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 1پروتكل شماره 

و  پـردازى و تنهـا از طريـق مقايسـه      خواهيم فارغ از هرگونـه لفـاظى و عبـارت    مى -
 استنتاج، حقايق محيط اطرافمان را مورد بررسى و مداقه قرار دهيم.

 كنـيم از دونقطـه نظـر يعنـى از نظـر      خواهيم سيستمى را كه ما در آن زندگى مى مى -
) مورد ارزيابى قـرار  ها صهيونيست(غير ها يهودي ) و از نظر غيرها صهيونيست( ها يهودي
 دهيم.
ز بد و شيطانى هسـتند، برشـمار كسـانى كـه داراى     يى كه داراى غرايها انسان شمار -

حكومت كرد، بايد به  ها انسان گيرد. لذا، براى آنكه بتوان بر غرايز خوب هستند، پيشى مى
خواهـد ديكتـاتور بشـود، زور     اعمال زور و خشونت و ترور توسل جست. هر انسانى مى

 و آمال خود گرداند.ا ه  بگويد و اگر بتواند، رفاه و خوشبختى مردم را فداى خواسته
انـد، از خشـونت بـاز     اما چه عواملى اين جانور درنده را كه اسمش انسـان گذاشـته   -

 دارد؟ مى
از زمانى كه حيات اجتماعى آدميان آغازگشت، فشارها، رفتارهاى ظالمانه و حيـوان   -

 طيـع مردم تحت سلطه درآينـد و م هاى   يان باعث شد كه تودهروا فرمان اى از سوى  صفتانه
يان خود شوند. آنگاه با وضع قوانينى كه در واقع همان چهـره تغييريافتـه زور و   روا فرمان

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

ى بايد بداند كـه چگونـه   آزادى سياسى تنها يك نظريه است نه يك واقعيت. لذا آدم -
استفاده كند و سپس آن را براى درهم شكسـتن  ها   از واژه آزادى سياسى براى فريب توده

اى بـراى   قدرت حزب حاكم بكارگيرد. البته اگر حزب حاكم قـب� خـود از چنـين شـيوه    
به توان همين شيوه را در مورد او بكار برد.  دستيابى به قدرت استفاده كرده باشد، بهتر مى
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توان همين شيوه را در مورد او بكار برد. بـه كمـك واژه    كمك واژه به اصط�ح آزادى مى
اعتبـاريش   حزب حاكم را سست و لرزان ساخت و بىهاى   توان پايه به اصط�ح آزادى مى

تواند حتى يك روز هم بدون راهنما  را به توده مردم نشان داد. از آنجا كه توده ناآگاه نمى
پـذيرد   يش را خود راهبرى نمايد، لذا به آسانى رهبرى حزب جديد را مىاه هدف و رهبر
 دهد. سان رژيم قديم جاى خود را به رژيم جديد مى و بدين

يانى كه با استفاده روا فرمان هنگامى كه ما به قدرت رسيديم، يعنى قدرت را از چنگ -
ـ      از واژه آزادى بر مردم حكومت مى درت را خواهـد  كنند، خـارج سـاختيم، طـ� جـاى ق

تواند آزادى را  گرفت. بنياد نهادن حكومت براساس آزادى غيرممكن است. زيرا كسى نمى
ترين نوع آن بكارگيرد. اگر صرفاً بـراى مـدت كوتـاهى مـردم را در      در متعارف و متعادل

ى خويش بشود، ديرى نخواهد پاييـد  روا فرمان اداره امور خويش آزاد بگذاريم تا هر كس
زننـد و از   شود و مردم دست بـه كشـتار همـديگر مـى     امور از هم گسيخته مى كه انسجام

 دولت چيزى جز تلى خاكستر به جاى نخواهد ماند.
در اثر ضعف داخلى مت�شى شوند و خواه در اثـر چيرگـى دشـمنان     ها دولت خواه -

ه مثابـه  خارجى از بين بروند، سرانجام زير نفوذ ما قرار خواهند گرفت. زيرا سرمايه، كه ب
يى كه بـه ايـن ريسـمان محكـم چنـگ      ها دولت ريسمان محكمى است، در دست ماست.

 زنند، سقوطشان حتمى خواهد بود. نمى
انديشند، ممكن است به سياستى كـه مـا در بـال خطـوط      كه آزادمنشانه مى هايى آن -

 پاسخ ايراداصلى آن را ترسيم كرديم، ايراد بگيرند و آن را غيراخ�قى تلقى كنند. ولى در 
 كنيم: ما اين سؤال را مطرح مى ها، آن

اگر هر دولتى دو نوع دشمن داشته باشد و براى از بين بردن دشـمن خـارجى بـه او     
اجازه داده شود كه براى نابودى دشمن از هر روشى استفاده كنـد، يعنـى مـث� دشـمن را     

آنگـاه ايـن عمـل را روش     غافلگير كرده و شبانه به اردوگاه او بزند و او را در هم بكوبد
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ى حاضر به دست ما كه مخرب رفاه ها دولت ناميد؟ به همين قياس نابودى غيراخ�قى مى
 شود؟ عمومى هستند، عملى غيراخ�قى تلقى مى

توان از طريق بحث و استدلل بـا مـردم    شود كه فكر كند مى آيا آدم معقولى پيدا مى -
آمد؟ كنار آمدن با توده مردم فقط با دست  عامى كه قدرت استدللشان سطحى است، كنار

مقدور و ممكن است. اگر بخواهيم با ايـن دسـته   ها  آن گذاشتن روى عواطف و اعتقادات
از مردم كه فهم سياسى ندارند، از طريق استدلل و بحث كنار بياييم، جز آنكه تخم هـرج  

 توانيم بكنيم. و مرج را بپاشيم كار ديگرى نمى
يـى كـه متكـى بـه     روا فرمـان  خ�ق هيچگونه وجه اشتراكى نيست.ميان سياست و ا -

هـاى    تواند سياستمدارى كار كشته و مـاهر از آب درآيـد و نتيجتـاً پايـه     اخ�ق باشد، نمى
خواهنـد گـام در وادى سياسـت     كـه مـى   هايى آن قدرت سياسى او متزلزل خواهد گشت.

ان را متقاعـد كننـد. صـفاتى چـون     بگذارند، بايد هم نيرنگ باز باشند و هم بتوانند ديگـر 
روند. زيرا چنـين صـفاتى    درستكارى و راستگويى خطرى بزرگ براى سياست بشمار مى

يـان  روا فرمـان  كشند. البتـه  از اريكه حكمرانى به زير مى روا فرمان شديدتر از هر دشمنى،
ينـدو  جوامع غيرصهيونيست بايد چنين صفاتى را دارا باشند تا هر چه زودتـر از پـاى درآ  

تسليم ما شوند. ولى در نظام سياسى جوامع صهيونيستى، قيـودات اخ�قـى نبايـد وجـود     
 داشته باشد.

 حق يعنى زور
اى ذهنى اسـت كـه بـه هـيچ وجـه       به اعتقاد ما حق يعنى اعمال زور. واژه حق واژه -

را شود: هر آنچه  گيرد. در نظام سياسى ما حق اين چنين تعبير مى جنبه عينيت به خود نمى
ترم. نيازى نيسـت كـه ثابـت كـنم حـق از آن       خواهم به من بده زيرا من از تو قوى كه مى

 كيست.
 شود؟ شود و به كجا ختم مى حق از كجا شروع مى -
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در هر دولتى كه قدرت به طور نامطلوبى سازمان يافتـه باشـد، قـوانين و مقـررات،      -
د و سرانجام ليبراليسم پديـد  شون اعتبارشان را از دست داده، دستخوش طوفان حوادث مى

 آيد. طبق قانون حكومت اقويا، بايد تمام مقررات و قوانين را مت�شى سـازيم و بـراى   مى
 اند، منجى شويم. اند و تسليم ما شده كه داوطلبانه از ليبراليسم دست كشيده هايى آن

رت هاى لرزانـى هسـتند، قـد    ى جهان داراى پايهها قدرت در شرايط كنونى كه تمام -
وجود آن محسوس نيست. زمانى قدرت ما  استوارى است. زيراهاى   سياسى ما داراى پايه

 تهديد نكند. تجلى خواهد كرد كه هيچگونه خطرى آن را
ى سياسى جهان به سبب اعمال ليبراليسم دچار مشك�ت شديدى هسـتند.  ها قدرت -

ى حكومـت آينـده خـود    ريـز  وظيفه ما اين است كه فارغ از اينگونه مشك�ت، به فكر پى
 ى خودبيشتر به ضروريات فكر كنيم تا به اخ�قيات و بيشـتر بـه  ها طرح باشيم. ما بايد در

 ها.  توجه داشته باشيم تا به وسيله ها هدف
خواهيم  مان را مى طرحى در پيش روى داريم كه خطوط اصلى سياست آينده  اكنون  -

ملى كه حاصـل چنـد قـرن انديشـه و كـار      از متن آن استخراج كنيم. اين طرح به ذكر عوا
 توانيم نقش اين عوامل را ناديده بگيريم. پردازد. لذا ما نمى اند، مى آدمى را به هدر داده

براى آنكه سياستمان عملكرد رضايت بخشى داشته باشد، نخست بايد توده مردم را  -
پى ببريم. بايـد   به رفاه خويشها  آن بشناسيم و به سستى انديشه، عدم درك و عدم توجه

بدانيم كه قدرت توده مردم قدرتى نامعقول است. كسى كه از احوال توده مـردم اط�عـى   
را اداره كند. و نيز كسى كه دانش سياسى نداشته باشـد، حتـى اگـر    ها  آن تواند ندارد، نمى

تواند توده ناآگاه را رهبرى كنـد و سـرانجام جامعـه را بـه      خيلى هم تيز هوش باشد نمى
 دهد. گاه سقوط سوق مىپرت

تواننـد بـه    شوند، مـى  تنها كسانى كه از همان اوان خردسالى براى رهبرى تربيت مى -
 اند، پى ببرند. مفهوم كلماتى كه از الفباى سياست تشكيل شده



 11 هاي يهوديان و صهيونيسم پروتكل

پايد كـه   اگر افرادى را كه از دانش سياسى بهره ندارند، بر سر كار آوريم، ديرى نمى -
توان اداره امور  كنند. آيا مى اب، قدرت را از دست داده سقوط مىدر اثر اخت�ف ميان احز

يك جامعه را به افرادى كه صرفاً به منافع خود توجه دارند و هنگام رسيدگى به امور، بـه  
توانند از خود در برابر دشـمن   كنند محول كرد؟ آيا اينگونه افراد مى منافع خويش فكر مى

شوند كه توانـايى اداره   ميان توده مردم كسانى يافت مىدفاع كنند؟ اگر تصور كنيم كه در 
و اجـراى  ايـم    امور جامعه را دارند، در آن صورت هماهنگى امور سياسـى را بـر هـم زده   

 ايم.  را دشوار ساختهها   برنامه

 ما ستمگريم 
يى را كـه در پـيش   ها طرح توانيم ى مستبد و سختگير مىروا فرمان تنها به يارى يك -

ى مختلف دولت كه به مثابه يـك ماشـين   ها دستگاه مرحله اجرا درآوريم و ميان داريم به
ترين  توان چنين نتيجه گرفت كه مناسب كند، نوعى هماهنگى برقرار كنيم. لذا مى عمل مى

نوع حكومت براى يك كشور، حكومتى است كه در آن قدرت به يك نفر تفويض بشود. 
تواند به حيات خود ادامه دهد. و ايـن   ن نمىبدون وجود يك حكومت مطلقه مستبد، تمد

ناآگـاه. تـوده   هـاى    شود نه به وسيله تـوده  بارور مىها   تمدن تنها به وسيله رهبران و نخبه
هـا    دهد. هنگامى كـه تـوده   مردم وحشى است و توحش خود را در هر موقعيتى نشان مى

گر   وحش است جلوهآزادى به دست آوردند آزادى به صورت هرج و مرج كه خود اوج ت
 شود. مى

سكرآور، مشكلى اسـت كـه پـس از    هاى   اعتياد به الكل و افراط در نوشيدن نوشابه -
لزم اسـت كـه در    هـا  يهودي كند. بر ما رواج پيدا مى ها يهودياعطاى آزادى در ميان غير

چنين مسيرى گام برنداريم. مردم غيريهودى از همان آغاز جـوانى بـه وسـيله عوامـل مـا      
آيند. عوامل ما عبارتند از معلمان سـرخانه، خـدمتكاران،    بندوبار و بدون اخ�ق بار مى ىب

كننـد. بـه كمـك زنـان يهـودى       دارى مى ثروتمندان بچه هاى   ها و زنانى كه در خانه منشى
ها  آن كشانيم و ى عياشى به فساد اخ�قى مىها محل وها   مردان غيريهودى را در عشرتكده
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بـه   هـا  زن سازيم. من اين جامعه را كه بـه دسـت   ت و پاكدامنى منحرف مىرا از جاده عف
رو  پرسـتى دنبالـه     نهم زيـرا در فسـاد و تجمـل    شود، جامعه زنان نام مى فساد كشانده مى

 ديگرانند.
ى هـا  اعـدام  دولت ما به جاى آنكه ترس از جنگ را در مردم ايجاد كنـد، از طريـق   -

دارد و با ايجاد چنين ترسى خود به خود مردم را  ر راه برمىظاهراً قانونى مخالفان را از س
رحمى و سنگدلى در مجازات موجـب ثبـوت و اسـتحكام     كند. زيرا بى وادار به تسليم مى

 تـوانيم  رحمانـه مـى   ى شديد و بـى ها مجازات دولت است. به نام انجام وظيفه و با اعمال
 م ما شوند.را هم وادار كنيم كه بدون قيد و شرط تسلي ها دولت
منطق ما زورگويى و متقاعد كردن است. در مسايل سياسى، تنها زور است كه پيروز  -

يـى  روا فرمـان  شود به ويژه اگر رهبران سياسى بتوانند آن را مخفيانه اعمال كننـد. اگـر   مى
خواهد تسليم ديگران شود، بايد با خشونت و نيرنگ به متقاعد كردن ديگـران كـه از    نمى

 اصول حكومت هستند، متوسل شود. تا زمانى كه غيريهود مانع رسيدن ما بـه  ترين اساسى
خوارى را رواج دهيم. اگـر چپـاول كـردن     يمان باشند بايد فساد، خيانت و رشوه ها هدف

در برابر حكومت بشـود، نبايـد در انجـام ايـن كـار      ها  آن اموال مردم منجربه تسليم شدن
 ترديدى به خود راه دهيم.

 دهيم ى خاتمه مىما به آزاد
يابيم كه ما نخستين قومى بوديم كه نداى  اگر به تاريخ گذشت نگاهى بيفكنيم، درمى -

آزادى، برابرى و برادرى را سرداديم. ايـن كلمـات بعـدها بـه وسـيله مـردم غيريهـودى،        
وار تكرار شدند و ناآگاهانه خود را گرفتـار سـاختند و آزادى را كـه در     احمقانه و طوطى

شارهاى توده ناآگاه چون سد محكمى بود، از بـين بردنـد. خردمنـدان غيريهـودى     برابر ف
گرايى و ذهنيت و عالم تجرد بيرون آورند و واقعيات را مورد   توانند خود را از مطلق نمى

گوينـد و آنچـه عمـل     هيچگاه متوجه تضاد موجود ميان آنچـه مـى  ها  آن قبول قرار دهند.
 و هـا  قابليـت  شـوند كـه افـراد داراى اسـتعدادها،     جـه نمـى  متوهـا   آن شوند. كنند، نمى مى



 13 هاي يهوديان و صهيونيسم پروتكل

دارند كه توده مردم كور و ناآگاه است. آنان  باور نمىها  آن ى متفاوتى هستند.ها شخصيت
پذيرند  نمىها  آن تواند رهبر بشود. دارند، كسى كه از ميان توده مردم برخيزد نمى باور نمى

شود. آنان با ناديده گـرفتن   ر به فرزند منتقل مىكه استعداد رهبرى در ميان يك تبار از پد
بينيم كه مسـأله ارثـى بـودن     چنين حقايقى برخ�ف موازين طبيعت گام برداشتند و ما مى

رهبرى، به دست فراموشى سپرده شده و همين امر هم باعث شده است كه ما روز به روز 
 به موفقيت نزديكتر شويم.

و برادرى در چهارگوشه دنيا بـه مـا نسـبت داده     اشاعه كلماتى چون آزادى، برابرى -
 اند، مان را با شور و شوق فراوان برافراشته شود. ما بايد از عواملمان كه ناآگاهانه پرچم مى

دانيم كه كلمات مذكور در طول تاريخ همچـون آفتـى رفـاه، صـلح،      سپاسگزار باشيم. مى
البتـه بعـداً يـادآور     انـد.   دهآرامش، همكارى و اساس حكومت غير يهوديـان را نـابود كـر   

نشانده، ما چگونه به پيروزى نهائى ما كمك خواهند كرد يـا   خواهيم شد كه عوامل دست 
دهند كه ورق برنده به دست ما بيفتد. معناى اين ك�م آنست كه در آينده  اين امكان را مى

 دارى ايه خواهيم توانست هر نوع امتيازى را از جملـه (اريستوكراسـى )اشـرافيت و سـرم    
جوامع غير يهودي) را چـون سـدى در برابـر پيروزيمـان قـرار دارد، نـابود كنـيم و بـر         (

اريستوكراسى غيريهود، اريستوكراسى خود را كه مبتنـى بـر ثـروت و رهبـرى     هاى   خرابه
شويم كه دانش و ثروت دو شرط اساسى،  افراد تحصيل كرده است، بنا نهيم. باز يادآور مى

اريستوكراسى هسـتند. ثـروت را در اختيـار داريـم و دانـش رهبـرى را       براى تشكيل اين 
 اند.  حكماى پيشين برايمان فراهم آورده

ترين عصب ذهن آدميـان بگـذاريم، خيلـى     ، دست روى حساسهايمان  اگر در رابطه -
زود به پيروزى خواهيم رسيد و اين اعصاب حساس ذهن آدمى، عبارتنـد از زرانـدوزى،   

بـه تنهـائى   هـا    طلبى در ارضاء نيازهاى مادى هر يـك از ايـن خواسـته    وع پرستى و تن مال
 تواند آدمى را تسليم ما بكند. مى
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مـردم در  هـاى    كنـد كـه بـه تـوده     مجرد و ذهنى بودن مسأله آزادى، به ما كمك مى -
 تـوان  هاى مردم هستند و مـى  يشان فقط ناظر خرج ثروتها دولت سراسر دنيا بفهمانيم كه

 ى كهنه زود به زود عوض كرد.ها دستكش را مانند ها دولت
باشد و از آنجا كه  ى ممالك جهان مقدور و ميسر مىها رهبري از آنجا كه تغيير دادن -

توانيم نقش بسيار مهمى در اينگونه تغيير و تحولت داشته باشيم، لـذا برايمـان آسـان     مى
 ه دست گيريم.خواهد بود كه اختيار انتصاب و انتخاب رهبران جهان را ب
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اى خاص منجر شود،   تا آنجا كه مقدورمان باشد، بايد از بروز جنگى كه بسود ناحيه -
كشانيم تا طرفين متخاصـم بـه خـوبى     جلوگيرى كنيم. آنگاه جنگ را به صحنه اقتصاد مى
حقـوق   المللى ما شوند. حقـوقى بنـام   تسلط همه جانبه ما را دريافته و تسليم عوامل بين 

الملل وضع خواهيم كرد كه جايگزين حقوق ملى كشورها شده و ناظر بر روابط بـين   بين 
 ملل باشد، همانگونه كه قوانين حقوقى يك كشور، بر روابط افراد آن كشور نظارت دارد.

چون و چرا از مهمترين شرايطى است كه ما براى انتخاب مديران در نظر  اطاعت بى -
در زمينه مديريت تحصي�ت و اط�عاتى داشـته  ها  آن تى ندارد كهگيريم و هيچ ضرور مى

باشند. اينگونه مديران همچون مهره شطرنج در دست مشاوران و متخصصانى خواهند بود 
را براى اداره امور جهان تربيت خواهيم كرد. همـانطورى كـه نيـك    ها  آن كه ما از كودكى

هـا   آن كـه بـه  ئى ها مقام كنيم كه براى احراز دانيد اينگونه مشاوران را طورى تربيت مى مى
را در زمينه امور سياسى، تاريخ و تحليل ها  آن شود، واجد شرايط باشند. بع�وه محول مى

تواننـد   انـد كـه نمـى    طورى تربيت شده ها يهوديدانيم كه غير دهيم. مى وقايع، آموزش مى
نتيجـه   ها تحلي و از اين وقايع تاريخى و مشاهدات خود را بدون پيشداورى تحليل كرده

را راهنماى عمل خويش قرار دهند. بنابراين، ضرورتى ندارد كه ما ها   عملى بگيرند و يافته
اهميت بدهيم. بگذار كه سرگرم شوند و عمرى را در آرزو و اميد بسر ببرند و به ها  آن به
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 م علـم خاطرات گذشته خويش دل خوش نمايند. بگذار خود را با اصولى كـه مـا بـه نـا    
 سرگرم كنند. با توجه به اين هدف ما به يارى مطبوعـات ايم   ديكته كردهها  آن به تئورى)(

كنـيم.   هـا جلـب مـى    را به صحت ايـن تئـورى   ها يهودي گروهى) اعتماد غيرهاى   (رسانه
آنكـه   دهند و بـى  روشنفكران غيريهودى علوم را به طور مجزا از هم مورد تحقيق قرار مى

را در هـا   آن آورند ولى ند، اط�عات فراوان و نتايج گرانبهائى را فراهم مىخود متوجه باش
كنند. اما عوامل ما اط�عات به دست آمده از اينگونـه تحقيقـات را بـا     متن عمل پياده نمى

ى هـا  خواست هم تلفيق و تركيب كرده تا به يك كل دست يابند و فكر خود را در جهت
 ما پرورش دهند.

 ويرانگرتعليم و تربيت 
فكر نكنيد آنچه كه در بال گفته شد تنها يك حرف است. دقت كنيد كه مـا چگونـه    -

ايسم را بال و پر بدهيم. يهوديان بايد به سادگى  موفق شديم داروينيسم، ماركسيسم و نيچه
 بال، روى ذهن و انديشه غيريهود پى ببرند.هاى   به اهيمت نقش ويرانگر نظريه

ئل سياسى دچـار لغـزش و اشـتباه نشـويم بايـد بـه طـرز تفكـر،         براى آنكه در مسا -
تماي�ت و خصوصيات ملل مختلف توجه دقيق داشته باشيم. به عبارت ديگر سيسـتم مـا   
به مثابه ماشين بزرگى است كه اجزاء آن به مقياس وسيعى متناسب با خلق و خوى، آداب 

كند. لـذا بـراى آنكـه بـا      ار مىدارند، ك يمان گام برمىها هدف و رفتار مردمى كه در جهت
 شكست مواجه نشويم، بايد از تجربيات گذشتگان استفاده كنيم.

براى هدايت فكر مردم در هائى   دانيم كه ممالك جهان از مطبوعات بعنوان وسيله مى -
كننـد. لـذا بـراى آنكـه بتـوانيم از مطبوعـات در جهـت         جهت دلخواهشـان اسـتفاده مـى   

كنيم، بايد در بين مردم نارضائى ايجاد نمائيم و سپس از طريـق   خود استفادههاى   خواسته
 ها را منعكس سازيم. مطبوعات نارضائى

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



 هاي يهوديان و صهيونيسم پروتكل   16

توانيم از طريق مطبوعات اعمال نفوذ كنيم. جاى بسى خوشـبختى اسـت كـه مـا      ما مىو 
ع�وه بر مطبوعات، ط� را هم در اختيار داريم. ولى بايد يادآور شد كه ما اين دو عامل را 

و بـراى  ايـم    با از خودگذشتگى فراوان و از ميان اقيانوسى از خون و اشك به دست آورده
دهـيم، از نظـر    اى كـه مـا مـى    ايم، البته هر قربـانى  ربانيان فراوانى دادهقها  آن يابى به دست

 خداوند با هزار قربانى غيريهودى برابر است.

 3پروتكل شماره 

يمان فاصله چندانى نـداريم اگـر چنـد    ها هدف خواهم اع�م كنم كه تا رسيدن به مى -
وم ماست بـه هـم وصـل    قدمى را كه در پيش داريم طى كنيم، سر و دم مارى كه سمبل ق

آيد. معنـاى كامـل شـدن حلقـه آنسـت كـه تمـام         اى كامل بوجود مى خواهد شد و حلقه
كشورهاى اروپائى درون اين حلقه محصور خواهند شد و تحت نفوذمـان قـرار خواهنـد    

 گرفت.

موازين قانونى كشورهاى جهان بزودى درهم خواهند شكست. زيرا ما از همان آغاز  -
ايم و به سبب همين عدم تعادل شروع بـه   با نوعى عدم تعادل ايجاد كردهرا ها  آن تأسيس

سـازند.   چرخنـد فرسـوده مـى    كنند و سرانجام محـورى را كـه بـه دورش مـى     نوسان مى
پندارند كه معيارهاى قانونيشـان از تعـادل و ثبـوتى هميشـگى برخـوردار       غيريهوديان مى
شـوند. در   ين قـانونى خـود مواجـه مـى    دانند كه روزى با عدم تعادل مـواز  است، اما نمى

اينگونه جوامع، رهبر، چون، محورى است كه بوسيله در باريان احاطـه شـده و درباريـان    
شورند تا سرانجام او را از پاى درآورند. به عبارت ديگر، رهبـر از مردمـى    آنقدر بر او مى

دنبال كسـب قـدرت   كه به هائى  آن تواند با گيرد و نمى كه مايه قدرتش هستند، فاصله مى
شود. البته اين ما هستيم كه ميان رهبر و توده مردم  هستند، مقابله كند و نتيجتاً مغلوب مى

و قدرت را از هر دو سلب نموده و هر دو را چـون كـور و   ايم   شكاف عميقى ايجاد كرده
 ايم.  عصا از هم جدا ساخته
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نتواننـد از آن بـه نحـو    يابى به قـدرت   براى آنكه قدرت طلبان جهان، پس از دست -
نخست آنكه تماي�ت قدرت  ايم.  اى انديشيده مطلوبى استفاده كنند، ما از پيش تدابير ويژه 

كنـيم. دوم آنكـه احـزاب     طلبان را از آزادى خواهى، معطوف و متوجه استق�ل طلبى مـى 
جـود  روى هم قرار ميدهيم. سـوم آنكـه از بو   در را روها  آن آوريم و گوناگون بوجود مى

يـابى بـه    آوريـم كـه دسـت    كنيم و وضعى پيش مـى  ى بزرگ جلوگيرى مىها قدرت آمدن
را بـه صـورت صـحنه مبـارزات      هـا  دولـت  قدرت براى هر كسى هدف بشود. سـرانجام 

آوريم تا ستيزه و جدال بر سر مسائل مـبهم و پيچيـده همچنـان ادامـه      گ�دياتورى در مى
 فرا گيرد.نظمى و گسيختگى همه جهان را  يابد و بى

پايان به صـورت نطـق، مباحثـه و گفتگـو وقـت       سخنان بيهوده، پوچ، پوشالى و بى -
ها را ضايع كرده اسـت. روزنامـه نگـاران خيلـى      ديوانيان و مجلس نشينان و هيأت مديره

، تيزى دشـنه  ها سازمان اند. مؤسسات و پيچيده ها دولت پروا به پروپاى مقامات اجرائى بى
كنند. به زودى همه چيز در اثـر   درت را روى گردن خويش احساس مىسوء استفاده از ق

 منفجر و به آسمان پرتاب خواهد شد.ها   وار توده يورش ديوانه 

 فقر اسلحه ماست
از زنجير بردگى  تر محكم بندد، به مراتب را به دام و تله فقر مى ها انسان زنجيرى كه -

ان بخوبى آزاد شد ولـى رهـائى از زيـر يـوغ     تو است. به بيان ديگر، از زير يوغ بردگى مى
را بـه  هـا    بينوائى و فقر بسيار دشوار است. ما در قانون اساسى خود، حق رفاه مادى تـوده 

و هرگز هم به اين حـق جامـه عمـل    ايم   اى واقعى گنجانيده صورتى خيالى اما نه به گونه
شته باشد، اگر قرار شـود  پوشانيم. اگر قرار شود كه هر فرد حق گفتن هر حرفى را دا نمى

كه هر روزنامه نويسى حق نوشتن هر مطلبى را اعم از خوب و بد پيدا كند، اگر هر كارگر 
زحمتكش و پرولترى، كه دست تقدير او را به كار وابسته كرده است، از لحاظ اقتصـادى  

اى كنـد، فـردا بـر    خود كفا باشد و نيز اگر بداند كه قانون اساسى منافعش را تضمين نمـى 
رود و به نمايندگان كه در واقـع عوامـل دسـت     انتخاب نمايندگان بپاى صندوق رأى نمى
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دهد. براى آنكه چنين وضعى پيش نيايد، بسيارى از اصولى كه  نشانده ما هستند، رأى نمى
كنيم و در عـوض فقـط بـه او     كنند از متن قانون حذف مى رفاه اقتصادى او را تضمين مى

اش به رفقـاى هـم مسـلكش و نيـز      نيم تا از اين طريق وابستگىك حق اعتصاب اعطاء مى
 كند، بيشتر شود. شرايطى كه كارفرمايش بر او تحميل مى

 كنيم ما از كمونيسم پشتيبانى مى
مان صورت گرفت. ولـى بـا    نابودى اريستوكراسى بنابه راهنمائى ما و بوسيله عوامل -

بار پول پرستان به شيوه ديگر دام خود را نابودى اريستوكراسى داستان پايان نيافت و اين 
بينيم پول پرستان يوغ استثمار خود را  بر سر راه مردم پهن كردند و همانطور كه امروز مى

 اند. را شديداً به اسارت گرفتهها  آن اند و برگردن كارگران نهاده
رى، كنيم و بدينسان زير شعار همكا ما بر روى صحنه نقش حامى كارگر را بازى مى -

) 1( و نيـز مطـابق اصـول فراماسـونرى    » اشتراك مسـاعى جهـانى  «برابرى و تحت شعار 
خويش، كارگران را به صف نيروهاى جنگجوى خويش يعنـى سوسـياليزم، انارشيسـم و    

 كشانيم. كمونيزم مى
اريستوكراسى از حمايت قانون برخوردار بود و از كار و دسترنج زحمتكشـان ارتـزاق   

اظ بخاطر حفظ منافعش، همواره به تغذيه و س�مت كـارگران توجـه   كرد. به همين لح مى
خواست كه كارگر، سالم و نيرومند باشد تا بهتـر و بيشـتر از او بهـره     خاص داشت و مى

كشى كند. اما موضع ما درست مخالف اين نظريه است. ما به مرگ و ميـر و كشـتار غيـر     
در گروكـاهش مسـتمر مـواد غـذائى     كنيم. به عبارت ديگر، قـدرت مـا،    يهوديان فكر مى

تـوانيم كـارگر را بـه اسـارت خـود       باشد. زيرا از اين طريق مى وضعف جسمى كارگر مى
ى ما اقدام بكند. تسـلطى  ها خواست درآوريم تا او را در اختيار داشته باشيم و نتواند عليه
ز تسـلطى  تـر ا  آيد، به مراتب مطمئن  كه از طريق ايجاد گرسنگى بر كارگران به دست مى

 است كه اريستوكراسى به مدد قانون و شاه كسب كرده بود.
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كنـيم تـا از خشـم مـردم      خواهى ايجاد مـى   در ميان توده مردم حسد، نفرت و زياده -
كـن   ريشـه  ها  آن ىها دست استفاده كرده و همه موانعى را كه بر سر راهمان قرار دارند با

 سازيم.
منجى عالم بشريت بر اريكه سـلطنت جلـوس    هنگامى كه زمان موعود فرا رسيد و -

ى تـوده مـردم همـه مـوانعى را كـه بـر سـر راه        ها دست كرد و تاج شاهى بر سر نهاد، با
 داريم. حكومت جهانگيرش قرار دارند، برمى

ها  آن مگر آنكه متخصصان ما بهاند   غيريهوديان عادت به فكر كردن را از دست داده -
هائى كه مـا بـراى رسـيدن بـه      قدرت تشخيص و درك برنامها ه آن آگاهى بدهند. بنابراين

 حكومت جهانى در پيش داريم، ندارند. لذا برماست كه در مـدارس دولتـى، اط�عـات و   
روانشناسـى) و حيـات اجتمـاعى    ( اى چون تشريح خصوصـيات روحـى    ى پايهها دانش

بقبولنيم كه افـراد از  ا ه آن (جامعه شناسى) به آنان بياموزيم و به مدد اينگونه اط�عات به
ى زندگى با هم ها هدف وها   و استعدادها يكسان نيستند و از لحاظ سليقه ها قابليت لحاظ

اخت�ف دارند. پذيرفتن اصل اخت�فات فردى، تقسيم كار را به تناسب استعدادها ايجـاب  
خـود  بندى شـدند، خـود بـه     بر حسب اصل تقسيم كار طبقه  ها انسان كند و وقتى كه مى

پذيرند كه همه طبقـات در برابـر قـانون     آيد و بدينسان افراد مى جامعه طبقاتى بوجود مى
داديـم بـا رغبـت تسـليم مـا      هـا   آن يكسان نيستند. پس از اينكه چنين اط�عاتى به خورد

كنند. از سوى ديگـر، چنـين نظـام     دهيم قبول مىها  آن شوند و هر نوع شغلى را كه به مى
اى را و يـا هـر سـخنى را كوركورانـه و      دارد كه هر نوع نوشـته  را وامى ها انسان اى تربيتى

ها  آن توان نفرت بدون چون و چرا بپذيرند. همچنين به سبب درك ضعيفشان از امور، مى
 را در هر شرايطى و هر موقع كه لزم باشد برانگيخت.

 يهوديان سالم خواهند ماند 
دهـد و صـنعت را دچـار     را افزايش مـى  وجود بحران اقتصادى نفرت غيريهوديان - 

 توانيم به مدد عمليات مخفيانه و نيز بيارى ط� كه قب�ً سازد. در اين هنگام ما مى ركود مى
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ورتـر سـازيم و كـارگران را در     آتش بحران اقتصـادى را شـعله    ايم،  به دست آوردهآن را 
هايشان و نيز به سبب وجـود   بريزيم. توده مردم به سبب ناآگاهى ها خيابان سراسر اروپا به

 نگردنـد كـه خـو    آماده مى ايم،  بذر حسدى كه ما در همان آغاز كودكى در ذهنشان كاشته
را به غارت ببرند. ما در اين ميان سالم خـواهيم مانـد و   ها  آن كارفرمايانرا بريزند و اموال

تـوانيم بـه    مـى  اموالمان به يغما نخواهد رفت زيرا از زمان شروع حادثه بخوبى آگـاهيم و 
 موقع براى حفظ خويش تدابيرى بينديشيم.

نشان داديم كه چگونه باگذشت زمان، غيريهوديان تسليم حكومت ما خواهنـد شـد    -
دانيم كه چه موقع بايد آزادى و آزادى خواهى را از تمام مؤسسات ريشـه   زيرا بخوبى مى

 كن سازيم. 
اعطـاء  ها  آن متيازها زير عنوان آزادى بهبينند كه تمام ا هاى مردم مى هنگامى كه توده -

توانند رهبرى جهان را به دست گيرند. ولى به زودى خـود   كنند كه مى شود، تصور مى مى
گذارند و رهبـرى   بينند و دو دستى قدرت را در اختيار ما مى را به راهنمائى ما نيازمند مى

يابيم  رانسه را به ياد آوريم، در مىسپارند. اگر انق�ب ف الختيار امور را به دست ما مى تام 
ما فراهم كـرديم و خ�صـه آنكـه    آن را  كه عنوان و لقب كبير را ما به آن داديم، مقدمات

 ما به عهده گرفتيم.آن را  طراحى
و در آينده نيز ايم   و بندهاى فراوانى رهائى بخشيده از ديرباز تاكنون ما بشر را از قيد -

اسـرائيل در   ا سرانجام در برابـر پادشـاهى كـه خـون قـوم بنـى      او را راهنما خواهيم شد ت
رگهايش جريان دارد، سرتعظيم فرود آورده و به حكـومتى كـه مـا بـراى جهـان تـدارك       

 بينيم، تسليم شود. مى
المللى شكست ناپذيريم كه از يـك طـرف مـورد     در حال حاضر ما يك نيروى بين  -

ى مـردم  هـا  رذالت و ها ويژگي شويم. از ىگيريم و از طرف ديگر حمايت م حمله قرار مى
العـاده بـدون    كنند و نسبت به مردم ضعيف فوق  غيريهود، آنست كه از زورگو اطاعت مى

ترحم هستند. از سوئى تحمل تضادها و برخورد عقايد را ندارند و از سوى ديگر، حاضر 
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گشـايند.  شوند كه زير فشار و خشونت رژيمهاى مستبد جان بدهند ولب بـه شـكوه ن   مى
كنـد. مـردم    ئى در مردم غيريهودى، مستقل بودنمان را مشخص مىها خصلت وجود چنين

ولى در عوض فقط بيست تن اند   غيريهودى از همه ديكتاتورهاى زمانه ستم فراوان كشيده
 اند.  از اين ديكتاتورها را سربريده

در هـا   آن كنند و نظـر  الذكر را چگونه تعبير مى فوق هاى   به راستى مردم عامى پديده -
كه ظاهراً ارتباط چندانى با هم ندارند چيست؟ تعبير اينگونـه  هائى   باره وقوع چنين پديده

پديده اينست كه ديكتاتورها از طريق عواملشان زيرگوش تـوده مـردم، برابـرى، و تـأمين     
روايى گويند، كه وحدت تنها در سايه حكم كنند ولى به مردم نمى رفاه همگان را زمزمه مى

يهود ممكن و ميسر است. و در نتيجه امـر بـه مـردم مشـتبه شـده، درسـتكار محكـوم و        
يابد تا آنجـا كـه خـدا بخواهـد. بـه       شود و اين وضع همچنان ادامه مى خيانتكار تبرئه مى

نظمى  راستى ما بايد شكرگزار و راضى از اوضاع باشيم زيرا مردم هر گونه نظمى را به بى
 يجه اين اوضاع به سود ما است.كنند كه نت مبدل مى

انگيزد. حتى  كلمه آزادى، جوامع انسانى را به جنگ عليه هرگونه زور و قدرتى برمى -
عليه خداوند و قوانين طبيعت. لذا زمانى كه ما به سلطنت رسيديم، بايـد واژه آزادى را از  

نورانى هـاى مـردم را بـه جـا     قاموس و فرهنگ زندگى حذف كنيم. زيـرا ايـن واژه تـوده   
كند. اين جانوران خونخوار وقتى كه شكم هايشان از خـون و خونابـه    خونخوار مبدل مى

شـوند. در ايـن    خبر مـى  روند و از همه چيز بى سير و سيراب شد، به خوابى عميق فرومى
را به زير زنجير كشيد زيرا اگـر خـون نياشـامند، نخواهنـد     ها  آن توان حالت به خوبى مى

 يابد. چنان ادامه مىخوابيد و كشمكش هم
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گـذارد. در مرحلـه نخسـت     هر جمهورى و حكومتى چنـد مرحلـه پشـت سـرمى     - 
شـود.   حكومت شكل ثابتى ندارد و بوسيله توده مردم از سوئى به سوى ديگر كشانده مـى 
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گيرد. پس از آن آنارشيسم به وجـود   در مرحله دوم حكومت شكل عوام فريبى بخوبى مى
گـردد. البتـه ميـان حكومـت      سرانجام انارشيسم به حكومت استبدادى منجر مـى  آيد و مى

دانـد   آيد، خود را در برابر مردم مسئول و متعهد مى اى كه به صورت قانونى در مى مطلقه 
اى كه ناشـى از هـرج و مـرج      و نيز خط مشى آن كام�ً آشكار است و حكومت مستبدانه

اى كـه زاده هـرج و مـرج      ت اسـتبدادى و مطلقـه  است تفاوت فراوان وجود دارد. حكوم
كوشد تا چهره واقعـى خـود را مخفـى     است، عليرغم آشكار بودن مظاهر استبداديش، مى

شـود.   ى مخفـى اداره مـى  ها سازمان ى پنهان وها دست بدارد. اين نوع حكومت به وسيله
نسبت هم پرده پـوش  پروا هستند، به همان  كارگردانان اينگونه رژيم به همان اندازه كه بى

به مان اندازه كه ممكن است در سقوط رژيـم مـؤثر باشـد، بـه     ها  آن باشند. تغيير دادن مى
 كنند تا حكومت را از خطر سقوط حفظ كنند. همان نسبت هم به عوامل مخفى كمك مى

واژگون سازد؟ ايـن مـا   آن را  تواند با يك قدرت نامحسوس درافتد و چه كسى مى - 
قدرت نامحسوسى داريم. اگر چه فراماسونرهاى غيريهودى، كوركورانـه   هستيم كه چنين

هـا   آن ما همچنان براىهاى   كنند، اما برنامه در خدمت ما هستند، و براى مقاصد ما كار مى
 و ديگران ناشناخته و اسرارآميز باقى خواهد ماند.

 كنيم ما اعتقاد به خدا را متزلزل مى 
تنى باشد، با برآورى، انسان دوسـتى و برابـرى پيونـدى    اگر آزادى بر خداپرستى مب - 

اى وارد نسـازد و در اقتصـاد هـم     زيان باشد، به رفاه عمومى لطمـه  داشته، براى جامعه بى
جائى براى خود پيدا كند، بر ما لزم است كه هم احترام به آزادى و هم اعتقاد به خـدا را  

ى مـادى را جـايگزين اينگونـه اعتقـادات     در ميان مردم غيريهودى از بين ببريم. و نيازهـا 
سازيم. اما اگر اعتقاد به خدا موجب شود كه ما بر مردم حكومت كنيم، در اينصورت بايد 

 به تبليغ دين بپردازيم و با راهنمائى مردان روحانى، مردم را به تسليم واداريم.
 يم، بايد فكربراى آنكه بتوانيم قدرت انديشيدن را از مردم غير صهيونيست سلب كن - 

به داد و سـتد و انديشـيدن بـه    ها  آن را متوجه صنعت و تجارت كنيم. سرگرم شدنها  آن
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شود كه دشمن مشتركشان را فراموش كنند. از سوى ديگر، بـه صـنعت    منفعت، باعث مى
ناديـده   هـا  زمين دهيم. بدين معنى كه به بهاى صنعنتى شدن بسيارى از جنبه احتكارى مى

 كنيم. را احتكار مىها  آن افتند و ما كه سرانجام به دست ما مىشوند  گرفته مى
ى ها نابساماني افزايش روز افزون رقابت بمنظور پيش افتادن در زندگى از سوئى، و - 

 نسـبت بـه  هـا   آن كنـد، نفـرت   اقتصادى از سوى ديگر، مردم را سرخورده و افسـرده مـى  
اى بـراى   گيرد، ط� به عنـوان وسـيله   ىى عالى رتبه ادارى، مذهبى و سياسى اوج مها مقام

رسـد   شود، ظرفيت مردم به مرز انفجار مى ارضاء نيازهاى مادى مردم مورد توجه واقع مى
. زيرا اين ها خوبي شوند. قيام مردم براى كسب ثروت است نه اشاعه و براى قيام آماده مى

طبقـه ممتـاز جامعـه    شود. به بيان ديگر، نفرت طبقـه محـروم از    قيام از نفرت منبعث مى
گردد. قشرهاى پائين جوامع غيريهودى در پى رهنمودهاى ما عليـه طبقـه    موجب قيام مى

خيزند و سرانجام با حريفانمان يعنى علماى غير يهودى بر سـر قـدرت بـه     ممتاز به پامى
 پردازند نبرد مى
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وت تنها از طريق تقلـب  گيرد، جمع آورى ثر در جوامعى كه فساد همه جا را فرا مى -
نهد، قيـود اخ�قـى تنهـا از     گردد، قدرت دولت رو به ضعف مى پذير مى و نادرستى امكان

شوند، قوانين و مقررات، ضـمانت اجرائـى    ى سنگين سارى و جارى مىها مجازات طريق
كننـد و مقـررات بـين     شان احساس مسئوليت نمى ندارند، مردم در برابر سرنوشت جامعه 

شوند، با اعمال چه روشى و به كمـك چـه سيسـتم مـديريتى      نيز ناديده گرفته مىالمللى  
 توان اينگونه جوامع را اداره كرد؟ مى

ى دورن هـا  قـدرت  و مقتدر كـه تمـام  » متمركز«العاده   پاسخ اينست كه سيستمى فوق
 توانـد در ايـن مـورد كارآمـد باشـد. بـدين معنـى كـه تمـام          جامعه را به دست گيرد، مى

هـاى   هـائى كـه رژيـم    ى سياسى مردم را بايد زيـر نظـر گرفـت، و تمـام آزادى    ها تفعالي
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ى فراهم آورد كه مـردم  ها زمين اند، به تدريج سلب كرد. و غيريهودى به مردم اعطاء كرده
هاى غيريهود را دريافته و به شاهنشاهى قوم ما  ى رژيمها ناهنجاري ها و بتوانند گسيختگى

 ها زمان ل گفته شد، بايد انگاره و الگو و راهنماى عمل ما در تمامايمان آورند. آنچه در با
باشد تا بتوانيم بدينوسيله تمـام كسـانى را كـه چـه در حـرف و چـه در عمـل         ها مكان و

 مخالف ما هستند، از سر راهمان برداريم.
ى امروز ما سـازگار  ها پيشرفت ممكن است ادعا شود كه چنين انگاره و الگوهائى با -

 دهيم. ت. ولى كژى و نادرستى اين ادعا را نشان مىنيس
داشتند كه شاهان بنا به اراده خداوند بر مردم استي�  ساليانى بس دراز، مردم باور مى -
شوند ولى از زمانى  و در نتيجه همين تصور، بدون ترديد و دودلى تسليم آنان مىاند   يافته

تزلزلى در انديشه آدميان نسبت به جاودانى  سخن به ميان آورديم، ها انسان كه ما از حقوق
بودن حكومت شاهان ايجاد كرديم و تقدس شاهان را در چشم مردم از بين برديم. و نيـز  
 هنگامى كه اعتقاد مردم را نسبت به خدا تضعيف كـرديم، قـدرت را از كـاخ شـاهان بـه     

 غنيمت برديم.به آن را  در مالكيت متمركز ساختيم و سپسآن را  كشيديم و ها خيابان
هـاى   پردازى و تئورى جهت دادن به فكر و انديشه مردم غيريهودى به كمك سخن  -

انگيز، كار متخصصان و مديران ما است. ما يهوديان در مشـاهده امـور، تجزيـه و     وسوسه 
سياسى و نيز حس همكارى با هاى   محاسبات دقيق مسايل مالى، طرح برنامه ها، آن تحليل

ها در اين زمينه با ما رقابـت كننـد. البتـه     نداريم. تنها ممكن است يسوعىيكديگر، رقيبى 
اعتبار سازيم. ضمناً  كه اين قوم را در چشم توده مردم ناآگاه، بىايم   طرح كردههايى   برنامه

 كنيم. بايد يادآور شويم كه ما به صورت يك سازمان مخفى عمل مى
در سراسر دنيا با هم سازش  ها يهودييررود كه براى مدت زمانى معين غ احتمال مى -

كنند و اين سازش امنيت ما را به خطر اندازد. ولى از اين خطر جان سالم به در خـواهيم  
 هـا  زودي بـه ايـن  هـا   آن دار است و بسيار وسيع و ريشه ها  آن برد زيرا اخت�فات موجود

كـه  ايـم    م انداختـه جرأت چنين سازشى را پيدا نخواهند كرد.ما طورى مردم را به جان هـ 
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همه به همديگر بدگمانند. نفرت مردم از يكديگر به خاطر تعصبات مذهبى و نـژادى كـه   
قرن گذشته تبلور يافته است، اجاره نخواهد داد كه مردم به ايـن سـادگى بـا     20در طول 

را عليه ما بـردارد، دولتـى   اش   يكديگر آشتى كنند. به همين دليل اگر ملتى بخواهد اسلحه
ى غيريهودى بايد به خاطر بسپارند كـه هـر   ها دولت تيبان خود نخواهند يافت. بنابراينپش

العـاده اسـت و    بخش خواهد بود. قدرت ما فوق  نفسه زيان نوع تبانى و توافقى عليه ما فى
توانند حتـى بـر سـر     نمى ها ملت ى پنهان ما،ها دست در آن ترديدى نيست. بدون حضور

اند، ما قومى هستيم كه   با هم به توافق برسند. پيامبران گفته يك مسأله ناچيز و خصوصى
ى مردم سراسر جهان باشيم. خداوند به قوم ما روا فرمان تاايم   به وسيله خدا برگزيده شده

هوش و ذكاوت سرشار اعطا كرده است. ما كفايـت و لياقـت آن را داريـم تـا مسـئوليت      
قـوام ديگـرى هسـتند كـه از هـوش و ذكـاوت       رهبرى جهان را به انجام برسانيم. البتـه ا 

توانند حريف ما بشـوند.   هايى هستند كه نمى  تازه به دوران رسيدهها  آن برخوردارند، ولى
هـا   آن اگر كشمكش و درگيرى بين ما ايجاد شود، كشمكشى وحشتناك خواهد بود. ولـى 

 اند.  ياراى برابرى با ما را ندارند زيرا خيلى دير سررسيده

 سرمايهانحصار  
كند كه اين موتـور در   ى ماشين هر دولتى به كمك موتورى حركت مىها چرخ تمام -

كـه سـرمايه از ارزش   انـد    باشد و آن ط� است. حكماى ما تدابيرى انديشيده دست ما مى
اى برخوردارباشد. براى آنكه گردش عمل سرمايه محدود نشـود بايـد آن را در    العاده فوق

عت انحصارى بكار گرفت. آزادى گردش عمل سرمايه در جهـت  راه ايجاد تجارت و صن
دهد كـه از   اندركاران صنعت نوعى قدرت سياسى مى  تأسيس وگسترش صنايع، به دست

توان براى استثمار مردم سود جست. امروزه خلع س�ح كردن مردم خيلـى   اين قدرت مى
ن احساسات مردم خيلـى  براى جنگ است. همچنين برانگيختها  آن تر از آماده كردن  ساده

مهمتر از فرونشاندن اين احساسات است. ما بايد به فكر حفـظ موقعيـت خـود باشـيم و     
صحنه مبارزه را از وجود ديگران پاك سازيم. هدف اساسـى مـديران مـا ايـن اسـت كـه       
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از انديشـيدن بـه مسـايل اساسـى     هـا   آن قدرت فكر كردن مردم را تضعيف كرده تا افكار
اهميت شده و فرصت مقاومـت كـردن در برابـر مـا نداشـته       سايل كم منحرف و متوجه م

 باشند.
كه عمل، بيش از حرف، اثر دارد. اگر بـه دنبـال   اند   ازديرباز مردم جهان متقاعد شده -

شود. براى آنكـه بتـوانيم ازچنـين     حرف، عملى پديدار شود، اعتماد مردم بيشتر جلب مى
موسساتى به وجود آوريم تا آنچـه را كـه در جهـت    اصلى حداكثر استفاده را ببريم، بايد 

 دهيم، به نمايش بگذاريم. منافع و پيشرفت مردم انجام مى
براى فريب مردم، نخست بايد قيافه يك آزادانديش به خـود بگيـريم و از احـزاب،     -

پراكنـى بپـردازيم و آن    آزادى، و هر نوع گرايش فكرى طرفدارى كنيم و سپس به سـخن  
 كنيم كه مردم از حرف زدن و سخنرانى دل زده و خسته شوند.قدر سخنرانى 

براى آنكه بتوانيم افكار عمومى را مشـوب سـازيم و مـردم را در حالـت گيجـى و       -
سرگردانى نگه داريم، بايد مطالب ضد و نقيض در بين مردم پخش كنـيم و ايـن عمـل را    

ت متناقض گم كنند ومتقاعد آنقدر ادامه دهيم كه غيريهوديان خود را در پيچ و خم اط�عا
ها نداشتن عقيده و اط�عات سياسى است. بايد  شوند كه تنها راه رهايى از اين سرگردانى

طريـق   توجه داشت كه اط�عات واقعى سياسى در اختيار كسانى است كه مردم را بـدين  
 دارى است. كشانند و اين نخستين رمز از رموز مملكت  به بيراهه مى

 وفقيت ما در امر كشوردارى به شرح زير است:دومين رمز م -
يى كه بر سر كار هستند را طورى جلوه دهيم كه مردم از فهم ها دولت شكست -الف 

علل شكست عاجز شوند. به ع�وه در ارائه آداب و رسوم، ع�يق و شرايط زندگىِ مـردم  
 طورى افراط كنيم كه مردم از برقرارى تفاهم ميان خود عاجز شوند.

ميان احزاب نفاق شديدى ايجاد كنيم و امكان هر گونـه تشـريك مسـاعى ميـان      -ب 
 شوند، را از بين ببريم. احزابى كه تسليم ما نمى
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هرگونه ابتكار فردى و خ�قيتى را كه به سودما نباشـد، نـابود كنـيم. زيـرا هـيچ       -ج 
توأم باشـد.  خطرى بالتر از ابتكار و خ�قيت فردى نيست. به ويژه اگر خ�قيت، باهوش 

آيد. لذا ما بايد تعلـيم و   آدم عامى برنمى ها ميليون آيد، از كارى كه از يك فرد مبتكر برمى
آمـوزان گرفتـه شـود و     تربيت غيريهوديان را در جهتى سوق دهيم كه قوه ابتكار از دانش 

 خفه گردد.ها  آن نطفه خ�قيت در ذهن
ار دهـيم تـا تصـادم و برخـورد     ى مختلف را رودرروى هم قرها گروه آزادى عمل -د

 پيش آيد و شور و شوق به نااميدى و شكست منجر شود.
را تسـليم  هـا   آن توانيم دول غيريهودى را فرسـوده كـرده و   ى بال مىها روش به كمك

ى دنيا يك ابرقدرت شيطانى بنا كنيم بـه  ها حكومت خويش سازيم و سپس بر خرابه همه
درت بتواند به همه جا برسد و چنـان قـدرت غـول    ى توانمند اين ابرقها دست طورى كه

 آسايى به هم بزند كه مقهور هيچيك از ملل دنيا نشود. 

 6پروتكل شماره 

خواهيم به انحصار ثروتهـاى عظـيم، منـابع و كالهـايى كـه جوامـع غيريهـودى         مى -
را متكى خواهند شد، دست بزنيم تا اينكه ايـن جوامـع   ها  آن درآينده به مقياس وسيعى به

 پس از شكست سياسى با شكست اقتصادى نيز مواجه سازيم.

دانانى كه اكنون در اين جلسه حضور دارند، اهميـت موضـوع را بـه خـوبى      اقتصاد -
 توانند دريابند. مى

ى ممكن، بايد اهميت حكومت قدرتمندمان را بـه همگـان گوشـزد    ها روش با تمام -
ى ما تسليم شوند، از حمايتمان برخوردار نماييم و اع�م كنيم كسانى كه به حكومت جهان

 خواهند شد.
از اين پس قدرت سياسى ندارد و بايـد آن را مـرده   » اريستوكراسىِ غيرصهيونيستى« -

توانند به عنوان خطـرى   تلقى كرد. ولى به سبب داشتن زمين و خودكفايى مواد غذايى مى
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را ازداشتن زمين محروم كنـيم.  ا ه آن بزرگ ما را تهديد كند. لذا بايد به هر قيمتى كه شده
ببنديم و وضعى پيش آوريم  ها زمين ى سنگين بهها ماليات براى وصول به اين هدف، بايد

داران ام�ك خود را براى گرفتن قرض، در گرو طلبكـاران بگذارنـد. بـه كمـك      كه زمين
 داران بدون قيد و شرط تسليم ما خواهند شد. چنين تدابيرى زمين 

و بـه سـرمايه انـدك راضـى     انـد    ها كه خصلتاً به قناعت عادت نكـرده  اريستوكرات -
 روند. شوند، خيلى زود از بين مى نمى

 كنيم را استثمار مى ها صهيونيستما غير  
در بال ذكر كـرديم، صـنعت را نيـز بـه      در مورد زميندارى)(همزمان با اقداماتى كه  -

نعت را در يك حالـت تعـادلى قـرار    آوريم. البته در مراحل نخست ص انحصار خود درمى
كنيم. غرض ما ازحالـت تعـادل    دهيم و از انحصار شديد در مراحل اوليه خوددارى مى مى

ى هـا  بانـك  سرمايه در بخش خصوصى متمركز گردنـد و  اوليه آن است كه صنعت و مالً
نـد.  درآي هـا  بانك از گرو طلبكاران بيرون آمده و به گرو ها زمين خصوصى به وجود آيند.

خواهيم اين است كه هم ماحصل كار كارگر و هم بـازده زمـين هـردو بـه      آنچه كه ما مى
، هـا  يهوديى جهان نزد ما ذخيره شود و غيرها پول سان تمام چنگال صنعت بيفتند و بدين

طبقه كارگر و زحمتكش جامعه را تشكيل دهند و بدون قيد و شرط تسليم مـا شـوند. در   
منافع ديگرى تسليم ما نشوند، لاقل به خاطر آنكـه درآمـدى    چنين شرايطى اگر به خاطر

 داشته باشند و بتوانند زنده بمانند، تسليم ما خواهند شد.
براى آنكه بتوانيم صنعت غيريهوديان را به كلى نابود كنيم، ع�وه بـر انحصـارطلبى،    -

اقـدام ديگـر مـا    دهيم.  كنيم و نيازهاى كاذب مردم را افزايش مى پرستى را رايج مى تجمل 
 بريم به طورى كه اين افزايش دستمزد هيچگاه به سود اين است كه مزد كارگرهارا بال مى

تمام نشود. چاره اين كار آن است كه بهاى ارزاق عمومى را بال ببـريم و گنـاه ايـن    ها  آن
كشاورزى و دامى بيندازيم. در عين حال بـه شـيوه   هاى   گرانى را به گردن كاهش فرآورده

معنـى كـه اعتيـاد و هـرج و مـرج       دهيم. بدين  اى ميزان توليد را كاهش مى بسيار زيركانه 
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گونـاگون، صـحنه   هاى   دهيم و به مدد شيوه كارى را در ميان كارگران رواج مى طلبى و كم
كنيم تا ميـزان توليـد    غيريهودى پاك مىهاى   زمين را از وجود متخصصان و تحصيل كرده

 كاهش پيدا كند.
پيش از آنكه غيريهوديان به فهم حقايق نايل شوند و مشك�ت را دريابنـد، مـا بـه     - 

المثل زيرپوشش هواخـواهى از طبقـه كـارگر و بـه يـارى اصـول        كنيم. فى موقع عمل مى
اندازيم  دارى به راه مى  مبتنى است، تبليغات دامنهها  آن هاى ما بر اقتصاد سياسى كه تئورى
 كنيم. بردارى مى به سود خويش بهره و آنگاه از نيروى كارگر 

 7شماره  تكلپرو

بحث كرديم، هـر چـه زودتـر    ها  آن يمان را كه قب� دربارهها هدف براى آنكه بتوانيم -
افزارها و نيز شماره نظاميان و پلـيس را افـزايش     بايد ميزان توليد جنگ عملى سازيم، مى

ارگران، سربازان، پليس و تعداد دهيم. خواست ما اين است كه در همه كشورهاى جهان ك
 از ما جانبدارى كنند.» دار بزرگ سرمايه «اندكى 

نظمـى، شـورش و    هم در سراسر اروپا و هم در ساير كشورها از طريـق نـوعى بـى    -
وسيله بتوانيم استفاده دو چندان ببريم. راه رسـيدن بـه ايـن     كنيم تا بدين دشمنى ايجاد مى

درآوريـم تـا    كشورها را به زير سلطه و نفـوذ خـود  هدف آن است كه در مرحله نخست 
نظمى ايجاد كنيم و هم، نظم برقرار سازيم. وقتـى بـه چنـين     بتوانيم در مواقع لزوم هم بى

اى تلقـى   نفوذى رسيديم، كشورهاى تحت سلطه وجود ما را به عنوان نيروى تهديدكننـده 
 ايجـاد تعهـدات مـالى،    ى سياسـى، اقتصـادى و  ها روش كنند. در مرحله دوم با اعمال مى

اندازيم. البته براى آنكه اين برنامه را با موفقيت بـه انجـام    را به جان همديگر مى ها دولت
ها و مـذاكراتى كـه    با زيركى خاصى در تمام م�قات برسانيم، بايد نفوذ و حضور خود را

بـا   آيـد، افـزايش دهـيم و نيـز     به منظور توافق و ترك مخاصمه بين كشورها به عمل مـى 
معرفـى  » توافـق «استفاده از يك زبان ديپلماسى و زيرپوشش درستكارى، خود را طرفدار 
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هـا   آن ى غيريهودى همواره براى پيشـنهاداتى كـه ازخـارج بـه    ها ملت كنيم. از آنجا كه مى
دهـيم، اهميـت خاصـى     ارائه مـى ها  آن شود، يعنى در واقع پيشنهاداتى كه ما به عرضه مى

شوند كه ما منجى و خـدمتگزار بشـريت    ات ما را پذيرفته و متقاعد مىقائلند، لذا پيشنهاد
 هستيم.

 جنگ جهانى 
اگر كشورى بخواهد با ما مخالفت كند، ما بايد آنقدر قوى باشيم كه حتى همسايگان  -

كشور مخالف را نيز تهديد به جنگ كنيم. اگر همسايگان نيز همراه كشور مخالف همگى 
 را به يك جنگ جهانى تهديد كنيم.ها  آن ه ما بايدعليه ما متحد شوند، آنگا

معنى، گفتار و عمـل   عامل اصلى موفقيت ما در امور سياسى پنهانكارى است. بدين  -
 سياستمدار هيچگاه نبايد يكى باشند.

هـاى مـا قـدم     ى غيريهودى را مجبور كنـيم كـه در جهـت خواسـته    ها دولت ما بايد -
د كه افكار عمومى را از طريق مطبوعات كه به قـدرت  بردارند. روش كار چنين خواهد بو

بـه   ها دولت باشند، شكل بدهيم و طبيعى است كه بزرگ معروفند و تقريباً در دست ما مى
 افكار عمومى توجه خواهند كرد.
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مـان بكـار گيرنـد، در     ابزارهايى كه مخالفانمان ممكن است عليـه  ما بايد تمام جنگ  -
حقوقى را از ميان كتب قانونگـذارى  هاى   ترين واژه شته باشيم. ضمناً بايد پيچيده اختيار دا

ها ممكن است  استفاده كنيم. البته اين واژهها  آن بيرون بكشيم تا به هنگام داورى و قضا از
ناموجه و غيرعادلنه جلوه كنند ولى براى آنكه چنين وضـعى پـيش نيايـد، بايـد از قبـل      

هاى پيچيده را در قالب عباراتى زيبا بيان كنيم تا اصـولى   معنى، واژه دينجويى كنيم ب چاره
 اخ�قى، عالى، متعالى و معقول جلوه كنند.
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با تمام مظاهر تمدن كه به موقع بكار آيند، مجهـز   كادر رهبرى جامعه ما بايد خود را 
سياسـتمداران   نگاران، وك�ى مدافع ورزيده، كند. كادر رهبرى بايد عواملى چون روزنامه 

كار كشته، مديران برجسته و خ�صه افرادى كه در مدارس ويژه از تعليم و تربيتـى عـالى   
جامعه ( در اختيار داشته باشد. چنين افرادى با ساخت اجتماعى جوامع  اند، برخوردار بوده

اند، بايـد آشـنا    يى كه با الفباى سياست ساخته شدهها زبان شناسى)، انسان شناسى، و همه
يى بـازى  ها نقش اى كه در آن باشند. وانگهى اين افراد بايد با تمام مسايل حساس جامعه 

ها و نقاط ضعف  كنند، آشنا گردند. منظور از مسايل حساس، تماي�ت، ع�يق، نارسايى مى
است. نيازى به گفتن نيست كه معاونان ها  آن مردم غيريهودى و نيز شرايط محيط زندگى

برى از ميان غيريهوديان انتخاب نخواهند شد. غيريهوديان كـه عـادت   و مشاوران كادر ره
اندازند و  دارند رييس و مدير بشوند، خود را در مسايل مربوط به مديريت به زحمت نمى

كننـد و   را بدون آنكه بخوانند امضاء مىها   دهند و معمول نامه هدف را از وسيله تميز نمى
كننـد و يـا بـه     به منظور گرفتن دستمزد احـراز مـى   پست و مقام رياست و مديريت را يا

 هايشان. طلبى خاطر ارضاء جاه 
آورد. بـه عـ�وه آمـوزش     دولت ما تمام اقتصاددانان جهان را به خدمت خود درمـى  -

اصول و مبانى اقتصاد به يهوديان نشانگر اهميتى است كه مـا بـراى علـم اقتصـاد قـائليم.       
داران و ميليونرهـا برخـوردار    احبان صـنايع سـرمايه   دولت ما از مشورت بانكـداران، صـ  

 خواهد بود و همه چيز به زبان ارقام و اعداد بيان خواهد شد.
مان بسپاريم، ناگزيريم افرادى  تا زمانى كه نتوانيم مشاغل دولتى را به برادران يهودى -

د را زيرنظـر  را از ميان غيريهودى براى تصدى مشاغل دولتى انتخاب كنيم. البته ايـن افـرا  
داريم چنانچه اين افراد از اجراى دستورات  را كام� از مردم جدا نگه مىها  آن گيريم و مى

ى سنگين و احتمال اعدام محكوم خواهند شد. غـرض از  ها مجازات ما سرپيچى كنند، به
هايى آن است كه اين افراد تا آخرين قطـره خونشـان ازمنـافع مـا      اعمال چنين سختگيرى

 ند.دفاع كن
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توجه به خصوصيات و خلق و خوى مردمى كه شما در ممالكشان زندگى و فعاليت  -
هايمان دارد. تـا زمـانى كـه     كنيد، اهميت بسيار به سزايى در اجراء و پياده كردن برنامه مى

 تـوانيم  تربيتى ما دوباره تربيت نشوند، نمـى هاى   افراد جوامع مختلف مطابق الگو و انگاره
را در اينگونه جوامع مطابق با روشى كلـى و يكسـان پيـاده كنـيم. امـا اگـر        هايمان  برنامه
توانيم در كمتر از يك دهـه مـنش و    را محتاطانه و توأم با آموزش آغاز كنيم، مىها   برنامه

را مانند افرادى كه از پيش مطيـع  ها  آن ترين افراد را تغيير داده و خلق و خوى سرسخت 
 به زير سلطه خويش درآوريم. م،اي  ساخته

ى مسـتعارى هسـتند كـه    هـا  اسـم  كلماتى چون آزادى، برابرى و بـرادرى در واقـع   -
برند. هنگامى كه حكومت شاهنشاهى ما آغاز گشت اين  را بكار مىها  آن فراماسونرهاى ما

آلى چون حق   كلمات را از صورت استعارى بودن بيرون آورده و به صورت عباراتى ايده
ين كـار را انجـام   تر غلط معنى ما آوريم. بدين  زادى، وظيفه برابرى و آرمان برادرى درمىآ

 ».افتيم با شاخ گاو درمى«دهيم و به اصط�ح  مى
را كـه خـوب باشـند، حفـظ      هـايى  آن بريم و تنهـا  از بين مى هرگونه قانونى را عم�ً 
خيص ما شايد هـم بعيـد نباشـد    كنيم. امروزه اگر دولتى عليه ما اعتراض كند بنا به تش مى

گرايى را شـروع كنـد، ايـن مبـارزه لزم و ضـرورى بـه نظـر         حتى اگر مبارزه عليه سامى
كند. از آنجا كـه در ايـن مـورد بـه تفصـيل       رسد. زيرا نسل آينده ما را آماده كارزار مى مى

 ايم، ضرورتى ندارد در اينجا مطالب راتكرار كنيم. بحث كرده

 ددولت قدرتمند يهو 
ى ما وجود ندارد. دولت توانمند مـا كـه   ها فعاليت هيچگونه محدوديتى براى حوزه - 

دهد. با واژه ديكتـاتورى كـه مفهـوم     العاده قانونى به بقا خويش ادامه مى در شرايطى فوق 
گردد. من اكنون در مقـامى هسـتم كـه بـا      شود، توصيف مى زور وقدرت از آن مستفاد مى
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نشينند  ه شما بگويم كه قانونگذاران در موقع مناسب به داورى مىكمال اطمينان و آگاهى ب
كنـيم و بـر    كنند. به زودى كشتار وحشيانه خود را آغـاز مـى   و سپس درمورد ما حكم مى

دهيم  يى خويش ادامه مىروا فرمان شويم. ما صرفاً براساس زور به مركب پيروزى سوار مى
هـاى   شـوند. حربـه   غلوب و مطيـع مـا مـى   زيرا همچون يگانه حزب حاكم، تمام نيروها م

رحمانه انتقـام گـرفتن و سرسـختانه     نامحدود ما عبارتند از حريصانه سوزاندن آدميان، بى
 توزى كردن. كينه 
گيرد، افراد بـا آرمانهـا و عقايـد     بنابه تحريك ما، ترور و وحشت همه جا را فرا مى - 

آليسـت) بـه    ايـده  ( گـرا   آرمـان طلب، عوام فريب، سوسياليست و  مختلف مانند سلطنت 
كوشند تا هر نوع نظم و آرامشـى را بـرهم    خدمت ما درخواهند آمد و بنا به اغواى ما مى

را دچار دگرگونى  ها دولت يىها طغيان زنند و همه جا را به آشوب بكشانند. وجود چنين
. تـا  شوند براى برقرارى صلح و آرامش همـه چيـز را فـدا كننـد     كند و مردم حاضرمى مى

زمانى كه به قدرت جهانى ما اعتراف نكنند و تا زمانى كه تسليم ما نشـوند، صـلح را بـه    
 سرزمينشان باز نخواهيم گرداند.

زنند تا دول جهان بر سر اسـتقرار سوسـياليزم بـه     در چنين شرايطى مردم فرياد مى - 
به مـا بپيوندنـد.    شود كه مردم باعث مىها  آن توافق برسند. اما تجزيه احزاب و نفاق ميان

بـازى   گردد و پول در ايـن ميـان نقـش مهمـى را     جدال بر سر قدرت، ميان مردم آغاز مى
 نزد ما ذخيره شده و پيروزى از آن ما خواهد بود. ها پول كند. بديهى است كه همه مى

م اي  ناآگاه مردمِ جوامعِ غيريهودى پى بردههاى   ما ازقبل به اتحاد ميان رهبران و توده - 
مـردم  هـاى    بدين معنى ميان رهبران و توده ايم.  و اقدامات لزم در اين زمينه معمول داشته

كـه تـوده   ايـم    و وضعى پيش آوردهايم   از طريق ايجاد ترس و وحشت، سدى ايجاد كرده
هـا   آن گيـريم و  را بدست مىها   مردم در آينده پشتيبان ما باشد. به زودى زمام رهبرى توده

 كنيم. شود، هدايت مى يمان ختم مىها هدف مسيرى كه به را در جهت
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براى آنكه از رهبرى توده ناآگاه مردم غيريهودى به كلى غافل نشويم هر چند گـاه   - 
كنيم و اگر نتوانيم اين كار را شخصاً انجام دهيم، تصدى  شركت مىها  آن يكبار در مراسم

كنـيم. پـس از آنكـه     د ما باشند، محول مىالعاده مورد اعتما اين امور را به كسانى كه فوق 
 توده مردم به رهبرى ما اعتراف كردند، آنگاه به طور خصوصى درباره مسايل سياسـى بـا  

 را بـه سـوى  هـا   آن دهـيم تـا   شويم و به آنان آمـوزش سياسـى مـى    وارد مذاكره مىها  آن
 مان سوق دهيم. ى دلخواهها هدف
شـود،   �ن روستا چه مطالبى تدريس مـى رود تحقيق بكند كه در مدرسه ف كسى نمى -

ولى به محض آنكه مردم ما از زبان يكى از مأموران سياسى دولت يا رهبر مملكت مطلبى 
 رسانند. را شنيدند، نه تنها آن را درسراسر كشور خويش بلكه آن را به تمام مردم جهان مى

مهـا و   ، اهـر ى غيريهـودى ها سازمان موقع موسسات و براى جلوگيرى از نابودى بى -
ايم و با دقت و ظرافت  كنند، تعبيه كرده را تنظيم مى ها سازمان فنرهايى كه گردش كار اين

كـه نظـم و همـاهنگى را    » سياسـت آزادى عمـل  « ايـم.   را كـار گذاشـته  ها  آن هر چه تمام
كنيم.  گيرد، درموقع لزوم به جاى اهرمهاى تنظيم كننده، پياده مى ازسازمانها و موسسات مى

ه بيان ديگـر، بـه درون سيسـتم مـديريت، قانونگـذارى، انتخابـات، و نيـز مطبوعـات و         ب
و ايـم    هاى شخصى و از همه مهمتر سيستم تعليم و تربيت اين جوامع دسـت بـرده   آزادى

 ايم.  را رواج داده» فلسفه آزادى«

 كشانيم جوانان مسيحى را به فساد مى 
را براسـاس  هـا   آن كنيم و رشاعرانه غرق مىما جوانان مسيحى را در دريايى از افكا - 

كنيم تا بتوانيم آنان را بـه فسـاد    پنداريم، تربيت مى را غلط مىها  آن ها و اصولى كه تئورى
 بكشانيم.

را به تعبير و تفسـيرهاى متنـاقض   ها  آن بدون آنكه قوانين را از اساس عوض كنيم، - 
شـود، بـه صـورت نتـايج      حاصـل مـى  كنيم تا آنچـه از ايـن تعبيـر و تفسـيرها      تبديل مى

شـوند، كـه چهـره واقعـى      گيرى باعـث مـى   چشمگيرى جلوه كند. البته چنين نتايج چشم
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قوانين، در پس اين تعبير و تفسيرها مخفى بماند و كارگزاران دولتى نتوانند اصـل قـوانين   
تفاسير از تعابير و  اند، را كه در شبكه درهم و برهمى از سيستم قانونگذارى محصور گشته

 تفكيك كنند.
 ناميم. مى» تئورى تفويض اختيار«اعمال روش باإل را ما  -
ممكن است بگوييد كه اگر غيريهوديان از نقشه و طرح ما آگاه شوند، عليه ما مسلح  -

اى  مان آغاز خواهند كرد. ولى ا قبل از وقوع چنـين حادثـه   گردند و ستيزى بزرگ عليه مى
مانورى خواهيم داد كه پشت هر انسان پرجرأتى را بلرزاند و انديشى خواهيم كرد و   چاره

ى ها دالن آن چاره اين است كه در زيرزمين شهرهاى بزرگ و پايتخت كشورهاى اروپايى
 كنيم تا موقع احساس خطر شهرها را منفجر سازيم عظيمى حفر مى
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ان مطالبى است كه قب� هـم  خواهم بگويم، در واقع تكرار هم آنچه كه من امروز مى -
و مردم به بازتاب و  ها دولت ام و خواهشم از شما اين است كه به خاطر داشته باشيد  گفته

دانـيم   دهنـد. حـال نمـى    انعكاس سياستشان در خارج از مرزهايشان، اهميت خاصـى مـى  
زادى المللى پيرامون مسايلى چون آ ى بين ها كنفرانس ى غيريهودى، درها دولت نمايندگان

كنند، تا چه حد  يا تساوى حقوق به منظور برانگيختن احساس احترام ديگران صحبت مى
كند هنگامى كه  نمايند. در هر صورت سياست ما ايجاب مى ها را درك مى  مفهوم اين واژه

درباره مسايلى چون تفويض اختيار، آزادى بيان، آزادى مطبوعات، آزادى مذهب، تساوى 
 هـا  ماليات ترام به مالكيت فردى، آزادى انتخاب مسكن، عدالت و تعييندر برابر قانون، اح

ها توجه داشته باشيم. به بيان ديگر، مـا بايـد    كنيم، بايد به معنى دقيق اين واژه صحبت مى
پرده با مردم در ميان نگذاريم و هر گاه ضـرورتى   اين مسايل را به طور خيلى صريح و بى

اسم نبريم. بالعكس بـه طـور   ها  آن ر قاطع و صريح ازحاصل شد كه مطرح بشوند، به طو
صحبت كنيم. دليل سكوت ما در اين باره ها  آن خيلى سربسته و بدون ذكر جزئيات درباره



 هاي يهوديان و صهيونيسم پروتكل   36

هـا   آن گذارى نشده باشند، يعنى مردم تصور دقيقى از  آن است كه وقتى مقولت بال اسم
ز اضافه و چه چيـز كـم كنـيم و در    نداشته باشند، قطعاً دستمان باز خواهد بود كه چه چي

 شوند. نتيجه مردم متوجه چنين تغييراتى نمى

اى قائلنـد و   العاده  ناآگاه مردم براى نبوغ رهبران سياسى خود احترام فوقهاى   توده - 
كنند. اگـر چـه ايـن روش خشـونت بـار       تمجيد مىها  آن ى خشونت بارها روش حتى از

رود و بايد  ر عين حال، خود نوعى زيركى به شمار مىرهبران، رذالت و پستى است، اما د
 دانست كه چگونه اين نيرنگ را مدبرانه بكار گرفت.

 هدف ما دستيابى به يك قدرت جهانى است 
هايى   كنم كه وظيفه قوم ما پياده كردن برنامه توجه جهانيان را به اين نكته جلب مى - 

براى ما ضرورى است كه پيش از هر چيـز بـه    لذا ايم.  را طراحى كردهها  آن است كه قب�ً
پروايى، گستاخى و زورگـويى بـا    پرورش خويش بپردازيم و طورى بارآييم كه روحيه بى

 مان عجين شود تا بتوانيم موانع را از سرراهمان برداريم. شخصيت
هنگامى كه كودتاى ما با موفقيت صورت گرفت به قشرهاى مختلف مـردم چنـين    - 
 گوييم: مى

رفـت. اخـت�ف    گذشته به شما بسيار بدگذشت و هر آنچه داشتيد رو به تباهى مىدر 
ها را كه همه از علل بيچارگى شما بودند، نابود خواهيم  گرايي لهجه و زبان، مرزها و مليت

ساخت و به شما آزادى اعطا خواهيم كرد. در عوض شما بايد تسليم ما بشـويد. آنچـه را   
كنيم اگر تأييد كرديد، اين خود عادلنه خواهد بود. توده مردم  كه به شما عرضه و ارائه مى

به زودى به تمجيد و تحسين ما خواهند پرداخت و ما را بر سر دست بلند خواهند كرد و 
اى   وسـيله  آن روز، روزى است كه اميد و آرزوهاى ما برآورده شـده اسـت. رأى، اصـولً   

دهـيم كـه حتـى     قدرت بمانيم. به افراد ياد مـى كنيم تا بر سر  است كه ما از آن استفاده مى
گيرى به توافـق برسـند. اعمـال چنـين      ها، براساس رأى آيى دركوچكترين مجامع وگردهم

 اى موجب خواهد شد كه اكثريت مردم به جاى سرزنش، ما را مورد تأييد قرار دهند. رويه
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يشان وادار به ها تتفاو همه مردم را بدون در نظر گرفتن اخت�فات طبقاتى يا ساير - 
يابى به يك اكثريت قاطع كافى  كنيم زيرا رأى افراد تحصيل كرده براى دست رأى دادن مى

كنيم كه خود افراد داراى اعتبـار و اهميـت هسـتند. اهميـت      نيست و نيز به مردم القاء مى
د بـه  بريم و اجازه اظهار وجـو  خانواده و نقش تربيتى آن را در ميان غيريهوديان از بين مى

دهـيم   اجازه نمىها  آن دهيم زيرا توده مردم بايد صرفاً به وسيله ما اداره شود. به كسى نمى
بايـد  هـا   آن رسى بكنند. دهيم كه تقاضاى داد روى ما بايستد. حتى فرصت نمى در كه رو

 ما واطاعت از ما عادت كنند. ها حرف به شنيدن
كننـد و در جهـت    د را انتخـاب مـى  توده مردم ناآگاه بنا به راهنمـايى مـا سـران خـو     

نمايد و تسليم رژيم ما خواهند شد زيرا مسـتمرى و درآمـد و نيـز     دلخواهمان حركت مى
 منافعش، همه در دست رهبران رژيم ما است.

چهارچوب سيستم حكومتى كه ما در آينده آن را عرضه خواهيم كرد، بايد به وسيله  -
 فراد متعددى دست اندركار سـاختن و پـرداختن  ريزى شده باشد. زيرا اگر ا يك نفر طرح 

ى مختلف اين سيستم باشند، چهارچوب چنين سيستمى چندان محكم و اسـتوار  ها بخش
نخواهد بود. اگر ما شناختى درباره نحوه عملكرد سيسـتم داشـته باشـيم، اشـكالى پـيش      

ـ     ردازيم نخواهد آمد ولى هيچگاه نبايد به بحث و تبادل نظر درباره طـرح كلـى سيسـتم بپ
شـود   زيرا بسيارى از اسرار آن كشف خواهد شد. به ع�وه بحث و تبادل نظر موجب مـى 

كه افراد به برداشتهاى متفاوتى برسـند و ايـن خـود موجـب تغييـر و دسـتكارى سيسـتم        
خواهيم سيستم حكومـت تغييـر كنـد و كـارى را كـه نوابـغ        شود. در حالى كه ما نمى مى
 اى افراد منتخب مت�شى شود. دست توده ناآگاه يا عدهاند، به  مان انجام داده قوم
سيستمى كه دربال از آن ياد شد، سايرموسسات موجود رابه زودى واژگون نخواهد  - 

گذارد كه نتيجتاً منجر به تغييرات كلى و همه جانبه  اثر مىها  آن كرد بلكه تنها روى اقتصاد
 روند. سيستم تحليل مى موسسات خواهد شد و سرانجام همه موسسات در درون

 سم آزادى 
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مانند وزارت، نمايندگى، سنا، شـوراى دولتـى،   هايى   در تمام كشورهاى جهان واژه - 
شوراى قانونگزارى و هيأت اجرايى، عليرغم تنوع و تعددشـان همگـى مفهـوم دولـت را     

 رسانند و ضرورتى ندارد كه من درباره رابطه اين موسسات با يكـديگر صـحبت كـنم.    مى
زيرا همه شما به اين امر واقفيد. تنها توجه شما را به اهميت كاركرد اين موسسات جلـب  

كنم. اين موسسات وظايف دولت را (قانونگزارى، قضايى، اجرايى) بين خـود تقسـيم    مى
كنند. حال اگر قسمتى از ماشين  اند و مانند اعضاى مختلف بدن انسان با هم عمل مى كرده

 ميرد. شود و سرانجام مى ام دستگاه دولت مثل بدن انسان بيمار مىدولت صدمه ببيند، تم
خواهم نتيجه بگيرم كه اگر سم آزادى را به درون يكى از  با توجه به مقدمات بال مى -

ها نفوذ كـرده و سـرانجام موجـب نـابودى      بافتهاى دولت تزريق كنيم، سم به ديگر بافت
 كند. خوبى روشن مىشود. گفتار زير اين مطالب را به  دولت مى

دارى راه يافـت، سيسـتم حكومـت     از زمانى كه سياست آزادى طلبى به امر مملكت -
 مطلقه جاى خود را به حكومت مشروطه داد و بدينسان مردم غيريهودى بـا دسـت خـود   

ى مطلقه را كه از ثباتى نسبى برخوردار بودند، متزلزل ساختند. زيرا حكومـت  ها حكومت
، سوءتفاهم، كشمكش، عدم توافق و برخورد ميـان احـزاب چيـزى    نظمى مشروطه جز بى

آورد. به عبارت ديگر، مشروطه مكتبى است كه جز نـابودى دولـت هـدفى     ديگر ببار نمى
ديگرندارد. بايد افزود كه تريبون سخنرانان از جمله عواملى بوده است كـه در واژگـون و   

 ى كـرده اسـت. پـس از آنكـه    ى مشروطه نقش بسيار مهمى بـاز ها حكومت متزلزل كردن
ى مشروطه يكى پس از ديگرى بر اثر حمله و انتقادهاى شديد واژگون شدند، ها حكومت

مردم به فكر حكومت جمهورى افتادند. آنگاه به وساطت قوم ما رؤساى جمهورى ازميان 
آنكه خود بدانند، دست نشاندگان ما را بـه   توده مردم انتخاب شدند. يعنى غيريهوديان بى

دارى صورت گرفته است، بـه   مر مملكتذيرفتند. همه تحولت بال كه در اهبرى خود پر
 مثابه نقبى است كه به دست ما زيرپاى مردم غيريهودى حفر شده است.
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در گفتار بال نشان داديم كه به وسـاطت مـا حكومـت از مطلقـه بـه مشـروطه و از        -
ى حكومت ها ويژگي اندكى دربارهخواهيم  مشروطه به جمهورى تحول پيدا كرد. اينك مى

 جمهورى بحث كنيم:
تـرين   تحـت نفوذمـان را مـا از ميـان موثـق      ى غيريهودىها حكومت رييس جمهور -

گيـرى انتخـاب    كنـيم و سـپس او را براسـاس رأى    مان نامزد مى نشاندگان عوامل و دست 
 نماييم. مى

ـ    از آنجا كه قوانين را ما از قبل تدوين كرده - ر و تعـويض قـانون را از   ايـم، حـق تغيي
نمـاييم تـا    كنيم. در عوض او را به رياست كل قـوا منصـوب مـى    رييس جمهور سلب مى

فـرد فاقـد اختيـارى     بتواند درموقع لزوم، ازقانون اساسى دفاع كند. رييس جمهور، عمـ�ً 
 ايم.  است كه هدف و مسئوليتش تنها حفظ قوانين است كه ما از پيش تدوين كرده

توانـد در   باشد و كسى جز ما نمـى  ن است كه كليد معما، در دست ما مىروش بسيار -
 قوانين دخل و تصرفى به عمل آورد.

ى غيريهودى، حـق استيضـاح كـردن دولـت را از ريـيس      ها دولت در قانون اساسى -
وسـيله   رسـانيم تـا بـدين    كنيم و تعداد نمايندگان را به حداقل ممكن مى مجلس سلب مى

سياسى را در دل مردمى كه مشتاق مسايل سياسى هستند، بكشيم. اگر  بتوانيم شور و شوق
آوريم كه گروه بسـيارى از   يى به بار آورد، آنگاه وضعى پيش مىها دشواري اى چنين رويه

 ى سياسى تمايل پيدا كنند.ها فعاليت مردم به
حق انتصاب معاون رييس جمهور، رييس و معاون مجلس سنا را به ريـيس جمهـور    

دهيم به طورى كه مجلـس در هـر    كنيم و تعداد جلسات مجلس را كاهش مى مى تفويض
ماه بيش از چند جلسه نداشته باشد. وانگهى به رييس جمهور كه رييس قوه مجريـه هـم   

اختيار خواهد داشت كه اعضـاى   كنم. مث�ً هست، اختياراتى در مورد مجلس، تفويض مى
ا منحل كند. اما براى آنكه عواقب و نتـايج  مجلس را براى توضيح فراخواند و يا مجلس ر
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انديشى  ما نشود، بايد چاره هاى   چنين اعمالى كه همگى غيرقانونى هستند،گريبانگير برنامه
 كنيم.
همانطورى كه يادآور شديم، به رييس جمهور طبق قانون اختياراتى داده شده اسـت.   

مطلقـه ميـل نكنـد، وزيـران و     ولى براى آنكه با استفاده از اختياراتش به سوى حكومـت  
داريم تا با اقدامات خود از اعمال نفوذ او جلوگيرى كننـد. البتـه    رتبه را وامى مقامات عالى

بهتر است كه اين كار به وسيله شوراى وزيران، سنا و شوراى دولتى انجـام بگيـرد تـا بـه     
 وسيله افراد.

كند و هر زمان كـه مـا    رمىرييس جمهور، بنا به تشخيص ما قوانين را تعبير و تفسي - 
تواند قوانين را تغيير دهد. به ع�وه به بهانه رفاه و سـعادت مـردم،    به او ديكته كرديم، مى

 او اين حق را خواهد داشت كه قوانين جديدى پيشنهاد كند.

 هدف ماست ها دولت نابودى 
ريهـودى را  ى غيهـا  دولت گفتيم اندك اندك زمينه نابودى با توجه به آنچه كه قب�ً - 

گيريم. پـس از اينكـه بـه قـدرت دسـت       كنيم و سرانجام قدرت را به دست مى فراهم مى
يافتيم، به طور نامحسوسى اصول قانون اساسى دول غيرصهيونيست را گام به گام حـذف  

كنيم و هنگامى كه زمان موعود فرا رسيد، حكومت مطلقه قوم خود را جايگزين هرنوع  مى
 سازيم. حكومتى مى

پيش از آنكه قانون اساسى دول غيريهـودى نـابود گـردد، ممكـن اسـت مـردم بـه         - 
اى، مردم در حالت بيم و انتظار به سر  ببرند. در چنين دوره  حقانيت حكومت مطلقه ما پى

هستيم به شـدت خسـته   ها  آن هاى دول خود كه ما موجد نظمى و نارسايى برند، از بى مى
 خواهند: شوند و از رهبران خود چنين مى مى

 هـا  نابسـاماني خواهيم كه همه مردم روى زمين را متحد سازد و  ما تنها يك پادشاه مى«
خـواهيم كـه بتوانـد صـلح و      كن سازد. پادشاهى مـى  و مذاهب ريشه ها مليت مرزها، -را 

 .»توانند به ما بدهند، براى ما فراهم آورد آرامشى كه رهبران فعلى نمى
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حكومت مطلقه قوم خـود را در دل همـه مـردم جهـان      براى آنكه آرزوى استقرار - 
يشان تيره كنيم. به طورى كه مـردم بـر   ها دولت ايجاد كنيم، لزم است كه رابطه مردم را با

 اثر اخت�ف عقيده، گرسنگى، بيمارى و كشمكش به تنگ آيند و جز بـه رهـايى از دسـت   
 گرى نينديشند.بخش ما، به چيز دي يشان و پناه بردن به حكومت نجاتها دولت
يى كه در پيش داريم كوشا نباشيم، و به ملل دنيا يـك  ها هدف اگر درراه رسيدن به - 

 يمان برسيم.ها هدف توانيم به لحظه فرصت نفس كشيدن بدهيم، به سختى مى

   11پروتكل شماره

شوراى دولت همانند گذشته، بيان كننده صريح قدرت قـانونى رهبـر بـه حسـاب      - 
كميتـه نظـارت بـر    «تـوان آن را   گزارى است كه مى ورا جزئى از قوه قانونآيد. اين ش مى

 نام نهاد.» هاى رهبر قوانين و تصويب نامه

مفاد بال جزئى ازقانون اساسى جديد به حساب خواهد آمد. به ع�وه انشاء قوانين  - 
 پذير است: و مقررات به طرق زير امكان

 شنهادات كميته نظارت بر قوانين.از طريق قوه مقننه، تحت پوشش پي -الف  
 ازطريق پيشنهاد رييس جمهور و با تصويب شوراى دولت -ب  
 در موارد ضرورى به وسيله كودتا -ج  
ايم و اينك انـدكى وقـت خـود را     درباره كليات مربوط به قوانين تقريباً بحث كرده - 

بحـث   تـى كـه قـب�ً   كنيم تا بتوانيم ماشين دولت را در جه صرف پرداختن به جزييات مى
ذكر جزييات آن است كـه آزادى مطبوعـات،    ايم، به حركت درآوريم و منظور من از كرده

گيرى و خ�صه بسيارى چيزهاى ديگـر را   ، آزادى عقيده، اصل رأىها انجمن حق تشكيل
بايد از لوح ذهن آدمى براى هميشه پاك كنيم. و يا اينكـه پـس از اعـ�م قـانون اساسـى      

تـوانيم   تغييرات بنيادى گردانيم. زيرا پس از انجام اين تغييـرات مـا مـى    جديد، دستخوش
 مقررات خود را به منصه ظهور درآوريم.
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اما اگر مدتى طولنى از اع�م و انتشار قانون اساسى بگـذرد، و مـا ايـن تغييـرات را      
ايجاد كنيم، در اين صورت خطرات قابل توجهى ما را تهديد خواهد كـرد. دليـل وجـود    

 توان در زير آورد: اين خطرات را مى
اگر ما تغييرات را عجولنه انجام دهيم، از لحاظ روانـى نـوعى تـرس ازتغييـرات در      

شود. از سوى ديگر اگر ما خيلى افراطـى در مـورد انجـام تغييـرات عمـل       مردم ايجاد مى
نـد كـه مـا    گوي ايم. و يا مـى  ناپذير خويش لطمه وارد ساخته كنيم، به شأن و پرستيژ لغزش

ايم. در اين صورت، بـاز   ايم كه مجبور به انجام چنين تغييراتى شده خطر را احساس كرده
خواهيم اين است كه از همان آغاز  شود. آنچه ما مى به پرستيژ قانون اساسى لطمه وارد مى

اع�م قانون اساسى و پيروزى، كودتا يعنـى در حـالى كـه مـردم جهـان هنـوز در حالـت        
العـاده قـوى، پرقـدرت و شكسـت      برند، فوراً احساس كنند كه ما فوق  ىوحشت به سر م

توانيم بدون مقاومت، آنچه را كه بر سر راهمان وجود دارد، برداريم و  ناپذير هستيم و مى 
چشـم  هـا   آن تقسيم نخواهيم كرد. در ايـن حـال  ها  آن به مردم تفهيم كنيم كه قدرت را با

 نشينند. و به انتظار دستور ما مىشوند  گذارند، راضى مى روى هم مى

 ما گرگيم 
دانيـد كـه    هاى اين گله هستيم. و شـما مـى   غيريهوديان گله گوسفندانند و ما گرگ - 

 افتد؟ زند، چه اتفاقى مى وقتى گرگ به گله مى
گويند آن است كـه   گذارند و چيزى نمى علت اينكه غيريهوديان چشم روى هم مى - 

ه محض آنكه دشمنان را رام و تمام احزاب را سـركوب كـرديم،   دهيم ب ما به آنان قول مى
گردانيم. ضرورتى ندارد كـه   باز مىها  آن گرفته شده است، بهها  آن هايى كه از تمام آزادى

هايشان در حال انتظـار   را براى بازگرداندن آزادىها  آن كشد كه بگوييم چه مدت طول مى
 داريم. نگه مى

 ايم؟ مشى را در پيش گرفته به چه دليلى ما اين خط - 
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كنـيم، توجـه    به مفهوم واقعى آنچه كه ما به ذهنشان فرو مى ها صهيونيستو چرا غير 
يش به جاى صـراط مسـتقيم، ايـن    ها هدف كنند؟ چرا قوم پراكنده ما براى رسيدن به نمى

 كند؟ همه راه پرپيچ و خم طى مى
ى فراماسونرى كـه ناشـناخته   ها سازمان دليلش آن است كه ما كارهايمان را به وسيله 

يمان گمان و سوءظن برنيـانگيزد و ايـن   ها هدف كنيم دهيم و كوشش مى هستند، انجام مى
 گله غيريهودى به فراماسونرى ما به پيوندد و به چشم رفقاى خود خاك بپاشد.

مـان در سراسـر جهـان از عنايـات      ما يهوديان برگزيده خداوند هستيم و پراكندگى - 
رود. در حالى كه اين خود  راكندگى ما در چشم همگان نوعى ضعف به شمار مىاوست. پ

يى بـر سراسـر جهـان قـرار     روا فرمان براى ما نوعى قدرت است. زيرا ما اكنون در آستانه
 ايم. گرفته
 فاصله زيادى نيست. ايم،  تا زمان بنا نهادن آنچه كه طرح كرده - 

 12پروتكل شماره 

هاى متعددى تعبير كرد. اما تعريفى كه ما از آزادى  وان به صورتت واژه آزادى را مى - 
 دهيم به شرح زير است: بدست مى

آزادى يعنى حق انجام دادن هر عملى كه قانون آن را مجاز بداند. چنين تعريفـى از   - 
يمان كمك كند. زيرا قانون در ها هدف تواند به بهترين وجهى ما را در رسيدن به آزادى مى
خواهيم، از قـانون حـذف و هـر     است و ما مختار خواهيم بودكه هر آنچه را مىدست ما 

 خواهيم، به قانون اضافه كنيم. آنچه را كه مى
 نحوه عملكرد مطبوعات در قلمرو حكومت ما به شرح زير خواهد بود:  - 
از آنجــا كــه مطبوعــات نقــش بســيار بزرگــى در بــرانگيختن و فرونشــاندن  -الــف  

 توانيم به موقع از چنين احساساتى در جهت رسـيدن بـه   ارند، لذا ما مىاحساسات مردم د
 يمان استفاده كنيم.ها هدف
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دانند مطبوعات در خدمت چه كسانى هستند، لـذا   از آنجا كه اكثريت مردم نمى -ب  
آوريم و حتى عواملى هم كه ممكن اسـت مطبوعـات را    را به خدمت خود در مىها  آن ما

 دهيم. د، زير نظارت و كنترل شديد قرار مىمورد حمله قرار دهن
العـاده سـنگينى    فـوق  هـاى    امروزه تأسيس، چاپ و نشر مطبوعات داراى هزينه -ج  

است. ولى وقتى كه ما به قدرت رسيديم، تنها در قبال دريافت ماليات، حق تمبر، و اخـذ  
ين طريق پول قابـل  دهيم و از ا سنگين، اجازه تأسيس مطبوعات را به افراد مىهاى   سپرده

آوريـم كـه    شود. از سوى ديگر، وضعى پيش مى توجهى هم به خزانه دولت ما سرازير مى
ى ها لغزش دولت ما از خطر حمله انتقاد مطبوعات مصون بماند و مطبوعات نتوانند روى

 دولت ما انگشت بگذارند.
 كنيم. طيل مىهرگاه بخواهيم، مطبوعات را به بهانه متشتت كردن افكار عمومى تع -د 
داريـم كـه گـاه بـه گـاه در مطبوعـات، بعضـى از         مـان را وامـى   بعضى از عوامـل  -ه 

خواهيم، مورد حمله قرار دهند. البته غرض از اينكار رد گم  هايمان را كه خود مى سياست
 كردن است.

 كنيم ما مطبوعات را كنترل مى 
ا در اختيـار مـردم   مطبوعات نخواهند توانست بدون اطـ�ع مـا كمتـرين خبـرى ر     - 

ايـم. زيـرا تمـام     يى رسـيده هـا  هدف بگذارند. البته در زمان حاضر ما تا حدودى به چنين
كننـد.   كانونهاى خبرى جهان اط�عات خود را از چند كانون خبرى محدود دريافـت مـى  

اى نزديك تماماً به دست ما خواهند افتاد و هر  اين چند كانون خبرى محدود كه در آينده
 كنند. كنيم، در سراسر جهان پخش مى ديكته مىها  آن آنچه را كه ما به

به مرحله اجرا درآوريم، ذهن و  ايم،  رى را كه در مورد مطبوعات انديشيدهاگر تدابي - 
آيد و آنان وقايع جهان را از پشت عينكهـاى رنگينـى    فكر غيريهوديان به تسخيرمان درمى

 نگرند. گذاريم، مى مىها  آن كه ما به چشم
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تشكيل  تواندمانع به راستى اگر در زمان حاضر، كشورى وجود نداشته باشد، كسى مى 
نامنـد، بشـود؟ مسـلماً بـا نـابودى       كشور ما كه غيريهوديان احمق، آن را دولت نامرئى مى

 نهند. به فرمان ما گردن مى ها دولت كشورهاى جهان همه
بگذار آينده مطبوعات را مجدداً بررسى كنيم. كسانى كه بخواهند به كارهايى چون  - 

ملزم به داشتن مدرك و اجـازه نامـه ويـژه     راها  آن چاپ و نشر كتب و روزنامه بپردازند،
اى محـروم گردنـد. بـا     نامـه  كنيم تا در صورت تخلف ب�فاصله ازمزاياى چنين اجازه  مى

اعمال چنين روشى مدرك تحصيلى نشانه لياقت فكرى خواهد شد و صـدور مـدرك بـه    
ـ   دست دولت خواهد افتاد تا توده مردم، از راهى كه مى ه بهانـه  خواهيم گمراه نشـوند و ب

 پيشرفت و ترقى دنبال اين و آن راه نيفتند.
آيا كسى از شما هست كه نداند اتكاء به انديشه و خيال آدميان، راه نـامطلوبى اسـت    

دهد و ماحصل آن هرج و مرجى اسـت كـه    هاى احمقانه سوق مى كه آدمى را به خيالبافى
 آيد؟ به وجودمى ها انسان بر سرقدرت بين

سـازد و هـر نـوع     دى از هر نوع قيد و بندى را به ذهن متبـادر مـى  واژه پيشرفت، آزا 
شكند. اگر اين اصل در همه موارد صدق نكند، لاقل در زمينـه هـرج و    محدوديتى را مى

مرج فكرى مصداق دارد. در چنين شرايطى هر كـس بـه تصـور آزادى بـه شـكار رقيـب       
شوند و همه به همديگر  مى اى از هرج و مرج گرفتار پردازد و همگى در شبكه خويش مى

 كنند. اعتراض مى
كنـيم. از مجـ�ت و نشـريات     اينك ما توجه خود را معطوف و متوجه مج�ت مى - 

كنـيم. چنـين    ادوارى، همانند روزنامه، ماليات، حق تمبر و نيز سپرده احتياطى وصول مـى 
تـب را  صفحه دو برابـر خواهـد شـد زيـرا مـا اينگونـه ك       30وجوهى براى كتب كمتر از 

رونـد   ترين نوع مطالب چاپى به شمار مى كنيم. اصول مج�ت، زهرآگين  تلقى مى» جزوه«
و كوشش ما آن است كه از سويى تعداد اينگونه نشريات كاهش يابـد و از سـويى ديگـر    



 هاي يهوديان و صهيونيسم پروتكل   46

نويسندگان مجبور شوند مطالب بلند بنويسند و حجم مطالـب زيـاد شـود و خواننـده از     
 شود. خواندن مطالب بلند، خسته

به ويژه وقتى كه اين نوع نشريات گران تمام شوند، رغبت مردم نسـبت بـه اينگونـه     
كنيم، روى ذهن خواننـده در   شود. در ضمن آنچه كه ما خودمان منتشر مى نشريات كم مى

دهيم، تـا   را به بهاى ارزان در دسترس قرار مىها  آن گذارد به ع�وه مان اثر مى جهت منافع
 حريصانه بخوانند.را ها  آن مردم
اى  كنـد و اگـر نويسـنده     وصول ماليات و اعمال مجازات، نويسندگان را وابسته مـى  

بخواهد عليه ما چيزى بنويسد كسى مبادرت به چاپ آن نخواهد كرد. ضمناً اگـر مطلبـى   
بخواهد چاپ بشود، ناشر يا چاپ كننده بايد براى چـاپ و نشـر آن از مقامـات مسـئول     

 هايى عليه ما در كار است. ابراين ما از قبل خواهيم فهميد كه چه نيرنگاجازه بگيرد. بن
روند. بنـابراين، دولـت مـا     نگارى دو عامل مهم تربيتى بشمار مى ادبيات و روزنامه  - 

آورد. چنين اقدامى تاثير نامطلوب مطبوعـات   را به تملك خويش درمىها   اكثريت روزنامه
دهد كه روى افكـار   اخته و ما را در موقعيتى قرار مىخصوصى را خنثى سهاى   و روزنامه

عمومى تاثير به سزايى بگذاريم. اگر اجازه و امتياز انتشـار ده نـوع روزنامـه را بـه مـردم      
دهيم. البته اين كار طـورى بايـد    بدهيم، امتياز انتشار سى روزنامه را به خود اختصاص مى

هايى   احتراز از ايجاد سوءظن، روزنامه صورت گيرد كه در مردم سوءظن ايجاد نكند. براى
دارنـد و بـدين طريـق     كنيم، به ظاهر نظراتى مخالف خودمان ابراز مـى  كه خود منتشر مى
مـان گرفتـار    مان نسبت به مـا كـام� برطـرف شـده، و بـه زودى در دام      بدگمانى مخالفان

 اى وارد كنند. توانند ضربه  شوند و نمى مى
ى رسمى هستند كه هميشـه  ها ارگان جاى دارند. در رده اولمخالفان ما در سه رده  - 

 چندان قابل م�حظه نيست.ها  آن كنند، اما تاثير عليه منافع ما قدعلم مى
اهميت  م�يم و كم ها  آن ى نيمه رسمى قرار دارند كه حم�تها ارگان در رده دوم - 

 است.
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 هستند اما در واقع مـا خـود  مان  در رده سوم كسانى قرار دارندكه به ظاهر، مخالف - 
رسد بـا   اين دسته، مطالبى وجود دارد كه به نظر مىهاى   ايم. در نوشته را تعيين كردهها  آن

ى ها مخالفت ى ظاهرى را از نوعها مخالفت مان اينگونه ما اصطكاك دارند. مخالفان واقعى
 را شناسايى كنيم.ها  آن شوند كه ما خود تلقى كرده و باعث مى

ما تركيبى خواهد بود ازمطالب گوناگون و حتى افكارى هاى   واى تمام روزنامهمحت - 
آنارشيسم) كـه  ( گرى و هرج و مرج طلبى چون اريستوكراتيك، جمهورى خواهى، انق�بى

همچون ويشنو معبود هندى صـد  ها   شوند. روزنامه تبليغ مىها   به وسيله اين گونه روزنامه
نگشتى قرار دارد و وظيفه آن نظـارت و سـلطه برافكـار    دست دارند كه بر سر هر دست ا

نيز شدت يافتـه و   ها دست شود، حركت عمومى است. هنگامى كه ضربان قلب تشديد مى
آيد، قوه  شود. زيرا وقتى فردى به هيجان مى افكار عمومى در جهت منافع ما سوق داده مى

پـذيرد. بـه عـ�وه افـراد      دهد و هرگونه نظر و پيشـنهادى را مـى   قضاوتش را از دست مى
بيـان  ها   كنند كه روزنامه پردازند، و فكر مى ما مىهاى   ناآگاهى كه به تكرار مطالب روزنامه

ها صرفاً بيانگر خواسـت و    باشند، سخت در اشتباهند. زيرا روزنامه مىها  آن كننده نظرات
ع به دنبال بيرقـى راه  كنند، در واق نظر ما هستند. افرادى هم كه سنجيده از احزاب دفاع مى

 ايم.  روند كه ما برايشان برافراشته مى
جوى خود را به حركت درآوريم، بايد نهايت دقتمان  مبارزههاى   براى آنكه روزنامه - 

اى را تحـت عنـوان بخـش مركـزى       را در تنظيم و ارائه مطالب بكار ببريم. البتـه موسسـه  
پردازيم. عوامل ما در ايـن   و مطالب مىها   كنيم و به گردآورى نوشته مطبوعات تأسيس مى

گيرند كه چه مطالبى را متناسب با روز  مركز بدون آنكه توجهى را جلب كنند، تصميم مى
ى متنـاقض و جنگـى دروغـين در قلمـرو مطبوعـات بـه راه       هـا  بحـث  منتشر كنند. ضمناً

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

 شود مطالب دروغ چاپ مىفقط  
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به دليل آنكه براى مـردم   ايم،  روشى كه ما براى تنظيم و ارائه مطالب در پيش گرفته - 
كند. ما از كـاربرد   باشد، اعتماد كامل آنان را نسبت به حكومت ما جلب مى نامحسوس مى

 توانيم گاه به گـاه احساسـات مـردم را نسـبت بـه      اين روش بسيار راضى هستيم زيرا مى
گوييم وگاه دروغ و زمانى هم  مسايل سياسى برانگيخته و يا فرو نشانيم. گاه حقيقت را مى

كنـيم، زيـر آنـان     كنيم. ما مطمئنيم كـه بـر دشـمنانمان غلبـه مـى      مطالب متناقض ارائه مى
 توانند همچون ما نظرات خود را از طريق مطبوعات ابراز كنند. نمى
ى ظاهرى خـود را در  ها مخالفت وم قرار دارند وگفتيم كه مخالفان ما كه در رده س - 

هـا   آن ى نيمه رسمى خود، انتقاداتها ارگان دارند، هرگاه لزم باشد در مطبوعات ابراز مى
 كنيم. را قوياً تكذيب مى

هـاى    حتى اگر امروزه، مطبوعات فرانسه را به عنوان مثال در نظر بگيريم، به نشـانه  - 
ى مطبوعات به طور ها ارگان بريم. تمام وبى در آنجا پى مىهاى فراماسونرى به خ همكارى

كنند مگر  اسرارآميزى با هم در ارتباطند و چون پيشگويان قديم منبع اط�عات را افشا نمى
آنكه همگى تصميم به افشاى منبع بگيرند. و تا زمانى كه اسرار، در اختيار تعداد محدودى 

توجه اكثريت مردم كشور را جلـب كـرده و تـوده    نگاران  باشد، پرستيژ و منزلت روزنامه 
 افتند. راه مىها  آن مردم با شور و شوق به دنبال

 هـا  استان ى حساب شده خود را در زمينه مطبوعات به سطحها فعاليت ما بايددامنه - 
هايى كه تسلط ما را بـر مراكـز كشـورها      گسترش دهيم. يعنى برانگيختن اميدها و انگيزه

كنـيم كـه    هـا وانمـود مـى    برايمان ضرورت تام و تمام دارد. به پايتخـت  شوند، موجب مى
هسـتند. البتـه منبـع واقعـى بـروز       ها استان ى مستقل مردمها خواست ،ها خواست اينگونه

خـواهيم ايـن اسـت تـا آن موقـع كـه        ما هستيم. آنچه كه مى ها استان اينگونه حوادث در
تخت كشـورها را در محاصـره افكـار عمـومى     حداكثر قدرت را در اختيار داريم، بايد پاي

 قرار دهيم. ها استان مردم
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بريدن از رژيم گذشته و پيوستن به رژيم جديد كه به نظر ما منجر به غلبه كامل بر  - 
نام دارد. در اين دوره نبايد به مطبوعات اجازه داد كه » دوره انتقالى«شود،  تمام رژيمها مى

منعكس كنند. براى رژيم جديد ضـرورى اسـت، همـه را    هاى مردم را  ها و كژى نادرستى
 كن گرديده است. متقاعد كند كه جنايت به كلى ريشه 

اگر مواردى از جنايت به وقوع پيوست، فقط بايد قربانيان و شـاهدان آن از موضـوع    
 با خبر باشند نه كس ديگر.

 13پروتكل شماره 

كند كه آرام و ساكت بنشينند  ور مىنياز به قوت و غذاى روزانه، غيريهوديان را مجب - 
كنيم  و در صف خدمتگزاران متواضع ما درآيند. از ميان همين افراد، عواملى را انتخاب مى

 فرستيم. و به مطبوعات مى

اين عوامل مسايلى را كه به مصلحتمان نيست تـا بـه صـورت اسـناد رسـمى منتشـر        
حال ما در جريان اينگونه مباحثات  دهند. در عين بشوند، مورد بحث و تبادل نظر قرار مى

خواهيم، به وسيله مطبوعات به  گيريم و مطالب بحث شده را آن طور كه خود مى قرار مى
كنيم. بديهى است كه وقتى موضوعى در بين مردم جا افتاد، كسى جـرأت   مردم عرضه مى

را از كند كه خواستار نفى و ابطـال آن بشـود. بـه عـ�وه درموقـع لـزوم فكـر مـردم          نمى
اند، منحرف كرده و متوجه مسايل ديگـرى   موضوعاتى كه به وسيله مطبوعات مطرح شده

 كنيم. مى
تـرين مسـايل    فكرى هستند كه از فهم پـيش پاافتـاده    افراد كوته  ها يهوديغير اصولً 

 جـز بـراى  هـا   آن سياسى عاجزند. وانگهى مسايل سياسى، مسايلى هستندكه درك و فهـم 
 باشد. راح و خالق اينگونه مسايلند، براى ديگران دشوار مىكه خود ط هايى آن

با توجه به آنچه كه در بالگفته شد، غرض مـا از جلـب افكـار تـوده مـردم، فقـط        - 
تسهيل كار خود ما است و اگر به دنبال گرفتن تأييد مردم براى اين يا آن مسـأله هسـتيم،   
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كنيم كه ما در پى  به مردم اع�م مى مانهاي  كنيم. در نوشته زنيم و عمل نمى صرفاً حرف مى
 خوشبختى و سعادت عموم هستيم.

ى سياسـى،  هـا  بحـث  كه ممكن اسـت در  هايى آن براى منحرف كردن فكر و ذهن - 
كشـيم و   برايمان مشك�تى ايجاد كنند، مسايل جديدى چون مسايل صنعت بـه پـيش مـى   

دهـيم كـه اينگونـه     م اجازه مىگذاريم و به مرد مىها  آن عنوان مسايل سياسى جديد روى
مردم تمايـل دارندكـه در زمينـه    هاى   مسايل را مورد بحث و بررسى قرار دهند. البته توده
مشتبه شود، و ندانند كـه دربـاره   ها  آن مسايل سياسى غيرفعال باشند. لذا براى آنكه امر به

و رفـتن بـه   را به مسايلى چون تفـريح، سـرگرمى   ها  آن كنند، فكر چه موضوعى بحث مى
داريم كه به مسـايلى چـون    كنيم. و در همين اثناء، مطبوعات را وامى كلوپها و... جلب مى

 ها و مسابقات هنرى و ورزشى بپردازند. بدون شك پـرداختن بـه اينگونـه مسـايل     رقابت
كند. اندك اندك به ابراز نكـردن عقيـده خـود     را از مسايل بنيادى دور و منحرف مىها  آن

خـواهيم و   پردازنـد كـه مـا مـى     ند و سرانجام، به تكرار همان چيزهـايى مـى  كن عادت مى
 توانيم به همكاريشان اعتماد كنيم. دهيم و مى بدينسان به فكر آنان جهت مى

 پيشرفت 
پردازان و افراد رويايى و بايد ايفا كنند، سرانجام  نقشى را كه آزادى خواهان، خيال  - 

بول همگان واقع گردد، به اجرا درخواهـد آمـد. بـدين    تا آن زمانى كه حكومت ما مورد ق
كوشـيم   مان خواهند بود و ما مى معنى تا زمان شروع حكومتمان اينان به خوبى در خدمت 

هاى خيالى و به ظاهر مترقيانه مشـغول   كه ذهن اينگونه افراد را به مسايل بيهوده و تئورى
پيشرفت، سرگرم كنـيم تـا سـرانجام از     كنيم. ما بايد آنقدر غيريهوديان را به مسايلى چون

آميز حقيقت  ، مانند يك عقيده سفسطه »پيشرفت«اى اظهار عجز كنند. كلمه  فهم هر مسأله 
 تواند درك كند. كند و اين موضوع را كسى جز ما قوم برگزيده خدا، نمى را لوث مى
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مسايل  هنگامى كه بر اريكه شاهنشاهى جلوس كرديم، سخنسرايان و سخنگويانمان - 
موردبحـث و بررسـى قـرار     انـد،  و مشك�ت بزرگى كه انسان را از انسـانيتش دور كـرده  

 دهند تا اينگونه مشك�ت تحت رهبرى ما حل و فصل شوند. مى
 هـا  قـرن  سياسـيمان در طـول  هـاى    اين ما بوديم كه مردم را گام به گام، طبق برنامـه  -

 ديدى به خود راه بدهد؟تواند در اين مورد تر هدايت كرديم. آيا كسى مى

 14پروتكل شماره 

هنگامى كه حكومت شاهنشاهى ما آغاز شد، همه اديان بايد از بين بروند، بـه جـز    - 
شك سرنوشت قوم مـا بـه عنـوان قـومى      دين ما كه همانا اعتقاد به خداى يگانه است. بى

سرنوشـت مـا    برگزيده با وجود خدا گره خورده، و هم اوست كه تقدير كار جهانيان را با
اى بايد از بيخ و بن كنده شود. حتى اگر اين كار   پيوند داده است. لذا ريشه هرگونه عقيده

به انكار وجود خدا كه ما امروزه شاهد آنيم، بيانجامد. اين كـار، نـه تنهـا در دوره انتقـال     
حكومت مفيد است. بلكه به سود جوانانى است كه در آينـده بـه تبليغـات مـذهبى ديـن      

دهند. دينى كه احكامى ثابت و پيشرفته دارد و تمام افراد جهان را بـه   ى گوش فرا مىموس
 دارد. اطاعت ما وامى

اسرارآميز و اعجـازانگيز ايـن ديـن    هاى   البته در تبليغاتمان روى مبانى تربيتى و جنبه 
كنـيم و ميـان نحـوه حكومـت      ورزيم و درموقع لزوم، مقالتى منتشر مـى  تأكيد فراوان مى
 آوريـم و اشــتباهات  بــه عمـل مـى  هـايى    ى گذشـته مقايسـه  هــا حكومـت  ربـانى خـود و  

كنيم و نيز حركات ددمنشانه  اى بسيار روشن، بازگو مى ى غيريهودى را به گونهها حكومت
يـادآور   انـد،  را شكنجه و انسـانيت را لگـدمال كـرده    ها انسان اى حكامِ ماجراجو كه عده 

انگيزيم. به نحـوى كـه مـردم آسـايش دوران بردگـى را       ىشويم و نفرت آدميان را برم مى
 برآسايش دوران پس از بردگى ترجيح دهند.
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 گيـرد، اعتبـار   ى غيريهودى كه با وساطت ما انجـام مـى  ها حكومت فايده تحولت بى 
يشان آنچنان خسته ها حكومت دهد و مردم از اوضاع نابسامان يشان را تنزل مىها حكومت

گردند هر نوع خفت و ذلتى را در دوران حكومت ما تحمل كنند و  شوند كه راضى مى مى
ى گذشته، به خـود راه  ها رنج يى چونها رنج هرگز جرأت رهايى از زير سلطه ما و تحمل

 ندهند.
اط�عى و  ما در عين حال اشتباهات تاريخى حكمروايان غيريهودى را كه در اثر بى - 

 كـه هـايى    دهيم و شكنجه مورد تأكيد قرار مى از مسايل رخ داده است،ها  آن فهم نادرست
شويم. روش و اصول كار ما بـر   يادآور مىاند   از دست اين گونه حكمروايان ديده ها انسان

كنيم عالى و خالى از عيـب اسـت    اين حقيقت مبتنى است كه، آنچه ما عرضه و تفسير مى
 گردد. ولى آنچه در گذشته وجود داشته بايد مرده و مت�شى شده تلقى

دهنـد.   هاى عقايد و مذاهب را مورد بحث و بررسى قرار مـى  فيلسوفان ما نارسايى - 
اما كسى نبايد اعتقادات واقعى مذهب ما را مورد بررسى قرار دهـد. زيـرا هـيچكس جـز     
خودمان نبايد از كار دينمان سردربياورد. وانگهى، افراد قوم خودمان هم حق برم� كـردن  

 ند داشت.اسرار دين را نخواه
روشنايى و پيشرفت ما ادبياتى پست، كثيـف  هاى   معروف به سدههاى   دراثناى سده - 

دهـيم كـه ايـن     آور رواج داديم و تا مدتى پس از به قدرت رسيدنمان اجـازه مـى   و تهوع 
خودمـان  هـاى    سبك ادبيات به حيات خود ادامه دهد. تا بتوانيم بدينوسيله در برابر برنامه

و رخوت در مردم ايجاد كنيم. به ع�وه افرادى آگاه و كارآزموده به رهبـرى  نوعى آرامش 
پردازيم تا بـدين   كنيم و به ايراد سخنرانى و نشر مقالتى ويژه مى غيريهوديان منصوب مى

اثـر گذاشـته و آنـان تنهـا آن دسـته از معـارف و        هـا  يهوديوسيله بتوانيم روى ذهن غير
 ايم را تدارك ديده ها  آنقب�  ه ما است و مامعلوماتى را كسب كنند كه دلخوا

   15پروتكل شماره 
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كه در همـه جـا    -هنگامى كه سرانجام به طور قطع، در اثر يك كودتاى يك روزه  - 
اعتبـارى   پيوندد به مقام شاهى نائل آمديم، و نيز هنگامى كه بـى  طى يك روز به وقوع مى

ن كار وقت زيادى لزم دارد شـايد يـك   اي( مورد قبول همگان واقع شد  ها حكومت همه
اى  قرن طول بكشد كه اين اتفاق به وقوع بپيوندد)، ديگر اجازه نخـواهيم داد كـه توطئـه    

عليه ما صورت بگيرد. لذا هر كسى كه اسلحه به دست بگيرد و بخواهد عليه شاهنشـاهى  
 م كشت.رحمى خواهي ما كه در شرف شكل گرفتن خواهد بود، قيام كند، او را با بى

كـه اينـك    هايى آن كنيم. البته را نابود مى» انجمنهاى مخفى«اى مانند  هر نوع موسسه  
 باشند. لـيكن بعـداً فعاليـت    مان مى وجود دارند، براى ما شناخته شده هستند و در خدمت

كنـيم. بـه    دور از اروپا تبعيد مـى هاى   را به قارهها  آن را ممنوع اع�م كرده و اعضاىها  آن
وه به وضع غيريهوديان فراماسون كه اط�عات زيادى درباره اوضاع ما دارند، رسيدگى ع�
را ممكن است به دليلى نگه بداريم ولى آنان را براى هميشـه  ها  آن اى از كنيم و عده  مى

ى ها انجمن گذرانيم كه به موجب آن تمام اعضاى ترسانيم. به ع�وه قانونى مى از تبعيد مى
 بعيد از اروپا واقع شوند.مخفى، مشمول ت

 تصميمات حكومت ما قطعى و ليتغير است. - 
ايـم، تنهـا راه    نظمى و نابسامانى ايجاد كـرده  در جوامع غيريهودى كه ما در آنجا بى - 

آميـز   ى خشـونت  هـا  روش ممكن براى برقرارى نظم و اعمال حاكميت، همانا اسـتفاده از 
بايـد فـداى رفـاه    هـا   آن ايد به قربانيان نمود. زيرااست و در اين زمينه هيچگونه ارفاقى نب

آينده بشوند و رسيدن به رفاه عمومى حتى اگر به قيمت قربانى شدن عده خيلـى زيـادى   
رود. اصول اعمـال قـدرت، ثبـات حكومـت را      بشود، وظيفه اصلى هر دولتى به شمار مى

تـا سـالهاى اخيـر    شود كه بتوان زور گفـت.   كند و قدرت هم زمانى كسب مى تضمين مى
سياست اعمال زور بر روسـيه حـاكم بـود وحكومـت مسـتبد ايـن كشـور، تنهـا دشـمن          

كرد چنين وضعى را  بر آن حكومت مى» سول«رفت. ايتاليا نيز كه  سرسخت ما به شمار مى
ايتاليا را به خاك و خون كشيد و كسان فراوانى را تكه پاره كرد ولى چون » سول«داشت. 
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مانندى برخوردار بود، مردم را  نه داشت و از شهامت و قدرت فكرى بىقدرتى فرعون گو
 هيپنوتيزم كرده بود، و كسى ياراى برابرى با وى را نداشت.

 لژهاى فراماسونرى 
مان، روشى متنـاقض دربـاره مسـايل سياسـى در پـيش       تا پيش از آغاز شاهنشاهى - 
ر تمـام كشـورهاى جهـان ايجـاد     گيريم. بدين معنى كه لژهاى فراماسونرى آزادى را د مى
ى هـا  فعاليـت  كـه در زمينـه   هـايى  آن دهـيم و تمـام   را گسترش مىها  آن كنيم و سپس مى

تـوانيم عوامـل    كنيم. زيرا در ايـن لژهـا مـى    اجتماعى مشهور باشند، به اين لژها جلب مى
گـاه  توانند روى ديگران اثر بگذارنـد، پيـدا كنـيم. آن    اصلى جاسوسى و نيز، عواملى كه مى

تمام لژها را تحت رهبرى يك اداره مركـزى، كـه اعضـاى آن همـه از حكمـاى قوممـان       
آوريـم. تمـام لژهـا نماينـدگانى در اداره مركـزى       درمـى  اند، هستند، و براى همه ناشناخته

سـرى بـه لژهـا اعـ�م     هاى   خواهند داشت كه به وسيله اين نمايندگان دستورات و برنامه
كنـيم.   ن عناصر انق�بى و ليبرال نوعى وصلت و ارتباط برقرار مىشود. در اين لژها، بي مى

تركيب اين لژها طورى خواهد بود كه از همه قشرهاى جامعـه، افـرادى در آن عضـويت    
ى مخفى لژها را از همان آغـاز تأسـيس و   ها طرح ى سياسى وها فعاليت داشته باشند. البته

المللـى از جملـه    هاى ملى و بـين   ه پليسگيريم. بايد اضافه كرد ك گشايش لژ، زيرنظر مى
كسانى خواهند بـود كـه در ايـن لژهـا عضـويت پيـدا خواهنـد كـرد. طبيعـى اسـت كـه            

 غيريهوديان از ماهيت واقعى كار لژها سردرنخواهند آورد به جز خود ما.
پذيرند، كسانى  ى مخفى را مىها انجمن افرادى كه با شور و شوق فراوان، عضويت - 

مغزنـد كـه هنگـام     باشند و نيز افرادى سبك  ر زندگى دنبال هوى و هوس مىهستند كه د
يمان و نيز به راه انداختن ماشينى كه خود طراح آنيم، مشكلى برايمان ايجاد ها طرح اجراى

 نخواهند كرد.
اگر در اين دنيا نابسامانى و اغتشاشاتى رخ داد، بدانيد كه اينگونه اغتشاشات را ما بـه   

 تا بتوانيم همكارى افراد را با هم از بين ببريم. ايم،  وجود آورده
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به خـاطر  ها  آن اى از پذيرند. عده غيريهوديان بدون كنجكاوى، عضويت لژها را مى - 
مالى و بعضى هم به خاطر رسيدن به موقعيت، شهرت و نيـز مـورد سـتايش    هاى   استفاده

بسـيار   هـا  خواسـت  ن اينگونـه آيند، ما هم در بـرآورد  واقع شدن، به عضويت لژها در مى
 ايم.  بخشنده

آوريم، اين است كه غيريهوديـان پـس    علت اينكه موجبات موفقيت آنان را فراهم مى 
پذيرند.  هاى ما را بدون مقاومت مى از كسب موفقيت دچار غرور و خودبينى شده و تلقين

ودى را بـه سـادگى   توان حتى آگاهترين فرد از افراد غيريه دانيد كه تا چه حد مى شما نمى
در اثر ايجاد غرور ناشى از موفقيت، به تسليم واداشت. همانقـدر كـه مـا بـراى موفقيـت      

دهند و حاضـرند بـراى    اهميت قائل نيستيم، غيريهوديان دو چندان به موفقيت اهميت مى
يابى به موفقيت، خود را فدا كنند. همـين ويژگـى و خصـلت درونـى غيريهوديـان       دست

 خواهيم سوق دهيم. كند تا آنان را در جهتى كه مى كرده و به ما كمك مىمشكل ما را حل 
هـاى   داريم كه به بحث و بررسى پيرامـون محـدوديتها و نارسـايى    را وامىها  آن مث�ً 

رود  فهمند كه اين كار نوعى سرگرمى به شمار مى بپردازند. اما آنان نمى» فردگرايى«فلسفه 
گرايى خـود، نقـض و لگـدمال كـردن مهمتـرين قـانون       هاى فلسفه فرد و معرفى نارسايى

 طبيعت است.
اى واداريم، آيا اين دليل كوتـه   را به كارهاى احمقانهها  آن ايم حال كه ما موفق شده - 

دهد كه مغزو فكر ما از فكر غيريهوديان تكامل يافته  نيست؟ آيا اين نشان نمىها  آن فكرى 
 يت ما خواهد شد.تر است؟ بدون شك همين امر موجب موفق 

نگـر و دورانـديش     مان در روزگـاران گذشـته آينـده    به راستى چقدر حكماى قوم - 
استفاده نمـود و  اى   وسيله ى مهم بايد از هرها هدف براى رسيدن به«گفتند  كه مىاند   بوده

اگر چه غيريهوديان قربانيان زيـادى  ». فدا كرد ها هدف قربانيان فراوانى را براى رسيدن به
نسبت بـه تعـداد   اند   اند، معذالك تعداد قربانيان قوم ما كه مليت ما را نجات بخشيده  داده

 آنان بسيار اندك است.
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مـا  هاى   كه مانع انجام برنامه هايى آن ناپذير است. مرگ، براى همه يك امر اجتناب  - 
ز جمله اين افـراد  را نابود كنيم. اها  آن شوند، بهتر است كه مرگشان را جلو بياندازيم و مى

كشـيم كـه جـز     را مـى هـا   آن كننـد. طـورى   فراماسونرهايى هستند كه عليه ما اعتراض مى
بـريم كـه خـود     را ازبـين مـى  هـا   آن مان كسى متوجه نشود. حتى طـورى  برادران همخون

ناشى از نوعى بيمـارى بـوده اسـت. البتـه     ها  آن قربانيان هم نفهمند و به نظر آيد كه مرگ
 دمان حق افشاى اين راز را ندارند.برادران خو

كنيم، بايد افراد قـوم خودمـان و نيـز     هنگامى كه ليبراليسم را در غيريهوديان تبليغ مى 
صـورت نگيـرد تـا    هـا   آن عواملمان، بدون چون و چرا تسليم شوند و اعتراضى از جانب

 رفتار كنيم. ها يهوديچون غير ها، آن مجبور نشويم كه با
شـديد مـا موجـب گرديـده كـه قـدرت اجرايـى قـوانين حقـوقى           نفوذ و دخالت - 

كـه از  اى  گونـه  غيريهوديان به كمترين ميزان، كاهش يابد. البته تعبير و تفسيرهاى ليبـرال 
آيد، به نوبه خود، موجب مت�شى شـدن قـدرت قـوانين شـده اسـت.       قوانين به عمل مى

كنيم. بـه   ديكته مىها  آن ما بهگيرند كه  قضات، درباره مسايل اساسى همانگونه تصميم مى
بينند. البته ما ايـن   دهيم مى ع�وه مديران غيريهودى موضوعات را آن طور كه ما جلوه مى

كارها را بدون آنكه خود، ظاهر شويم و صرفاً از طريق افرادى كه آلت دستمان هستند، به 
، با ما بـه مشـورت   رتبه غيريهودى آوريم. حتى سناتورها و مقامات عالى مرحله اجرا درمى

 پردازند. مى
ها  ى قابل توجهى از لحاظ استعدادها و توانايىها تفاوت ميان قوم ما و غيريهوديان - 

وجود دارد و همين امر موجب شده است كه قوم برگزيده ما از بالترين ميـزان انسـانيت   
مانشان بـاز  برخوردار باشد و از غيريهوديان متمايز گردد. غيريهوديان گرچه به ظاهر چش

مگر در زمينه مسـايل مـادى)   ( بينند. به عبارت ديگر، قدرت ابداع  است، ولى چيزى نمى
ندارند و شايد به همين دليل است كه طبيعـت، خـودش از قبـل مقـدر كـرده اسـت كـه        

 جهانيان را هدايت كنيم و بر آنان حكمروا باشيم.
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 ما خواستار تسليم بدون قيد و شرطيم 
مـان   مت خود را آشكارا آغاز كرديم و زمان شكوهمند حكمروايىهنگامى كه حكو - 

كنيم كه قوانين را سـاده، مختصـر، ثابـت و بـدون      فرارسيد، به تمام قانونگزاران اع�م مى
شـوند.  هـا   آن هرگونه تعبير و تفسير وضع كنند تا همگان به راحتى موفق بـه فهـم كامـل   

بخشد، تسليم بدون قيد و شرط در برابر  مهمترين عاملى كه به قوانين ضمانت اجرايى مى
مقررات است. بدين معنى كه مقامات پايين، از مقامات بال اطاعت كنند تا امكان هرگونـه  

 اى از بين برود.  سوءاستفاده
براى كسانى كه بخواهند از مقام خود سوءاستفاده كنند، شديدترين مجازات را درنظر  

كنيم. زيـرا حركـت سـريع     مديران را بادقت نظارت مى ايم. به ع�وه اعمال و رفتار گرفته
موجب سستى كار در  ها، آن است. هر نوع اهمال در كارها  آن ماشين دولت در گرو رفتار

كنم كه حتى يك مورد از اعمـال غيرقـانونى و    شود. لذا، بار ديگر تأكيد مى ساير جاها مى
 گذاريم. سوءاستفاده از مقام را بدون مجازات نمى

ها اعمال شد، پنهان كردن و  ى شديدى در مورد خ�ف كارىها مجازات از اينكه پس 
ناديده گرفتن اشتباهات از سوى كسانى كه در خـدمت دولـت هسـتند، بـه كلـى از بـين       

قدرت دولت محكم شده و شأن و پرسـتيژ دولـت بـال    هاى   سان پايه خواهد رفت و بدين
كـه   هـايى  آن ى سنگين در نظر گرفته نشـود، ها مجازات رود. اگر براى تخلفات جزئى مى

زمام امور را به دست دارند، از مسير حركت ملت منحرف شده و مسيرهاى دلخواه خـود  
 كنند. را طى مى

به معناى تجـاوز بـه حـريم قـانون      ها لغزش دانند كه بخشودن جرائم و قضات، مى - 
نشـان دادن، در   است و اين كار نشانه تلطيف روح و رقت قلب قاضـى نيسـت. گذشـت   

زمينه زندگى شخصى، ايرادى ندارد ولى وقتى كـه پـاى مصـالح عمـوم در ميـان اسـت.       
 گذشت نشان دادن جايز نيست.
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سال متجاوز باشد. دليل نخست، آن  55سن قضات و كاركنان امور قضايى نبايد از  - 
ديگر آنكه باشند. و  است كه افراد سالمند در حفظ عقيده خود خيلى پابرجا و متعصب مى

به سختى پذيراى عقايد نو هستند. دليل دوم، آن است كه اعمال اين روش نوعى انعطاف 
توانيم افرادى را كـه كمتـر زيرفشـارهايمان     بخشد و به راحتى مى پذيرى به كارهايمان مى

خواهد مقام و موقعيتش را حفظ كنـد، بايـد    شوند، عوض كنيم. يعنى كسى كه مى خم مى
كنـيم كـه بـا     به طور كلى ما قضاتمان را از ميان كسـانى انتخـاب مـى    مطيع محض باشد.

اعمال مجازات و اجراى قانون است نـه  ها  آن تعهدات خود آشنا باشند و بدانند كه وظيفه
گـردد   موجب مى ها روش آنكه رويايى فكر كنند و به ليبراليسم بينديشند. اعمال اين گونه

ود و آنان فقط به منافع دولت كـه سرنوشتشـان   كه همكارى گروهى بين قضات از بين بر
 بدان بستگى دارد، فكر كنند.

امروزه قضات غيرصهيونيست، چون شناخت درستى از رسـالت خـويش ندارنـد،     - 
 شوند. البته گناه ايـن كـار بـه گـردن     هاى فراوانى را در مورد جنايات قايل مى بخشودگى

دهنـد و   ضات دقت كافى به خرج نمـى يان عصر حاضر است، زيرا در انتخاب قروا فرمان
هايشـان را بـه    سازند. همانگونه كـه حيوانـات بچـه     قضات را با مسئوليتهايشان آشنا نمى

هـم بـه افرادشـان مشـاغلى را تفـويض       هـا  صهيونيسـت فرستند، غير جستجوى شكار مى
ـ    مى  لكنند، بدون آنكه علت به وجود آمدن مشاغل را به آنان يادآور شوند. بـه همـين دلي

 پوسد. يشان به وسيله خود آنان و نيز به سبب مديريت غلط، از درون مىها حكومت
 بگذاريد از مثالها وگفتار بال، درسى ديگر براى حكومت خويش فراگيريم. - 
خواهى را از موسسـاتى كـه مسـئوليت تربيـت نيـروى انسـانى بـراى         ريشه آزادى - 

اينگونه مشـاغل و پسـتها را    نيم و تصدىك پستهاى حساس دولت دارند، از بيخ و بن برمى
شوند. ممكن است ادعا شود كه  كنيم كه به وسيله خود ما تربيت مى به كسانى تفويض مى

سنگين را براى دولت دربرخواهد داشت. در هاى   بازنشسته كردن كارمندان سالمند، هزينه
شغول كار شوند. ى خصوصى مها بخش توانند در پاسخ بايد گفت كه اينگونه كارمندان مى
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ى دنيا در دست ما خواهد بـود و دولـت،   ها پول به ع�وه بايد خاطرنشان ساخت كه تمام
 نخواهد داشت.ها   ترسى از سنگينى هزينه

 رحم خواهيم بود ما بى 
ما در همه موارد مستبد خواهيم بود و اين استبداد، معقول و منطقى به نظر خواهـد   - 

ما مورد احترام بوده و بدون چون و چرا بـه اجـرا درخواهـد    رسيد. تمام اوامر و مقررات 
آوريـم كـه    شود و وضعى پـيش مـى   آمد. هرگونه شكايتى از سوى ملت ناديده گرفته مى

ها از بيخ و بن كنده شود. به ع�وه براى آنكه چشم همه را بترسـانيم،   ريشه همه نارضايى
 زنيم. ى سنگين دست مىها مجازات به اعمال

پژوهش و فرجام خواهى در زمينـه دعـاوى حقـوقى از سـوى متهمـان را       هرگونه - 
دهـيم.   خواهى قـرار مـى   ى خود را مشمول پژوهش و فرجام ها مجازات كنيم و حذف مى

خواهى در ذهن مـردم بوجـود آيـد. اگـر      زيرا نبايد اجازه دهيم كه فكر پژوهش و فرجام 
كنيم. همچنين قضـاتى را   ژوهش مىچنين موردى پيش آمد، ما نيز به نوبه خود تقاضاى پ

خواهى در ميان مردم نضـج بگيـرد، آنـان را بـه خـاطر       ند تا فكر فرجام  كه موجب شده 
 كنيم. شناخت نادرستشان از قوانين شديداً مجازات مى

دارند، بايد با نظارت دقيق ما باشد.  كنم. مديران ما هر قدمى كه برمى من باز تكرار مى 
م از ما راضى باشند، دولت خـوب مـا بايـد كارمنـدان خـوبى هـم در       زيرا براى آنكه مرد
 اختيار داشته باشد.

در آن، نقـش   روا فرمان گيرد كه حكومت ما سيماى حكومت پدرشاهى به خود مى - 
را پـدر خـود    روا فرمـان  پدر و سرپرست مردم را دارد. قوم ما و مردم تحـت سـلطه مـا،   

كنـد و نيـز، روابـط     ايد و نيازهاى آنان را برآورده مـى نم نگهدارى مىها  آن دانند كه از مى
 نمايد. مشخص مى روا فرمان افراد را با همديگر و با

كنيم كه اگر ملت بخواهد در صلح و آرامـش بسـر ببـرد.     به مردم اين فكر را القاء مى 
 آميز وى بگشايد. را حامى و سرپرست خود بداند و لب به ستايش اغراق  روا فرمان بايد
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نماييم، مردم را متقاعـد   هنگامى كه افرادى را براى تصدى پست و شغلى منصوب مى 
كننـد و از   را اجراء مى روا فرمان كنيم كه صاحبان اينگونه مشاغل و مناصب صرفاً اوامر مى

را ها  آن ، زندگىروا فرمان خود قدرت و اقتدارى ندارند. مردم نيز دلخوش خواهند بود كه
كند. همانگونه كه والدين، نگهدارى و تربيـت فرزنـدان خـويش را     ىاز هر جهت تأمين م

 كنند. اى براى خود تلقى مى وظيفه 
كـنم:   مان را در دو چيز خ�صـه مـى   دانيد، من حكومت استبدادى  همانگونه كه مى - 

حق و وظيفه. يعنى حق اجرا و انجام وظيفه، مسئوليت مستقيم دولتى اسـت كـه خـود را    
د. چون دولت ما از يك قدرت خاص برخوردار است، حق دارد كه انسان دان پدر ملت مى

يعنـى تسـليم،    -همانگونه كه طبيعت آن را مشخص كرده اسـت   -را به اجراى مقررات 
وادارد. در اين جهان هر چيزى حالت تسليم را دارد. اگـر تسـليم آدمـى نيسـت، تسـليم      

 اشد.ب ى درونى خويش مىها ويژگي اوضاع و احوال محيط يا
شـوند، مجـازات كنـيم.     ما بايد افرادى را كه مرتكب نقض مقررات وضع شده مـى  - 

شود، از لحاظ تربيت و تأديـب   زيرا در بطن مجازاتى كه براى ترساندن ديگران اعمال مى
 درس بزرگى نهفته است.

 كند، اى را كه اروپا به وى تقديم مى هنگامى كه پادشاه قوم اسراييل، تاج شاهنشاهى - 
گـردد. بـه عـ�وه شـمار      گذارد، به سمت پدر مردم دنيـا منصـوب مـى    برسرمقدسش مى

شود، خيلى كمتر از شمار كسانى خواهد بـود   قربانيانى كه ناچاراً به پيشگاه وى تقديم مى
 اند. ى غيريهودى قربانى شدهها حكومت كه در اثر جنون و رقابت بين

ا مردم بوده و از تريبونى كه در اختيـار  پادشاه قوم ما، در تماس و مشورت مداوم ب - 
گويد و سخنانش در همان ساعت در سراسر دنيـا پخـش خواهـد     دارد، با مردم سخن مى

 شد
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 ى اشتراكى غيريهوديان را بدون آنكه بـه ها فعاليت براى آنكه بتوانيم به طور موثرى - 
ب سازيم، بايد همكارى گروهى را اى وارد شود، تخري ى گروهى خودمان لطمه ها فعاليت

 در همان مراحل نخستين عقيم كنيم.

پردازيم و  مى ها دانشگاه آموزشىهاى   معناى اين سخن آن است كه به نوسازى برنامه 
سـرى و محرمانـه بـراى مشـاغل     هـاى    تمام استادان و مقامات دانشگاهى را مطابق برنامه

دهـيم و وضـعى پـيش     يلى محتاطانه انجام مىكنيم. انتصاب آنان را خ جديدشان آماده مى
 آوريم كه كام� به دولت وابسته بشوند. مى

هـاى    دروسى چون قوانين حقوقى مربوط به دولت و مسـايل سياسـى را از برنامـه    - 
كنم و اين موضوعات را فقط به تعدادى افراد انتخاب شـده   حذف مى ها دانشگاه آموزشى

ى معجون ها طرح ديگر نبايد ها دانشگاه آموزيم. شند، مىكه داراى استعدادهاى درخشان با
و مجعولى در زمينه قانون اساسى بيرون بدهند و استادان هم نبايد خودشان را به مسـايل  

 اى كه پدرانشان هم از فهم اينگونه مسايل عاجزند، سرگرم كنند. سياسى
ا شوند، همانگونه وقتى گروه زيادى آن هم به طور نامطلوب، با مسايل سياسى آشن - 

كه آموزش و پرورش در جوامع غيريهودى جنبه همگانى به خود گرفت، نوعى خيالبـافى  
 آيد. و بدآموزى بوجود مى

ى آموزشى غيريهوديان كنيم كه نظم و انسجام ها نظام ما بايد مطالب و موادى را وارد 
آورد. اما هنگامى  هاى آموزشى آنان بگيرد و اوضاع درهم و برهمى به وجود را از سيستم

آورنـد، و   نظمـى بـه بـار مـى     كه خودمان به قدرت رسيديم، تمام مواد و مطالبى را كه بى
 كنيم. حذف مى ها دانشگاه دارند، از دروس آموزان را به نافرمانى وامى دانش
و تاريخ عهد باستان كه چيزهاى بد آن، بـيش از چيزهـاى   » سيسم ك�سى«به جاى  - 

دهيم. به ع�وه تمـام حقـايق    ربوط به آينده را مورد مطالعه قرار مىخوب است، مسايل م
كنـيم و فقـط    مربوط به قرون گذشته را كه مطلوب ما نباشند، از لوح ذهن آدميان پاك مى

گذاريم و مطالبى چون نحوه زندگى  ى غيريهودى را به حال خود مىها حكومت اشتباهات
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ديگران، پرهيـز از خودخـواهى كـه موجـب      عملى، رعايت نظم، نحوه برقرارى روابط با
اى جداگانه و متناسب  گسترش بديها است و مسايل تربيتى ديگرى از اين قبيل، در برنامه 

اى  شك ايـن برنامـه از اهميـت ويـژه     بينيم. بى با مراحل مختلف زندگى تهيه و تدارك مى
 برخوردار خواهد بود.

زهاى زندگى آنان صورت گيرد. البته افراد تربيت افراد بايد متناسب با مقدرات و نيا - 
توانند زودتر از حد معمول وارد مراحل بالتر بشوند. اما اين  شوند كه مى باهوشى پيدا مى

اشتباه خواهد بود كه مـا بـه خـاطر عـده معـدودى مرزهـا را بشـكنيم و بـه افـراد           كام�ً
ضابطه وارد مراحلى شوند  استعداد اجازه دهيم كه جاى افراد مستعد را بگيرند و بدون بى

 كه صرفاً متعلق به افراد باهوش است.
خواهد در قلب و ذهن مردم جايى براى خود بـاز كنـد، بايـد از     يى كه مىروا فرمان - 

دهد، سخن بگويد و در مدرسه و بازار بـه   اقدامات و ابتكاراتى كه به سود مردم انجام مى
 مردم آموزش بدهد.

آموزان در هر سـنى   دهيم. اما دانش  زمينه آموزش خاتمه مى اى در به هر نوع آزادى -
توانند با والدين خود در موسسات آموزشى يا مثل گذشته در يك باشـگاه و   كه باشند مى

، هـا  انسـان  ى آزاد معلمان كه در زمينه روابطها بحث در روزهاى تعطيل گردهم آيند و به
گوش فرا  اند، مورد بررسى قرار نگرفته قب� هاى جديد كه قوانين جزائى، و خ�صه تئورى

دهند. اين تئوريها نخست عقايد جزمى و بسيار قديمى و سرانجام دين ما را مورد بررسى 
 دهند. قرار مى

 هـا  انسان تجربه، به ما آموخته است كه عقايد در زندگى و هدايت ها قرن از آنجا كه -
انـد، لـذا مـا بايـد      به مردم القاء شده نقش بسيار مهمى داشته و اين عقايد از طريق تربيت

افكار نو و مستقل را چون گذشته به انحصار خويش درآوريم. روش مهار كردن فكر هـم  
اكنون در دست بررسى و مطالعه است. اين كار را به وسيله سيستمى كه به سيستم دروس 

رد، مطيع خ فكر، بى عينى معروف است و هدف آن مبدل كردن غيريهوديان به آدمهايى بى
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دهيم، يكى از  كه منتظرند ديگران برايشان فكر كنند و عقايدشان را شكل بدهند؛ انجام مى
تقريباً تـدريس بـه وسـيله دروس عينـى را رواج داده     » بورژوئيز«بهترين عوامل ما به نام 

 است.
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مسـلك   و بـى عاطفـه،   اشتغال بكار وكالت دادگسترى،[ اغلب ] آدميان را سرد، بـى  - 
آورد. اين گونه افراد همواره از يك ديدگاه غير شخصى و صرفاً قانونى بـه مسـائل    بارمى

شان، بـراى مـدافعات حقـوقى، بـيش از رفـاه عمـومى        كنند و طبق عادت ديرينه  نگاه مى
كنند به هر قيمتى كه شـده،   پذيرند و كوشش مى ارزش قائلند. دفاع از هر موضوعى را مى

گيرنـد و   حاصل كند. از كوچكترين ابهـام در مسـائل حقـوقى خـرده مـى      متشاكى برائت
برند. به همين دليل ما حرفه وكالت را،  سان جنبه اخ�قى قضا و داورى را از بين مى بدين

دهـيم كـه    دهيم. و اجـازه نمـى   در چهارچوبى محدود و در زمره خدمات عمومى قرار مى
 الت داشته باشند.قاضى و وكيل هر دو در طرح دعاوى حقوقى دخ

كنند و مطالعه خـود را   وك�، فقط اسناد و مدارك لزم را از طريق دادگاه دريافت مى 
دهند. پس از اينكه در دادگـاه از مـراجعين و    بر اساس گزارشات كتبى و مدارك انجام مى

طرفين دعاوى بازجوئى بعمل آمد و حقايق روشن گرديد، آنگاه، وك�ى مدافع كار دفـاع  
اى به آنان پرداخـت   الوكاله كنند. ضمناً بدون توجه به كيفيت كارشان، حق را آغاز مىخود 

اى در امـور   آهنـگ كننـده    شود كه وكيل نقش متعـادل و هـم   گردد. اين كار باعث مى مى
 قضاوت بازى كند، و زمان رسيدگى به دعاوى حقوقى كوتاه گردد.

دقانه و دور از تعصب كار كند و شود كه وكيل مدافع صا همچنين اين عمل باعث مى 
وكالت بر اساس ضوابطى ثابت انجام گيرد، تا برمبنـاى ع�ئـق و نظـرات شخصـى. ايـن      

كنـد   كن مى روش همچنين فسادى را كه در حال حاضر در امر وكالت وجود دارد، ريشه 
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ا دهد، زيرا طبق اين گونـه معـام�ت و قراردادهـ    و به معامله بين وكيل و موكل خاتمه مى
 گردد. هر كس پول بيشترى پرداخت كرد، حاكم مى

 بريم گرى را از بين مى كشيش 
كه اعتبار كشيشان را در ميان غيريهوديان از بين ببريم و به ايم   از مدتها قبل كوشيده - 

بر روى زمين كه ممكن است هنوز هم مانع بزرگـى برسـر راه مـا باشـند،     ها  آن مأموريت
شود و اكنون آزادى عقيـده در همـه    كاسته مىها  آن به روز از تأثيرخاتمه دهيم. البته روز 

است كه بـين مـا و لحظـه ورشكسـتگى كامـل آئـين       » زمان«جا اع�م گرديده است. تنها 
مسيحيت، فاصله انداخته است. راجع به اديان ديگر اگر بخواهيم دسـت انـدركار شـويم،    

اين باره صـحبت كنـيم. بطـور     مشك�ت كمترى خواهيم داشت، ولى هنوز زود است در
ى هـا  پيشـرفت  روى مـردم بـر خـ�ف   ها  آن و تأثيرايم   كلى كشيشان را در تنگنا قرار داده

 رود. شان، روز به روز رو به قهقرا مى گذشته 
بـا اشـاره    هـا  ملـت  هنگامى كه زمان موعود فرا رسيد تا دربار پاپ مت�شى شـود،  - 

كنند، و هنگامى كه خود را روى پاپ پرت كردند،  دستى نامرئى به سوى دربار حركت مى
ما زير پوشش مدافع وى، و نيـز بـه بهانـه جلـوگيرى از خـونريزى بيشـتر، پادرميـانى و        

كنيم. و وقتى كه به اين طريق فكر مردم را مغشوش و منحرف كرديم، بـه   گرى مى ميانجى
 ن نخواهيم آمد.از بين نبريم، بيروآن را  كنيم و تا قدرت درون دربار، نفوذ مى

 الملل خواهد بود. پادشاه يهوديان، پاپ واقعى جهان و رئيس كليساى بين  - 
ضمن اين كه جوانان را با اديان باستانى آشنا كرده، دين خود را بـه آنـان آمـوزش     - 
گذاريم بلكه از طريق  دهيم اما آشكارا روى معايب كار كليساهاى موجود، انگشت نمى مى

 جدا سازيم.ها  آن رويم تا مردم را از مىها  آن ده به جنگانتقادات حساب ش
هـاى   كفـايتى  بطور كلى، مطبوعات معاصر ما به انتقاد از امور دولت، مـذهب و بـى   - 

ترين اصط�حات و عبـارات را   يشان غير اخ�قىها   دهند و در نوشته غيريهوديان ادامه مى
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باشد، شأن و منزلت آنان را تنزل دهند و اين كه مقدور اى   وسيله گيرند تا به هر به كار مى
 آيد. كار فقط از دست افراد با استعداد قوم هوشمند ما بر مى

كنـد و در واقـع تجسـم     پادشاهى ما از قداست ويشنو[خداى هنـدوها] د فـاع مـى    - 
شخصيت اوست. ما چون ويشنو صد دست داريم و بر سر هر دست انگشـتى قـرار دارد،   

دستگاه حيات اجتماعى را در اختيار خواهيم گرفـت و هـر يـك چـون     كه كليه مهارهاى 
 ى غيريهـودى از ها دولت كهايم   پليس رسمى ناظر بر هر كارى هستيم و تدابيرى انديشيده

 اط�ع بمانند.  ى ما بىها فعاليت
يك سوم از افراد تحت سلطه، مراقب رفتار و اعمال بقيـه خواهنـد    هايمان  طبق برنامه 

دهند. خبرچينى و  كار را بر اساس خدمت داوطلبانه خويش به دولت، انجام مى بود و اين
جاسوسى براى دولت نه تنها ناپسند نيست، بلكه مايه افتخار هم هست. در عين حال اگر 

اساس عليه ديگران به دولت بدهد، شديداً مجازات خواهد شد. تا كسى  كسى گزارشى بى
 از حق خود تجاوز نمايد. نتواند از قدرتش سؤ استفاده كند و

كنيم. در ميان اين  مان را هم از طبقه بال و هم از طبقه پايين مردم انتخاب مى عوامل - 
هـا، ناشـران،    عوامل، مديرانى كه به كارهـاى تفريحـى سـرگرمند، سـردبيرهاى روزنامـه      

، هـا، فروشـندگان، كـارگران، مربيـان ورزشـى      هـا، كتابفروشـها، منشـى    صاحبان چاپخانه 
خدمتكاران و غيره وجود دارند. اين گونه افراد حق ندارند كه خود سرانه دسـت بكـارى   
بزنند. همچنين پليس، قدرتى از خود نخواهـد داشـت و كـارش تنهـا مشـاهده كـردن و       
گزارش دادن است. تحقيق در مورد گزارشات و توقيف افراد، با نظر مشاوران و گروهـى  

گيرد. اگر كسى در مورد مسائل سياسى، موضوعى  ام مىكه بر كار پليس نظارت دارند انج
را مشاهده كرد و گزارش نداد، مسئول خواهد بود و اگر تقصير وى ثابت شود، بـه جـرم   

 كتمان وقايع مورد بازخواست واقع خواهد شد.
همانگونه كه برادرانمان مسئولند تا با قبول خطر بـراى خـود، خويشـاوندان مرتـد      - 

كنند، را بـه مقامـات مـذهبى معرفـى      كه عليه رهبران دينى اقدام مى خويش و نيز كسانى
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مان هم، تمام مردم سراسر جهان مسئولند كه وظيفه خود را در  نمايند، در نظام شاهنشاهى
 اين زمينه نسبت به دولت انجام دهند.

با اعمال چنين روشى، هر گونه سوء استفاده از قدرت، زورگوئى، رشوه خوارى و  - 
هـاى حقـوق بشـر بـه      اعمال ناپسندى از اين قبيل كه مشاوران ما به كمـك تئـورى  تمام 

اند، از بين خواهد رفت. اما چگونـه مـا    فرهنگ و آداب و رسوم غيريهوديان تحميل كرده
ى گوناگون ها روش نظمى در ادارات آنان مساعد ساختيم؟ از ميان زمينه را براى ايجاد بى

بـه ادارات نفـوذ   » ايجـاد كننـده نظـم   «ى افرادى كه به نـام  توان به مهمترين عامل، يعن مى
كردند، نام برد. اين افراد در فرصتهاى مناسب به مت�شى كردن وحدت و همدسـتى آنـان   

پردازند. و تماي�تى چون سرسختى، غرور، خودبينى، عدم احساس مسئوليت و از همه  مى
 آورند. بالتر، دمدمى بودن را در آنان بوجود مى
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 زنند، لذا تازمانى كه مرتكب ى توخالى مىها حرف گران فقط چون بسيارى از توطئه - 
 گذاريم. ولى افرادى را بنام ناظر، به ميـان  ى آشكارى نشوند، دست رويشان نمىها فعاليت

كند،  هائى را كه كشف مى فرستيم. بايد بخاطر داشت كه اگر دولتى بخواهد توطئه مىها  آن
نمايد، از شأن و پرستيژ خود خواهد كاست. زيرا اينكار نشانه آنست كه يا دولت به فاش 

 عدالتى شديد وجود دارد. كند و يا اينكه بى ضعف خود اعتراف مى

ى هـا  فعاليـت  دانيد كه ما هر چند گاه يك بار، عواملمان را زيـر پوشـش   به خوبى مى 
 ايـم. مـا   شأن و اعتبار آنان را تنزل دادهايم و  سياسى به جان پادشاهان غير يهودى انداخته

تا اع�م كنند كه تدابيرى براى حفاظت خود به طور ايم   يان غيريهودى را واداشتهروا فرمان
كه به ضعف خود اعتـراف كننـد.   ايم   را مجبور كردهها  آن و بدينساناند   مخفيانه انديشيده

 د.بدون شك به زودى ما قدرت آنان را مت�شى خواهيم كر
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كنـيم. ولـى نحـوه حفاظـت چنـدان       مافرمانروايان را خيلى مخفيانـه حفاظـت مـى    - 
در كـار  هـائى    خواهيم اعتراف كنيم كه توطئـه  گير و با اهميت نخواهد بود. زيرا نمى چشم

 كنـيم كـه   را ندارد. و نيز اعتراف نمـى ها   ، قدرت برابرى با اينگونه توطئهروا فرمان است و
 كند. از خطرات پنهان مى، خود را روا فرمان
را تهديد ها  آن پذيرند كه خطر اگر ما همچون غيريهوديان كه همواره پذيرفته و مى - 
يمان را امضاء روا فرمان كند، بپذيريم كه خطرى در كار است، به دست خود، سند مرگ مى

ن دور، اى نه چندا صدق نكند، در فاصله روا فرمان ايم. حال اگر اين حقيقت در مورد كرده
 درباره جانشينانش صدق خواهد كرد.

 حكومت به كمك ارعاب 
تمـام   روا فرمـان  دهـد  اسـت كـه نشـان مـى    اى  گونه سيماى ظاهرى حكومت ما به - 

گيــرد، نــه بخــاطر حفــظ منــافع خــود و   قــدرتش را در جهــت رفــاه ملــتش بكــار مــى 
 خويشاوندانش.

وسـيله افـراد تحـت سـلطه     لذا وقتى كه مردم شاهد چنين رفتارى باشند، حكومتش ب 
آميـز برخـوردار خواهـد بـود. زيـرا رفـاه هـر          حفاظت خواهد شد و از ستايشهاى اغراق

 شهروندى به اقتدار حكومت بستگى خواهد داشت.
 اى آشكار، نشانه ضعف قدرت و مديريت رهبر است. به گونه روا فرمان حفاظت - 
ظاهراً گروهى زن و مرد مشتاق]كه رود،  ى ما به ميان مردم مىروا فرمان هنگامى كه - 

كننـد و صـف اول ديداركننـدگان را تشـكيل      در واقع محافظان اوينـد[ او را احاطـه مـى   
كنند كه به خاطر حفظ نظم بايد صفوف ديگـران را بـدون رعايـت     دهند و وانمود مى مى

احترام به عقب زد. اين عمـل، فشـار و نـاراحتى مردمـى را كـه بـراى ديـدار او يـورش         
 روا فرمـان  اى بدست دهد. اگر كسى در بين مردم خواست كه عريضه آورند، كاهش مى مى

 بدهد، كسانى كه در صف اول قرار دارند، عريضه او را گرفتـه و در برابـر چشـمانش بـه    
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خود بر همه امور نظارت دارد. مردم هميشه بايـد   روا فرمان دهند تا بدانند كه مى روا فرمان
 «اين را بداند يا آن بگوشش برسد، چنين و چنان خواهد شد. روا فرمان اگر»بگويند: 

تأسيس شود، شأن و اعتبـار او بـا ايـن     روا فرمان اگر سازمانى رسمى براى حفاظت - 
مانند تـا بـه موقـع، حملـه      طلبان در انتظار فرصت مى رود. وانگهى، شورش كار از بين مى

 خود را آغاز كنند.
 مان به يقين مبدل گشت، يت شوند، پس از اينكه ظنكسانى كه عليه ما مرتكب جنا - 

دهـيم. كسـانى كـه در زمينـه مسـائل       كنيم و اجازه فرار به آنان نمـى  را بازداشت مىها  آن
را جويا شويم. زيرا هيچكس نبايـد دخالـت   ها  آن سياسى مرتكب جرم شوند، بايد انگيزه

بـا همـه مسـائل آشـنائى      در مسايل سياسى را حق خود بداند و اين تنها دولت است كـه 
 آورند. از ماهيت واقعى سياست سر در نمى ها دولت دارد... البته همه

 19پروتكل شماره 

اى مستقل، در زمينه مسائل سياسـى، جلـوگيرى نكنـيم،     اگر از ابراز هر گونه نظريه - 
بـراى  هـائى    بدون شك مردم را تشويق خواهيم كرد كه گزارش، پيشـنهاد، طـرح وپـروژه   

د شرايط زندگى خود به دولت ارائه بدهند. البته اين كار به نوبه خود موجب خواهـد  بهبو
ببريم و به يكى از دو  شد كه ما به معايب و محاسن پيشنهادات افراد تحت سلطه خود پى

را به اجراء در آوريم و يا اينكـه  ها  آن طريق زير به آنان پاسخ بگوئيم. يا اينكه پيشنهادات
 را رد كنيم.ها  آن شان، نظرات ها و قضاوتهاى نادرست بينى كوته ضمن نشان دادن 

ماند. زيـرا دولتـى كـه از     شورش عليه دولت، به پارس كردن سگ در برابر فيل مى - 
اهميتـى   هـا  شـورش  نظر مردم نه از نظر پليس، خوب سـازمان يافتـه باشـد، بـه اينگونـه     

مثالى بهتر از زوزه سگ در برابـر   ها شورش دهد. لذا براى نشان دادن اهميت اينگونه نمى
كنـد و   را قطع مىاش   توان يافت. زيرا وقتى كه سگ به وضوح فيل را ديد، زوزه فيل، نمى

 دهد. دمش را تكان مى
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بريم و اميدواريم كه غيريهوديان به مخالفـت عليـه    ما منتهاى كوششمان را بكار مى - 
يل مـا در مطبوعـات اعـ�م خـواهيم كـرد      ما برنخيزند و شورش راه نيندازند. به همين دل

كسانى كه بخاطر خير و رفاه عمومى با شورشيان درگيـر شـوند و بميرنـد، شـهيد تلقـى      
 ايم.  شوند و با اين كار ما هزاران نفر از غيريهوديان را به گله خدمتكاران خود افزوده مى

 20پروتكل شماره 

ام، و در  ان اين گزارش موكـول كـرده  به پايآن را  امروز درباره مسائل مالى، كه من - 
كـنم. قبـل از اينكـه     دهد، صحبت مى مان را تشكيل مى هاى عين حال بخش اع�ى برنامه 

 اى كـردم و گفـتم كـه مـا تمـام      سـازم كـه يكبـار اشـاره      وارد بحث شوم، خاطرنشان مى
 دهيم. يمان را با اعداد و ارقام نشان مىها فعاليت

ى سـنگين  ها ماليات هى مستقل ما آغاز شد، از تحميلهنگامى كه حكومت شاهنشا - 
سنگين دارد، براى اداره امور هاى   كنيم. اما چون دولت هزينه بر دوش توده مردم پرهيز مى

به پول نياز داريم. به همين دليل براى ايجاد تعادل در اين زمينه بايد خيلى محتاطانه عمل 
 كنيم.
توان اين موضوع  مى( مالك همه اموال دولت است در نظام حكومتى ما، شاه قانوناً  - 

، تمـام  ها پول تواند به منظور به جريان انداختن را به سادگى از قوه به فعل در آورد) و مى
توان با وضع ماليـات تصـاعدى بـر     وجوه موجود را قانوناً ضبط كند. بدنبال اين اقدام مى
ول درصـد معينـى از دارائـى مـردم     دارائى، ديون را پرداخت كرد، بدون آنكه بر اثـر وصـ  

بعنوان ماليات، فشار يا زيانى بر افراد وارد شود. ثروتمندان بايـد بداننـد كـه وظيفـه آنـان      
كند كه قسمتى از دارائى خود را در اختيار دولت بگذارند. زيرا دولت مالكيـت   ايجاب مى

كنـد. اينكـه    ين مـى را تضمها  آن باقى ثروتشان را محترم شمرده و شرافتمندانه سود بردن
گويم شرافتمندانه منظورم اينسـت كـه نظـارت دولـت بـر دارائـى، از غـارت قـانونى          مى

 كند. جلوگيرى مى
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اص�حات اجتماعى بايد از بال صورت گيرد زيرا اص�ح اجتماعى، يكى از شرايط  - 
 ضرورى برقرارى صلح است.

دارد و به مثابه كاشتن بـذر   تحميل ماليات بر مردم فقير، براى دولت خطراتى در بر - 
رود، صـيد بـزرگ را از دسـت     انق�ب است. كسى كه در شكار بدنبال صيد كوچك مـى 

داران بزرگ مانع تراكم ثـروت   دهد. صرف نظر از اين موضوع، اخذ ماليات از سرمايه  مى
شود و ما تا امروز آن را عامـل متعـادل كننـده و نگـه دارنـده غيـر يهوديـان         نزد افراد مى
 ايم.  دانسته ها) آن (مسائل مالى

اى بـراى دولـت بـه شـمار      ماليات تصاعدى به نسبت سرمايه، منبع درآمـد عمـده    - 
شـود. مـا امـروز     رود و به مراتب بهتر از ماليات كنونى است كه از افـراد وصـول مـى    مى

 دانـيم زيـرا مشـك� ت و تنگناهـاى زيـادى بـراى       وصول اينگونه ماليـات را موجـه مـى   
 آورد. ى غير يهودى به وجود مىها دولت
تأكيد پادشاه قوم ما بر آن خواهد بود كه تعادل اقتصادى و صلح، هـر دو تضـمين    - 

داران بايد بخشى از درآمد خـود را   گردد. براى آنكه اين دو منظور برآورده شود، سرمايه 
ن كامـل بـه   ى ماشين دولت بخوبى و بـا اطمينـا  ها چرخ به دولت واگذار كنند تا بدينسان

حركت درآيد. نيازهاى دولت بايد به وسيله كسانى بـرآورده شـود كـه اگـر از ثروتشـان      
 چيزى برداشته شود، فشارى احساس نكنند.

شود كه نفرت فقير نسبت  داران به دولت) موجب مى كمك سرمايه ( چنين اقدامى  - 
نده صلح و رفاه است و نيـز  بيند كه ثروتمند برقرار كن به ثروتمند زايل گردد. زيرا فقير مى

 كند. بيند كه ثروتمند بسيارى از نيازهاى دولت را از طريق كمك مالى برآورده مى مى
ى هـا  ماليـات  براى آنكه ماليات دهندگان وابسته به طبقه تحصيل كرده، از پرداخت - 

د رسـان هـا   آن را بطور دقيق به اط�ع ها حساب جديد احساس فشار و ناراحتى نكنند بايد
ى مخارج ها حساب تا بدانند كه وجوه پرداختى به چه مصارفى رسيده است. البته صورت

 دربار و ساير مؤسسات ادارى از اين قاعده مستثنى خواهد بود.
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كند، هيچگونه ثروت و امـوالى نخواهـد داشـت. زيـرا از      ئى مىروا فرمان كسى كه - 
ديگر چنانچـه ثروتـى بيانـدوزد،    سوئى مالك همه اموال و دارائى دولت است و از سوئى 

خود را از ديگران متمايز ساخته است. به ع�وه ماليكت فردى حاكم موجب اضمح�ل و 
 گردد. نابودى مالكيت عمومى مى

تواننـد امـوال داشـته     از اين قاعده مستثنى بـوده و مـى   روا فرمان البته خويشاوندان - 
كنند، بايد به صف خدمتگزاران دولت  ده مىباشند. اما كسانى كه از منابع مالى دولت استفا

در آيند. در غير اين صورت بايد صرفاً از طريق كار، كسب مال كننـد. داشـتن قرابـت بـا     
 خانواده سلطنتى نبايد باعث حيف و ميل در اموال دولت گردد.

برند، مشمول  كنند و يا ارثى از بستگان خود مى كسانى كه اقدام به خريد چيزى مى - 
شوند. انتقال دارائى خواه به صـورت نقـدى    ت مالياتى تصاعدى به نام حق تمبر مىپرداخ

باشد و خواه به صورت غير نقدى، بدون ارائه شواهدى دال بر پرداخت اين نوع ماليـات  
مالك قبلى اموال را به پرداخت ماليات و بهره  -گيرد)  انتقال به طريق ثبتى صورت مى( -

كنـد. سـند انتقـال امـوال كـه نـام، نـام         كشف واقعه، مكلف مى ماليات از لحظه انتقال تا
خانوادگى و محل سكونت مالك قديم و جديد در آن مندرج است، هر هفته بايد به اداره 

 خزانه دارى محل ارائه گردد.
را  هـا  ماليـات  توانيد تخمين بزنيد كه چه درآمد سرشـارى از ايـن گونـه    اكنون مى - 
 يهودى وصول كرد.توان از كشورهاى غير  مى

دار دولت موظف است كه ذخاير مالى و نيز مبالغ مازاد بر ذخاير را كه بايـد   خزانه  - 
براى گردش وارد بازار شود، تعيين و تنظيم كند. به كمك اين گونـه منـابع مـالى، دولـت     

دهد و بدينسان منافع طبقه كارگر با منافع دولـت و كسـانى    المنفعه انجام مى كارهاى عام 
خورد. به ع�وه از اين وجوه نيز مبالغى بـراى كارهـاى    كنند، پيوند مى ئى مىروا فرمان كه

 شود. ابداعى و توليدى كنار گذاشته مى
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به هيچ عنوان نبايد وجهى مازاد بر ذخاير بر آورده شده مورد نياز، در خزانه دولت  - 
ماشين دولت را به وضـع   راكد بماند. زيرا پول بايد در گردش باشد و راكد گذاشتن پول،

 اندازد. به عبـارت ديگـر، گـردش پـول بـه مثابـه عـاملى اسـت كـه          بارى از كار مى اسف
 نمايد. كند و از توقف آن جلوگيرى مى ى ماشين دولت را روان مىها چرخ
استفاده از اوراق بهادار در امر معاوضه و پرداخت، خود موجب ركود گرديده است  - 

 شود. احوال امروزه به طور وضوح ديده مىو نتيجه اين اوضاع و 
بتوانـد صـورت    روا فرمـان  كنـيم تـا   اى به نام ديوان محاسبات تأسيس مى مؤسسه  - 

ممكلت را به استثناى حساب ماه جارى و ماه قبل از آن كه هاى   حساب در آمدها و هزينه
 ه كند.اى كه بخواهد، م�حظ در هر لحظه  اند،  به ديوان محاسبات گزارش نشده

 روا فرمـان  اى به چپاول اموال دولـت نـدارد، مالـك آن يعنـى      تنها كسى كه ع�قه - 
امكان هر گونه كسرى نامعقولى را از  روا فرمان دولت است. به همين دليل نظارت شخص

 برد. بين مى
 تشريفات در بارى و پذيرفتن اشخاص كـه موجـب تلـف شـدن وقـت گرانبهـاى       - 

ف خواهد شد تا وى وقت كـافى بـراى نظـارت و بررسـى امـور      شوند، حذ مى روا فرمان
طلبانى كه بخاطر شكوه و ج�لـش او را احاطـه    داشته باشد. بع�وه قدرتش ميان فرصت 

 كنند تا منافع ديگران، تجزيه و تقسيم نخواهد شد. كرده و صرفاً بمنافع خويش فكر مى
به  ايم.  ن اقتصادى مواجه نمودهبا خارج كردن پول از گردش، غيريهوديان را با بحرا - 

ى غيريهـودى اسـت،   هـا  دولت ى فراوانى را كه متعلق بهها پول وها   عبارت ديگر، سرمايه
شود، بـار مـالى    پرداخت مى ها وام كه بابت اينگونههائى   مث�ً سرمايه ايم.  دچار ركود كرده

شـوند. تمركـز    ها مى  مايهبرده اينگونه سر ها دولت را سنگين كرده و در واقع ها دولت اين
را مكيـده   ها دولت و ها ملت صنعت در دست عده معدودى از صاحبان صنايع، شيره جان

 است...
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در حال حاضر، انتشار پول بطور كلى با نيازهاى افراد متناسب نيست و احتياجـات   - 
هنـگ  باشد. لذا انتشار پول بايد بـا رشـد جمعيـت هما    كارگران و كاركنان را جوابگو نمى

بوده و كودكان نيز از همان لحظه تولد، مصرف كننده پول به حساب آيند. انتشار پول يك 
 مسأله مالى است كه بايد در سطح جهان مورد بررسى قرار گيرد.

بـا   اند، همانگونه كه آگاهيد، كشورهائى كه ط� را به عنوان پشتوانه پولشان پذيرفته - 
تواند نياز روز افزون به پول را ارضاء كند. البته  � نمىهائى مواجه هستند زيرا ط نابسامانى

 ايم.  ط� را از گردش خارج ساخته و آن را به سود خود برداشتهايم   ما تا آنجا كه توانسته
ما معتقديم كه بها و ارزش كار آدمى بايد به عنوان پشتوانه پول پذيرفته شود. خواه  - 

خواه به صـورت چـوب. بـراى آنكـه انتشـار       اين ارزش به صورت كاغذ عرضه گردد، و
اسكناس را با نيازهاى طبيعى افراد هماهنگ سازيم، بايد شـمار افـراد متولـد شـده را بـه      

 جمعيت افزوده و ميزان مرگ و مير را از كل جمعيت كم كنيم.
 كند. ى خاص خود را تنظيم مىها حساب اى هر اداره  - 
ى مورد نياز دولت رخ ندهد، مبلـغ و زمـان   ها پول براى آنكه تأخيرى در پرداخت - 

شـود كـه    مشخص خواهد شد. اين كار باعـث مـى   روا فرمان طبق دستور ها پول پرداخت
 اى به مؤسسات ديگر خسارات مالى وارد نكند. وزارتخانه يا مؤسسه 

گـردد كـه    در كنار هـم تنظـيم و عرضـه مـى    اى  گونه  بهها   بودجه درآمدها و هزينه - 
 بهامى در اين مورد وجود نداشته باشد.هيچگونه ا

اى خواهـد بـود    كنيم، بگونه هائى كه ما در مؤسسات غيريهوديان ايجاد مى دگرگونى -
 كنـيم كـه   ى غيريهـودى خاطرنشـان مـى   هـا  دولـت  شود. ما بـه  كه كسى متوجه خطر نمى

زمينـه   نظمى، ابهام در امور مالى، احتيـاج بـه تحـولتى در ايـن     بدليل بىها  آن ىها دولت
شـويم، تنظـيم    يـادآور مـى  هـا   آن اى را كـه مـا بـه    نظمـى و نابسـامانى   دارند. نخستين بى

نخست بودجـه  ها  آن كنند.البته كه سال به سال اقدام به تنظيم آن مى هاست آن هاى  بودجه
نماينـد و   سه ماه بعد را بـرآورد مـى  هاى   كنند. سپس هزينه شش ماه اول سال را تنظيم مى
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كنند. سـال بعـد كـه اقـدام بـه تنظـيم بودجـه         ه يك مكمل بودجه نياز پيدا مىسرانجام ب
هـا   آن سان بودجـه  يابد و بدين درصد بودجه سال قبل افزايش مى 50ها  آن كنند،بودجه مى

گـردد و بهـره    خـالى مـى  هـا   آن پايـد كـه خزانـه    شود و ديرى نمى سال به سال اضافه مى
 شوند. سرانجام دچار ورشكستگى مى كند و ديونشان بطور ناگهانى ترقى مى

كنـيم،   اى كه ما به غيريهوديان پيشنهاد مى كام�ً آگاهيد كه مقررات مالى و اقتصادى - 
 هرگز به وسيله خودمان اجراء نخواهد شد.

 وام خارجى 
آورد. قرضـها، چـون شمشـير     نوعى ضعف به بار مـى  ها دولت هر گونه وامى براى - 

يـان بـه جـاى آنكـه بـراى      روا فرمان انروايان آويزانند. اينگونهبر روى سرفرم» داموكلس«
ى موقـت از مـردم بگيرنـد، دسـت تكـدى خـود را بـه سـوى         هـا  ماليات پرداخت ديون،

چسبند و شروع به  ى خارجى چون زالو بر پيكر دولت مىها وام كنند. بانكداران ما دراز مى
آورند يـا خـود در اثـر مكيـدن      مىكنند و سرانجام يا دولت را از پاى در  مكيدن خون مى

اينگونـه زالوهـا را از تـن خـويش      ها دولت شوند. اما خون فراوان از پيكر دولت كنده مى
سـرانجام در اثـر از دسـت     دهند كه كنند. يعنى آنكه آنقدر به گرفتن وام ادامه مى جدا نمى

 آيند. دادن خون فراوان آن هم بنا به خواست خود، از پاى در مى
اى  استى اصل و ماهيت وام، به ويژه وام خارجى چيست؟ وام خارجى مسـأله  به ر - 

شود و آن شامل سفته و سندى است كه وام گيرنـده متعهـد    است كه به دولت مربوط مى
مبلغ وام)، درصد معينى به وام دهنده بهره بپردازد. ميـزان  ( شود كه متناسب با سرمايه  مى

سال به سه برابر كل سرمايه خواهد رسيد  60در طول  سال به دو برابر و 40بهره در طول 
 ماند، اصل سرمايه است. و آنچه كه در اين ميان به صورت پرداخت نشده باقى مى

ى هـا  پول ى گوناگون،ها ماليات دهند كه دولت با وضع اينگونه محاسبات نشان مى - 
ر كرده و به جاى آنكه داران خارجى تلمبا مردم فقير را به منظور تسويه حساب با سرمايه 
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ى هـا  وام هاى خود مصـرف كنـد، بابـت بهـره     را در جهت رفع نيازمندى ها پول اين گونه
 دهد. خارجى هدر مى

ى داخلى رايج بودند، غيريهوديان فقـط پـول فقـرا را بـه جيـب      ها وام تا زمانى كه - 
 ها ملت ، ثروتى خارجى را مرسوم ساختيمها وام ريختند اما از وقتى كه ما ثروتمندان مى

ى پولمان سرازير گشت و غير يهوديان شروع به پرداخت بـاج بـه مـا    ها صندوق به سوى
 كردند.
گيـرى    يان غيريهـودى در زمينـه مسـائل مـالى، رشـوه     روا فرمان سطحى فكر كردن -

كـه ممالـك   انـد    وزيران و آشنا نبودن مقامات مسئول بـا مسـائل مـالى، موجـب گرديـده     
 به سادگى مقدور نيست، بروند.ها  آن ديون ما كه پرداختغيريهودى، زيربار 

كنيم مگر اوراقـى   گذاريم و نيز اوراق قرضه منتشر نمى مان را راكد نمى ىها پول ما - 
گيـريم و بـه ربـاخواران اجـازه      دار نمى يك درصد باشد. همچنين وام بهره ها  آن كه بهره

، اجـازه انتشـار و اسـتفاده از اوراق را    دهيم كه چون زالو خون دولت را بمكند. ضمناً نمى
هـا از سـود سرشـارى كـه      دهيم زيرا اينگونـه كمپـانى   هاى صنعتى مى منحصراً به كمپانى

توانند  شود، بهره خريد اينگونه اوراق را بدون آنكه فشارى احساس كنند، مى عايدشان مى
گيرد، به جاى  قرض مىئى را كه به عنوان ها پول ها، دولت، بپردازند ولى به عكس كمپانى

 كند. را ب�فاصله خرج مىها  آن معامله كردن و سود بردن،
بجاى آنكه دولت از مؤسسات صنعتى وام بگيـرد و بهـره وام را بپـردازد، منفعـت      - 

نمايد و از راكد ماندن پـول و سـودجوئى    اينگونه مؤسسات را به صورت وام دريافت مى
 كند. نامطلوب، جلوگيرى مى

گيرند و به اين ترتيب، ع�وه بر سرمايه،  آنكه بينديشند، از ما وام مى وديان بىغيريه - 
ماندگى ذهن و كوتـاهى   كنند. اين عمل، عقب  پرداخت مى ها وام مبلغى هم به عنوان بهره

پـول  هـا   آن تر از اين وجـود دارد كـه    دهد. چه راهى ساده را بوضوح نشان مىها  آن فكر
 ملت بگيرند؟مورد نياز دولت را از 
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را بـه   ها وام ذكاوت و هوش قوم برگزيده ما اين است كه مسألههاى   يكى از نشانه - 
كنند وام گـرفتن امتيـازات فراوانـى     فكر مىها  آن كهايم   نحوى به غيريهوديان عرضه كرده

 برايشان در بردارد.
ـ  هنگامى كه زمان موعود فرا رسيد، سيستم حسابداريمان را عرضه مى -  يم تـا هـر   كن

كسى بتواند در يك نگاه كوتاه، وضع، دقت و ابداعاتمان را در زمينه حسابدارى م�حظـه  
ى غيريهـودى بـه   ها دولت معلول تجربياتى است كه ما روى ها پيشرفت كند. البته اينگونه

هائى   مان آغاز گشت، به آن دسته از سوء استفاده اما هنگامى كه شاهنشاهى ايم.  عمل آورده
 دهيم. ر زمان تسلطمان بر غيريهوديان رايج بوده، خاتمه مىكه د
 دهـيم كـه از   تحت كنترل و نظـارت قـرار مـى   اى  گونه مان را به سيستم حسابدارى - 

گرفته تا خدمتگزار جزء، هيچكدام نتوانند پس از اينكه برنامـه كارهـا مشـخص     روا فرمان
 ايجاد كنند.شد، در نحوه مصرف كمترين وجه از وجوه دولت، تغييرى 

همانگونه كه گام نهادن بدون توشه در راهى نامعلوم، قهرمانان و نيمـه خـدايان را    - 
اى مشخص غيـر ممكـن    كند، حكومت كردن نيز بدون داشتن برنامه با شكست مواجه مى

 است.
برايشـان  هـائى    خواهند، برنامه يان غيريهودى از ما مشورت مىروا فرمان هنگامى كه - 

ها  م كه بيشتر وقتشان صرف تشريفات دربارى، پذيرفتن نمايندگان و سرگرمىكني طرح مى
تشريفات دربارى را عواملمان برايشان تنظـيم  هاى   بشود و از اداره امور باز بمانند. بودجه

را راضـى نگـه   هـا   آن كنند و به اميد اينكه در آينده وضع اقتصاديشان بهتر خواهد شد، مى
ى جديد؟ اين سـؤالت  ها ماليات ادشان بهتر خواهد شد؟ از طريقدارند... چگونه اقتص مى

ما را بخواند نيازى بـه  هاى   و پروژه ها حساب مطرح خواهد بود ولى اگر كسىها  آن براى
 سوال كردن نخواهد داشت.

هاى ماليشـان   و چگونه نابسامانىاند   دقت بار آمده دانيد كه چگونه بى شما اينك مى - 
 ده است و نيز چگونه صنعتشان دوام نخواهد آورد.به اوج خود رسي
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خواهم به آنچه كه در آخرين جلسه بـه شـما گـزارش كـردم، تفسـير مفصـلى        مى - 
گويم زيرا دولت ما  ى خارجى چيزى نمىها وام ى داخلى اضافه كنم، دربارهها وام پيرامون

يهـودى، احتيـاجى بـه وام خـارجى     ى كشورهاى غيـر  ها پول به علت تغذيه و استفاده از
 ندارد.

دهيم و با استفاده از  مان را به كشورهاى غيريهودى وام مى ى مازاد بر احتياجها پول - 
 يان اينگونه ممالـك، دوتاسـه برابـر   روا فرمان رشوه خوارى مديران و اهمال و ندانم كارى

ن كند؟ از آنجا كه ما وام تواند كه در حق ما چني گيريم. آيا كسى مى يمان را پس مىها پول
ى داخلـى  هـا  وام گيريم، پاسخ منفى است. بنابراين من فقـط بـذكر جزئيـات    خارجى نمى

 پردازم. مى
توانند از طريق خريد اوراق قرضه،  كنند كه مردم مى ى غيريهودى اع�م مىها دولت - 

 ت خريـد به دولت وام بدهند. قيمت اينگونه اوراق هم در حدى خواهد بود كه همه قـدر 
را داشته باشند. به كسانى كه روزهاى اول براى خريد اقـدام كننـد، تخفيفهـائى داده    ها  آن
رود و دليل بال رفتن قيمتها، تقاضا  شود. اما روزهاى بعد قيمتها بطور مصنوعى بال مى مى

كننـد كـه    اعـ�م مـى   ها دولت گردد. پس از چند روز و هجوم بيش از حد مردم اع�م مى
 مملو از پول است و تقاضا براى خريد اوراق بيش از وام مورد نياز است. سـرانجام خزانه 
هائى كه از دولت خود دارند، بايد اعتماد كرد و رمز  گويند كه به سفته به مردم مى ها دولت

 تمام قضايا در همين نكته آخر نهفته است.
ئى ها وام در برابر اه دولت كه به اصط�ح اجراى نمايش كمدى پايان يافت، هنگامى - 

گردنـد كـه بـراى     گيرنـد و نـاگزير مـى    شود، قرار مى سنگينتر مىها  آن كه روز به روز بار
ى جديد نه تنها ها وام ى جديدى دست و پا كنند. اماها وام ،ها وام پرداخت بهره اين گونه

بع�وه گردد.  ى قبلى اضافه مىها وام شود، بلكه به اصل ى قديم نمىها وام صرف پرداخت
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 شـوند كـه از طريـق وضـع     نـاگزير مـى   هـا  دولت وقتى كه اعتبارات موجود مصرف شد،
وامى هستند كه  ها ماليات كنند. در واقع اينگونه ها وام ى جديد، اقدام به پرداختها ماليات

 شود. وام ديگرى با آن پرداخت مى
حاضـر شـوند    كه شود، در صورتى پس از مدتى به دارندگان اوراق قرضه اع�م مى - 

توانند اوراقشان را تبديل كنند. البته اينكـار   بهره اوراق خريدارى شده را كاهش دهند، مى
كنـد در   بدون رضايت وام دهندگان امكان پذير نيست. لذا، دولت بـه آنـان پيشـنهاد مـى    

ى خود را دريافت كنند. حـال اگـر همـه    ها پول توانند صورت داشتن تمايل به اينكار، مى
ى خود مراجعه كنند، دولت گرفتار و درمانده خواهد شد و قـادر  ها پول گرفتن براى پس

 به پرداخت مبالغ پيشنهاد شده نخواهد گرديد.
دانند و در معاوضـه   خوشبختانه دولتمردان غيريهودى، چيزى درباره مسايل مالى نمى 

پوشـى   شـم هايشـان چ   هاى جديـد از بهـره   و مبادله سهل گيرند و به اميد سرمايه گذارى
 كنند. مى

را هـا    تواننـد اينگونـه حيلـه    گيرند، نمى غيريهوديان كه امروزه از ما وام خارجى مى - 
يمـان  ها پول دانند كه اگر بخواهند در اين مورد اقدام بكنند، ما عليه ما بكار ببرند. زيرا مى

 گيريم. را پس مى
اى وجـود نداشـته    ابطه وقتى كه بين منافع مردم و حكام ممالك، وجه اشتراك و ر - 

 اجتناب ناپذير است. ها دولت باشد، ورشكستگى اينگونه
كنم كه به اين نكته دقيقاً توجـه كنيـد: امـروزه تمـام قرضـهاى       از شما خواهش مى - 

كـم و بـيش نزديـك اسـت و معمـولً      هـا   آن داخلى، قرضهائى هستند كه موعد پرداخت
 كنند. حال اگر ايـن  و ذخيره پولى واريز مى ها نكبا ازنداز را به قسمت پس  ها وام اينگونه

ى هـا  وام بهـره هـا   آن تواند با براى مدتى طولنى در اختيار دولت باشند، دولت مى ها پول
 بكاهد.ها  آن خارجى را پرداخت كند و از سنگينى بار
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ى غيريهـودى را  هـا  دولـت  دارى خزانـه  هاى   اين اقدام بسيارى از به اصط�ح چكه - 
 ندد.ب مى

ئى جهان رسيديم، تمام اينگونه مقرارات را كه با منـافع مـا   روا فرمان هنگامى كه به - 
كنيم.  را پاك مىها  آن و بقاياىها   داريم و تراشه هماهنگ نباشند، از پيش پاى خويش برمى

دهيم كـه نوسـان قيمتهـا و     بريم و اجازه نمى بازى را از بين مى حتى بازار سهام و بورس 
اى  شوند، به شأن و پرسـتيژ قـدرتمان لطمـه     اى متغيرى كه روى كالها گذاشته مىارزشه

كنـيم كـه نشـان دهنـده واقعـى       وارد كنند. طبق قانون بهاى هر چيزى را طورى تعيين مى
 قيمت تمام شده آن چيز باشد و قيمت كال بال و پائين نرود.

كنـيم.   ه دولت تأسـيس مـى  بجاى بازار سهام و بورس، مؤسسات اعتبارى وابسته ب - 
هدف اينگونه مؤسسات آنست كه قيمت كالهاى صـنعتى را مطـابق بـا خواسـت و نظـر      

تـوانيم   توانيد تصور كنيـد كـه چـه قـدرت عظيمـى را مـا مـى        دولت تثبيت كنند. شما مى
 بدينوسيله براى خود كسب كنيم.

 22پروتكل شماره 

ام كه با دقت، اسـرار وقـايع     كرده ام، كوشش  در خ�ل گزارشهايى كه به شما داده - 
روند تا بـه جريانهـاى بـزرگ تـاريخ ملحـق شـوند، و        گذشته، آينده، وقايع كنونى كه مى

همچنين اسرار روابطمان را با غيريهوديان و نيز عملكرد مسـائل مـالى را برايتـان ترسـيم     
 نمايم. كنم. ضمناً مبحث كوتاهى را كه باقى مانده است، اضافه مى

توانيم  بزرگترين قدرت عصر يعنى ط� را در اختيار داريم و در طول دو روز مىما  - 
 هر اندازه كه بخواهيم، از انبارهايمان ط� خارج كنيم.

مطمئناً احتياجى نيست كه بيش از اين استدلل كنيم كه خداوند مقدر كرده است تا  - 
هـائى را كـه    بت كنيم تمـام بـدى  باشيم. مطمئناً احتياجى نيست كه ثا روا فرمان بر جهانيان

يمـان كـه   ها هدف براى رسيدن بهها  آن كه ازاند   بودههائى   ايم، همگى وسيله مرتكب شده
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ثابت خواهيم كرد كه مددكارانى  ايم.  همانا رفاه واقعى و بر قرارى نظم است، كمك گرفته
را به محل صلح  گردانيم و آن هستيم كه آرامش را به زمينى كه مت�شى شده است، بر مى

گردانيم به  را به آنان باز مى ها انسان كنيم. همچنين آزادى و خوشبختى و آرامش مبدل مى
شويم كـه آزادى بـه    ايم، دقيقاً رعايت كنند. يادآور مى شرط آنكه قوانينى را كه وضع كرده

د دهيم كـه آزادى فـر   روى و لجام گسيختگى نيست و نيز نشان مى معناى عياشى و زياده 
لجـام گسـيخته نيسـت. بلكـه     هاى   به هيچ وجه در ايراد سخنرانى به منظور تحريك توده

 آزادى يعنى پرهيز از خشونت و اطاعت دقيق از قوانين زندگى.
قدرت شكوهمند ما قادر است كه حكومت را بدست گيرد و بشر را هـدايت كنـد.    - 

اى اسـت كـه    ت ما بگونه كار ما سخن سرائى و سرهم كردن كلمات نامفهوم نيست. قدر
 دارد تا با احترامى توأم با ترس در برابر عظمتش زانو بزند. هر كس را وامى
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[در حكومت جهانى خود] براى آنكه مردم به اطاعت كردن عادت كنند، بايد درس  - 
ـ    د قناعت و تواضع به آنان آموخت. معناى اين سخن آنست كه از توليد اشـياء لـوكس باي

توانيم مسائل اخ�قى را كـه بـه سـبب رقابـت در      جلوگيرى كرد. زيرا به مدد اين كار مى
 اص�ح كنيم. اند، مصرف اشياء لوكس متزلزل گرديده

تأســيس كارگاههــاى توليــدى كوچــك كــه بــه معنــاى كارگذاشــتن بمــب، زيرپــاى  
يدى بزرگ گيريم. زيرا صاحبان موسسات تول خصوصى است، دوباره ازسرمىهاى   سرمايه

انگيزند. كارفرمايـان   را عليه مصالح دولت برمىها   افكار توده -اگر چه، نه هميشه آگاهانه 
دانند و كارگران را با مقررات دولت  موسسات توليدى كوچك، چيزى درباره بيكارى نمى

بخشند. بيكارى خطر بسيار بزرگى براى دولـت   آشتى داده وقدرت دولت را استحكام مى
لزم در اين زمينـه بـه اجـرا    هاى   رود. البته زمانى كه ما به قدرت برسيم نقشه ىبه شمار م

كنيم. كسى كه مشروب  اع�م مى  درخواهد آمد. همچنين شرابخورى را طبق قانون ممنوع
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گردد. لذا ما اين را جنايتى عليه بشر  خورد، تحت تاثير الكل به حيوانى درنده مبدل مى مى
 دهيم. ر را مشمول مجازات قرار مىخوا تلقى كرده و شراب

كنم، افراد تحت سلطه، از فـرد قـوى دسـتى كـه هيچگونـه       بار ديگر تكرار مى يك - 
كنند. زيـرا او را شمشـير دفـاع و     ندارد، كوركورانه اطاعت مىها  آن وابستگى و اتكايى به

حـى ملكـوتى در   دانند. اين افراد از پادشاهى كه رو ها مى حامى اجتماع در برابر نابسامانى
 بدن دارد، چه انتظارى دارند؟

كنند و از  وجود خدا را نفى مى ايم،  از بين بردهها  آن جوامعى كه ما اخ�قيات را در - 
 كشـد. لـذا   آنارشيسم) به هر سو زبانه مـى ( طلبى   آتش هرج و مرجهاى   شعلهها  آن ميان

يـان كنـونى پـاك    روا فرمـان  جودالشأن، صحنه اين گونه جوامع را از و ى عظيم روا فرمان
موظف است كه اينگونه جوامـع را پـس از نـابودى جـان      روا فرمان خواهد كرد. به ع�وه

به جريان اندازد تـا بـه صـورت جوامـع     ها  آن اى در رگهاى اى ببخشد و خون تازه  تازه 
 هايى كه ممكـن اسـت پيكـر    منظمى درآيند و چون سربازانى جنگجو به مبارزه با آلودگى

 دولت را مجروح نمايند، برخيزند.
كسى كه از جانب خداوند انتخاب شده است، مأموريتى آسمانى دارد تـا نيروهـاى    - 

اندركارند، مت�شى  كور و ناآگاهى را كه به فرمان غريزه و اميال و نه به فرمان عقل، دست 
ى و نيـز  كند. اين نيروها هم اكنون به صورت چپاول و انواع ديگـر خشـونت و بزهكـار   

كنند. اين نيروهـا تقريبـاً همـه نـوع نظـم       زيرماسك اصول آزادى و حقوق بشر تجلى مى
انـد.   اند و زمينه را براى استقرار حكومت پادشاه يهود فراهم ساخته اجتماعى را به هم زده

اما زمانى كه پادشاه يهود شاهنشاهى خويش را آغاز كـرد، اينگونـه نيروهـا ديگـر نقشـى      
را هـا   آن را ازسـر راه پادشـاه بـرداريم و بقايـاى    ها  آن . البته لزم است كهنخواهند داشت

 برجاى نگذاريم.
خداونـد را شـكرگزار باشـيد و در برابـرش كـه      «گـوييم:   آنگاه به مردم جهان مـى  - 

زند و نيز در برابر كسى كه خداوند سـتاره بخـتش را هـدايت     سرنوشت انسان را رقم مى
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 از تواند ما را از زيرفشارها و بديها كه قب�ً زيرا كسى غير از او نمىكرده است، زانو بزنيد. 
 »ياد كرديم، رهايى بخشد.ها  آن
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مان به آخرين ذريه حضرت داود بر روى زمين، مطلبـى اسـت كـه     تعليم دادن آيين - 
 كنم. من اكنون آن را به شما عرضه مى

د ما آن را عامل هدايت و پرورش فكر تمـام  ) كه حكماى انديشمن2كانسروتيسم(« - 
 دانند، قبل از هر چيز بايد جزء برنامه آموزش باشد. بشريت مى

گروه معينى از نسل داود، شاه و وارثين او را نـه براسـاس قرابـت، بلكـه براسـاس       - 
استعداد و توانايى پياده كردن مسايل اسرارآميز سياسى در زمينـه مملكـت دارى، آمـاده و    

ازاسرار سياسى سردرنياورد. هـدف   روا فرمان كنند. به شرط آنكه هيچكس جز اب مىانتخ
توان حكومت را به كسانى كه از مسـايل سـرى آگـاه نيسـتند،      اين روش آن است كه نمى

 محول كرد.
شـود كـه براسـاس مقايسـه تجربيـات       يان) ياد داده مـى روا فرمان( به اينگونه افراد  - 

را هايى   اقتصادى و نيز به كمك علوم اجتماعى، برنامه -ياسى گذشته، مشاهده تحولت س
ذكر كرديم، پياده كنند. خ�صه آنكه روح قوانين ليتغيرى كـه طبيعـت، خـودش    قب�  كه

 شود. با هم رابطه برقرار كنند، به رهبران آموخته مىها  آن وضع كرده است تا افراد طبق
و ساير خصوصياتى كه موجب تزلـزل   اگر اين افراد هنگام آموزش، ضعف، نرمش - 

شود. و اين عامـل   شوند، ازخود نشان دهند، آنگاه عامل وراثت ناديده گرفته مى قدرت مى
شرط لزم براى جلوس برتخت شاهى به حسـاب نخواهـد آمـد. زيـرا فـردى كـه داراى       

 صفات بال باشد از عهده اداره مملكت برنخواهد آمد و پادشاهيش خطرناك خواهد بود.
رحم هم باشند حكماى انديشمند مـا   كسانى كه با قاطعيت عمل كنند، حتى اگر بى - 
 سپارند. يى را به آنان مىروا فرمان زمام



 83 هاي يهوديان و صهيونيسم پروتكل

كفـايتى ديگـرى از خـود نشـان      در مواردى كه شاهان ضعف اراده و يا هر نوع بى - 
 رند.ى تواناى ديگر بسپاها دست يى را بهروا فرمان بدهند، بايد طبق قانون، زمام

برنامه كار شاه اززمان حاضر تا آينده موعود، براى همه پوشـيده و مكتـوم خواهـد     - 
خوانند. تنها خـود شـاه و سـه     ماند. حتى براى كسانى كه خود را نزديكترين مشاور او مى

 دانند كه در آينده چه وضعى پيش خواهد آمد. تن كفيل وى مى
و ملـت اسـت و همانگونـه كـه      شخص شاه، اراده خلل ناپذيرش مسلط بـر خـود   - 

دانـد بـا مـنش و خلـق و خـويى كـه دارد،        سرنوشتش از ديگران متمايز است، كسى نمى
شناسـد،   پروراند و لذا كسى كه راهى را نمـى  يى را درسرمىها هدف آرزوى رسيدن به چه

 جرأت سد كردن آن راه را پيدا نخواهد كرد.
دولـت  هـاى    هـن شـاه بايـد بـا برنامـه     استنباط ما اين است كه توانايى و ظرفيت ذ - 

متناسب باشد. به همين دليل تا امتحاناتى را كه به وسيله حكماى انديشـمندمان ازوى بـه   
 تواند بر تخت شاهى جلوس كند. آيد، نگذراند، نمى عمل مى

 براى آنكه مردم شاهشان را بشناسند و دوست داشته باشند، وى بايد در ميـادين و  - 
آيند، حضور پيدا كرده و با مردم به گفتگو  اد براى مبادله افكار گردهم مىيى كه افرها محل

را از هـا   آن شود كه مـا اكنـون   شاه و مردم) مى( بپردازد. اين كار باعث وصلت دو نيرويى
 ايم. طريق ايجاد رعب و وحشت از هم جدا كرده

ه به زير سلطه ادامه اينگونه رعب ووحشت تا زمانى كه هر دو نيرو به طور جداگان - 
 ناپذير وضرورى است. ما درآيند، امرى اجتناب 

و نيز بايد به غرايز و عواطف تند  پادشاه يهوديان نبايد پيرو عواطف و اميالش باشد - 
و تيز خويش اجازه ندهد كه برعقلش غلبه كند. زيرا پيروى از عواطف، بدتر از هر چيزى 

 تـرين  رحمانـه   آورد و فكـر را بـه بـى    ت بار مىدق برد، آدمى را بى نظم ذهن را از بين مى
 دارد. وامى ها فعاليت
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 الشأن، حامى و پشتيبان انسان و ذريه مقدس حضـرت داود، بايـد تمـام    شاه عظيم  - 
 گناهى باشد. و تماي�تش را فداى مردم كند. او بايد نمونه و سمبل بى ها خواست

 امضاء كنندگان: نمايندگان عالي رتبه يهود
................... )Anotates .................( 

ى هـا  فعاليـت  شـود كـه داراى   ئى گفتـه مـى  ها انجمن ) بهfreemason) فراماسون (1
بـازگو كننـد. دسـتگاه    آن را  نبايـد آيـين و رسـوم    هـا  انجمن پنهانى هستند و اعضاى اين

ماسـونرى بـه   ى فراهـا  انجمن اى است موسوم به لژ. ى محلىها انجمن فراماسونرى داراى
مـي�دى دسـتگاه    19و  18كننـد. در ابتـداى قـرن     وسيله لژهـا بـا هـم ارتبـاط پيـدا مـى      

فراماسونرى رونق سياسى بسيارى يافت و پادشاهان و سياستمداران فراوانى به عضـويت  
آن در آمدند. جورج واشنگتن اولين رئيس جمهور امريكا، گوتـه شـاعر آلمـانى و ادوارد    

 20و اوايل قرن  19تان عضويت اين دستگاه را داشتند. در اواخر قرن هدفتم پادشاه انگلس
شعب دستگاه فراماسونرى در خاورميانه تأسيس شد ولژهاى آن در كشورهاى ايران، مصر 

اى براى پيشرفت سياستهاى اروپائى در اين كشورها شـد. در   و تركيه بوجود آمد و وسيله
لژ فراماسونرى را در ايران بر پا كرد. اما بعلـت   خان اولين زمان ناصرالدين شاه ميرزاملكم

خـان لژهـاى فرانسـوى و    م مخالفت حكومت وقت دوام زيادى نكرد. پس از ميرزا ملكـ 
ى سياسى خود تا قبـل از پيـروزى انقـ�ب    ها فعاليت انگليسى در ايران به وجود آمد و به

.) براى اط�ع بيشـتر  1852دائرةالمعارف فارسى جلد دوم بخش اول صفحه ( ادامه دادند. 
نوشته اسماعيل «فراماسونرى در ايران»ى فراماسونرى در ايران، به كتاب ها فعاليت از نحوه

 رائين رجوع شود.
اى از دين يهود است كـه بعضـى از    ) شاخهConservative Judaism( ) كانسروتيسم 2

 هبران مذهبىهاى تورات را تغيير داده و تسليم و اطاعت محض در برابر قدرت ر قسمت
اى از عبادات و مراسـم مـذهبى را مطـابق بـا      ربى) را خواستار است. به ع�وه تغيير پاره(

 مترجم).( داند. نيازهاى زمان مجاز مى
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