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  مقدمه

  
 زيـر  توضـيحات  گـذرد،  مـى  نظرتان از هلامق همين در آن متن كه يهود ارشد دانشوران پروتكلهاى درباره
  :است ضرورى

 دو بين كه رسمى سند يا و معاهده قرارداد، نويس پيش: ازجمله دارد مختلفى معانى»  پروتكل«  واژه -1
 از جمعـى  سـوى  از كـه  اسـت  فرمولهـايى  و تصـميمات  مفهـوم  بـه  اينجا در اما شود مى امضاء دولت چند يا

  .است شده طراحى عالم تسخير منظور به يهودى خاخامهاى و ها استراتژيست متفكران،

 و داران  سـرمايه  كـه  است اى برنامه پروتكلها «نويهض، عويج فلسطينى، مبارز و برجسته محقق نوشته به
 آن اسالم، آخر دست و پاپ قلمرو مسيحيت، بناى كردن ويران براى يهود] علماى و متفكران و[ اقتصاددانان

 صـد  طى پروتكلها اصحاب گفته به كه ويرانى اين از بعد كه معتقدند صهيونيست يهوديان. اند  كرده تنظيم را
 كـه  كـرد  خواهند برقرار داودى - يهودى سلطنتى و يافت خواهند استيال جهان بر آنها شد خواهد انجام سال

 مستبدانه جهان تمام تابر داد خواهد امكان هستند ناچيز اقليتى كه آن با يهوديان به خود امكانات و تدابير با
  »ماند نخواهد باقى داودى - يهودى آيين كنار در اسالم، نه و مسيحيت نه دينى، هيچ و كنند حكومت

  

 آماده نهايى تاييد و گيرى تصميم و بحث براى كنفرانس جلسه چند در قرائت منظور به پروتكلها متن -2
 برگزار سوئيس بال شهر در تئودرهرتزل رياست به كه مزبور كنفرانس به روس تزار مخفى پليس كه بود شده
  .برد تاراج به را آنها اوراق و آورد هجوم ميالدى 1897 سال( بود شده

  

 و روحـانيون  از( نيلـوس  سـرگئى  نـام  بـه  روسـى  اى نويسنده توسط ميالدى 1905 سال در پروتكلها -3
 كتابخانـه  وارد 1906 سـال  در و شـد  ترجمـه  روسـى  زبان به) فرانسوى يا و) عبرى زبان از( مسيحى علماى

  .شد لندن ميوزيوم بريتيش
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 انگليسـى  روزنامـه  بـراى  بلشـويكى  انقـالب  بـا  همزمـان  كـه  بريتانيايى نگار  روزنامه ويكتورمارسدن، -4
  .كرد ترجمه انگليسى زبان به 1917 سال در را پروتكلها اين كرد، مى كار روسيه در پست مورنينگ

  

 سلسله صورت به 1920 سال در را پروتكلها) آمريكا فورد سازى اتومبيل شركت بنيانگذار( فورد هنرى -5
 خطـر  از را آمريكـا  ملت كه بود اين او هدف. رساند چاپ به داشت، تعلق او خود به كه اى روزنامه در مقاالتى
 يهـود  اصلى برنامه را صهيون دانشوران پروتكلهاى فورد،. سازد آگاه كشور اين در يهود امپراتورى گيرى شكل
 برپـايى  درصـدد  و نكـرده  اكتفـا  آمريكـا  حكومـت  بـه  يهـود  كه داد هشدار و دانست مى جهان بر تسلط براى

  .است جهانى حكومت

 خود دعوى رسيد، چاپ به »ورلد نيويورك«  در 1921 فوريه هفدهم روز در كه گفتگويى در فورد هنرى
 اسـت  اين بگويم پروتكلها درباره عالقمندم كه اى  نكته تنها« :كرد بيان چنين »صهيون پروتكلهاى«  عليه را
 بـا  تـاكنون  آنهـا  و گذرد مى سال شانزده پروتكلها طرح از. كنند مى تطبيق است، وقوع درحال آنچه با آنها كه

  ».اند بوده منطبق جهانى شرايط

 پا به جنجال او عليه آمريكا در يهودى مطبوعات و يهود رهبران كه داشت بيان را نكته اين هنگامى فورد
 يافتـه  سازمان يهوديت تنها كه مشقت، و فشار تحمل از پس فورد هنرى. بودند سرداده اعتراض فرياد و كرده

 «بـه  خطـاب  اى نامـه  در 1927 سـال  ژوئـن  30 در شـد  ناچار باالخره آيد، برمى آن اعمال و طراحى عهده از
 در فـورد  البتـه . كنـد  عـذرخواهى  يهـود  از رسـماً  ،»آمريكـا  يهوديـان  انجمـن «  وقت رهبر »مارشال لوييس

  .نكرد تكذيب را آنها پيرامون منتشره تحليلهاى و پروتكلها صدق هيچگاه آن، از پس نه و خود عذرخواهى

  

«  تئورى ترويج به توصيه جايى المثل فى. رسند مى نظر به متناقض ظاهراً پروتكلها مواد از بعضى مفاد -6
. كرد خواهيم مخالفت »يآزاد«  هرگونه با قدرت، با كه شود مى گفته ديگر جاى در و شود مى »خواهى آزادى

 طرحهـا  به مربوط دسته يك.شوند مى تقسيم دسته دو به دستورالعملها اين كه داشت توجه بايد مورد اين در
 اجـرا  بـه  دولتهـا  و كشـورها  نـابودى  بـراى  خـود  جهـانى  حكومت برپايى از قبل يهود، كه است هايى برنامه و

 بـه  اسـت  قـرار  يهـود،  جهانى حكومت استقرار از بعد كه است هايى  برنامه به مربوط ديگر دسته و آورد درمى
 برنامـه  به مربوط است، »مطبوعات آزادى«  يا و »آزاديخواهى«  ترويج از سخن كه آنجا بنابراين. درآيند اجرا

 امـا  كنـد  مـى  پاشـيدگى  هم از و ثباتى ،بى تفرقه دچار را ملتها و دولتها كشورها، آن، رهگذر از كه است اى ه
 بـراى  و شـده  برپـا  يهود جهانى حكومت كه است زمانى به مربوط است، »آزادى«  با مبارزه از سخن كه آنجا

  .كند مى خفه را مخالفى صداى هرگونه خود، صالبت و استقرار
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 همسـويى  و موافقـت  است شده ذكر پروتكلها در آنچه با دنيا يهوديان آحاد كه گرفت نتيجه توان نمى -7
 ايـن  با همسو خاخامهاى و يهودى بزرگ داران  سرمايه استثمار و ستم تحت خود كه يهوديانى بسا اى. دارند

 از دسـته  ايـن  اسـت  ضـرورى  كـه  باشند شده آنان فعل آلت فريب، و سرناآگاهى از يا و باشند داران،  سرمايه
  .شوند بيدار و هشيار صهيونيزم، با خورده پيوند يهوديت خطر به نسبت نيز يهوديان

  

 ارزشمند كتاب دو به را عالقمند خوانندگان ،»يهود پروتكلهاى«  پيرامون بيشتر اطالعات كسب براى -8
  :دهيم مى ارجاع زير،

 انديشـه،  ضياء فرهنگى مؤسسه: ناشر احمدى، محمد كوشش به ،)مقاالت مجموعه(  صهيونيت پژوهه -1
  544-1415 پستى صندوق

 قـدس  آسـتان : ناشـر  شـيخى،  حميدرضا: ترجمه نويهض، عجاج: نوشته صهيون، دانشوران پروتكلهاى -2
  رضوى
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   1 شماره پروتكل

   

 محـيط  حقـايق  استنتاج، و مقايسه طريق از تنها و پردازى  عبارت و لفاظى هرگونه از فارغ خواهيم مى *
  .دهيم قرار مداقه و بررسى مورد را اطرافمان

 يهوديهــا نظــر از يعنــى نظــر دونقطــه از كنــيم مــى زنــدگى آن در مــا كــه را سيســتمى خــواهيم مــى *
  .دهيم قرار ارزيابى مورد) غيرصهيونيستها( غيريهوديها نظر از و) صهيونيستها(

 هسـتند،  خـوب  غرايـز  داراى كه كسانى برشمار هستند، شيطانى و بد غرايز داراى كه انسانهايى شمار *
 توسـل  تـرور  و خشـونت  و زور اعمـال  بـه  بايـد  كرد، حكومت انسانها بر بتوان آنكه براى لذا،. گيرد مى پيشى
 خواسـته  فداى را مردم خوشبختى و رفاه بتواند، اگر و بگويد زور بشود، ديكتاتور خواهد مى انسانى هر. جست

  .گرداند خود آمال و ها 

  

  دارد؟ مى باز خشونت از اند، گذاشته انسان اسمش كه را درنده جانور اين عواملى چه اما* 

 سوى از اى  صفتانه حيوان و ظالمانه رفتارهاى فشارها، آغازگشت، آدميان اجتماعى حيات كه زمانى از *
 وضـع  بـا  آنگـاه . شوند خود فرمانروايان مطيع و درآيند سلطه تحت مردم هاى  توده كه شد باعث فرمانروايان

 اينجا در من و درآمدند سلطه زير به آدميان هستند، تهديد و زور تغييريافته چهره همان واقع در كه قوانينى
  .فشار و زور اعمال يعنى »حق«  طبيعت، قانون طبق كه بگويم خواهم مى

 آزادى واژه از چگونـه  كـه  بدانـد  بايـد  آدمـى  لـذا . واقعيـت  يك نه است نظريه يك تنها سياسى آزادى *
. بكـارگيرد  حـاكم  حـزب  قـدرت  شكستن درهم براى را آن سپس و كند استفاده ها  توده فريب براى سياسى

 تـوان  مى بهتر باشد، كرده استفاده قدرت به دستيابى براى اى شيوه چنين از خود   قبال حاكم حزب اگر البته
 بكـار  او مـورد  در را شـيوه  همين توان مى آزادى اصطالح به واژه كمك به. برد بكار او مورد در را شيوه همين

 را اعتباريش بى و ساخت لرزان و سست را حاكم حزب هاى  پايه توان مى آزادى اصطالح به واژه كمك به. برد
 را هـدفهايش  رهبـر  و راهنما بدون هم روز يك حتى تواند نمى ناآگاه توده كه آنجا از. داد نشان مردم توده به

 بـه  را خـود  جـاى  قـديم  رژيـم  سان بدين و پذيرد مى را جديد حزب رهبرى آسانى به لذا نمايد، راهبرى خود
  .دهد مى جديد رژيم
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 بـر  آزادى واژه از اسـتفاده  با كه فرمانروايانى چنگ از را قدرت يعنى رسيديم، قدرت به ما كه هنگامى *
 آزادى براساس حكومت نهادن بنياد. گرفت خواهد را قدرت جاى طال ساختيم، خارج كنند، مى حكومت مردم

 بـراى  صـرفاً  اگـر . بكـارگيرد  آن نـوع  ترين متعادل و متعارف در را آزادى تواند نمى كسى زيرا. است غيرممكن
 نخواهـد  ديـرى  بشـود،  خويش فرمانرواى كس هر تا بگذاريم آزاد خويش امور اداره در را مردم كوتاهى مدت
 جـز  چيزى دولت از و زنند مى همديگر كشتار به دست مردم و شود مى گسيخته هم از امور انسجام كه پاييد
  .ماند نخواهد جاى به خاكستر تلى

 برونـد،  بـين  از خـارجى  دشمنان چيرگى اثر در خواه و شوند متالشى داخلى ضعف اثر در دولتها خواه *
. ماسـت  دسـت  در اسـت،  محكمى ريسمان مثابه به كه سرمايه، زيرا. گرفت خواهند قرار ما نفوذ زير سرانجام
  .بود خواهد حتمى سقوطشان زنند، نمى چنگ محكم ريسمان اين به كه دولتهايى

 ترسـيم  را آن اصـلى  خطـوط  باال در ما كه سياستى به است ممكن انديشند، مى آزادمنشانه كه آنهايى *
  :كنيم مى مطرح را سؤال اين ما آنها، ايراد پاسخ در ولى. كنند تلقى غيراخالقى را آن و بگيرند ايراد كرديم،

 كـه  شـود  داده اجـازه  او بـه  خارجى دشمن بردن بين از براى و باشد داشته دشمن نوع دو دولتى هر اگر
 بزند او اردوگاه به شبانه و كرده غافلگير را دشمن   مثال يعنى كند، استفاده روشى هر از دشمن نابودى براى

 بـه  حاضـر  دولتهاى نابودى قياس همين به ناميد؟ مى غيراخالقى روش را عمل اين آنگاه بكوبد هم در را او و
  شود؟ مى تلقى غيراخالقى عملى هستند، عمومى رفاه مخرب كه ما دست

  

 قـدرت  كـه  عـامى  مردم با استدالل و بحث طريق از توان مى كند فكر كه شود مى پيدا معقولى آدم آيا *
 اعتقادات و عواطف روى گذاشتن دست با فقط مردم توده با آمدن كنار آمد؟ كنار است، سطحى استداللشان

 بحث و استدالل طريق از ندارند، سياسى فهم كه مردم از دسته اين با بخواهيم اگر. است ممكن و مقدور آنها
  .بكنيم توانيم نمى ديگرى كار بپاشيم را مرج و هرج تخم آنكه جز بياييم، كنار

  

 توانـد  نمـى  باشد، اخالق به متكى كه فرمانروايى. نيست اشتراكى وجه هيچگونه اخالق و سياست ميان* 
 آنهايى. گشت خواهد متزلزل او سياسى قدرت هاى  پايه نتيجتاً و درآيد آب از ماهر و كشته كار سياستمدارى

. كننـد  متقاعد را ديگران بتوانند هم و باشند باز نيرنگ هم بايد بگذارند، سياست وادى در گام خواهند مى كه
 شـديدتر  صفاتى چنين زيرا. روند مى بشمار سياست براى بزرگ خطرى راستگويى و درستكارى چون صفاتى

 بايـد  غيرصهيونيسـت  جوامـع  فرمانروايـان  البتـه . كشـند  مى زير به حكمرانى اريكه از فرمانروا دشمنى، هر از
 جوامـع  سياسـى  نظـام  در ولـى . شـوند  مـا  تسليم درآيندو پاى از زودتر چه هر تا باشند دارا را صفاتى چنين

  .باشد داشته وجود نبايد اخالقى قيودات صهيونيستى،
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  زور يعنى حق

 خـود  بـه  عينيت جنبه وجه هيچ به كه است ذهنى اى واژه حق واژه. زور اعمال يعنى حق ما اعتقاد به *
 از مـن  زيـرا  بده من به خواهم مى كه را آنچه هر: شود مى تعبير چنين اين حق ما سياسى نظام در. گيرد نمى
  .كيست آن از حق كنم ثابت كه نيست نيازى. ترم قوى تو

  

  شود؟ مى ختم كجا به و شود مى شروع كجا از حق

 دسـت  از را اعتبارشـان  مقررات، و قوانين باشد، يافته سازمان نامطلوبى طور به قدرت كه دولتى هر در *
 بايـد  اقويـا،  حكومـت  قانون طبق. آيد مى پديد ليبراليسم سرانجام و شوند مى حوادث طوفان دستخوش داده،
 ما تسليم و اند كشيده دست ليبراليسم از داوطلبانه كه آنهايى براى و سازيم متالشى را قوانين و مقررات تمام
  .شويم منجى اند، شده

 پايه داراى ما سياسى قدرت هستند، لرزانى هاى پايه داراى جهان هاى قدرت تمام كه كنونى شرايط در *
 آن خطرى هيچگونه كه كرد خواهد تجلى ما قدرت زمانى. نيست محسوس آن زيراوجود. است استوارى هاى 

  .نكند راتهديد

 اسـت  اين ما وظيفه. هستند شديدى مشكالت دچار ليبراليسم اعمال سبب به جهان سياسى قدرتهاى *
 بـه  خودبيشـتر  طرحهـاى  در بايد ما. باشيم خود آينده حكومت ريزى پى فكر به مشكالت، اينگونه از فارغ كه

  .ها  وسيله به تا باشيم داشته توجه هدفها به بيشتر و اخالقيات به تا كنيم فكر ضروريات

 آن مـتن  از خـواهيم  مـى  را مـان   آينـده  سياسـت  اصـلى  خطوط كه داريم روى پيش در طرحى  اكنون *
 انـد،  داده هـدر  بـه  را آدمـى  كـار  و انديشـه  قـرن  چنـد  حاصـل  كـه  عواملى ذكر به طرح اين. كنيم استخراج

  .بگيريم ناديده را عوامل اين نقش توانيم نمى ما لذا. پردازد مى

 بـه  و بشناسـيم  را مـردم  تـوده  بايـد  نخست باشد، داشته بخشى رضايت عملكرد سياستمان آنكه براى *
 قـدرتى  مردم توده قدرت كه بدانيم بايد. ببريم پى خويش رفاه به آنها توجه عدم و درك عدم انديشه، سستى
 دانـش  كـه  كسـى  نيز و. كند اداره آنهارا تواند نمى ندارد، اطالعى مردم توده احوال از كه كسى. است نامعقول
 سـرانجام  و كنـد  رهبـرى  را ناآگـاه  تـوده  تواند نمى باشد هوش تيز هم خيلى اگر حتى باشد، نداشته سياسى
  .دهد مى سوق سقوط پرتگاه به را جامعه

 از كه كلماتى مفهوم به توانند مى شوند، مى تربيت رهبرى براى خردسالى اوان همان از كه كسانى تنها *
  .ببرند پى اند، شده تشكيل سياست الفباى

 ميان اختالف اثر در كه پايد نمى ديرى آوريم، كار سر بر ندارند، بهره سياسى دانش از كه را افرادى اگر *
 بـه  صـرفاً  كـه  افـرادى  بـه  را جامعه يك امور اداره توان مى آيا. كنند مى سقوط داده دست از را قدرت احزاب،
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 افـراد  اينگونه آيا كرد؟ محول كنند مى فكر خويش منافع به امور، به رسيدگى هنگام و دارند توجه خود منافع
 كه شوند مى يافت كسانى مردم توده ميان در كه كنيم تصور اگر كنند؟ دفاع دشمن برابر در خود از توانند مى

 را هـا   برنامه اجراى و ايم  زده هم بر را سياسى امور هماهنگى صورت آن در دارند، را جامعه امور اداره توانايى
  .ايم  ساخته دشوار

  

  ستمگريم ما

 اجرا مرحله به داريم پيش در كه را طرحهايى توانيم مى سختگير و مستبد فرمانرواى يك يارى به تنها *
 برقـرار  همـاهنگى  نـوعى  كنـد،  مـى  عمل ماشين يك مثابه به كه دولت مختلف دستگاههاى ميان و درآوريم

 آن در كه است حكومتى كشور، يك براى حكومت نوع ترين مناسب كه گرفت نتيجه چنين توان مى لذا. كنيم
 ادامـه  خود حيات به تواند نمى تمدن مستبد، مطلقه حكومت يك وجود بدون. بشود تفويض نفر يك به قدرت
 مـردم  تـوده . ناآگـاه  هـاى   توده وسيله به نه شود مى بارور ها  نخبه و رهبران وسيله به تنها تمدن اين و. دهد

 آوردنـد  دسـت  بـه  آزادى هـا   تـوده  كه هنگامى. دهد مى نشان موقعيتى هر در را خود توحش و است وحشى
  .شود مى گر  جلوه است توحش اوج خود كه مرج و هرج صورت به آزادى

 در آزادى اعطـاى  از پـس  كـه  اسـت  مشـكلى  سكرآور، هاى  نوشابه نوشيدن در افراط و الكل به اعتياد *
 مـردم . برنـداريم  گـام  مسـيرى  چنـين  در كـه  اسـت  الزم يهوديهـا  ما بر. كند مى پيدا رواج غيريهوديها ميان

 از عبارتنـد  مـا  عوامل. آيند مى بار اخالق بدون و بندوبار بى ما عوامل وسيله به جوانى آغاز همان از غيريهودى
 زنان كمك به. كنند مى دارى  بچه ثروتمندان هاى  خانه در كه زنانى و ها منشى خدمتكاران، سرخانه، معلمان
 جـاده  از را آنهـا  و كشانيم مى اخالقى فساد به عياشى محلهاى و ها  عشرتكده در را غيريهودى مردان يهودى
 زنـان  جامعه شود، مى كشانده فساد به زنها دست به كه را جامعه اين من. سازيم مى منحرف پاكدامنى و عفت
  .ديگرانند رو  دنباله پرستى  تجمل و فساد در زيرا نهم مى نام

 مخالفـان  قـانونى  ظاهراً اعدامهاى طريق از كند، ايجاد مردم در را جنگ از ترس آنكه جاى به ما دولت *
 و رحمـى  بـى  زيـرا . كند مى تسليم به وادار را مردم خود به خود ترسى چنين ايجاد با و دارد برمى راه سر از را

 و شديد هاى مجازات اعمال با و وظيفه انجام نام به. است دولت استحكام و ثبوت موجب مجازات در سنگدلى
  .شوند ما تسليم شرط و قيد بدون كه كنيم وادار هم را دولتها توانيم مى رحمانه بى

 ويـژه  بـه  شود مى پيروز كه است زور تنها سياسى، مسايل در. است كردن متقاعد و زورگويى ما منطق *
 بـا  بايد شود، ديگران تسليم خواهد نمى فرمانروايى اگر. كنند اعمال مخفيانه را آن بتوانند سياسى رهبران اگر

 زمـانى  تـا . شود متوسل هستند، حكومت اصول ترين اساسى از كه ديگران كردن متقاعد به نيرنگ و خشونت
 چپـاول  اگر. دهيم رواج را خوارى  رشوه و خيانت فساد، بايد باشند هدفهايمان به ما رسيدن مانع غيريهود كه

 خـود  بـه  ترديـدى  كار اين انجام در نبايد بشود، حكومت برابر در آنها شدن تسليم منجربه مردم اموال كردن
  .دهيم راه
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  دهيم مى خاتمه آزادى به ما

 و برابـرى  آزادى، نداى كه بوديم قومى نخستين ما كه يابيم درمى بيفكنيم، نگاهى گذشت تاريخ به اگر *
 ناآگاهانـه  و شدند تكرار وار طوطى و احمقانه غيريهودى، مردم وسيله به بعدها كلمات اين. سرداديم را برادرى

. بردنـد  بـين  از بـود،  محكمـى  سـد  چون ناآگاه توده فشارهاى برابر در كه را آزادى و ساختند گرفتار را خود
 را واقعيـات  و آورنـد  بيـرون  تجـرد  عـالم  و ذهنيت و گرايى  مطلق از را خود توانند نمى غيريهودى خردمندان

 كننـد،  مـى  عمـل  آنچـه  و گوينـد  مـى  آنچـه  ميـان  موجـود  تضـاد  متوجه هيچگاه آنها. دهند قرار قبول مورد
 بـاور  آنهـا . هستند متفاوتى شخصيتهاى و قابليتها استعدادها، داراى افراد كه شوند نمى متوجه آنها. شوند نمى
 تواند نمى برخيزد مردم توده ميان از كه كسى دارند، نمى باور آنان. است ناآگاه و كور مردم توده كه دارند نمى
 بـا  آنـان . شـود  مـى  منتقـل  فرزند به پدر از تبار يك ميان در رهبرى استعداد كه پذيرند نمى آنها. بشود رهبر

 بـودن  ارثـى  مسـأله  كـه  بينـيم  مـى  ما و برداشتند گام طبيعت موازين برخالف حقايقى چنين گرفتن ناديده
 نزديكتر موفقيت به روز به روز ما كه است شده باعث هم امر همين و شده سپرده فراموشى دست به رهبرى،
  .شويم

 از بايـد  مـا . شـود  مـى  داده نسبت ما به دنيا چهارگوشه در برادرى و برابرى آزادى، چون كلماتى اشاعه *
 كلمـات  كه دانيم مى. باشيم سپاسگزار اند،  برافراشته فراوان شوق و شور با را مان پرچم ناآگاهانه كه عواملمان

 كرده نابود را يهوديان غير حكومت اساس و همكارى آرامش، صلح، رفاه، آفتى همچون تاريخ طول در مذكور
 يا كرد خواهند كمك ما نهائى پيروزى به چگونه ما نشانده،  دست عوامل كه شد خواهيم يادآور بعداً البته. اند 

 توانسـت  خواهيم آينده در كه آنست كالم اين معناى. بيفتد ما دست به برنده ورق كه دهند مى را امكان اين
 در سـدى  چـون  را) ييهـود  غير جوامع( دارى  سرمايه و اشرافيت) اريستوكراسى( جمله از را امتيازى نوع هر

 مبتنى كه را خود اريستوكراسى غيريهود، اريستوكراسى هاى  خرابه بر و كنيم نابود دارد، قرار پيروزيمان برابر
 اساسـى،  شرط دو ثروت و دانش كه شويم مى يادآور باز. نهيم بنا است، كرده تحصيل افراد رهبرى و ثروت بر

 برايمـان  پيشـين  حكماى را رهبرى دانش و داريم اختيار در را ثروت. هستند اريستوكراسى اين تشكيل براى
  .اند  آورده فراهم

 خـواهيم  پيـروزى  بـه  زود خيلـى  بگـذاريم،  آدميان ذهن عصب ترين حساس روى دست هايمان،  رابطه در اگر* 
 هـر . مـادى  نيازهاى ارضاء در طلبى  تنوع و پرستى مال زراندوزى، از عبارتند آدمى، ذهن حساس اعصاب اين و رسيد
  .بكند ما تسليم را آدمى تواند مى تنهائى به ها  خواسته اين از يك

 كـه  بفهمـانيم  دنيـا  سراسـر  در مـردم  هـاى   توده به كه كند مى كمك ما به آزادى، مسأله بودن ذهنى و مجرد* 
 عـوض  زود بـه  زود كهنـه  دستكشـهاى  مانند را دولتها توان مى و هستند مردم هاى ثروت خرج ناظر فقط دولتهايشان

  .كرد

 نقـش  تـوانيم  مـى  كـه  آنجا از و باشد مى ميسر و مقدور جهان ممالك رهبريهاى دادن تغيير كه آنجا از *
 و انتصـاب  اختيـار  كـه  بـود  خواهـد  آسـان  برايمان لذا باشيم، داشته تحوالت و تغيير اينگونه در مهمى بسيار

  .گيريم دست به را جهان رهبران انتخاب
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    2 شماره پروتكل
  

. كنيم جلوگيرى شود، منجر خاص اى  ناحيه بسود كه جنگى بروز از بايد باشد، مقدورمان كه آنجا تا** 
 و دريافتـه  را مـا  جانبـه  همـه  تسـلط  خوبى به متخاصم طرفين تا كشانيم مى اقتصاد صحنه به را جنگ آنگاه

 ملـى  حقوق جايگزين كه كرد خواهيم وضع الملل  بين حقوق بنام حقوقى. شوند ما المللى  بين عوامل تسليم
 كشور آن افراد روابط بر كشور، يك حقوقى قوانين كه همانگونه باشد، ملل بين روابط بر ناظر و شده كشورها
  .دارد نظارت

 هيچ و گيريم مى نظر در مديران انتخاب براى ما كه است شرايطى مهمترين از چرا و چون بى اطاعت** 
 مهـره  همچـون  مديران اينگونه. باشند داشته اطالعاتى و تحصيالت مديريت زمينه در آنها كه ندارد ضرورتى
 تربيـت  جهـان  امـور  اداره بـراى  را آنها كودكى از ما كه بود خواهند متخصصانى و مشاوران دست در شطرنج
 مقـام  احـراز  بـراى  كـه  كنيم مى تربيت طورى را مشاوران اينگونه دانيد مى نيك كه همانطورى. كرد خواهيم

 تحليـل  و تـاريخ  سياسـى،  امـور  زمينـه  در را آنها بعالوه. باشند شرايط واجد شود، مى محول آنها به كه هائى
 و تـاريخى  وقـايع  تواننـد  نمـى  كـه  انـد  شـده  تربيـت  طورى غيريهوديها كه دانيم مى. دهيم مى آموزش وقايع،

 راهنمـاى  را هـا   يافتـه  و بگيرند عملى نتيجه تحليها اين از و كرده تحليل پيشداورى بدون را خود مشاهدات
 عمرى و شوند سرگرم كه بگذار. بدهيم اهميت آنها به ما كه ندارد ضرورتى بنابراين،. دهند قرار خويش عمل

 بـه  مـا  كه اصولى با را خود بگذار. نمايند خوش دل خويش گذشته خاطرات به و ببرند بسر اميد و آرزو در را
 هـاى   رسانه(مطبوعات يارى به ما هدف اين به توجه با. كنند سرگرم ايم  كرده ديكته آنها به) تئورى( علم نام

 طـور  به را علوم غيريهودى روشنفكران. كنيم مى جلب ها تئورى اين صحت به را يهوديها غير اعتماد) گروهى
 را گرانبهـائى  نتـايج  و فـراوان  اطالعـات  باشـند،  متوجه خود آنكه بى و دهند مى قرار تحقيق مورد هم از مجزا
 اينگونـه  از آمـده  دسـت  بـه  اطالعـات  مـا  عوامل اما. كنند نمى پياده عمل متن در را آنها ولى آورند مى فراهم

 مـا  خواسـتهاى  جهـت  در را خـود  فكـر  و يابنـد  دست كل يك به تا كرده تركيب و تلفيق هم با را تحقيقات
  .دهند پرورش
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  ويرانگر تربيت و تعليم

 شـديم  موفـق  چگونـه  مـا  كـه  كنيـد  دقت. است حرف يك تنها شد گفته باال در كه آنچه نكنيد فكر** 
 نظريه ويرانگر نقش اهيمت به سادگى به بايد يهوديان. بدهيم پر و بال را ايسم نيچه و ماركسيسم داروينيسم،

  .ببرند پى غيريهود انديشه و ذهن روى باال، هاى 

 خصوصـيات  و تمـايالت  تفكـر،  طرز به بايد نشويم اشتباه و لغزش دچار سياسى مسائل در آنكه براى** 
 به آن اجزاء كه است بزرگى ماشين مثابه به ما سيستم ديگر عبارت به. باشيم داشته دقيق توجه مختلف ملل

 كـار  دارنـد،  برمـى  گام هدفهايمان جهت در كه مردمى رفتار و آداب خوى، و خلق با متناسب وسيعى مقياس
  .كنيم استفاده گذشتگان تجربيات از بايد نشويم، مواجه شكست با آنكه براى لذا. كند مى

 جهـت  در مـردم  فكـر  هـدايت  بـراى  هـائى   وسـيله  بعنـوان  مطبوعـات  از جهان ممالك كه دانيم مى** 
 كنـيم،  اسـتفاده  خود هاى  خواسته جهت در مطبوعات از بتوانيم آنكه براى لذا. كنند مى استفاده دلخواهشان

  .سازيم منعكس را ها نارضائى مطبوعات طريق از سپس و نمائيم ايجاد نارضائى مردم بين در بايد

 چگونـه  دانند نمى غيريهودى مردم اما شود، مى تضمين عمل آزادى طريق از تنها بيان آزادى كه دانيم مى
 مطبوعـات  طريق از توانيم مى ما و است افتاده ما دست به وسيله اين خوشبختانه. كنند استفاده مطبوعات از

 بايـد  ولى. داريم اختيار در هم را طال مطبوعات، بر عالوه ما كه است خوشبختى بسى جاى. كنيم نفوذ اعمال
 آورده دست به اشك و خون از اقيانوسى ميان از و فراوان خودگذشتگى از با را عامل دو اين ما كه شد يادآور

 بـا  خداونـد  نظـر  از دهـيم،  مى ما كه اى قربانى هر البته ايم، داده فراوانى قربانيان آنها به يابى دست براى و ايم 
  .است برابر غيريهودى قربانى هزار
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   3 شماره پروتكل
  

 در كـه  را قـدمى  چنـد  اگر نداريم چندانى فاصله هدفهايمان به رسيدن تا كه كنم اعالم خواهم مى*** 
 بوجـود  كامـل  اى حلقه و شد خواهد وصل هم به ماست قوم سمبل كه مارى دم و سر كنيم، طى داريم پيش
 و شـد  خواهنـد  محصـور  حلقـه  اين درون اروپائى كشورهاى تمام كه آنست حلقه شدن كامل معناى. آيد مى

  .گرفت خواهند قرار نفوذمان تحت

  

 را آنهـا  تأسيس آغاز همان از ما زيرا. شكست خواهند درهم بزودى جهان كشورهاى قانونى موازين*** 
 محـورى  سـرانجام  و كنند مى نوسان به شروع تعادل عدم همين سبب به و ايم كرده ايجاد تعادل عدم نوعى با
 و تعـادل  از قانونيشـان  معيارهـاى  كـه  پندارنـد  مى غيريهوديان. سازند مى فرسوده چرخند مى دورش به كه را

 در. شـوند  مى مواجه خود قانونى موازين تعادل عدم با روزى كه دانند نمى اما است، برخوردار هميشگى ثبوتى
 تا شورند مى او بر آنقدر درباريان و شده احاطه باريان در بوسيله كه است محورى چون، رهبر، جوامع، اينگونه
 و گيـرد  مـى  فاصـله  هسـتند،  قـدرتش  مايه كه مردمى از رهبر ديگر، عبارت به. درآورند پاى از را او سرانجام

 هستيم ما اين البته. شود مى مغلوب نتيجتاً و كند مقابله هستند، قدرت كسب دنبال به كه آنهائى با تواند نمى
 چـون  را دو هـر  و نمـوده  سلب دو هر از را قدرت و ايم  كرده ايجاد عميقى شكاف مردم توده و رهبر ميان كه
  .ايم  ساخته جدا هم از عصا و كور

  

 اسـتفاده  مطلـوبى  نحـو  بـه  آن از نتوانند قدرت به يابى دست از پس جهان، طلبان قدرت آنكه براى*** 
 خـواهى،  آزادى از را طلبـان  قـدرت  تمـايالت  آنكـه  نخسـت . ايـم   انديشـيده  اى  ويژه تدابير پيش از ما كنند،

 هـم  رودرروى را آنهـا  و آوريم مى بوجود گوناگون احزاب آنكه دوم. كنيم مى طلبى استقالل متوجه و معطوف
 كـه  آوريـم  مـى  پـيش  وضـعى  و كنـيم  مـى  جلوگيرى بزرگ قدرتهاى آمدن بوجود از آنكه سوم. ميدهيم قرار

 در گالديـاتورى  مبـارزات  صـحنه  صورت به را دولتها سرانجام. بشود هدف كسى هر براى قدرت به يابى دست
 همـه  گسـيختگى  و نظمـى  بى و يابد ادامه همچنان پيچيده و مبهم مسائل سر بر جدال و ستيزه تا آوريم مى

  .گيرد فرا را جهان
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 مجلـس  و ديوانيـان  وقـت  گفتگو و مباحثه نطق، صورت به پايان بى و پوشالى پوچ، بيهوده، سخنان*** 
 دولتهـا  اجرائـى  مقامـات  پروپاى به پروا بى خيلى نگاران روزنامه. است كرده ضايع را ها مديره هيأت و نشينان
. كننـد  مـى  احساس خويش گردن روى را قدرت از استفاده سوء دشنه تيزى سازمانها، و مؤسسات. اند پيچيده

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

  

  ماست اسلحه فقر

 بيـان  بـه . اسـت  بردگى زنجير از محكمتر مراتب به بندد، مى فقر تله و دام به را انسانها كه زنجيرى*** 
 در ما. است دشوار بسيار فقر و بينوائى يوغ زير از رهائى ولى شد آزاد بخوبى توان مى بردگى يوغ زير از ديگر،
 هرگـز  و ايم  گنجانيده واقعى اى گونه به نه اما خيالى صورتى به را ها  توده مادى رفاه حق خود، اساسى قانون
 قرار اگر باشد، داشته را حرفى هر گفتن حق فرد هر كه شود قرار اگر. پوشانيم نمى عمل جامه حق اين به هم
 و زحمـتكش  كـارگر  هر اگر كند، پيدا بد و خوب از اعم را مطلبى هر نوشتن حق نويسى روزنامه هر كه شود

 كـه  بداند اگر نيز و باشد كفا خود اقتصادى لحاظ از است، كرده وابسته كار به را او تقدير دست كه پرولترى،
 بـه  و رود نمـى  رأى صـندوق  بپـاى  نماينـدگان  انتخـاب  براى فردا كند، نمى تضمين را منافعش اساسى قانون

 نيايـد،  پـيش  وضـعى  چنـين  آنكه براى. دهد نمى رأى هستند، ما نشانده دست عوامل واقع در كه نمايندگان
 او بـه  فقط عوض در و كنيم مى حذف قانون متن از كنند مى تضمين را او اقتصادى رفاه كه اصولى از بسيارى

 كارفرمايش كه شرايطى نيز و مسلكش هم رفقاى به اش وابستگى طريق اين از تا كنيم مى اعطاء اعتصاب حق
  .شود بيشتر كند، مى تحميل او بر

  

  كنيم مى پشتيبانى كمونيسم از ما

 نـابودى  بـا  ولـى . گرفـت  صـورت  مـان  عوامـل  بوسـيله  و مـا  راهنمـائى  بنابـه  اريستوكراسى نابودى*** 
 پهـن  مـردم  راه سـر  بـر  را خـود  دام ديگـر  شيوه به پرستان پول بار اين و نيافت پايان داستان اريستوكراسى

 را آنهـا  و انـد  نهـاده  كـارگران  برگـردن  را خود استثمار يوغ پرستان پول بينيم مى امروز كه همانطور و كردند
  .اند گرفته اسارت به شديداً

  

 تحت و برابرى همكارى، شعار زير بدينسان و كنيم مى بازى را كارگر حامى نقش صحنه روى بر ما*** 
 نيروهـاى  صـف  بـه  را كـارگران  خـويش، ) 1(فراماسونرى اصول مطابق نيز و »جهانى مساعى اشتراك«  شعار

  .كشانيم مى كمونيزم و انارشيسم سوسياليزم، يعنى خويش جنگجوى
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 همـين  بـه . كـرد  مـى  ارتـزاق  زحمتكشان دسترنج و كار از و بود برخوردار قانون حمايت از اريستوكراسى
 كـارگر،  كه خواست مى و داشت خاص توجه كارگران سالمت و تغذيه به همواره منافعش، حفظ بخاطر لحاظ
 بـه  ما. است نظريه اين مخالف درست ما موضع اما. كند كشى  بهره او از بيشتر و بهتر تا باشد نيرومند و سالم
 غـذائى  مواد مستمر گروكاهش در ما، قدرت ديگر، عبارت به. كنيم مى فكر يهوديان غير كشتار و مير و مرگ

 اختيـار  در را او تا درآوريم خود اسارت به را كارگر توانيم مى طريق اين از زيرا. باشد مى كارگر جسمى وضعف
 دست به كارگران بر گرسنگى ايجاد طريق از كه تسلطى. بكند اقدام ما خواستهاى عليه نتواند و باشيم داشته

  .بود كرده كسب شاه و قانون مدد به اريستوكراسى كه است تسلطى از تر  مطمئن مراتب به آيد، مى

  

 و كـرده  اسـتفاده  مـردم  خشم از تا كنيم مى ايجاد خواهى  زياده و نفرت حسد، مردم توده ميان در*** 
  .سازيم كن  ريشه آنها دستهاى با دارند قرار راهمان سر بر كه را موانعى همه

  

 شـاهى  تاج و كرد جلوس سلطنت اريكه بر بشريت عالم منجى و رسيد فرا موعود زمان كه هنگامى*** 
  .داريم برمى دارند، قرار جهانگيرش حكومت راه سر بر كه را موانعى همه مردم توده دستهاى با نهاد، سر بر

  

. بدهنـد  آگـاهى  آنها به ما متخصصان آنكه مگر اند  داده دست از را كردن فكر به عادت غيريهوديان*** 
. ندارند داريم، پيش در جهانى حكومت به رسيدن براى ما كه هائى برنامه درك و تشخيص قدرت آنها بنابراين

) روانشناسـى (  روحى خصوصيات تشريح چون اى پايه دانشهاى و اطالعات دولتى، مدارس در كه برماست لذا
 از افـراد  كـه  بقبـوالنيم  آنها به اطالعات اينگونه مدد به و بياموزيم آنان به) شناسى جامعه( اجتماعى حيات و

. دارنـد  اخـتالف  هـم  بـا  زنـدگى  هـدفهاى  و ها  سليقه لحاظ از و نيستند يكسان استعدادها و ها قابليت لحاظ
 حسب بر انسانها كه وقتى و كند مى ايجاب استعدادها تناسب به را كار تقسيم فردى، اختالفات اصل پذيرفتن

 كـه  پذيرند مى افراد بدينسان و آيد مى بوجود طبقاتى جامعه خود به خود شدند، بندى  طبقه كار تقسيم اصل
 تسـليم  رغبت با داديم آنها خورد به اطالعاتى چنين اينكه از پس. نيستند يكسان قانون برابر در طبقات همه
 را انسانها اى تربيتى نظام چنين ديگر، سوى از. كنند مى قبول دهيم آنها به كه را شغلى نوع هر و شوند مى ما

 سـبب  بـه  همچنين. بپذيرند چرا و چون بدون و كوركورانه را سخنى هر يا و را اى نوشته نوع هر كه دارد وامى
  .برانگيخت باشد الزم كه موقع هر و شرايطى هر در را آنها نفرت توان مى امور، از ضعيفشان درك
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  ماند خواهند سالم يهوديان

 اين در. سازد مى ركود دچار را صنعت و دهد مى افزايش را غيريهوديان نفرت اقتصادى بحران وجود*** 
 بحـران  آتـش  ايـم،   آورده دسـت  بـه  آنرا قبالً كه طال بيارى نيز و مخفيانه عمليات مدد به توانيم مى ما هنگام

 سـبب  بـه  مـردم  تـوده . بريـزيم  خيابانهـا  بـه  اروپـا  سراسـر  در را كـارگران  و سـازيم  ورتـر   شعله را اقتصادى
 آمـاده  ايـم،   كاشته ذهنشان در كودكى آغاز همان در ما كه حسدى بذر وجود سبب به نيز و هايشان ناآگاهى

 و مانـد  خـواهيم  سـالم  ميـان  ايـن  در مـا . ببرند غارت به را آنها اموال و بريزند كارفرمايانرا خود كه گردند مى
 خويش حفظ براى موقع به توانيم مى و آگاهيم بخوبى حادثه شروع زمان از زيرا رفت نخواهد يغما به اموالمان
  .بينديشيم تدابيرى

  

 بخـوبى  زيـرا  شـد  خواهنـد  مـا  حكومـت  تسليم غيريهوديان زمان، باگذشت چگونه كه داديم نشان*** 
  .سازيم كن  ريشه مؤسسات تمام از را خواهى آزادى و آزادى بايد موقع چه كه دانيم مى

  

 تصور شود، مى اعطاء آنها به آزادى عنوان زير امتيازها تمام كه بينند مى مردم هاى توده كه هنگامى*** 
 بيننـد  مى نيازمند ما راهنمائى به را خود زودى به ولى. گيرند دست به را جهان رهبرى توانند مى كه كنند مى
 انقـالب  اگر. سپارند مى ما دست به را امور االختيار  تام رهبرى و گذارند مى ما اختيار در را قدرت دستى دو و

 و كـرديم  فـراهم  ما آنرا مقدمات داديم، آن به ما را كبير لقب و عنوان كه يابيم مى در آوريم، ياد به را فرانسه
  .گرفتيم عهده به ما آنرا طراحى آنكه خالصه

  

 راهنمـا  را او نيـز  آينـده  در و ايم  بخشيده رهائى فراوانى بندهاى قيدو از را بشر ما تاكنون ديرباز از*** 
 فـرود  سـرتعظيم  دارد، جريان رگهايش در اسرائيل بنى قوم خون كه پادشاهى برابر در سرانجام تا شد خواهيم
  .شود تسليم بينيم، مى تدارك جهان براى ما كه حكومتى به و آورده

  

 قـرار  حملـه  مـورد  طـرف  يـك  از كـه  ناپـذيريم  شكسـت  المللـى   بين نيروى يك ما حاضر حال در*** 
 اطاعـت  زورگو از كه آنست غيريهود، مردم رذالتهاى و ويژگيها از. شويم مى حمايت ديگر طرف از و گيريم مى
 را عقايـد  برخـورد  و تضادها تحمل سوئى از. هستند ترحم بدون العاده  فوق ضعيف مردم به نسبت و كنند مى

 شـكوه  بـه  ولـب  بدهنـد  جان مستبد رژيمهاى خشونت و فشار زير كه شوند مى حاضر ديگر، سوى از و ندارند
 غيريهـودى  مـردم . كند مى مشخص را بودنمان مستقل غيريهودى، مردم در خصلتهائى چنين وجود. نگشايند
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 سربريده را ديكتاتورها اين از تن بيست فقط عوض در ولى اند  كشيده فراوان ستم زمانه ديكتاتورهاى همه از
  .اند 

  

 چنين وقوع باره در آنها نظر و كنند مى تعبير چگونه را الذكر  فوق هاى  پديده عامى مردم راستى به*** 
 از ديكتاتورهـا  كـه  اينسـت  پديـده  اينگونـه  تعبير چيست؟ ندارند هم با چندانى ارتباط ظاهراً كه هائى  پديده
 گويند، نمى مردم به ولى كنند مى زمزمه را همگان رفاه تأمين و برابرى، مردم، توده زيرگوش عواملشان طريق

 درسـتكار  شده، مشتبه مردم به امر نتيجه در و. است ميسر و ممكن يهود حكمروايى سايه در تنها وحدت كه
 بايـد  ما راستى به. بخواهد خدا كه آنجا تا يابد مى ادامه همچنان وضع اين و شود مى تبرئه خيانتكار و محكوم

 ايـن  نتيجـه  كـه  كننـد  مـى  مبـدل  نظمى بى به را نظمى گونه هر مردم زيرا باشيم اوضاع از راضى و شكرگزار
  .است ما سود به اوضاع

  

 و خداونـد  عليه حتى. انگيزد برمى قدرتى و زور هرگونه عليه جنگ به را انسانى جوامع آزادى، كلمه*** 
 حـذف  زنـدگى  فرهنـگ  و قـاموس  از را آزادى واژه بايد رسيديم، سلطنت به ما كه زمانى لذا. طبيعت قوانين
 كـه  وقتـى  خونخـوار  جـانوران  ايـن . كند مى مبدل خونخوار جانورانى به را مردم هاى توده واژه اين زيرا. كنيم
. شوند مى خبر بى چيز همه از و روند فرومى عميق خوابى به شد، سيراب و سير خونابه و خون از هايشان شكم
 و خوابيـد  نخواهنـد  نياشـامند،  خـون  اگـر  زيـرا  كشـيد  زنجيـر  زيـر  به را آنها توان مى خوبى به حالت اين در

  .يابد مى ادامه همچنان كشمكش
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   4 شماره پروتكل

  
 ثـابتى  شـكل  حكومـت  نخسـت  مرحلـه  در. گذارد سرمى پشت مرحله چند حكومتى و جمهورى هر* -*
 فريبـى  عوام شكل حكومت دوم مرحله در. شود مى كشانده ديگر سوى به سوئى از مردم توده بوسيله و ندارد

 منجـر  اسـتبدادى  حكومـت  بـه  انارشيسـم  سـرانجام  و آيد مى وجود به آنارشيسم آن از پس. گيرد مى بخوبى
 و مسـئول  مـردم  برابـر  در را خـود  آيـد،  مـى  در قانونى صورت به كه اى  مطلقه حكومت ميان البته. گردد مى

 اسـت  مـرج  و هـرج  از ناشى كه اى  مستبدانه حكومت و است آشكار كامالً آن مشى خط نيز و داند مى متعهد
 بـودن  آشـكار  عليـرغم  اسـت،  مـرج  و هرج زاده كه اى  مطلقه و استبدادى حكومت. دارد وجود فراوان تفاوت
 پنهـان  دستهاى وسيله به حكومت نوع اين. بدارد مخفى را خود واقعى چهره تا كوشد مى استبداديش، مظاهر

 نسبت همان به هستند، پروا بى كه اندازه همان به رژيم اينگونه كارگردانان. شود مى اداره مخفى سازمانهاى و
 همـان  بـه  باشـد،  مؤثر رژيم سقوط در است ممكن كه اندازه مان به آنها دادن تغيير. باشند مى پوش پرده هم

  .كنند حفظ سقوط خطر از را حكومت تا كنند مى كمك مخفى عوامل به هم نسبت

  

 چنـين  كـه  هسـتيم  مـا  اين سازد؟ واژگون آنرا و درافتد نامحسوس قدرت يك با تواند مى كسى چه* -*
 ما مقاصد براى و هستند، ما خدمت در كوركورانه غيريهودى، فراماسونرهاى چه اگر. داريم نامحسوسى قدرت

  .ماند خواهد باقى اسرارآميز و ناشناخته ديگران و آنها براى همچنان ما هاى  برنامه اما كنند، مى كار

  

  كنيم مى متزلزل را خدا به اعتقاد ما

 بـراى  داشـته،  پيونـدى  برابـرى  و دوسـتى  انسـان  برآورى، با باشد، مبتنى خداپرستى بر آزادى اگر* -*
 الزم ما بر كند، پيدا خود براى جائى هم اقتصاد در و نسازد وارد اى لطمه عمومى رفاه به باشد، زيان بى جامعه
 مـادى  نيازهاى و. ببريم بين از غيريهودى مردم ميان در را خدا به اعتقاد هم و آزادى به احترام هم كه است

 در كنـيم،  حكومـت  مـردم  بـر  مـا  كـه  شود موجب خدا به اعتقاد اگر اما. سازيم اعتقادات اينگونه جايگزين را
  .واداريم تسليم به را مردم روحانى، مردان راهنمائى با و بپردازيم دين تبليغ به بايد اينصورت
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 متوجـه  را آنهـا  فكر بايد كنيم، سلب صهيونيست غير مردم از را انديشيدن قدرت بتوانيم آنكه براى* -*
 دشـمن  كـه  شـود  مـى  باعـث  منفعت، به انديشيدن و ستد و داد به آنها شدن سرگرم. كنيم تجارت و صنعت

 بهـاى  بـه  كـه  معنـى  بـدين . دهيم مى احتكارى جنبه صنعت به ديگر، سوى از. كنند فراموش را مشتركشان
 احتكـار  را آنهـا  ما و افتند مى ما دست به سرانجام كه شوند مى گرفته ناديده زمينها از بسيارى شدن صنعنتى

  .كنيم مى

  

 سـوى  از اقتصادى ونابسامانيهاى سوئى، از زندگى در افتادن پيش بمنظور رقابت افزون روز افزايش* -*
 سياسـى  و مذهبى ادارى، رتبه عالى مقامهاى به نسبت آنها نفرت كند، مى افسرده و سرخورده را مردم ديگر،
 مردم ظرفيت شود، مى واقع توجه مورد مردم مادى نيازهاى ارضاء براى اى  وسيله عنوان به طال گيرد، مى اوج
 زيـرا . خوبيهـا  اشـاعه  نـه  است ثروت كسب براى مردم قيام. شوند مى آماده قيام براى و رسد مى انفجار مرز به

 قيـام  موجـب  جامعـه  ممتـاز  طبقـه  از محـروم  طبقـه  نفرت ديگر، بيان به. شود مى منبعث نفرت از قيام اين
 سـرانجام  و خيزند پامى به ممتاز طبقه عليه ما رهنمودهاى پى در غيريهودى جوامع پائين قشرهاى. گردد مى
  .پردازند مى نبرد به قدرت سر بر يهودى غير علماى يعنى حريفانمان با
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   5 شماره پروتكل

  

 نادرسـتى  و تقلـب  طريـق  از تنهـا  ثـروت  آورى جمع گيرد، مى فرا را جا همه فساد كه جوامعى در* 8*
 و سـارى  سنگين مجازاتهاى طريق از تنها اخالقى قيود نهد، مى ضعف به رو دولت قدرت گردد، مى پذير امكان
 احسـاس  شـان   جامعـه  سرنوشـت  برابـر  در مـردم  ندارنـد،  اجرائى ضمانت مقررات، و قوانين شوند، مى جارى

 چـه  كمـك  بـه  و روشـى  چـه  اعمـال  با شوند، مى گرفته ناديده نيز المللى  بين مقررات و كنند نمى مسئوليت
  كرد؟ اداره را جوامع اينگونه توان مى مديريتى سيستم

 دسـت  بـه  را جامعـه  دورن قـدرتهاى  تمام كه مقتدر و »متمركز«  العاده  فوق سيستمى كه اينست پاسخ
 گرفت، نظر زير بايد را مردم سياسى فعاليتهاى تمام كه معنى بدين. باشد كارآمد مورد اين در تواند مى گيرد،

 فـراهم  اى زمينـه  و. كـرد  سـلب  تدريج به اند، كرده اعطاء مردم به غيريهودى هاى رژيم كه هائى آزادى تمام و
 ايمان ما قوم شاهنشاهى به و دريافته را غيريهود هاى رژيم ناهنجاريهاى و ها گسيختگى بتوانند مردم كه آورد
 بتـوانيم  تـا  باشـد  مكانهـا  و زمانها تمام در ما عمل راهنماى و الگو و انگاره بايد شد، گفته باال در آنچه. آورند

  .برداريم راهمان سر از هستند، ما مخالف عمل در چه و حرف در چه كه را كسانى تمام بدينوسيله

  

 و كژى ولى. نيست سازگار ما امروز پيشرفتهاى با الگوهائى و انگاره چنين كه شود ادعا است ممكن* 8*
  .دهيم مى نشان را ادعا اين نادرستى

  

 در و اند  يافته استيال مردم بر خداوند اراده به بنا شاهان كه داشتند مى باور مردم دراز، بس ساليانى* 8*
 بـه  سـخن  انسانها حقوق از ما كه زمانى از ولى شوند مى آنان تسليم دودلى و ترديد بدون تصور، همين نتيجه
 شاهان تقدس و كرديم ايجاد شاهان حكومت بودن جاودانى به نسبت آدميان انديشه در تزلزلى آورديم، ميان

 از را قـدرت  كـرديم،  تضـعيف  خدا به نسبت را مردم اعتقاد كه هنگامى نيز و. برديم بين از مردم چشم در را
  .برديم غنيمت به آنرا سپس و ساختيم متمركز مالكيت در آنرا و كشيديم خيابانها به شاهان كاخ
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 انگيـز،   وسوسـه  هاى تئورى و پردازى  سخن كمك به غيريهودى مردم انديشه و فكر به دادن جهت* 8*
 مسـايل  دقيـق  محاسبات آنها، تحليل و تجزيه امور، مشاهده در يهوديان ما. است ما مديران و متخصصان كار

 در هـا  يسوعى است ممكن تنها. نداريم رقيبى يكديگر، با همكارى حس نيز و سياسى هاى  برنامه طرح مالى،
 ناآگـاه،  مـردم  تـوده  چشـم  در را قـوم  ايـن  كـه  ايم  كرده طرح هايى  برنامه البته. كنند رقابت ما با زمينه اين
  .كنيم مى عمل مخفى سازمان يك صورت به ما كه شويم يادآور بايد ضمناً. سازيم اعتبار بى

  

 ايـن  و كننـد  سـازش  هـم  با دنيا سراسر در غيريهوديها معين زمانى مدت براى كه رود مى احتمال* 8*
 آنهـا  موجـود  اختالفـات  زيرا برد خواهيم در به سالم جان خطر اين از ولى. اندازد خطر به را ما امنيت سازش
 مـردم  طـورى  ما.كرد نخواهند پيدا را سازشى چنين جرأت زوديها اين به آنها و است دار  ريشه و وسيع بسيار

 و مـذهبى  تعصـبات  خـاطر  به يكديگر از مردم نفرت. بدگمانند همديگر به همه كه ايم  انداخته هم جان به را
 يكـديگر  بـا  سـادگى  ايـن  به مردم كه داد نخواهد اجاره است، يافته تبلور گذشته قرن 20 طول در كه نژادى
 نخواهنـد  خـود  پشـتيبان  دولتـى  بردارد، ما عليه را اش  اسلحه بخواهد ملتى اگر دليل همين به. كنند آشتى
 نفسـه  فـى  مـا  عليـه  تـوافقى  و تبـانى  نـوع  هـر  كـه  بسپارند خاطر به بايد غيريهودى دولتهاى بنابراين. يافت
 مـا،  پنهـان  دسـتهاى  حضـور  بدون. نيست ترديدى آن در و است العاده  فوق ما قدرت. بود خواهد بخش زيان
 قـومى  ما اند،  گفته پيامبران. برسند توافق به هم با خصوصى و ناچيز مسأله يك سر بر حتى توانند نمى ملتها

 و هـوش  ما قوم به خداوند. باشيم جهان سراسر مردم فرمانرواى تا ايم  شده برگزيده خدا وسيله به كه هستيم
. برسانيم انجام به را جهان رهبرى مسئوليت تا داريم را آن لياقت و كفايت ما. است كرده اعطا سرشار ذكاوت
 كـه  هسـتند  هايى  رسيده دوران به تازه آنها ولى برخوردارند، ذكاوت و هوش از كه هستند ديگرى اقوام البته
. بـود  خواهـد  وحشـتناك  كشمكشـى  شود، ايجاد ما بين درگيرى و كشمكش اگر. بشوند ما حريف توانند نمى
  .اند  سررسيده دير خيلى زيرا ندارند را ما با برابرى ياراى آنها ولى

  

  سرمايه انحصار

 مـا  دسـت  در موتـور  ايـن  كـه  كنـد  مـى  حركت موتورى كمك به دولتى هر ماشين چرخهاى تمام* 8*
. برخوردارباشـد  اى  العـاده  فـوق  ارزش از سرمايه كه اند  انديشيده تدابيرى ما حكماى. است طال آن و باشد مى

. گرفـت  بكـار  انحصـارى  صنعت و تجارت ايجاد راه در را آن بايد نشود محدود سرمايه عمل گردش آنكه براى
 قـدرت  نـوعى  صـنعت  انـدركاران   دسـت  بـه  صنايع، وگسترش تأسيس جهت در سرمايه عمل گردش آزادى

 مـردم  كـردن  سـالح  خلـع  امـروزه . جست سود مردم استثمار براى توان مى قدرت اين از كه دهد مى سياسى
 از مهمتـر  خيلـى  مـردم  احساسـات  برانگيختن همچنين. است جنگ براى آنها كردن آماده از تر  ساده خيلى

 ديگـران  وجـود  از را مبارزه صحنه و باشيم خود موقعيت حفظ فكر به بايد ما. است احساسات اين فرونشاندن
 از آنهـا  افكـار  تـا  كـرده  تضـعيف  را مردم كردن فكر قدرت كه است اين ما مديران اساسى هدف. سازيم پاك
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 مـا  برابـر  در كـردن  مقاومـت  فرصت و شده اهميت  كم مسايل متوجه و منحرف اساسى مسايل به انديشيدن
  .باشند نداشته

  

 عملـى  حـرف،  دنبـال  به اگر. دارد اثر حرف، از بيش عمل، كه اند  شده متقاعد جهان مردم ازديرباز* 8*
 بايد ببريم، را استفاده حداكثر اصلى ازچنين بتوانيم آنكه براى. شود مى جلب بيشتر مردم اعتماد شود، پديدار

  .بگذاريم نمايش به دهيم، مى انجام مردم پيشرفت و منافع جهت در كه را آنچه تا آوريم وجود به موسساتى

  

 نـوع  هـر  و آزادى، احـزاب،  از و بگيريم خود به آزادانديش يك قيافه بايد نخست مردم، فريب براى* 8*
 حـرف  از مردم كه كنيم سخنرانى قدر آن و بپردازيم پراكنى  سخن به سپس و كنيم طرفدارى فكرى گرايش

  .شوند خسته و زده دل سخنرانى و زدن

  

 داريـم،  نگه سرگردانى و گيجى حالت در را مردم و سازيم مشوب را عمومى افكار بتوانيم آنكه براى* 8*
 در را خود غيريهوديان كه دهيم ادامه آنقدر را عمل اين و كنيم پخش مردم بين در نقيض و ضد مطالب بايد
 و عقيـده  نداشتن ها سرگردانى اين از رهايى راه تنها كه شوند ومتقاعد كنند گم متناقض اطالعات خم و پيچ

 بـدين  را مردم كه است كسانى اختيار در سياسى واقعى اطالعات كه داشت توجه بايد. است سياسى اطالعات
  .است دارى  مملكت رموز از رمز نخستين اين و كشانند مى بيراهه به طريق 

  

  :است زير شرح به كشوردارى امر در ما موفقيت رمز دومين

 عـاجز  شكسـت  علل فهم از مردم كه دهيم جلوه طورى را هستند كار سر بر كه دولتهايى شكست - الف
 برقـرارى  از مـردم  كـه  كنيم افراط طورى مردم زندگىِ شرايط و عاليق رسوم، و آداب ارائه در عالوه به. شوند
  .شوند عاجز خود ميان تفاهم

 مـا  تسـليم  كه احزابى ميان مساعى تشريك گونه هر امكان و كنيم ايجاد شديدى نفاق احزاب ميان - ب
  .ببريم بين از را شوند، نمى

 و ابتكار از باالتر خطرى هيچ زيرا. كنيم نابود نباشد، سودما به كه را خالقيتى و فردى ابتكار هرگونه - ج
 از آيـد،  برمـى  مبتكـر  فـرد  يـك  از كـه  كـارى . باشد توأم باهوش خالقيت، اگر ويژه به. نيست فردى خالقيت
 از ابتكـار  قوه كه دهيم سوق جهتى در را غيريهوديان تربيت و تعليم بايد ما لذا. آيد برنمى عامى آدم ميليونها
  .گردد خفه آنها ذهن در خالقيت نطفه و شود گرفته آموزان  دانش
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 شـوق  و شور و آيد پيش برخورد و تصادم تا دهيم قرار هم رودرروى را مختلف گروههاى عمل آزادى - د
  .شود منجر شكست و نااميدى به

 سـپس  و سـازيم  خويش تسليم را آنها و كرده فرسوده را غيريهودى دول توانيم مى باال روشهاى كمك به
 ابرقـدرت  ايـن  توانمنـد  دسـتهاى  كه طورى به كنيم بنا شيطانى ابرقدرت يك دنيا حكومتهاى همه خرابه بر

  .نشود دنيا ملل از هيچيك مقهور كه بزند هم به آسايى  غول قدرت چنان و برسد جا همه به بتواند
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 مقيـاس  بـه  درآينـده  غيريهودى جوامع كه كاالهايى و منابع عظيم، ثروتهاى انحصار به خواهيم مى* $*
 شكسـت  بـا  سياسـى  شكسـت  از پـس  را جوامـع  اين اينكه تا بزنيم دست شد، خواهند متكى آنها به وسيعى

  .سازيم مواجه نيز اقتصادى

  

  .دريابند توانند مى خوبى به را موضوع اهميت دارند، حضور جلسه اين در اكنون كه اقتصاددانانى* $*

  

 كنيم اعالم و نماييم گوشزد همگان به را قدرتمندمان حكومت اهميت بايد ممكن، روشهاى تمام با* $*
  .شد خواهند برخوردار حمايتمان از شوند، تسليم ما جهانى حكومت به كه كسانى

  

 ولى. كرد تلقى مرده را آن بايد و ندارد سياسى قدرت پس اين از »غيرصهيونيستى اريستوكراسىِ« * $*
 بـه  بايد لذا. كند تهديد را ما بزرگ خطرى عنوان به توانند مى غذايى مواد خودكفايى و زمين داشتن سبب به
 بـه  سـنگين  مالياتهـاى  بايد هدف، اين به وصول براى. كنيم محروم زمين ازداشتن را آنها شده كه قيمتى هر

 طلبكـاران  گـرو  در قـرض،  گـرفتن  بـراى  را خـود  امالك داران زمين كه آوريم پيش وضعى و ببنديم ها زمين
  .شد خواهند ما تسليم شرط و قيد بدون داران  زمين تدابيرى چنين كمك به. بگذارند

 از زود خيلى شوند، نمى راضى اندك سرمايه به و اند  نكرده عادت قناعت به خصلتاً كه اريستوكراتها* $*
  .روند مى بين

  

  كنيم مى استثمار را صهيونيستها غير ما

 خـود  انحصـار  بـه  نيـز  را صـنعت  كـرديم،  ذكر باال در) زميندارى مورد در(  كه اقداماتى با همزمان* $*
 در شـديد  انحصـار  از و دهـيم  مـى  قـرار  تعـادلى  حالـت  يك در را صنعت نخست مراحل در البته. آوريم درمى
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 بخـش  در سـرمايه    مĤال و صنعت كه است آن اوليه تعادل ازحالت ما غرض. كنيم مى خوددارى اوليه مراحل
 گـرو  بـه  و آمـده  بيـرون  طلبكـاران  گرو از زمينها. آيند وجود به خصوصى بانكهاى و گردند متمركز خصوصى

 چنگـال  بـه  هردو زمين بازده هم و كارگر كار ماحصل هم كه است اين خواهيم مى ما كه آنچه. درآيند بانكها
 زحمـتكش  و كـارگر  طبقـه  غيريهوديهـا،  و شـود  ذخيره ما نزد جهان پولهاى تمام سان بدين و بيفتند صنعت
 ديگـرى  منـافع  خـاطر  بـه  اگر شرايطى چنين در. شوند ما تسليم شرط و قيد بدون و دهند تشكيل را جامعه
  .شد خواهند ما تسليم بمانند، زنده بتوانند و باشند داشته درآمدى آنكه خاطر به الاقل نشوند، ما تسليم

  

 را پرستى  تجمل انحصارطلبى، بر عالوه كنيم، نابود كلى به را غيريهوديان صنعت بتوانيم آنكه براى* $*
 بـاال  كارگرهـارا  مـزد  كـه  اسـت  ايـن  مـا  ديگر اقدام. دهيم مى افزايش را مردم كاذب نيازهاى و كنيم مى رايج
 بهـاى  كـه  اسـت  آن كار اين چاره. نشود تمام آنها سود به هيچگاه دستمزد افزايش اين كه طورى به بريم مى

 در. بينـدازيم  دامـى  و كشاورزى هاى  فرآورده كاهش گردن به را گرانى اين گناه و ببريم باال را عمومى ارزاق
 مـرج  و هـرج  و اعتيـاد  كـه  معنى  بدين. دهيم مى كاهش را توليد ميزان اى  زيركانه بسيار شيوه به حال عين

 وجـود  از را زمـين  صـحنه  گوناگون، هاى  شيوه مدد به و دهيم مى رواج كارگران ميان در را كارى كم و طلبى
  .كند پيدا كاهش توليد ميزان تا كنيم مى پاك غيريهودى هاى  كرده تحصيل و متخصصان

  

 عمـل  موقـع  بـه  مـا  دريابنـد،  را مشـكالت  و شـوند  نايـل  حقـايق  فهم به غيريهوديان آنكه از پيش* $*
 بـر  ما هاى تئورى كه سياسى اقتصاد اصول يارى به و كارگر طبقه از هواخواهى زيرپوشش المثل فى. كنيم مى
 بـردارى   بهـره  خويش سود به كارگر نيروى از آنگاه و اندازيم مى راه به دارى  دامنه تبليغات است، مبتنى آنها
  .كنيم مى
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 بايد مى سازيم، عملى زودتر چه هر كرديم، بحث آنها درباره   قبال كه را هدفهايمان بتوانيم آنكه براى *#
 همـه  در كـه  اسـت  ايـن  ما خواست. دهيم افزايش را پليس و نظاميان شماره نيز و افزارها  جنگ توليد ميزان

  .كنند جانبدارى ما از »دار  سرمايه بزرگ«  اندكى تعداد و پليس سربازان، كارگران، جهان كشورهاى

  

 كنـيم  مى ايجاد دشمنى و شورش نظمى، بى نوعى طريق از كشورها ساير در هم و اروپا سراسر در هم *#
 نخسـت  مرحلـه  در كـه  اسـت  آن هـدف  ايـن  بـه  رسيدن راه. ببريم چندان دو استفاده بتوانيم وسيله بدين تا

 نظـم  هـم،  و كنـيم  ايجـاد  نظمى بى هم لزوم مواقع در بتوانيم تا خوددرآوريم نفوذ و سلطه زير به را كشورها
 نيـروى  عنـوان  بـه  را مـا  وجـود  سـلطه  تحـت  كشـورهاى  رسـيديم،  نفـوذى  چنـين  بـه  وقتـى . سازيم برقرار

 مـالى،  تعهـدات  ايجـاد  و اقتصـادى  سياسـى،  روشهاى اعمال با دوم مرحله در. كنند مى تلقى اى تهديدكننده
 و نفـوذ  بايـد  برسـانيم،  انجام به موفقيت با را برنامه اين آنكه براى البته. اندازيم مى همديگر جان به را دولتها
 كشورها بين مخاصمه ترك و توافق منظور به كه مذاكراتى و ها مالقات تمام در خاصى زيركى رابا خود حضور

 طرفدار را خود درستكارى، زيرپوشش و ديپلماسى زبان يك از استفاده با نيز و دهيم افزايش آيد، مى عمل به
 عرضـه  آنهـا  بـه  ازخارج كه پيشنهاداتى براى همواره غيريهودى ملتهاى كه آنجا از. كنيم مى معرفى »توافق« 
 را مـا  پيشـنهادات  لـذا  قائلند، خاصى اهميت دهيم، مى ارائه آنها به ما كه پيشنهاداتى واقع در يعنى شود، مى

  .هستيم بشريت خدمتگزار و منجى ما كه شوند مى متقاعد و پذيرفته

  

  جهانى جنگ

 را مخالف كشور همسايگان حتى كه باشيم قوى آنقدر بايد ما كند، مخالفت ما با بخواهد كشورى اگر *#
 بايـد  مـا  آنگـاه  شوند، متحد ما عليه همگى مخالف كشور همراه نيز همسايگان اگر. كنيم جنگ به تهديد نيز
  .كنيم تهديد جهانى جنگ يك به را آنها
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 سياسـتمدار  عمـل  و گفتـار  معنـى،   بـدين . اسـت  پنهانكارى سياسى امور در ما موفقيت اصلى عامل *#
  .باشند يكى نبايد هيچگاه

  

 چنين كار روش. بردارند قدم ما هاى خواسته جهت در كه كنيم مجبور را غيريهودى دولتهاى بايد ما *#
 باشند، مى ما دست در تقريباً و معروفند بزرگ قدرت به كه مطبوعات طريق از را عمومى افكار كه بود خواهد
  .كرد خواهند توجه عمومى افكار به دولتها كه است طبيعى و بدهيم شكل
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. باشيم داشته اختيار در گيرند، بكار مان عليه است ممكن مخالفانمان كه ابزارهايى  جنگ تمام بايد ما* #
 قضا و داورى هنگام به تا بكشيم بيرون قانونگذارى كتب ميان از را حقوقى هاى  واژه ترين  پيچيده بايد ضمناً

 چنـين  آنكـه  بـراى  ولـى  كننـد  جلوه غيرعادالنه و ناموجه است ممكن ها واژه اين البته. كنيم استفاده آنها از
 بيـان  زيبـا  عبـاراتى  قالـب  در را پيچيده هاى واژه معنى، بدين كنيم جويى چاره قبل از بايد نيايد، پيش وضعى
  .كنند جلوه معقول و متعالى عالى، اخالقى، اصولى تا كنيم

 رهبـرى  كـادر . كنـد  مجهز آيند، بكار موقع به كه تمدن مظاهر تمام رابا خود بايد ما جامعه رهبرى كادر
 خالصـه  و برجسـته  مديران كشته، كار سياستمداران ورزيده، مدافع وكالى نگاران،  روزنامه چون عواملى بايد

 بـا  افرادى چنين. باشد داشته اختيار در اند،  بوده برخوردار عالى تربيتى و تعليم از ويژه مدارس در كه افرادى
 سـاخته  سياسـت  الفبـاى  بـا  كـه  زبانهـايى  همه و شناسى، انسان ،)شناسى جامعه(  جوامع اجتماعى ساخت
 بـازى  نقشـهايى  آن در كـه  اى  جامعـه  حساس مسايل تمام با بايد افراد اين وانگهى. باشند آشنا بايد اند، شده
 و غيريهـودى  مردم ضعف نقاط و ها نارسايى عاليق، تمايالت، حساس، مسايل از منظور. گردند آشنا كنند، مى
 ميـان  از رهبـرى  كـادر  مشـاوران  و معاونـان  كـه  نيسـت  گفتن به نيازى. است آنها زندگى محيط شرايط نيز

 مربـوط  مسايل در را خود بشوند، مدير و رييس دارند عادت كه غيريهوديان. شد نخواهند انتخاب غيريهوديان
 بخواننـد  آنكه بدون را ها  نامه   معموال و دهند نمى تميز وسيله از را هدف و اندازند نمى زحمت به مديريت به

 خـاطر  بـه  يا و كنند مى احراز دستمزد گرفتن منظور به يا را مديريت و رياست مقام و پست و كنند مى امضاء
  .هايشان طلبى  جاه ارضاء

 اقتصاد مبانى و اصول  آموزش عالوه به. آورد درمى خود خدمت به را جهان اقتصاددانان تمام ما دولت* #
 صنايع صاحبان بانكداران، مشورت از ما دولت. قائليم اقتصاد علم براى ما كه است اهميتى نشانگر يهوديان به

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

 ميـان  از را افـرادى  نـاگزيريم  بسـپاريم،  مـان  يهـودى  برادران به را دولتى مشاغل نتوانيم كه زمانى تا* #
 از كـامال  را آنهـا  و گيـريم  مـى  زيرنظـر  را افراد اين البته. كنيم انتخاب دولتى مشاغل تصدى براى غيريهودى

 و سـنگين  مجازاتهـاى  بـه  كننـد،  سـرپيچى  مـا  دستورات اجراى از افراد اين چنانچه داريم مى نگه جدا مردم
 آخـرين  تـا  افـراد  ايـن  كه است آن هايى سختگيرى چنين اعمال از غرض. شد خواهند محكوم اعدام احتماال
  .كنند دفاع ما ازمنافع خونشان قطره
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 كنيـد،  مـى  فعاليـت  و زنـدگى  ممالكشـان  در شـما  كـه  مردمى خوى و خلق و خصوصيات به توجه*** 
 مطـابق  مختلـف  جوامـع  افراد كه زمانى تا. دارد هايمان برنامه كردن پياده و اجراء در سزايى به بسيار اهميت

 بـا  مطـابق  جوامـع  اينگونـه  در را هايمـان   برنامه توانيم نمى نشوند، تربيت دوباره ما تربيتى هاى  انگاره و الگو
 كمتر در توانيم مى كنيم، آغاز آموزش با توأم و محتاطانه را ها  برنامه اگر اما. كنيم پياده يكسان و كلى روشى

 مطيـع  پـيش  از كه افرادى مانند را آنها و داده تغيير را افراد ترين  سرسخت خوى و خلق و منش دهه يك از
  .درآوريم خويش سلطه زير به ايم،  ساخته

  

 آنهـا  ما فراماسونرهاى كه هستند مستعارى اسمهاى واقع در برادرى و برابرى آزادى، چون كلماتى*** 
 بيـرون  بودن استعارى صورت از را كلمات اين گشت آغاز ما شاهنشاهى حكومت كه هنگامى. برند مى بكار را

 معنـى   بدين. آوريم درمى برادرى آرمان و برابرى وظيفه آزادى، حق چون آلى  ايده عباراتى صورت به و آورده
  .»افتيم درمى گاو شاخ با«  اصطالح به و دهيم مى انجام را كار غلطترين ما

 دولتـى  اگر امروزه. كنيم مى حفظ باشند، خوب كه را آنهايى تنها و بريم مى بين از عمال را قانونى هرگونه
 كند، شروع را گرايى سامى عليه مبارزه اگر حتى نباشد بعيد هم شايد ما تشخيص به بنا كند اعتراض ما عليه
 مـورد  اين در كه آنجا از. كند مى كارزار آماده را ما آينده نسل زيرا. رسد مى نظر به ضرورى و الزم مبارزه اين
  .كنيم راتكرار مطالب اينجا در ندارد ضرورتى ايم، كرده بحث تفصيل به

  

  يهود قدرتمند دولت

 فـوق  شـرايطى  در كـه  ما توانمند دولت. ندارد وجود ما فعاليتهاى حوزه براى محدوديتى هيچگونه*** 
 شـود،  مـى  مسـتفاد  آن از وقـدرت  زور مفهـوم  كه ديكتاتورى واژه با. دهد مى ادامه خويش بقا به قانونى العاده 

 در قانونگـذاران  كه بگويم شما به آگاهى و اطمينان كمال با كه هستم مقامى در اكنون من. گردد مى توصيف
 آغـاز  را خـود  وحشيانه كشتار زودى به. كنند مى حكم ما درمورد سپس و نشينند مى داورى به مناسب موقع
 زيـرا  دهـيم  مـى  ادامه خويش فرمانروايى به زور براساس صرفاً ما. شويم مى سوار پيروزى مركب بر و كنيم مى
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 حريصانه از عبارتند ما نامحدود هاى حربه. شوند مى ما مطيع و مغلوب نيروها تمام حاكم، حزب يگانه همچون
  .كردن توزى  كينه سرسختانه و گرفتن انتقام رحمانه بى آدميان، سوزاندن

  

 ماننـد  مختلـف  عقايـد  و آرمانهـا  بـا  افـراد  گيـرد،  مى فرا را جا همه وحشت و ترور ما، تحريك بنابه*** 
 اغواى به بنا و آمد درخواهند ما خدمت به) آليست  ايده(  گرا آرمان و سوسياليست فريب، عوام طلب،  سلطنت

 طغيانهـايى  چنـين  وجود. بكشانند آشوب به را جا همه و زنند برهم را آرامشى و نظم نوع هر تا كوشند مى ما
 تـا . كنند فدا را چيز همه آرامش و صلح برقرارى براى شوند حاضرمى مردم و كند مى دگرگونى دچار را دولتها
 بـاز  سرزمينشـان  بـه  را صـلح  نشـوند،  مـا  تسـليم  كـه  زمانى تا و نكنند اعتراف ما جهانى قدرت به كه زمانى

  .گرداند نخواهيم

  

 امـا . برسند توافق به سوسياليزم استقرار سر بر جهان دول تا زنند مى فرياد مردم شرايطى چنين در*** 
 آغـاز  مـردم  ميـان  قدرت، سر بر جدال. بپيوندند ما به مردم كه شود مى باعث آنها ميان نفاق و احزاب تجزيه

 و شـده  ذخيـره  مـا  نـزد  پولهـا  همه كه است بديهى. كند مى رابازى مهمى نقش ميان اين در پول و گردد مى
  .بود خواهد ما آن از پيروزى

  

 اقـدامات  و ايـم   بـرده  پى غيريهودى جوامعِ مردمِ ناآگاه هاى  توده و رهبران ميان اتحاد به ازقبل ما*** 
 و تـرس  ايجـاد  طريـق  از مـردم  هـاى   تـوده  و رهبران ميان معنى بدين. ايم  داشته معمول زمينه اين در الزم

 زودى بـه . باشـد  مـا  پشتيبان آينده در مردم توده كه ايم  آورده پيش وضعى و ايم  كرده ايجاد سدى وحشت،
 هـدايت  شـود،  مـى  ختم هدفهايمان به كه مسيرى جهت در را آنها و گيريم مى بدست را ها  توده رهبرى زمام
  .كنيم مى

  

 مراسـم  در يكبار گاه چند هر نشويم غافل كلى به غيريهودى مردم ناآگاه توده رهبرى از آنكه براى*** 
 العـاده   فوق كه كسانى به را امور اين تصدى دهيم، انجام شخصاً را كار اين نتوانيم اگر و كنيم مى شركت آنها
 طـور  بـه  آنگـاه  كردنـد،  اعتـراف  مـا  رهبرى به مردم توده آنكه از پس. كنيم مى محول باشند، ما اعتماد مورد

 بـه  را آنهـا  تا دهيم مى سياسى آموزش آنان به و شويم مى مذاكره وارد آنها با سياسى مسايل درباره خصوصى
  .دهيم سوق مان دلخواه هدفهاى سوى

  



  ٣٣                                       Saleh.mgh@Gmail.com                            جهان تسخير براي يهود رهبران هاي پروتكل
_____________________________________________________________________________________ 

  

 

 محـض  بـه  ولى شود، مى تدريس مطالبى چه روستا فالن مدرسه در كه بكند تحقيق رود نمى كسى*** 
 را آن تنهـا  نـه  شـنيدند،  را مطلبـى  مملكـت  رهبـر  يـا  دولـت  سياسـى  مأموران از يكى زبان از ما مردم آنكه

  .رسانند مى جهان مردم تمام به را آن بلكه خويش كشور درسراسر

  

 گـردش  كه فنرهايى و اهرمها غيريهودى، سازمانهاى و موسسات موقع بى نابودى از جلوگيرى براى*** 
« . ايـم   گذاشته كار را آنها تمام چه هر ظرافت و دقت با و ايم كرده تعبيه كنند، مى تنظيم را سازمانها اين كار

 اهرمهـاى  جاى به لزوم درموقع گيرد، مى موسسات و ازسازمانها را هماهنگى و نظم كه »عمل آزادى سياست
 مطبوعـات  نيز و انتخابات، قانونگذارى، مديريت، سيستم درون به ديگر، بيان به. كنيم مى پياده كننده، تنظيم

 را »آزادى فلسفه«  و ايم  برده دست جوامع اين تربيت و تعليم سيستم مهمتر همه از و شخصى هاى آزادى و
  .ايم  داده رواج

  

  كشانيم مى فساد به را مسيحى جوانان

 اصـولى  و هـا  تئورى براساس را آنها و كنيم مى غرق افكارشاعرانه از دريايى در را مسيحى جوانان ما*** 
  .بكشانيم فساد به را آنان بتوانيم تا كنيم مى تربيت پنداريم، مى غلط را آنها كه

 تـا  كنيم مى تبديل متناقض تفسيرهاى و تعبير به را آنها كنيم، عوض اساس از را قوانين آنكه بدون*** 
 نتـايج  چنـين  البتـه . كنـد  جلـوه  چشـمگيرى  نتـايج  صورت به شود، مى حاصل تفسيرها و تعبير اين از آنچه
 كـارگزاران  و بمانـد  مخفـى  تفسيرها و تعبير اين پس در قوانين، واقعى چهره كه شوند، مى باعث گيرى چشم
 و تعابير از اند،  گشته محصور قانونگذارى سيستم از برهمى و درهم شبكه در كه را قوانين اصل نتوانند دولتى
  .كنند تفكيك تفاسير

  

  .ناميم مى »اختيار تفويض تئورى«  ما را باال روش اعمال -

 و گردنـد  مـى  مسـلح  ما عليه شوند، آگاه ما طرح و نقشه از غيريهوديان اگر كه بگوييد است ممكن*** 
 و كـرد  خـواهيم  انديشـى   چـاره  اى حادثه چنين وقوع از قبل ا ولى. كرد خواهند آغاز مان عليه بزرگ ستيزى
 شـهرهاى  زيـرزمين  در كـه  اسـت  ايـن  چاره آن و بلرزاند را پرجرأتى انسان هر پشت كه داد خواهيم مانورى
 منفجـر  را شـهرها  خطـر  احساس موقع تا كنيم مى حفر عظيمى داالنهاى اروپايى كشورهاى پايتخت و بزرگ
  .سازيم
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   10 شماره پروتكل
  

 و ام  گفتـه  هـم  قـبال  كـه  اسـت  مطـالبى  همـان  تكرار واقع در بگويم، خواهم مى امروز من كه آنچه ## 
 خـارج  در سياستشـان  انعكاس و بازتاب به مردم و دولتها باشيد داشته خاطر به كه است اين شما از خواهشم

 بـين  كنفرانسـهاى  در غيريهودى، دولتهاى نمايندگان دانيم نمى حال. دهند مى خاصى اهميت مرزهايشان، از
 صـحبت  ديگـران  احتـرام  احساس برانگيختن منظور به حقوق تساوى يا آزادى چون مسايلى پيرامون المللى 

 هنگـامى  كنـد  مـى  ايجاب ما سياست صورت هر در. نمايند مى درك را ها  واژه اين مفهوم حد چه تا كنند، مى
 قـانون،  برابـر  در تساوى مذهب، آزادى مطبوعات، آزادى بيان، آزادى اختيار، تفويض چون مسايلى درباره كه

 دقيق معنى به بايد كنيم، مى صحبت مالياتها تعيين و عدالت مسكن، انتخاب آزادى فردى، مالكيت به احترام
 در مـردم  بـا  پرده بى و صريح خيلى طور به را مسايل اين بايد ما ديگر، بيان به. باشيم داشته توجه ها واژه اين

. نبـريم  اسـم  آنهـا  از صـريح  و قـاطع  طـور  بـه  بشـوند،  مطرح كه شد حاصل ضرورتى گاه هر و نگذاريم ميان
 آن باره اين در ما سكوت دليل. كنيم صحبت آنها درباره جزئيات ذكر بدون و سربسته خيلى طور به بالعكس

 قطعـاً  باشـند،  نداشـته  آنهـا  از دقيقـى  تصور مردم يعنى باشند، نشده گذارى  اسم باال مقوالت وقتى كه است
 تغييراتـى  چنـين  متوجـه  مـردم  نتيجـه  در و كنـيم  كم چيز چه و اضافه چيز چه كه بود خواهد باز دستمان

  .شوند نمى

  

 روشـهاى  از حتى و قائلند اى العاده  فوق احترام خود سياسى رهبران نبوغ براى مردم ناآگاه هاى  توده ##
 عـين  در امـا  اسـت،  پسـتى  و رذالت رهبران، بار خشونت روش اين چه اگر. كنند مى تمجيد آنها بار خشونت

  .گرفت بكار مدبرانه را نيرنگ اين چگونه كه دانست بايد و رود مى شمار به زيركى نوعى خود حال،

  

  است جهانى قدرت يك به دستيابى ما هدف

   قـبال  كـه  است هايى  برنامه كردن پياده ما قوم وظيفه كه كنم مى جلب نكته اين به را جهانيان توجه ##
 طـورى  و بپـردازيم  خـويش  پرورش به چيز هر از پيش كه است ضرورى ما براى لذا. ايم  كرده طراحى را آنها

 سرراهمان از را موانع بتوانيم تا شود عجين مان شخصيت با زورگويى و گستاخى پروايى، بى روحيه كه بارآييم
  .برداريم
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  :گوييم مى چنين مردم مختلف قشرهاى به گرفت صورت موفقيت با ما كودتاى كه هنگامى ##

 و مرزها زبان، و لهجه اختالف. رفت مى تباهى به رو داشتيد آنچه هر و بدگذشت بسيار شما به گذشته در
. كرد خواهيم اعطا آزادى شما به و ساخت خواهيم نابود بودند، شما بيچارگى علل از همه كه را گراييها  مليت

 خـود  ايـن  كرديـد،  تأييـد  اگـر  كنيم مى ارائه و عرضه شما به كه را آنچه. بشويد ما تسليم بايد شما عوض در
 بلنـد  دسـت  سـر  بـر  را مـا  و پرداخت خواهند ما تحسين و تمجيد به زودى به مردم توده. بود خواهد عادالنه
 كـه  اسـت  اى  وسيله اصوال رأى،. است شده برآورده ما آرزوهاى و اميد كه است روزى روز، آن و كرد خواهند

 مجـامع  دركـوچكترين  حتـى  كـه  دهـيم  مـى  يـاد  افـراد  بـه . بمانيم قدرت سر بر تا كنيم مى استفاده آن از ما
 مـردم  اكثريت كه شد خواهد موجب اى رويه چنين اعمال. برسند توافق به گيرى رأى براساس ها، آيى وگردهم

  .دهند قرار تأييد مورد را ما سرزنش، جاى به

  

 كنـيم  مى دادن رأى به وادار تفاوتهايشان ساير يا طبقاتى اختالفات گرفتن نظر در بدون را مردم همه ##
 كنـيم  مـى  القـاء  مردم به نيز و نيست كافى قاطع اكثريت يك به يابى دست براى كرده تحصيل افراد رأى زيرا
 بين از غيريهوديان ميان در را آن تربيتى نقش و خانواده اهميت. هستند اهميت و اعتبار داراى افراد خود كه
 اجازه آنها به. شود اداره ما وسيله به صرفاً بايد مردم توده زيرا دهيم نمى كسى به وجود اظهار اجازه و بريم مى
 شـنيدن  بـه  بايـد  آنهـا . بكنند دادرسى تقاضاى كه دهيم نمى فرصت حتى. بايستد ما رودرروى كه دهيم نمى

  .كنند عادت ما از واطاعت ما حرفها

 حركـت  دلخواهمـان  جهـت  در و كننـد  مـى  انتخـاب  را خـود  سـران  ما راهنمايى به بنا ناآگاه مردم توده
 مـا  رژيـم  رهبران دست در همه منافعش، نيز و درآمد و مستمرى زيرا شد خواهند ما رژيم تسليم و نمايد مى

  .است

  

 طـرح  نفـر  يـك  وسيله به بايد كرد، خواهيم عرضه را آن آينده در ما كه حكومتى سيستم چهارچوب ##
 سيسـتم  ايـن  مختلـف  بخشـهاى  پـرداختن  و سـاختن  اندركار دست متعددى افراد اگر زيرا. باشد شده ريزى 

 عملكـرد  نحـوه  درباره شناختى ما اگر. بود نخواهد استوار و محكم چندان سيستمى چنين چهارچوب باشند،
 كلـى  طـرح  دربـاره  نظـر  تبادل و بحث به نبايد هيچگاه ولى آمد نخواهد پيش اشكالى باشيم، داشته سيستم
 كـه  شـود  مـى  موجب نظر تبادل و بحث عالوه به. شد خواهد كشف آن اسرار از بسيارى زيرا بپردازيم سيستم

 مـا  كـه  حـالى  در. شـود  مـى  سيستم دستكارى و تغيير موجب خود اين و برسند متفاوتى برداشتهاى به افراد
 يـا  ناآگـاه  تـوده  دسـت  بـه  اند، داده انجام مان قوم نوابغ كه را كارى و كند تغيير حكومت سيستم خواهيم نمى
  .شود متالشى منتخب افراد اى عده
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 تنهـا  بلكـه  كـرد  نخواهـد  واژگون زودى رابه موجود سايرموسسات شد، ياد آن از درباال كه سيستمى ##
 سـرانجام  و شد خواهد موسسات جانبه همه و كلى تغييرات به منجر نتيجتاً كه گذارد مى اثر آنها اقتصاد روى
  .روند مى تحليل سيستم درون در موسسات همه

  

آزادى سم  

 و قانونگزارى شوراى دولتى، شوراى سنا، نمايندگى، وزارت، مانند هايى  واژه جهان كشورهاى تمام در ##
 دربـاره  مـن  كـه  نـدارد  ضـرورتى  و رسانند مى را دولت مفهوم همگى تعددشان و تنوع عليرغم اجرايى، هيأت
 اهميـت  بـه  را شـما  توجـه  تنها. واقفيد امر اين به شما همه زيرا. كنم صحبت يكديگر با موسسات اين رابطه

 خـود  بـين ) اجرايـى  قضـايى،  قانونگزارى،( را دولت وظايف موسسات اين. كنم مى جلب موسسات اين كاركرد
 دولـت  ماشـين  از قسـمتى  اگـر  حال. كنند مى عمل هم با انسان بدن مختلف اعضاى مانند و اند كرده تقسيم
  .ميرد مى سرانجام و شود مى بيمار انسان بدن مثل دولت دستگاه تمام ببيند، صدمه

  

 دولـت  بافتهـاى  از يكى درون به را آزادى سم اگر كه بگيرم نتيجه خواهم مى باال مقدمات به توجه با ##
 را مطالـب  ايـن  زير گفتار. شود مى دولت نابودى موجب سرانجام و كرده نفوذ بافتها ديگر به سم كنيم، تزريق

  .كند مى روشن خوبى به

  

 را خود جاى مطلقه حكومت سيستم يافت، راه دارى مملكت امر به طلبى آزادى سياست كه زمانى از ##
 نسـبى  ثبـاتى  از كه را مطلقه هاى حكومت خود دست با غيريهودى مردم بدينسان و داد مشروطه حكومت به

 و توافـق  عـدم  كشـمكش،  سـوءتفاهم،  نظمى، بى جز مشروطه حكومت زيرا. ساختند متزلزل بودند، برخوردار
 دولـت  نـابودى  جز كه است مكتبى مشروطه ديگر، عبارت به. آورد نمى ببار ديگر چيزى احزاب ميان برخورد
 كـردن  متزلـزل  و واژگون در كه است بوده عواملى جمله از سخنرانان تريبون كه افزود بايد. ديگرندارد هدفى

 از پـس  يكـى  مشـروطه  حكومتهـاى  آنكـه  از پـس . اسـت  كرده بازى مهمى بسيار نقش مشروطه حكومتهاى
 بـه  آنگـاه . افتادنـد  جمهـورى  حكومـت  فكـر  بـه  مـردم  شدند، واژگون شديد انتقادهاى و حمله اثر بر ديگرى
 بداننـد،  خـود  آنكـه  بـى  غيريهوديـان  يعنى. شدند انتخاب مردم توده ازميان جمهورى رؤساى ما قوم وساطت
 اسـت،  گرفته صورت دارى مملكت مر درا كه باال تحوالت همه. پذيرفتند خود رهبرى به را ما نشاندگان دست

  .است شده حفر غيريهودى مردم زيرپاى ما دست به كه است نقبى مثابه به
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 جمهـورى  به مشروطه از و مشروطه به مطلقه از حكومت ما وساطت به كه داديم نشان باال گفتار در ##
  :كنيم بحث جمهورى حكومت ويژگيهاى درباره اندكى خواهيم مى اينك. كرد پيدا تحول

  

 دسـت  و عوامـل  تـرين  موثـق  ميـان  از مـا  را نفوذمـان  تحـت  غيريهـودى  حكومتهـاى  جمهور رييس ##
  .نماييم مى انتخاب گيرى رأى براساس را او سپس و كنيم مى نامزد مان نشاندگان 

  

 سـلب  جمهـور  ريـيس  از را قانون تعويض و تغيير حق ايم، كرده تدوين قبل از ما را قوانين كه آنجا از ##
. كند دفاع اساسى ازقانون لزوم، درموقع بتواند تا نماييم مى منصوب قوا كل رياست به را او عوض در. كنيم مى

 پـيش  از مـا  كـه  اسـت  قوانين حفظ تنها مسئوليتش و هدف كه است اختيارى فاقد فرد عمال جمهور، رييس
  .ايم  كرده تدوين

  

 و دخـل  قـوانين  در توانـد  نمـى  مـا  جز كسى و باشد مى ما دست در معما، كليد كه است بسيارروشن ##
  .آورد عمل به تصرفى

  

 و كنيم مى سلب مجلس رييس از را دولت كردن استيضاح حق غيريهودى، دولتهاى اساسى قانون در ##
 مردمـى  دل در را سياسـى  شوق و شور بتوانيم وسيله بدين تا رسانيم مى ممكن حداقل به را نمايندگان تعداد

 پـيش  وضـعى  آنگـاه  آورد، بـار  بـه  دشواريهايى اى رويه چنين اگر. بكشيم هستند، سياسى مسايل مشتاق كه
  .كنند پيدا تمايل سياسى فعاليتهاى به مردم از بسيارى گروه كه آوريم مى

 و كنـيم  مـى  تفـويض  جمهـور  رييس به را سنا مجلس معاون و رييس جمهور، رييس معاون انتصاب حق
. باشـد  نداشـته  جلسـه  چند از بيش ماه هر در مجلس كه طورى به دهيم مى كاهش را مجلس جلسات تعداد

   مـثال . كـنم  مـى  تفويض مجلس، مورد در اختياراتى هست، هم مجريه قوه رييس كه جمهور رييس به وانگهى
 آنكـه  بـراى  امـا . كنـد  منحـل  را مجلس يا و فراخواند توضيح براى را مجلس اعضاى كه داشت خواهد اختيار
 انديشـى   چـاره  بايد نشود، ما هاى  برنامه هستند،گريبانگير غيرقانونى همگى كه اعمالى چنين نتايج و عواقب
  .كنيم

 بـا  آنكـه  بـراى  ولـى . است شده داده اختياراتى قانون طبق جمهور رييس به شديم، يادآور كه همانطورى
 بـا  تـا  داريـم  وامـى  را رتبـه  عـالى  مقامـات  و وزيران نكند، ميل مطلقه حكومت سوى به اختياراتش از استفاده
 و سـنا  وزيـران،  شـوراى  وسـيله  به كار اين كه است بهتر البته. كنند جلوگيرى او نفوذ اعمال از خود اقدامات
  .افراد وسيله به تا بگيرد انجام دولتى شوراى
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 ديكتـه  او بـه  مـا  كـه  زمـان  هـر  و كنـد  تفسيرمى و تعبير را قوانين ما تشخيص به بنا جمهور، رييس ##
 كـه  داشـت  خواهد را حق اين او مردم، سعادت و رفاه بهانه به عالوه به. دهد تغيير را قوانين تواند مى كرديم،
  .كند پيشنهاد جديدى قوانين

  

  ماست هدف ها دولت نابودى

 و كنـيم  مـى  فـراهم  را غيريهودى دولتهاى نابودى زمينه اندك اندك گفتيم قبال كه آنچه به توجه با ##
 قـانون  اصـول  نامحسوسـى  طور به يافتيم، دست قدرت به اينكه از پس. گيريم مى دست به را قدرت سرانجام
 حكومـت  رسـيد،  فـرا  موعـود  زمـان  كـه  هنگامى و كنيم مى حذف گام به گام را غيرصهيونيست دول اساسى
  .سازيم مى حكومتى هرنوع جايگزين را خود قوم مطلقه

  

 مطلقه حكومت حقانيت به مردم است ممكن گردد، نابود غيريهودى دول اساسى قانون آنكه از پيش ##
 دول هـاى  نارسـايى  و نظمـى  بى از برند، مى سر به انتظار و بيم حالت در مردم اى،  دوره چنين در. ببرند پى ما

  :خواهند مى چنين خود رهبران از و شوند مى خسته شدت به هستيم آنها موجد ما كه خود

 مليتها مرزها، را نابسامانيها و سازد متحد را زمين روى مردم همه كه خواهيم مى پادشاه يك تنها ما« --
 مـا  بـه  تواننـد  نمـى  فعلى رهبران كه آرامشى و صلح بتواند كه خواهيم مى پادشاهى. سازد كن ريشه مذاهب و

  » .آورد فراهم ما براى بدهند،

  

 است الزم كنيم، ايجاد جهان مردم همه دل در را خود قوم مطلقه حكومت استقرار آرزوى آنكه براى ##
 و بيمـارى  گرسـنگى،  عقيـده،  اخـتالف  اثـر  بر مردم كه طورى به. كنيم تيره دولتهايشان با را مردم رابطه كه

 چيـز  بـه  مـا،  بخش نجات حكومت به بردن پناه و دولتهايشان دست از رهايى به جز و آيند تنگ به كشمكش
  .نينديشند ديگرى

  

 نفس فرصت لحظه يك دنيا ملل به و نباشيم، كوشا داريم پيش در كه هدفهايى به رسيدن درراه اگر ##
  .برسيم هدفهايمان به توانيم مى سختى به بدهيم، كشيدن
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 شـورا  ايـن . آيـد  مـى  حسـاب  به رهبر قانونى قدرت صريح كننده بيان گذشته، همانند دولت شوراى**  
  .نهاد نام »رهبر هاى نامه تصويب و قوانين بر نظارت كميته«  را آن توان مى كه است قانونگزارى قوه از جزئى

  

 طرق به مقررات و قوانين انشاء عالوه به. آمد خواهد حساب به جديد اساسى ازقانون جزئى باال مفاد**  
  :است پذير امكان زير

  .قوانين بر نظارت كميته پيشنهادات پوشش تحت مقننه، قوه طريق از - الف

  دولت شوراى تصويب با و جمهور رييس پيشنهاد ازطريق - ب

  كودتا وسيله به ضرورى موارد در - ج

  

 بـه  پـرداختن  صرف را خود وقت اندكى اينك و ايم كرده بحث تقريباً قوانين به مربوط كليات درباره**  
 منظـور  و درآوريـم  حركـت  به ايم، كرده بحث   قبال كه جهتى در را دولت ماشين بتوانيم تا كنيم مى جزييات

 و گيـرى  رأى اصـل  عقيـده،  آزادى هـا،  انجمـن  تشكيل حق مطبوعات، آزادى كه است آن جزييات ازذكر من
 اعـالم  از پـس  اينكـه  يـا  و. كنـيم  پاك هميشه براى آدمى ذهن لوح از بايد را ديگر چيزهاى بسيارى خالصه
 مقـررات  توانيم مى ما تغييرات اين انجام از پس زيرا. گردانيم بنيادى تغييرات دستخوش جديد، اساسى قانون
  .درآوريم ظهور منصه به را خود

 ايـن  در كنـيم،  ايجـاد  را تغييـرات  ايـن  مـا  و بگذرد، اساسى قانون انتشار و اعالم از طوالنى مدتى اگر اما
  :آورد زير در توان مى را خطرات اين وجود داليل. كرد خواهد تهديد را ما توجهى قابل خطرات صورت

 از. شـود  مـى  ايجـاد  مردم در ازتغييرات ترس نوعى روانى لحاظ از دهيم، انجام عجوالنه را تغييرات ما اگر
 خـويش  ناپـذير  لغـزش  پرستيژ و شأن به كنيم، عمل تغييرات انجام مورد در افراطى خيلى ما اگر ديگر سوى
 تغييراتـى  چنـين  انجـام  بـه  مجبـور  كـه  ايم كرده احساس را خطر ما كه گويند مى يا و. ايم ساخته وارد لطمه
 از كـه  اسـت  ايـن  خواهيم مى ما آنچه. شود مى وارد لطمه اساسى قانون پرستيژ به باز صورت، اين در. ايم شده
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 سـر  به وحشت حالت در هنوز جهان مردم كه حالى در يعنى كودتا پيروزى، و اساسى قانون اعالم آغاز همان
 بـدون  تـوانيم  مـى  و هسـتيم  ناپـذير   شكسـت  و پرقـدرت  قوى، العاده  فوق ما كه كنند احساس فوراً برند، مى

 تقسـيم  آنهـا  بـا  را قـدرت  كـه  كنيم تفهيم مردم به و برداريم دارد، وجود راهمان سر بر كه را آنچه مقاومت،
  .نشينند مى ما دستور انتظار به و شوند مى راضى گذارند، مى هم روى چشم آنها حال اين در. كرد نخواهيم

  

  گرگيم ما

 گلـه  بـه  گرگ وقتى كه دانيد مى شما و. هستيم گله اين گرگهاى ما و گوسفندانند گله غيريهوديان**  
  افتد؟ مى اتفاقى چه زند، مى

  

 قـول  آنـان  بـه  ما كه است آن گويند نمى چيزى و گذارند مى هم روى چشم غيريهوديان اينكه علت**  
 گرفتـه  آنهـا  از كـه  هايى آزادى تمام كرديم، سركوب را احزاب تمام و رام را دشمنان آنكه محض به دهيم مى
 بـراى  را آنهـا  كـه  كشـد  مـى  طـول  مـدت  چـه  بگـوييم  كـه  ندارد ضرورتى. گردانيم مى باز آنها به است، شده

  .داريم مى نگه انتظار حال در هايشان آزادى بازگرداندن

  

  ايم؟  گرفته پيش در را مشى خط اين ما دليلى چه به -

 قـوم  چـرا  كننـد؟  نمى توجه كنيم، مى فرو ذهنشان به ما كه آنچه واقعى مفهوم به غيرصهيونيستها چرا و
  كند؟ مى طى خم و پرپيچ راه همه اين مستقيم، صراط جاى به هدفهايش به رسيدن براى ما پراكنده

 انجـام  هسـتند،  ناشـناخته  كـه  فراماسـونرى  سـازمانهاى  وسـيله  بـه  را كارهايمان ما كه است آن دليلش
 مـا  فراماسـونرى  به غيريهودى گله اين و برنيانگيزد سوءظن و گمان هدفهايمان كنيم مى كوشش و دهيم مى
  .بپاشد خاك خود رفقاى چشم به و پيوندد به

  

 مـا  پراكندگى. اوست عنايات از جهان سراسر در مان پراكندگى و هستيم خداوند برگزيده يهوديان ما**  
 اكنـون  ما زيرا. است قدرت نوعى ما براى خود اين كه حالى در. رود مى شمار به ضعف نوعى همگان چشم در
  .ايم گرفته قرار جهان سراسر بر فرمانروايى آستانه در

  

  .نيست زيادى فاصله ايم،  كرده طرح كه آنچه نهادن بنا زمان تا -



  Saleh.mgh@Gmail.com                                       ۴١                            جهان تسخير براي يهود رهبران هاي پروتكل
_____________________________________________________________________________________ 

  

 

  

  

   12 شماره پروتكل
  

 بدسـت  آزادى از مـا  كـه  تعريفـى  امـا . كـرد  تعبيـر  متعـددى  هـاى  صورت به توان مى را آزادى واژه*** 
  :است زير شرح به دهيم مى

 بـه  تواند مى آزادى از تعريفى چنين. بداند مجاز را آن قانون كه عملى هر دادن انجام حق يعنى آزادى --
 خـواهيم  مختـار  مـا  و اسـت  ما دست در قانون زيرا. كند كمك هدفهايمان به رسيدن در را ما وجهى بهترين
  .كنيم اضافه قانون به خواهيم، مى كه را آنچه هر و حذف قانون از خواهيم، مى را آنچه هر بودكه

  

  : بود خواهد زير شرح به ما حكومت قلمرو در مطبوعات عملكرد نحوه*** 

 مـا  لـذا  دارند، مردم احساسات فرونشاندن و برانگيختن در بزرگى بسيار نقش مطبوعات كه آنجا از - الف
  .كنيم استفاده هدفهايمان به رسيدن جهت در احساساتى چنين از موقع به توانيم مى

 خـدمت  به را آنها ما لذا هستند، كسانى چه خدمت در مطبوعات دانند نمى مردم اكثريت كه آنجا از - ب
 كنترل و نظارت زير دهند، قرار حمله مورد را مطبوعات است ممكن كه هم عواملى حتى و آوريم مى در خود

  .دهيم مى قرار شديد

 مـا  كه وقتى ولى. است سنگينى العاده  فوق هاى  هزينه داراى مطبوعات نشر و چاپ تأسيس، امروزه - ج
 تأسـيس  اجـازه  سـنگين،  هـاى   سـپرده  اخـذ  و تمبـر،  حـق  ماليات، دريافت قبال در تنها رسيديم، قدرت به

 سوى از. شود مى سرازير ما دولت خزانه به هم توجهى قابل پول طريق اين از و دهيم مى افراد به را مطبوعات
 روى نتوانند مطبوعات و بماند مصون مطبوعات انتقاد حمله خطر از ما دولت كه آوريم مى پيش وضعى ديگر،

  .بگذارند انگشت ما دولت لغزشهاى

  

 تعطيـل  عمـومى  افكـار  كـردن  متشـتت  بهانـه  بـه  را مطبوعات بخواهيم، هرگاه - د
  .كنيم مى
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 خـود  كـه  را هايمـان  سياسـت  از بعضى مطبوعات، در گاه به گاه كه داريم وامى را مان عوامل از بعضى - ه
  .است كردن گم رد اينكار از غرض البته. دهند قرار حمله مورد خواهيم، مى

  

  كنيم مى كنترل را مطبوعات ما

 زمان در البته. بگذارند مردم اختيار در را خبرى كمترين ما اطالع بدون توانست نخواهند مطبوعات*** 
 چنـد  از را خـود  اطالعات جهان خبرى كانونهاى تمام زيرا. ايم رسيده هدفهايى چنين به حدودى تا ما حاضر
 دسـت  بـه  تمامًا نزديك اى آينده در كه محدود خبرى كانون چند اين. كنند مى دريافت محدود خبرى كانون

  .كنند مى پخش جهان سراسر در كنيم، مى ديكته آنها به ما كه را آنچه هر و افتاد خواهند ما

  

 فكـر  و ذهـن  درآوريـم،  اجـرا  مرحلـه  بـه  ايـم،   انديشـيده  مطبوعـات  مـورد  در كـه  را تدابيرى اگر*** 
 آنهـا  چشـم  بـه  مـا  كـه  رنگينـى  عينكهاى پشت از را جهان وقايع آنان و آيد درمى تسخيرمان به غيريهوديان

  .نگرند مى گذاريم، مى

  

 كـه  مـا  كشـور  تشـكيل  توانـدمانع  مـى  كسـى  باشد، نداشته وجود كشورى حاضر، زمان در اگر راستى به
 بـه  دولتهـا  همـه  جهـان  كشـورهاى  نابودى با مسلماً بشود؟ نامند، مى نامرئى دولت را آن احمق، غيريهوديان

  .نهند مى گردن ما فرمان

  

 نشـر  و چـاپ  چـون  كارهـايى  به بخواهند كه كسانى. كنيم بررسى مجدداً را مطبوعات آينده بگذار*** 
 بالفاصله تخلف صورت در تا كنيم مى ويژه نامه اجازه و مدرك داشتن به ملزم را آنها بپردازند، روزنامه و كتب

 خواهد فكرى لياقت نشانه تحصيلى مدرك روشى چنين اعمال با. گردند محروم اى نامه  اجازه چنين ازمزاياى
 بهانـه  به و نشوند گمراه خواهيم مى كه راهى از مردم، توده تا افتاد خواهد دولت دست به مدرك صدور و شد

  .نيفتند راه آن و اين دنبال ترقى و پيشرفت

  

 بـه  را آدمـى  كـه  اسـت  نـامطلوبى  راه آدميـان،  خيـال  و انديشه به اتكاء نداند كه هست شما از كسى آيا
 بـه  انسـانها  بـين  سـرقدرت  بـر  كـه  اسـت  مرجـى  و هـرج  آن ماحصل و دهد مى سوق احمقانه هاى خيالبافى
  آيد؟ وجودمى
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. شـكند  مى را محدوديتى نوع هر و سازد مى متبادر ذهن به را بندى و قيد نوع هر از آزادى پيشرفت، واژه
 شـرايطى  چنـين  در. دارد مصـداق  فكرى مرج و هرج زمينه در الاقل نكند، صدق موارد همه در اصل اين اگر
 شوند مى گرفتار مرج و هرج از اى شبكه در همگى و پردازد مى خويش رقيب شكار به آزادى تصور به كس هر
  .كنند مى اعتراض همديگر به همه و

  

 هماننـد  ادوارى، نشـريات  و مجـالت  از. كنـيم  مـى  مجالت متوجه و معطوف را خود توجه ما اينك*** 
 30 از كمتـر  كتـب  بـراى  وجـوهى  چنـين . كنيم مى وصول احتياطى سپرده نيز و تمبر حق ماليات، روزنامه،
 تـرين   زهـرآگين  مجـالت،    اصوال. كنيم مى تلقى »جزوه«  را كتب اينگونه ما زيرا شد خواهد برابر دو صفحه

 از و يابـد  كاهش نشريات اينگونه تعداد سويى از كه است آن ما كوشش و روند مى شمار به چاپى مطالب نوع
 خوانـدن  از خواننـده  و شـود  زيـاد  مطالب حجم و بنويسند بلند مطالب شوند مجبور نويسندگان ديگر سويى
  .شود خسته بلند، مطالب

 در. شود مى كم نشريات اينگونه به نسبت مردم رغبت شوند، تمام گران نشريات نوع اين كه وقتى ويژه به
 آنهـا  عالوه به گذارد مى اثر مان منافع جهت در خواننده ذهن روى كنيم، مى منتشر خودمان ما كه آنچه ضمن

  .بخوانند حريصانه را آنها مردم تا دهيم، مى قرار دسترس در ارزان بهاى به را

 چيـزى  مـا  عليـه  بخواهد اى  نويسنده اگر و كند مى وابسته را نويسندگان مجازات، اعمال و ماليات وصول
 بايد كننده چاپ يا ناشر بشود، چاپ بخواهد مطلبى اگر ضمناً. كرد نخواهد آن چاپ به مبادرت كسى بنويسد

 هـايى  نيرنـگ  چـه  كـه  فهميد خواهيم قبل از ما بنابراين. بگيرد اجازه مسئول مقامات از آن نشر و چاپ براى
  .است كار در ما عليه

  

 هـا   روزنامه اكثريت ما دولت بنابراين،. روند مى بشمار تربيتى مهم عامل دو نگارى  روزنامه و ادبيات*** 
 خنثـى  را خصوصـى  هـاى   روزنامـه  و مطبوعـات  نامطلوب تاثير اقدامى چنين. آورد درمى خويش تملك به را

 امتيـاز  و اجـازه  اگـر . بگـذاريم  سـزايى  به تاثير عمومى افكار روى كه دهد مى قرار موقعيتى در را ما و ساخته
 ايـن  البتـه . دهـيم  مى اختصاص خود به را روزنامه سى انتشار امتياز بدهيم، مردم به را روزنامه نوع ده انتشار

 كـه  هايى  روزنامه سوءظن، ايجاد از احتراز براى. نكند ايجاد سوءظن مردم در كه گيرد صورت بايد طورى كار
 مـان  مخالفـان  بـدگمانى  طريـق  بـدين  و دارند مى ابراز خودمان مخالف نظراتى ظاهر به كنيم، مى منتشر خود

  .كنند وارد اى  ضربه توانند نمى و شوند مى گرفتار مان دام در زودى به و شده، برطرف   كامال ما به نسبت

  

 مـا  منـافع  عليـه  هميشه كه هستند رسمى ارگانهاى اول رده در. دارند جاى رده سه در ما مخالفان*** 
  .نيست مالحظه قابل چندان آنها تاثير اما كنند، مى قدعلم
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  .است اهميت  كم و ماليم آنها حمالت كه دارند قرار رسمى نيمه ارگانهاى دوم رده در*** 

  

 تعيـين  را آنهـا  خـود  مـا  واقـع  در اما هستند مان مخالف ظاهر، به دارندكه قرار كسانى سوم رده در*** 
 مخالفـان . دارنـد  اصـطكاك  مـا  بـا  رسد مى نظر به كه دارد وجود مطالبى دسته، اين هاى  نوشته در. ايم كرده
 را آنهـا  مـا  كـه  شـوند  مـى  باعث و كرده تلقى خود مخالفتهاى نوع از را ظاهرى مخالفتهاى اينگونه مان واقعى

  .كنيم شناسايى

  

 چـون  افكـارى  حتـى  و گونـاگون  ازمطالـب  بـود  خواهـد  تركيبـى  مـا  هـاى   روزنامـه  تمام محتواى*** 
 روزنامه گونه اين وسيله به كه) آنارشيسم( طلبى مرج و هرج و گرى انقالبى خواهى، جمهورى اريستوكراتيك،

 قـرار  انگشتى دست هر سر بر كه دارند دست صد هندى معبود ويشنو همچون ها  روزنامه. شوند مى تبليغ ها 
 حركـت  شـود،  مـى  تشـديد  قلـب  ضـربان  كه هنگامى. است عمومى برافكار سلطه و نظارت آن وظيفه و دارد

 هيجـان  بـه  فـردى  وقتـى  زيـرا . شـود  مى داده سوق ما منافع جهت در عمومى افكار و يافته شدت نيز دستها
 به كه ناآگاهى افراد عالوه به. پذيرد مى را پيشنهادى و نظر هرگونه و دهد مى دست از را قضاوتش قوه آيد، مى

 باشـند،  مـى  آنهـا  نظـرات  كننـده  بيان ها  روزنامه كه كنند مى فكر و پردازند، مى ما هاى  روزنامه مطالب تكرار
 احـزاب  از سـنجيده  كه هم افرادى. هستند ما نظر و خواست بيانگر صرفاً ها  روزنامه زيرا. اشتباهند در سخت
  .ايم  برافراشته برايشان ما كه روند مى راه بيرقى دنبال به واقع در كنند، مى دفاع

  

 و تنظـيم  در را دقتمـان  نهايت بايد درآوريم، حركت به را خود جوى مبارزه هاى  روزنامه آنكه براى*** 
 بـه  و كنـيم  مـى  تأسـيس  مطبوعـات  مركـزى  بخـش  عنوان تحت را اى  موسسه البته. ببريم بكار مطالب ارائه

 تصـميم  كننـد،  جلـب  را تـوجهى  آنكه بدون مركز اين در ما عوامل. پردازيم مى مطالب و ها  نوشته گردآورى
 قلمـرو  در دروغـين  جنگى و متناقض بحثهاى ضمناً. كنند منتشر روز با متناسب را مطالبى چه كه گيرند مى

  .كنيم بيان را خود نظرات بيشتر چه هر بتوانيم ما تا اندازند مى راه به مطبوعات

  

  شود مى چاپ دروغ مطالب فقط

 نامحسـوس  مـردم  بـراى  آنكه دليل به ايم،  گرفته پيش در مطالب ارائه و تنظيم براى ما كه روشى*** 
 هسـتيم  راضى بسيار روش اين كاربرد از ما. كند مى جلب ما حكومت به نسبت را آنان كامل اعتماد باشد، مى
 حقيقـت  گاه. نشانيم فرو يا و برانگيخته سياسى مسايل به نسبت را مردم احساسات گاه به گاه توانيم مى زيرا
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 غلبـه  دشـمنانمان  بـر  كـه  مطمئنـيم  مـا . كنـيم  مى ارائه متناقض مطالب هم زمانى و دروغ وگاه گوييم مى را
  .كنند ابراز مطبوعات طريق از را خود نظرات ما همچون توانند نمى آنان زير كنيم، مى

  

 ابـراز  مطبوعـات  در را خـود  ظاهرى مخالفتهاى و دارند قرار سوم رده در كه ما مخالفان كه گفتيم*** 
  .كنيم مى تكذيب قوياً را آنها انتقادات خود، رسمى نيمه ارگانهاى در باشد الزم هرگاه دارند، مى

  

 هـاى  همكـارى  هـاى   نشـانه  به بگيريم، نظر در مثال عنوان به را فرانسه مطبوعات امروزه، اگر حتى*** 
 و ارتباطنـد  در هـم  با اسرارآميزى طور به مطبوعات ارگانهاى تمام. بريم مى پى آنجا در خوبى به فراماسونرى

 تـا  و. بگيرنـد  منبـع  افشاى به تصميم همگى آنكه مگر كنند نمى افشا را اطالعات منبع قديم پيشگويان چون
 را كشور مردم اكثريت توجه نگاران  روزنامه منزلت و پرستيژ باشد، محدودى تعداد اختيار در اسرار، كه زمانى
  .افتند مى راه آنها دنبال به شوق و شور با مردم توده و كرده جلب

  

. دهـيم  گسـترش  اسـتانها  سطح به مطبوعات زمينه در را خود شده حساب فعاليتهاى بايددامنه ما*** 
 تـام  ضرورت برايمان شوند، مى موجب كشورها مراكز بر را ما تسلط كه هايى  انگيزه و اميدها برانگيختن يعنى

 البته. هستند استانها مردم مستقل خواستهاى خواستها، اينگونه كه كنيم مى وانمود ها پايتخت به. دارد تمام و
 حـداكثر  كه موقع آن تا است اين خواهيم مى كه آنچه. هستيم ما استانها در حوادث اينگونه بروز واقعى منبع
  .دهيم قرار استانها مردم عمومى افكار محاصره در را كشورها پايتخت بايد داريم، اختيار در را قدرت

  

 رژيمهـا  تمـام  بـر  كامل غلبه به منجر ما نظر به كه جديد رژيم به پيوستن و گذشته رژيم از بريدن*** 
 مـردم  هاى كژى و ها نادرستى كه داد اجازه مطبوعات به نبايد دوره اين در. دارد نام »انتقالى دوره«  شود، مى
 گرديـده  كـن   ريشـه  كلى به جنايت كه كند متقاعد را همه است، ضرورى جديد رژيم براى. كنند منعكس را

  .است

  

 كـس  نـه  باشند خبر با موضوع از آن شاهدان و قربانيان بايد فقط پيوست، وقوع به جنايت از مواردى اگر
  .ديگر
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   13 شماره پروتكل
 صـف  در و بنشـينند  سـاكت  و آرام كـه  كند مى مجبور را غيريهوديان روزانه، غذاى و قوت به نياز *!*   

  .فرستيم مى مطبوعات به و كنيم مى انتخاب را عواملى افراد، همين ميان از. درآيند ما متواضع خدمتگزاران

 و بحـث  مـورد  بشـوند،  منتشـر  رسـمى  اسناد صورت به تا نيست مصلحتمان به كه را مسايلى عوامل اين
 را شـده  بحـث  مطالـب  و گيريم مى قرار مباحثات اينگونه جريان در ما حال عين در. دهند مى قرار نظر تبادل

 در موضـوعى  وقتى كه است بديهى. كنيم مى عرضه مردم به مطبوعات وسيله به خواهيم، مى خود كه طور آن
 مردم فكر لزوم درموقع عالوه به. بشود آن ابطال و نفى خواستار كه كند نمى جرأت كسى افتاد، جا مردم بين
  .كنيم مى ديگرى مسايل متوجه و كرده منحرف اند، شده مطرح مطبوعات وسيله به كه موضوعاتى از را

. عاجزنـد  سياسـى  مسـايل  تـرين   پاافتـاده  پـيش  فهـم  از كه هستند فكرى  كوته افراد غيريهوديها   اصوال
 اينگونـه  خـالق  و طـراح  خود كه آنهايى براى جز آنها فهم و درك هستندكه مسايلى سياسى، مسايل وانگهى

  .باشد مى دشوار ديگران براى مسايلند،

  

 مـا  خـود  كـار  تسهيل فقط مردم، توده افكار جلب از ما غرض شد، باالگفته در كه آنچه به توجه با *!*  
. كنـيم  نمى عمل و زنيم مى حرف صرفاً هستيم، مسأله آن يا اين براى مردم تأييد گرفتن دنبال به اگر و است
  .هستيم عموم سعادت و خوشبختى پى در ما كه كنيم مى اعالم مردم به هايمان  نوشته در

  

 مشـكالتى  برايمـان  سياسـى،  بحثهـاى  در اسـت  ممكن كه آنهايى ذهن و فكر كردن منحرف براى *!*  
 آنهـا  روى جديـد  سياسى مسايل عنوان و كشيم مى پيش به صنعت مسايل چون جديدى مسايل كنند، ايجاد
 هـاى   تـوده  البتـه . دهنـد  قرار بررسى و بحث مورد را مسايل اينگونه كه دهيم مى اجازه مردم به و گذاريم مى

 نداننـد  و شود، مشتبه آنها به امر آنكه براى لذا. باشند غيرفعال سياسى مسايل زمينه در دارندكه تمايل مردم
... و كلوپهـا  بـه  رفـتن  و سـرگرمى  تفريح، چون مسايلى به را آنها فكر كنند، مى بحث موضوعى چه درباره كه

 و هنـرى  مسـابقات  و هـا  رقابـت  چون مسايلى به كه داريم وامى را مطبوعات اثناء، همين در و. كنيم مى جلب
 اندك. كند مى منحرف و دور بنيادى مسايل از را آنها مسايل اينگونه به پرداختن شك بدون. بپردازند ورزشى
 مـا  كـه  پردازنـد  مـى  چيزهـايى  همـان  تكـرار  بـه  سرانجام، و كنند مى عادت خود عقيده نكردن ابراز به اندك
  .كنيم اعتماد همكاريشان به توانيم مى و دهيم مى جهت آنان فكر به بدينسان و خواهيم مى
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  پيشرفت

 كه زمانى آن تا سرانجام كنند، ايفا بايد و رويايى افراد و پردازان  خيال خواهان، آزادى كه را نقشى *!*  
 اينـان  حكومتمان شروع زمان تا معنى  بدين. آمد درخواهد اجرا به گردد، واقع همگان قبول مورد ما حكومت

 هـاى  تئـورى  و بيهوده مسايل به را افراد اينگونه ذهن كه كوشيم مى ما و بود خواهند مان خدمت در خوبى به
 كنيم سرگرم پيشرفت، چون مسايلى به را غيريهوديان آنقدر بايد ما. كنيم مشغول مترقيانه ظاهر به و خيالى

 حقيقـت  آميز  سفسطه عقيده يك مانند ،»پيشرفت«  كلمه. كنند عجز اظهار اى  مسأله هر فهم از سرانجام تا
  .كند درك تواند نمى خدا، برگزيده قوم ما جز كسى را موضوع اين و كند مى لوث را

  

 مشـكالت  و مسـايل  سـخنگويانمان  و سخنسرايان كرديم، جلوس شاهنشاهى اريكه بر كه هنگامى *!*  
 تحـت  مشـكالت  اينگونـه  تـا  دهند مى قرار بررسى و موردبحث اند،  كرده دور انسانيتش از را انسان كه بزرگى
  .شوند فصل و حل ما رهبرى

  

 آيـا . كرديم هدايت قرنها طول در سياسيمان هاى  برنامه طبق گام، به گام را مردم كه بوديم ما اين *!*  
  بدهد؟ راه خود به ترديدى مورد اين در تواند مى كسى
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   14 شماره پروتكل

  
 همانا كه ما دين جز به بروند، بين از بايد اديان همه شد، آغاز ما شاهنشاهى حكومت كه هنگامى *!*   
 هـم  و خورده، گره خدا وجود با برگزيده قومى عنوان به ما قوم سرنوشت شك بى. است يگانه خداى به اعتقاد
 بـن  و بـيخ  از بايد اى  عقيده هرگونه ريشه لذا. است داده پيوند ما سرنوشت با را جهانيان كار تقدير كه اوست
 دوره در تنهـا  نـه  كار، اين. بيانجامد آنيم، شاهد امروزه ما كه خدا وجود انكار به كار اين اگر حتى. شود كنده
 فـرا  گوش موسى دين مذهبى تبليغات به آينده در كه است جوانانى سود به بلكه. است مفيد حكومت انتقال

  .دارد وامى ما اطاعت به را جهان افراد تمام و دارد پيشرفته و ثابت احكامى كه دينى. دهند مى

 فـراوان  تأكيـد  ديـن  ايـن  اعجـازانگيز  و اسـرارآميز  هـاى   جنبـه  و تربيتى مبانى روى تبليغاتمان در البته
 گذشـته  حكومتهـاى  و خـود  ربـانى  حكومـت  نحوه ميان و كنيم مى منتشر مقاالتى لزوم، درموقع و ورزيم مى

 كنيم مى بازگو روشن، بسيار اى  گونه به را غيريهودى حكومتهاى اشتباهات و آوريم مى عمل به هايى  مقايسه
 يـادآور  انـد،   كـرده  لگدمال را انسانيت و شكنجه را انسانها كه ماجراجو حكامِ اى  عده ددمنشانه حركات نيز و

 از پـس  دوران برآسايش را بردگى دوران آسايش مردم كه نحوى به. انگيزيم برمى را آدميان نفرت و شويم مى
  .دهند ترجيح بردگى

 تنـزل  را حكومتهايشـان  اعتبـار  گيـرد،  مى انجام ما وساطت با كه غيريهودى حكومتهاى فايده بى تحوالت
 و خفـت  نوع هر گردند مى راضى كه شوند مى خسته آنچنان حكومتهايشان نابسامان اوضاع از مردم و دهد مى

 چـون  رنجهـايى  تحمـل  و مـا  سـلطه  زيـر  از رهايى جرأت هرگز و كنند تحمل ما حكومت دوران در را ذلتى
  .ندهند راه خود به گذشته، رنجهاى

  

 نادرسـت  فهـم  و اطالعـى  بى اثر در كه را غيريهودى حكمروايان تاريخى اشتباهات حال عين در ما *!*  
 گونـه  ايـن  دسـت  از انسـانها  كـه  هـايى   شـكنجه  و دهـيم  مـى  قـرار  تأكيد مورد است، داده رخ مسايل از آنها

 و عرضـه  مـا  آنچه كه، است مبتنى حقيقت اين بر ما كار اصول و روش. شويم مى يادآور اند  ديده حكمروايان
 تلقـى  شده متالشى و مرده بايد داشته وجود گذشته در آنچه ولى است عيب از خالى و عالى كنيم مى تفسير
  .گردد
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 نبايـد  كسـى  امـا . دهنـد  مى قرار بررسى و بحث مورد را مذاهب و عقايد هاى نارسايى ما فيلسوفان *!*  
 دينمـان  كـار  از نبايـد  خودمـان  جـز  هـيچكس  زيـرا . دهـد  قـرار  بررسـى  مـورد  را ما مذهب واقعى اعتقادات

  .داشت نخواهند را دين اسرار كردن برمال حق هم خودمان قوم افراد وانگهى،. سردربياورد

  

 آور  تهـوع  و كثيـف  پسـت،  ادبياتى ما پيشرفت و روشنايى هاى  سده به معروف هاى  سده دراثناى *!*  
 ادامـه  خـود  حيـات  به ادبيات سبك اين كه دهيم مى اجازه رسيدنمان قدرت به از پس مدتى تا و داديم رواج
 عـالوه  بـه . كنيم ايجاد مردم در رخوت و آرامش نوعى خودمان هاى  برنامه برابر در بدينوسيله بتوانيم تا. دهد

 ويـژه  مقـاالتى  نشـر  و سـخنرانى  ايـراد  به و كنيم مى منصوب غيريهوديان رهبرى به كارآزموده و آگاه افرادى
 و معـارف  از دسـته  آن تنهـا  آنـان  و گذاشـته  اثـر  غيريهوديهـا  ذهـن  روى بتوانيم وسيله بدين تا پردازيم مى

  .ايم  ديده تدارك را آنها   قبال ما و است ما دلخواه كه كنند كسب را معلوماتى
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   15 شماره پروتكل
  

 روز يك طى جا همه در كه *!*   روزه يك كودتاى يك اثر در قطع، طور به سرانجام كه هنگامى *!*   
 همگـان  قبول مورد حكومتها همه اعتبارى بى كه هنگامى نيز و آمديم، نائل شاهى مقام به پيوندد مى وقوع به

 ديگـر  ،)بپيونـدد  وقـوع  بـه  اتفاق اين كه بكشد طول قرن يك شايد دارد الزم زيادى وقت كار اين(  شد واقع
 عليه بخواهد و بگيرد دست به اسلحه كه كسى هر لذا. بگيرد صورت ما عليه اى  توطئه كه داد نخواهيم اجازه

  .كشت خواهيم رحمى بى با را او كند، قيام بود، خواهد گرفتن شكل شرف در كه ما شاهنشاهى

 بـراى  دارند، وجود اينك كه آنهايى البته. كنيم مى نابود را »مخفى انجمنهاى«  مانند اى  موسسه نوع هر
 آنهـا  اعضاى و كرده اعالم ممنوع را آنها فعاليت بعداً ليكن. باشند مى مان خدمت در و هستند شده شناخته ما
 دربـاره  زيادى اطالعات كه فراماسون غيريهوديان وضع به عالوه به. كنيم مى تبعيد اروپا از دور هاى  قاره به را

 بـراى  را آنـان  ولـى  بـداريم  نگـه  داليلى به است ممكن را آنها از اى  عده و كنيم مى رسيدگى دارند، ما اوضاع
 مخفـى،  انجمنهـاى  اعضـاى  تمـام  آن موجب به كه گذرانيم مى قانونى عالوه به. ترسانيم مى تبعيد از هميشه
  .شوند واقع اروپا از تبعيد مشمول

  

  .است اليتغير و قطعى ما حكومت تصميمات *!*  

 بـراى  ممكـن  راه تنهـا  ايـم،  كـرده  ايجـاد  نابسامانى و نظمى بى آنجا در ما كه غيريهودى جوامع در *!*  
 ارفاقى هيچگونه زمينه اين در و است آميز  خشونت روشهاى از استفاده همانا حاكميت، اعمال و نظم برقرارى

 قيمـت  بـه  اگـر  حتـى  عمـومى  رفاه به رسيدن و بشوند آينده رفاه فداى بايد آنها زيرا. نمود قربانيان به نبايد
 ثبـات  قـدرت،  اعمـال    اصـوال . رود مى شمار به دولتى هر اصلى وظيفه بشود، زيادى خيلى عده شدن قربانى

 سياسـت  اخيـر  سـالهاى  تـا . گفت زور بتوان كه شود مى كسب زمانى هم قدرت و كند مى تضمين را حكومت
 ايتاليـا . رفت مى شمار به ما سرسخت دشمن تنها كشور، اين مستبد وحكومت بود حاكم روسيه بر زور اعمال

 و كشـيد  خـون  و خـاك  بـه  را ايتاليا »سوال« . داشت را وضعى چنين كرد مى حكومت آن بر »سوال«  كه نيز
 ماننـدى  بـى  فكـرى  قـدرت  و شهامت از و داشت گونه فرعون قدرتى چون ولى كرد پاره تكه را فراوانى كسان

  .نداشت را وى با برابرى ياراى كسى و بود، كرده هيپنوتيزم را مردم بود، برخوردار
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  فراماسونرى لژهاى

 بـدين . گيـريم  مـى  پـيش  در سياسى مسايل درباره متناقض روشى مان، شاهنشاهى آغاز از پيش تا *!*  
 گسـترش  را آنهـا  سـپس  و كنـيم  مـى  ايجـاد  جهان كشورهاى تمام در را آزادى فراماسونرى لژهاى كه معنى
 در زيـرا . كنـيم  مـى  جلب لژها اين به باشند، مشهور اجتماعى فعاليتهاى زمينه در كه آنهايى تمام و دهيم مى
. كنـيم  پيـدا  بگذارنـد،  اثـر  ديگران روى توانند مى كه عواملى نيز، و جاسوسى اصلى عوامل توانيم مى لژها اين

 همه براى و هستند، قوممان حكماى از همه آن اعضاى كه مركزى، اداره يك رهبرى تحت را لژها تمام آنگاه
 نماينـدگان  اين وسيله به كه داشت خواهند مركزى اداره در نمايندگانى لژها تمام. آوريم درمى اند،  ناشناخته
 و وصـلت  نـوعى  ليبرال و انقالبى عناصر بين لژها، اين در. شود مى اعالم لژها به سرى هاى  برنامه و دستورات

 عضـويت  آن در افرادى جامعه، قشرهاى همه از كه بود خواهد طورى لژها اين تركيب. كنيم مى برقرار ارتباط
 زيرنظـر  لـژ،  گشايش و تأسيس آغاز همان از را لژها مخفى طرحهاى و سياسى فعاليتهاى البته. باشند داشته

 لژهـا  ايـن  در كـه  بـود  خواهنـد  كسـانى  جملـه  از المللى  بين و ملى هاى پليس كه كرد اضافه بايد. گيريم مى
 جـز  بـه  آورد سردرنخواهند لژها كار واقعى ماهيت از غيريهوديان كه است طبيعى. كرد خواهند پيدا عضويت

  .ما خود

  

 در كـه  هسـتند  كسـانى  پذيرنـد،  مى را مخفى انجمنهاى عضويت فراوان، شوق و شور با كه افرادى *!*  
 راه بـه  نيـز  و طرحهايمـان  اجـراى  هنگام كه مغزند  سبك افرادى نيز و باشند مى هوس و هوى دنبال زندگى

  .كرد نخواهند ايجاد برايمان مشكلى آنيم، طراح خود كه ماشينى انداختن

  

 تـا  ايـم،   آورده وجود به ما را اغتشاشات اينگونه كه بدانيد داد، رخ اغتشاشاتى و نابسامانى دنيا اين در اگر
  .ببريم بين از هم با را افراد همكارى بتوانيم

  

 مـالى  هاى  استفاده خاطر به آنها از اى عده. پذيرند مى را لژها عضويت كنجكاوى، بدون غيريهوديان *!*  
 آينـد،  مى در لژها عضويت به شدن، واقع ستايش مورد نيز و شهرت موقعيت، به رسيدن خاطر به هم بعضى و
  .ايم  بخشنده بسيار خواستها اينگونه برآوردن در هم ما

 موفقيـت  كسـب  از پـس  غيريهوديـان  كه است اين آوريم، مى فراهم را آنان موفقيت موجبات اينكه علت
 تـوان  مى حد چه تا كه دانيد نمى شما. پذيرند مى مقاومت بدون را ما هاى تلقين و شده خودبينى و غرور دچار
. واداشـت  تسـليم  بـه  موفقيت، از ناشى غرور ايجاد اثر در سادگى به را غيريهودى افراد از فرد آگاهترين حتى

 و دهنـد  مـى  اهميـت  موفقيـت  بـه  چندان دو غيريهوديان نيستيم، قائل اهميت موفقيت براى ما كه همانقدر
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 مـا  مشـكل  غيريهوديان درونى خصلت و ويژگى همين. كنند فدا را خود موفقيت، به يابى دست براى حاضرند
  .دهيم سوق خواهيم مى كه جهتى در را آنان تا كند مى كمك ما به و كرده حل را

 »فردگرايـى «  فلسـفه  هـاى  نارسـايى  و محدوديتها پيرامون بررسى و بحث به كه داريم وامى را آنها   مثال
 فلسـفه  هـاى  نارسـايى  معرفـى  و رود مـى  شـمار  بـه  سـرگرمى  نوعى كار اين كه فهمند نمى آنان اما. بپردازند

  .است طبيعت قانون مهمترين كردن لگدمال و نقض خود، فردگرايى

  

 آنهـا  فكـرى   كوتـه  دليـل  ايـن  آيـا  واداريم، اى احمقانه كارهاى به را آنها ايم شده موفق ما كه حال *!*  
 امر همين شك بدون است؟ تر  يافته تكامل غيريهوديان فكر از ما فكر مغزو كه دهد نمى نشان اين آيا نيست؟
  .شد خواهد ما موفقيت موجب

  

 گفتند مى كه اند  بوده دورانديش و نگر  آينده گذشته روزگاران در مان قوم حكماى چقدر راستى به *!*  
 بـه  رسـيدن  بـراى  را فراوانـى  قربانيـان  و نمـود  استفاده اى  وسيله هر از بايد مهم هدفهاى به رسيدن براى« 

 را مـا  مليـت  كه ما قوم قربانيان تعداد معذالك اند،  داده زيادى قربانيان غيريهوديان چه اگر. »كرد فدا هدفها
  .است اندك بسيار آنان تعداد به نسبت اند  بخشيده نجات

  

 بهتـر  شـوند،  مى ما هاى  برنامه انجام مانع كه آنهايى. است ناپذير  اجتناب امر يك همه براى مرگ، *!*  
 مـا  عليـه  كه هستند فراماسونرهايى افراد اين جمله از. كنيم نابود را آنها و بياندازيم جلو را مرگشان كه است

 را آنهـا  طورى حتى. نشود متوجه كسى مان همخون برادران جز كه كشيم مى را آنها طورى. كنند مى اعتراض
 البتـه . است بوده بيمارى نوعى از ناشى آنها مرگ كه آيد نظر به و نفهمند هم قربانيان خود كه بريم مى ازبين

  .ندارند را راز اين افشاى حق خودمان برادران

 بـدون  عواملمـان،  نيـز  و خودمـان  قوم افراد بايد كنيم، مى تبليغ غيريهوديان در را ليبراليسم كه هنگامى
 غيريهوديهـا  چـون  آنها، با كه نشويم مجبور تا نگيرد صورت آنها جانب از اعتراضى و شوند تسليم چرا و چون
  .كنيم رفتار

  

 كمتـرين  بـه  غيريهوديـان  حقوقى قوانين اجرايى قدرت كه گرديده موجب ما شديد دخالت و نفوذ *!*  
 خـود،  نوبـه  بـه  آيـد،  مـى  عمـل  بـه  قوانين از كه اى  گونه ليبرال تفسيرهاى و تعبير البته. يابد كاهش ميزان،
 كـه  گيرنـد  مى تصميم همانگونه اساسى مسايل درباره قضات،. است شده قوانين قدرت شدن متالشى موجب

. بيننـد  مـى  دهـيم  مى جلوه ما كه طور آن را موضوعات غيريهودى مديران عالوه به. كنيم مى ديكته آنها به ما
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 مرحله به هستند، دستمان آلت كه افرادى طريق از صرفاً و شويم ظاهر خود، آنكه بدون را كارها اين ما البته
  .پردازند مى مشورت به ما با غيريهودى، رتبه عالى مقامات و سناتورها حتى. آوريم درمى اجرا

  

 و دارد وجـود  هـا  توانـايى  و اسـتعدادها  لحـاظ  از توجهى قابل تفاوتهاى غيريهوديان و ما قوم ميان *!*  
 غيريهوديـان  از و باشـد  برخـوردار  انسـانيت  ميزان باالترين از ما برگزيده قوم كه است شده موجب امر همين
 قـدرت  ديگر، عبارت به. بينند نمى چيزى ولى است، باز چشمانشان ظاهر به گرچه غيريهوديان. گردد متمايز
 مقـدر  قبـل  از خـودش  طبيعـت،  كـه  است دليل همين به شايد و ندارند) مادى مسايل زمينه در مگر(  ابداع
  .باشيم حكمروا آنان بر و كنيم هدايت را جهانيان كه است كرده

  

  شرطيم و قيد بدون تسليم خواستار ما

 تمـام  به فرارسيد، مان حكمروايى شكوهمند زمان و كرديم آغاز آشكارا را خود حكومت كه هنگامى *!*  
 تـا  كننـد  وضـع  تفسـير  و تعبيـر  هرگونه بدون و ثابت مختصر، ساده، را قوانين كه كنيم مى اعالم قانونگزاران

 بخشـد،  مـى  اجرايـى  ضـمانت  قـوانين  به كه عاملى مهمترين. شوند آنها كامل فهم به موفق راحتى به همگان
 تـا  كنند اطاعت باال مقامات از پايين، مقامات كه معنى بدين. است مقررات برابر در شرط و قيد بدون تسليم
  .برود بين از اى  سوءاستفاده هرگونه امكان

 عـالوه  به. ايم گرفته درنظر را مجازات شديدترين كنند، سوءاستفاده خود مقام از بخواهند كه كسانى براى
 هـر . اسـت  آنها رفتار گرو در دولت ماشين سريع حركت زيرا. كنيم مى نظارت بادقت را مديران رفتار و اعمال
 يـك  حتـى  كـه  كنم مى تأكيد ديگر بار لذا،. شود مى جاها ساير در كار سستى موجب آنها، كار در اهمال نوع

  .گذاريم نمى مجازات بدون را مقام از سوءاستفاده و غيرقانونى اعمال از مورد

 گـرفتن  ناديـده  و كـردن  پنهـان  شـد،  اعمـال  هـا  كـارى  خالف مورد در شديدى مجازاتهاى اينكه از پس
 هـاى   پايـه  سـان  بـدين  و رفـت  خواهد بين از كلى به هستند، دولت خدمت در كه كسانى سوى از اشتباهات

 در سـنگين  مجازاتهـاى  جزئـى  تخلفات براى اگر. رود مى باال دولت پرستيژ و شأن و شده محكم دولت قدرت
 مسـيرهاى  و شـده  منحـرف  ملـت  حركـت  مسـير  از دارند، دست به را امور زمام كه آنهايى نشود، گرفته نظر

  .كنند مى طى را خود دلخواه

  

 نشانه كار اين و است قانون حريم به تجاوز معناى به لغزشها و جرائم بخشودن كه دانند مى قضات، *!*  
 وقتـى  ولى ندارد ايرادى شخصى، زندگى زمينه در دادن، نشان گذشت. نيست قاضى قلب رقت و روح تلطيف

  .نيست جايز دادن نشان گذشت. است ميان در عموم مصالح پاى كه
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 افـراد  كـه  است آن نخست، دليل. باشد متجاوز سال 55 از نبايد قضايى امور كاركنان و قضات سن *!*  
 نـو  عقايـد  پـذيراى  سـختى  بـه  آنكـه  ديگر و. باشند مى متعصب و پابرجا خيلى خود عقيده حفظ در سالمند
 راحتـى  بـه  و بخشـد  مـى  كارهايمان به پذيرى انعطاف نوعى روش اين اعمال كه است آن دوم، دليل. هستند

 و مقـام  خواهـد  مـى  كـه  كسـى  يعنى. كنيم عوض شوند، مى خم زيرفشارهايمان كمتر كه را افرادى توانيم مى
 كنـيم  مـى  انتخاب كسانى ميان از را قضاتمان ما كلى طور به. باشد محض مطيع بايد كند، حفظ را موقعيتش

 فكر رويايى آنكه نه است قانون اجراى و مجازات اعمال آنها وظيفه كه بدانند و باشند آشنا خود تعهدات با كه
 از قضـات  بـين  گروهـى  همكـارى  كه گردد مى موجب روشها گونه اين اعمال. بينديشند ليبراليسم به و كنند
  .كنند فكر دارد، بستگى بدان سرنوشتشان كه دولت منافع به فقط آنان و برود بين

  

 هـاى  بخشـودگى  ندارنـد،  خـويش  رسـالت  از درسـتى  شناخت چون غيرصهيونيست، قضات امروزه *!*  
 در زيـرا  اسـت،  حاضر عصر فرمانروايان گردن به كار اين گناه البته. شوند مى قايل جنايات مورد در را فراوانى
 كـه  همانگونـه . سـازند  نمـى  آشـنا  مسئوليتهايشـان  با را قضات و دهند نمى خرج به كافى دقت قضات انتخاب
 تفـويض  را مشـاغلى  افرادشان به هم غيرصهيونيستها فرستند، مى شكار جستجوى به را هايشان  بچه حيوانات

 بـه  حكومتهايشـان  دليـل  همـين  به. شوند يادآور آنان به را مشاغل آمدن وجود به علت آنكه بدون كنند، مى
  .پوسد مى درون از غلط، مديريت سبب به نيز و آنان خود وسيله

  

  .فراگيريم خويش حكومت براى ديگر درسى باال، وگفتار مثالها از بگذاريد -

 دولت حساس پستهاى براى انسانى نيروى تربيت مسئوليت كه موسساتى از را خواهى آزادى ريشه *!*  
 وسـيله  بـه  كـه  كنـيم  مى تفويض كسانى به را پستها و مشاغل اينگونه تصدى و كنيم برمى بن و بيخ از دارند،
 را سـنگين  هـاى   هزينه سالمند، كارمندان كردن بازنشسته كه شود ادعا است ممكن. شوند مى تربيت ما خود
 خصوصـى  بخشـهاى  در تواننـد  مـى  كارمنـدان  اينگونـه  كه گفت بايد پاسخ در. داشت دربرخواهد دولت براى

 دولـت،  و بـود  خواهـد  مـا  دسـت  در دنيا پولهاى تمام كه ساخت خاطرنشان بايد عالوه به. شوند كار مشغول
  .داشت نخواهد ها  هزينه سنگينى از ترسى

  

  بود خواهيم رحم بى ما

 تمـام . رسـيد  خواهـد  نظر به منطقى و معقول استبداد، اين و بود خواهيم مستبد موارد همه در ما *!*  
 ملـت  سـوى  از شكايتى هرگونه. آمد درخواهد اجرا به چرا و چون بدون و بوده احترام مورد ما مقررات و اوامر

 براى عالوه به. شود كنده بن و بيخ از ها نارضايى همه ريشه كه آوريم مى پيش وضعى و شود مى گرفته ناديده
  .زنيم مى دست سنگين مجازاتهاى اعمال به بترسانيم، را همه چشم آنكه
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 و كنـيم  مـى  حـذف  را متهمـان  سوى از حقوقى دعاوى زمينه در خواهى فرجام و پژوهش هرگونه *!*  
 و پـژوهش  فكـر  كه دهيم اجازه نبايد زيرا. دهيم مى قرار خواهى  فرجام و پژوهش مشمول را خود مجازاتهاى

 پـژوهش  تقاضـاى  خـود  نوبـه  به نيز ما آمد، پيش موردى چنين اگر. آيد بوجود مردم ذهن در خواهى  فرجام
 بـه  را آنـان  بگيـرد،  نضج مردم ميان در خواهى  فرجام فكر تا ند  شده موجب كه را قضاتى همچنين. كنيم مى

  .كنيم مى مجازات شديداً قوانين از نادرستشان شناخت خاطر

 آنكـه  بـراى  زيـرا . باشـد  ما دقيق نظارت با بايد دارند، برمى كه قدمى هر ما مديران. كنم مى تكرار باز من
  .باشد داشته اختيار در هم خوبى كارمندان بايد ما خوب دولت باشند، راضى ما از مردم

  

 سرپرسـت  و پـدر  نقش آن، در فرمانروا كه گيرد مى خود به پدرشاهى حكومت سيماى ما حكومت *!*  
 و نمايـد  مـى  نگهـدارى  آنهـا  از كـه  دانند مى خود پدر را فرمانروا ما، سلطه تحت مردم و ما قوم. دارد را مردم

  .نمايد مى مشخص فرمانروا با و همديگر با را افراد روابط نيز، و كند مى برآورده را آنان نيازهاى

 و حامى را فرمانروا بايد. ببرد بسر آرامش و صلح در بخواهد ملت اگر كه كنيم مى القاء را فكر اين مردم به
  .بگشايد وى آميز  اغراق ستايش به لب و بداند خود سرپرست

 كـه  كنـيم  مـى  متقاعـد  را مـردم  نمـاييم،  مـى  منصـوب  شغلى و پست تصدى براى را افرادى كه هنگامى
. ندارنـد  اقتـدارى  و قـدرت  خـود  از و كننـد  مى اجراء را فرمانروا اوامر صرفاً مناصب و مشاغل اينگونه صاحبان

 والـدين،  كـه  همانگونـه . كنـد  مى تأمين جهت هر از را آنها زندگى فرمانروا، كه بود خواهند دلخوش نيز مردم
  .كنند مى تلقى خود براى اى  وظيفه را خويش فرزندان تربيت و نگهدارى

  

. وظيفـه  و حـق : كـنم  مـى  خالصه چيز دو در را مان  استبدادى حكومت من دانيد، مى كه همانگونه *!*  
 از مـا  دولت چون. داند مى ملت پدر را خود كه است دولتى مستقيم مسئوليت وظيفه، انجام و اجرا حق يعنى
 را آن طبيعـت  كـه  همانگونـه  - مقـررات  اجـراى  بـه  را انسـان  كه دارد حق است، برخوردار خاص قدرت يك

 آدمـى  تسـليم  اگـر . دارد را تسـليم  حالت چيزى هر جهان اين در. وادارد تسليم، يعنى - است كرده مشخص
  .باشد مى خويش درونى ويژگيهاى يا محيط احوال و اوضاع تسليم نيست،

  

 بطـن  در زيـرا . كنـيم  مجـازات  شـوند،  مـى  شـده  وضـع  مقررات نقض مرتكب كه را افرادى بايد ما *!*  
  .است نهفته بزرگى درس تأديب و تربيت لحاظ از شود، مى اعمال ديگران ترساندن براى كه مجازاتى
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 برسرمقدسش كند، مى تقديم وى به اروپا كه را اى شاهنشاهى تاج اسراييل، قوم پادشاه كه هنگامى *!*  
 تقـديم  وى پيشگاه به ناچاراً كه قربانيانى شمار عالوه به. گردد مى منصوب دنيا مردم پدر سمت به گذارد، مى
 قربـانى  غيريهـودى  حكومتهاى بين رقابت و جنون اثر در كه بود خواهد كسانى شمار از كمتر خيلى شود، مى
  .اند شده

  

 مـردم  بـا  دارد، اختيـار  در كـه  تريبونى 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 مى سخن
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   16 شماره پروتكل

  
 فعاليتهـاى  بـه  آنكـه  بـدون  را غيريهوديـان  اشـتراكى  فعاليتهاى موثرى طور به بتوانيم آنكه براى *!*   

 عقـيم  نخستين مراحل همان در را گروهى همكارى بايد سازيم، تخريب شود، وارد اى  لطمه خودمان گروهى
  .كنيم

 و اسـتادان  تمـام  و پـردازيم  مـى  دانشگاهها آموزشى هاى  برنامه نوسازى به كه است آن سخن اين معناى
 آنان انتصاب. كنيم مى آماده جديدشان مشاغل براى محرمانه و سرى هاى  برنامه مطابق را دانشگاهى مقامات

  .بشوند وابسته دولت به كامال كه آوريم مى پيش وضعى و دهيم مى انجام محتاطانه خيلى را

  

 دانشگاهها آموزشى هاى  برنامه از را سياسى مسايل و دولت به مربوط حقوقى قوانين چون دروسى *!*  
 باشـند،  درخشـان  استعدادهاى داراى كه شده انتخاب افراد تعدادى به فقط را موضوعات اين و كنم مى حذف
 استادان و بدهند بيرون اساسى قانون زمينه در مجعولى و معجون طرحهاى نبايد ديگر دانشگاهها. آموزيم مى
  .كنند سرگرم عاجزند، مسايل اينگونه فهم از هم پدرانشان كه اى سياسى مسايل به را خودشان نبايد هم

  

 و آمـوزش  كـه  همانگونـه  شوند، آشنا سياسى مسايل با نامطلوب، طور به هم آن زيادى گروه وقتى *!*  
  .آيد مى بوجود بدآموزى و خيالبافى نوعى گرفت، خود به همگانى جنبه غيريهودى جوامع در پرورش

 هـاى  سيسـتم  از را انسجام و نظم كه كنيم غيريهوديان آموزشى نظامهاى وارد را موادى و مطالب بايد ما
 تمـام  رسـيديم،  قدرت به خودمان كه هنگامى اما. آورد وجود به برهمى و درهم اوضاع و بگيرد آنان آموزشى

 دانشـگاهها  دروس از دارنـد،  وامـى  نافرمانى به را آموزان دانش و آورند، مى بار به نظمى بى كه را مطالبى و مواد
  .كنيم مى حذف

  

 اسـت،  خـوب  چيزهـاى  از بيش آن، بد چيزهاى كه باستان عهد تاريخ و »سيسم كالسى«  جاى به *!*  
 كـه  را گذشـته  قـرون  بـه  مربـوط  حقايق تمام عالوه به. دهيم مى قرار مطالعه مورد را آينده به مربوط مسايل
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 خـود  حال به را غيريهودى حكومتهاى اشتباهات فقط و كنيم مى پاك آدميان ذهن لوح از نباشند، ما مطلوب
 از پرهيـز  ديگـران،  بـا  روابـط  برقـرارى  نحـوه  نظـم،  رعايـت  عملـى،  زنـدگى  نحوه چون مطالبى و گذاريم مى

 و جداگانـه  اى  برنامـه  در قبيـل،  ايـن  از ديگرى تربيتى مسايل و است بديها گسترش موجب كه خودخواهى
 برخـوردار  اى ويـژه  اهميـت  از برنامـه  ايـن  شك بى. بينيم مى تدارك و تهيه زندگى مختلف مراحل با متناسب
  .بود خواهد

  

 پيـدا  باهوشـى  افراد البته. گيرد صورت آنان زندگى نيازهاى و مقدرات با متناسب بايد افراد تربيت *!*  
 مـا  كـه  بود خواهد اشتباه   كامال اين اما. بشوند باالتر مراحل وارد معمول حد از زودتر توانند مى كه شوند مى
 و بگيرنـد  را مسـتعد  افراد جاى كه دهيم اجازه استعداد بى افراد به و بشكنيم را مرزها معدودى عده خاطر به

  .است باهوش افراد به متعلق صرفاً كه شوند مراحلى وارد ضابطه بدون

  

 ابتكاراتى و اقدامات از بايد كند، باز خود براى جايى مردم ذهن و قلب در خواهد مى كه فرمانروايى *!*  
  .بدهد آموزش مردم به بازار و مدرسه در و بگويد سخن دهد، مى انجام مردم سود به كه

  

 باشـند  كـه  سـنى  هـر  در آمـوزان   دانش اما. دهيم مى خاتمه آموزش زمينه در اى آزادى نوع هر به *!*  
 گـردهم  تعطيـل  روزهـاى  در و باشـگاه  يك در گذشته مثل يا آموزشى موسسات در خود والدين با توانند مى
   قـبال  كه جديد هاى تئورى خالصه و جزائى، قوانين انسانها، روابط زمينه در كه معلمان آزاد بحثهاى به و آيند
 سـرانجام  و قـديمى  بسـيار  و جزمـى  عقايد نخست تئوريها اين. دهند فرا گوش اند،  نگرفته قرار بررسى مورد
  . دهند مى قرار بررسى مورد را ما دين

  

 مهمى بسيار نقش انسانها هدايت و زندگى در عقايد كه است آموخته ما به تجربه، قرنها كه آنجا از *!*  
 بـه  گذشـته  چـون  را مسـتقل  و نـو  افكار بايد ما لذا اند، شده القاء مردم به تربيت طريق از عقايد اين و داشته
 بـه  را كـار  ايـن . اسـت  مطالعـه  و بررسـى  دست در اكنون هم فكر كردن مهار روش. درآوريم خويش انحصار
 آدمهـايى  بـه  غيريهوديـان  كردن مبدل آن هدف و است معروف عينى دروس سيستم به كه سيستمى وسيله

 دهـيم،  مـى  انجـام  بدهند؛ شكل را عقايدشان و كنند فكر برايشان ديگران منتظرند كه مطيع خرد، بى فكر، بى
  .است داده رواج را عينى دروس وسيله به تدريس تقريباً »بورژوئيز«  نام به ما عوامل بهترين از يكى
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   17 شماره پروتكل

  
 ايـن . آورد بـارمى  مسـلك  بـى  و عاطفه، بى سرد، را آدميان]  اغلب[ دادگسترى، وكالت بكار اشتغال *!*   
 ديرينـه  عـادت  طبـق  و كننـد  مـى  نگاه مسائل به قانونى صرفاً و شخصى غير ديدگاه يك از همواره افراد گونه

 كوشـش  و پذيرنـد  مـى  را موضوعى هر از دفاع. قائلند ارزش عمومى رفاه از بيش حقوقى، مدافعات براى شان، 
 خـرده  حقـوقى  مسـائل  در ابهـام  كـوچكترين  از. كنـد  حاصل برائت متشاكى شده، كه قيمتى هر به كنند مى
 در را، وكالـت  حرفـه  مـا  دليـل  همـين  به. برند مى بين از را داورى و قضا اخالقى جنبه سان بدين و گيرند مى

 در دو هـر  وكيـل  و قاضـى  كه دهيم نمى اجازه و. دهيم مى قرار عمومى خدمات زمره در و محدود چهارچوبى
  .باشند داشته دخالت حقوقى دعاوى طرح

 گزارشـات  اسـاس  بر را خود مطالعه و كنند مى دريافت دادگاه طريق از را الزم مدارك و اسناد فقط وكال،
 و آمـد  بعمـل  بـازجوئى  دعـاوى  طرفين و مراجعين از دادگاه در اينكه از پس. دهند مى انجام مدارك و كتبى
 كيفيـت  بـه  توجـه  بـدون  ضـمناً . كننـد  مـى  آغـاز  را خود دفاع كار مدافع وكالى آنگاه، گرديد، روشن حقايق

 آهنـگ  هـم  و متعـادل  نقش وكيل كه شود مى باعث كار اين. گردد مى پرداخت آنان به اى الوكاله حق كارشان،
  .گردد كوتاه حقوقى دعاوى به رسيدگى زمان و كند، بازى قضاوت امور در اى  كننده

 اسـاس  بـر  وكالـت  و كنـد  كار تعصب از دور و صادقانه مدافع وكيل كه شود مى باعث عمل اين همچنين
 حـال  در كـه  را فسـادى  همچنـين  روش ايـن . شخصى نظرات و عالئق برمبناى تا گيرد، انجام ثابت ضوابطى
 طبـق  زيـرا  دهد، مى خاتمه موكل و وكيل بين معامله به و كند مى كن  ريشه دارد، وجود وكالت امر در حاضر
  .گردد مى حاكم كرد، پرداخت بيشترى پول كس هر قراردادها و معامالت گونه اين

  

  بريم مى بين از را گرى كشيش

 مأموريـت  بـه  و ببريم بين از غيريهوديان ميان در را كشيشان اعتبار كه ايم  كوشيده قبل مدتها از *!*  
 از روز بـه  روز البتـه . دهيم خاتمه باشند، ما راه برسر بزرگى مانع هم هنوز است ممكن كه زمين روى بر آنها
 ما بين كه است »زمان«  تنها. است گرديده اعالم جا همه در عقيده آزادى اكنون و شود مى كاسته آنها تأثير

 دسـت  بخـواهيم  اگـر  ديگـر  اديـان  بـه  راجع. است انداخته فاصله مسيحيت، آئين كامل ورشكستگى لحظه و
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 كلـى  بطـور . كنـيم  صـحبت  بـاره  اين در است زود هنوز ولى داشت، خواهيم كمترى مشكالت شويم، اندركار
 به رو روز به روز شان،  گذشته پيشرفتهاى خالف بر مردم روى آنها تأثير و ايم  داده قرار تنگنا در را كشيشان

  .رود مى قهقرا

  

 سوى به نامرئى دستى اشاره با ملتها شود، متالشى پاپ دربار تا رسيد فرا موعود زمان كه هنگامى *!*  
 بهانـه  بـه  نيـز  و وى، مدافع پوشش زير ما كردند، پرت پاپ روى را خود كه هنگامى و كنند، مى حركت دربار

 را مـردم  فكـر  طريـق  ايـن  بـه  كـه  وقتـى  و. كنيم مى گرى ميانجى و پادرميانى بيشتر، خونريزى از جلوگيرى
  .آمد نخواهيم بيرون نبريم، بين از آنرا قدرت تا و كنيم مى نفوذ دربار، درون به كرديم، منحرف و مغشوش

  

  .بود خواهد الملل  بين كليساى رئيس و جهان واقعى پاپ يهوديان، پادشاه -

 امـا  دهـيم  مـى  آمـوزش  آنـان  بـه  را خود دين كرده، آشنا باستانى اديان با را جوانان كه اين ضمن *!*  
 جنـگ  بـه  شده حساب انتقادات طريق از بلكه گذاريم نمى انگشت موجود، كليساهاى كار معايب روى آشكارا

  .سازيم جدا آنها از را مردم تا رويم مى آنها

  

 ادامـه  غيريهوديـان  هـاى  كفايتى بى و مذهب دولت، امور از انتقاد به ما معاصر مطبوعات كلى، بطور *!*  
 اى  وسـيله  هـر  بـه  تا گيرند مى كار به را عبارات و اصطالحات ترين اخالقى غير يشان ها  نوشته در و دهند مى
 بـر  ما هوشمند قوم استعداد با افراد دست از فقط كار اين و دهند تنزل را آنان منزلت و شأن باشد، مقدور كه
  .آيد مى

  

 مـا . اوسـت  شخصيت تجسم واقع در و كند مى فاع د] هندوها خداى[ويشنو قداست از ما پادشاهى *!*  
 اجتمـاعى  حيات دستگاه مهارهاى كليه كه دارد، قرار انگشتى دست هر سر بر و داريم دست صد ويشنو چون

 ايـم   انديشـيده  تـدابيرى  و هستيم كارى هر بر ناظر رسمى پليس چون يك هر و گرفت خواهيم اختيار در را
  . بمانند اطالع بى ما فعاليتهاى از غيريهودى دولتهاى كه

 بـر  را كـار  اين و بود خواهند بقيه اعمال و رفتار مراقب سلطه، تحت افراد از سوم يك هايمان  برنامه طبق
 ناپسـند  تنهـا  نه دولت براى جاسوسى و خبرچينى. دهند مى انجام دولت، به خويش داوطلبانه خدمت اساس
 بدهـد،  دولـت  بـه  ديگـران  عليه اساس بى گزارشى كسى اگر حال عين در. هست هم افتخار مايه بلكه نيست،
  .نمايد تجاوز خود حق از و كند استفاده سؤ قدرتش از نتواند كسى تا. شد خواهد مجازات شديداً
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 عوامـل،  ايـن  ميـان  در. كنـيم  مـى  انتخاب مردم پايين طبقه از هم و باال طبقه از هم را مان عوامل *!*  
 كتابفروشـها،  ها،  چاپخانه صاحبان ناشران، ها،  روزنامه سردبيرهاى سرگرمند، تفريحى كارهاى به كه مديرانى
 كه ندارند حق افراد گونه اين. دارند وجود غيره و خدمتكاران ورزشى، مربيان كارگران، فروشندگان، ها، منشى
 و كـردن  مشـاهده  تنها كارش و داشت نخواهد خود از قدرتى پليس، همچنين. بزنند بكارى دست سرانه خود

 پلـيس  كـار  بـر  كـه  گروهـى  و مشـاوران  نظر با افراد، توقيف و گزارشات مورد در تحقيق. است دادن گزارش
 نـداد،  گـزارش  و كـرد  مشـاهده  را موضـوعى  سياسـى،  مسائل مورد در كسى اگر. گيرد مى انجام دارند نظارت
  .شد خواهد واقع بازخواست مورد وقايع كتمان جرم به شود، ثابت وى تقصير اگر و بود خواهد مسئول

  

 نيـز  و خـويش  مرتـد  خويشـاوندان  خـود،  بـراى  خطـر  قبول با تا مسئولند برادرانمان كه همانگونه *!*  
 مـان  شاهنشـاهى  نظـام  در نماينـد،  معرفى مذهبى مقامات به را كنند، مى اقدام دينى رهبران عليه كه كسانى

  .دهند انجام دولت به نسبت زمينه اين در را خود وظيفه كه مسئولند جهان سراسر مردم تمام هم،

  

 اعمـال  تمـام  و خـوارى  رشـوه  زورگـوئى،  قـدرت،  از اسـتفاده  سوء گونه هر روشى، چنين اعمال با *!*  
 غيريهوديـان  رسوم و آداب و فرهنگ به بشر حقوق هاى تئورى كمك به ما مشاوران كه قبيل اين از ناپسندى
 مسـاعد  آنـان  ادارات در نظمـى  بـى  ايجـاد  بـراى  را زمينـه  ما چگونه اما. رفت خواهد بين از اند، كرده تحميل

 »نظـم  كننده ايجاد«  نام به كه افرادى يعنى عامل، مهمترين به توان مى گوناگون روشهاى ميان از ساختيم؟
 آنـان  همدسـتى  و وحـدت  كـردن  متالشـى  بـه  مناسب فرصتهاى در افراد اين. برد نام كردند، نفوذ ادارات به
 دمـدمى  بـاالتر،  همـه  از و مسـئوليت  احسـاس  عدم خودبينى، غرور، سرسختى، چون تمايالتى و. پردازند مى

  .آورند مى بوجود آنان در را بودن
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   18 شماره پروتكل

  
 فعاليتهـاى  مرتكـب  كـه  تازمـانى  لـذا  زنند، مى توخالى حرفهاى فقط گران توطئه از بسيارى چون *!*   

 بخـاطر  بايـد . فرسـتيم  مـى  آنهـا  ميان به ناظر، بنام را افرادى ولى. گذاريم نمى رويشان دست نشوند، آشكارى
 خواهـد  خـود  پرسـتيژ  و شـأن  از نمايـد،  فـاش  كند، مى كشف كه را هائى توطئه بخواهد دولتى اگر كه داشت
 وجـود  شـديد  عـدالتى  بى اينكه يا و كند مى اعتراف خود ضعف به دولت يا كه آنست نشانه اينكار زيرا. كاست
  .دارد

 جـان  بـه  سياسـى  فعاليتهـاى  پوشـش  زيـر  را عواملمـان  بـار،  يـك  گاه چند هر ما كه دانيد مى خوبى به
 واداشـته  را غيريهـودى  فرمانروايـان  ما. ايم داده تنزل را آنان اعتبار و شأن و ايم انداخته يهودى غير پادشاهان

 كرده مجبور را آنها بدينسان و اند  انديشيده مخفيانه طور به خود حفاظت براى تدابيرى كه كنند اعالم تا ايم 
  .كرد خواهيم متالشى را آنان قدرت ما زودى به شك بدون. كنند اعتراف خود ضعف به كه ايم 

  

 اهميـت  بـا  و گير چشم چندان حفاظت نحوه ولى. كنيم مى حفاظت مخفيانه خيلى را مافرمانروايان *!*  
 اينگونـه  بـا  برابـرى  قدرت فرمانروا، و است كار در هائى  توطئه كه كنيم اعتراف خواهيم نمى زيرا. بود نخواهد
  .كند مى پنهان خطرات از را خود فرمانروا، كه كنيم نمى اعتراف نيز و. ندارد را ها  توطئه

  

 كنـد،  مـى  تهديـد  را آنهـا  خطـر  كـه  پذيرنـد  مـى  و پذيرفته همواره كه غيريهوديان همچون ما اگر *!*  
 ايـن  اگـر  حـال . ايـم  كـرده  امضـاء  را فرمانروايمان مرگ سند خود، دست به است، كار در خطرى كه بپذيريم
  .كرد خواهد صدق جانشينانش درباره دور، چندان نه اى فاصله در نكند، صدق فرمانروا مورد در حقيقت

  

  ارعاب كمك به حكومت

 جهـت  در را قـدرتش  تمـام  فرمانروا دهد مى نشان كه است اى  گونه به ما حكومت ظاهرى سيماى *!*  
  .خويشاوندانش و خود منافع حفظ بخاطر نه گيرد، مى بكار ملتش رفاه
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 و شـد  خواهد حفاظت سلطه تحت افراد بوسيله حكومتش باشند، رفتارى چنين شاهد مردم كه وقتى لذا
  .داشت خواهد بستگى حكومت اقتدار به شهروندى هر رفاه زيرا. بود خواهد برخوردار آميز  اغراق ستايشهاى از

  

  .است رهبر مديريت و قدرت ضعف نشانه آشكار، اى گونه به فرمانروا حفاظت -

 واقـع  در كـه ]مشـتاق  مـرد  و زن گروهـى  ظـاهراً  رود، مـى  مردم ميان به ما فرمانرواى كه هنگامى *!*  
 بـه  كـه  كنند مى وانمود و دهند مى تشكيل را ديداركنندگان اول صف و كنند مى احاطه را او[ اويند محافظان

 را مردمـى  ناراحتى و فشار عمل، اين. زد عقب به احترام رعايت بدون را ديگران صفوف بايد نظم حفظ خاطر
 بدسـت  اى عريضـه  كـه  خواسـت  مـردم  بـين  در كسى اگر. دهد مى كاهش آورند، مى يورش او ديدار براى كه

 دهند مى فرمانروا به چشمانش برابر در و گرفته را او عريضه دارند، قرار اول صف در كه كسانى بدهد، فرمانروا
 آن يا بداند را اين فرمانروا اگر»: بگويند بايد هميشه مردم. دارد نظارت امور همه بر خود فرمانروا كه بدانند تا

  «.شد خواهد چنان و چنين برسد، بگوشش

  

. رود مـى  بين از كار اين با او اعتبار و شأن شود، تأسيس فرمانروا حفاظت براى رسمى سازمانى اگر *!*  
  .كنند آغاز را خود حمله موقع، به تا مانند مى فرصت انتظار در طلبان شورش وانگهى،

  

 را آنهـا  گشـت،  مبـدل  يقـين  بـه  مـان  ظـن  اينكه از پس شوند، جنايت مرتكب ما عليه كه كسانى *!*  
 بايد شوند، جرم مرتكب سياسى مسائل زمينه در كه كسانى. دهيم نمى آنان به فرار اجازه و كنيم مى بازداشت

 دولـت  تنهـا  ايـن  و بداند خود حق را سياسى مسايل در دخالت نبايد هيچكس زيرا. شويم جويا را آنها انگيزه
  .آورند نمى در سر سياست واقعى ماهيت از دولتها همه البته... دارد آشنائى مسائل همه با كه است
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   19 شماره پروتكل
  

 مردم شك بدون نكنيم، جلوگيرى سياسى، مسائل زمينه در مستقل، اى نظريه گونه هر ابراز از اگر *!*  
 ارائـه  دولت به خود زندگى شرايط بهبود براى هائى  وپروژه طرح پيشنهاد، گزارش، كه كرد خواهيم تشويق را

 سـلطه  تحت افراد پيشنهادات محاسن و معايب به ما كه شد خواهد موجب خود نوبه به كار اين البته. بدهند
 و آوريـم  در اجراء به را آنها پيشنهادات اينكه يا. بگوئيم پاسخ آنان به زير طريق دو از يكى به و ببريم پى خود

  .كنيم رد را آنها نظرات شان، نادرست قضاوتهاى و ها بينى  كوته دادن نشان ضمن اينكه يا

  

 از نـه  مـردم  نظـر  از كـه  دولتى زيرا. ماند مى فيل برابر در سگ كردن پارس به دولت، عليه شورش *!*  
 اهميـت  دادن نشـان  بـراى  لـذا . دهـد  نمـى  اهميتى شورشها اينگونه به باشد، يافته سازمان خوب پليس، نظر

 را فيـل  وضـوح  بـه  سگ كه وقتى زيرا. يافت توان نمى فيل، برابر در سگ زوزه از بهتر مثالى شورشها اينگونه
  .دهد مى تكان را دمش و كند مى قطع را اش  زوزه ديد،

  

 و برنخيزنـد  مـا  عليه مخالفت به غيريهوديان كه اميدواريم و بريم مى بكار را كوششمان منتهاى ما *!*  
 عمـومى  رفاه و خير بخاطر كه كسانى كرد خواهيم اعالم مطبوعات در ما دليل همين به. نيندازند راه شورش

 گلـه  بـه  را غيريهوديـان  از نفر هزاران ما كار اين با و شوند مى تلقى شهيد بميرند، و شوند درگير شورشيان با
  .ايم  افزوده خود خدمتكاران
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 بخـش  حـال  عـين  در و ام، كرده موكول گزارش اين پايان به آنرا من كه مالى، مسائل درباره امروز *!*  
 سـازم  مـى  خاطرنشان شوم، بحث وارد اينكه از قبل. كنم مى صحبت دهد، مى تشكيل را مان هاى  برنامه اعالى

  .دهيم مى نشان ارقام و اعداد با را فعاليتهايمان تمام ما كه گفتم و كردم اى  اشاره يكبار كه

  

 تـوده  دوش بـر  سـنگين  مالياتهاى تحميل از شد، آغاز ما مستقل شاهنشاهى حكومت كه هنگامى *!*  
 همـين  بـه . داريـم  نياز پول به امور اداره براى دارد، سنگين هاى  هزينه دولت چون اما. كنيم مى پرهيز مردم
  .كنيم عمل محتاطانه خيلى بايد زمينه اين در تعادل ايجاد براى دليل

  

 از سـادگى  به را موضوع اين توان مى(  است دولت اموال همه مالك قانوناً شاه ما، حكومتى نظام در *!*  
. كنـد  ضـبط  قانونـاً  را موجـود  وجـوه  تمام پولها، انداختن جريان به منظور به تواند مى و) آورد در فعل به قوه

 وصـول  اثـر  بـر  آنكه بدون كرد، پرداخت را ديون دارائى، بر تصاعدى ماليات وضع با توان مى اقدام اين بدنبال
 وظيفه كه بدانند بايد ثروتمندان. شود وارد افراد بر زيانى يا فشار ماليات، بعنوان مردم دارائى از معينى درصد
 را ثروتشان باقى مالكيت دولت زيرا. بگذارند دولت اختيار در را خود دارائى از قسمتى كه كند مى ايجاب آنان

 اينسـت  منظـورم  شرافتمندانه گويم مى اينكه. كند مى تضمين را آنها بردن سود شرافتمندانه و شمرده محترم
  .كند مى جلوگيرى قانونى غارت از دارائى، بر دولت نظارت كه

  

 برقـرارى  ضـرورى  شرايط از يكى اجتماعى، اصالح زيرا گيرد صورت باال از بايد اجتماعى اصالحات *!*  
  .است صلح

  

. اسـت  انقـالب  بذر كاشتن مثابه به و دارد بر در خطراتى دولت براى فقير، مردم بر ماليات تحميل *!*  
 اخذ موضوع، اين از نظر صرف. دهد مى دست از را بزرگ صيد رود، مى كوچك صيد بدنبال شكار در كه كسى
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 و كننـده  متعـادل  عامـل  را آن امروز تا ما و شود مى افراد نزد ثروت تراكم مانع بزرگ داران  سرمايه از ماليات
  .ايم  دانسته) آنها مالى مسائل( يهوديان غير دارنده نگه

  

 مراتـب  بـه  و رود مى شمار به دولت براى اى  عمده درآمد منبع سرمايه، نسبت به تصاعدى ماليات *!*  
 زيـرا  دانـيم  مى موجه را ماليات اينگونه وصول امروز ما. شود مى وصول افراد از كه است كنونى ماليات از بهتر

  .آورد مى وجود به يهودى غير دولتهاى براى زيادى تنگناهاى و ت مشكال

  

 آنكـه  بـراى . گردد تضمين دو هر صلح، و اقتصادى تعادل كه بود خواهد آن بر ما قوم پادشاه تأكيد *!*  
 بدينسـان  تـا  كننـد  واگـذار  دولـت  بـه  را خود درآمد از بخشى بايد داران  سرمايه شود، برآورده منظور دو اين

 كسـانى  وسـيله  بـه  بايـد  دولـت  نيازهاى. درآيد حركت به كامل اطمينان با و بخوبى دولت ماشين چرخهاى
  .نكنند احساس فشارى شود، برداشته چيزى ثروتشان از اگر كه شود برآورده

  

 ثروتمنـد  بـه  نسـبت  فقيـر  نفرت كه شود مى موجب) دولت به داران  سرمايه كمك(  اقدامى چنين *!*  
 از بسيارى ثروتمند كه بيند مى نيز و است رفاه و صلح كننده برقرار ثروتمند كه بيند مى فقير زيرا. گردد زايل

  .كند مى برآورده مالى كمك طريق از را دولت نيازهاى

  

 احسـاس  جديـد  مالياتهـاى  پرداخت از كرده، تحصيل طبقه به وابسته دهندگان ماليات آنكه براى *!*  
 چـه  بـه  پرداختـى  وجـوه  كـه  بداننـد  تا رساند آنها اطالع به دقيق بطور را حسابها بايد نكنند ناراحتى و فشار

 مسـتثنى  قاعـده  ايـن  از ادارى مؤسسـات  سـاير  و دربـار  مخارج حسابهاى صورت البته. است رسيده مصارفى
  .بود خواهد

  

 همـه  مالـك  سـوئى  از زيـرا . داشـت  نخواهد اموالى و ثروت هيچگونه كند، مى فرمانروائى كه كسى *!*  
 بـه . است ساخته متمايز ديگران از را خود بياندوزد، ثروتى چنانچه ديگر سوئى از و است دولت دارائى و اموال
  .گردد مى عمومى مالكيت نابودى و اضمحالل موجب حاكم فردى ماليكت عالوه

  

 كه كسانى اما. باشند داشته اموال توانند مى و بوده مستثنى قاعده اين از فرمانروا خويشاوندان البته *!*  
 صـرفاً  بايـد  صورت اين غير در. آيند در دولت خدمتگزاران صف به بايد كنند، مى استفاده دولت مالى منابع از
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 دولـت  امـوال  در ميـل  و حيـف  باعـث  نبايد سلطنتى خانواده با قرابت داشتن. كنند مال كسب كار، طريق از
  .گردد

  

 پرداخـت  مشـمول  برنـد،  مـى  خـود  بسـتگان  از ارثى يا و كنند مى چيزى خريد به اقدام كه كسانى *!*  
 غيـر  صـورت  بـه  خـواه  و باشد نقدى صورت به خواه دارائى انتقال. شوند مى تمبر حق نام به تصاعدى مالياتى
 مالك -) گيرد مى صورت ثبتى طريق به انتقال( - ماليات نوع اين پرداخت بر دال شواهدى ارائه بدون نقدى،
 انتقـال  سـند . كنـد  مـى  مكلف واقعه، كشف تا انتقال لحظه از ماليات بهره و ماليات پرداخت به را اموال قبلى
 اداره بـه  بايـد  هفتـه  هـر  است، مندرج آن در جديد و قديم مالك سكونت محل و خانوادگى نام نام، كه اموال
  .گردد ارائه محل دارى خزانه

  

 كشورهاى از توان مى را ها ماليات گونه اين از سرشارى درآمد چه كه بزنيد تخمين توانيد مى اكنون *!*  
  .كرد وصول يهودى غير

  

 وارد گردش براى بايد كه را ذخاير بر مازاد مبالغ نيز و مالى ذخاير كه است موظف دولت دار  خزانه *!*  
 و دهـد  مـى  انجـام  المنفعـه   عام كارهاى دولت مالى، منابع گونه اين كمك به. كند تنظيم و تعيين شود، بازار

 ايـن  از عـالوه  به. خورد مى پيوند كنند، مى فرمانروائى كه كسانى و دولت منافع با كارگر طبقه منافع بدينسان
  .شود مى گذاشته كنار توليدى و ابداعى كارهاى براى مبالغى نيز وجوه

  

 زيـرا . بماند راكد دولت خزانه در نياز، مورد شده آورده بر ذخاير بر مازاد وجهى نبايد عنوان هيچ به *!*  
 عبـارت  به. اندازد مى كار از بارى اسف وضع به را دولت ماشين پول، گذاشتن راكد و باشد گردش در بايد پول

 جلـوگيرى  آن توقـف  از و كنـد  مى روان را دولت ماشين چرخهاى كه است عاملى مثابه به پول گردش ديگر،
  .نمايد مى

  

 ايـن  نتيجـه  و اسـت  گرديـده  ركـود  موجب خود پرداخت، و معاوضه امر در بهادار اوراق از استفاده *!*  
  .شود مى ديده وضوح طور به امروزه احوال و اوضاع
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 و آمـدها  در حسـاب  صـورت  بتواند فرمانروا تا كنيم مى تأسيس محاسبات ديوان نام به اى  مؤسسه *!*  
 اند،  نشده گزارش محاسبات ديوان به كه آن از قبل ماه و جارى ماه حساب استثناى به را ممكلت هاى  هزينه

  .كند مالحظه بخواهد، كه اى  لحظه هر در

  

 همين به. است دولت فرمانروا يعنى آن مالك ندارد، دولت اموال چپاول به اى  عالقه كه كسى تنها *!*  
  .برد مى بين از را نامعقولى كسرى گونه هر امكان فرمانروا شخص نظارت دليل

  

 شـوند،  مـى  فرمـانروا  گرانبهـاى  وقـت  شـدن  تلف موجب كه اشخاص پذيرفتن و بارى در تشريفات *!*  
 فرصـت  ميـان  قـدرتش  بعـالوه . باشـد  داشـته  امور بررسى و نظارت براى كافى وقت وى تا شد خواهد حذف

 ديگـران،  منـافع  تـا  كننـد  مى فكر خويش بمنافع صرفاً و كرده احاطه را او جاللش و شكوه بخاطر كه طلبانى 
  .شد نخواهد تقسيم و تجزيه

  

 ديگـر،  عبـارت  به. ايم  نموده مواجه اقتصادى بحران با را غيريهوديان گردش، از پول كردن خارج با *!*  
 سـرمايه  مـثالً . ايـم   كـرده  ركـود  دچار است، غيريهودى دولتهاى به متعلق كه را فراوانى پولهاى و ها  سرمايه

 بـرده  دولتهـا  واقـع  در و كـرده  سـنگين  را دولتهـا  اين مالى بار شود، مى پرداخت وامها اينگونه بابت كه هائى 
 و ملتهـا  جـان  شـيره  صـنايع،  صـاحبان  از معدودى عده دست در صنعت تمركز. شوند مى ها  سرمايه اينگونه
  ...است مكيده را دولتها

  

 و كـارگران  احتياجـات  و نيسـت  متناسـب  افـراد  نيازهـاى  با كلى بطور پول انتشار حاضر، حال در *!*  
 لحظـه  همان از نيز كودكان و بوده هماهنگ جمعيت رشد با بايد پول انتشار لذا. باشد نمى جوابگو را كاركنان

 مـورد  جهـان  سـطح  در بايـد  كـه  اسـت  مالى مسأله يك پول انتشار. آيند حساب به پول كننده مصرف تولد،
  .گيرد قرار بررسى

  

 هائى نابسامانى با اند،  پذيرفته پولشان پشتوانه عنوان به را طال كه كشورهائى آگاهيد، كه همانگونه *!*  
 از را طال ايم  توانسته كه آنجا تا ما البته. كند ارضاء را پول به افزون روز نياز تواند نمى طال زيرا هستند مواجه
  .ايم  برداشته خود سود به را آن و ساخته خارج گردش
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 بـه  ارزش ايـن  خواه. شود پذيرفته پول پشتوانه عنوان به بايد آدمى كار ارزش و بها كه معتقديم ما *!*  
 افـراد  طبيعـى  نيازهـاى  بـا  را اسـكناس  انتشـار  آنكه براى. چوب صورت به خواه و گردد، عرضه كاغذ صورت

 كـم  جمعيـت  كل از را مير و مرگ ميزان و افزوده جمعيت به را شده متولد افراد شمار بايد سازيم، هماهنگ
  .كنيم

  

  .كند مى تنظيم را خود خاص هاى حساب اى  اداره هر -

 پولهـا  پرداخـت  زمـان  و مبلـغ  ندهـد،  رخ دولت نياز مورد هاى پول پرداخت در تأخيرى آنكه براى *!*  
 مؤسسـات  بـه  اى  مؤسسـه  يـا  وزارتخانـه  كه شود مى باعث كار اين. شد خواهد مشخص فرمانروا دستور طبق
  .نكند وارد مالى خسارات ديگر

  

 ابهـامى  هيچگونـه  كـه  گردد مى عرضه و تنظيم هم كنار در اى  گونه  به ها  هزينه و درآمدها بودجه *!*  
  .باشد نداشته وجود مورد اين در

  

 كسـى  كـه  بـود  خواهـد  اى  بگونـه  كنـيم،  مى ايجاد غيريهوديان مؤسسات در ما كه هائى دگرگونى *!*  
 ابهـام  نظمـى،  بى بدليل آنها دولتهاى كه كنيم مى خاطرنشان غيريهودى دولتهاى به ما. شود نمى خطر متوجه

 يادآور آنها به ما كه را اى نابسامانى و نظمى بى نخستين. دارند زمينه اين در تحوالتى به احتياج مالى، امور در
 بودجـه  نخسـت  آنهـا  البته.كنند مى آن تنظيم به اقدام سال به سال كه آنهاست هاى  بودجه تنظيم شويم، مى

 يـك  بـه  سـرانجام  و نمايند مى برآورد را بعد ماه سه هاى  هزينه سپس. كنند مى تنظيم را سال اول ماه شش
 بودجـه  درصـد  50 آنهـا  كنند،بودجـه  مى بودجه تنظيم به اقدام كه بعد سال. كنند مى پيدا نياز بودجه مكمل
 آنهـا  خزانـه  كه پايد نمى ديرى و شود مى اضافه سال به سال آنها بودجه سان بدين و يابد مى افزايش قبل سال
  .شوند مى ورشكستگى دچار سرانجام و كند مى ترقى ناگهانى بطور ديونشان بهره و گردد مى خالى

 بـه  هرگـز  كنـيم،  مـى  پيشـنهاد  غيريهوديان به ما كه اى اقتصادى و مالى مقررات كه آگاهيد كامالً *!*  
  .شد نخواهد اجراء خودمان وسيله

  

  خارجى وام

 روى بـر  »دامـوكلس «  شمشير چون قرضها،. آورد مى بار به ضعف نوعى دولتها براى وامى گونه هر *!*  
 مـردم  از موقـت  مالياتهـاى  ديـون،  پرداخـت  بـراى  آنكـه  جاى به فرمانروايان اينگونه. آويزانند سرفرمانروايان
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 دولـت  پيكـر  بـر  زالـو  چـون  خارجى وامهاى. كنند مى دراز ما بانكداران سوى به را خود تكدى دست بگيرند،
 مكيـدن  اثـر  در خود يا آورند مى در پاى از را دولت يا سرانجام و كنند مى خون مكيدن به شروع و چسبند مى

 آنكـه  يعنى. كنند نمى جدا خويش تن از را زالوها اينگونه دولتها اما. شوند مى كنده دولت پيكر از فراوان خون
 خـود،  خواسـت  به بنا هم آن فراوان خون دادن دست از اثر در سرانجام كه دهند مى ادامه وام گرفتن به آنقدر

  .آيند مى در پاى از

  

 دولت به كه است اى  مسأله خارجى وام چيست؟ خارجى وام ويژه به وام، ماهيت و اصل راستى به *!*  
 مبلـغ (  سرمايه با متناسب كه شود مى متعهد گيرنده وام كه است سندى و سفته شامل آن و شود مى مربوط

 به سال 60 طول در و برابر دو به سال 40 طول در بهره ميزان. بپردازد بهره دهنده وام به معينى درصد ،)وام
 اصـل  مانـد،  مـى  بـاقى  نشـده  پرداخـت  صـورت  به ميان اين در كه آنچه و رسيد خواهد سرمايه كل برابر سه

  .است سرمايه

  

 بـه  را فقيـر  مـردم  پولهـاى  گوناگون، مالياتهاى وضع با دولت كه دهند مى نشان محاسبات اينگونه *!*  
 رفـع  جهـت  در را پولهـا  گونـه  اين آنكه جاى به و كرده تلمبار خارجى داران  سرمايه با حساب تسويه منظور

  .دهد مى هدر خارجى وامهاى بهره بابت كند، مصرف خود هاى نيازمندى

  

 ثروتمنـدان  جيـب  بـه  را فقـرا  پـول  فقـط  غيريهوديـان  بودنـد،  رايـج  داخلـى  وامهـاى  كه زمانى تا *!*  
 پولمـان  صـندوقهاى  سـوى  بـه  ملتهـا  ثروت ساختيم، مرسوم را خارجى وامهاى ما كه وقتى از اما ريختند مى

  .كردند ما به باج پرداخت به شروع يهوديان غير و گشت سرازير

  

 نبودن آشنا و وزيران گيرى  رشوه مالى، مسائل زمينه در غيريهودى فرمانروايان كردن فكر سطحى *!*  
 بـه  آنهـا  پرداخت كه ما ديون زيربار غيريهودى، ممالك كه اند  گرديده موجب مالى، مسائل با مسئول مقامات
  .بروند نيست، مقدور سادگى

  

 يـك  آنها بهره كه اوراقى مگر كنيم نمى منتشر قرضه اوراق نيز و گذاريم نمى راكد را مان پولهاى ما *!*  
 را دولـت  خـون  زالـو  چـون  كـه  دهيم نمى اجازه رباخواران به و گيريم نمى دار  بهره وام همچنين. باشد درصد
 اينگونـه  زيـرا  دهـيم  مـى  صـنعتى  هـاى  كمپـانى  بـه  منحصراً را اوراق از استفاده و انتشار اجازه ضمناً،. بمكند
 احسـاس  فشـارى  آنكـه  بـدون  را اوراق اينگونـه  خريد بهره شود، مى عايدشان كه سرشارى سود از ها كمپانى
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 جـاى  بـه  گيـرد،  مـى  قـرض  عنوان به كه را پولهائى دولت، ها، كمپانى عكس به ولى بپردازند توانند مى كنند،
  .كند مى خرج بالفاصله را آنها بردن، سود و كردن معامله

  

 را مؤسسـات  اينگونه منفعت بپردازد، را وام بهره و بگيرد وام صنعتى مؤسسات از دولت آنكه بجاى *!*  
  .كند مى جلوگيرى نامطلوب، سودجوئى و پول ماندن راكد از و نمايد مى دريافت وام صورت به

  

 بـه  هم مبلغى سرمايه، بر عالوه ترتيب، اين به و گيرند مى وام ما از بينديشند، آنكه بى غيريهوديان *!*  
. دهد مى نشان بوضوح را آنها فكر كوتاهى و ذهن ماندگى  عقب عمل، اين. كنند مى پرداخت وامها بهره عنوان

  بگيرند؟ ملت از را دولت نياز مورد پول آنها كه دارد وجود اين از تر  ساده راهى چه

  

 بـه  نحـوى  بـه  را وامهـا  مسـأله  كـه  اسـت  ايـن  ما برگزيده قوم هوش و ذكاوت هاى  نشانه از يكى *!*  
  .بردارد در برايشان فراوانى امتيازات گرفتن وام كنند مى فكر آنها كه ايم  كرده عرضه غيريهوديان

  

 در بتوانـد  كسـى  هر تا كنيم مى عرضه را حسابداريمان سيستم رسيد، فرا موعود زمان كه هنگامى *!*  
 معلـول  پيشـرفتها  اينگونه البته. كند مالحظه حسابدارى زمينه در را ابداعاتمان و دقت وضع، كوتاه، نگاه يك

 گشـت،  آغاز مان شاهنشاهى كه هنگامى اما. ايم  آورده عمل به غيريهودى دولتهاى روى ما كه است تجربياتى
  .دهيم مى خاتمه بوده، رايج غيريهوديان بر تسلطمان زمان در كه هائى  استفاده سوء از دسته آن به

  

 تـا  گرفتـه  فرمانروا از كه دهيم مى قرار نظارت و كنترل تحت اى  گونه به را مان حسابدارى سيستم *!*  
 از وجـه  كمتـرين  مصـرف  نحـوه  در شد، مشخص كارها برنامه اينكه از پس نتوانند هيچكدام جزء، خدمتگزار

  .كنند ايجاد تغييرى دولت، وجوه

  

 مواجـه  شكست با را خدايان نيمه و قهرمانان نامعلوم، راهى در توشه بدون نهادن گام كه همانگونه *!*  
  .است ممكن غير مشخص اى برنامه داشتن بدون نيز كردن حكومت كند، مى
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 كنـيم  مـى  طـرح  برايشان هائى  برنامه خواهند، مى مشورت ما از غيريهودى فرمانروايان كه هنگامى *!*  
. بماننـد  بـاز  امور اداره از و بشود ها سرگرمى و نمايندگان پذيرفتن دربارى، تشريفات صرف وقتشان بيشتر كه

 اقتصاديشان وضع آينده در اينكه اميد به و كنند مى تنظيم برايشان عواملمان را دربارى تشريفات هاى  بودجه
 جديـد؟  مالياتهاى طريق از شد؟ خواهد بهتر اقتصادشان چگونه... دارند مى نگه راضى را آنها شد، خواهد بهتر
 كردن سوال به نيازى بخواند را ما هاى  پروژه و حسابها كسى اگر ولى بود خواهد مطرح آنها براى سؤاالت اين

  .داشت نخواهد

  

 خـود  اوج بـه  ماليشـان  هـاى  نابسامانى چگونه و اند  آمده بار دقت بى چگونه كه دانيد مى اينك شما *!*  
  .آورد نخواهد دوام صنعتشان چگونه نيز و است رسيده
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   21 شماره پروتكل

   

 وامهـاى  پيرامـون  مفصـلى  تفسـير  كـردم،  گـزارش  شما به جلسه آخرين در كه آنچه به خواهم مى *!*  
 پولهـاى  از اسـتفاده  و تغذيه علت به ما دولت زيرا گويم نمى چيزى خارجى وامهاى درباره كنم، اضافه داخلى

  .ندارد خارجى وام به احتياجى يهودى، غير كشورهاى

  

 خـوارى  رشـوه  از اسـتفاده  با و دهيم مى وام غيريهودى كشورهاى به را مان احتياج بر مازاد پولهاى *!*  
 كسـى  آيا. گيريم مى پس را پولهايمان برابر دوتاسه ممالك، اينگونه فرمانروايان كارى ندانم و اهمال و مديران

 فقـط  من بنابراين. است منفى پاسخ گيريم، نمى خارجى وام ما كه آنجا از كند؟ چنين ما حق در كه تواند مى
  .پردازم مى داخلى وامهاى جزئيات بذكر

  

 وام دولـت  بـه  قرضـه،  اوراق خريـد  طريق از توانند مى مردم كه كنند مى اعالم غيريهودى دولتهاى *!*  
 كـه  كسانى به. باشند داشته را آنها خريد قدرت همه كه بود خواهد حدى در هم اوراق اينگونه قيمت. بدهند

 بـاال  مصـنوعى  بطـور  قيمتهـا  بعـد  روزهـاى  اما. شود مى داده تخفيفهائى كنند، اقدام خريد براى اول روزهاى
 دولتهـا  روز چنـد  از پـس . گـردد  مـى  اعالم مردم حد از بيش هجوم و تقاضا قيمتها، رفتن باال دليل و رود مى

 سـرانجام . اسـت  نيـاز  مـورد  وام از بـيش  اوراق خريد براى تقاضا و است پول از مملو خزانه كه كنند مى اعالم
 در قضـايا  تمـام  رمـز  و كـرد  اعتمـاد  بايـد  دارند، خود دولت از كه هائى سفته به كه گويند مى مردم به دولتها
  .است نهفته آخر نكته همين

  

 بـار  روز به روز كه وامهائى برابر در دولتها يافت، پايان كمدى نمايش اجراى اصطالح به كه هنگامى *!*  
 وامهـاى  وامهـا،  گونـه  ايـن  بهـره  پرداخـت  بـراى  كه گردند مى ناگزير و گيرند مى قرار شود، مى سنگينتر آنها

 اصـل  بـه  بلكـه  شـود،  نمـى  قـديم  وامهـاى  پرداخت صرف تنها نه جديد وامهاى اما. كنند پا و دست جديدى
 طريق از كه شوند مى ناگزير دولتها شد، مصرف موجود اعتبارات كه وقتى بعالوه. گردد مى اضافه قبلى وامهاى



  ٧۴                                 /http://SabaBia.ParsiBlog.Com                           جهان تسخير براي يهود رهبران هاي پروتكل
______________________________________________________________________________________ 

 

 

 بـا  ديگـرى  وام كـه  هستند وامى مالياتها اينگونه واقع در. كنند وامها پرداخت به اقدام جديد، مالياتهاى وضع
  .شود مى پرداخت آن

  

 اوراق بهـره  شـوند  حاضـر  كـه  صـورتى  در شـود،  مـى  اعـالم  قرضـه  اوراق دارندگان به مدتى از پس *!*  
 دهنـدگان  وام رضـايت  بـدون  اينكـار  البته. كنند تبديل را اوراقشان توانند مى دهند، كاهش را شده خريدارى

 پولهـاى  تواننـد  مـى  اينكار، به تمايل داشتن صورت در كند مى پيشنهاد آنان به دولت لذا،. نيست پذير امكان
 درمانـده  و گرفتـار  دولـت  كننـد،  مراجعـه  خود پولهاى گرفتن پس براى همه اگر حال. كنند دريافت را خود

  .گرديد نخواهد شده پيشنهاد مبالغ پرداخت به قادر و شد خواهد

 سـهل  مبادلـه  و معاوضـه  در و داننـد  نمـى  مالى مسايل درباره چيزى غيريهودى، دولتمردان خوشبختانه
  .كنند مى پوشى چشم هايشان  بهره از جديد هاى گذارى سرمايه اميد به و گيرند

  

. ببرند بكار ما عليه را ها  حيله اينگونه توانند نمى گيرند، مى خارجى وام ما از امروزه كه غيريهوديان *!*  
  .گيريم مى پس را پولهايمان ما بكنند، اقدام مورد اين در بخواهند اگر كه دانند مى زيرا

  

 باشـد،  نداشـته  وجـود  اى  رابطـه  و اشـتراك  وجـه  ممالـك،  حكـام  و مـردم  منـافع  بـين  كه وقتى *!*  
  .است ناپذير اجتناب دولتها اينگونه ورشكستگى

  

 قرضـهائى  داخلـى،  قرضهاى تمام امروزه: كنيد توجه دقيقاً نكته اين به كه كنم مى خواهش شما از *!*  
 و بانكها ازنداز  پس قسمت به را وامها اينگونه معموالً و است نزديك بيش و كم آنها پرداخت موعد كه هستند
 بـا  توانـد  مـى  دولت باشند، دولت اختيار در طوالنى مدتى براى پولها اين اگر حال. كنند مى واريز پولى ذخيره

  .بكاهد آنها بار سنگينى از و كند پرداخت را خارجى وامهاى بهره آنها

  

  .بندد مى را غيريهودى دولتهاى دارى  خزانه هاى  چكه اصطالح به از بسيارى اقدام اين *!*  

  

 نباشند، هماهنگ ما منافع با كه را مقرارات اينگونه تمام رسيديم، جهان فرمانروائى به كه هنگامى *!*  
 از را بـازى   بورس و سهام بازار حتى. كنيم مى پاك را آنها بقاياى و ها  تراشه و داريم برمى خويش پاى پيش از

 بـه  شـوند،  مـى  گذاشـته  كاالها روى كه متغيرى ارزشهاى و قيمتها نوسان كه دهيم نمى اجازه و بريم مى بين
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 نشـان  كـه  كنيم مى تعيين طورى را چيزى هر بهاى قانون طبق. كنند وارد اى  لطمه قدرتمان پرستيژ و شأن
  .نرود پائين و باال كاال قيمت و باشد چيز آن شده تمام قيمت واقعى دهنده

  

 اينگونـه  هـدف . كنـيم  مـى  تأسـيس  دولـت  به وابسته اعتبارى مؤسسات بورس، و سهام بازار بجاى *!*  
 توانيـد  مـى  شـما . كننـد  تثبيـت  دولت نظر و خواست با مطابق را صنعتى كاالهاى قيمت كه آنست مؤسسات

  .كنيم كسب خود براى بدينوسيله توانيم مى ما را عظيمى قدرت چه كه كنيد تصور
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   22 شماره پروتكل

   

 آينـده،  گذشـته،  وقايع اسرار دقت، با كه ام  كرده كوشش ام،  داده شما به كه گزارشهايى خالل در *!*  
 بـا  را روابطمـان  اسـرار  همچنـين  و شـوند،  ملحـق  تـاريخ  بـزرگ  جريانهـاى  بـه  تـا  روند مى كه كنونى وقايع

 اسـت،  مانـده  بـاقى  كه را كوتاهى مبحث ضمناً. كنم ترسيم برايتان را مالى مسائل عملكرد نيز و غيريهوديان
  .نمايم مى اضافه

  

 كـه  انـدازه  هـر  تـوانيم  مى روز دو طول در و داريم اختيار در را طال يعنى عصر قدرت بزرگترين ما *!*  
  .كنيم خارج طال انبارهايمان از بخواهيم،

  

 جهانيـان  بر تا است كرده مقدر خداوند كه كنيم استدالل اين از بيش كه نيست احتياجى مطمئناً *!*  
 وسـيله  همگـى  ايـم،  شده مرتكب كه را هائى بدى تمام كنيم ثابت كه نيست احتياجى مطمئناً. باشيم فرمانروا

 گرفتـه  كمك است، نظم قرارى بر و واقعى رفاه همانا كه هدفهايمان به رسيدن براى آنها از كه اند  بوده هائى 
 و گـردانيم  مى بر است، شده متالشى كه زمينى به را آرامش كه هستيم مددكارانى كه كرد خواهيم ثابت. ايم 

 گـردانيم  مـى  باز آنان به را انسانها خوشبختى و آزادى همچنين. كنيم مى مبدل آرامش و صلح محل به را آن
 و عياشـى  معناى به آزادى كه شويم مى يادآور. كنند رعايت دقيقاً ايم، كرده وضع كه را قوانينى آنكه شرط به

 بـه  سـخنرانى  ايـراد  در وجه هيچ به فرد آزادى كه دهيم مى نشان نيز و نيست گسيختگى لجام و روى  زياده
 قـوانين  از دقيق اطاعت و خشونت از پرهيز يعنى آزادى بلكه. نيست گسيخته لجام هاى  توده تحريك منظور
  .زندگى

  

 سـخن  مـا  كـار . كنـد  هـدايت  را بشـر  و گيرد بدست را حكومت كه است قادر ما شكوهمند قدرت *!*  
 احترامـى  بـا  تا دارد وامى را كس هر كه است اى  بگونه ما قدرت. نيست نامفهوم كلمات كردن سرهم و سرائى
  .بزند زانو عظمتش برابر در ترس با توأم
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   23 شماره پروتكل

  
 و قناعـت  درس بايـد  كننـد،  عـادت  كردن اطاعت به مردم آنكه براى] خود جهانى را حكومت در[ *!*  
 ايـن  مدد به زيرا. كرد جلوگيرى بايد لوكس اشياء توليد از كه آنست سخن اين معناى. آموخت آنان به تواضع

  .كنيم اصالح اند،  گرديده متزلزل لوكس اشياء مصرف در رقابت سبب به كه را اخالقى مسائل توانيم مى كار

 اسـت،  خصوصى هاى  سرمايه زيرپاى بمب، كارگذاشتن معناى به كه كوچك توليدى كارگاههاى تأسيس
 را ها  توده افكار *!*   آگاهانه هميشه نه چه، اگر بزرگ توليدى موسسات صاحبان زيرا. گيريم ازسرمى دوباره
 و داننـد  نمـى  بيكـارى  دربـاره  چيـزى  كوچـك،  توليدى موسسات كارفرمايان. انگيزند برمى دولت مصالح عليه

 براى بزرگى بسيار خطر بيكارى. بخشند مى استحكام را دولت وقدرت داده آشتى دولت مقررات با را كارگران
. آمد درخواهد اجرا به زمينه اين در الزم هاى  نقشه برسيم قدرت به ما كه زمانى البته. رود مى شمار به دولت

 بـه  الكـل  تـاثير  تحـت  خورد، مى مشروب كه كسى. كنيم مى اعالم  ممنوع قانون طبق را شرابخورى همچنين
 قرار مجازات مشمول را خوار شراب و كرده تلقى بشر عليه جنايتى را اين ما لذا. گردد مى مبدل درنده حيوانى

  .دهيم مى

  

 به اتكايى و وابستگى هيچگونه كه دستى قوى فرد از سلطه، تحت افراد كنم، مى تكرار ديگر بار يك *!*  
. داننـد  مـى  ها نابسامانى برابر در اجتماع حامى و دفاع شمشير را او زيرا. كنند مى اطاعت كوركورانه ندارد، آنها
  دارند؟ انتظارى چه دارد، بدن در ملكوتى روحى كه پادشاهى از افراد اين

  

  شـعله  آنها ميان از و كنند مى نفى را خدا وجود ايم،  برده بين از آنها در را اخالقيات ما كه جوامعى *!*  
 ايـن  صـحنه  الشـأن،   عظـيم  فرمانرواى لذا. كشد مى زبانه سو هر به) آنارشيسم(  طلبى  مرج و هرج آتش هاى
 جوامـع  اينگونه كه است موظف فرمانروا عالوه به. كرد خواهد پاك كنونى فرمانروايان وجود از را جوامع گونه

 جوامـع  صـورت  بـه  تـا  انـدازد  جريان به آنها رگهاى در اى  تازه خون و ببخشد اى  تازه جان نابودى از پس را
 مجـروح  را دولـت  پيكـر  اسـت  ممكـن  كـه  هايى آلودگى با مبارزه به جنگجو سربازانى چون و درآيند منظمى
  .برخيزند نمايند،
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 را ناآگـاهى  و كور نيروهاى تا دارد آسمانى مأموريتى است، شده انتخاب خداوند جانب از كه كسى *!*  
 بـه  اكنـون  هـم  نيروهـا  ايـن . كنـد  متالشـى  اندركارند،  دست عقل، فرمان به نه و اميال و غريزه فرمان به كه

 اين. كنند مى تجلى بشر حقوق و آزادى اصول زيرماسك نيز و بزهكارى و خشونت ديگر انواع و چپاول صورت
 فـراهم  يهـود  پادشـاه  حكومـت  استقرار براى را زمينه و اند زده هم به را اجتماعى نظم نوع همه تقريباً نيروها
 نخواهنـد  نقشـى  ديگـر  نيروهـا  اينگونـه  كرد، آغاز را خويش شاهنشاهى يهود پادشاه كه زمانى اما. اند ساخته
  .نگذاريم برجاى را آنها بقاياى و برداريم پادشاه راه ازسر را آنها كه است الزم البته. داشت

  

 رقم را انسان سرنوشت كه برابرش در و باشيد شكرگزار را خداوند« : گوييم مى جهان مردم به آنگاه *!*  
 او از غيـر  كسـى  زيـرا . بزنيـد  زانـو  است، كرده هدايت را بختش ستاره خداوند كه كسى برابر در نيز و زند مى
  ».بخشد رهايى كرديم، ياد آنها از   قبال كه بديها و زيرفشارها از را ما تواند نمى
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 را آن اكنـون  من كه است مطلبى زمين، روى بر داود حضرت ذريه آخرين به مان آيين دادن تعليم *!*  
  .كنم مى عرضه شما به

  

 بشـريت  تمـام  فكـر  پـرورش  و هـدايت  عامـل  را آن مـا  انديشـمند  حكماى كه) 2(كانسروتيسم«  *!*  
  .باشد آموزش برنامه جزء بايد چيز هر از قبل دانند، مى

  

 توانـايى  و اسـتعداد  براسـاس  بلكـه  قرابت، براساس نه را او وارثين و شاه داود، نسل از معينى گروه *!*  
 آنكـه  شـرط  بـه . كننـد  مـى  انتخـاب  و آمـاده  دارى، مملكـت  زمينه در سياسى اسرارآميز مسايل كردن پياده

 كسانى به را حكومت توان نمى كه است آن روش اين هدف. سردرنياورد سياسى ازاسرار فرمانروا جز هيچكس
  .كرد محول نيستند، آگاه سرى مسايل از كه

  

 مشـاهده  گذشـته،  تجربيـات  مقايسـه  براسـاس  كه شود مى داده ياد) فرمانروايان(  افراد اينگونه به *!*  
. كننـد  پياده كرديم، ذكر   قبال كه را هايى  برنامه اجتماعى، علوم كمك به نيز و اقتصادى - سياسى تحوالت
 برقـرار  رابطه هم با آنها طبق افراد تا است كرده وضع خودش طبيعت، كه اليتغيرى قوانين روح آنكه خالصه
  .شود مى آموخته رهبران به كنند،

  

 شـوند،  مـى  قـدرت  تزلزل موجب كه خصوصياتى ساير و نرمش ضعف، آموزش، هنگام افراد اين اگر *!*  
 برتخـت  جلـوس  بـراى  الزم شـرط  عامـل  ايـن  و. شود مى گرفته ناديده وراثت عامل آنگاه دهند، نشان ازخود
 و آمـد  برنخواهـد  مملكـت  اداره عهـده  از باشـد  باال صفات داراى كه فردى زيرا. آمد نخواهد حساب به شاهى

  .بود خواهد خطرناك پادشاهيش
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 زمـام  مـا  انديشـمند  حكمـاى  باشـند  هـم  رحـم  بـى  اگـر  حتـى  كنند، عمل قاطعيت با كه كسانى *!*  
  .سپارند مى آنان به را فرمانروايى

  

 طبـق  بايـد  بدهنـد،  نشان خود از ديگرى كفايتى بى نوع هر يا و اراده ضعف شاهان كه مواردى در *!*  
  .بسپارند ديگر تواناى دستهاى به را فرمانروايى زمام قانون،

  

 بـراى  حتـى . مانـد  خواهد مكتوم و پوشيده همه براى موعود، آينده تا حاضر اززمان شاه كار برنامه *!*  
 آينـده  در كـه  داننـد  مى وى كفيل تن سه و شاه خود تنها. خوانند مى او مشاور نزديكترين را خود كه كسانى

  .آمد خواهد پيش وضعى چه

  

 ديگـران  از سرنوشـتش  كه همانگونه و است ملت و خود بر مسلط ناپذيرش خلل اراده شاه، شخص *!*  
 را هـدفهايى  چـه  بـه  رسـيدن  آرزوى دارد، كـه  خـويى  و خلـق  و مـنش  بـا  دانـد  نمـى  كسـى  اسـت،  متمايز

  .كرد نخواهد پيدا را راه آن كردن سد جرأت شناسد، نمى را راهى كه كسى لذا و پروراند درسرمى

  

 بـه . باشـد  متناسـب  دولـت  هاى  برنامه با بايد شاه ذهن ظرفيت و توانايى كه است اين ما استنباط *!*  
 بـر  توانـد  نمـى  نگذراند، آيد، مى عمل به ازوى انديشمندمان حكماى وسيله به كه را امتحاناتى تا دليل همين
  .كند جلوس شاهى تخت

  

 كـه  محلهـايى  و ميـادين  در بايد وى باشند، داشته دوست و بشناسند را شاهشان مردم آنكه براى *!*  
 دو وصلت باعث كار اين. بپردازد گفتگو به مردم با و كرده پيدا حضور آيند، مى گردهم افكار مبادله براى افراد

  .ايم كرده جدا هم از وحشت و رعب ايجاد طريق از را آنها اكنون ما كه شود مى) مردم و شاه( نيرويى

  

 امـرى  درآيند، ما سلطه زير به جداگانه طور به نيرو دو هر كه زمانى تا ووحشت رعب اينگونه ادامه *!*  
  .است وضرورى ناپذير  اجتناب

  



  ٨١                                       Saleh.mgh@Gmail.com                            جهان تسخير براي يهود رهبران هاي پروتكل
_____________________________________________________________________________________ 

  

 

 خـويش  تيـز  و تنـد  عواطـف  و غرايز به بايد نيز باشدو اميالش و عواطف پيرو نبايد يهوديان پادشاه *!*  
 آدمـى  برد، مى بين از را ذهن نظم چيزى هر از بدتر عواطف، از پيروى زيرا. كند غلبه برعقلش كه ندهد اجازه

  .دارد وامى فعاليتها ترين  رحمانه بى به را فكر و آورد مى بار دقت بى را

  

 و خواسـتها  تمـام  بايـد  داود، حضـرت  مقـدس  ذريـه  و انسـان  پشتيبان و حامى الشأن،  عظيم شاه *!*  
  .باشد گناهى بى سمبل و نمونه بايد او. كند مردم فداى را تمايالتش

  

  

  

  :كنندگان امضاء
  يهود رتبه عالي نمايندگان

 ______________________________________________________________________پي نوشت ها   

 نبايـد  انجمنها اين اعضاى و هستند پنهانى فعاليتهاى داراى كه شود مى گفته انجمنهائى به) freemason( فراماسون) 1
 بـه  فراماسـونرى  انجمنهـاى . لـژ  بـه  موسـوم  است اى محلى انجمنهاى داراى فراماسونرى دستگاه. كنند بازگو آنرا رسوم و آيين

 و يافـت  بسـيارى  سياسـى  رونـق  فراماسونرى دستگاه ميالدى 19 و 18 قرن ابتداى در. كنند مى پيدا ارتباط هم با لژها وسيله
 و آلمـانى  شـاعر  گوتـه  امريكـا،  جمهور رئيس اولين واشنگتن جورج. آمدند در آن عضويت به فراوانى سياستمداران و پادشاهان

 در فراماسـونرى  دستگاه شعب 20 قرن اوايل و 19 قرن اواخر در. داشتند را دستگاه اين عضويت انگلستان پادشاه هدفتم ادوارد
 در اروپائى سياستهاى پيشرفت براى اى وسيله و آمد بوجود تركيه و مصر ايران، كشورهاى در آن ولژهاى شد تأسيس خاورميانه

 حكومـت  مخالفـت  بعلت اما. كرد پا بر ايران در را فراماسونرى لژ اولين خان ميرزاملكم شاه ناصرالدين زمان در. شد كشورها اين
 تا خود سياسى فعاليتهاى به و آمد وجود به ايران در انگليسى و فرانسوى لژهاى خان ملكم ميرزا از پس. نكرد زيادى دوام وقت
 نحـوه  از بيشـتر  اطـالع  بـراى .) 1852 صـفحه  اول بخـش  دوم جلـد  فارسـى  دائرةالمعارف. ( دادند ادامه انقالب پيروزى از قبل

  .شود رجوع رائين اسماعيل نوشته «ايران در فراماسونرى» كتاب به ايران، در فراماسونرى فعاليتهاى

 و داده تغييـر  را تورات قسمتهاى از بعضى كه است يهود دين از اى شاخه) Conservative Judaism( كانسروتيسم) 2
 مذهبى مراسم و عبادات از اى پاره تغيير عالوه به. است خواستار را) ربى( مذهبى رهبران قدرت برابر در محض اطاعت و تسليم

  ).مترجم.( داند مى مجاز زمان نيازهاى با مطابق را
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