته ناديده ها زمينه از

 سر را مردم ،ديگر سوي از اقتصادي هاي نابساماني و سويي از زندگي در افتادن پيش منظور به رقابت افزون

 به طال ،گيرد مي اوج سياسي و مذهبي ،يادار رتبه عالي هاي مقام به نسبت آنها نفرت و كند مي افسرده و خورده

 و رسد مي انفجار مرز به مردم ظرفيت ،شود مي  واقع توجه مورد مردم مادي نيازهاي ارضاء براي اي وسيله عنوان

  منبعث نفرت از قيام اين زيرا ؛ها خوبي اشاعه نه است ثروت كسب براي مردم  قيام .شوند مي آماده قيام براي

 جوامع پايين قشرهاي .گردد مي  قيام موجب ،جامعه ممتاز طبقه از محروم طبقه نفرت ،ديگر بيان به .شود مي

 غير علماي يعني ؛مان حريفان با سرانجام و خيزند مي پا به ممتاز  طبقه عليه ما رهنمودهاي پي در يهودي غير

  .پردازند مي نبرد به قدرت سر بر يهودي

  

  5 شماره پروتكل
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 پذير امكان نادرستي و تقلب  طريق از تنها ثروت آوري جمع ،گيرد مي فرا را جا مهه فساد كه جوامعي در

 جاري و ساري سنگين هاي مجازات طريق از تنها اخالقي قيود ،نهد مي ضعف به رو دولت قدرت ،گردد مي

 ليتمسئو  احساس شان جامعه سرنوشت برابر در مردم ،ندارند اجرايي ضمانت ،مقررات و قوانين ،شوند مي

 ،مديريتي سيستم چه كمك به و روشي  چه اعمال با .شوند مي گرفته ناديده نيز المللي بين مقررات و كنند نمي

  تمام كه مقتدر و »متمركز« العاده فوق سيستمي كه است اين پاسخ ؟كرد اداره را جوامع گونه اين توان مي

 هاي فعاليت تمام كه معني بدين .باشد آمد كار دمور اين در تواند مي ،گيرد دست به را جامعه درون هاي قدرت

 به ،اند كرده اعطا مردم به يهودي غير هاي رژيم كه را هايي آزادي  تمام و گرفت نظر زير بايد را مردم سياسي
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 را يهود غير هاي رژيم  هاي ناهنجاري و ها گسيختگي بتوانند مردم كه آورد فراهم را اي زمينه و كرد  سلب تدريج

 تمام در ما عمل راهنماي و الگو ،انگاره بايد ،شد گفته باال در آنچه .آورند ايمان ما قوم شاهنشاهي به و تهدرياف

 ،هستند ما مخالف عمل در چه و حرف در چه كه را كساني تمام وسيله اين به بتوانيم تا باشد ها مكان و ها زمان

 ؛نيست سازگار ما امروز هاي پيشرفت با الگوهايي و رهانگا چنين كه شود ادعا است ممكن .برداريم راهمان سر از

 اراده به بنا شاهان كه داشتند مي باور مردم ،دراز بس سالياني .دهيم مي نشان را ادعا اين نادرستي و كژي ولي

 از ولي ؛شوند مي  آنان تسليم دلي دو و ترديد بدون ،تصور همين نتيجه در و اند يافته استيال  مردم بر خداوند

 حكومت بودن جاوداني به نسبت آدميان انديشه در تزلزلي ،آورديم ميان به سخن ها انسان حقوق از ما كه زماني

  به نسبت را مردم اعتقاد كه هنگامي نيز و برديم بين از مردم چشم در را شاهان  تقدس و كرديم ايجاد شاهان

 آن سپس و ساختيم متمركز مالكيت در را آن و كشيديم خيابان به شاهان كاخ از را قدرت ،كرديم تضعيف خدا

 هاي تئوري و پردازي سخن كمك به يهودي غير مردم انديشه و فكر به دادن جهت .برديم غنيمت به را

 محاسبات ،آنها تحليل و تجزيه ،امور مشاهده در يهوديان ما .است ما مديران و متخصصان كار ،انگيز وسوسه

 است  ممكن تنها .نداريم رقيبي ،يكديگر با همكاري حس نيز و سياسي ايه برنامه  طرح ،مالي مسائل دقيق

 مردم توده چشم در را قوم اين  كه ايم كرده طرح هايي برنامه البته .كنند رقابت ما با زمينه اين در ها يسوعي

 احتمال .مكني مي عمل مخفي سازمان يك صورت به ما كه  شويم يادآور بايد ضمنا .سازيم اعتبار بي و ناآگاه

 به را ما امنيت سازش اين و كنند سازش هم با دنيا سراسر در ها يهودي غير ،معين زماني مدت براي كه رود مي

 دار ريشه و وسيع بسيار آنها موجود اختالفات زيرا ؛برد خواهيم در به سالم  جان ،خطر اين از ولي ؛اندازد خطر

 ايم انداخته هم جان به را  مردم طوري ما .كرد نخواهند پيدا را سازشي چنين جرأت ها زودي اين به آنها و  است

 قرن بيست طول در كه نژادي و مذهبي تعصبات خاطر  به يكديگر از مردم نفرت .گمانند بد همديگر به همه كه

 اگر  دليل همين به .كنند آشتي يكديگر با سادگي اين به مردم كه داد نخواهد اجازه ،است يافته تبلور گذشته

 بايد يهودي غير هاي دولت بنابراين .يافت نخواهد خود پشتيبان دولتي ،بردارد ما عليه را اش اسلحه بخواهد ملتي

 و است العاده فوق ما قدرت .بود خواهد بخش زيان نفسه في ما عليه توافقي و تباني نوع هر كه بسپارند خاطر به

 و ناچيز مسئله يك سر بر حتي توانند نمي ها تمل ،ما پنهان هاي دست حضور بدون .نيست ترديدي آن در

 تا ايم شده برگزيده خدا وسيله به كه هستيم قومي ما«:اند گفته پيامبران .برسند توافق به هم با خصوصي



 و كفايت ما .است كرده اعطا سرشار ذكاوت و هوش ما قوم به خداوند .»باشيم  جهان سراسر مردم فرمانرواي

 ذكاوت و هوش از كه هستند ديگري  اقوام البته .برسانيم انجام به را جهان رهبري مسئوليت تا داريم را آن لياقت

 درگيري و كشمكش اگر .بشوند ما حريف توانند نمي كه هستند هايي رسيده  دوران به تازه آنها ولي ؛برخوردارند

 سر دير خيلي زيرا ؛ندارند ار ما با برابري ياراي آنها و .بود خواهد وحشتناك كشمكشي ،شود ايجاد ما  بين

   .اند رسيده
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 آن و باشد مي ما دست در موتور  اين كه كند مي حركت موتوري كمك به دولتي هر ماشين هاي چرخ تمام

 گردش كه آن براي .باشد برخوردار اي العاده فوق ارزش از سرمايه  كه اند انديشيده تدابيري ما حكماي .است طال

 عمل گردش آزادي .گرفت كار به انحصاري صنعت و تجارت ايجاد راه در را آن بايد ،نشود محدود  ايهسرم عمل

 اين از كه دهد مي سياسي قدرت نوعي صنعت اندركاران  دست به ،صنايع گسترش و تأسيس جهت در سرمايه

 آنها كردن  آماده از تر دهسا خيلي مردم كردن سالح خلع امروزه .جست سود ،مردم استثمار  براي توان مي قدرت

 به بايد ما .است احساسات اين فرونشاندن از تر مهم خيلي مردم احساسات برانگيختن همچنان .است جنگ براي

  است اين ما مديران اساسي هدف .سازيم پاك ديگران وجود از را مبارزه صحنه و باشيم خود موقعيت حفظ فكر

 مسائل متوجه و منحرف اساسي  مسائل به انديشيدن از آنها افكار تا كرده تضعيف را مردم كردن فكر قدرت كه

 كه اند شده متقاعد جهان مردم باز دير از .باشند نداشته را ما دربرابر كردن مقاومت فرصت و شده اهميت كم

 آن ايبر ،شود مي جلب بيشتر مردم اعتماد ،شود پديدار عملي ،حرف دنبال  به اگر .دارد اثر ،حرف از بيش ،عمل

 منافع جهت در كه را آنچه تا آوريم وجود به مؤسساتي بايد ،ببريم را استفاده حداكثر اصلي چنين از بتوانيم  كه

 خود به ،انديش آزاد يك قيافه بايد نخست ،مردم فريب براي .بگذاريم نمايش به ،دهيم مي انجام مردم پيشرفت و

 قدر آن و بپردازيم  پراكني سخن به سپس و كنيم طرفداري فكري گرايش نوع هر و آزادي ،احزاب از و بگيريم

   .شوند خسته و زده دل سخنراني و زدن حرف از مردم كه كنيم سخنراني



 بايد ،داريم نگه سرگرداني و گيجي حالت در را مردم و سازيم آلوده را عمومي افكار بتوانيم كه آن براي

 پيچ در را خود ،يهوديان غير كه دهيم ادامه قدر آن را ملع  اين و كنيم پخش مردم بين در نقيض و ضد مطالب

 و عقيده  نداشتن ،ها سرگرداني اين از رهايي راه تنها كه شوند متقاعد و كنند گم متناقض  اطالعات خم و

 بدين را مردم كه است كساني اختيار در  سياسي واقعي اطالعات كه داشت توجه بايد .است سياسي اطالعات

   .است داري مملكت رموز از رمز  نخستين اين و كشانند مي اههبير به طريق

   :است زير شرح به داري كشور امر در ما موفقيت رمز دومين

 عاجز ،شكست علل و فهم از مردم  كه دهيم مي جلوه طوري هستند كار سر بر كه را هايي دولت شكست- الف

 تفاهم برقراري از مردم كه كنيم افراط طوري مردم ندگيز شرايط و  عاليق ،رسوم و آداب ارائه در عالوه به .شوند

   .شوند عاجز خود ميان

 ما تسليم كه احزابي ميان را  مساعي تشريك گونه هر امكان و كنيم ايجاد شديدي نفاق احزاب ميان-ب

   .ببريم بين از ،شوند نمي

 و ابتكار از باالتر خطري هيچ يراز ؛كنيم نابود ،نباشد ما سود به كه را خالقيتي و فردي ابتكار گونه هر-ج

 از ،آيد مي بر مبتكر فرد يك از كه كاري .باشد توأم هوش با ،خالقيت اگر ويژه به .نيست فردي خالقيت

 قوه  كه دهيم سوق جهتي در را يهوديان غير تربيت و تعليم بايد ما رو اين از ،آيد نمي بر عامي آدم ها ميليون

   .گردد خفه آنها ذهن در خالقيت نطفه و شود گرفته آموزان دانش از ابتكار

 به شوق و شور و آيد پيش برخورد و تصادم تا دهيم قرار هم روي در رو را مختلف هاي گروه عمل آزادي-د

 تسليم را آنها و كرده فرسوده را يهودي غير دول توانيم مي باال هاي روش كمك به .شود منجر شكست و نااميدي

 هاي دست كه طوري به كنيم بنا شيطاني  قدرت ابر يك دنيا هاي حكومت همه خرابه بر سپس و سازيم خويش

 ملل از يك هيچ مقهور كه بزند هم به آسايي غول قدرت چنان و برسد جا همه به بتواند قدرت ابر اين توانمند

   .نشود دنيا
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 وسيعي مقياس به آينده در يهودي غير وامعج كه كاالهايي و منابع ،عظيم هاي ثروت انحصار به خواهيم مي

 شكست با سياسي شكست از پس را جوامع اين كه اين تا بزنيم دست ،شد خواهند متكي خواهند آنها به

 خوبي  به را موضوع اهميت ،دارند حضور جلسه اين در اكنون كه داناني اقتصاد .سازيم  مواجه نيز اقتصادي

 اعالم و نماييم گوشزد  همگان به را قدرتمندمان حكومت اهميت بايد ،ممكن هاي روش تمام با .دريابند توانند مي

 غير آريستوكراسي« .شد خواهند برخوردار حمايتمان از ،شوند تسليم ما جهاني حكومت به كه كساني ،كنيم

 و زمين داشتن سبب به ولي ؛كرد تلقي مرده را آن بايد و ندارد سياسي قدرت پس اين از »صهيونيستي

 شده كه قيمتي هر به بايد رو اين از .كند تهديد را ما بزرگ خطري عنوان به توانند مي ،غذايي مواد خودكفايي

 و ببنديم ها زمين به  سنگين هاي ماليات بايد ،هدف اين به وصول براي .كنيم محروم زمين داشتن از را آنها

 چنين كمك به .بگذارند كاران طلب گرو در ،ضقر  گرفتن براي را خود امالك داران زمين كه آوريم پيش وضعي

 عادت قناعت به خصلتا كه ها آريستوكرات .شد خواهند ما تسليم شرط و قيد  بدون داران زمين ،تدابيري

  كنيم مي استثمار را ها صهيونيست غير ما .روند مي بين از زود خيلي ،شوند نمي  راضي اندك سرمايه به و اند نكرده

 البته .آوريم مي در خود انحصار به نيز را صنعت ،كرديم ذكر باال در) داري زمين مورد در (كه اتياقدام با همزمان

 خودداري اوليه مراحل در شديد انحصار از و دهيم مي قرار تعادلي  حالت يك در را صنعت ،نخست مراحل در

 و گردند متمركز خصوصي  شبخ در سرمايه ماال و صنعت كه است آن اوليه تعادل حالت از ما غرض .كنيم مي

 ما كه آنچه .درآيند ها بانك گرو به و آمده بيرون كاران طلب گرو از ها زمين .آيند وجود به خصوصي هاي بانك

 سان بدين و بيفتند صنعت چنگال به دو هر ،زمين بازده هم و كارگر كار حصل ما هم كه  است اين خواهيم مي

 بدون و دهند تشكيل را جامعه زحمتكش و كارگر طبقه ،ها يهودي غير و شود ذخيره ما نزد جهان هاي پول تمام

  كه آن خاطر به الاقل ،نشوند ما تسليم ديگري منافع خاطر به اگر شرايطي  چنين در .شوند ما تسليم شرط و قيد

 به را يهوديان غير صنعت بتوانيم كه آن براي .شد خواهند ما تسليم ،بمانند زنده بتوانند و باشند داشته درآمدي

  افزايش را مردم كاذب نيازهاي و كنيم مي رايج نيز را پرستي تجمل ،طلبي انحصار بر عالوه ،كنيم نابود كلي

 به گاه هيچ دستمزد افزايش  اين كه طوري به بريم مي باال را كارگرها مزد كه است اين ما ديگر اقدام .دهيم مي

 گردن به را گراني اين گناه و ببريم باال را عمومي ارزاق  بهاي كه است آن كار اين چاره .نشود تمام آنها سود

 كاهش را توليد ميزان اي زيركانه بسيار شيوه به حال عين در .بيندازيم دامي و كشاورزي  هاي فرآورده كاهش



 مدد به و دهيم مي رواج كارگرن  ميان در را كاري كم و طلبي مرج و هرج و اعتياد كه معني بدين .دهيم مي

 ميزان تا كنيم مي پاك يهودي غير هاي كرده تحصيل و متخصصان وجود از را زمين صحنه ،گوناگون هاي شيوه

   .كند پيدا  كاهش ،توليد

 في .كنيم مي عمل موقع به ما ،دريابند را مشكالت و شوند نايل حقايق فهم به يهوديان غير كه آن از پيش

 ،است مبتني آنها بر ما هاي تئوري كه سياسي اقتصاد اصول  ياري به ركارگ طبقه از هواخواهي پوشش زير ،المثل

   .كنيم مي برداري بهره خويش سود به كارگر نيروي از گاه آن و اندازيم مي راه به  داري دامنه تبليغات

  

  7 شماره پروتكل

 بايد مي ،سازيم يعمل زودتر  چه هر ،كرديم بحث آنها درباره قبال كه را هايمان هدف بتوانيم كه آن براي

 همه در كه است اين ما خواست .دهيم افزايش را پليس و نظاميان شماره نيز و افزارها جنگ توليد ميزان

   .كنند جانبداري ما از دار سرمايه اندكي تعداد و پليس ،سربازان ،كارگران ،جهان كشورهاي
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 به تا كنيم مي ايجاد دشمني و ورشش ،نظمي بي نوعي طريق از كشورها ساير در هم و اروپا سراسر در هم

 را كشورها ،نخست مرحله در كه است آن هدف اين به رسيدن  راه .ببريم چندان دو استفاده بتوانيم وسيله اين

 وقتي .سازيم برقرار  نظم ،هم و كنيم ايجاد نظمي بي هم ،لزوم مواقع در بتوانيم تا درآوريم خود نفوذ و سلطه زير

 در .كنند مي تلقي اي كننده تهديد نيروي عنوان به را ما وجود ،سلطه تحت كشورهاي ،مرسيدي نفوذي چنين به

 .اندازيم مي همديگر جان به را ها دولت ،مالي تعهدات ايجاد و اقتصادي ،سياسي هاي روش  اعمال با دوم مرحله

 تمام در خاصي زيركي با را خود حضور و نفوذ بايد ،برسانيم انجام به موفقيت با را برنامه اين كه آن براي البته

 با نيز و دهيم افزايش ،آيد مي عمل به كشورها بين مخاصمه ترك و  توافق منظور به كه مذاكراتي و ها مالقات

 كه جا آن از .كنيم مي  معرفي »توافق« طرفدار را خود ،درستكاري پوشش زير و ديپلماسي زبان يك از استفاده

 كه پيشنهاداتي واقع در يعني ؛شود مي عرضه آنها به  خارج از كه پيشنهاداتي يبرا همواره يهودي غير هاي ملت

 ما  كه شوند مي متقاعد و پذيرفته را ما پيشنهادات رو اين از ،اند قائل خاصي اهميت ،دهيم مي ارائه آنها به ما

   .هستيم بشريت خدمتگزار و منجي



  

   جهاني جنگ

 نيز را مخالف كشور همسايگان  حتي كه باشيم قوي قدر آن بايد ام ،كند مخالفت ما با بخواهد كشوري اگر

 يك به را آنها بايد ما گاه آن ،شوند متحد ما عليه همگي مخالف كشور با نيز همسايگان اگر .كنيم جنگ به تهديد

   .كنيم تهديد  جهاني جنگ

 گاه هيچ سياستمدار عمل و گفتار ،معني بدين .است كاري پنهان ،سياسي امور در ما موفقيت اصلي عامل

   .باشد يكي نبايد

 چنين كار روش .بردارند  قدم ما هاي خواسته جهت در كه كنيم مجبور را يهودي غير هاي دولت بايد ما

 ،باشند مي ما دست در تقريبا و معروف ،بزرگ قدرت  به كه مطبوعات طريق از را عمومي افكار كه بود خواهد

   .كرد خواهند توجه عمومي افكار به ها لتدو كه است  طبيعي و بدهيم شكل
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 .باشيم داشته اختيار در ،گيرند كار به ما عليه است ممكن مخالفانمان كه را افزارهايي جنگ تمام بايد ما

 از قضا و داوري هنگام به تا بكشيم بيرون قانونگذاري كتب ميان از را حقوقي هاي واژه ترين پيچيده بايد ضمنا

 چنين كه آن  براي ولي ؛كنند جلوه عادالنه غير و موجه غير است ممكن ها واژه اين البته .كنيم  استفاده نهاآ

 ،اصولي تا كنيم بيان زيبا عبارات قالب در را پيچيده هاي واژه و كنيم جويي چاره قبل از بايد ،نيايد پيش وضعي

   .كنند جلوه معقول و متعالي ،عالي ،اخالقي
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 رهبري كادر .كند مجهز ،آيند كار به موقع به كه تمدن مظاهر تمام با را خود بايد ما جامعه رهبري كادر

 خالصه و برجسته مديران ،كشته كار سياستمداران ،ورزيده مدافع وكالي ،نگاران روزنامه چون عواملي بايد

 با بايد  افرادي چنين .باشد داشته راختيا در ،اند بوده برخوردار عالي تربيتي و تعليم از ويژه مدارس در كه افرادي

 ،اند شده ساخته سياست الفباي با كه هايي زبان  همه و شناسي انسان ،) شناسي جامعه (جوامع اجتماعي ساخت

 آشنا ،كنند مي بازي هايي نقش آن در كه اي جامعه حساس مسائل تمام با بايد افراد اين وانگهي .باشند آشنا



 محيط شرايط نيز و يهودي غير مردم  ضعف نقاط و ها نارسايي ،عاليق ،تمايالت ،اسحس مسائل از منظور .گردند

 انتخاب يهوديان غير ميان از رهبري كادر مشاوران و معاونان  كه نيست گفتن به نيازي .است آنها زندگي

 زحمت به ريتمدي  به مربوط مسائل در را خود ،بشوند مدير و رئيس دارند عادت كه يهوديان غير .شد نخواهند

 ،پست و كنند مي امضاء بخوانند كه آن بدون را ها نامه معموال و دهند نمي تميز وسيله از را هدف و اندازند نمي

   .هايشان طلبي جاه ارضاء خاطر به يا كنند مي احراز مزد دست گرفتن منظور به يا را مديريت و رياست مقام

 به اقتصاد مباني و اصول آموزش  عالوه به .آورد مي در ودخ خدمت به را جهان اقتصاددانان تمام ما دولت

 ،صنايع صاحبان ،بانكداران مشورت از ما دولت .قائليم اقتصاد  علم براي ما كه است اهميتي نشانگر ،يهوديان

   .شد خواهد بيان اعداد و ارقام زبان به چيز همه و بود خواهد برخوردار ميليونرها و داران سرمايه

 يهوديان غير ميان از را افرادي  ناگزيريم ،بسپاريم مان يهودي برادران به را دولتي مشاغل نتوانيم هك زماني تا

 نگه جدا مردم از كامال را آنها و گيريم مي نظر زير را افراد  اين البته .كنيم انتخاب دولتي مشاغل تصدي براي

 محكوم اعدام احتماال و سنگين هاي مجازات به ،ندكن سرپيچي ما دستورات اجراي از افراد  اين چنانچه ،داريم مي

 ما منافع از خونشان قطره آخرين تا افراد اين  كه است آن هايي سختگيري چنين اعمال از غرض .شد خواهند

   .كنند دفاع
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 اربسي اهميت ،كنيد مي فعاليت و زندگي ممالكشان در شما كه مردمي خوي و خلق و خصوصيات به توجه

 هاي انگاره و الگو مطابق ،مختلف جوامع افراد كه زماني تا .دارد  هايمان برنامه كردن پياده و اجرا در سزايي به

 پياده يكسان و كلي  روشي با مطابق جوامع گونه اين در را هايمان برنامه توانيم نمي ،نشوند تربيت  دوباره ما تربيتي

 و خلق ،منش ،دهه يك از كمتر در توانيم مي ،كنيم آغاز آموزش با توأم و محتاطانه را ها برنامه اگر اما ؛كنيم

 خويش سلطه زير ،ايم ساخته مطيع پيش از كه افرادي مانند را آنها و داده تغيير را افراد ترين سرسخت خوي

   .درآوريم



 كار به را آنها ام فراماسونرهاي  كه هستند مستعاري هاي اسم واقع در برادري و برابري ،آزادي چون كلماتي

 به و آورده بيرون بودن استعاري صورت از را كلمات اين ،گشت آغاز ما شاهنشاهي حكومت كه هنگامي .برند مي

 ترين غلط ما معني  بدين ،آوريم مي در برادري آرمان و برابري وظيفه ،آزادي حق ،چون آلي ايده  عبارات صورت

   . »افتيم مي در گاو شاخ با« اصطالح به و دهيم مي انجام را كار

 دولتي اگر امروزه .كنيم مي حفظ ،باشند خوب كه را آنهايي تنها و بريم مي بين از عمال را قانوني گونه هر

 ،كند شروع را گرايي سامي عليه مبارزه اگر حتي-نباشد بعيد هم شايد ما تشخيص به بنا-كند اعتراض ما عليه

 به مورد اين در كه جا آن از .كند مي كارزار آماده را ما آينده نسل زيرا ؛رسد مي نظر به  ضروري و الزم مبارزه اين

   .كنيم تكرار را مطالب جا اين در ندارد ضرورتي ،ايم كرده بحث تفصيل

  

  يهود قدرتمند دولت

 العاده فوق شرايطي در كه ما توانمند دولت .ندارد وجود ما هاي فعاليت حوزه براي محدوديتي گونه هيچ

 توصيف ،شود مي مستفاد آن از قدرت و زور مفهوم كه ديكتاتوري  واژه با ،دهد مي ادامه خويش بقاي به قانوني

 موقع در  قانونگذاران كه بگويم شما به آگاهي و اطمينان كمال با كه هستم مقامي در اكنون  من .گردد مي

 و كنيم مي آغاز را خود وحشيانه تاركش زودي  به .كنند مي حكم ما مورد در سپس و نشينند مي داوري به مناسب

   .شويم مي سوار پيروزي مركب بر

 نيروها تمام ،حاكم حزب يگانه همچون زيرا ؛دهيم مي ادامه خويش فرمانروايي به زور اساس بر صرفا ما

 انتقام رحمانه بي ،آدميان سوزاندن حريصانه ؛از عبارتند ما نامحدود هاي حربه .شوند مي ما مطيع و مغلوب

   .كردن توزي  كينه سرسختانه و گرفتن
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 سلطنت مانند ؛مختلف عقايد و ها آرمان با افراد .گيرد مي فرا را جا همه وحشت و ترور ،ما تحريك به بنا

 ما اغواي به بنا و آمد خواهند در ما خدمت به) آليست ايده( گرا آرمان و سوسياليست ،فريب عوام ،طلب

 ،هايي طغيان  چنين وجود .بكشانند آشوب به را جا همه و زنند هم بر را شيآرام و نظم  نوع هر تا كوشند مي

 تا .كنند فدا را چيز همه ،آرامش و صلح برقراري  براي شوند مي حاضر مردم و كند مي دگرگوني دچار را ها دولت



 در .گرداند هيمنخوا باز سرزمينشان به را صلح ،نشوند ما تسليم و نكنند اعتراف ما جهاني قدرت به كه زماني

 و احزاب تجزيه اما .برسند توافق به سوسياليزم استقرار سر بر جهان دول تا زنند مي فرياد مردم ،شرايطي چنين

  اين در پول و گردد مي آغاز مردم ميان ،قدرت سر بر جدال .بپيوندند ما به مردم  كه شود مي باعث آنها ميان نفاق

   .بود خواهد ما آن از پيروزي و  شده ذخيره ما نزد ها پول همه كه است هيبدي .كند مي بازي را مهمي نقش ميان

 در را الزم اقدامات و ايم برده  پي يهودي غير جوامع مردم ناآگاه هاي توده و رهبران ميان اتحاد به قبل از ما

 سدي ،وحشت و ترس ايجاد طريق از مردم هاي توده و رهبران  ميان معني بدين .ايم داشته معمول زمينه اين

 را ها توده رهبري  زمام زودي به .باشد ما پشتيبان ،آينده در مردم توده كه ايم آورده پيش وضعي و ايم كرده ايجاد

   .كنيم مي هدايت ،شود مي ختم  هايمان هدف به كه مسيري جهت در را آنها و گيريم مي دست به

 آنها مراسم در بار يك گاه چند هر ،نشويم غافل ليك به يهودي غير مردم ناآگاه توده رهبري از كه آن براي

 مورد العاده فوق كه كساني به را امور اين تصدي ،دهيم انجام شخصا را كار اين نتوانيم اگر و كنيم مي شركت

 خصوصي طور  به گاه آن ،كردند اعتراف ما رهبري به مردم توده كه آن از پس .كنيم مي محول ،باشند ما اعتماد

 سوي به را آنها تا دهيم مي سياسي آموزش  آنان به و شويم مي مذاكره وارد آنها با سياسي ائلمس درباره

  تدريس مطالبي چه ،روستا فالن مدرسه در كه بكند تحقيق رود نمي كسي .دهيم سوق مان دلخواه هاي هدف

 ،شنيدند را مطلبي ملكتم رهبر يا دولت سياسي مأموران از يكي زبان از ما مردم كه آن محض به ولي ؛شود مي

   .رسانند مي جهان مردم تمام به را آن بلكه خويش كشور سراسر در را آن تنها نه

 اين كار گردش كه فنرهايي و ها اهرم ،يهودي غير هاي سازمان و مؤسسات موقع بي نابودي از جلوگيري براي

 سياست« .ايم گذاشته كار را آنها تر تمام هچ هر ظرافت و دقت با و ايم كرده تعبيه ،كنند مي تنظيم را ها سازمان

 تنظيم هاي اهرم  جاي به لزوم موقع در ،گيرد مي مؤسسات و ها سازمان از را هماهنگي و نظم  كه »عمل آزادي

 هاي آزادي و مطبوعات نيز و انتخابات ،قانونگذاري ،مديريت سيستم درون ،ديگر بيان به .كنيم مي پياده ،كننده

   .ايم داده  رواج را »آزادي فلسفه« و ايم برده دست جوامع اين تربيت و تعليم سيستم تر مهم همه از و شخصي
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   كشانيم مي فساد به را مسيحي جوانان



 آنها كه اصولي و ها تئوري اساس بر را آنها و كنيم مي غرق شاعرانه افكار از دريايي در را مسيحي جوانان ما

 عوض اساس از را قوانين كه آن بدون .بكشانيم فساد به را آنان  بتوانيم تا كنيم مي تربيت ،پنداريم مي غلط را

  به ،شود مي حاصل تفسيرها و تعبير اين از آنچه تا كنيم مي تبديل متناقض  تفسيرهاي و تعبير به را آنها ،كنيم

 در ،قوانين عيواق چهره كه ،شوند مي  باعث گيري چشم نتايج چنين البته .كند جلوه گيري چشم نتايج صورت

 از برهمي و درهم شبكه در كه را قوانين اصل نتوانند دولتي كارگزاران و بماند مخفي تفسيرها و تعبير اين پس

   .كنند تفكيك تفاسير و تعابير از ،اند گشته محصور قانونگذاري  سيستم

 و نقشه از يهوديان غير اگر كه بگوييد است ممكن .ناميم مي »اختيار تفويض تئوري« را باال روش اعمال ما

 چنين  وقوع از قبل ولي ؛كرد خواهند آغاز مان عليه بزرگ ستيزي و گردند مي مسلح ما عليه ،شوند آگاه ما طرح

 اين چاره آن و بلرزاند را پرجرأتي انسان هر پشت كه داد خواهيم مانوري و كرد خواهيم انديشي چاره اي حادثه

 موقع تا كنيم مي حفر عظيمي هاي داالن ،اروپايي كشورهاي پايتخت و بزرگ شهرهاي زيرزمين در كه است

  .سازيم منفجر را شهرها خطر  احساس
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 شما از خواهشم و ام گفته هم قبال كه است مطالبي همان تكرار واقع در ،بگويم خواهم مي امروز من آنچه

 ،مرزهايشان از خارج در سياستشان انعكاس و ازتابب به مردم و ها دولت ،باشيد داشته خاطر به كه است اين

 المللي بين  هاي كنفرانس در كه ،يهودي غير هاي دولت نمايندگان دانيم نمي حال .دهند مي  خاصي اهميت

 تا ،كنند مي صحبت ديگران احترام احساس  برانگيختن منظور به حقوق تساوي يا آزادي چون مسائلي پيرامون

  مسائلي درباره كه هنگامي ،كند مي ايجاب ما سياست صورت هر در .نمايند مي  درك را ها هواژ اين مفهوم حد چه

 مالكيت به احترام ،قانون برابر در تساوي ،مذهب آزادي ،مطبوعات آزادي ،بيان آزادي ،اختيار تفويض ،چون

 توجه ها واژه اين دقيق معني به بايد ،كنيم مي صحبت ها ماليات  تعيين و عدالت ،مسكن انتخاب آزادي ،فردي

 هرگاه و نگذاريم  ميان در مردم با پرده بي و صريح خيلي طور به را مسائل اين بايد ما ،ديگر بيان  به .باشيم داشته

 و سربسته خيلي طور به بالعكس .نبريم اسم آنها از صريح و قاطع طور به ،بشوند مطرح كه شد حاصل ضرورتي



  اسم باال مقوالت وقتي كه است آن ،باره اين در ما سكوت دليل .كنيم صحبت آنها درباره ،جزئيات ذكر بدون

 چيز چه كه بود خواهد باز  دستمان قطعا ،باشند نداشته آنها از دقيقي تصور مردم يعني ،باشند نشده گذاري

 نبوغ براي دممر ناآگاه هاي توده .شوند نمي تغييراتي چنين  متوجه مردم نتيجه در و كنيم كم چيز چه و اضافه

 چه اگر .كنند مي تمجيد آنها بار خشونت هاي روش از حتي و اند قائل  اي العاده فوق احترام ،خود سياسي رهبران

 بايد و رود مي شمار به  زيركي نوعي خود ،حال عين در اما ؛است پستي و رذالت ،رهبران بار خشونت  روش اين

   .گرفت ارك به مدبرانه را نيرنگ اين چگونه كه دانست

  

   است جهاني قدرت يك به يابي دست ما هدف

 را آنها قبال كه است هايي برنامه  كردن پياده ،ما قوم وظيفه كه كنم مي جلب نكته اين به را جهانيان توجه

 كه بارآييم طوري و بپردازيم خويش پرورش به چيز هر از پيش  كه است ضروري ما براي لذا .ايم كرده طراحي

 .برداريم  مان راه سر از را موانع بتوانيم تا شود عجين مان شخصيت با زورگويي و گستاخي ،رواييپ بي روحيه

   :گوييم مي چنين  مردم مختلف قشرهاي به گرفت صورت موفقيت با ما كودتاي كه هنگامي
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 و رزهام ،زبان و لهجه اختالف .رفت مي تباهي به رو داشتيد آنچه هر و گذشت بد بسيار شما به گذشته در

 در .كرد خواهيم اعطا آزادي شما به و ساخت خواهيم نابود ،بودند شما بيچارگي علل از همه كه را ها گرايي مليت

 خواهد عادالنه خود  اين ،كرديد تأييد اگر كنيم مي ارائه و عرضه شما به را آنچه .بشويد ما تسليم بايد شما عوض

 ،روز آن و كرد خواهند بلند دست سر بر را ما و پرداخت خواهند ام تحسين و تمجيد به زودي به مردم توده .بود

 تا كنيم مي  استفاده آن از ما كه است اي وسيله اصوال ،رأي .است شده برآورده ما آرزوهاي و اميد كه است روزي

 به گيري رأي اساس بر ،ها گردهمايي و مجامع  ترين كوچك در حتي كه دهيم مي ياد افراد به .بمانيم قدرت سر بر

 قرار تأييد مورد را ما ،سرزنش جاي به مردم اكثريت كه شد خواهد موجب  اي رويه چنين اعمال .برسند توافق

 زيرا كنيم مي دادن رأي به وادار  هايشان تفاوت ساير يا طبقاتي اختالفات گرفتن نظر در بدون را مردم همه .دهند

 خود كه كنيم مي القاء مردم به نيز و نيست كافي قاطع ثريتاك  يك به يابي دست براي كرده تحصيل افراد رأي

 و بريم مي  بين از يهوديان غير ميان در را آن تربيتي نقش و خانواده اهميت .هستند اهميت و اعتبار داراي افراد



 دهيم نمي اجازه آنها به .شود اداره ما وسيله  به صرفا بايد مردم توده زيرا ؛دهيم نمي كسي به وجود اظهار اجازه

 و ما هاي حرف شنيدن به بايد آنها .بكنند دادرسي تقاضاي كه دهيم نمي فرصت  حتي ،بايستند ما روي در رو كه

   .كنند عادت ما از اطاعت

 نمايند مي حركت مان دلخواه  جهت در و كنند مي انتخاب را خود سران ،ما راهنمايي به بنا ناآگاه مردم توده

 .است ما رژيم رهبران دست در همه ،آنها منافع نيز و درآمد و مستمري زيرا ؛شد خواهند ما رژيم تسليم و

 شده ريزي طرح نفر يك وسيله  به بايد ،كرد خواهيم عرضه را آن آينده در ما كه حكومتي سيستم چهارچوب

 هارچوبچ ،باشند سيستم اين مختلف هاي بخش پرداختن و ساختن اندركار دست متعددي افراد اگر زيرا ؛باشد

 ،باشيم داشته سيستم عملكرد  نحوه درباره شناختي ما اگر .بود نخواهد استوار و محكم چندان سيستمي  چنين

 زيرا ؛بپردازيم سيستم كلي طرح درباره نظر تبادل و بحث  به نبايد گاه هيچ ولي ؛آمد نخواهد پيش اشكالي

 هاي برداشت  به افراد كه شود مي موجب نظر تبادل و بحث عالوه به .شد خواهد كشف  آن اسرار از بسياري

 سيستم خواهيم نمي ما كه حالي در .شود مي  سيستم كاري دست و تغيير موجب خود اين و برسند متفاوتي

 منتخب افراد اي عده يا ناآگاه توده دست به ،اند داده انجام مان قوم نوابغ  كه را كاري و كند تغيير ،حكومت

   .شود  متالشي

 روي تنها بلكه ،كرد نخواهد  واژگون زودي به را موجود مؤسسات ساير ،شد ياد آن از باال در كه سيستمي

 همه سرانجام و شد خواهد موسسات جانبه همه و كلي  تغييرات به منجر نتيجتا كه گذارد مي اثر آنها اقتصاد

   .روند مي تحليل سيستم  درون در مؤسسات

  

آزادي سم   
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 هيئت و اريذقانونگ شوراي ،دولتي  شوراي ،سنا ،نمايندگي ،وزارت مانند ؛هايي واژه ،جهان كشورهاي تمام در

 اين رابطه درباره من كه ندارد ضرورتي و رسانند مي را دولت مفهوم  همگي ،تعددشان و تنوع وجود با ،اجرايي

 اين كاركرد اهميت  هب را شما توجه تنها .واقفيد امر اين به شما همه زيرا ؛كنم صحبت يكديگر با مؤسسات

 و اند كرده تقسيم خود بين) اجرايي ،قضايي ،اريذقانونگ( را دولت وظايف مؤسسات اين .كنم مي جلب موسسات



 تمام ،ببيند صدمه دولت ماشين از قسمتي اگر حال .كنند مي عمل هم با انسان بدن  مختلف اعضاي مانند

 نتيجه خواهم مي ،باال مقدمات به توجه با .ميرد مي جامسران و شود مي بيمار انسان بدن مثل ؛دولت دستگاه

  سرانجام و كرده نفوذ ها بافت ديگر به سم ،كنيم تزريق دولت هاي بافت از يكي  درون را آزادي سم اگر كه بگيرم

 طلبي آزادي سياست كه زماني از .كند مي روشن خوبي به را مطالب اين زير گفتار .شود مي دولت نابودي موجب

 مردم سان بدين و داد مشروطه حكومت به را خود جاي مطلقه حكومت  سيستم ،يافت راه داري مملكت امر به

 زيرا ؛ساختند متزلزل ،بودند برخوردار نسبي ثباتي از كه را مطلقه هاي حكومت خود دست با يهودي غير

 بار به ديگر چيزي ،احزاب ميان برخورد و توافق عدم ،كشمش ،تفاهم سوء ،نظمي بي جز مشروطه حكومت

 تريبون  كه افزود بايد .ندارد ديگر هدفي دولت نابودي جز كه است مكتبي ،مشروطه ،ديگر عبارت به .آورد نمي

 مهمي بسيار نقش ،مشروطه هاي حكومت  كردن متزلزل و واژگون در كه است بوده عواملي جمله از سخنران

 واژگون شديد انتقادهاي و حمله اثر بر ديگري از پس يكي ،مشروطه هاي حكومت  كه آن از پس .است كرده بازي

 مردم توده ميان از جمهوري رؤساي ما  قوم وساطت به گاه آن .افتند مي جمهوري حكومت فكر به مردم ،شدند

 همه .پذيرند خود رهبري به را ما نشاندگان دست ،دبدانن خود كه آن بي  يهوديان غير يعني ؛شوند مي انتخاب

 غير مردم پاي زير ما  دست به كه است نقبي مثابه به ،است گرفته صورت داري مملكت امر در كه باال  تحوالت

   .است شده حفر يهودي

 تحول جمهوري به مشروطه از و مشروطه به مطلقه از حكومت ما وساطت به كه داديم نشان باال گفتار در

   :كنيم بحث جمهوري تحكوم  هاي ويژگي درباره اندكي خواهيم مي اينك .كرد پيدا

 مان نشاندگان دست و عوامل  ترين موثق ميان از را]  نفوذمان تحت [ يهودي غير هاي حكومت جمهور رئيس

   .نماييم مي انتخاب  گيري رأي اساس بر را او سپس و كنيم مي نامزد
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 سلب جمهور يسرئ از را قانون تعويض و تغيير حق ،ايم كرده تدوين قبل از ما را قوانين كه جا آن از

 .كند دفاع اساسي قانون از ،لزوم موقع در بتواند تا نماييم مي  منصوب قوا كل رياست به را او عوض در .كنيم مي

 پيش از ما كه است قوانيني حفظ تنها مسئوليتش و هدف كه است اختياري فاقد فرد عمال ،جمهور رئيس

   .ايم كرده تدوين



 به تصرفي و دخل ،قوانين در تواند نمي ما جز كسي و باشد مي ما دست در ،معما كليد كه است روشن بسيار

   .آورد عمل

 و كنيم مي سلب مجلس رئيس از را دولت كردن استيضاح حق ،يهودي غير هاي دولت اساسي قانون در

 كه مردمي دل در را سياسي شوق و شور بتوانيم وسيله بدين تا رسانيم مي ممكن حداقل به را نمايندگان تعداد

 پيش وضعي  گاه آن ،آورد بار به هايي دشواري اي رويه چنين اگر .بكشيم ،هستند سياسي  مسائل مشتاق

   .كنند پيدا  تمايل سياسي هاي فعاليت به مردم از بسياري گروه كه آوريم مي

 جلسات تعداد و كنيم مي تفويض جمهور رئيس به را سنا مجلس معاون و جمهور رئيس معاون انتصاب حق

 رئيس به وانگهي .باشد نداشته جلسه چند از بيش ،ماه هر در  مجلس كه طوري به دهيم مي كاهش را جلسم

 داشت خواهد اختيار مثال ؛كنم مي تفويض ،مجلس مورد در اختياراتي ،هست هم مجريه قوه  رئيس كه جمهور

 چنين نتايج و عواقب كه آن براي اما .كند  منحل را مجلس يا و فراخواند توضيح براي را مجلس اعضاي كه

   .كنيم انديشي چاره بايد ،نشود ما هاي برنامه گير گريبان ،هستند قانوني غير همگي كه اعمالي

 با كه آن براي ولي ؛است شده  داده اختياراتي قانون طبق جمهور رييس به ،شديم يادآور كه طوري همان

 اقدامات با تا داريم مي وا را رتبه عالي مقامات و وزيران ،نكند ميل  مطلقه حكومت سوي به اختياراتش از استفاده

 دولتي شوراي و سنا ،وزيران شوراي وسيله به كار اين كه است بهتر البته .كنند جلوگيري او نفوذ  اعمال از خود

   .افراد وسيله به تا بگيرد انجام

 ،كرديم ديكته او به ما كه  زمان هر و كند مي تفسير و تعبير را قوانين ،ما تشخيص به بنا ،جمهور رئيس

 قوانين كه داشت خواهد را حق اين او ،مردم سعادت و رفاه بهانه به عالوه به .دهد تغيير را قوانين تواند مي

   .كند پيشنهاد جديدي

  

   ماست هدف ،ها دولت نابودي
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 سرانجام و كنيم مي همفرا را  يهودي غير هاي دولت نابودي زمينه اندك اندك ،گفتيم قبال آنچه به توجه با

 دول اساسي قانون اصول نامحسوسي طور به ،يافتيم دست  قدرت به كه اين از پس .گيريم مي دست به را قدرت



 را خود قوم  مطلقه حكومت ،رسيد فرا موعود زمان كه هنگامي و كنيم مي حذف گام به گام را صهيونيست غير

 است ممكن ،گردد نابود يهودي غير دول اساسي قانون هك آن از پيش .سازيم مي حكومتي نوع هر جايگزين

 از ،برند مي سر به انتظار و بيم حالت در مردم ،اي دوره چنين در .ببرند پي ما مطلقه حكومت حقانيت  به مردم

 چنين خود رهبران از و شوند مي خسته شدت به هستيم آنها موجب ما كه خود دول هاي نارسايي و نظمي بي

   :خواهند مي

 و ها مليت ،مرزها را ها نابساماني و سازد متحد را زمين روي مردم همه كه خواهيم مي پادشاه يك تنها ما« 

 ما به توانند نمي فعلي رهبران كه آرامشي و صلح بتواند كه  خواهيم مي پادشاهي .سازد كن ريشه را مذاهب

   .»آورد  فراهم ما براي ،بدهند

 كه است الزم ،كنيم ايجاد جهان  مردم همه دل در را خود قوم مطلقه حكومت استقرار آرزوي كه آن براي

 كشمكش و بيماري ،گرسنگي ،عقيده اختالف اثر بر مردم كه طوري  به .كنيم تيره هايشان دولت با را مردم رابطه

 ديگري چيز به ،ما بخش نجات حكومت به بردن پناه و هايشان دولت دست از رهايي به جز و آيند تنگ به

   .نينديشند

 نفس فرصت لحظه يك دنيا ملل به و نباشيم كوشا داريم پيش در كه هايي هدف به رسيدن راه در اگر

   .برسيم  هايمان هدف به توانيم مي سختي به ،بدهيم كشيدن

  

  11 شماره پروتكل

 قوه از زئيج ،شورا اين .آيد مي حساب  به رهبر قانوني قدرت صريح كننده بيان ،گذشته همانند دولت شوراي

   .نهاد نام »رهبر هاي نامه تصويب و قوانين بر نظارت  كميته« را آن توان مي كه است اريذقانونگ

 زير طريق به مقررات و قوانين انشاء  عالوه به .آمد خواهد حساب به جديد اساسي قانون از جزئي ،باال مفاد

   :است پذير امكان

   .قوانين بر نظارت كميته اتپيشنهاد پوشش تحت ،مقننه قوه طريق از- الف
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   .دولت شوراي تصويب با و جمهور رئيس پيشنهاد طريق از-ب



   .كودتا وسيله به ضروري موارد در-ج

 جزئيات به پرداختن صرف را خود وقت اندكي اينك و ايم كرده بحث تقريبا ،قوانين به مربوط كليات درباره

 ذكر از من منظور و درآوريم حركت به ،ايم كرده بحث القب كه جهتي در را دولت ماشين بتوانيم تا كنيم مي

 بسياري خالصه و گيري رأي اصل ،عقيده آزادي ،ها انجمن تشكيل حق ،مطبوعات آزادي  كه است آن ،جزئيات

 ،جديد اساسي قانون اعالم از پس كه اين يا  كنيم پاك هميشه براي آدمي ذهن لوح از بايد را ديگر چيزهاي

 ظهور  منصه به را خود مقررات توانيم مي ما تغييرات اين انجام از پس زيرا ؛گردانيم  بنيادي تتغييرا خوش دست

 اين در ،كنيم ايجاد را  تغييرات اين ما و ،بگذرد اساسي قانون انتشار و اعالم از طوالني مدتي اگر اما .درآوريم

   :آورد زير در توان مي را طراتخ اين وجود داليل .كرد خواهد تهديد را ما توجهي قابل خطرات صورت

 از .شود مي ايجاد مردم در  تغييرات از ترس نوعي رواني لحاظ از ،دهيم انجام عجوالنه را تغييرات ما اگر

 لطمه خويش ناپذير لغزش جايگاه و شأن به ،كنيم عمل تغييرات  انجام مورد در افراطي خيلي ما اگر ديگر سوي

 اين در .ايم شده  تغييراتي چنين انجام به مجبور كه ايم كرده احساس را خطر ما هك گويند مي يا  ايم ساخته وارد

 قانون اعالم آغاز همان از كه است اين خواهيم مي ما آنچه .شود مي وارد لطمه اساسي قانون جايگاه به باز ،صورت

 كنند  احساس فورا ،برند مي سر به وحشت حالت در هنوز جهان مردم كه حالي در  يعني ،كودتا پيروزي و اساسي

 وجود راهمان سر بر را آنچه ،مقاومت  بدون توانيم مي و هستيم ناپذير شكست و قدرت پر ،قوي العاده فوق ما كه

 هم روي چشم آنها حال اين در .كرد نخواهيم تقسيم آنها با را قدرت  كه كنيم تفهيم مردم به و برداريم ،دارد

   .نشينند مي ما دستور نتظارا به و شوند مي راضي ،گذارند مي

  

   گرگيم ما

 چه ،زند مي گله به گرگ وقتي  كه دانيد مي شما و هستيم گله اين هاي گرگ ما و گوسفند گله ،يهوديان غير

   ؟افتد مي اتفاقي
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 قول آنان به ما كه :است  آن گويند نمي چيزي و گذارند مي هم روي چشم ،يهوديان غير كه اين علت

 گرفته آنها از كه هايي آزادي تمام ،كرديم سركوب را احزاب تمام و رام را دشمنان كه آن محض به دهيم مي



  بازگرداندن براي را آنها كه كشد مي طول مدت چه بگوييم كه ندارد ضرورتي .گردانيم مي باز آنها به ،شده

   .داريم مي نگه انتظار حال در هايشان آزادي

 به ما كه آنچه واقعي مفهوم به ها صهيونيست غير چرا و ؟ايم گرفته شپي در را مشي خط اين ما دليلي چه به

 ،مستقيم صراط جاي به هايش هدف به رسيدن براي ما پراكنده قوم چرا ؟كنند نمي توجه ،كنيم مي فرو ذهنشان

 ريفراماسون هاي سازمان وسيله به را كارهايمان ما كه است آن دليلش ؟كند مي طي خم و پيچ پر راه همه اين

 غير گله اين و نكنند ظن سوء و گمان هايمان هدف بر كنيم مي كوشش و دهيم مي انجام ،هستند ناشناخته  كه

 و هستيم خداوند برگزيده يهوديان ما .بپاشد خاك خود رفقاي چشم به و بپيوندد ما فراماسونري به يهودي

 در .رود مي شمار به ضعف نوعي ،همگان چشم در ما پراكندگي .اوست عنايات از جهان سراسر در مان پراكندگي

   .ايم گرفته قرار جهان سراسر بر  فرمانروايي آستانه در اكنون ما زيرا ؛است قدرت نوعي ما براي خود اين كه حالي

   .نيست زيادي فاصله ،ايم كرده طرح آنچه نهادن بنا زمان تا

  

  12 شماره پروتكل

 به دهيم مي دست به آزادي از ما كه تعريفي اما ؛كرد تعبير متعددي هاي صورت به توان مي را آزادي واژه

   :است زير شرح

 به تواند مي آزادي از تعريفي  چنين .بداند مجاز را آن قانون كه عملي هر دادن انجام حق ،يعني ؛آزادي

 بود يمخواه مختار ما و است ما دست در قانون زيرا ؛كند كمك  هايمان هدف به رسيدن در را ما وجهي بهترين

 كرد عمل نحوه .كنيم اضافه قانون به ،خواهيم مي را آنچه هر و كنيم حذف قانون از ،خواهيم مي را آنچه هر

  :بود خواهد زير شرح به ما حكومت قلمرو در مطبوعات
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 ما ،دارند مردم احساسات  نشاندن فرو و برانگيختن در بزرگي بسيار نقش مطبوعات كه جا آن از- الف

   .كنيم استفاده هايمان هدف به رسيدن  جهت در احساساتي چنين از موقع به توانيم مي



 خدمت به را آنها ما رو اين از ،هستند  كساني چه خدمت در مطبوعات دانند نمي مردم بيشتر كه آنجا از-ب

 كنترل و نظارت زير ،دهند قرار حمله مورد را مطبوعات است ممكن  كه هم عواملي حتي و آوريم مي در خود

   .دهيم مي قرار شديد

 قدرت به ما وقتي ولي ؛است سنگيني  العاده فوق هاي هزينه داراي ،مطبوعات نشر و چاپ ،تأسيس امروزه-ج

 افراد به را مطبوعات تأسيس اجازه ،سنگين هاي سپرده اخذ و تمبر حق ،ماليات دريافت قبال در تنها ،رسيديم

 پيش وضعي ،ديگر  سوي از .شود مي سرازير ما دولت خزانه به هم توجهي قابل پول ،طريق اين از و  دهيم مي

 دولت هاي لغزش روي نتوانند نيز مطبوعات و بماند  مصون مطبوعات انتقاد حمله خطر از ما دولت كه آوريم مي

   .بگذارند انگشت ما

   .كنيم مي  تعطيل عمومي افكار كردن متشتت بهانه به را مطبوعات ،بخواهيم گاه هر-د

 خود كه را هايمان سياسيت از بعضي ،مطبوعات در گاه به گاه كه داريم مي وا را مان عوامل از يبعض-ه

  .است كردن گم رد ،كار اين از غرض البته .دهند قرار حمله مورد ،خواهيم مي

  

   كنيم مي كنترل را مطبوعات ما
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 تا حاضر زمان در البته .بگذارند  مردم اختيار در را خبري كمترين ما اطالع بدون توانست نخواهند مطبوعات

 خبري كانون چند از را خود اطالعات ،جهان خبري هاي كانون تمام زيرا ؛ايم رسيده هايي هدف چنين به حدودي

 هر و افتاد خواهند ما دست  به تماما نزديك ي آينده در محدود خبري كانون چند اين .كنند مي دريافت محدود

 مطبوعات مورد در كه را تدابيري اگر .كنند مي پخش  جهان سراسر در ،كنيم مي ديكته آنها به ما را آنچه

 از را جهان وقايع آنان و آيد مي در ما تسخير به يهوديان غير فكر و ذهن ،آوريم در اجرا مرحله به ،ايم انديشيده

 وجود كشوري ،اضرح زمان در اگر راستي به .نگرند مي ،گذاريم مي آنها چشم به ما كه رنگيني هاي عينك  پشت

 ؟بشود ،نامند مي نامرئي دولت را آن ،احمق يهوديان غير كه ما كشور تشكيل مانع تواند مي كسي ،باشد نداشته

 مجددا را مطبوعات آينده بگذار .نهند مي  گردن ما فرمان به ها دولت همه ،جهان كشورهاي نابودي با مسلما

 داشتن به ملزم را آنها ،بپردازند روزنامه و كتب نشر ،چاپ ،ونچ  كارهايي به بخواهند كه كساني .كنيم بررسي



 با .گردند محروم  اي نامه اجازه چنين مزاياي از بالفاصله ،تخلف صورت در تا كنيم مي ويژه نامه  اجازه و مدرك

 افتاد خواهد دولت دست به مدرك صدور و شد خواهد  فكري لياقت نشانه ،تحصيلي مدرك ،روشي چنين اعمال

   .نيفتند راه آن و اين دنبال ترقي و پيشرفت بهانه به و نشوند گمراه خواهيم مي كه  راهي از ،مردم توده تا

 خيال به را آدمي كه است  نامطلوبي راه ،آدميان خيال و انديشه به اتكاء نداند كه هست شما از كسي آيا

   ؟آيد مي وجود به ها انسان بين قدرت سر رب كه است مرجي و هرج آن حصل ما و دهد مي سوق احمقانه هاي بافي

 اگر .شكند مي را محدوديتي نوع هر و سازد مي متبادر ذهن به را بندي و قيد نوع هر از آزادي ،پيشرفت واژه

 كس هر شرايطي چنين در .دارد مصداق ،فكري مرج و هرج زمينه در الاقل ،نكند صدق موارد همه در اصل اين

 به همه و شوند مي گرفتار  مرج و هرج از اي شبكه در همگي و پردازد مي خويش رقيب شكار به آزادي تصور به

  .كنند مي اعتراض همديگر

 ،روزنامه همانند ،ادواري نشريات و مجالت از .كنيم مي مجالت متوجه و معطوف را خود توجه ما اينك

 برابر دو صفحه سي از كمتر كتب براي وجوهي چنين .كنيم مي وصول  احتياطي سپرده نيز و تمبر حق ،ماليات

 به چاپي مطالب نوع  ترين زهرآگين ،مجالت اصوال .كنيم مي تلقي »جزوه« را كتب گونه اين ما زيرا ؛شد خواهد

 نويسندگان ديگر سويي از و يابد كاهش نشريات گونه اين تعداد سويي از كه است آن ما كوشش و روند مي شمار

   .شود  خسته ،بلند مطالب خواندن از خواننده و شود زياد مطالب حجم و ندبنويس بلند  مطالب شوند مجبور
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 در .شود مي كم نشريات گونه اين  به نسبت مردم رغبت ،شوند تمام گران نشريات نوع اين كه وقتي ويژه به

 به را اآنه عالوه به گذارد مي اثر ما منافع جهت در خواننده ذهن  روي ،كنيم مي منتشر خودمان ما آنچه ضمن

 ،مجازات اعمال و ماليات وصول .بخوانند حريصانه را آنها مردم تا ،دهيم مي قرار دسترس در ارزان بهاي

 نخواهد آن چاپ به مبادرت كسي ،بنويسد چيزي ما عليه بخواهد اي نويسنده اگر و كند مي وابسته را نويسندگان

 اجازه مسئول مقامات از آن نشر و چاپ براي بايد هكنند چاپ يا ناشر ،بشود چاپ بخواهد مطلبي اگر ضمنا .كرد

 دو ،نگاري روزنامه و ادبيات .است كار در ما عليه هايي نيرنگ  چه كه فهميد خواهيم قبل از ما بنابراين .بگيرد

 چنين .آورد مي در خويش تملك به را ها روزنامه اكثريت ما دولت ،بنابراين .روند مي شمار به تربيتي مهم عامل

 كه دهد مي قرار موقعيتي در را ما و ساخته خنثي را خصوصي هاي روزنامه و مطبوعات نامطلوب تأثير امياقد

 امتياز ،بدهيم مردم به را روزنامه نوع ده انتشار امتياز و  اجازه اگر .بگذاريم سزايي به تاثير ،عمومي افكار روي



 ظن سوء مردم در كه گيرد صورت بايد طوري كار اين البته .دهيم مي اختصاص خود  به را روزنامه سي انتشار

 مخالف نظراتي ظاهر به ،كنيم مي منتشر خود كه هايي روزنامه ،ظن سوء ايجاد از احتراز براي .نكند ايجاد

 ما دام در زودي به و شده طرف بر كامال ما به نسبت مان مخالفان  بدگماني طريق بدين و دارند مي ابراز خودمان

   .كنند وارد اي ضربه توانند نمي و دشون مي گرفتار

 علم قد ما منافع عليه هميشه  كه هستند رسمي هاي ارگان ،اول رده در .دارند جاي رده سه در ما مخالفان

   .نيست مالحظه قابل چندان آنها تاثير اما ؛كنند مي

   .ستا اهميت  كم و ماليم آنها حمالت كه دارند قرار رسمي نيمه هاي ارگان ،دوم رده در

 در .ايم كرده تعيين را آنها خود ما واقع در اما هستند ما مخالف ،ظاهر به كه دارند قرار كساني سوم رده در

 گونه اين ما واقعي مخالفان .دارند اصطكاك ما با رسد مي نظر به كه دارد وجود مطالبي ،دسته اين هاي نوشته

   .كنيم  شناسايي را آنها ما كه شوند مي باعث و هكرد تلقي خود هاي مخالفت نوع از را ظاهري هاي مخالفت

 آريستوكراتيك چون افكاري  حتي و گوناگون مطالب از بود خواهد تركيبي ،ما هاي روزنامه تمام محتواي

 .شوند مي تبليغ ها روزنامه گونه اين وسيله به كه) آنارشيسم ( طلبي مرج و هرج و گري انقالبي ،خواهي جمهوري

 نظارت آن وظيفه و دارد قرار انگشتي دست هر سر بر كه دارند دست صد هندي معبود ويشنو  ونهمچ ها روزنامه

 افكار و يافته شدت نيز ها دست حركت ،شود مي تشديد قلب ضربان كه هنگامي .است عمومي افكار بر سلطه و

  دست از را اوتشقض قوه ،آيد مي هيجان به فردي وقتي زيرا ؛شود مي داده سوق ما منافع جهت در عمومي

 ما هاي روزنامه مطالب تكرار  به كه ناآگاهي افراد عالوه به .پذيرد مي را پيشنهادي و نظر گونه هر و دهد مي

 ها روزنامه زيرا ؛اشتباهند در سخت ،باشند مي آنها نظرات  كننده بيان ها روزنامه كه كنند مي فكر و پردازند مي

 بيرقي  دنبال به واقع در ،كنند مي دفاع احزاب از سنجيده كه هم افرادي .هستند ما نظر و  خواست بيانگر صرفا

   .ايم برافراشته برايشان ما كه روند مي راه
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 ارائه و تنظيم در را دقت  نهايت بايد ،آوريم در حركت به را خود جوي مبارزه هاي روزنامه كه آن براي

 گردآوري به و كنيم مي تأسيس مطبوعات مركزي خشب  عنوان تحت را اي مؤسسه البته .ببريم كار به مطالب

  .پردازيم مي  مطالب و ها نوشته



 با متناسب را مطالبي چه  كه گيرند مي تصميم ،كنند جلب را توجهي كه آن بدون ،مركز اين در ما عوامل

 هر بتوانيم ما تا اندازند مي راه به مطبوعات قلمرو در دروغين  جنگي و متناقض هاي بحث ضمنا .كنند منتشر روز

   .كنيم بيان را خود  نظرات بيشتر چه

  

  شود مي چاپ دروغ مطالب فقط

 ،باشد مي نامحسوس مردم  براي كه آن دليل به ،ايم گرفته پيش در مطالب ارائه و تنظيم براي ما كه روشي

 زيرا ؛ستيمه راضي بسيار روش اين كاربرد از ما .كند مي  جلب ما حكومت به نسبت را آنان كامل اعتماد

 گوييم مي را  حقيقت گاه .فرونشانيم يا برانگيخته سياسي مسائل به نسبت را مردم احساسات  گاه به گاه توانيم مي

 آنان زيرا ؛كنيم مي غلبه خود دشمنان بر  كه مطمئنيم ما .كنيم مي ارائه متناقض مطالب هم زماني و دروغ گاه و

   .كنند ابراز مطبوعات ريقط از را خود نظرات ما همچون توانند نمي

 ،دارند مي ابراز مطبوعات در را خود ظاهري هاي مخالفت و دارند قرار سوم رده در كه ما مخالفان كه گفتيم

   .كنيم مي تكذيب شدت به را آنها انتقادات ،خود رسمي نيمه هاي ارگان در باشد الزم هرگاه

 به فراماسونري همكاري هاي نشانه  به ،بگيريم نظر رد مثال عنوان به را فرانسه مطبوعات ،امروزه اگر حتي

 پيشگويان چون و ارتباطاند در هم با اسرارآميزي طور به مطبوعات  هاي ارگان تمام .بريم مي پي جا آن در خوبي

 در ،اسرار كه زماني تا و بگيرند منبع افشاي به تصميم همگي كه آن مگر ،كنند نمي افشا را اطالعات  منبع ،قديم

 توده و كرده جلب را كشور مردم اكثريت توجه ،نگاران روزنامه  منزلت و جايگاه ،باشد محدودي تعداد ختيارا

   .افتند مي راه آنها دنبال به شوق و شور با مردم
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 يعني ؛دهيم گسترش ها استان  سطح به مطبوعات زمينه در را خود شده حساب هاي فعاليت دامنه بايد ما

 تمام و تام ضرورت برايمان ،شوند مي موجب كشورها مراكز بر را ما تسلط كه هايي انگيزه و اميدها برانگيختن

 البته .هستند ها استان مردم مستقل هاي خواست ،ها خواست گونه اين كه كنيم مي وانمود ها پايتخت به ،دارد

 حداكثر كه موقع آن تا است اين خواهيم مي  آنچه .هستيم ما ها استان در حوادث گونه اين بروز واقعي منبع

 از بريدن .دهيم قرار ها استان مردم عمومي افكار محاصره در را كشورها پايتخت بايد ،داريم اختيار در را قدرت



 »انتقالي دوره« ،شود مي ها رژيم تمام بر  كامل غلبه به منجر ما نظر به كه جديد رژيم به پيوستن و گذشته رژيم

 رژيم براي .كنند منعكس را مردم هاي كژي و ها نادرستي كه داد اجازه  مطبوعات به نبايد دوره اين در .دارد نام

 به جنايت از مواردي اگر .است گرديده كن ريشه كلي به جنايت كه كند متقاعد را همه ،است ضروري جديد

  .ديگر كس نه باشند خبر با موضوع از آن شاهدان و قربانيان بايد فقط ،پيوست وقوع

  

  13 مارهش پروتكل

 خدمتگزاران صف در و بنشينند  ساكت و آرام كه كند مي مجبور را يهوديان غير ،روزانه غذاي و قوت به نياز

 ،عوامل اين .فرستيم مي مطبوعات به و كنيم مي انتخاب را  عواملي ،افراد همين ميان از .درآيند ما متواضع

 قرار نظر تبادل و بحث مورد ،بشوند منتشر  يرسم اسناد صورت به تا نيست مان مصلحت به كه را مسائلي

 خود كه طور آن را شده بحث مطالب و گيريم مي قرار مباحثات گونه اين  جريان در ما حال عين در .دهند مي

 ،افتاد جا مردم بين در موضوعي  وقتي است بديهي .كنيم مي عرضه مردم به مطبوعات وسيله به ،خواهيم مي

 به كه موضوعاتي از را مردم فكر ،لزوم موقع در عالوه به .بشود  آن ابطال و نفي ارخواست كند نمي جرأت كسي

  .كنيم مي ديگري مسائل متوجه و كرده منحرف ،اند شده مطرح  مطبوعات وسيله

 وانگهي .عاجزند سياسي مسائل  ترين افتاده پا پيش فهم از كه هستند فكري كوته افراد ها يهودي غير اصوال

 ،اند مسائل گونه اين خالق و طراح خود كه آنهايي براي جز آنها  فهم و درك كه هستند مسائلي ،يسياس مسائل

   .باشد مي دشوار  ديگران براي

 به اگر و است ما خود كار تسهيل فقط ،مردم توده افكار جلب از ما غرض ،شد گفته باال در آنچه به توجه با

 مان هاي نوشته در .كنيم نمي عمل و زنيم مي حرف صرفا ،هستيم  ئلهمس آن يا اين براي مردم تأييد گرفتن دنبال

   .هستيم عموم سعادت و خوشبختي پي در ما كه كنيم مي  اعالم مردم به

 58

 ،كنند ايجاد مشكالتي مان براي ،سياسي هاي بحث در است ممكن كه آنهايي ذهن و فكر كردن منحرف براي

 به و گذاريم مي آنها روي جديد سياسي مسائل عنوان و كشيم مي  پيش به صنعت مسائل چون جديدي مسائل

 كه دارند تمايل مردم  هاي توده البته .دهند قرار بررسي و بحث مورد را مسائل گونه اين كه دهيم مي  اجازه مردم



 چه رهدربا كه ندانند و شود مشتبه آنها به امر كه آن  براي رو اين از .باشند فعال غير سياسي مسائل زمينه در

 در و كنيم مي جلب . . .و ها كلوپ به رفتن و سرگرمي ،تفريح چون مسائل به را آنها فكر ،كنند مي بحث موضوعي

 شك بدون .بپردازند ورزشي و هنري  مسابقات و ها رقابت چون مسائلي به كه داريم مي وا را مطبوعات اثنا همين

 عقيده نكردن ابراز به اندك اندك ،كند مي منحرف و دور ديبنيا  مسائل از را آنها مسائل گونه اين به پرداختن

 آنان فكر به سان بدين و خواهيم مي ما كه پردازند مي چيزهايي همان تكرار به ،سرانجام و كنند مي  عادت خود

   .كنيم اعتماد شان همكاري به توانيم مي و دهيم مي جهت

  

   پيشرفت

 ما حكومت كه زماني تا سرانجام ،كنند ايفا بايد رويايي افراد و پردازان خيال ،خواهان آزادي كه را نقشي

 در خوبي به اينان ما حكومت شروع زمان تا معني بدين .آمد خواهد در اجرا به ،گردد واقع همگان قبول مورد

 هرظا به و خيالي هاي تئوري و بيهوده مسائل به را افراد اينگونه ذهن كه كوشيم مي ما و بود خواهند  مان خدمت

 فهم از سرانجام تا كنيم سرگرم ،پيشرفت چون مسائلي به را يهوديان غير قدر آن بايد ما .كنيم مشغول مترقيانه

 اين و كند مي  لوث را حقيقت ،آميز سفسطه عقيده يك مانند ،»پيشرفت« كلمه .كنند عجز اظهار اي مسئله هر

  .ندك درك تواند نمي - خدا برگزيده قوم -  ما جز كسي را موضوع

 بزرگي مشكالت و مسائل مان گويان سخن و سرايان سخن ،كرديم جلوس شاهنشاهي اريكه بر كه هنگامي

 ما رهبري تحت مشكالت گونه اين تا دهند مي قرار بررسي و بحث مورد ،اند كرده دور انسانيتش از را انسان كه

  .شوند فصل و حل

 كسي آيا .كرديم هدايت ها قرن  طول در مان سياسي يها برنامه طبق ،گام به گام را مردم كه بوديم ما اين

  ؟بدهد راه خود به ترديدي مورد اين در تواند مي
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  14 شماره پروتكل



 به اعتقاد همانا كه ما دين جز ،بروند بين از بايد اديان همه ،شد آغاز ما شاهنشاهي حكومت كه هنگامي

 كه اوست هم و ،خورد گره خدا وجود با ،برگزيده قومي عنوان  به ما قوم سرنوشت شك بي .است يگانه خداي

 كنده بن و بيخ از بايد اي عقيده گونه هر ريشه رو اين از .است داده پيوند ما سرنوشت با را  جهانيان كار تقدير

 دوره در تنها نه ،كار اين .شود ختم ،هستيم آن شاهد امروزه ما كه خدا وجود انكار به كار اين اگر حتي .شود

 فرا گوش موسي دين مذهبي تبليغات به آينده در كه است جواناني سود به بلكه ،است مفيد حكومت انتقال

  .دهند مي

  .دارد مي وا ما اطاعت به را جهان افراد تمام و دارد پيشرفته و ثابت احكامي كه ديني

 ورزيم مي فراوان تأكيد ،دين اين اعجازانگيز و اسرارآميز هاي جنبه و تربيتي مباني روي مان تبليغات در البته

 هايي مقايسه ،گذشته هاي حكومت و خود رباني حكومت نحوه  ميان و كنيم مي منتشر مقاالتي ،لزوم موقع در و

 حركات نيز و كنيم مي بازگو ،روشن بسيار اي گونه به را يهودي غير هاي حكومت اشتباهات و آوريم مي  عمل به

 نفرت و شويم مي يادآور ،اند كرده لگدمال را انسانيت و  شكنجه را ها انانس كه ماجراجو حكام اي عده ددمنشانه

   .انگيزيم مي بر را آدميان

   .دهند  ترجيح بردگي از پس دوران آسايش بر را بردگي دوران آسايش مردم كه نحوي به

 تنزل را نهايشا حكومت اعتبار ،گيرد مي انجام ما وساطت با كه يهودي غير هاي حكومت فايده بي تحوالت

 را ذلتي و خفت نوع هر گردند مي راضي كه شوند مي خسته آنچنان ها حكومت نابسامان اوضاع از مردم و دهد مي

 ،گذشته هاي رنج چون  هايي رنج تحمل و ما سلطه زير از رهايي جرأت هرگز و كنند تحمل ما حكومت  دوران در

   .ندهند راه خود به

 مسائل از آنها نادرست فهم و  اطالعي بي اثر در كه را يهودي غير حكّام تاريخي اشتباهات ،حال عين در ما

 يادآور اند ديده حكّام گونه اين دست از ها انسان كه هايي شكنجه و دهيم مي قرار تأكيد مورد ،است داده رخ

   .شويم مي
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 عيب از خالي و يعال ،كنيم مي تفسير و عرضه ما آنچه ،كه است مبتني حقيقت اين بر ما كار اصول و روش

   .گردد تلقي شده متالشي و مرده بايد داشته وجود گذشته در آنچه ولي ؛است



 اعتقادات نبايد كسي اما .دهند مي قرار بررسي و بحث مورد را مذاهب و عقايد هاي نارسايي ما فيلسوفان

 ،وانگهي .بياورد در سر مان دين كار از نبايد خودمان جز كس هيچ زيرا ؛دهد قرار بررسي مورد را ما مذهب واقعي

   .داشت نخواهند را دين اسرار كردن برمال حق هم خودمان  قوم افراد

 رواج را آور تهوع و كثيف ،پست  ادبياتي ،ما ،پيشرفت و روشنايي هاي سده به معروف هاي سده اثناي در

 تا .دهد ادامه خود حيات به تادبيا سبك اين كه دهيم مي اجازه  رسيدنمان قدرت به از پس مدتي تا و دهيم مي

 آگاه افرادي عالوه به .كنيم ايجاد مردم در رخوت و آرامش نوعي خودمان هاي برنامه برابر در وسيله بدين  بتوانيم

 به تا پردازيم مي ويژه مقاالتي نشر و سخنراني ايراد به و  كنيم مي منصوب يهوديان غير رهبري به كارآزموده و

 كنند  كسب را معلوماتي و معارف از دسته آن تنها آنان و گذاشته اثر ها يهودي غير ذهن  وير بتوانيم وسيله اين

   .ايم ديده تدارك را آنها قبال ما و است ما دلخواه كه

  

  15 شماره پروتكل

 وقوع به روز يك طي جا همه در كه-  روزه يك كودتاي يك اثر در ،قطع طور به سرانجام كه هنگامي

 شد واقع همگان قبول مورد ها حكومت همه اعتباري  بي كه هنگامي نيز و آمديم نائل شاهي قامم به - پيوندد مي

 نخواهيم  اجازه ديگر ،) بپيوندد وقوع به اتفاق اين كه بكشد طول قرن يك شايد .دارد  الزم زيادي وقت كار اين(

 شاهنشاهي عليه بخواهد و بگيرد ستد  به اسلحه كه كسي هر رو اين از .بگيرد صورت ما عليه اي توطئه كه داد

   .كشت خواهيم رحمي بي با را او ،كند  قيام ،است گرفتن شكل شرف در كه ما
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 ما براي ،دارند وجود اينك كه  آنهايي البته .كنيم مي نابود را »مخفي هاي انجمن« ،مانند اي مؤسسه نوع هر

 به را آنها اعضاي و كرده اعالم ممنوع را آنها تفعالي بعدا ليكن .باشند مي خدمتمان در و هستند شده شناخته

 ما اوضاع درباره زيادي  اطالعات كه فراماسون يهوديان غير وضع به عالوه به .كنيم مي تبعيد اروپا از دور هاي قاره

 يدتبع از هميشه براي را آنان ولي ؛بداريم نگه دليلي به  است ممكن را آنها از اي عده و كنيم مي رسيدگي ،دارند

 اروپا از تبعيد  مشمول ،مخفي هاي انجمن اعضاي تمام آن موجب به كه گذاريم مي قانوني  عالوه به .ترسانيم مي

   .شوند واقع



  است يتغير ال و قطعي ما حكومت تصميمات

 برقراري براي ممكن راه تنها ،ايم كرده ايجاد نابساماني و نظمي بي جا آن در ما كه يهودي غير جوامع در

 گونه هيچ قربانيان به نبايد زمينه اين در و است آميز خشونت  هاي روش از استفاده همانا ،حاكميت اعمال و نظم

 عده شدن  قرباني قيمت به اگر حتي عمومي رفاه به رسيدن و بشوند آينده رفاه فداي بايد آنها زيرا ،كرد ارفاقي

 كند مي تضمين را حكومت ثبات ،قدرت اعمال صوالا .رود مي شمار به دولتي هر اصلي وظيفه ،بشود زيادي خيلي

 و بود  حاكم روسيه بر زور اعمال سياست اخير هاي سال تا .گفت زور بتوان كه شود مي  كسب زماني هم قدرت و

   .رفت مي شمار به ما سخت سر دشمن تنها ،كشور اين مستبد حكومت

 كشيد خون و خاك به را ايتاليا »سوال« .داشت را وضعي چنين كرد مي حكومت آن بر »سوال« كه نيز ايتاليا

 مانندي بي فكري قدرت و شهامت از و داشت گونه فرعون  قدرتي چون ولي ؛كرد پاره تكه را فراواني اشخاص و

   .نداشت را وي با برابري ياراي كسي و ،بود كرده هيپنوتيزم را  مردم ،بود برخوردار

  

   فراماسونري لژهاي
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 كه معني بدين .گيريم مي پيش در سياسي مسائل درباره متناقض روشي ،خود شاهيشاهن آغاز از پيش تا

 تمام و دهيم مي گسترش را آنها سپس و كنيم مي ايجاد جهان  كشورهاي تمام در را آزادي فراماسونري لژهاي

 توانيم مي لژها اين در زيرا ؛كنيم مي جلب لژها اين به ،باشند مشهور اجتماعي هاي فعاليت  زمينه در كه آنهايي

 تحت را لژها تمام گاه آن .كنيم پيدا ،بگذارند اثر ديگران روي توانند مي كه عواملي نيز و جاسوسي اصلي عوامل

 تمام .آوريم مي در ،اند ناشناخته همه براي و هستند مان قوم حكماي از آن  اعضاي كه ،مركزي اداره يك رهبري

 لژها به سرّي هاي برنامه و  دستورات نمايندگان اين وسيله به كه داشت ندخواه مركزي اداره در نمايندگاني ،لژها

 لژها اين تركيب .كنيم مي برقرار ارتباط و وصلت نوعي ،ليبرال و انقالبي عناصر بين ،لژها اين با .شود مي اعالم

 و سياسي هاي يتفعال  البته .باشند داشته عضويت آن در افرادي ،جامعه قشرهاي همه از كه بود خواهد طوري

 ملي هاي پليس كه كرد اضافه بايد .گيريم مي نظر زير ،لژ  گشايش و تأسيس آغاز همان از را لژها مخفي هاي طرح



 غير  كه است طبيعي .كرد خواهند پيدا عضويت لژها اين در كه بود خواهند كساني  جمله از المللي بين و

   .آورد دنخواهن در سر لژها كار واقعي ماهيت از يهوديان

 زندگي در كه هستند كساني ،پذيرند مي را مخفي هاي انجمن عضويت ،فراوان شوق و شور با كه افرادي

 ماشيني انداختن راه به نيز و ها طرح اجراي هنگام كه مغزند  سبك افرادي نيز و باشند مي هوس و هوي دنبال

   .كرد نخواهند ايجاد مشكلي ،آنيم طراح خود كه

 تا ،ايم آورده وجود به ما را اغتشاشات  گونه اين كه بدانيد ،داد رخ اغتشاشاتي و ساماني نابه ادني اين در اگر

   .ببريم  بين از هم با را افراد همكاري بتوانيم

 بعضي و مالي هاي استفاده خاطر  به آنها از اي عده .پذيرند مي را لژها عضويت ،كنجكاوي بدون يهوديان غير

 در هم ما ،آيند مي در لژها عضويت به ،شدن واقع ستايش مورد نيز و شهرت ،موقعيت به رسيدن خاطر به هم

   .ايم بخشنده بسيار ها خواست  گونه اين برآوردن

 دچار موفقيت كسب از پس يهوديان غير كه است اين آوريم مي فراهم را آنان موفقيت موجبات كه اين علت

 حتي توان مي حد چه تا كه دانيد نمي شما .پذيرند مي مقاومت بدون را ما هاي تلقين و شده خودبيني و غرور

 قدر همان .واداشت تسليم  به ،موفقيت از ناشي غرور ايجاد اثر در سادگي به را يهودي غير افراد از فرد  ترين آگاه

 براي حاضرند و دهند مي اهميت ،موفقيت به چندان دو يهوديان غير ،نيستيم قائل اهميت ،موفقيت براي ما كه

 ما به و كرده حل را مشكل يهوديان غير دروني خصلت و ويژگي همين .كنند فدا را خود ،موفقيت  به يابي دست

   .دهيم سوق خواهيم مي كه جهتي در را آنان تا كند مي كمك

 »فردگرايي« فلسفه هاي نارسايي و ها محدوديت پيرامون بررسي و بحث به كه داريم مي وا را آنها مثال

 فردگرايي فلسفه هاي نارسايي معرفي و رود مي شمار به سرگرمي  نوعي كار اين كه فهمند نمي آنان اما ؛ندبپرداز

 اي احمقانه كارهاي به را آنها ايم شده موفق كه حال .است طبيعت قانون ترين مهم كردن لگدمال و نقض ،خود

 تكامل ،يهوديان غير فكر از ما فكر و مغز كه دهد نمي نشان اين آيا ؟نيست آنها فكري  كوته دليل اين آيا ،واداريم

   .شد خواهد ما موفقيت موجب امر همين شك بدون ؟است تر يافته
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 براي« :گفتند مي كه اند بوده  دورانديش و نگر آينده گذشته روزگاران در ما قوم حكماي چقدر راستي به

 فدا ها هدف به رسيدن براي را فراواني ربانيانق و كرد استفاده  اي وسيله هر از بايد ،مهم هاي هدف به رسيدن



 نجات را ما مليت كه ما قوم قربانيان تعداد ،همه اين با ،اند داده زيادي قربانيان يهوديان غير چه اگر .»كرد

  .است اندك بسيار آنان تعداد به نسبت اند بخشيده

 مرگشان كه است بهتر ،شوند مي ها رنامهب انجام مانع كه آنهايي .است ناپذير اجتناب امر يك همه براي ،مرگ

 .كنند مي اعتراض ما عليه كه هستند فراماسونرهايي افراد  اين جمله از .كنيم نابود را آنها و بياندازيم جلو را

 كه  بريم مي بين از را آنها طوري حتي .نشود متوجه كسي مان همخون برادران جز كه  كشيم مي را آنها طوري

 حق خودمان برادران البته .است  بوده بيماري نوعي از ناشي آنها مرگ كه آيد نظر به و نفهمند هم قربانيان خود

   .ندارند را راز اين افشاي

 و چون بدون ،مان عوامل نيز و خود قوم افراد بايد ،كنيم مي تبليغ يهوديان غير در را ليبراليسم كه هنگامي

 رفتار ها يهودي غير چون ،آنها با كه نشويم مجبور تا نگيرد  صورت آنها جانب از اعتراضي و شوند تسليم چرا

   .كنيم

 ،ميزان كمترين به يهوديان غير حقوقي قوانين اجرايي قدرت كه گرديده موجب ما شديد دخالت و نفوذ

 متالشي موجب ،خود نوبه به ،آيد مي عمل به قوانين از  كه اي گونه ليبرال تفسيرهاي و تعبير البته .يابد كاهش

 ديكته آنها  به ما كه گيرند مي تصميم گونه همان اساسي مسائل درباره ،قضات .است شده  قوانين قدرت شدن

 را كارها اين ما البته .بينند مي دهيم مي جلوه ما كه طور آن را موضوعات يهودي غير مديران عالوه به .كنيم مي

 .آوريم مي در اجرا مرحله به ،هستند دستمان آلت كه افرادي طريق از صرفا و شويم ظاهر ،خود كه آن بدون

 ،يهوديان غير و ما قوم ميان .پردازند مي مشورت به ما با ،يهودي غير رتبه عالي مقامات و سناتورها حتي

 ما برگزيده قوم كه است شده موجب امر همين و دارد وجود توانايي و استعداد لحاظ از توجهي قابل هاي تفاوت

 چشمانشان ظاهر به  گرچه يهوديان غير .گردد متمايز يهوديان غير از و باشد برخوردار انسانيت ميزان  باالترين از

 به شايد و ندارند) مادي مسائل زمينه در مگر (ابداع  قدرت ،ديگر عبارت به .بينند نمي چيزي ولي ؛است باز

 روا حكم  آنان بر و كنيم تهداي را جهانيان كه است كرده مقدر قبل از خودش ،طبيعت  كه است دليل همين

   .باشيم
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   شرطيم و قيد بدون تسليم خواستار ما



 ارانذقانونگ تمام به ،رسيد فرا ما  حكمراني شكوهمند زمان و كرديم آغاز آشكارا را خود حكومت كه هنگامي

 راحتي به مگانه تا كنند وضع تفسير و تعبير گونه هر بدون و  ثابت ،مختصر ،ساده را قوانين كه كنيم مي اعالم

 شرط و قيد بدون  تسليم ،بخشد مي اجرايي ضمانت ،قوانين به كه عاملي ترين مهم .شوند آنها  كامل فهم به موفق

 سوء گونه هر امكان تا كنند اطاعت باال مقامات از ،پايين مقامات كه معني بدين .است مقررات برابر در

   .برود بين از اي استفاده

 عالوه به .ايم گرفته نظر در را  مجازات شديدترين ،كنند استفاده سوء خود مقام از دبخواهن كه كساني براي

 نوع هر .است آنها رفتار گرو در دولت ماشين سريع حركت زيرا ؛كنيم مي نظارت دقت با را مديران رفتار و اعمال

 از مورد يك  حتي كه كنم يم تأكيد ديگر بار ،لذا .شود مي جاها ساير در كار سستي موجب ،آنها كار در اهمال

  .گذاريم نمي  مجازات بدون را مقام از استفاده سوء و قانوني غير اعمال

 گرفتن ناديده و كردن پنهان ،شد اعمال ها كاري خالف مورد در شديدي هاي مجازات كه اين از پس

 قدرت هاي پايه سان بدين و رفت خواهد بين از كلي به ،هستند  دولت خدمت در كه كساني سوي از اشتباهات

 گرفته نظر در سنگين  هاي مجازات ،جزئي تخلفات براي اگر .رود مي باال دولت مقام و شأن و شده  محكم دولت

 طي را خود دلخواه مسيرهاي و شده منحرف ملت حركت مسير از ،دارند دست به را امور زمام كه آنهايي ،نشود

  .كنند مي

 تلطيف نشانه كار اين و است قانون  حريم به تجاوز معناي به ها لغزش و جرائم بخشودن كه دانند مي ،قضات

 پاي كه وقتي ولي ؛ندارد ايرادي ،شخصي زندگي زمينه در ،دادن  نشان گذشت .نيست قاضي قلب رقت و روح

   .نيست جايز دادن نشان گذشت ،است ميان در  عموم مصالح
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 در سالمند افراد كه است آن ،نخست  دليل .باشد جاوزمت سال 55 از نبايد قضايي امور كاركنان و قضات سن

 دليل .هستند نو عقايد پذيراي سختي به كه آن ديگر و باشند مي  متعصب و جا بر پا خيلي خود عقيده حفظ

 را افرادي توانيم مي  راحتي به و بخشد مي كارهايمان به پذيري انعطاف نوعي روش اين اعمال  كه است آن ،دوم

 بايد ،كند حفظ را موقعيتش و مقام خواهد مي كه  كسي يعني ؛كنيم عوض ،شوند مي خم فشارها زير كمتر كه

 و باشند آشنا خود تعهدات با كه كنيم مي انتخاب كساني ميان از را قضات ما  كلي طور به .باشد محض مطيع

 .بينديشند ليبراليسم به و دكنن فكر رؤيايي كه آن نه است قانون اجراي و مجازات اعمال آنها وظيفه كه بدانند



 دولت منافع به فقط آنان و برود بين از قضات بين گروهي همكاري  كه گردد مي موجب ها روش گونه اين اعمال

   .كنند فكر ،دارد بستگي بدان آنها  سرنوشت كه

 در را فراواني هاي بخشودگي ،ندارند  خويش رسالت از درستي شناخت چون ،صهيونيست غير قضات امروزه

 قضات انتخاب در زيرا ؛است حاضر عصر فرمانروايان گردن به كار  اين گناه البته .شوند مي قايل جنايات مورد

 حيوانات  كه گونه همان .سازند نمي آشنا هايشان مسئوليت با را قضات و دهند نمي خرج  به كافي دقت

 تفويض را مشاغلي افرادشان به مه ها صهيونيست غير ،فرستند مي شكار جوي و جست به را هايشان بچه

 به هايشان حكومت دليل همين به .شوند يادآور آنان به را مشاغل  آمدن وجود به علت كه آن بدون ،كنند مي

   .پوسد مي درون از ،غلط مديريت سبب به نيز و آنان خود وسيله

 از را خواهي آزادي شهري .فراگيريم خويش حكومت براي ديگر درسي ،باال گفتار و ها مثال از بگذاريد

 و كنيم مي بر بن و بيخ از ،دارند دولت حساس هاي پست  براي انساني نيروي تربيت مسئوليت كه مؤسساتي

 است  ممكن .شوند مي تربيت ما خود وسيله به كه كنيم مي تفويض كساني به را پستها و  مشاغل گونه اين تصدي

 پاسخ در .داشت خواهد بر در دولت  براي را سنگين هاي هزينه ،سالمند كارمندان كردن بازنشسته كه شود ادعا

 نشان خاطر بايد عالوه به .شوند كار مشغول خصوصي هاي بخش در توانند مي كارمندان گونه اين :گفت بايد

  .داشت نخواهد ها هزينه سنگيني از ترسي ،دولت و بود خواهد ما دست در دنيا هاي پول تمام  كه ساخت

 

  بود خواهيم رحم بي ما

 مقررات و اوامر تمام .رسيد خواهد نظر به منطقي و معقول ،استبداد اين و بود خواهيم مستبد موارد همه در

 گرفته ناديده ،ملت سوي از شكايتي گونه هر .آمد خواهد در اجرا  به چرا و چون بدون و بوده احترام مورد ما

 چشم كه آن براي  عالوه به .شود كنده بن و بيخ از ها نارضايتي همه ريشه كه آوريم مي پيش وضعي و شود مي

   .زنيم مي  دست سنگين هاي مجازات اعمال به ،بترسانيم را همه
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 هاي مجازات و كنيم مي حذف را متهمان سوي از حقوقي دعاوي زمينه در خواهي فرجام و پژوهش گونه هر

 خواهي فرجام و پژوهش فكر كه دهيم اجازه دنباي زيرا ؛دهيم مي قرار خواهي فرجام و پژوهش مشمول را خود

 همچنين .كنيم مي  پژوهش تقاضاي خود نوبه به نيز ما ،آمد پيش موردي چنين اگر .آيد وجود به  مردم ذهن در



 از نادرستشان شناخت خاطر به را آنان ،كند رشد  مردم ميان در خواهي فرجام فكر تا شدند موجب كه را قضاتي

   .كنيم مي  اتمجاز شديدا ،قوانين

 مردم كه آن براي زيرا ؛باشد ما دقيق نظرات با بايد ،دارند مي بر كه قدمي هر مديران .كنم مي تكرار باز من

  .باشد داشته اختيار در خوبي كارمندان بايد دولت ،باشند راضي ما از

 را مردم رستسرپ و پدر نقش ،آن در فرمانروا كه گيرد مي خود به پدرشاهي حكومت سيماي ،ما حكومت

 را آنان نيازهاي و كند مي داري نگه آنها از كه دانند مي خود پدر را فرمانروا ،سلطه تحت مردم و ما قوم .دارد

 .كند مي مشخص فرمانروا با و همديگر با را افراد روابط ،نيز و سازد مي برآورده

 و حامي را فرمانروا بايد ،ببرد سر به آرامش و صلح در بخواهد ملت اگر كه كنيم مي القاء را فكر اين مردم به

  .بگشايد وي آميز اغراق ستايش به لب و بداند خود سرپرست

 اين احبان كه كنيم مي متقاعد را مردم ،نماييم مي منصوب شغلي پست تصدي براي را افرادي كه هنگامي

 خوش دل نيز مردم .ندارند دارياقت و قدرت خود از و كنند مي اجرا را فرمانروا اوامر صرفا مناصب و مشاغل گونه

 تربيت و داري نگه ،والدين كه گونه همان ؛كند مي تأمين جهت هر از را آنها زندگي ،فرمانروا كه بود خواهند

  .كنند مي تلقي خود براي اي وظيفه را خويش فرزندان

  :كنم مي خالصه چيز دو در را استبدادي حكومت من ،دانيد مي كه گونه همان

 .داند مي ملت پدر را خود كه  است دولتي مستقيم مسئوليت ؛وظيفه انجام و حق اجراي يعني .وظيفه و حق

 كه گونه همان- مقررات اجراي به را انسان كه دارد حق ،است برخوردار خاص قدرت يك از ما دولت چون

 اگر و دارد ار تسليم  حالت چيزي هر جهان اين در .وادارد ،تسليم يعني ؛ -است كرده مشخص را آن طبيعت

 مرتكب كه را افرادي بايد .است خويش دروني هاي ويژگي يا محيط احوال و اوضاع تسليم ،نيست آدمي تسليم

 ،شود مي اعمال ديگران ترساندن براي كه مجازاتي بطن در زيرا ؛كنيم مجازات ،شوند مي شده وضع مقررات نقض

  .است نهفته بزرگي درس تأديب و تربيت لحاظ از
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 ،گذارد مي مقدسش سر بر ،كند مي  تقديم وي به اروپا كه را شاهنشاهي تاج ،اسرائيل قوم پادشاه كه هنگامي

 خيلي ،شود مي تقديم وي پيشگاه به ناچارا كه قربانياني شمار عالوه  به .گردد مي منصوب دنيا مردم پدر سمت به

   .اند شده قرباني  يهودي غير هاي حكومت بين رقابت و جنون اثر در كه بود خواهد كساني شمار از كمتر



 سخن مردم با ،دارد اختيار در كه تريبوني از و بوده مردم با مداوم مشورت و تماس در ،ما قوم پادشاه

  .شد خواهد پخش دنيا سراسر در ساعت همان در سخنانش و گويد مي

  

  16 شماره پروتكل

 گروهي هاي فعاليت به كه آن  بدون را يهوديان غير اشتراكي هاي فعاليت مؤثري طور به بتوانيم كه آن براي

 اين معناي .كنيم عقيم ،نخستين مراحل همان در را گروهي  همكاري بايد ،سازيم تخريب ،شود وارد اي لطمه ما

 را دانشگاهي مقامات و استادان تمام و پردازيم مي ها دانشگاه آموزشي هاي برنامه نوسازي به كه است آن سخن

 انجام  محتاطانه خيلي را آنان انتصاب .كنيم مي آماده جديدشان مشاغل براي محرمانه و سرّي ايه برنامه مطابق

 دولت به مربوط حقوقي قوانين چون دروسي .بشوند وابسته دولت به كامال كه آوريم مي پيش وضعي و دهيم مي

 افراد تعدادي  به فقط را تموضوعا اين و كنم مي حذف ها دانشگاه آموزشي هاي برنامه از را سياسي مسايل و

 و معجون هاي طرح نبايد ديگر ها دانشگاه .آموزيم مي ،باشند درخشان استعدادهاي داراي كه شده انتخاب

 هم پدرانشان كه سياسي مسائل به را خودشان نبايد هم استادان و بدهند  بيرون اساسي قانون زمينه در مجعولي

  .كنند سرگرم عاجزند مسائل گونه اين  فهم از

 در پرورش و آموزش كه گونه همان ،شوند آشنا سياسي مسائل با ،نامطلوب طور به هم آن زيادي گروه وقتي

 .آيد مي وجود به بدآموزي و بافي خيال نوعي ،گرفت خود به همگاني جنبه يهودي غير جوامع

 هاي سيستم از را نسجاما و نظم كه كنيم يهوديان غير آموزشي هاي نظام وارد را مواردي و مطالب بايد ما

 مواد تمام ،رسيديم قدرت به خودمان كه هنگامي اما ؛آورد وجود به برهمي و درهم اوضاع و بگيرد آنان آموزشي

 حذف ها دانشگاه  دروس از ،دارند وامي نافرماني به را جويان دانش و آورند مي بار به نظمي بي  كه را مطالبي و

  .كنيم مي
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 مسائل ،است خوب چيزهاي از بيش ،آن بد چيزهاي كه باستان عهد تاريخ و »سيسم كالسي« جاي به

 ما مطلوب كه را گذشته قرون به مربوط حقايق تمام عالوه  به .دهيم مي قرار مطالعه مورد را آينده به مربوط

 و ذاريمگ مي خود حال به را يهودي غير هاي حكومت اشتباهات فقط و كنيم مي پاك آدميان  ذهن لوح از ،نباشند



 موجب كه خودخواهي از پرهيز ،ديگران با روابط برقراري نحوه ،نظم رعايت ،عملي زندگي نحوه چون مطالبي

  مختلف مراحل با متناسب و جداگانه اي برنامه در ،قبيل اين از ديگري تربيتي  مسائل و است ها بدي گسترش

  .بود خواهد برخوردار اي ويژه اهميت از برنامه اين شك بي .بينيم مي تدارك و تهيه زندگي

  .گيرد صورت آنان زندگي نيازهاي و مقدرات با متناسب بايد افراد تربيت

 كامال اين اما ؛بشوند باالتر  مراحل وارد معمول حد از زودتر توانند مي كه شوند مي پيدا باهوشي افراد البته

 جاي كه دهيم اجازه استعداد بي افراد به و بشكنيم را مرزها ،معدودي عده خاطر به ما كه بود خواهد اشتباه

  .است باهوش افراد به متعلق صرفا كه شوند مراحلي وارد ضابطه بدون و بگيرند را مستعد افراد

 به كه ابتكاراتي و اقدامات از بايد ،كند باز خود براي جايي مردم ذهن و قلب در خواهد مي كه فرمانروايي

   .بدهد آموزش مردم به بازار و  مدرسه در و دبگوي سخن ،دهد مي انجام مردم سود

 با توانند مي ،باشند كه سني هر در آموزان دانش اما ؛دهيم مي خاتمه ،آموزش زمينه در آزادي نوع هر به

 هاي بحث به و آيند هم گرد تعطيل روزهاي در باشگاه يك در گذشته مثل يا آموزشي مؤسسات در خود والدين

 قرار بررسي مورد قبال كه جديد هاي تئوري خالصه و جزائي قانون ،ها انسان روابط هزمين در كه معلمان آزاد

 بررسي مورد را ما دين سرانجام و قديمي بسيار و جزمي عقايد نخست ها تئوري اين .دهند فرا گوش ،اند نگرفته

   .دهند مي قرار

 مهمي بسيار نقش ها انسان  دايته و زندگي در عقايد كه است آموخته ما به ،تجربه ها قرن كه جا آن از

 به گذشته چون را مستقل و نو افكار بايد ما رو اين از ،اند شده القاء مردم به تربيت طريق از عقايد اين و داشته

 وسيله به را كار اين .است مطالعه و بررسي دست در اكنون هم فكر كردن مهار روش .آوريم در خويش انحصار

 ،فكر بي هايي آدم به يهوديان غير كردن  مبدل آن هدف و است معروف عيني دروس سيستم به كه سيستمي

 از يكي ،دهيم مي انجام ؛بدهند شكل را عقايدشان و كنند فكر برايشان  ديگران منتظرند كه مطيع و خرد بي

   .است  داده رواج را عيني دروس وسيله به تدريس تقريبا »بورژوئيز« نام به ما عوامل  بهترين
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  17 شماره كلپروت



 افراد گونه اين .آورد مي بار مسلك بي و عاطفه بي ،سرد را آدميان) اغلب (،دادگستري وكالت كار به اشتغال

 براي ،شان ديرينه عادت طبق و كنند مي نگاه مسائل به قانوني صرفا و شخصي غير ديدگاه يك از همواره

 هر به كنند مي  كوشش و پذيرند مي را موضوعي هر از دفاع .اند قائل ارزش عمومي رفاه از بيش ،حقوقي مدافعات

 سان بدين و گيرند مي خرده حقوقي مسائل در  ابهام ترين كوچك از .كند حاصل برائت متشاكي ،شده كه قيمتي

  زمره در و محدود چوبي چهار در را وكالت حرفه ما دليل همين به .برند مي بين از را داوري و قضا اخالقي جنبه

 داشته دخالت حقوقي دعاوي طرح در دو هر وكيل و قاضي كه دهيم نمي اجازه و .دهيم مي قرار موميع خدمات

   .باشند

 گزارشات اساس بر را خود  مطالعه و كنند مي دريافت دادگاه طريق از را الزم مدارك و اسناد فقط ،وكال

 و آمد عمل به بازجويي دعاوي طرفين و مراجعين از  دادگاه در كه اين از پس .دهند مي انجام مدارك و كتبي

 ،كارشان  كيفيت به توجه بدون ضمنا .كنند مي آغاز را خود دفاع كار ،مدافع وكالي ،گاه آن ،گرديد روشن حقايق

 در اي كننده هماهنگ و متعادل نقش  وكيل كه شود مي باعث كار اين .گردد مي پرداخت آنان به اي الوكاله حق

   .گردد كوتاه حقوقي دعاوي  به رسيدگي زمان و كند بازي قضاوت امور

 اساس بر وكالت و كند كار  تعصب از دور و صادقانه ،مدافع وكيل كه شود مي باعث عمل اين همچنين

 حاضر حال در كه را فسادي همچنين روش اين .شخصي  نظرات و عالئق مبناي بر نه ،گيرد انجام ثابت ضوابطي

 گونه اين  طبق زيرا ؛دهد مي خاتمه موكل و وكيل بين معامله به و كند مي نك ريشه ،دارد وجود وكالت امر در

  .گردد مي  حاكم ،كرد پرداخت بيشتري پول كس هر ،قراردادها و معامالت

  

   بريم مي بين از را گري كشيش
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 بر آنها مأموريت به و ببريم  بين از يهوديان غير ميان در را كشيشان اعتبار كه ايم كوشيده قبل ها مدت از

 تأثير از روز به روز البته .دهيم مي خاتمه ،باشند ما راه سر بر بزرگي مانع هم هنوز است ممكن كه زمين روي

  لحظه و ما بين كه است »زمان« تنها .است گرديده اعالم جا همه در عقيده آزادي  اكنون و شود مي كاسته آنها

 ،شويم اندركار دست بخواهيم اگر ديگر اديان به راجع .است انداخته فاصله ،مسيحيت آيين كامل ورشكستگي



 تنگنا در را كشيشان كلي طور به .كنيم صحبت باره اين در است زود هنوز ولي ؛داشت خواهيم كمتري مشكالت

 كه هنگامي .رود مي قهقرا به روز به روز ،شان گذشته هاي پيشرفت برخالف مردم روي آنها تأثير و ايم داده قرار

 و كنند مي حركت دربار سوي به نامرئي دستي  اشاره با ها ملت و شود متالشي پاپ دربار ،رسيد فرا ودموع زمان

 ،بيشتر خونريزي از جلوگيري بهانه به نيز و وي مدافع پوشش زير ما ،كردند  پرت پاپ روي را خود كه هنگامي

 درون به ،كرديم منحرف و مغشوش را مردم فكر طريق اين به كه وقتي و كنيم مي گري ميانجي و مياني در پا

   .آمد نخواهيم  بيرون ،نبريم بين از را آن قدرت تا و كنيم مي نفوذ ،دربار

 اديان با را جوانان كه اين ضمن .بود خواهد الملل بين كليساي رئيس و جهان واقعي پاپ ،يهوديان پادشاه

  انگشت ،موجود كليساهاي كار معايب روي آشكارا اما ؛دهيم مي آموزش  آنان به را خود دين ،كرده آشنا باستاني

   .سازيم جدا آنها از را مردم تا رويم مي آنها جنگ به شده حساب انتقادات طريق از بلكه ،گذاريم نمي

 دهند مي ادامه يهوديان غير هاي كفايتي بي و مذهب ،دولت امور از انتقاد به ما معاصر مطبوعات ،كلي طور به

 ،باشد مقدور كه اي وسيله هر به تا گيرند مي كار به را عبارات و اصطالحات  ترين اخالقي غير هايشان نوشته در و

 ما پادشاهي .آيد مي بر ما هوشمند قوم استعداد با افراد دست از فقط كار اين و دهند تنزل را آنان منزلت و  شأن

 دست صد ويشنو چون ما .اوست شخصيت  تجسم واقع در و كند مي دفاع) هندوها خداي (ويشنو قداست از

  گرفت خواهيم اختيار در را اجتماعي حيات دستگاه مهارهاي كليه كه ،دارد قرار  انگشتي دست هر سر بر و داريم

 از يهودي غير هاي دولت  كه ايم انديشيده تدابيري و هستيم كاري هر بر ناظر ،رسمي پليس چون يك هر و

 بود خواهند  بقيه اعمال و رفتار مراقب ،سلطه تحت افراد از سوم يك ،برنامه طبق .بمانند اطالع بي ما هاي فعاليت

 نه دولت براي جاسوسي و خبرچيني .دهند مي  انجام ،دولت به خويش داوطلبانه خدمت اساس بر را كار اين و

 دولت  به نديگرا عليه اساس بي گزارشي كسي اگر حال عين در .هست هم افتخار  مايه بلكه ،نيست ناپسند تنها

   .نمايد تجاوز خود حق از و كند استفاده سوء قدرتش از نتواند كسي تا ،شد خواهد مجازات شديدا ،بدهد
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 به كه مديراني ،عوامل اين ميان در .كنيم مي انتخاب مردم پايين طبقه از هم و باال طبقه از هم را مان عوامل

 ،ها منشي ،ها كتابفروش ،ها چاپخانه صاحبان ،ناشران ،ها وزنامهر  دبيرهاي سر ،هستند سرگرم تفريحي كارهاي

 خودسرانه كه ندارند  حق افراد گونه اين .دارند وجود غيره و خدمتكاران ،ورزشي مربيان ،ارگران ،فروشندگان

 دادن گزارش و كردن مشاهده تنها كارش و داشت نخواهد خود از قدرتي ،پليس همچنين .بزنند كاري به دست



 انجام دارند نظارت پليس كار بر كه گروهي و مشاوران نظر با ،افراد توقيف و گزارشات مورد در تحقيق .است

 اگر و بود خواهد مسئول ،نداد گزارش و كرد مشاهده را موضوعي ،سياسي مسائل مورد در كسي اگر .گيرد مي

  .شد خواهد واقع بازخواست مورد وقايع  كتمان جرم به ،شود ثابت وي تقصير

 كساني نيز و خويش مرتد خويشاوندان ،خود براي خطر قبول با تا هستند مسئول مان برادران كه ونهگ همان

 سراسر مردم ،هم ما شاهنشاهي نظام در ،نمايند معرفي مذهبي مقامات  به كنند مي اقدام ديني رهبران عليه كه

  .هندد انجام دولت به نسبت زمينه اين در را خود وظيفه كه هستند مسئول  جهان

 اين از ناپسندي اعمال تمام و خواري  رشوه ،زورگويي ،قدرت از استفاده سوء هرگونه ،روشي چنين اعمال با

 از ،اند كرده تحميل يهوديان غير رسوم و آداب و فرهنگ به بشر حقوق  هاي تئوري كمك به ما مشاوران كه قبيل

 هاي روش ميان از ؟ساختيم مساعد آنان ادارات در مينظ بي ايجاد براي را زمينه ما چگونه اما ؛رفت خواهد  بين

 .برد نام ،كردند نفوذ ادارات به »نظم كننده ايجاد« نام به  كه افرادي يعني ؛عامل ترين مهم به توان مي گوناگون

  چون تمايالتي و .پردازند مي آنان همدستي و وحدت كردن متالشي به مناسب  هاي فرصت در افراد اين

  .آورند مي وجود به آنان در را بودن  دمدمي ،باالتر همه از و مسئوليت احساس عدم ،خودبيني ،رغرو ،سرسختي

  

  18 شماره پروتكل

 هاي فعاليت مرتكب كه زماني تا رو اين از ،زنند مي توخالي هاي حرف فقط گران توطئه از بسياري چون

 خاطر به بايد .فرستيم مي آنها ميان به ،ناظر نام به را افرادي  ولي ؛گذاريم نمي رويشان دست ،نشوند آشكاري

 ؛كاست خواهد خود جايگاه و شأن از ،نمايد فاش ،كند مي كشف كه را هايي توطئه بخواهد  دولتي اگر كه داشت

   .دارد وجود شديد عدالتي بي كه اين يا كند مي  اعتراف خود ضعف به دولت يا كه است آن نشانه كار اين زيرا
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 پادشاهان جان به سياسي هاي فعاليت  پوشش زير را مان عوامل ،بار يك گاه چند هر ما كه دداني مي خوبي به

 اعالم تا ايم داشته وا را يهودي غير فرمانروايان ما .ايم داده تنزل را آنان اعتبار و شأن و ايم انداخته يهودي غير

 به كه ايم كرده مجبور را آنها سان دينب و اند انديشيده مخفيانه طور به خود حفاظت براي تدابيري  كه كنند

  .كرد خواهيم متالشي را آنان  قدرت ما زودي به شك بدون .كنند اعتراف خود ضعف



  

 نخواهد اهميت با و گير چشم  چندان حفاظت نحوه ولي ؛كنيم مي حفاظت مخفيانه خيلي را فرمانروايان ما

 را ها توطئه گونه اين با برابري قدرت ،فرمانروا و است كار در  هايي توطئه كه كنيم اعتراف خواهيم نمي زيرا ،بود

   .كند مي پنهان خطرات از را خود ،فرمانروا كه كنيم نمي  اعتراف نيز و ندارد

 كه بپذيريم ،كند مي تهديد را آنها خطر كه پذيرند مي و پذيرفته همواره كه يهوديان غير همچون ما اگر

 مورد در حقيقت اين اگر حال .ايم كرده امضا را مان فرمانرواي  مرگ سند ،خود دست به ،است كار در خطري

  .كرد خواهد صدق جانشينانش درباره ،دور چندان نه اي فاصله در ،نكند  صدق فرمانروا

  

   ارعاب كمك به حكومت

 ملتش رفاه جهت در را قدرتش  تمام فرامانروا دهد مي نشان كه است اي گونه به ما حكومت ظاهري سيماي

   .خويشاوندانش و خود منافع حفظ خاطر به نه ،گيرد مي كار به

 و شد خواهد حفاظت ،سلطه  تحت افراد وسيله به حكومتش ،باشند رفتاري چنين شاهد مردم كه وقتي لذا

 .داشت خواهد بستگي حكومت اقتدار به شهروندي هر رفاه زيرا ؛بود خواهد برخوردار آميز اغراق هاي ستايش از

 مردم ميان ما فرمانرواي كه هنگامي .است رهبر مديريت و قدرت ضعف نشانه ،آشكار اي گونه به انروافرم حفاظت

 ديدار اول صف و كنند مي احاطه را او) اويند محافظان واقع در كه ( مشتاق مرد و زن گروهي ظاهرا ،رود مي

 احترام رعايت بدون را ديگران فوفص بايد نظم حفظ خاطر به كه كنند مي وانمود و دهند مي تشكيل را كنندگان

 در كسي اگر .دهد مي كاهش ،آورند مي يورش او ديدار  براي كه را مردمي ناراحتي و فشار ،عمل اين .زد عقب به

 و گرفته را او عريضه ،دارند قرار اول صف در كه كساني ،بدهد فرمانروا دست به اي عريضه  كه خواست مردم بين

   .دارد نظارت امور همه بر خود فرمانروا كه بدانند تا دهند مي انروافرم به چشمانش برابر در
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 اگر . »شد خواهد چنان و چنين ،برسد گوشش به آن يا بداند را اين فرمانروا اگر« :بگويند بايد هميشه مردم

 شورش ،وانگهي .رود مي بين از كار اين با او اعتبار و شأن ،شود تأسيس فرمانروا حفاظت براي رسمي سازماني

 ،شوند جنايت مرتكب ما عليه كه كساني .كنند آغاز را خود حمله ،موقع  به تا مانند مي فرصت انتظار در طلبان



 كه كساني .دهيم نمي آنان به فرار اجازه و كنيم مي داشت باز را آنها ،گشت  مبدل يقين به ظنمان كه اين از پس

 مسائل در دخالت نبايد كس هيچ زيرا ؛شويم جويا را آنها يزهانگ بايد ،شوند جرم مرتكب سياسي مسائل زمينه در

 ماهيت از ها دولت همه البته . . .دارد آشنايي مسائل همه با كه است  دولت تنها اين و بداند خود حق را سياسي

   .آورند نمي در سر سياست  واقعي

  

  19 شماره پروتكل

 تشويق را مردم شك بدون ،نكنيم  جلوگيري ،سياسي ئلمسا زمينه در ،مستقل اي نظريه گونه هر ابراز از اگر

 البته .بدهند ارائه دولت به خود زندگي شرايط بهبود براي هايي پروژه و طرح ،پيشنهاد ،گزارش كه كرد خواهيم

 و ببريم پي خود سلطه  تحت افراد پيشنهادات محاسن و معايب به ما كه شد خواهد موجب خود نوبه  به كار اين

 نشان ضمن كه اين يا آوريم در اجرا به را آنها پيشنهادات  كه اين يا بگوييم پاسخ آنان به زير طريق دو زا يكي به

 در سگ كردن پارس به ،دولت عليه شورش .كنيم رد را آنها نظرات ،نادرستشان هاي قضاوت و ها بيني كوته دادن

 ها شورش گونه اين به ،باشد يافته سازمان خوب ،يسپل نظر از نه مردم نظر از  كه دولتي زيرا ؛ماند مي فيل برابر

 ،فيل برابر در سگ زوزه از بهتر  مثالي ها شورش گونه اين اهميت دادن نشان براي رو اين از .دهد نمي اهميتي

   .دهد مي تكان را دمش و كند مي قطع را اش زوزه ،ديد را فيل وضوح به سگ وقتي زيرا ؛يافت توان نمي

 شورش و برنخيزند ما عليه مخالفت  به يهوديان غير كه اميدواريم و بريم مي كار به را مان كوشش منتهاي ما

 با عمومي رفاه و خير خاطر به كه كساني :كرد خواهيم اعالم  مطبوعات در ما دليل همين به .نيندازند راه

 گله به را يهوديان غير زا نفر هزاران ما كار اين با و شوند مي تلقي شهيد ،بميرند و شوند درگير شورشيان

   .ايم افزوده خود خدمتكاران

  

  20 شماره پروتكل
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 اعالي بخش حال عين در و ام كرده موكول گزارش اين پايان به را آن من كه ،مالي مسائل درباره امروز

 بار يك كه سازم مي خاطرنشان ،شوم بحث وارد كه اين از قبل .كنم مي صحبت ،دهد مي تشكيل را هايمان برنامه



 حكومت كه هنگامي .دهيم مي نشان ارقام و اعداد با را هايمان فعاليت تمام ما :كه گفتم و كردم اي اشاره

 چون اما ؛كنيم مي پرهيز مردم توده دوش بر سنگين  هاي ماليات تحميل از ،شد آغاز ما مستقل شاهنشاهي

 زمينه  اين در تعادل ايجاد براي دليل همين به .داريم نياز پول به امور اداره براي ،دارد  سنگين هاي هزينه دولت

  اين توان مي (است دولت اموال همه مالك قانونا شاه ،ما حكومتي نظام در .كنيم عمل محتاطانه خيلي بايد

 را موجود وجوه تمام ،ها پول انداختن  جريان به منظور به تواند مي و) درآورد فعل به قوه از سادگي به را موضوع

 بر كه آن بدون ،كرد پرداخت را ديون ،دارايي بر تصاعدي ماليات وضع با توان مي ،اقدام اين دنبال به .كند ضبط

 بدانند بايد ثروتمندان .شود وارد افراد بر زياني يا فشار ،ماليات عنوان به مردم دارايي از معيني درصد وصول اثر

 باقي مالكيت دولت زيرا ؛بگذارند دولت اختيار در را خود  دارايي از قسمتي كه كند مي ايجاب آنان وظيفه كه

 شرافتمندانه  گويم مي كه اين .كند مي تضمين را آنها بردن سود شرافتمندانه و شمرده  محترم را ثروتشان

   .كند مي جلوگيري  قانوني غارت از ،دارايي بر نظات با دولت كه است اين منظورم

 .است صلح برقراري ضروري شرايط از يكي ،اجتماعي اصالح زيرا ؛گيرد صورت باال از بايد اجتماعي اصالحات

 در كه كسي .است انقالب بذر  كاشتن مثابه به و دارد بر در خطراتي دولت براي ،فقير مردم بر ماليات تحميل

 از ماليات اخذ ،موضوع اين از نظر صرف .دهد مي دست از را بزرگ صيد ،رود مي كوچك صيد دنبال به شكار

 غير دارنده  نگه و كننده متعادل عامل را آن امروز تا ما و شود مي افراد نزد ثروت تراكم مانع  بزرگ داران هسرماي

   .ايم دانسته) آنها مالي مسائل (يهوديان

 از بهتر مراتب به و رود مي شمار  به دولت براي اي عمده درآمد منبع ،سرمايه نسبت به تصاعدي ماليات

 مشكالت زيرا ؛دانيم مي موجه را ماليات گونه اين وصول امروز ما .شود مي وصول افراد از كه است كنوني ماليات

   .آورد مي وجود به يهودي غير هاي دولت براي زيادي  تنگناهاي و
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 دو اين كه آن براي .گردد تضمين دو هر ،صلح و اقتصادي تعادل كه بود خواهد آن بر ما قوم پادشاه تأكيد

 هاي چرخ سان بدين تا كنند واگذار دولت به را خود درآمد از  بخشي بايد داران سرمايه ،شود برآورده منظور

 كه شود برآورده  كساني وسيله به بايد دولت نيازهاي .درآيد حركت به كامل اطمينان با و خوبي  به دولت ماشين

 موجب) دولت به داران ايهسرم كمك (اقدامي چنين .نكنند احساس فشاري ،شود برداشته چيزي ثروتشان از اگر



 رفاه و صلح كننده برقرار ثروتمند كه بيند مي فقير زيرا ؛گردد زايل ثروتمند به نسبت فقير نفرت كه شود مي

   .كند مي برآورده مالي  كمك طريق از را دولت نيازهاي از بسياري ثروتمند كه بيند مي نيز و است

 و فشار احساس جديد مالياتهاي  پرداخت از ،كرده حصيلت طبقه به وابسته دهندگان ماليات كه آن براي

 مصارفي چه به پرداختي وجوه كه بدانند تا رساند آنها اطالع به  دقيق طور به را ها حساب بايد ،نكنند ناراحتي

   .بود خواهد مستثني  قاعده اين از اداري مؤسسات ساير و دربار مخارج هاي حساب صورت البته .است رسيده

 و اموال همه مالك سويي از زيرا ؛داشت نخواهد اموالي و ثروت گونه هيچ ،كند مي فرمانروايي كه كسي

 عالوه به .است ساخته متمايز ديگران از را خود ،بيندوزد  ثروتي چنانچه ديگر سويي از و است دولت دارايي

   .گردد مي عمومي مالكيت نابودي و اضمحالل موجب ،حاكم فردي مالكيت

 منابع از كه كساني اما ؛باشند داشته  اموال توانند مي و بوده مستثني قاعده اين از فرمانروا اوندانخويش البته

 ،كار طريق از صرفا بايد صورت اين غير در .درآيند دولت خدمتگزاران  صف به بايد ،كنند مي استفاده دولت مالي

  .كنند مال  كسب

 خريد به اقدام كه كساني .گردد  دولت اموال در ميل و حيف باعث نبايد سلطنتي خانواده با قرابت داشتن

 .شوند مي تمبر حق نام به تصاعدي مالياتي پرداخت مشمول ،برند مي خود بستگان از ارثي يا و كنند مي چيزي

 ماليات نوع اين  پرداخت بر دال شواهدي ارائه بدون ،نقدي غير خواه و باشد نقدي صورت به  خواه دارايي انتقال

 تا انتقال لحظه از ماليات بهره و ماليات پرداخت  به را اموال قبلي مالك -گيرد مي صورت ثبتي طريق به قالانت-

 آن در جديد و قديم مالك سكونت محل و خانوادگي نام ،نام كه اموال انتقال سند .كنند مي مكلف ،واقعه كشف

 چه كه بزنيد تخمين ،توانيد مي اكنون .گردد ارائه محل داري خزانه اداره به بايد هفته هر ،است مندرج

  .كرد وصول يهودي غير كشورهاي از توان مي را ها ماليات گونه اين از درآمدسرشاري
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 بازار وارد گردش براي بايد  كه را ذخاير بر مازاد مبالغ نيز و مالي ذخاير كه است موظف ،دولت دار خزانه

 سان بدين و دهد مي انجام المنفعه عام كارهاي دولت ،مالي  عمناب گونه اين كمك به .كند تنظيم و تعيين ،شود

 نيز وجوه  اين از عالوه به .خورد مي پيوند ،كنند مي فرمانروايي كه كساني و دولت منافع با كارگر طبقه منافع

  .شود مي گذاشته كنار توليدي و ابداعي كارهاي براي مبالغي



 بايد پول زيرا ؛بماند راكد دولت  خزانه در ،نياز مورد شده آوردهبر ذخاير بر مازاد وجهي نبايد عنوان هيچ به

 گردش ،ديگر عبارت به .اندازد مي كار از اسفباري وضع به را دولت  ماشين ،پول گذاشتن راكد و باشد گردش در

   .نمايد مي  جلوگيري آن توقف از و كند مي روان را دولت ماشين هاي چرخ كه است عاملي  مثابه به پول

 و اوضاع اين نتيجه و است  گرديده ركود موجب خود ،پرداخت و معاوضه امر در بهادار اوراق از استفاده

 بتواند فرمانروا تا كنيم مي تأسيس محاسبات ديوان نام به اي مؤسسه .شود مي ديده وضوح طور به امروزه ،احوال

 ديوان به كه آن از  قبل ماه و جاري ماه حساب استثناي به را مملكت هاي هزينه و درآمدها حساب  صورت

  .كند مالحظه ،بخواهد كه اي لحظه هر در ،اند نشده گزارش محاسبات

 دليل همين به .است دولت فرمانرواي  يعني ؛آن مالك ،ندارد دولت اموال چپاول به اي عالقه كه كسي تنها

  .برد مي بين از را نامعقولي كسري  گونه هر امكان فرمانروا شخص نظارت

 خواهد حذف ،شوند مي فرمانروا  بهاي گران وقت شدن تلف موجب كه اشخاص پذيرفتن و درباري تشريفات

 خاطر به كه طلباني فرصت ميان قدرتش عالوه به .باشد داشته امور  بررسي و نظارت براي كافي وقت وي تا شد

 نخواهد تقسيم و تجزيه ،ديگران نافعم تا كنند مي فكر خويش منافع به صرفا و كرده احاطه را او جاللش و شكوه

  .شد

 ها سرمايه ،ديگر عبارت به ،ايم نموده  مواجه اقتصادي بحران با را يهوديان غير ،گردش از پول كردن خارج با

 اين  بابت كه هايي سرمايه مثال .ايم كرده دچارركود ،است يهودي غير هاي دولت  به متعلق كه را فراواني هاي پول و

 ها سرمايه گونه اين برده ها دولت  واقع در و كرده سنگين را ها دولت اين مالي بار ،شود مي پرداخت اه وام گونه

   ....است مكيده را ها دولت و ها ملت جان شيره ،صنايع صاحبان از معدودي  عده دست در صنعت تمركز .شوند مي
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 را كاركنان و كارگران احتياجات و ستني متناسب افراد نيازهاي با كلي طور به پول انتشار ،حاضر حال در

 ،تولد لحظه همان از نيز كودكان و بوده هماهنگ جمعيت رشد با بايد پول انتشار رو اين از .باشد نمي گو جواب

 قرار بررسي مورد  جهان سطح در بايد كه است مالي مسئله يك پول انتشار .آيند حساب به پول  كننده مصرف

  .گيرد



 مواجه هايي ساماني نابه با ،اند پذيرفته  پولشان پشتوانه عنوان به را طال كه كشورهايي ،دآگاهي كه گونه همان

 گردش از را طال ايم توانسته كه جا آن تا ما البته .كند ارضاء را پول به  روزافزون نياز تواند نمي طال زيرا ؛هستند

   .ايم برداشته خود سود به را آن و  ساخته خارج

 صورت به ارزش اين خواه .شود پذيرفته پول پشتوانه عنوان به بايد آدمي كار ارزش و هاب كه معتقديم ما

 هماهنگ افراد طبيعي نيازهاي با را اسكناس انتشار كه آن  براي .چوب صورت به خواه و ،گردد عرضه كاغذ

 هر .كنيم كم عيتجم كل از را مير و مرگ ميزان و افزوده جمعيت به را شده متولد افراد شمار بايد ،سازيم

 رخ دولت نياز مورد هاي پول پرداخت در تأخيري كه آن براي .كند مي تنظيم را خود خاص هاي حساب اي اداره

 وزارتخانه كه شود مي  باعث كار اين .شد خواهد مشخص فرمانروا دستور طبق ها پول پرداخت زمان و مبلغ ،ندهد

 تنظيم هم كنار در اي گونه به ها هزينه و درآمدها بودجه .نكند وارد مالي خسارات ديگر مؤسسات به اي مؤسسه يا

 غير مؤسسات در ما كه هايي دگرگوني .باشد نداشته وجود مورد اين در ابهامي گونه هيچ  كه گردد مي عرضه و

 طرخا يهودي غير هاي دولت به ما .شود نمي خطر متوجه كسي كه بود خواهد  اي گونه به ،كنيم مي ايجاد يهوديان

 .دارند زمينه اين در تحوالتي به  احتياج ،مالي امور در ابهام و نظمي بي دليل به آنها هاي دولت كه كنيم مي نشان

 سال به سال كه آنهاست هاي بودجه تنظيم ،شويم مي يادآور آنها به ما كه را اي ساماني نابه و نظمي بي نخستين

 سه هاي هزينه  سپس ،كنند مي تنظيم را سال اول ماه شش بودجه نخست آنها البته .كنند مي  آن تنظيم به اقدام

 بودجه تنظيم به اقدام كه بعد سال .كنند مي پيدا نياز بودجه مكمل يك به سرانجام و نمايند مي برآورد را بعد ماه

 اضافه  سال به سال آنها بودجه سان بدين و يابد مي افزايش قبل سال بودجه درصد  پنجاه آنها بودجه ،كنند مي

 سرانجام و كند مي ترقي ناگهاني طور  به ديونشان بهره و گردد مي خالي آنها خزانه كه پايد نمي ديري و شود مي

   .شوند مي ورشكستگي دچار

 وسيله به هرگز ،كنيم مي پيشنهاد يهوديان غير به ما كه اي اقتصادي و مالي مقررات كه آگاهيد كامال

   .شد نخواهد اجرا خودمان
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   خارجي وام



 سر روي بر »داموكلس« شمشير  چون ،ها قرض .آورد مي بار به ضعف نوعي ها دولت براي وامي گونه هر

 ،بگيرند مردم از موقت هاي ماليات ،ديون پرداخت براي كه آن جاي  به فرمانروايان گونه اين .آويزانند فرمانروايان

 و چسبند مي دولت پيكر بر زالو چون ،خارجي هاي وام .كنند مي دراز ما داران بانك سوي به را خود تكدي  دست

 از فراوان خون مكيدن اثر در خود يا آورند مي در پاي از را دولت يا سرانجام و كنند مي خون مكيدن به شروع

 به قدر آن  كه آن يعني ؛كنند نمي جدا خويش تن از را زالوها گونه اين ها دولت اما ؛شوند مي  كنده دولت پيكر

 در پاي از ،خود خواست به بنا هم آن  فراوان خون دادن دست از اثر در سرانجام كه دهند مي ادامه وام نگرفت

   .آيند مي

 مربوط دولت به كه است اي مسئله  خارجي وام ؟چيست خارجي وام ويژه به ،وام ماهيت و اصل راستي به

 درصد ،) وام مبلغ (سرمايه با متناسب كه دشو مي متعهد گيرنده وام  كه است سندي و سفته شامل آن و شود مي

 كل برابر سه ،سال  شصت طول در و برابر دو ،سال چهل طول در بهره ميزان .بپردازد بهره دهنده  وام به معيني

   .است سرمايه اصل ،ماند مي باقي نشده  پرداخت صورت به ميان اين در آنچه و رسيد خواهد سرمايه

 منظور به را فقير مردم هاي پول ،گوناگون هاي ماليات وضع با دولت كه هندد مي نشان محاسبات گونه اين

 رفع جهت در را ها پول گونه اين كه آن جاي به و كرده تلمبار خارجي داران سرمايه با حساب تسويه

 ،دندبو رايج داخلي هاي وام كه زماني تا .دهد مي هدر خارجي هاي وام بهره بابت ،كند  مصرف خود هاي نيازمندي

  مرسوم را خارجي وامهاي ما كه وقتي از اما ؛ريختند مي ثروتمندان جيب به را فقرا پول فقط يهوديان غير

 ما به باج پرداخت به شروع يهوديان غير و گشت سرازير مان پول هاي صندوق سوي به ها ملت ثروت ،ساختيم

   .كردند

 مقامات نبودن آشنا و وزيران  گيري رشوه ،مالي مسائل زمينه در يهودي غير فرمانروايان كردن فكر سطحي

 سادگي به آنها پرداخت كه ما ديون بار زير ،يهودي غير ممالك  كه اند گرديده موجب ،مالي مسائل با مسئول

   .بروند ،نيست مقدور
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 درصد يك آنها بهره كه اوراقي مگر ،كنيم نمي منتشر قرضه اوراق نيز و گذاريم نمي راكد را مان هاي پول ما

 ،ضمنا .بمكند را دولت خون زالو چون كه دهيم نمي اجازه خواران ريا به و گيريم نمي دار بهره وام همچنين .باشد

 سود از ها كمپاني  گونه اين زيرا ؛دهيم مي صنعتي هاي كمپاني به منحصرا را اوراق از استفاده و انتشار اجازه



 توانند مي ،كنند احساس فشاري كه آن بدون را اوراق گونه اين خريد بهره ،شود مي عايدشان كه سرشاري

 سود و كردن معامله جاي به ،گيرد مي قرض عنوان به كه را هايي پول ،دولت و ها كمپاني عكس به ولي ؛بپردازند

   .كند مي خرج بالفاصله را آنها ،بردن

 به را مؤسسات گونه اين عتمنف ،بپردازد را وام بهره و بگيرد وام صنعتي مؤسسات از دولت كه آن جاي به

 آن بي يهوديان غير .كند مي جلوگيري ،نامطلوب سودجويي و پول  ماندن راكد از و نمايد مي دريافت وام صورت

 پرداخت ها وام بهره عنوان به هم مبلغي ،سرمايه بر عالوه ،ترتيب اين به و گيرند مي وام ما از ،بينديشند كه

 اين از تر ساده راهي چه .دهد مي نشان وضوح به را آنها فكر كوتاهي و ذهن ماندگي  عقب ،عمل اين .كنند مي

   ؟بگيرند ملت از را دولت نياز مورد پول آنها كه دارد وجود

 يهوديان غير به نحوي به را ها وام مسئله كه است اين ما برگزيده قوم هوش و ذكاوت هاي نشانه از يكي

   .بردارد در برايشان فراواني  امتيازات گرفتن وام كنند مي فكر آنها كه ايم كرده عرضه

 نگاه يك در بتواند كسي هر تا  كنيم مي عرضه را مان حسابداري سيستم ،رسيد فرا موعود زمان كه هنگامي

 تجربياتي معلول ها پيشرفت گونه اين البته .كند مالحظه حسابداري  زمينه در را مان ابداعات و دقت ،وضع ،كوتاه

 دسته آن به ،گشت آغاز  مان شاهنشاهي كه هنگامي اما ؛ايم آورده عمل به يهودي غير هاي دولت يرو ما كه است

   .دهيم مي خاتمه ،بوده رايج يهوديان غير بر تسلطمان زمان در كه هايي استفاده سوء از

 خدمتگزار تا گرفته فرمانروا از كه دهيم مي قرار نظارت و كنترل تحت اي گونه به را مان حسابداري سيستم

 ،دولت وجوه از وجه كمترين مصرف نحوه در ،شد مشخص كارها برنامه كه اين از پس نتوانند كدام هيچ ،جزء

   .كنند ايجاد تغييري
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 ،كند مي مواجه شكست با را  خدايان نيمه و قهرمانان ،نامعلوم راهي در توشه بدون نهادن گام كه گونه همان

 ما از يهودي غير فرمانروايان كه هنگامي .است ممكن غير  مشخص اي برنامه داشتن بدون نيز كردن حكومت

  پذيرفتن ،درباري تشريفات صرف وقتشان بيشتر كه كنيم مي طرح برايشان  هايي برنامه ،خواهند مي مشورت

 تنظيم انبرايش مان عوامل را درباري  تشريفات هاي بودجه .بمانند باز امور اداره از و بشود ها سرگرمي و نمايندگان

 چگونه . . .دارند مي نگه راضي را آنها ،شد خواهد بهتر اقتصاديشان  وضع آينده در كه اين اميد به و كنند مي



 كسي اگر ولي ؛بود خواهد  مطرح آنها براي سؤاالت اين ؟جديد هاي ماليات طريق از ؟شد خواهد بهتر  اقتصادشان

   .داشت نخواهد كردن  السؤ به نيازي بخواند را ما هاي پروژه و ها حساب

 رسيده خود اوج به شان مالي  هاي ساماني نابه چگونه و اند آمده بار دقت بي چگونه كه دانيد مي اينك شما

  .آورد نخواهد دوام شان صنعت چگونه نيز و است

  

  21 شماره پروتكل

 اضافه داخلي هاي وام پيرامون  مفصلي تفسير ،كردم گزارش شما به جلسه آخرين در آنچه به خواهم مي

 غير كشورهاي هاي پول از استفاده و تغذيه علت به ما دولت زيرا ؛گويم نمي چيزي خارجي هاي وام درباره .كنم

   .ندارد خارجي وام به احتياجي ،يهودي

 و مديران خواري رشوه از استفاده با و دهيم مي وام يهودي غير كشورهاي به را مان احتياج بر مازاد هاي پول

 تواند مي كسي آيا .گيريم مي پس را هايمان پول برابر سه تا دو ،ممالك  گونه اين فرمانروايان كاري ندانم و لاهما

 ذكر به فقط  من بنابراين .است منفي پاسخ ،گيريم نمي خارجي وام ما كه جا آن از ؟كند چنين ما حق در

   .پردازم مي داخلي هاي وام جزئيات

 .بدهند وام دولت به ،قرضه  اوراق خريد طريق از توانند مي مردم كه كنند يم اعالم يهودي غير هاي دولت

 روزهاي كه كساني به .باشند داشته را آنها خريد قدرت همه  كه بود خواهد حدي در هم اوراق گونه اين قيمت

 و رود مي االب مصنوعي طور به ها قيمت بعد روزهاي اما ؛شود مي داده هايي تخفيف ،كنند اقدام خريد براي اول

 كنند مي اعالم ها دولت روز چند از پس .گردد مي اعالم  مردم حد از بيش هجوم و تقاضا ،ها قيمت رفتن باال دليل

 مردم  به ها دولت سرانجام .است نياز مورد وام از بيش اوراق خريد براي تقاضا و است  پول از مملو خزانه كه

 نهفته آخر نكته همين در قضايا تمام رمز و كرد اعتماد بايد ،دارند دخو دولت از كه هايي سفته به كه گويند مي

   .است
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 آنها بار روز به روز كه هايي وام برابر در ها دولت ،يافت پايان كمدي نمايش اجراي اصطالح به كه هنگامي

 جديدي هاي امو ،ها وام گونه اين بهره پرداخت براي كه گردند مي ناگزير و گيرند مي قرار ،شود مي تر سنگين



 قبلي هاي وام اصل  به بلكه ،شود نمي قديم هاي وام پرداخت صرف تنها نه جديد هاي وام اما ؛كنند پا و دست

 وضع طريق از كه شوند مي ناگزير ها دولت ،شد  مصرف موجود اعتبارات كه وقتي عالوه به .گردد مي اضافه

  آن با ديگري وام كه هستند وامي ها ماليات گونه اين واقع در .كنند ها وام پرداخت  به اقدام ،جديد هاي ماليات

   .شود مي پرداخت

 را شده خريداري اوراق بهره شوند حاضر كه صورتي در ،شود مي اعالم قرضه اوراق دارندگان به مدتي از پس

 از .نيست پذير امكان دهندگان وام رضايت بدون كار اين البته .كنند  تبديل را اوراقشان توانند مي ،دهند كاهش

 دريافت را خود  هاي پول توانند مي ،كار اين به تمايل داشتن صورت در كند مي پيشنهاد آنان به  دولت ،رو اين

 به قادر و شد خواهد درمانده و گرفتار دولت ،كنند مراجعه خود هاي پول گرفتن پس براي همه اگر حال .كنند

 مالي مسائل درباره چيزي ،يهودي غير مردان دولت بختانه وشخ .گرديد نخواهد  شده پيشنهاد مبالغ پرداخت

 پوشي چشم هايشان بهره از جديد هاي گذاري سرمايه اميد به و گيرند سهل مبادله و معاوضه در و دانند نمي

 ؛ببرند كار به ما عليه را ها حيله  گونه اين توانند نمي ،گيرند مي خارجي وام ما از امروزه كه يهوديان غير .كنند مي

   .گيريم مي پس را مان هاي پول ما ،كنند  اقدام مورد اين در بخواهند اگر كه دانند مي زيرا

 گونه اين ورشكستگي ،باشد نداشته وجود اي رابطه و اشتراك وجه ،ممالك حكام و مردم منافع بين كه وقتي

 هاي قرض  تمام امروزه :كنيد توجه دقيقا نكته اين به كه كنيم مي خواهش شما از .است ناپذير اجتناب ها دولت

 قسمت به را ها وام گونه اين معموال و است  نزديك بيش و كم آنها پرداخت موعد كه هستند هايي قرض ،داخلي

 ،باشند دولت اختيار در طوالني مدتي براي ها پول اين اگر حال .كنند مي واريز پولي ذخيره و ها بانك انداز پس

   .بكاهد آنها بار سنگيني از و كند پرداخت را خارجي هاي وام بهره آنها با تواند مي  دولت
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 به كه هنگامي .بندد مي را يهودي غير هاي دولت داري خزانه هاي چكه اصطالح به از بسياري اقدام اين

 خويش پاي پيش از ،نباشند هماهنگ ما  منافع با كه را مقرراتي گونه اين تمام ،رسيديم جهان فرمانروايي

 اجازه و بريم مي بين از را بازي بورس و سهام بازار حتي .كنيم مي پاك را آنها بقاياي و ها تراشه و داريم برمي

 مان قدرت جايگاه و  شأن به ،شوند مي گذاشته كاالها روي كه متغيري هاي ارزش و ها قيمت نوسان كه  دهيم نمي

 شده تمام قيمت واقعي دهنده نشان كه كنيم مي  نتعيي طوري را چيز هر بهاي ،قانون طبق .كنند وارد اي لطمه

   .نرود پايين و باال كاال قيمت و باشد چيز آن



 مؤسسات گونه اين هدف .كنيم مي  تأسيس دولت به وابسته اعتباري مؤسسات ،بورس و سهام بازار جاي به

 كه كنيد تصور توانيد مي شما .كنند تثبيت دولت نظر و خواست با  مطابق را صنعتي كاالهاي قيمت كه است آن

   .كنيم كسب خود براي وسيله اين به توانيم مي را عظيمي  قدرت چه

  

  22 شماره پروتكل

 كنوني وقايع ،آينده ،گذشته وقايع اسرار ،دقت با كه ام كرده كوشش ،ام داده شما به كه هايي گزارش خالل در

 عملكرد نيز و يهوديان غير با را روابطمان اسرار ينهمچن و شوند  ملحق تاريخ بزرگ هاي جريان به تا روند مي كه

   .نمايم مي اضافه ،است مانده باقي كه را كوتاهي مبحث ضمنا .كنم ترسيم برايتان را مالي مسائل

 از ،بخواهيم كه اندازه هر توانيم مي روز دو طول در و داريم اختيار در را طال يعني ؛عصر قدرت ترين بزرگ ما

  كرده مقدر خداوند كه كنيم استدالل اين از بيش كه نيست احتياجي مطمئنا .كنيم خارج طال مان انبارهاي

 ،ايم شده مرتكب كه را هايي بدي  تمام كنيم ثابت كه نيست احتياجي مطمئنا .باشيم فرمانروا جهانيان بر تا است

 ،است نظم برقراري و واقعي فاهر همانا كه مان هاي هدف به رسيدن  براي آنها از تا اند بوده هايي وسيله همگي

 بر ،است شده متالشي  كه زميني به را آرامش كه هستيم مددكاراني كه كرد خواهيم ثابت .بگيريم  كمك

  .كنيم مي مبدل آرامش و صلح محل به را آن و گردانيم مي

 ،ايم كرده وضع كه را قوانيني  كه آن شرط به ،گردانيم مي باز آنان به را ها انسان خوشبختي و آزادي همچنين

 نشان نيز و ؛نيست گسيختگي لجام و روي زياده و عياشي معناي  به آزادي كه شويم مي يادآور .كنند رعايت دقيقا

 بلكه .نيست گسيخته  لجام هاي توده تحريك منظور به سخنراني ايراد در وجه هيچ به فرد ؛آزادي  كه دهيم مي

  .زندگي  قوانين از قدقي اطاعت و خشونت از پرهيز يعني آزادي

 سر و سرايي سخن ما كار .كند  هدايت را بشر و گيرد دست به را حكومت كه است قادر ما شكوهمند قدرت

 ترس با توأم احترامي با تا دارد مي وا را كس هر كه است اي گونه  به ما قدرت .نيست نامفهوم كلمات كردن هم

  .بزند زانو  عظمتش برابر در
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  23 شماره پروتكل

 به تواضع و قناعت درس بايد ،كنند عادت كردن اطاعت به مردم كه آن براي] خود جهاني حكومت در [

 كار اين مدد به زيرا ؛كرد جلوگيري بايد لوكس اشياء توليد از كه است آن سخن اين معناي .آموخت آنان

   .كنيم اصالح اند يدهگرد متزلزل لوكس اشياء مصرف در رقابت  سبب به كه را اخالقي مسائل توانيم مي

 ،را است خصوصي هاي سرمايه  پاي زير ،بمب گذاشتن كار معناي به كه كوچك توليدي هاي كارگاه تأسيس

 عليه را ها توده افكار - آگاهانه هميشه نه ،چه اگر- بزرگ توليدي  مؤسسات صاحبان زيرا ؛گيريم مي سر از دوباره

 با را كارگران و دانند نمي  بيكاري درباره چيزي ،كوچك توليدي ساتمؤس كارفرمايان .انگيزند مي بر دولت مصالح

 به ما دولت براي بزرگي بسيار خطر بيكاري .بخشند مي  استحكام را دولت قدرت و داده آشتي دولت مقررات

   .آمد خواهد در اجرا به زمينه اين در الزم هاي نقشه ،برسيم قدرت به ما كه  زماني البته .رود مي شمار

 به الكل تأثير تحت ،خورد مي  مشروب كه كسي .كنيم مي اعالم ممنوع ،قانون طبق را خوري شراب مچنينه

 مجازات مشمول را خوار شراب و كرده تلقي بشر عليه جنايتي را اين ما رو اين از .گردد مي مبدل درنده حيواني

   .دهيم مي قرار

 آنها به اتكايي و وابستگي  گونه هيچ كه دستي قوي فرد از ،سلطه تحت افراد ،كنم مي تكرار ديگر بار يك

 اين .دانند مي ها ساماني نابه برابر در اجتماع حامي و دفاع شمشير را او زيرا ؛كنند مي اطاعت كوركورانه ،ندارد

   ؟دارند انتظاري چه ،دارد بدن در ملكوتي روحي  كه پادشاهي از افراد
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 آتش هاي شعله آنها ميان از و كنند مي نفي را خدا وجود ،ايم برده ينب از آنها در را اخالقيات ما كه جوامعي

 جوامع گونه اين صحنه ،الشأن عظيم فرمانرواي رو اين از .كشد مي  زبانه سو هر به) آنارشيسم (طلبي مرج و هرج

 از پس را جوامع  گونه اين كه است موظف فرمانروا عالوه به .كرد خواهد پاك كنوني فرمانروايان وجود از را

 و درآيند منظمي جوامع صورت به تا اندازد جريان  به آنها هاي رگ در اي تازه خون و ببخشد اي تازه جان ،نابودي

   .برخيزند ،نمايند مجروح را دولت پيكر است ممكن كه هايي آلودگي با مبارزه  به جو جنگ سربازاني چون



 به كه را ناآگاهي و كور نيروهاي تا دارد آسماني مأموريتي ،است شده انتخاب خداوند جانب از كه كسي

 چپاول صورت به اكنون هم نيروها اين .كند متالشي ،كارند اندر  دست ،عقل فرمان به نه و اميال و غريزه فرمان

   .كنند مي تجلي ،بشر حقوق و آزادي اصول ماسك زير نيز و بزهكاري و خشونت ديگر انواع و

 يهود پادشاه حكومت استقرار براي را زمينه و اند زده هم به را اجتماعي نظم نوع همه تقريبا نيروها اين

 نخواهند نقشي ديگر نيروها گونه اين ،كرد آغاز را خويش  شاهنشاهي ،يهود پادشاه كه زماني اما .اند ساخته فراهم

   .نگذاريم يجا بر را آنها بقاياي و برداريم پادشاه راه سر از را آنها كه  است الزم البته .داشت

 زند مي رقم را انسان سرنوشت  كه برابرش در و باشيد گزار شكر را خداوند« :گوييم مي جهان مردم به گاه آن

 را ما تواند نمي او از غير كسي زيرا ؛بزنيد زانو ،است كرده هدايت را بختش ستاره خداوند كه كسي برابر در نيز و

   .»بخشد رهايي ،كرديم ياد آنها از قبال كه ها بدي و فشارها زير از

  

  24 شماره پروتكل

 شما به را آن اكنون من كه  است مطلبي ،زمين روي داوود حضرت ضربه آخرين به مان آيين دادن تعليم

   .كنم مي عرضه

 از قبل .دانند مي بشريت تمام فكر پرورش و هدايت عامل را آن ما انديشمند حكماي كه) 1 (  كانسروتيسم« 

   .باشد آموزش برنامه جزء بايد چيز هر

 كردن پياده توانايي و استعداد اساس بر بلكه ،قرابت اساس بر نه را او وارثين و شاه ،داود نسل از معيني گروه

 فرمانروا جز كس هيچ كه آن شرط به ،كنند مي انتخاب و آماده ،داري  مملكت زمينه در سياسي اسرارآميز مسائل

 سري مسائل از كه كساني  به را حكومت توان نمي كه است آن روش اين هدف .نياورد در سر سياسي اسرار از

   .كرد محول ،نيستند آگاه
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 هاي قسمت از بعضي كه است يهود دين از اي شاخه) Conservative Judaism (كانسروتيسم .) 1 (

 عالوه به .است تارخواس را) ربي(  مذهبي رهبران قدرت برابر در محض اطاعت و تسليم و داده تغيير را تورات

   .داند مي مجاز زمان نيازهاي با مطابق را مذهبي مراسم و عبادات از اي پاره تغيير



  

 تحوالت مشاهده ،گذشته  تجربيات مقايسه اساس بر كه شود مي داده ياد) فرمانروايان (افراد گونه اين به

 كه آن خالصه .كنند پياده ،كرديم ذكر قبال كه را هايي برنامه ،اجتماعي علوم كمك به نيز و اقتصادي - سياسي

 رهبران  به ،كنند برقرار رابطه هم با آنها طبق افراد تا است كرده وضع خودش ،طبيعت كه  يتغيري ال قوانين روح

  .شود مي آموخته

 خود از ،شوند مي قدرت تزلزل  موجب كه خصوصياتي ساير و نرمش ،ضعف ،آموزش هنگام افراد اين اگر

 به شاهي تخت بر جلوس براي الزم شرط عامل اين و شود مي  گرفته ناديده وراثت عامل گاه آن ،دهند نشان

 اش پادشاهي و آمد برنخواهد مملكت اداره عهده از باشد باال صفات داراي كه فردي زيرا ؛آمد نخواهد حساب

 زمام ما انديشمند ايحكم ،باشند هم رحم بي اگر حتي ،كنند عمل قاطعيت با كه كساني .بود خواهد خطرناك

  .سپارند مي آنان به را فرمانروايي

 زمام ،قانون طبق بايد ،بدهند  نشان خود از ديگري كفايتي بي نوع هر يا و اراده ضعف شاهان كه مواردي در

  .بسپارند ديگر تواناي هاي دست به را فرمانروايي

 كه كساني براي حتي ،ماند خواهد  مكتوم و پوشيده همه براي ،موعود آينده تا حاضر زمان از شاه كار برنامه

 پيش وضعي چه آينده در كه دانند مي وي كفيل تن سه و شاه خود تنها .خوانند مي او مشاور ترين نزديك را خود

   .آمد خواهد
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 متمايز ديگران از سرنوشتش  كه گونه همان و است ملت و خود بر مسلط ناپذيرش خلل اراده ،شاه شخص

 لذا و پروراند مي سر در را هايي هدف چه به رسيدن آرزوي ،دارد  كه خويي و خلق و منش با اندد نمي كسي ،است

 و توانايي كه است اين ما استنباط .كرد نخواهد پيدا را راه آن كردن سد جرأت .شناسد نمي را  راهي كه كسي

 حكماي وسيله به كه را تحاناتيام تا دليل همين به .باشد متناسب  دولت هاي برنامه با بايد شاه ذهن ظرفيت

 را شاهشان مردم كه آن براي .كند جلوس شاهي تخت بر تواند نمي ،نگذراند ،آيد مي عمل به وي از  انديشمندمان

 هم گرد افكار مبادله براي افراد كه هايي محل و ميادين در بايد وي ،باشند داشته دوست را وي و بشناسند

 شود مي) مردم و شاه (نيروي دو وصلت باعث كار اين .بپردازد گو و گفت به مردم با و كرده پيدا حضور ،آيند مي

 كه زماني تا وحشت و رعب گونه اين ادامه .ايم كرده جدا هم از وحشت و رعب ايجاد طريق از را آنها اكنون ما كه



 پيرو نبايد يهوديان دشاهپا .است ضروري و ناپذير اجتناب امري ،درآيند ما سلطه زير جداگانه طور به نيرو دو هر

 زيرا ؛كند غلبه عقلش بر كه ندهد اجازه خويش تيز و تند عواطف و غرايز به بايد نيز و باشد اميالش و عواطف

 به را فكر و آورد مي بار دقت بي را آدمي ،برد مي بين از را ذهن نظم چيزي هر از بدتر ،عواطف از پيروي

   .دارد وامي ها فعاليت ترين رحمانه بي

 را تمايالتش و ها خواست تمام بايد ،داود حضرت مقدس ذريه و انسان پشتيبان و حامي ،الشأن عظيم شاه

  .باشد  گناهي بي سمبل و نمونه بايد او .كند مردم فداي
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