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 پروتكل ها ي خطرناك يهوديان را بشناسيم

  

 بسم اهلل الرّحمن الرّحيم

 پروتكل ها ي خطرناك يهوديان را بشناسيم

(Protocols of Learned Learned Lidersofzion) 1پروتكل هاي خطرناك يهود شماره 

 

 از هر چيز بدانيم قرآن كريم در مورد يهوديان مي گويد: پيش

 ..النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ

 /82سوره مباركه مائده آيه /به طور مسلم، دشمنترين مردم نسبت به مؤمنان را، يهود و مشركان خواهي يافت

يكى از حيرت انگيزترين و عجيب ترين و خطرناكترين كتابهاى سياسى كه تا كنون انتشار يافته است، كتاب 

 )1(.)پروتكلهاى حكماى يهود( مىباشد

كه آنها را مردمِ سالم و بى آزارى  هنگامى كه اين كتاب را مطالعه كنيد، حتما متوجه خواهيد شد كه همين يهودى شما

 .زيان بخشى را تشكيل مى دهند فرض كرده بوديد، چه تشكيالت خطرناك و

خصيّت برجسته يهودى كه براى چند تن از ثروتمندان و افراد با اين كتاب مجموعه اى است از سخنرانيهاى يك ش

 )2(.نفوذ يهودى ايراد كرده است

به  )اوسكارليفى( يهودى ازاين كتاب هاى خونين يهود از پشت صفحات كتاب به خوبى پيدا است و صدق گفتار پنجه

 )3(.اخالل گران، فتنه انگيزان و جالدان جهان ما هستيم خوبى معلوم مى گردد، كه مى گويد: پادشاه

يگانه شعار آنها همان كالمى است  توجّه شما را به چند پروتكل جلب مى نمائيم، تا اين افعى هاى پرنفوذ را كه اينكه

 :گفته است كه )دى( اسرائيلى نخست وزير سابق بريتانيا
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، بشناسد. و از سياستى كه دو جنگ جهانى را برپا نموده و )4(غَدْر )نيرنگ(، دروغ و خيانت در راه پيروزى گناه نيست

 .ميليونها مردم را به كشتن داد، اطالعات تازه ترى بدست آورند

 :1پروتكل شماره

به  امّا اگر ضرورت پيدا كرد تمسك آزادى سياسى را ما وضع كرديم، ولى برما الزم نيست كه آن را تطبيق كنيم، تِز

 .آزادى سياسى براى جلب مردم مانعى ندارد

بدست دشمن بسپارد، در هردو  نمى كند كشمكشهاى داخلى و يا جنگهاى خارجى دولت را از پاى درآورد و آن را فرق

 .انجام گرفته است صورت افتخار ما اين است كه سقوط كشور بدست ما

دستورات اخالقى مى داند، در  و سياست جمع نمى شوند، بنا بر اين حاكمى كه خويش را مقيد و پاى بند به اخالق

 .ماند واقع مغز سياسى ندارد و هرگز حكومتش پايدار نمى

در حقيقت )حقّ( يعنى: آنچه در دست دارى به من بده، تا ثابت كنم، من پُرزورتر  حقوق ما در پس )قوه( مخفى است،

 .هستم از تو

 .هدف واسطه را توجيه مى كند و هرچه در راه رسيدن به هدف انجام دهيم خوب است

 .ما نبايد خود را به جمالت: اين بهتر است اين اخالقى است و مانند آن مقيد سازيم

 .آنها را منحرف سازيم Classics جوانان نصارى را به مواد مخدر معتاد كرده و به شكل كالسيك

موس را به وسيله قهرمانان، آموزگاران و كالً آموزش و پرورش از مغزها بيرون آورده كه اين چيزها در حيا، عفت و نا

 .اجتماع مفهومى ندارد

 .دروغ و سرنيزه و خدعه يگانه شعار ما است

 .به عقيده ما زور، عنف و جبر يگانه عامل ايجاد عدالت اجتماعى است
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انداختيم، مردم بيچاره هم آنها را  مساوات و اخوّت را در ذهن مردمنخستين كسانى بوديم كه جمالت آزادى،  ما

از آنها تا به حال تحقق نيافته است و در نتيجه هم آزادى فردى را از  طوطى وار تكرار كردند در صورتى كه هيچ يك

 .داده و هم از حقوق اجتماعى خويش محروم شدند دست

وجود اين، آنها پرچم ما را بر فراز  ى را آهسته آهسته نابود مى كند، باآن كه اين كلمات مانند كِرم، سعادت نصار با

 .را يكى پس از ديگرى در اختيار ما گذاشتند كشورهاى خويش نصب كرده و دولتهاى خود

پروتكل در لغت به معنى: صورت مجلس مذاكرات سياسى، متمم قراردادها و عهدنامه هاى رسمى و مقاوله نامه ها  ـ 1

 .آمده است

منتشر گرديد و نقشه  از طرف او 1902بدست سرگى نويسنده روسى رسيد و در سال 1901كتاب در تاريخ اين ـ 2

آن آشكار شد، مردم كم كم حالت بيدارى و هشيارى از عمل  ملّت يهود كه تا آن وقت زير پرده بود، با تمام جزئيّات

يهودى را در  نفر 10000مودند در يكى از تظاهرات قريبشروع به تظاهرات بر عليه آنها ن يهود، به خود گرفتند و

 !كانالى انداختند

پس از آن دولت وقت  بود كه 1917كتاب در شوروى سابق چهار نوبت به چاپ رسيد، چاپ اخيرش در سال اين

 .دستور جمع آورى كتاب و منع چاپ و نشر آن را صادر نمود

آن را به انگليسى ترجمه نمود و آخرين چاپ آن  Nipost Mornlههمان سال آقاى )فكتور مارسدن( خبرنگار روزنام

آن  گرفت و از آن به بعد هيچ مؤسسه و ناشرى جرأت چاپ آن را نداشته، زيرا هركس انجام 1921در غرب، در سال

زبان فارسى نيز ترجمه شده و چندين  را چاپ، يا ترجمه مى نمود سرانجام بدست يهود كشته مى شد، اين كتاب به

 .نوبت به چاپ رسيده است

 .صفحه نخست، پروتوكالت ـ 3
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 :2پروتكل شماره

از بين مردم افرادى كوتاه فكر و بى رأى را انتخاب خواهيم كرد، تا هرچه به آنها دستور بدهيم بدون چون و چرا اجرا 

 .نمايند

 كه زمينه را براى داروين نكنيد كه اين تصريحات پوچ و بى اساس است، به خاطر داشته باشيد، ما بوديم خيال

Darwin و ماركس Marx و نيتچه Nietshche ساختيم و به اصطالح به آنها سر و سامان داديم دهآما. 

 .روزنامه، يكى از بهترين و مهمترين وسيله نشر افكار ما است

شايسته اى استفاده كنند  نگارى يكى از منابع سرشار فرهنگ است، ولى چون دولتها نتوانستند از آن بطور روزنامه

ر خود را در اذهان مردم بگنجانيم و صدها كرور طال و نقره جمع افكا سرانجام بدست ما افتاد، به وسيله آن توانستيم

 .نمائيم آورى

 منبع : كتاب مهم دنيا بازيچه يهود )مرحوم آيت اهلل العظمي سيد محمد شيرازي (

 

 

 


