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  »اساسا یهودیت، ضد مسیحیت است.«

  .1923مارس  15دنیاى یهود،  ۀاصل مأخذ روزنام

  گرفته شده از کتاب غلبه بر جهان از راه حکومت جهانى.

  

  

  مسیح مصلوب

  

ایــن  1اى مشرکند.من و عدهاهل کتاب، اعم از پیروان تورات، انجیل و قرآن کریم، گروهى مؤ ۀبه طور کلى، در میان هم     

ایمانى، عامل بسیارى از فجایع و نامردمیها هستند. در میان معتقدین دین یهود نیز تعداد مشــرکین انــدك گروه به دلیل بى

اند و چنانچه قبالً نیز بیان شــد، از آزار و ایــذاى آن حضــرت نیــز السالم بودهنیست. آنان، از آغاز پیدایش مذهب موسى علیه

شود. در واقع، صهیونیستها همــان لشــکریان شــیاطین یاد مى 2نداشتند. امروزه، از این گروه مشرك به نام صهیونیستابائى 

  هستند که در قرآن کریم از آنان یاد شده است.

السالم سخنى به میــان آوریــم. در ایــن قتل عام ایرانیها، بد نیست که از مصلوب شدن حضرت مسیح علیه ۀپس از فاجع     

  3کنیم.رد، به انجیل یوحّنا فصل هیجدهم مراجعه مىمو

                                                
و بر ابراهیم و اسحق برکت دادیم. برخى از نژاد آن  112سوره الصافات آیه ». وَ بارَکْنا عَلَیهِ وَ عَلى اِسحقَ وَ ُذرّیتَِهما مُحِسنٌ وَ ظالِم لَِنفِْسهِ مُبینْ. «١

اِنَّ مِنْهُم لََفریقا یَُلونَ َالسِنَتَُهم بِالْکِتابِ  وَ«سوره آل عمران آمده است:  77دو تن نیکوکارند و برخى دیگر آشکارا بر خویشتن ستم کردند. و در آیه 

البته، بعضى از یهودان » ونالکِتابُ وَ َیُقوُلونَ ُهوَ ِمنْ عِنَداللّهِ وَ ما ُهوَ مِنْ عِنِْداللّهِ وَ َیُقوُلونَ عَلَى اللّهِ الَکذِبَ وَ هُمْ یَعَلمُ الْکِتابِ وَ ما ُهوَ ِمنَلِتَحْسَُبوهُ مِنَ

دهند تا شما آن را کتاب هى هستند که زبانهاى خود را به خواندن آن کتاب که نوشته خود ایشان است. تفسیر از حاج شیخ رضا سراج میل مىگرو

گویند از جانب خداست. و حال آنکه آن از نزد خدا نیست و دروغ خوانند از کتاب تورات نیست و ایشان مىتورات پندارید. و حال آنکه آنچه مى

 دانند (دروغ است. از حاج رضا سراج).بندند؛ با اینکه مىبرخدا مى را

 
قرن «، یعنى »اسارت گرفتن مردم یهود«النصر به اورشلیم و به بخت ۀتاریخ دقیق ظهور صهیونیسم را باید زمان حمل» نورمن نیت ویچ«. به اعتقاد ٢

 دانست.» بیستم پیش از میالد

 را ]یالک تیکا[کامل تئوریسینهاى صهیونیست با وقاحت تمام ت«کسیست در کتاب صهیونیسم خود آورده است: روسى مار ة، نویسند»یورى ایوانف«

یونیست کمونیست است که ، صه»ناهوم ساکالو«دهد. از آن جمله پیوند مى 20و  18را به رهبران صهیونیست قرنهاى » ابراهیم«کنند که اختراع مى

هیونیسم، صتر به کتاب طالع بیشبراى ا» ]ما امتداد داشته است. ۀبدو تاریخ یهود از خالل نسلها از ابراهیم تا ازمناى از ناگسسته ۀرشت[«نویسد: مى

 مراجعه شود.» ابراهیم یونسى« ۀ، ترجم»یورى ایوانف« ۀنوشت

 
» هــا بــه آنجــا آمدنــد.با چراغها و مشعلها و اســلحه ]فُرسیان[وى بود... با لشکریان و خادمان از نژاد رؤساى کهنه و  ةپس یهودا که تسلیم کنند. «... ٣

آنگاه سربازان و سرتیپان و خادمان یهــود، عیســى را گرفتنــد و بســتند و «منظور باغى است که حضرت مسیح با شاگردان خود در آنجا گرد آمده بود. 

ســال ایــن پســت را  30بود که مــدت » سانهدرین«وقت به نام  ، رئیس دادگاه عالى صهیونیستهاى»حنا«این کاهن » اول او را نزد حنا رئیس کهنه بردند.

» به یهودا اشاره کرد، بهتر است یــک شــخص در راه قــوم بمیــرد...«دراختیار داشت. پس از او دامادش یوسف به جانشینى او انتخاب شد همان بود که 

ى کردند. در جواب، شخص رومى که از آنها سؤال کرد: بــراى چــه یهودیان حتى حضرت مسیح را به دیوانخانه بردند و او را به عنوان یک بدکار معرف

 »اید؟این شخص را به اینجا آورده

 »کردیم.اگر بدکار نبود، او را به تو تسلیم نمى«... گفتند:           



 26

  »به صالح است که یک نفر براى قوم بمیرد.«

  1کاهن اعظم ـ حنا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                  
خواهید که به مى تم. آیاعیبى نیافمن در این شخص هیچ «السالم نزد یهودیان رفت و گفت: وگو با مسیح علیهفرماندار رومى پس از گفت          

 »جهت عید فصح او را به جهت شما آزاد کنم؟

پس، شخص «کنند. زاد مىیهودیان حاضر فریاد کردند و آزادى یک دزد را خواستند. برسم یهود، در عید فصح، آنان یک اسیر را آ ۀهم          

را  بر همه جهان پادشاهى یهودیان به شخص رومى گفته بودند که او ادعاى» نهاد...رومى، عیسى را گرفت و تازیانه زد و تاجى از خار بر سر او 

رف خود م شخص رومى حزدند. باز هو طپانچه بر او مى» سالم اى پادشاه یهود!«گفتند: دارد. این بود که تاجى از خار بر سر او نهادند. یهودیان مى

 »من عیبى در او ندیدم!«را تکرار کرد که: 

اگر «کردند: و فریاد مى »به صلیبش کش! به صلیبش کش!«لکن همه صهیونیستهاى حاضر و کهنه: که عیسى را آورده بودند، فریاد کردند           

 »رهایش کنى، دوست قیصر نیستى. مصلوبش کن!

به جاى آ ب با » امنهتش«ى عیسى گفت: بودن، کشتند. حتى وقت» پادشاه یهود«کرد، به جرم ادعاى و او را که صلیب خود را حمل مى          

 اسفنجى که آماده داشتند، سرکه به لبان او مالیدند. و چنین بود سرگذشت پیامبر خدا که با توطئه مصلوب شد.

 
وب شــد میالدى به مقام کاهن اعظم منصــ 6در سال  -  435 ۀانجیل مسیح در صفح ۀ، مبارز اصلى علیه عیسى بود. این شخص براساس نوشت»حنا. «١

 محکوم به مرگ با شکنجه کرد.» قافیا«و این، همان کسى است که عیسى را با رأى دامادش 
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  شناخت!گر را مىعیسى، جاسوس توطئه

  

اســتى بــه شــما بــه ر«... در انجیل یوحنا، مَتى و مرقس آمده است: در شام آخر، حضرت عیسى به شاگردان خود گفت:      

  1»گویم. یکى از شما مرا تسلیم خواهد کرد.مى

  »خداوندا، آیا من هستم؟«شاگردان عمیقا غمگین شدند و هر یک شروع به پرسیدن از وى کردند که:     

  2»کسى که با من دست در ظرف فرو برده است، او مرا تسلیم خواهد کرد.«وى در جواب گفت:      

بــرم و رو مــىاى را در غذا فــاو کسى است که لقمه«ر در دانستن آن شخص داشتند، عیسى گفت: و چون شاگردان اصرا     

  »دهم.به او مى

  »خود را علیه من بلند کرده است. ۀخورد، پاشنکسى که نان مرا مى«و گفت:      

  4»درنگ بیرون رفت.بىفروخته بود. او لقمه را گرفت و » نقره ۀسى سک«بود که عیسى را به  3و آن شخص، یهودا     

دارد، اگــر جهــان شــما را دشــمن مــى«شناخت. او به شاگردانش گفتــه بــود: حضرت مسیح دشمنان خود را بخوبى مى     

  5»بدانید که قبل از شما، مرا دشمن داشته است... اگر بر من جفا کردند، بر شما نیز جفا خواهند کرد.

مــن «د که: ان گفته بوه و مشایخ قوم یهود و مردان مسلح و سربازان رومى. به آنیهودا ساعتى بعد برگشت، همراه با کهن     

  »دست هرکس را که بوسیدم، عیسى اوست؛ او را دستگیر کنید.

  و چنین کرد و عیسى مسیح پیامبر خدا را تسلیم کرد.     

یســى عبــود، » هدرینسان«ودیان به نام کاهن اعظم که رئیس دادگاه عالى یه» یوسف قافیا«در انجیل لوقا آمده است که      

او را «عضــى بو » به روى او تــف انداختنــد و او را کتــک زدنــد«مسیح را به جرم کفر گفتن محکوم به مرگ کرد و حاضرین 

  »زدند.سیلى مى

 کوشــشداشــت و  فرماندار با آنکه خداپرست نبود، معهذا از کشــتن عیســى ابــا» پیالطس«خوانیم که در انجیل لوقا مى     

ن نــد و خواهــاکرد او را از چنگ اتهامات کاهنان یهود خالص کند. لکن کهنه و دیگران حاضر به قبــول سازشــکارى نبودمى

  »او را مصلوب کن.«زدند؟: مرگ او بودند و فریاد مى

زدنــد و ىمــر زانــو مســخپس عیسى را تازیانه زدند و تاجى از خار بعنوان تاج شاهى بر سر او نهادنــد و در مقابــل او بــا ت     

  »دروداى پادشاه یهود!«گفتند: مى

ون بــرى مــن از ایــن خــ«انداختند. پیالطس حتى دستان خود را شست و به جمعیــت گفــت: و به روى او آب دهان مى     

  »دانید.هستم. خود مى

شــد. لکــن مشــایخ و اســاتید گناه شناخته بــود، بکوجه حاضر نبود عیسى را که بىجالب است که فرماندار رومى به هیچ     

؛ لــذا پــیالطس گفــت: او را بگیریــد. »اگر او را رهاکنى، دوست قیصر نیســتى«زدند: یهود، حاضر به قبول نبودند و فریاد مى

                                                
 .431و  419- 418- 417. انجیل مسیح، صفحات 7، 6، 5. ١

 
٢ 
 خود پشیمان شد و پول را براى کاهن اعظم پس فرستاد. ة. یهودا بعدا از کرد٣

 
٤ 
٥ 
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آنهــا » مــن پادشــاه شــما را مصــلوب کــنم؟«پیالطس با تعجب گفت: » مصلوبش کم.«آنان فریاد زدند: » اینک پادشاه شما.

  »ز قیصر نداریم.ما پادشاهى ج«گفتند: 

مورد نیســت. در کتــاب داوران جالبى اشاره شده است که ذکر آن در اینجا بى ۀبه نکت» انجیل عیسى«در پاورقى کتاب      

یهودیان با ایــن جــواب، ســلطنت مطلــق خــدا بــر قــوم اســرائیل را رد «و اول سموئیل (از کتاب عهد عتیق) آمده است که: 

خاطر پیمانى که خدا با ایشان بسته بود، به خدا تعلــق داشــت. اکنــون بــراى اینکــه عیســى را کنند. قوم بنى اسرائیل به مى

دارنــد. بــه ایــن ترتیــب، سازند و قیصر را به عنوان تنها پادشاه خود اعــالم مــىمحکوم کنند، خود را از این امتیاز محروم مى

  1»شود.انکار عیسى به انکار خدا منجر مى

گفــت:  ومسیح بحدى بود که وقتى فرماندار رومى در مقابل جمعیــت دســتهاى خــود را شســت  نفرت کاهنان از حضرت    

بــه [». ن مــا بــاد!خــون او برمــا و فرزنــدا«حاضرین به همراه کهنه فریاد زدند: » دانید!من از این خون برى هستم. خود مى«

آهنــین  ۀجــعجبا که مسیحیان در زیرپنو این چنین بود مصلوب کردن پیغمبر عشق و دوستى و  ]انجیل متى مراجعه شود

ى ود را مســیحخــاند؛ پس چه گونــه اســت کــه همچنــان اند و با آنان همراه شدهصهیونیستها رنج پیغمبر خود را از یاد برده

  نامند.مى

را رد پذیرنــد و آنــانى کــه او انسانها را به دو دسته تقسیم کــرده اســت؛ آنــانى کــه او را مــى«السالم حضرت عیسى علیه     

  و این گروه صهیونیستها هستند. 2».کنندمى

  گوید: اى از تورات بیاورم. خداوند در جواب مناجات ارمیاى نبى مىبد نیست در اینجا جمله    

اد ى کــردن معتــهاى خویش را؟ آن گاه شما نیز کــه بــه بــد... آیا حبشى پوست خود را تبدیل تواند نمود؟ و یا پلنگ پیسه

  اخت...ى توانید کرد؟ من ایشان را مثل کاه که پیش روى باد صحرا رانده شود، پراکنده خواهم ساید، نیکویشده

  

کنــد. امــا کاملیت راستان، ایشان را هدایت مــى«و سلیمان نبى در کتاب امثال به قوم خود نصیحت کرده و گفته است:      

  3»سازد.کجى جنایتکاران، ایشان را هالك مى

جمله نیز از انجیل یوحنا آورده شود کــه یهودیــان از مــرد رومــى کــه مســیح را مصــلوب ســاخته بــود،  بد نیست که این    

این است که بسیارى از مسیحیان معتقدند، رنجى که بــر یهودیــان » تا ساق پاى عیسى را بشکند و پایین بیاورد.«خواستند 

  4»ح را قبول نداشتند.بر قوم یهود است. براى اینکه حضرت مسی ]داورى[حکم خداوند «رسیده 

 5»اساسا یهودیت ضــد مســیحیت اســت.«نوشت:  )jewish world(» دنیاى یهود«روزنامه  1923مارس  15در تاریخ     

این احساسات یهودیان نسبت به مسیحیان باعث شدکه وقتى آنان به امریکا مهاجرت کردند، فرماندار نیویورك کــه شــخص 

» کننــد.دشمنان منفورى هستند که به نام مقــدس مســیح اهانــت مــى«انان ناخوانده دیندارى هم نبود، گفت که این میهم

ارزش آن را نداشــته باشــند کــه «تجارت توأم با خدعه آنان با مسیحیان، همه باعث شده است کــه «عادت به رباخوارى آنها 

                                                
 461 ۀ. انجیل مسیح ـ صفح١

 
 286ص . همان انجیل، ٢

 
 .959. باب نهم از کتاب امثال سلیمان، صفحه ٣

 
٤

AKnopf. inc. 1983, p. 47-Israel in the Mind of America. New York. Alfres -Peter Grose . 1 
 
٥

Translated by victor E.Marsden p. 11-Sergyei A. Nilus. World conquest through. world Government. 2 
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  1»شریک باشند. ]منظور آمریکاست[در نعمات این دنیاى جدید 

  

  مسیح دوباره مصلوب 

  

ه انجیلــى مــذهب مســیح، مشــغول تهیــ ]؟![اخیرا در خبرى شنیدم که در کشور انگلیس، گروهى از معتقدین راســتین      

نایــت ن در ایــن جیهودیان را از کشتن مسیح پیامبر پاك کنند و آنان را از دست داشت ۀهستند که در آن، داماد خون گرفت

ســیح تأکیــد مبر مسئولیت یهودیــان در محکــوم کــردن «وقا صراحتا بزرگ مبرا سازند. درحالى که انجیل عیسى، یوحنا و ل

  »دارد.

  

ن بــه دنیــا آمریکاییــان بــا عینــک یهودیــا«کــرد کــه تنهــا سازى فورد خیال مى، صاحب کارخانه اتومبیل»هنرى فورد«     

خــونین  ۀجــپن«ونیســم دانست که همه قدرتهاى بزرگ در پنجه صهیونیستها اســیرند. اصــوالً صهیمتأسفانه نمى» نگرند.مى

  شود حتى خود پاك مسیح هم از طرف پیروانش لوث شود.است که باعث مى» امپریالیسم

اف انــد، ســخنى بــه گــزلذا اگر بگوییم که دولتها و گروهى از عیسویان خون مسیح را فداى لبخنــد صهیونیســتها کــرده     

» داونــدقــاتلین خ« دیگرایى در نزد مسیحیان معتقد به عنوانایم. آنان که تا قبل از دوره رنسانس و حرکت به سوى مانگفته

بوســند و شویند و مــىمورد لعن و نفرین بودند، اینک دستهاى به خون آلوده آنها را دولتهاى مسیحى مى» خدام شیطان«و 

  کنند.وار سر به اطاعت و عبودیت در مقابل آنان خم مىبنده

  

  باره مصلوب؟!مسیح سه

  

یم در تــاریخ شــود. اخیــرا مجلــه تــاحقیقت وجودى مسیح برگزار مــى ةچند سالى است که در امریکا سمینارهایى دربار     

دانــم مســیحى یــا نمــى ]؟![با چاپ عکسى از مســیح در پشــت جلــد، تحقیقــى از گروهــى از محققــان  1996هشتم آوریل 

نجیــل ائلى کــه در چاپ رسانیده و در آن از بســیارى از مســا گران مرموز) بهریزى توطئهصهیونیست و شاید هر دو، با برنامه

آنهــا  ۀمــده و روى هانــد، انتقــاد کــرآمده و مورد اعتقاد پیروان آن حضرت بوده است که براى قرون متوالى آن را باور داشته

  خط بطالن کشیده است.

مســیح «و  2»مســیحى تــاریخى«ن مقالــه، از اند. در آدر واقع، حقیقت وجودى حضرت مسیح و دین او را زیر سوال برده     

به تفصیل سخن رفته، و کرارا سؤالشده است که آیا آنچه در انجیــل از آن ســخن گفتــه شــده اســت، صــحت  3»مورد اعتقاد

در آن مقالــه، » اگر جواب منفى اســت، عیســویان بــه چــه معتقدنــد؟«تواند قابل اعتماد و استناد باشد؟ یا خیر؟ دارد؟ و مى

تمثالهــایى کــه از «حضرت مسیح را هم زائیده تفکرات و تصورات نویسندگان انجیل دانسته و نوشته اســت کــه:  آخرین شام

دهد یهودا دست مسیح را بــه عالمــت از جمله، تصویرى است که نشان مى» حضرت مسیح کشیده شده گمراه کننده است.

  بوسد.نشان دادن آن حضرت به کهنه و مشایخ یهود مى

                                                
١
.ose; op.cit, p. 3Peter Gr. 3 
 
٢

Jesus of History. 4 
 
٣

٥ .Christ of faith 
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 ةر بــه عهــدیگرى که در این سمینار رد شده، تجدید حیات مسیح پس از مصلوب شدن است. البتــه، ایــن دیگــد ۀمسئل     

تقــاد مــا هــا تصــمیم بگیرنــد. بــه اعگونــه نوشــتهصــحت و ســقم ایــن ةخود مسیحیان معتقد و دربار واتیکان است که دربار

  مسلمانان، حضرت عیسى زنده و جاوید است تا روز موعود.

یهودیت نه فقط در مقام یک انتقاد مذهبى از مسیحیت و نیز نه تنها به عنوان تجّســد تردیــد در «این است که حقیقت      

تبار مسیحیت، در کنار مذهب مسیح به موجودیت خود ادامه داده، بلکه همچنین بدین سبب خود را حفــظ کــرده و حتــى 

  1»مسیحى به اوج گسترش خویش رسیده است. ۀجامع ۀدر حاشی

پادشــاهى از تخمــه داود بــر جهــان «سلما این سمینار و امثال آن به اعتقاد صهیونیستها و طرفدارانشــان تــا روزى کــه م    

و مسیحیان و رهبران مذهبى را بــه وضــع  3دینها« 2خاخام ریشورن: ۀادامه خواهد یافت. در آن وقت، به گفت» حکومت کند

  4»انداخت... ]خواهند[اى خواهیم مضحک ومشمئزکننده

                                                
 .30 ۀ. یورى ایوانف. صهیونیسم صحف١

 
٢

Rishoren 6 
 
 . دین اسالم.٣

 
 .19. على اوغور ـ کتاب کنگره صهیونیستها ـ صفحه ٤

. این رده آمده استه روى پو یا طرفدار صهیونیستها باخیرا فیلمى از زندگى حضرت مسیح در فرانسه توسط یک کارگردان ایتالیایى صهیونیست      

ده زندگى روحانى کر آلود را فداىاست، آخرین رؤیاى آن حضرت را از اینکه زندگى دنیایى و شهرت (The Last Temptation Christ)فیلم که به نام 

 دهد.و نادم شده است، نشان مى

 


