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  مقدمه

مدت بسیار طوالنی است که سیطره یهود در دنیا به عنوان دین برتـر امنیـت مسـلمانان و شسـعیان را بـه         
خطر انداخته و تبلیغات فرهنگی ـ سیاسی آنها افکار مختلـف دنیـا را بازیچـه خـود قـرار داده اسـت و در        

م خود قـرار داده اسـت، لـذا بـر آن     جوامع کنونی ما هم چشم و عقل مردم را بسته و آنها را هدف تیر شو
 )1(شدیم با استعانت از خداوند منان و نظر به آیۀ شریفه : لتجدن اشـد النـاس عـداوه للـذین آمنـوا الیهـود      

دشمنان براي مومنین قوم یهودند. آشنایی مختصري با این قوم پلیـد و اهـداف سـیاه آنهـا      سرسخت ترین
  پیدا نماییم.

  82ه سوره مبارکه مائده ـ آی)1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـ تاریخچه یهود 1بخش     
  ـ آشنایی با قوم بنی اسرائیل 1فصل         

است می دانند. اسرائیل کلمـه عبـري    )1(بنی اسرائیل خود را منسوب به یعقوب که نام دیگرش اسرائیل   
ازده فرزند بود ویهود از نـام  داراي دو» علیه السالم«حضرت یعقوب )2(»جدال کننده با خداست»به معناي 

  گرفته شده است.» یهوذا«چهارمین فرزند ایشان  
کـه یهـوذا نیـز در آن دسـت داشـت،      » علیـه السـالم  «بعد از واقعه توطئه به قتل رساندن حضـرت یوسـف   

پادشاه مصر بود و توانسـتند  » علیه السالم«(ق م) به مصر رفتند و حضرت یوسف  1740برادرانش در سال 
خوبی برهم زنند، کم کم تعدادشان از هزار نفر تجاوز کـرد و قبائـل نتعـددي را تشـکیل دادنـد.      زندگی 

به هنگام وفات خود به هشتاد نفر از قوم خود فرمودند: پس از من به علـت  » علیه السالم«حضرت یوسف 
سـی بـن   ظهـور فرسـتاده خـدا مو   انحراف از دین گرفتار زجر و شکنجه فراعنه می شوید و نجات شما بـه  

  عرفان است، ولی فرشتاده خدا و آورنده تورات، کتاب آسمانی می باشد.
پس زمان فرعون فرا رسید و چون بین قبیله هاي آنان و فرعون از گذشته دشمنی زیـادي بـود، فرعـون       

اینکـه  تـا   )3(آنان را بسیار اذیت می نمود و به قول قرآن: ( مردهایشان را کشته و زنانشان را به اسیري برد)
(ق م) مبعوث و به آنها جان تـازه اي بخشـید و آنهـا را    1213در حوالی سال » علیه السالم«حضرت موسی

از بند ظلمها رها نمئد و خواسـت ایشـان را بـه ارض کنعـان ببـرد، بـدین ترتیـب شـبانگاه ب همـراه بنـی           
دادنـد: ناگـاه در میـان    اسرائیل مصر را ترك و به رود نیل رسیدند، حضرت با عصاي خود آبها را فرمـان  

قبیله بودند و عادتها و رسوم مختلـف داشـتند ،   ن دوازده ورود راهی نمایان و از رود عبور کردند، ولی چ
حضرت به فرمان الهی به دریا دستور دادند و دوازده مسیر پدیدار شد و روزنه هـایی مثـل پنجـره پدیـدار     

ا در طی مسیر دیده و گفتگو کنند، حتـی حضـرت   شد، تا هر قبیله به علت خویش با یکدیگر، همدیگر ر
  به اذن الهی به علت رطوبت دریا، کف آنرا خشک نمود و خود حضرت براي اینکه ثابت کند

  60اصل کلمه اسرائیل به معنی بنده خدا می باشد، فرهنگ فارسی به فارسی پیام ص  )1
 32و  29ننده بود با خدا ، سفر پیدایش : اصحاح حضرت یعقوب علیه السالم با خدا کشتی گرفت و پیروز شد یعنی جدال ک )2

  49بقره : )3
  
  
  
  
  
  
  



  
که براي نجات آنها از چنگال فرعون و حکومت ظالمانه اش مبعوث شده، در حالی که لبخندي بر لبـان   

داشت، پا به رود نیل نهاد و پیشاپیش آنان به راه افتاد این نخستین برخورد تلـخ و ناآگاهانـه آنـان بـا ایـن      
ر بزرگ الهی بود، در ادامه چنین آورده: به صحراي سینا رسیدند و به حضرت گفتند : ما را از خانـه  پیامب

هاي خود دور نمودي و در این شن زار سکونت داده اي، این چه رفتاري است ، مگر ما سـنگیم احتیـاج   
ند و سـنگی هـم بـه آنـان     ابري بر سر آنان سایه افکبه غذا نداریم؟ لذا به فرمان الهی از آسمان طعام آمد، 

. همـان پیـاز و   وآب داد، مدتی گذشت و به حضرت عرض کردند: ما طعـام آسـمانی نمـی خـواهیم بگـ     
فرمودنـد: بـه   » علیـه السـالم  «عدس را برایمان بفرستد، چون آنها را بیشتر دوست داریـم. حضـرت موسـی   
وند دیگر بـراي شـما طعـام    نزدیک ترین روستایی که رسیدید، آنجه می خواهید زراعت کنید، زیرا خدا

  )1(نمی فرستد.

نافرمانی آنان به حدي رسید که سزاوار عذاب الهـی شـدند و مـدت چهـل سـال در صـحراها و بیابانهـا           
تشـکیل   )2(سرگردان بودند، تا اینکه فرزندان و نوادگانشان با حضرت یوشع بـن نـون وارد کنعـان شـدند.    

(ق م) پادشـاه بنـی اسـرتئیل     1055ـ   1095بـین سـالهاي    نخستین دولت یهودي موقعی بود که طالوت در
(ق م) 1049شد و پایتخت خود را حبرون قرار داد، سپس حضـرت داوود بـه پادشـاهی رسـید و در سـال      

  پایتخت را به یبوس (بیت المقدس) تغییر داد.
ال بناي(هیکـل سـلیمان) را بـه مـدت هفـت سـ      » علیـه السـالم  «بعد از حضرت داوود، حضـرت سـلیمان     

ساختند و پس از فوت ایشان بنی اسرائیل بـه دو  قسـمت شـمالی بـا پـایتختی سـامره (نـابلس) و دیگـري         
  )3(جنوب به پایتختی ورشلیم (بیت المقدس) تقسیم شد.

  61بقره: )1
 10درك: موقف علماء االسالم من الیهود: چاپ کربال ص  )2

  شته آیت ا... شیرازي در قسمت مقدمه مترجم جستجو نمود. حوادث بعد از یان تاریخ را می توان در کتاب بازیچه یهود ، نو )3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

   لـ فضیلتهاي داده شده به بنی اسرائی2فصل     
و شما را به جهان برتـري دادم بـه یـاد آوریـد.از سـیر      اي بنی اسرائیل نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم    

یا برخورداري ار نعمتهاي مکرر مادي و معنوي بر تمـامی  در تاریخ بنی اسرائیل در می یابیم که آنان به دل
 از آنـان  برتـري  لـذا  نشـده،  داده گروهـی  و امـت  هـیچ  به تمامه به نعنتتها این که زیرا  دنیا برتر ي داشتند

 راه در چقـدر  شـود،  معلـوم  تـا  بـوده،  آنها آزمودن سبب به نعمتها اینگونه بلکه نیست، جنس و نژاد حیث
. اما بررسی کوتـاهی دربـاره نعمتهـاي آنهـا مـی      ه و به مبارزه با نفس خود پرداخته اندداشت قدم ثبات حق

  نماییم:
  نعمتهاي داده شده به آنها: شامل نعمات مادي و معنوي می باشد    

  )1(ـ رهایی از ظلمو شکنجه فرعونیان 1الف) نعمتهاي مادي: شامل 

  )2(ـ مشاهده عینی غرق شدن فرعونیان 2         

  )3(عبور از دریاـ  3       

  )4(ـ بهره گیري از رزق خداوند، مثال: جوشیدن آب از دوازده چشمه. 4       

  )5(ـ بعثت پیامبران فراوان در میان ایشان 1ب) نعمتهاي معنوي: شامل 

  )7)  (6(ـ ارسال کتب هدایت در میان آنان، مثال تورات 2      

  دالئل مغضوب شدن نعمتها:    
عث شده است که این نعمتهاي فـراوان از دسـت آنـان کوتـاه شـود و مـورد       بی شک عوامل متعددي با   

غضب الهی قرار بگیرند، در ادامه به برخی ار این صفات اشاره می کنیم، کـه موجـب شـد یهـود منفـور      
  قرآن قرار بگیرد.

     87) بقره:6(   70) مائده:5(   160) اعراف: 4(    63) شعرا3(   50) بقره:2(    504) قصص 1(
  ) یهود شناخت، دکتر جاللی ، سهیال ( دو پاراگراف اول از این کتاب انتخاب شده)7(

  
  
  
  
  
  
  
  



، اما چه امري باعث این سنگدلی شد، قـران مـی فرمایـد: پـس چـون بنـی       )1(ـ وحشیگري و سنگدلی  1   
  ... . )2(اسرائیل پیمان شکستند، آنها را لعنت و دلهایشان را سخت گردانیدیم و

: از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم و پیامبرانی بـراي آنهـا فرسـتادیم، هـر رسـولی      )3(تن پیامبران الهیـ کش  2   
. از جملـه  )4(، چون بر خالف نفس آنان می گفت گروهی را دروغگو و گروهی را به قتـل رسـاندند  آمد

قصـص   بودنـد، حتـی در روایتـی در   » علیـه السـالم  «پیامبرانی که کشته شـدند، حضـرت یحیـی و زکریـا     
هفتـاد پیـامبر الهـی را کشـتند و سـر از بـدن آنـان جـدا          )5(االنبیاست که مابین طلوع فجر تا طلوع آفتـاب 

کردند و بعد به محل کار خود رفتند، مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده اسـت، و چـه جنـایتی از ایـن بزرگتـر      
د چنـین فرمودنـد: ایـن    که پیامبر اسالم را شهید کردند، معروف اسـت کـه حضـرت هنگـام بیمـاري خـو      

بیماري از آثار غذاي مسمومی است که آن زن یهودیه بعد از فتح خیبر براي مـن آورد. گرچـه حضـرت    
  )6(لقمه را بیرون انداختند، ولی کمی با آب دهان حضرت مخلوط شد.

  )7(ـ  دروغ ـ تهمت و تحریف.3     

را ناراحت نکنند، کسانی که بـه راه کفـر مـی     ـ حیله و نیرنگ، چنانچه خداوند فرمود: اي پیامبر ، تو  4   
  )8(شتابند کسانی که به زبان اظهار ایمان و به دل کافرند.

ـ مال اندوزي و ثروت پرستی. به درستی که موسی با دلیل آشکار به سوي شما آمـد و شـما گوسـاله      5   
  )9(پرستی را اختیار کردید، که شما مردمی ستمکارید.

و سامري گوساله اي از طـال  براي آلوردن الواح به کوه رفت » علیه السالم«موسیاز زمانی که حضرت    
  و نقره ساخت، تا به حال ثروت بزرگترین معبود یهود به شمار می رود.

  ـ تمرد در برابر فرامیت دقیق الهی، ککه روشن و واضح است. 6   
  ـ تجاوز به حقوق دیگران و تصرف آن. 7   
  ه در سالیان بعد اتفاق افتاد.ـ تحریف تورات، ک 8   

     162) رك، موقف علما االسالم من الیهود، ص 6) حدود یک ساعت و نیم   (5(   70) مائده 4(   91) بقره 3(   13) مائد 2(   74) بقره: 1(
  62) مائده: 9(   41) مائده: 8(    71و69) آل عمران :7(

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  .؟)1(ـ فساد اخالقی 9   
  )3) (2(خواري.ـ ربا  10   

  ـ تورات و عهد عتیق. 3فصل 
نـازل شـده   » علیه السـالم «تورات یعنی تعلیم و بشارت، کتابی که بر پیامبر بزرگ الهی، حضرت موسی   

است، اما یهود این کتاب را تحریف و خرافات و افسانه هاي زیادي در آن جـاي دادده اسـت، بـه گونـه     
نام هستند، که قرآن در مـورد آنـان مـی فرمایـد: پـس واي بـر       اي که خنده دار سده و نویسندگان آن گم

کسانی که از جانب خود چیزي نوشته و به خداي متعال نسبت دهند، تا بـه بهـاي انـدك بفروشـند، پـس      
  ) 5) (4(واي بر آنان از آن نوشته ها و آنچه از آن به دست آورند.

  به دو نمونه از کتاب تحریف شده تورات اشاره می کنیم:    
: شکل و شـمایل عجیبـی دارد مـثال: خـدا ماننـد انسـان داراي مـو،        )6(ـ خداوند در تورات تحریف شده   

لباس و دو پاست، مانند انسان راه می رود، از آسمان به زمین می آید، مکانی بـراي زنـدگی دارد، نیبـت    
ز کـردار خـود پشـیمان    به بسییاري از امور بی اطالع است، خانه کفار را از مسلمانا تشخیص نمی دهـد، ا 

اما خداوند جهـان از همـه ان خرافـات بـري     می شود، اندوهگین می شود، با انسان کشتی می گیرد و ... .
  است، نه جسم است و نه عوارض جسمی دارد، تمام اعمالش از روي خردمندي و دانایی است و ... . 

نسـبت زنـا داده شـده، حضـرت     » علیـه السـالم  «ـ پیامبران در تورات تحریـف سـده: بـه حضـرت داوود       
قلبش به بتها میل دارد و بـراي  » علیه السالم«با خدا کشتی می گیرد، حضرت سلیمان» علیه السالم«یعقوب

به کشتن کودکان، افتادگان فرمان می دهـد،   »علیه السالم«پرستش آنهها بتکده می سازد، حضرت موسی
می نوشد، مستی مس کند و دروغ مـی گویـد و   با خدا درشتی می کند، حضرت نوح علیه السالم شراب 

تهمتهاي نارواي دیگر. اما انبیاء اولوالعزم از نظر عقل و منطق از همه این دروغها و افسانه ها پـاك و مبـرا   
  هستند.

  79) بقره:4(    29تا 17و دنیا بازیچه یهود ص  110تا  43(]) یهود شناخت ص     161و  160)نساء: 2(   79و 78) مائده 1(
  114تا  109) دنیا بازیچه یهود ص 6، آشنایی با ادیان بزرگ، توفیقی حسین   ( 85تا 82) عهد عتیق ص 5(

  
  
  
  
  
  
  



  
  ـ یهود و قریش 4فصل 

  این بخش در سه فصل مجزا تهیه و ارائه می گردد.    
  )1(ـ یهود در مدینه.    

، با سـه طایفـه یهـودي بنـی     ف آوردندبعد از آن که حضرت رسول(صلی اهللا علیه و آله) به مدینه تشری   
  قینقاع، قرنطه و بنی التعیر معاهده بستند، اما هر سه، عهد خود را شکستند.

اولین در گیري با یهودیان چند هفته بعد از جنگ بدر در سال دوم هجرت بـه دلیـل جسـارت یکـی از        
تش گـره زد، زن برخواسـت و   یهودیان به زن عرب مسلمان رخ داد، این یهودي دامن جامه زن را بـه پشـ  

جامه اش به یک سو رفت و یهودیان به او خندیدند، زن فریاد می زند و کمک می خواهد، لـذا نـزاع در   
می گیرد و چند نفر کشته می شوند، حضرت آنها را شبانه روز تعقیـب و محاصـره مـی فرماینـد و تسـلیم      

  عی می کنند.و با اصرار عبد اهللا ابن ابی آنان را به شام تبمی شوند 
دومین درگیري با بنب نفیر است، در سال چهارم هجرت که آنها قصد داشتند حضـرت را بکشـند، امـا       

حضرت از قصد آنان با خبر شدند و محل استقرار آنها را تعقیب و محاصره نمودند، محاصره شش شـب  
ند، بقیه مالهـاي خـود را را   طول کشید، باالخره تسلیم شدند، دو تن مسلمان و اموالی که اشتند ثاحب شد

  کردند، حضرت آنها را به اذرعات در شام تبعید نمودند.
سومین درگیري با یهودیان بنی قریظه بود، آنـان در جنـگ خنـدق بـا مسـلمان همکـاري نکردنـد، لـذا            

،  موقعی که جنـگ بـه نفـع مسـلمانان پایـان یافـت، حضـرت آنـان را تعقیـب و سـپس محاصـره نمودنـد            
عد از بیست و پنج شب تسلیم شدند. حضرت داوري بین آنها را به سعد بن معـاد سـپردند. سـعد    سرانجام ب

  هم مردانشان را گردن زد و زنانشان را به اسیري و مردانشان هم نابود شدند.
آخرین درگیري جنگ خیبر بود، یهودیان قصد حمله ب مدینه را داشتند و حضرت با خبـر و در سـال      

  را محاصره نمودنتد، بعد از چند روز تسلیم و تبعید شدند.هفتم هجرت آنان 
  ( مطالب گزینش شده است) 98و ص  94و  93، ص  85و  84) تاریخ تحلیلی اسالم ـ شهیدي جعفر ، ص 1(

  
  
  
  
  
  
  
     



  )1(رابطه عمر با یهود 

بر آورد و آنـرا  عمر با یهود ارتباط داشت، چنانکه روزي عمر یکی از یهودیان بنـی قریظـه را نـزد پیـام       
 در یهـود  یهـودي،  اسـیران  اال شـد،  می آورده برادر خود معرفی نمود، حتی اسیران از هر قومی به مدینه 

 و برانگیخـت  را آنـان  تعصـبات  و رفتـه  خـزرج  و اوي بـین  همچنانکه کرد می انگیزي فتنه دائما عربستان
کنـی مـی کردنـد و کوشـش مـی      اف  شـبه  مسـلمانان  صفوف در حتی یهودیان شد، آنان بین جنگ باعث

کردند تب به شحص حضرت نفوذ کنند، در واقع یهودیان خیانتهاي بسیاري نمودند و تخریبهـاي زیـادي   
  را بر ضد اسالم نوپا پایه ریزي و اجرا نمودند.

  )2(جاي پاي یهود در سقیفه    

گـر یهـود پسـندید،    خلیفه دوم گفته بود کعب نظرش را در مورد حضرت علی علیـه السـالم بگویـد و ا      
حضرت علی علیه السالم خلیفه شوند و اال نه و کعب االحبار نپذیرفت و گفت: علی علیه السـالم مـردي   
استوار و متعصب در دین است، او عیب و کناه کسی را نـا دیـده نمـی گیـرد، در برابـر لغزشـها تحمـل و        

  بردباري ندارد و بر طبق اجتهادش عمل نمی کند.
  : 4تتمه فصل     
در زمـان جاهلیـت و نیـز پـس از اسـالم  دائمـا بـا علمـا و یهودیـان           دوم، و اول خلیفه مخصوصاً ، خلفا   

کاهن در ارتباط بودند و حتـی خبـر خالفـت خـود را بارهـا از کاهنـان یهـودي شـنیده بودنـد، در مقابـل           
خلیفـه دوم در   حضرت تورات تالوت می کردند، کتابهاي کاهنان یهودي را داشته و مطالعه می کردند،

  )3(زمان خالفتش یهودیان را در کوفه جاي داده و شغلهاي مهمی همچون صرافی به آنان بخشیده بود.
  8 تا 6 ص 44 ج دمشق مدینه تاریخ ، عساکر ابن 42 تا 38 ص ، یهود و قریش، پاك نژاد، سید رضا )1(
 52تا  43پاك نژاد ،سید رضا: یهود و قریش، ص  )2(

  387 ص 3احمدبن حمبل، مسند، ج )3(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ـ شناخت یهود و ویژگیهاي آن 2بخش 

  ـ صهیونیسم 1فصل     
صهیون نام کوهی در اورشلیم اسـت کـه هیکـل سـلیمان، مسـجد االقصـی و قبـه الصـخره بـر روي آن             

  )1(ساخته شده نام این کوه در چند جاي عهدین ذکر شده است.

ي سیطره جهانی شدن یهودیت تاسـیس شـده، یهودیـان    صهیونیسم نام نهضتی است که براي زمینه ساز   
اروپا که از آوارگی خسته شده بودند، با نادیده گرفتن سنتها انتظار بـراي کسـب اسـتقالل کـه عـزت بپـا       

  خواستند و صهیونیسم را پایه نهادند.
رگـان  آنـان بـا در اختیـار گـرفتن ابـزار تبلیغـات جهـانی و قبضـه نمـودن اقتصـاد کشـورها و نفـوذ در ا               

  حکومت کشورها و مجامع بین الملل تالش دارند تا همه ملتها را تحت نفوذ درآورند.
استکبار جهانی به سرکردگی انگلستان و آمریکـا بـه پشـتیبانی همـه جانبـه از صهیونیسـم برخواسـت و           

وقعیـت  رهبـران کشـورهاي اسـالمی م   صهیونیستها با اتکا به آن حمایتها و بهره برداري از ضعف و زبونی 
  )2(خود را محکم نمود و وضعی پیش آمد که اکنون مشاهده می کنید.

  ـ فراماسونري یا ماسونیسم 2فصل     
فري به معنی آزاد و ماسون به معنب بنا می باشد، فراماسون یعنی بنایان آزاد، حزبی مخفی کـه بـراي از      

  .)3(بین بردن ادیان، اخالق و دولتها از جانب یهود تاسیس شد
  )4(تعریف حزب ماسون    

حزبی مخفی که تا به حال از مقررات آن اطالعاتی بدست نیامده و در هیچ کتـابی مقـررات آنهـا بیـان        
  نشده است و رموز و اشارات در آن به لغت مصري فرعونی است.

  هدف حزب ماسون:    
ــی        ــاي آنهاســت، حت ــا و علم ــابودي دینه ــاي جهــان و ن ــیطره دراوردن همــه دولته ــه س ــتها و  ب در نشس

کنفرانسهاي مختلف داخل و خارج مطرح نموده اند، هدف غالب شدن بر ادیـان نیسـت، هـدف نـابودي     
  آنهاست.

  ) جزوه مروري بر صهیونیسم، واحد سیاسی ولی فقیه.2(    5و صموئیل دوم: فصل  132) مزامیر 1(
  86تا  71، ص 61) جهان زیر سلطه صهیونیسم، انتشارات سپاه: اول مهر 3(
  136تا  130) رك، دنیا بازیچه یهود ص 4(

  
  
  
  
  



  
  
  ـ تلمود 3فصل     
آنهـا را خاخـام یوخـاس در    خاخام هاي یهودي تا به حال شرحهاي زیادي بر تورات نوشته اند که همه    

م نوشـته   500و  230میالدي جمع آوري نمود و به اضافه چنـد کتـاب دیگـر کـه در سـالهاي       1500سال 
  مود یعنی تعلیم دیانت و آداب یهود نام گرفته بود را تالیف و چاپ نمود.شده و به نام تل

این کتاب نزد یهود بسیار ارزشمند و مقدس است و هم ردیف تورات و عهد عتیق قـرار دارد. بلکـه از      
تورات هم باارزش تر است. گرافت یهودي می گوید: بدانید که گفتار خاخام از گفتار پیـامبر نیـز بـاالتر    

  )  1(ت.اس

  )2(اعتقادات مذهبی یهود در تلمود    

الف) هر روز دوازده ساعت است، در سه ساعت اول خدا شریعت را مطالعه مـی کنـد، در سـه سـاعت        
دوم احکام صادر می شود و در سه ساعت سوم رزق و روزي تقسیم می شود و در سه سـاعت آخـر هـم    

  با جوت که پادشاه ماهیها است بازي می کند.
  
سـال همسـر    130به نام لیلیـث کـه    ب) برخی شیاطین فرزند آدم هستند، زیرا همسري از شیطان داشت   

  وي بود، و انسان می تواند شیطان را به قتل برساند به شرط آنکنه خمیر نان عید را نیکو به عمل آورد.
ه جـزو پـدرش   ج) روح یهودیها از روح دیگران افضل است، زیرا وجود خداوند است، مثل فرزنـد کـ     

  می باشد و نطفه غیر یهودي مثل نطفه حیوانات است.
د) بهشت مخصوص یهود است و هیچ کس به غیـر آن داخـل بهشـت نمـی شـود ولـی جهـنم جایگـاه            

یهودیان است و غیر از گریه چیزي ندارند، زیرا بسـیار بـدبو و تاریـک ایـت، پیـامبر بـه نـام        مسیحیسان و 
  نابود نشود، ظهور نمی کند.مسیح نیامده و تا غیر یهود 

  106تا  103) آشنایی با ادیان بزرگ ص 1(
  129تا  120) دنیا بازیچه یهود ص 2(

  
  
  
  
  
  
  



ج) بر هر یهودي الزم است که ملکهاي دیگـران را خریـداري کنـد تـا آنهـا صـاحب ملکـی نباشـند و            
، جنـگ جهـانی مـی شـود و دو     اقتصاد دنیا در دست یهود باشد قبل از اینکه یهود سلطه کامل پیـدا کنـد  

از دهانشـنا بیـرون مـی     )1(سوم بشر نابود می شود و دندانهاي دشمنان بنی اسرائیل حدود بیسـت و دو زرع 
کلیسـاي   آید، کشتن مسیحی واجب است و روساي یهـود بایـد مسـیحیان را سـه بـار در روز لعـن کننـد،       

  است.مسیحیان که در آن سگهاي آدم نما صدا می کنند، زباله دان 
و) یک فرد یهودي نزد خداوند قدر و منزلتی بیش از مالئکه دارد، اگر به یهـودي جسـارت شـودد، بـه       

عزت الهیه جسارت شده و جزایش مرگ است، اگر یهود نبود برکـات زمـین نـابود، آفتـاب خـاموش و      
غیـر یهـودي    باران تمام می شود، نطفه غیر یهودي مانند اسن است، خانه هاي غیر یهـودي طویلـه اسـت،   

مانند خوك قتلش مباح است و همه براي خدمت به یهودیان آفریده شده اند، مسـیح کـافر اسـت، چـون     
مرتد شد و بت پرستید و هر مسیحی که یهودي نشو، بت پرست است و از عدالت خارج شـده، سـالم بـر    

  غیر یهودي مانعی ندارد، به شرط آنکه در باطن آنرا مسخره کرده باشد.
ود با عزت الهیه مساوي است، لـذا تمـام دنیـا ملـک اوسـت، لـذا تمـام دنیـا ملـک اوسـت و حـق            ز) یه   

تصرف دارد ولی دزدیدن اموال یهود حرام است، جالب است که مـی گوینـد: یهـود مثـل زن شـوهردار      
است، در منزل استراحت می کند و شوهر خرجی او را می دهد، یهود هم در منزل استراحت نمـوده و از  

  نج ممالک خود می خورد.دستر
ه)در همه شکایتها ولو بر باطل باشد، حق با یهودي است، فریب مـاموران گمـرك و قسـم دروغ جـایز        

که کانته اي به قیمـت چهـار درهـم از کسـی خریـد، در حالیکـه       است، زیرا الگو خاخام صموئیل است، 
موال دیگران به ربـا مـانعی نیسـت    فروشنده نمی دانست از طالست، یک درهم آن را هم دزدید، ربودن ا
  چون خدا دستور داده، به غیر یهودي غرض ندهید مگر نزول بگیرید.

  ) هزار و سیصدو بیست برابر دندانهاي عادي1(
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ط) غیر یهود باید به قتل برسد، نجات غیر یهودي حرام است و حتـی اگـر در چـاهی افتـاده سـنگی بـه          
بیگانه مانند قربانی در راه خداست، اگر بیگانه اي در دریا غرق شود نبایـد  روي چاه بیندازید کشتن یک 

بـود یهـود آنهـا را بـه قتـل       آن هفت ملتی کـه در زمـین کنعـان بودنـد و قـرار      آن را نجات داد، زیرا همۀ
برساند، نابود شدند، هر چیزي غیر یهودي دیدید به قتل برسانید واال مرتکـب خـالف شـده ایـد، بـه قتـل       

دن مسیحی ثواب دارد، حال اگر کسـی نمـی توانـد او را بکشـد، مقـدمات آن را فـراهم کنـد، اگـر         رسان
  یهودي مرتد شد بیگانه و قتلش واجب است.

ي) تجاوز به ناموس غیر یهودي مانعی ندارد، زیرا غیر یهود کافر و کفار ماننـد حیوانـات هسـتند، حـق        
، زنا  لواط نیز با غیـر یهـودي عقـاب نـدارد، اگرکسـی در      یهودست که زنهاي غیر مومنه را به زور برباید

خواب ببیند با مادرش زنا می کند حکیم و خردمند خواهد شد، زنـا بـا زنـان جـایز اسـت زیـرا زن ماننـد        
  گوشتی است که از بازار می خري و هر طور بخواهی تناول کنی.

 قسـم خـوردن بـراي رفـع نـزاع      ك) قسم خوردن مخصوصاً درمعامله با غیر یهـود جـایز اسـت، اصـوال       
تشریع شده است، شهادت زور دادن جایز است، و در مواقع خطر می توانید بیست قسـم دروغ بخوریـد،   

  به یهود واجب است روزي سه مرتبه مسیحیان را لعن کند و دعا کند خدا آنان را نابود کند.
بـه صـورت انسـان آفریـده اسـت، زیـرا       ل) ملت برگزیده خدا ما هستیم، لذا خداوند براي ما حیوانـاتی     

خداوند می دانست که یهود به دو نوع حیوان احتیاج دارد، یکی حیوانات بـی شـعور ماننـد چهارپایـان و     
دیگري حیوانات ناطق و باشعور مانند مسیحیان و یهودیان مرتد و مسـلمانان. بـراي آنکـه بتـوانیم از همـه      

رق ساخته، لذا باید دختران زیباي خود را به ازدواج بزرگـان  آنها سواري بگیریم، خدا ما را در جهان متف
  )1(یهود درآوریم تا بر حکومتهاي دنیا چیره شویم.

: بسیاري از ویژگیهاي یهود را قرآن صـراحتا بیـان نمـوده و در ایـن مقطـع      )2(ویژگیهاي یهود در تلمود   
  به قسمتی از ویژگیهاي آنان در تلمود اشاره می کنیم:فقط 

  ف) خودبرتربینی(بهشت مال ماست، ما دوستان خدائیم، از آتش جهنم مصونیم و ... )ال    
تمام این تعلیمات در تجاوزات اخیر یهود به مردم بی دفاع فلسطین و مسلمانا دنیا عملی گردیده است و جهـان انگشـت سـکوت در     )1(

  دهان دارد
  210تا  130رك، هیود شناخت ص  )2(

  
  
  
  
  
  



  
  امبران)ب) عهد شکنی(تکذیب پی    
  ج) لجاجت و تعصب (سد راه حق شدن)    
  د) دنیا گرایی (هراس از مرگ)    
  ه) قساوت قلب و سنگدلی(به علت سفاهت و جهل)    
  و تزویر و فریب ـ حسادت ـ بهانه جویی ـ مفسده جویی و ... .    
  ـ پروتکلها 4فصل     
سیاسـی کـه تـا کنـون انتشـار یافتـه        یکی از حیرت انگیزترین، عجیب ترین و خطرناك ترین کتابهـاي    

است، پروتکلهاي حکماي یهود می باشد، با مطالعه این کتاب متوجه می شوید که این مردم سـالم و بـی   
  )1(آزار چه تشکیالت خطرناك و زیان آوري هستند.

  .)2(اوستار لیفی یهودي می گوید: پادشاه اخاللگران، فتنه انگیزان، و جالدان دنیا ما هستیم    
  اما به جهت آشنایی به چند پروتکل مهم اشاره می شود:    

الف) تز آزادي سیاسی را ما وضع کـرده ایـم، ولـی الزم نیسـت خـود آن را اطاعـت کنـیم، اخـالق و            
سیاست با هم جمع نمی شود و کسی که پایبند دستورات اخالقی است مغز سیاسی ندارد، حقـوق مـا در   

مـن قدرتمنـدترم، حیـا و     ر دست داري به مـن بـده تـا ثابـت کـنم     پشت قدرت ماست و حق یعنی آنچه د
عفت و ناموس را توسط آموزش و پرورشمان از مغزها بیرون می کنیم و بجـاي آن دروغ و فریـب را بـا    
سرنیزه حاکم می کنیم، آزادي و مساوات از آن ماست و مردم آن را طوطی وار حفظ کرده انـد، لـذا از   

  محرومند.حقوق فردي و اجتماعی خود 
ب) افراد کوتاه فکر را زا میان مردم انتخاب می کنیم تا دستورات ما را اجرا کننـد و ایـن مـا هسـتیم و        

در واقع ما بودیم که داروین، مارکس و نیچه را مهیا کردیم، روزنامه مهمترین وسیله نشـر افکـار ماسـت،    
  و نقره جمع آوري کردیم.روزنامه نگاري را از دست دولتها نه دیدیم و صدها کرور طال 

ج) با جمله حقوق کارگران فقرا و بینوایان را دچـار بهـران مـادي نمـودیم و خـود را مـدافع آن جلـوه           
تا آنان را تحت سلطه خود قرار دهیم ما زیر پرچم کمر نیست باشند، چنان از مبـادي کمـر نیسـت     دادیم.

نـان فقـر را رواج دادیـم تـا همـه را بـرده اراده       دفاع می کنیم که حزب ماسونی رد برنامه خـود دارد و چ 
  خود قرار دهیم، انقالب فرانسه توسط ما انجام شد و اعالمیه حقوق بشر نیز تراوشات ذهنی ماست.

  ) پروتکل به معناي صورت جلسه مذاکرات سیاسی، متمم قراردادها و عهدنامه هاي رسمی و مقاله نامه ها می باشد1(
  کلها) اولین صفحه از پروت2(

  
  
  



د) اجتماع زمانی سعادتمند است که دیندار باشد، به رهبري روحانیت، ولی هر چه متمدن تر شـوند، از     
دین دور می شوند، لذا ما باید مردم را به مادیات سوق دهیم و ملتهاي غیر یهودي را به کارهـاي صـنعتی   

اد دنیا را بـه دسـت مـی    مشغول می کنیم تا متوجه دشمن مشترك نشوند و کم کم با معامالت ربوي اقتص
  گیریم.

ه) باید بذر دشمنی و کینه توزي و حسد را در خانه هاي غیر یهود کاشت، سیاسـت یهـود بـه گونـه اي        
است که هر دولتی صالح می بیند که از ستیزه جویی یهود کناره بگیرد، ما نابغه هاي جهان هسـتیم تـا از   

ثروت بیش از تخت و تاژ است، مـا حـق داریـم در     ، همه بدانند کم ارزشعهده حکومت جهانی برآییم
  قوانین دولتها تغییر دهیم، چون نمی توانند حرف صحیح را از اشتباه تشخیص دهند.

و) جنگهایی که برپا می کنیم احتیاج به ثروت سرشـاري دارد کـه ایـن هزینـه هـا توسـط احتکارهـاي           
می کنند و هم تضعیف می شود ، اشـراف ملتهـاي    بزرگ تامین می شود، لذا دولتها هم تامین هزینه ها را

  غیر یهودي نابود شده و دیگر خطري ما را تهدید نمی کند.
ز) در آسیا و اروپا باید جنگ و فتنه و آشوب باشد تا بـه دو هـدف بـزرگ دسـت یـابیم یکـی نـابودي           

ود را توسـط روزنامـه بـه    آنها و دیگر تسلط کامل بر آنها، براي رسیدن به هدف نهایی باید فکر و ایده خ
مردم تزریق نمود، تا اگر دولتی بخواهد با ما مبارزه کند آن را با عصاي مخالفـت توسـط افکـار عمـومی     

  تاًدیب کرد.
ج) سعی کنیم تا شریم ما بوسیله سپاه کاملی از متخصصین علم اقتصـاد اداره شـود، بـدین خـاطر یهـود         

  د تا بانکها و سرمایه گذارها اطراف یهود جمع شوند.اقتصاد را موضوع اصلی فعالیت خود می دان
ط) زمانیکه دولت یهود تشکیل شـد جزئیـات مربـوط بـه زنـدگی یعنـی آزادي، مسـاوات و اخـوت را            

تکذیب و فقط به ظاهر قبول می کنیم، با کمال جرات می گویم وضع کننده قانون، اجرا کننـده، فرشـته   
از شوکت ما می کاهد و آن همکاري دولـت و ملـت ماسـت،     ما هستیم، فقط یک چیز سعادت، شقاوت

  ولی ما نمی گذاریم، باالخره آموزش و پرورش ما توانست جوانان را فاسد و متعفن کند.
ي) همیشه دولتها و مردم از دریچه زرق و برق بر سیاست می نگرنـد حقیقـت را درك نمـی کننـد، در        

ان آزادي را در جسم ملتهـا فـرو بـرده و مقـدمات هالکـت      حالیکه وکالي آنان غرق در شهوتند و ماسون
و تنهـا عامـل ایجـاد ضـعف ملتهـا قـانون اسـت،         آنها را فراهم می کنیم، قانون به غیر از فتنه چیزي نیست

اختیارات یک حاکم جنایتکار براي ما سودآور است، زیرا از علنی شدن سـابقه اش وحشـت دارد آنچـه    
  دستور دهیم عمل می کند.

یکی از نعمتهاي یهود پراکندگی آن در دنیاسـت، همـه آنهـا را سـبب بـدبختی مـی داننـد، دولـی          )ك   
  همین پراکندگی سبب بدست آوردن زمام دولتهاست.



ل) آزادي یعنی مواردي که قانون رخصـت مـی دهـد و جعـل قـانون بـه دسـت ماسـت، کسـی کـه بـه               
در روزنامه هاي خود به نقطـه اي از سیاسـت یهـود    سیاست ما اعتراض کند، توقیف و تنبیه می شود. البته 

که مایل به تغییر آن هستیم تغییر می دهیم، کنترل اخبار دنیا دست ماسـت و خبـري بـه گـوش مـردم مـی       
رسد که به نفع ماست، کتابهایی شیوا، جذاب و ارزان چاپ مـی کنـیم و افکارمـان را منتقـل مـی کنـیم،       

ا به هر کس بخواهیم هجوم می بریم و خالصه همه چیـز را بـه نفـع    روزنامه هاي دنیا را تصاحب و از آنج
  خود می بریم.

براي مشغول کردن مردم هر روز مشکالت جدیدي را ایجاد می کنـیم تـا فرصـتی بـراي مـذاکرات       م)   
سیاسی نباشد همه روزه صفحات روزنامه را پر از صفحات ورزشـی مـی کنـیم تـا ذهـن همـه را مشـغول        

  سیاسی می کنیم.وخود فعالیتهاي 
ن) لوکوموتیو خود را حرکت می دهیم و با زر و زور به اهداف خود مـی رسـیم، تمـام ملتهـاي جهـان         

  کودك و یهود مادر است.
ق) پیروي از علما را کهنه پرستی قلمداد می کنیم تا مردم از اطراف آنان فاصله بگیرنـد و بـه جمـع مـا        

  بپیوندند.
  غیر یهود کاسته شود، هر مدت یک مرتبه یکی از شخصیتها ترور فردي شودر) براي آنکه از عظمت     
ش) قاتل سیاسی، جهاد براي سعادت انسانها جمالتی است که مردم را متمـرد مـی کنـیم و فریـب مـی         

  )1(دهیم.
 153درسین حـوزه علمیـه قـم ص    ، دفتر نشر اسالمی جامعه م68) رك، شناخت صهیونیسم بین الملل، علم الهدي، سید جواد، چاپ اول سال 1(

  163تا  139ـ دنیا بازیجه یهود ص  100تا  86جهان زیر سلطه صهیونیزم ص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



این بود جمالتی از کتاب پروتکلها که دهها نفر به جرم ترجمه یا نشر آن از زندگی محروم شده یـا بـه      
و غرب پیاده شـده اسـت، و تعجـب آور     قتل رسیده اند، تعجب آور این است که یان پروتکلها در اسالم

  دنیا در حرکتی سریع بسوي اهداف یهود پیش می رود.تر اینکه 
  ـ بازتاب آموزه هاي یهود (جنایات یهود) 5فصل     
بازتاب آموزه هاي یهود از کتب مذهبی و عقاید مختلف سیاسی آنها به شکل جنایتهـاي مختلفـی ، در      

ار عمومی دنیا را تحت سلطه فکري خود درآورد، بـراي آشـنایی بیشـتر    قالبهاي مختلف نمایان شد و افک
  این جنایتها به گوشه اي از آنها اشاره می کنیم:

اعیاد خونین یهود: یهودیها دو عید بزرگ دارند که در آن دو باید خـون بریزنـد، یکـی  عیـد بـوریم در        
همه سـاله افـراد زیـادي قربـانی      )Passover،()1) و دیگري عید فصح در ماه آوریل(Purimماه مارس(

م روز عیـد فصـح در شـهر والـی سـوپ در شـوروي        1823این دو عید می شوند، بعنوان نمونه؛ در سـال  
سابق جسد کودك دو ساله اي را در لجن زارهاي خارج شـهر پیـدا کردنـد، آثـار فـرو بـردن سـوزن در        

تـازه یهـودي یکـی از متهمـین چنـین       جسد زیاد بود و قطره اي خون در لباسهاي کودك نبـود، خـانمنی  
اعتراف کرده که : از طرف یهود رفتیم و بچه را دزدیده و در ساعت معینی بـه منزلـی آوردیـم و بچـه را     

و او را با شکالت سرگرم کـردیم، یکـی از حاضـرین مـیخ تیـزي در ران کـودك        روي میزي قراردادیم
ناه برد و او هـم بـا سـوزن درازي کمـر بچـه را      فرو کردو صداي دلخراش بچه بلند شد، هراسان به یکی پ

مجروح کرد، دیگري سینه اش را تا اینکهـه بچـه جـان داد، خونهـایش را در شیشـه کردنـد و بـه خاخـام         
بزرگ دادند، تا او هم در کیک روز جشن از آن خونها استفاده کند، و یا کشته شدن کشـییش ایتالیـایی   

  فته بودمعروف که به همراه خدمتکار خود بیرون ر
می نویسد: تلمود گفت: دو مناسبت خونین است که خدا از ما راضی می شود یکی  81) ریچارد برتون یهودي در کتاب یهود ضد اسالم ص 1(

  عید خمیر مخلوط به خون و دیگري مراسم پاك کردن فرزندانمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  



رسـیده و خـونش بـه خمیـر نـان      و پس از تحقیقات فراوان معلوم شد توسط یهود به طرز فجیعی به قتـل   
  )1(روز عی اضافه شده است.

  تجاوزات خونین یهود:    
در «  )2(تنها آرزویی که یهود آن را آشکارا یاد می کند تشکیل حکومت جهانی است از نیل تا فـرات،    

 در آن روز به ابراهیم گفت: زمین را به نسل تو خـو اهـم داد، از نهـر مصـر تـا نهـر بـزرگ       » تورات آمده
فرات و یا یانکه نویدهاي مختلف در تلمود، لذا حکومتی تشکیل داده و مشروعیت به آن دادند و بعـد از  
تشکیل این حکومت به فکر تحقق بخشیدن به آرزوهـاي خـود کـه بـه صـورت عقـده اي درآمـده بـود،         

اوزات بسـیاري  تجـ . )3(افتادند و با دولتی چپاول گر به نام اسرائیل دست طمع به سوي مردم دنیا گشـودند 
را در این نیم قرن بیشتر به کشورهاي مختلف دنیا از جمله دنیاي عرب وارد نمود، یهود براي رسـیدن بـه   
خواسته هایش بیش از یک میلیون انسان را آواره نمود و هزاران نفر آنها در اثر نبود تغذیه مناسـب نـابود   

عنوان آواره به وجود آمـد، آمـاري در سـال     شدند و این نخستین بار در تاریخ بشریت بود که گروهی به
نفـر آواره از گشـور هـاي     7260000م از موسسه پناهندگان بین الملل منتشـر شـد، در آن بـیش از     1960

نفر رسیدگی شده اسـت، حتـی    1120000اردن، لبنان، سوریه و فلسطین وجود داشت که فقط به بیش از 
ت پناهندگان بصورت قطع نامه تصویب شد، ولـی یهـود   م هم چهار برا بازگش 1952ـ   1948طی سالهاي 

مخالفت نمود و تکان دهنده ترافیک این آمار فقط به قبل از آخزین تجاوز اسرائیل مربـوط مـی شـود. و    
که تمام جوامع بین الملـل در   االن در دنیاي عرب چه جنایتها که توسط قوم پلید یهود صورت می پذیرد

مرتبه بـه خـاك    2188م یهود از ابتداي ماه ژانویه تا آخر ماه آگوست  1961تحیر به سر می برند، در یال 
مرتبـه   215مرتبه هم به خاك اردن تجاوز نموده، یعنـی در هـر مـاه بـیش از      500و  ([)سوریه تجاوز نمود

م به مصر حمله کـرد بـه خـاك و خـون کشـیده شـدن هـزاران نفـر را          1967تجاوز نموده است. در سال 
هواپیمـاي جنگـی مصـر را     400در جنگـی کـه بـین یهـود و عـرب قـرار گرفـت بـیش از          تحریر نمود و
  سرنگون کرد.

) تـذکره عـوده:ص   4(   68تـا   54) رك، دنیا بازیچه یهـود ص  3(    15) سفر پیدایش اصحاح ص 2(    95تا  93) آشنایی با ادیان بزرگ ص 1(
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  )1(و بیش از پیش به اهدافش نزدیک شد 

م نزدیـک   1948گوشه اي از جنایات یهود در دهکده دیربایین اشاره می کنیم: روزنهم آوریل سـال  به   
ظهر به این دهکده بی سالح حمله کردند، همه ساکنان را جمع و گلوله بـاران نمودنـد، جسـدها را تکـه     

سـر بریـده و در    تکه کردند، حتی شکم زنان حامله را پاره و بچه هایی را که هنوز بـه دنیـا نیامـده بودنـد    
جسـد را بـا    250چاهی به نام گابی انداختند، نماینده صلیب سرخ دکتر لیز براي تحقیق بـه آنجـا رفـت و    

وضع وحشتناك دید، آن روستا را ترك نمود، پس یان کشتار به روسـتاي ناصـرالدین نزدیـک طبریـا و     
ان کشـتار را تکـرار نمودنـد و    علیوط و شهر حیفا طبریا حمله و همـ روستاي بلدالشیخ سکریر و همچنین 

در حال حاضر هم شاهد کشتار بی رحمانه این قوم پلید هستیم، این گوشه اي از تجاوزات خـونین یهـود   
  )2(است.

چندي پیش هم به روستاي ام الفحم یـورش و مشـغول قتـل و غـارت شـدند و در روزي دیگـر مسـجد           
بدیل نمودند و مساجد دیگر هـم بـه سـالن تـاًتر تبـدیل      بزرگ یافا مسجد عمقا و سماویه را به زباله دانی ت

شده مقبره مسلمانان و مسیحیان هم در دست دولت است و به اسم کشیدن خیابان ایـن مکانهـا را خـراب    
  و استخوانهاي مرده ها را آتش می زنند و صدها مور دیگر.

  بخش سوم: نفوذ و سیطره یهود    
  لفـ نفوذ یهود در کشور هاي مخت 1فصل     
در این بخش با اندکی از نفوذ یهود در کشورهاي مختلف دنیا آشنا می شویم و پرده از ایـن قـوم شـوم       

  که مثل خوره به جان دنیا افتاده ، پرده بر می داریم:
نفوذ در جامعه آمریکا:    براي روشض ن شدن مطلب قسمتس از کتاب یهـودي جهـانی یگانـه مشـکله        

سال است که یهود وارد آمریکا شده و بـه انـدازه اي زحمـت     400، بیش از )3(جهانی را بررسی می کنیم
  کشیده که این کشور بزرگ و ثروتمند را تحت نفوذ خود درآورده اند،

  25) رك، تذکره عوده: ناصرالدین نشاشیبی، چپا بیروت ص 2م    ( 1968) مجله جمهور الجدید: چاپ بیروت ارتباط 1(
  ه ق 1410مشکله جهان، فورد، نري، چاپ مصر، بیروت، ) یهودي جهانی یگانه 3(

  
  
  
  
  
  
  



اکنون شهر بزرگ نیویورك به صورت محله اي از محله هاي یهود درآمده و به طـور کلـی ایـنن شـهر      
بزرگترین مرکز یهود به شـمار مـی رود و هـر چـه تجارتخانـه، کارخانـه، صـنعت و زمـین هسـت ملـک           

ر این باورنـد، نیویـورك اورشـلیم و سلسـله جبـال راکـی همـان        یهودست، در واقع خاخام هاي یهودي ب
در دوره جورج واشنگتن یهودیها چهار هزلر نفر بودنـد، امـا پـس از گذشـت      )1(کوههاي صهیون است،

سال تعداد آنها از مرز پنج میلیون گذشته است، تعداد غیر یهودیان آمریکـا هـر سـال سرشـماري مـی       50
هاي فراوان تعداد یهودیان مجهول است، زیرا همواره پرونـده هـاي آنـان    شود و معین سات، اما با کوشش

% 50تاتر، سینماهاي جهـان، کلیـه تجـارت شـکر، گنـدو، تنبـاکو، پنبـه، فـوالد، بـیش از           )2(.مفقود است
% تجــارت کفــش، و اغلــب صــنایع ادوات مویســقی و جــواهرات و تمــام 60تجــارت گوشــت، بــیش از 

به ییقیم ملـت آمریکـا از یـان شـکل      (])ام بین الملل  در دست یهودست،مشروبات الکلی و صندوقهاي و
مدیریت راضی نیست، زیرا به شهادت تاریخ یهود هر جا بوده فسـاد بـه آخـرین حـد خـود رسـیده، و در       
حال حاضر هم فساد در کشورهاي مختلف مخصوصاً آمریکا بیداد نموده هر کاري یهود انجام مـی دهـد   

% گفته هاي کشیشـها  70بیش از  )4(، در صورتی که ملت آمریکا از آن بی خبرند.به نام ملت آمریکاست
در کلیساها آموزه هاي یهود است، دانشگاه ها از نفوذ فکـر یهودیسـم در آنجـا رنـج مـی برنـد و کـاري        

در آمریکا دو نوع سازمان یهودي است: یکی کهیال که سازمانی مسـتقل اسـت    )5(نتوانست از پیش ببرند 
م قراردادهاي آن قانون است و یهودیها در زیر پرچم چنین سازمانی بـه نیویـورك مهـاجرت کـرده     و تما

اند، در زیر پرچم یهودا در این سازمان نقشه ها ریخته می شود و اجرا می گردد، این سازمان تغییـرز نـام   
یال کـار مـی   داد و به کنفرانی یهودي جهانی تبدیل شد و اکنـون هـزاران سـازمان یهـودي زیـر نظـر کهـ       

. حزب جمهوري یکی از حمایت کنندگان همیشگی یهود است، لذا همیشـه در انتخابـات پیـروز    )6(کنند
است و این حزب زیر نظر کهیالست حتی باالتر تعیین رئیس جمهور هم با یهـود اسـت و مـردم آمریکـا     

د برکنـار مـی شـود،    خوش خیالند که خود انتخاب می کنند و اگر رئیس جمهور با یهود مدارا نکنـد، زو 
  ،در اثر فشار ، شازمان دیگر تامانی است

  116و  113همان: ص  )6(    34و  31همان: ص  )5(   23همان: ص  )4(   22همان: ص  )3(   58) همان ص: 2(   19) همان: ص 1(

  
  
  
  
  
  
  



سـازمان از  بیرون است، ولـی از پشـت صـحنه اداره امـور را بعهـده دارد سـرمایه ایـن        ایت به ظاهر از سی 
تجارت جنس ظریف و مواد مخدر اسـت، دولـت آمریکـا چنـد سـال پـیش تحقیقـاتی بـه عمـل آورد و          
رسوایی این تجارت آنقدر بـود کـه بازرگانـان بشـر دوسـت یهـودي تغییـر نـام دادنـد و االن بسـیاري از           

% 77بفرماییـد:  اکنون، به یک سرشماري مربوط به چند سـال قبـل توجـه     )1(یهودیان با نام مستعار هستند.
ــد،   ــا یهودین ــار آمریک ــودي،  69تج ــکان یه ــیش از  70% پزش ــتري، ب ــالي دادگس ــالي 95% وک % از وک

دادگستري ایالتها در حال حاضر یهودیند، تاسف بارتر پرفروش ترین فیلمهاي دنیا از آن هـالیوود اسـت،   
ایمز، واشـنگتن پسـت،   % از این سینما از آن یهود است، روزنامه هاي معروف نیویورك تـ 80که بیش از 

میلیارد دالر توسط آمریکا، به یهود کمک می شـود مـثال از    8دیلی نیوز دست یهود است ساالنه بیش از 
هزار دالر بـه یهـود کمـک شـده، یعنـی بـر هـر         100میلیون  665میلیارد و  78بالغ بر  1999تا  1949سال 

و از سـوي   )2(هزار بیکار وجـود دارد،  هرار دالر بخشش شده در صورتی که در آمریکا دهها 20یهودي 
موسسه فرهنگی آمدونت کلینتون برگزیده ترین صهیونیسم است. نکته آخر اینکـه نویسـنده یـان کتـاب     

م از طـرف شـرکت    1921، هنـري فـورد اسـت، ایـن کتـاب در سـال       که مطالب فوق از آن استفاده شده
نسـخه هـاس آن را خریـداري نمـوده بـه       مشهور ماشین سازي فورد منتشر شد، یهودیان بـه سـرعت تمـام   

دالر و همه را آتش زدند و هنري فورد معذرت نامه اي را که در روزنامه ها چـاپ شـده بـود     800قیمت 
  امضاء نمود.

یهود در ایران: در ایران هم کمو یبش نفوذ یهود در دوران مختلف مخصوصا دوران شاه عبـاس رو بـه      
  بند بود: 5ي را مبنی بر محدودیت یهود منتشر نمود که شامل نفوذ بود، لذا شاه عباس الیحه ا

ـ یهودي کـه محاکمـه دارد، بـر طبـق       2ـ یهودي که مسلمان شد حق بازگشت به دین خود را ندارد    1   
ـ   4بسـازند.    )3(یـه ـ یهودیها حق ندارند در ایران مراکز تبلیغاتی مانند کن  3قانون اسالم محاکمه می شود.  

ـ بـه سـبک و روش مسـلمانان لبـاس نپوشـند و        5رخانه و محله هاي مخصوص زندگی کننـد.    یهودیها د
  وجه تمایز داشته باشند.

   68و  67و نفوذ صهیونیزم  در مطبوعات ص  17تا  10) جهان زیر سلطه صهیونیزم: ص 2(   136 ) همان: ص1(
  ) معبد یهود و نصاري را گویند، فرهنگ پیام3(

  
  
  
  
  
  



و کلیه مسلمانا قاره هاي آفریقا و آسیا به پیـروي از کتـاب آسـمانی و گفتـار رسـول گرامـی        ملت ایران  
صلی اهللا علیه با اینکه می دانستند سخت ترین دشمنان اسالم یهودیها هستند، بـا ایـن همـه بـیش از قـانون      

ی، در هـر  محدودیت چیزي را مطرح نکردند، قـران مجیـد از ابتـدا پیـام داده بـود کـه : اي رسـول گرامـ        
جنایتی دست یهود را خواهی دید، این پیام را می دانستند و با تنگ کردن آزادي یهـود کـم کـم دسـت     

  این قوم پلید را کوتاه نمودند.
، کـه یودیـان انگلسـتان و فرانسـه،     در عهد قاجار الیانس شـبکه جاسوسـی یهـود در ایـران تشـکیل سـد         

ـ مسـاعدت    2آزادي و ترقس سطح فکـر یهودیـان جهـان    ـ   1هدفشان را در سه چیز خالصه می نمودند: 
ـ تشویق هر گونه نشریه اي که هدف موسسـه را بـه یهودیـان      3کافی به آنان که از یهودي بودن ناراحتند 

  )1(جهان برسانند.

موسسات مختلفی وجود داشت که البته با آگاهی مردم و ملت بزرگ ایران پـی گیـري شـده و از بـین        
در این کشاکشها فرقه اي به طـور گسـترده مـورد توجـه یهـود قـرار گرفـت و بـه شـکل           رفته است، ولی

گسترده زیر نفوذ یهود رفت، که همان فرقه بهایی بود، یهـودي کـه در قنهـاي قبـل بـه دیـن مسـیحیت و        
اسالم برخورد کرده و آنان را نپذیرفته بود و از طرفی هم نتوانسته بود در کشورهاي اسـالمی بـه اهـداف    

د برسد، ماسک بهایی گري به صورت زد، تا کارهاي خود را رنگ دینی بزنـد، لـذا مـثال بسـیاري از     خو
  کارخانه هاي مهم در ایران مثل ارج به بهاییان واگذار شد.

بعد از انقراض قاجار و روي کار آمدن رژیم پهلوي ، خارجیها به آرزوي خود رسیدند و دژي که مـی     
داران را در ایران جاي دهد، ساخته شد کـه همـان شـرکت نفـت ایـران بـود و       توانسن یهودیان و سرمایه 

  توسطکارشناسان انگلیسی ساخته شد و به یهود تحویل داده شد.
رضا خان مزدور خوبی براي انگلیسی ها و یهودیـان بـود و نـه تنهـا ماموریـت داشـت بـراي اجانـب در            

نمودن روحانیت نیز بود و جدا نمودن این قشر از مـردم   پاالیشگاه آبادان سنگر بسازد، بلکه مامور منزوي 
، حتی در بسیاري از فیلمهایی که در تهران و شهرستانها به نمایش در می آمد، حاوي تبلیغـات نـژاد   ایران

  پرستانه یهود بود که زیر نظر خود یهود هم کار می کرد.
بـاب طبـع آنهـا را منتشـر مـی نمـود و        مطبوعات نیز دست ساواکی بود که زیر پرچم یهود بود و اخبار   

  )2(.همین طور بقیه موارد
  198تا  194شناخت صهیونیزم بین الملل ص  )1(
    209تا  206نفوذ صهیونیزم در مطیوعات ص  )2(

  
  



اما کالم آخر اینکه آگاهی رهبر بزرگ انقالب حضرت امـام خمینـی (رض) و شـور و شـوق مـردم بـه        
و زور را از ملت و گشور ایران کوتـاه نمـود ولـو اینکـه آنـان در       اوامر این رهبر فرزانه دست ایادي کفر

  عمل دست از این ملت نشسته و به دنبال نفوذي دوباره هستند.
  نفوذ در سایر کشورها:        
  )L1براي اطالع بیشتر فقط آماري دقیق از سازمان ملل متحد و شعبه هاي آن ذکر می شود    

دبیر کلی سازمان، امـا یهودیـان در یـان شـعبه: دکتـر اچ اس بلـوك،       ـ سازمان ملل متحد الف) شعبه   1   
رئیس شعبه اسلحه، داوید وننتراب، رئیس شعبه حسابداري، دکتر اشـکول رئـیس شـعبه حقـوق، بنیـامین      
کوهین معاون دبیر کل شعبه اطالعات، جی بنرت لیفی رئیس شعبه فیلمها، ابراهام اچ فیللـو رئـیس شـعبه    

شاور شعبه قانون بین الملل، پاول راد زتایکو رئیس پزشکانم بهداشـت جهـانی و ...   قانون، جی سانبرك م
شعبه اطالعات سازمان ملل متحد، جرزي شبیرو رئیس شعبه خبرگذاري هاي ژنو، بی تیکفر مرکـز  . ب) 

هند، هنري فاست مرکز چین،  ج) شعبه امور داخلـی سـازمان ملـل: دایفیـد اي مـوریس رئـیس امـورات        
ان، فی کبریل کارسن رئیس شعبه هـاي داخلـی منطقـه التـو.  د) موسسـه تغذیـه و کشـاورزي        داخلی جه

سازمان ملـل، انـدري مـایر رئـیس شـعبه موسسـه تغذیـه، ام ام لیـین رئـیس شـعبه مسـکن و آبـادانی، بـی              
کاردوس رئیس شعبه متفرقات، ام اسکل حقیـل رئـیس شـعبه اقتصـاد تحلیلـی، جـی مـایر رئـیس بخـش          

  ل رئیس بخش ادارهتغذیه، اف وی
ـ موسســه آمــوزش و فرهنــگ یونســکو: آلــف ســومر فیلــد رئــیس هیئــت مبــادالت خــارجی، جــی    2   

ایندینهاور رئیس هیئت تنظیم فرهنگ جهانی، سی اچ و تیز رئیس شعبه حسابداري، ام الفن رئـیس شـعبه   
  فرهنگ جهانی، تی ویریل رئیس شعبه سازمان و تعیین و ...

ین الملل: لئونارد بی است مدیر اقتصـاد بانـک ، ام جونـک نماینـده هلنـد در مجلـس       ـ بانک عمران ب  3   
ــد جمیلــر نماینــده چــک، وي امــا یــوفیچ نماینــده     شــوراي اداره، بــی منــدیس نماینــده فرانســه، لیــو بول

  یوگسالوي و ...
    221غداد، ص ) نقل از کتاب اسرارالماسونیت تالیف ژنرال جواد رفعت ایلخان. چاپ ئوسه دارالبصري، ب1(

  
  
  
  
  
  
  



ـ صندوق نقد بین الملل: این صندوق ستون اصلی سازمان ملل را تشکیل می دهد، کمیل کـات مـدیر      4 
کـاتر مـدیر شـعبه    موسسه، لوین آلتمن معاون مـدیر کـل، لـوین رامـین سـکی مـدیر اداره شـعبه کانـادا،         

اینده چک در هیئت اداره، جوزیـف  بی مندیس نماینده فرانسه، در هیئت اداره، جندیف کلد من نمهلند،
  کولر مشاور قبلی موسسه و ...  

ـ موسسه پناهندگان بین الملل: مایر کوهین مدیر کل شعبه جهانی، پییر جاك وین مدیر کـل اعطـاي     5   
  مسکن به پناهندگان.

ـ موسسه تجارت جهانی: ماکس لوتتز رئیس مربـوط بـه هیئـت داخلـی، افسـاس ولـف رئـیس شـعبه           6   
عات جهانی. این مطالب گوشه اي از تسلط یهود در دنیاست، براي اطالعات بیشتر به کتـاب مربـوط   اطال

  )1(مراجعه شود.

  : یهود در فرهنگ جهانی 2فصل     
در ایاالت متحده، فرانسه، انگلیس ، آلمان و ... تدریس تاریخ یهود، پیدایش یهود و حق سـلطه ایشـان      

رسی است و کم کم گرایشات به این دیـن مفلـوك بیشـتر و بیشـتر مـی      بر ارض موعود، یکی از موارد د
شود، حتی بزرکترین تصمیمات را در فرهنگ دنیا یهودیان مـی گیرنـد و بـه طـرز مرموزانـه ضـد اسـالم        
فعالیت دارند مثال: بر روي لبالسهاي زیـر مردانـه و زنانـه نوشـته و چـاپ شـده الالـه االاهللا، و یـا در زوي         

ت آیات قرآن و اسامی جالله حک شـده اسـت، بـراي الگـاهی از نفـوذ قطعـی یهـود در        دستنالهاي توال
  فرهنگ جهانی به دو نمونه اشاره می شود:  

موسیقی هدیه یهود: موسیقی یکی از قویترین ابزار یهود است، کـه تمـام ملتهـا حتـی ایـران را مشـغول          
ل از اختراعات یهود است و جوانـا خـام   است، مثال موسیقی جاز، راك و یا گروههاي معروف متانموده 

روز به روز به سوي این پدیده جانگیر پیش می روند و در واقع خود را بـه هالکـت نزدیـک مـی کننـد،      
بیشتر موسیقی دانان دنیا هم زیر نظر یهود فعالیت دارند، و کال فساد اخالقی به خاطر موسـیقی بیـداد مـی    

  )2(کند.
  80تا  69عات ص رك، نفوذ صهیونیزم در مطبو )1(
  184) یهودي جهانی یگانه مشکله جهان ص 2(

  
  
  
  
  
  



% از اعضاي کابینـه  80شراب هدیه دیگر یهود:در آمریکا تجارت ویسکی در اختیار یهود است چرا که   
، بدانیدکه تنها دولتی کـه از  )1(بازرگانان شراب یهودي هستند، تجارت انواع سیگار نیز دست یهود است

کند یهود است، زیرا هیچ نمایشی، کتاب داستان فیلم و .. از یهود یافت نمی شـود، مگـر    سراب تبلیغ می
اینکه اشـاره اي بـه نـام شـراب یـا تبلیغـی از آن وجـود دارد، شـرب تجـارت یهـودي هاسـت و یکـی از             
مهمترین وسائل تبلیغی آنهاست، با توجه بـه ایـن همـه روایـات در مـذمت شـراب چـه جـایی بـراي ایـن           

  مهلک در زندگی مردم وجود دارد جز نابودي، بی غیرتی، پستس و خواري.خوردنی 
  نفوذ یهود در شبکه هاي مختلف:    
در ایاالت متحده بیشترین شبکه هاي تلویزیـونی پراکنـده شـده انـد، تناسـب تـراکم شـهرها و شـرایط            

 3یـان گسـتردگی   شبکه دست اندر کار شبکه هاي مختلف هسـتند، در میـان    1600تا  1100مختلف بین 
شبکه هـاي مادرنـد و دیگـر کانـالهی اخبـار خـود را از ایـن سـه شـبکه            .NBC. CBS. ABCشبکه 

کامال دست یهود است و دو شبکه دیگر مستقیما زیر نظر یهـود کـار مـی     ABC پخش می کنند، شبکه
یازسـت تـا   کنند و اهداف مختلف و شوم این قوم را زا طریق قویترین رسانه گروهی پخـش مـی کننـد، ن   

تفکر بیشتري در جوامع مختلف براي اهداف یهود بگردد و الاقل بعضی از رسانه هاي گروهی به افشـاي  
  بیشتري از ماهیت و اهداف یهود انجام شود.

  : پاسخ به شبهاتی در خصوص یهود 4بخش     
وجـه خطـر ایـن    در این بخش به ذکر دو سوال در مورد یهود پرداخته می شود، باشد که ذهـن افـراد مت     

  قوم باشد.
    199 همان: ص )1(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ـ ماجراي کوره سوزي یهود افسانه است یا واقعیت؟ 1



قبل از بررسی این ماجرا به یک مقدمه می پـردازیم، طـرح جدیـدي بـه نـام مظلومیـت یهـود از سـوي            
عـوام فریبـی    سیاستگذارانیهود به صورت فرهنگی ـ هنري مطـرح گردیـده و جهـان غـرب را دسـتخوش      

نموده است، همانطور که مسلمانان در طول تاریخ شـهیدان مظلـوم خـود را داشـت و از حماسـه آفرینـی       
میلیـون   6هاي آنان نیرو گرفته اند، یهودیان نیز براي خود هولوکاست یعنی: ماجراي ردوغـین قتـل عـام    

راي هولوکاست اهمیـت فـوق   . صهیونیسم بیهودي در اتاقهاي گاز و کوره هاي آدو سوزي را ساخته اند
نسبت بـه صهیونیسـم   العاده اي قائل است و لذا تنها نویسندگانی برنده نوبل می شوند که ارادتی خالصانه 

  میلیون یهودي ابراز داشته اند ، مثال به این مقایسه توجه کنید: 6ماجراي دروغین قتل عام 
  با توجه به آمارهاي چندین سال قبل:    
  م یک نفر 600جایزه نوبل گرفتندیعنی هر  1م جمعیت  600مسلمانان با     
  م نفر یک جایزه 250جایزه نوبل یعنی هر   2م جمعیت  500هندوها با     
  م نفر سه جایزه 1جایزه نوبل یعنی هر  43م جمعیت  15یهودیان با     
رکـرتس داده شـد و مـا    م به یک یهودي مجارسـتانی بـه نـام این    2002اما ادامه جریان، جایزه ادبی نوبل    

جنبه هاي سیاسی مطرح شده را مورد بررسی قرار می دهیم ، با توجه به اینکـه ایـن نویسـنده مجارسـتانی     
  در کشور خود هم چندان مطرح نیست و براي خوانندگان انگلیسی زبان هم زیاد مطرح نیست.

  ارستانی را هم بشناسیم:براي آشنایی بیشتر با ماجراي انتخاب چهره اي چون کرتس باید دو مج    
یکی لوئیس مارشالکو و دیگري دیزل است، اولی نویسنده اي است مه با هولوکاست مخالفـت نمـد و      

به افشاي دسیسه هاي یهودیان پرداخت و در البالي پرده هاي گمنامی دفن شد و دیگري روزنامـه نگـار   
هولوکاسـت کـرده و از ایـن راه بـه      و داستان نویس است که توان خود را صـرف تبـایغ و تـرویج دروغ   

  شهرت، ثروت و اقتدار فراوانی دست یافته است.
م به زبان مجاري کتابی نوشـت کـه توسـط باشـگاه      1958مارشالکو نویسنده و محقق مسیحی، در سال    

، ترجمه فارسی آن به نام فاتحان جهـانی حـاوي نکـاتی بـس خوانـدنی      کتاب مسیحی در اروپا منتشر شد
  نکاتی از این کتاب اشاره می کنیم: است، به

یـان پـیش    مارشالکو به بررسی جالبی دست می زند و بر مبناي شواهد متعدد آماري را نشان مـی دهـد،     
م نفر بوده، کامال بی اساس و بی پایه است و حد اکثر قربانیـا از مـرز    6تا  5فرض که تلفات یهودیان بین 

، زیرا اصال این تعداد یهودي در دسـت هیتلـر نبـوده اسـت، از ایـن      میلیون نفر تجاوز نکرده است 5/1تا 1
رو منطقا فرض می کنیم که نعداد واقعی تلفات به مراتب کمتر از این رقم بوده، ولی ایـن دروغهـا بـراي    

منافع فراوان مالی و سیاسی به همراه داشت، به لحاظ مـالی صهیونیسـت هـا تـا کنـون       یهودیان اهل سلطه 
الر به عنوان غرامت از کشورهاي اروپایی دریافـت نمـوده انـد و از نظـر سیاسـی هـم دربـاره        میلیلرد ها د

  مظلومیت صهیونیسم تبلیغات فراوانی نموده اند.



مارشالکو درباره اتاقهاي گاز و کوره هاي آدم سوزي هم اسناد جالبی را ارائه می دهد، از جمله مقالـه     
دربـاره   1944کـه یـک یهـودي اسـت، وي در هشـت ژوئیـه        اي از ثم روزنامه نویس معـروف فرانسـوي  

اردوگاه از اردوگاه هاي نگهداري و توقیف یهودیان در آلمـان توضـیح مـی دهـد، در ایـن       19وضعیت 
گزارش حتی یک کلمه هخم بحثی از قلع و قمق یهودیان با سوء رفتار با آنان وجود ندارد، هـیچ حرفـی   

سـاله را بـه    5تـا   2ا بچه کشی نیست، بلکه وي میگوید بچـه هـاي   از اتاقهاي گاز و اردوگاه هاي مرگ ی
کودکستانهاي برلین می فرستادند، تا از کمکهـاي ویـژه اي برخـوردار شـوند، نتیجـه ایـن مـی شـود کـه          
کمرش به خاطر مسایل دروغین که در مورد کوره یهودي سوزي نوشـته بـود، مـورد احتـرام یهـود قـرار       

افشاي دسیسه هاي آنان مورد احتـرام واقـع نشـد. مارشـالکو توضـیح مـی       ولی مارشالکو به خاطر  گرفت
م مورد تخریب و بازسازي هدفدار واقع شـد،   1945دهد که چگونه اردوگاهی چون داخو در پایان سال 

قبل از هر چیز منظره زیبا و بستان گونه اردوگاه باید تخریب می شد، زیرا بـراي آمریکاییهـا سـخت بـود     
  هودیان را در باغ و بستان شکنجه می کردند.باور کنند که ی

براي این داستان فیلمی تهیه شد و در آن به کارگران جدید اردوگاه دستور دادند کـه مـثال یـک گـودال     
خون که لوله اي از آن به خارج می رفت، بسازند تا طوري به نظر آید که خون یهودیان از ایـن لولـه هـا    

اتاقهاي ورودي همه طوري تنظیم شد که کامال شـبیه کـوره آدم    خارج می شده، حتی محوطه استحمام،
  )1(سوزي شد و بدین وسیله سالیان سال افکار عمومی را تحت سیطره خود گرفتند.

  ـ آیا وسیله اصلی ما در برابر این تهاجمات سکوت است؟ 2   
غـرب بـیش از پنچـاه    در دنیایی که قانون جنگل بر آن حکومت می کند و سازش ناجوانمردانه شرق و    

هزار سال مسلمانا بیگناه را به خاك و خون مـی کشـد، خانـه هـاي مـردم را ویـران نمـوده و سـرزمینهاي         
آلنان را به اشغال یهود درمی آورد و صدها هزار نفر را آواره مـی کنـد، در دنیـایی کـه سـازمان ملـل آن       

خودداري می کند در چنـین دنیـایی   توسط دولتهاي بزرگ اداره می شود و از محکوم نمودن متجاوزین 
وظیفه اسالمی مردم مسلمان است کـه فریـب دلسـوزي هـاي ریاکارانـه ایـن و آن را نخورنـد و بـا تمـام          
نیروي موجود دست از سکوت برداشته و در مقابل این تجاوز به پـا خیزنـد، تـا زمینهـاي غصـب شـده را       

ر اوست را با اراده الهی و دعـا بـراي ظهـور منجـی     پس بگیرند و مدینه فاضله اي را که تمام دنیا در انتظا
عالم بشریت تحقق بخشند، به امید روزي که پرچم اسالم در دسـتان بالیاقـت حضـرت ولـی عصـر(عجل      

  در قدس شریف نمایانگر شود.اهللا تعالی فرجه الشریف) 
  »والسالم«                     
  مجید نعیمی جمال                      

  83دي ماه سال  12و  8روزنامه قدس  ،82) روزنامه جام جم، سال 1(
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