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  يادداشت
گوناگون در اينترنت، روزنامه ھا و تارنما ھا و يادداشت ھايی  ینوشته ھا با بھره گيری ازکتاب پيش رو 

خنرانی ھای کسانی که نويسنده در سالھای گذشته گرد آوری کرده، با استفاده از شنيدن گفتگو ھا و س
  .که در اينجا نام برده ميشوند نوشته شده است

قرار ندارد بلکه آگاھی ھايی که در اينجا و آنجا بصورت پراکنده وجود  کسیاين کتاب در مسير فکری 
  داشته را برای آگاھی آنانی که کمتر زحمت پژوھش را بخود ھموار ميکنند يکجا گرد آورده است.

مريکايی، افشاگر توطئه کانون ھايی چون کلوب بيلدربرگ و آو محقق معروف مستندساز  آلکس جونز
نفوذ  Bohemian Grove سپتامبر است. وی اولين کسی است که توانست به درون گروه  ١١حادثه 

ھر  اعضای کلوب بوھميان .بار از مناسک پنھان و شيطان پرستانه آنان فيلم بردارد نخستينکند و برای 
ی اجرای مراسم پنھان شيطان پرستی در اين مکان گردھم می آيند از جمله رونالد ريگان، چند يکبار برا

جرالد فورد، ھنری فورد، جرج بوش پدر، جرج بوش پسر، ھنری کيسينجر، کالين پاول، ديويد راکفلر، 
 . . . دونالد رامسفلد و

در اين باره ميتوان خواند و شنيد،  بنابراين راز پنھانی در رابطه با ايلوميناتی ھا وجود ندارد. ھمه جا
رئوس بسياری از مطالب را که تا حد زيادی به ايران مربوط ميشود را کنارھم اين کتاب تالش کرده است 

  سال گذشته در ايران روی داده است را بھم وصل کند. ٤٠گرد آورده و ارتباط آنھا را به آنچه در 

ا خواسته است به نکته ھايی اشاره کند و خواننده را برآن البته اين کتاب کامل و جامع نيست زيرا تنھ
دارد تا در راستای خطی که در اينجا داده شده خود به پژوھش ھای بيشتر بپردازد، وگرنه موضوع 
 فراماسونی در ايران خود تاريخی مفصل است که کتاب آقای رايين در اين باره ھم کامل کننده نبوده است.

در باره ايلوميناتی ھا دارد اشتياق ويژه ای که آقای جان کلمن، و سخنرانی ھای  اين کتاب از نوشته ھا
آقای دانالد  بھره برده است. برخی از بخش ھای اين کتاب به زمانی مربوط است که بنويسد يا بگويد
به به منظور ضربه زدن به اقتصاد جھانی و از جمله آمريکا » آمريکای فوق العاده«ترامپ با شعار 

است جمھوری رسيده و تقريبا يکسال و چند ماه از نشستن او بر صندلی اتاق بيضی در کاخ سفيد ري
   .ميگذرد

معرفی طبقه ممتاز يا »عماريون«به صورت »  ايلوميناتی«دربرخی از تارنما ھای پارسی زبان  واژه 
 يکتانيا که در مجموع ايلوميناتی و فراماسونھا و صھيونيستھا و واتيکان و خاندان سلطنتی بري .ميشود

  درسد ثروت جھان را در اختيار دارند. ٨٠ند بيش از د کل جمعيت جھان امروز را تشکيل ميدھسدر
 
د ثروت دنيا زندگی ميکنند؛ علوم جادوگری و جن گيری، کاباال و سدر ٢٠ميليارد انسان باقی مانده با  ٧

برای پرواز اين طبقه به باالترين درجات  پيشرفت تکنولوژی و فن آوری در يک قرن گذشته مثل  دو بال
باال کاابر قدرت دنيا و حاکم بر دنيا ساخته است. از يک طرف علوم  ،قدرت در اين دنيا شده و اين طبقه را

د ند ميتواننو از طرف ديگر پيشرفت تصاعدی علم و دانش اين طبقه را به آنجايی رسانده که گمان ميکن
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توسط خدايی بی  ،د و خود رامديون ابليس دانسته و ميگويند آدم و حواناشقدرتی ھم اندازه خدا داشته ب
د ولی با کمک ابليس نند قدرتی مثل خدا داشته باشنميتوا ندد و نميدانستندرحم در بھشت زندانی شده بو

 ھا. در کاباال اين درخت را درخت معرفت ناميده اند ايلوميناتی ندبه قدرت خرد و عقل به اين قدرت رسيد
  ھستند.(بين النھرين)  در واقع احيا کننده الھه ھای باستانی بخصوص الھه ھای بابل و ميان رودان

  
ولی ھمه مطالبی که  بدانند،تئوری سازان توطئه  اين کتاب را از جمله توھم ھایممکن است بسياری 

دارند در باره آن  روی داده و آنانی که توجه به رويداد ھا جا کم و بيش در گذشته در ھمه شدهنوشته 
  يا در باره آن گفتگو شده است.خوانده اند؛ 

  
ديگر تئوری توطئه نيست آنگاه که ھواپيمای شاھنشاه و ھمراھان در مسير پرواز بدون ھرگونه پيشبينی 
به بھانه بنزين گيری در فرودگاه آزورس فرود می آيد و آمريکايی ھا برای اينکه بتوانند گروگان ھارا 

و خانواده اش ميشوند تا در برابر آن گروگان ھارا » شاه«دست به معامله برای بازگرداندن  نجات بدھند
   پس بگيرند.

گروه ھای ايلوميناتی، بيلدربرگ، فراماسون، بالک نوبليتی، آريستوکرات ھای سلطنتی  در اين کتاب به
 Fraternal organisations و Munich Frauenkircheيا » استخوان و جمجمه«انگلستان، 

که خودرا ارثيه  Ordo Templi Orientisکه مدعی است از ايلوميناتی ھای اصيل باواريا ميباشد يا 
شده است. امروز نشانه ھايی در دست است که بسيار کوتاه ايلوميناتی ھای قرون گذشته ميداند اشاره 

ست و در ناپديد شدن اين سامانه ھای پنھانی مخوف که دست ھايشان به خون ھای بسياری آلوده ا
ھواپيما ھا، غرق شدن کشتی ھا، و ناپديد يا کشته شدن شخصيت ھا يا سرنگونی سران کشور ھای 

گوناگون آلوده است دارای نيت ھای اقتصادی وسياسی 
ھستند و بيشترشان بجای اينکه در ھمان وضع سری 
و پنھان بمانند حضور خودشان را به رخ ميکشند و 

 اعالمرا به وسيله ايادی خودشان  ارتباط ھای خودشان
ميکنند. حتا برخی دنبال آن ھستند تا عضو ھايی را 

  جذب کنند.

تئوری ھای «خود اين سامانه ھا مطالبی را در قالب 
بصورت پروپاگاندا منتشر ميکنند وھرکس به » توطئه

دايی جان «آن موارد اشاره کند اورا با وصله 
ميکشند ولی  تخطئه کرده و به تمسخر» ناپولئونی

  نظرشان اجرای ھمان پروژه است. 

بسياری از پروژه ھای کنترل شده در دنيا توسط ھمين سازمان ھای مخوف و پنھان اداره ميشوند. در 
ميان اين پروژه ھا کسانی مانند رييس جمھوری ھای آمريکا عضويت دارند و ھدف نھايی اين سازمان 

  نخست وزيران و رياست جمھوری ھا اجرا ميشوند.ھای مخوف و پنھان توسط دست ھايی مانند 
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نگاره کناری يکی از نماد ھای ايلوميناتی است که بتازگی توسط يک فرانسوی که مسلمان شده در موزه 
  رضوان، مشھد به نمايش گذاشته شده است.

ه و تئوری ھايی که به ريشه ھای تاريخی بشر مربوط ميشود و از سوی ھمين سامانه ھای سری اداراز 
نظم «، »کشته شدن جان اف. کندی«، »جنگ واترلو«، »انقالب فرانسه«مديريت شده است ميتوان به 

، »جنگ ويت نام«که به منظور کوبيدن و از ھم پاشيدن کومونيسم طراحی شده بود، به » نوين جھانی
ورش آيت ش« ،»گلوباليزاسيون«به مسئله  ،»ازھم پاشيدن کشورھای پشت ديوار آھنين (يوگسالوی)«

، حمله به برج ھای دوقلو نيويورک و حمله به »جنگ درعراق«، »هللا ھا و بروز اسالم تروريستی
  افغانستان را نام برد. 

» فرشتگان و شياطين«در کوتاه سخن ميتوان گفت، ايلوميناتی ھا با نوشتن رمان ھا يا سناريو ھايی مانند 
آمريکايی به فيلم سينمايی تبديل شد، يا رمانی بنام  که از روی کتابی به ھمين نام نوشته دان براون

Pendolo di Foucault    (آونگ فوکو) نوشتهUmberto Eco  ذھن جامعه انسانی را آماده
  کرده و به نقشه ھای خود ميرسند. 

  
  خواندن اين کتاب را به ھمه نسل ھای جوان ايران که آينده سازان ايران ھستند سفارش ميکنم.

  
  ک-ح
  



  گردد؟دنيا چگونه مي

4 
 

ه بايستي بدانيدآنچ  
يک گفتگوی بی نظير که ھرگز پيش از آن روی نداده بود به روی برخی  ٢٠١٢در يکی از روزھای سال 

از رسانه ھای انگليسی زبان آمد. در اين گفتگو تالش شده بود تا از اھميت سازمان پنھانی که بنام 
ار بين المللی تالش ميکند و کسانی بيلدربرگ شناخته ميشود کاسته شود. اين سازمان در تنظيم و روند ک

  که در راس آن قرار دارند از جمله با نفوذ ترين آدم ھا در ھر گوشه دنيا ميباشند. 

ھر آنچه حاصل ديدار ھای ما است آن است که نادرستی را «در اين گفتگوی رسانه ای گفته شده بود: 
تی رسيدن به پاسخی است که آيا به توافقی نشان بدھد، که ما برای حل مشکل ديدار نميکنيم. بلکه به راس

که نکته ھای يک و دو سه مربوط به مردم را حل ميکند؟ نه اين نيست مردم بيش از آن حساس ھستند 
  ». تا باور کنندچنين کاری ممکن است

به ھمين پاسخ توجه فرماييد خود پاسخی برای کاری که انجام ميشود است و خود گمراه کردن مردم در 
  .  ؛ گوينده که رييس بيلدربرگ است به ويژه نامفھوم سخن گفته استان استباورش

ھرساله گروھی از مردمانی که در قدرت ھا و ثروت ھای مھمی ھستند  ١٩٥٤مھم آن است که از سال 
در کنار ھم ديدار ھايی ميکنند تا در باره آنچه بايستی در روابط بين کشورھا ميگذرد، به ويژه رابطه بين 

  ی اقيانوس اطلس و ھمپيمانان و حل مشکل آمريکا و اروپا و ديگر نقاط دنيا تبادل نظر کنند.دوسو

کشور دنيا حضور دارند. اين گروه بنام بيلدربرگ شناخته ميشود. بيلدربرگ  ١٨در اين گروه دو تن از 
ه نگار، روزنام ١٢٠که در آن  نام ھتلی است که چنين جلسه ای برای بار نخست در ھلند تشکيل شد

  سياستمدار، بازرگان و بانکدار و صاحب شرکت ھای بزرگ حضور داشتند.  

آريستوکرات ھای ثروتمند وکسانی که گردش پول وسرمايه را  ؛اين جلسه به اين دليل تشکيل شده بود
کسانی بايستی وجود داشته باشند تا ھمه سياست ھايی که  کهدر اختيار دارند به اين فکر رسيده بودند 

  ر دنيا جاری است را تنظيم و مرتب کنند.د

 ويسکونت اتين داوينيون«ساله بنام  ٧٣رييس اين سازمان پنھان و نا شناخته در آن روز شخصی بود 
Viscount Etienne Davignon « اين آقا پيشتر مدير اجرايی يکی از شرکت ھای ھيوالی اروپايی

ی خودش. او گرچه در راس بيلدربرگ بود ولی اگر بوده است.  دفتر او پر است از نقاشی ھای کارتون
بيلدربرگ يک توطئه پنھانی است «در برابر پرسش اينکه بيلدربرگ چيست قرار ميگرفت پاسخ ميداد: 

دايی جان ناپولئون تشبيه و به «در اصل او پرسش کننده را به يک » که ميگويند دنيا را اداره ميکند
او اضافه ميکرد: .  »ح توطئه ای که نادرست است باور ميکنيدزبان بی زبانی ميگفت شما به يک طر
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ھمواره کسانی خواھند بود که به اينگونه  طرح ھای تئوری باور کنند؛ ھرچه روی ميدھد نميتواند در «
  ».اين راستا مھم باشد

ی ھای ھستند که در کوتاه سخن و زمان نميتوان ھمه آگاھ هنقدر پراکنده و گسترده و پيچيدآاين موارد 
  مربوط به اين کنترل ھارا در يک نوشته کوتاه به آگاھی ھمگان رسانيد. 

که در بيشتر کشور ھا به ويژه  The Freedom of Information Actحقوق آزادی آگاھی ھا  
 ٥٠ھر از حد اکثر ، بنابراين ھرکسی را مجاز به دانستن و پرسش ميکند وجود دارددر کانادا و آمريکا 

ھا و قرن ھا پنھان بوده  هيا سازمان ھا ناچار ھستند آگاھی ھايی را ھم که شايد سالھا و دھ سال دولت ھا
  را آشکار سازند. 

به ويژه با پديد آمدن اينترنت و آزاد شدن آگاھی ھا در ھمه گوشه کنار اينترنت گاھی حتا مطالبی که 
خی از آگاھی ھای پخش شده ممکن است جنبه امنيت ھمگانی داشته باشد ھم فاش ميشود.  گاھی بر

دردسر آفرين ميشود و گاھی ندانستن آگاھی و راستی ھايی که به زندگانی ھمگان مربوط ميشود بسيار 
  ناگوار و صدمه زننده است. 

بررسی ھا و پژوھش ھا در رابطه با تاريخچه فراست ھای جاسوسی که در زبان انگليسی آنرا 
Intelligence   کرده است. ولی در بسياری  تنی دوم به اين سو بسيار پيشرفميخوانند، از جنگ جھا

موارد دچار لغزش ھا و نادرستی ھايی ھم ھست که ناشی از نادانی و نا آگاھی زنان و مردان به مسئوليت 
  ھای ملی سرزمينی خودشان ميشود. 

و تنھا ناچار  در اين نوشته ما نخواھيم توانست به ھمه موارد پنھان کاری ھا در کل جھان بپردازيم
يا بيلدربرگ يا برخی از سامانه  ، روتچيلد ھامورد که بيشتر زندگانی راکفلر ھاچند  يا سه خواھيم بود 

که در اصل به سامانه ھايی که کنترل ھای بزرگ را در اختيار دارند و  illuminatiesھای ايلوميناتی 
  . دھيمميخوانند را مورد بررسی قرار » روشنفکران«خودرا 

گوشه کنار دنيا قرار دارند و  ھرازمان ھای امنيتی ويا فراست ھای جاسوسی انگليس کامال در کنترل س
به ويژه ھرگز آمريکا را به دليل آنکه ھم در جنگ جھانی اول و ھم جنگ جھانی دوم به ياری و نجات 

را رھا نکرده اند. توسط انگليس به اين کار چرخانده ودرگيرشده است دانسته است که انگلستان آمده و 
فراست ھای جاسوسی و امنيتی انگليسی در بسياری از دانشگاه ھا، موسسه ھای تجاری، حتا سازمان 

ودر ميان استادان دانشگاه ھا يا سخنرانان و ثروتمندان نفوذ دارند. اگر اين کنترل » سيا«امنيت آمريکا 
وپا را نجات داده است بخودی خود در نبود امروز پس از آنکه آمريکا در جنگ دوم و اول جھانی ار

را پی ميگرفت و ممکن بود جايگزين ھيتلر در بدست » ھيتلر«قدرتی قرار ميگرفت که فراتر از ايده ھای 
  آوردن کنترل سرتاسر دنيا قرار بگيرد. 
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British Security Coordination (BSC)   يا فرايند ھمسو کننده امنيت بريتانيا يک بنياد
جھت بکار گيری فراست ھای جاسوسی بوده است که دو سامانه امنيتی آمريکايی را در کنترل خدماتی در 

و زير نظارت پنھان خود نگاه داشته است. يکی از اين ھمکاری ھا و ھمسو کننده ھای فراست امنيتی 
شناخته ميشود. سامانه ديگری که در » سيا«که امروز بنام  OSSبنيادی بود با عالمت اختصاری 

ھا است. اين » دفتر راکفلر«مريکا با گرايش ھای زيادی امور بانکی و تجارتی آمريکا را کنترل ميکند آ
  گروه در امالک و بانکداری کنترل تجارت و بانک ھای آمريکا و دالر آمريکا را دارند. 

ک و امروز مردی در کاخ سفيد به رياست جمھوری رسيده است که ثروت کالن ميلياردی خودرا از امال
  پول ھای شستشو شده بدست آورده است. اين جمله معترضه را در نظر داشته باشيد.

قرار گرفت تاجر  در راس سازمان امنيتی و فراجاسوسی آمريکا ١٩٤٠ساله ای که در سال  ٤٤مرد 
امروز اورا نه به عنوان » ويليام اس. ستيفنسون William S. Stephenson «انگليسی بود بنام 

ازمان فراجاسوسی و امنيتی بلکه به عنوان يک تاجر نيويورکی ميشناسند. اين شخص در سرکرده س
کانادا خيلی شديد زير کنترل و نفوذ انگلستان بود و ھنوز استقالل  ١٩٤٠کانادا دنيا آمده بود ولی در سال 

  ضمنی خودرا بدست نياورده بود. 

تابھای تاريخ نگاه کنيد روز استقالل کانادا که درست است که اگر امروز در تاريخچه ھای اينترنتی يا ک
اشاره ميکند ولی  ١٨٦٧نزديک به روز استقالل آمريکا يعنی چھارم جوالی در روز اول جوالی به سال 

سد درسد در کنترل بريتانيا بود و به عنوان کلونی (مستعمره يا  ١٩٤٩در اصل کانادا ھمواره تا سال 
می آمد. کانادا به عنوان (استان کانادا) در نوشته ھای انگليسی ھا دست نشانده) انگلستان به حساب 

نيو براونزويک و نوا  New Brunswick and Nova Scotiaديده ميشد تا آنکه دو استان 
  ناميده شد. » کانادا«اسکوشيا، بصورت کنفدراسيون بھم وصل شدند و اين پديده 

ويالج = «می آيد که به چم  Huron-Iroquoisحلی در زبان م» Kanataکاناتا «نام کانادا از واژه 
دو جوان محلی از سرنشينان اصلی سرزمين به پژوھشگر  ١٥٣٥يا جای گرفتن می آيد. در سال » دھکده

ميرفت گفتند. آنان در » کاناتا«در باره جاده ای که به  Jacques Cartierفرانسوی بنام ژاک کارتيه 
ھدايت کنند. اين محل  »Stadaconaاستاداکونا » «دھکده«اصل ميخواستند اين پژوھشگر را به 

  کانادا است.» کبک در ايالت کبک«امروز شھر 

ھنوز بخش ھای ديگر کانادا يعنی بزرگترين استان آن در کنترل فرانسوی ھا بود تا در پی پيمان آنروز ھا 
امانه ديگری که ھنوز با وصل شدن بخش ھای ديگری در کانادا س» بريتانيايی آمريکای شمالی«نامه 

قانون اساسی تازه ای برای کانادا نوشته  ١٩٨٢ھم مستعمره انگلستان است تشکيل شد.  تا آنکه در سال 
شد و در اصل شيوه استقالل ملی در کانادا جاری شد که کانادا ميتوانست برای ھر ده استانش (امروز 

اشد و نماينده ھای ملکه انگلستان زير استان است) يک مجلس جداگانه ويک مجلس فدرال داشته ب ١١
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عنوان فرماندار در بخش فدرال و در سطح استان ناظر بر امور کانادا باشند. از آن روز نظارت پارلمانی 
  انگلستان از راه دور بر کانادا قطع شد. ولی ملکه انگلستان ھمچنان رھبر ملی کانادا باقی ماند. 

و بارھا به انگلستان سفر کرده با وينستون چرچيل ديدار ھای پنھانی آن تاجر انگليسی زاده کانادا بارھا 
  داشته است. 

اين تاجر انگليسی برخی از فراست ھای جاسوسی آلمانی ھا و بلژيکی ھا را دزديد و از روی آنھا سازمان 
  شھرت پيدا کرد.  ٦-MIامنيتی در انگلستان تشکيل دادند که به ام آی شش 

در ماه کرايه کرد تايک » يک پنی«ساختمان راکفلر در نيويورک را برای  ٨٤آقای استفينسون طبقه 
  را بخود ويژه بگرداند. ھاآآ!..  »يک کرايه بسيار ارزان«آدرس بسيار روشن و شناخته شده ای زير نامه 

با اشاره انگليسی ھا به فرانکلن روزولت و مشاورش ھری ھاپکينز  ١٩٤٠آقای نلسون راکفلر در سال 
عه کرد و طرحی را ارايه داد که موردپذيرش روزولت و يک دوست بسيار نزديک روزولت آقای مراج

  ويل کاليتون قرار گرفت. 

آنروز ھا آلمان خطر بزرگی در اروپا شده بود و موجوديت انگلستان سخت در خطر بود. راکفلر تشنه 
در پی بدست آوردنش » مونرو Monroe Doctrine «نفت آمريکای التين بود که زير دکترينی که بنام 

  بود. بعد ھا اين دکترين بنام سياست ھمسايگی خوب تغيير پيدا کرد.

از آنجا بود که راکفلر تصميم گرفت تا آلمانی ھا را به زانو در آورد تا در آرامش بتواند به شمار چاه ھای 
ريخت تا برايتون آلمانی  نفت و ثروت خود بيافزايد؛ در اين راستا با شخصی بنام برايتون طرح دوستی

ھارا نابود کند و راکفلر بتواند به ثروتش بيافزايد. در اصل راکفلر نماد آريستوکراسی انگلستان بود و در 
  راستای نيت انگليسی ھا ميخواست ثروت و کنترل بانک وسرمايه آمريکا را در کنترل داشته باشد.

و سفارش ھای برايتون و راکفلر پذيرفت با اين ت زير فشار ھا لروزو (FDR)کوتاه سخن آنکه؛ آقای 
دو ھمکاری کند.  ھنوز ھم امروز بيش از سد ھا سامانه و بنياد و شرکت و تجارت ھای درھم پيچيده 

در کنترل رياست جمھوری ھای نشسته در کاخ سفيد را  ١٩٤٠وابسته به راکفلر ھا ھمان سياست سال 
  ريکا بدانند.اداره ميکنند. البته بدون آنکه مردم آم

روی داده بود، انگليسی  ١٩٨٢در ھنگامه جنگ فالکلند، که در سال «در لندن فاش شد؛  ٢٠٠٩در سال 
ھا اصرار داشتند تا يک تحريم بين المللی عليه آرژانتين برقرار شود که اين نقشه باطل شد. اما در ديداری 

شد ودريک سخنرانی آتشينی که کرد از که بيلدربرگی ھا داشتند دويد اوِون از کشور دانمارک بلند 
من «جھت رفتار ھای بين المللی را تغيير داد. او گفت:  ،انگليسی ھا طرفداری کرد و ھمان سخنرانی

خاطرجمع ھستم که وزيران خارجه کشور ھا که به کشورخودشان برگردند به رھبران خود خواھند گفت 
  ».خواھد شددويد اوِون چه گفت. و ميدانم که آن تحريم برپا 
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فشاری که از سوی رسانه ھای وابسته به انگليس و البی ھای پيوسته به راکفلر ھا و يھودی ھا که 
بزرگترين تجارت ھا در کنترل آنان است و مسئوليت ھايی که در بيلدربرگ بر گردن آنان آويزان شده 

  .ھستندھرچه در اين سامانه تصميم گرفته ميشود ناچار به اجرايی شدن 

در استان کبک  Mont Tremblancدر ھمان روزی که در مونت ترامبالن  ١٩٦٨آوريل  ٢٩در 
کانادا، آقای پاول در ھفتمين اجالس بين المللی بيلدربرگ شرکت ميکرد دريافت دست باالتری از آنچه 

  آمريکا دارد بر مسايل آمريکا فشار می آورد.

دريای جنوبی «ويسنده مقاله ای است بنام بيل ھايتون که ن  Bill Hayton ٢٠٠٥سپتامبر  ٢٩در 
به چاپ رسيد، از جانب بی بی سی در  Yale University ، اين نوشته از سوی دانشگاه ييل»چين

  جلسه ساالنه بيلدربرگ شرکت کرده بود. 

توجه شما را جلب ميکنم به روابطی که بين رسانه ھا، دانشگاه، آدم ھا و بيلدربرگ و ديگر سامانه ھای 
  پنھان وجود دارد.  فرا

به چاپ رساند که آنھم از  ٢٠١٠در سال » ويت نام: اژدھايی که بر ميخيزد«بيل ھايتون کتابی با عنوان 
  سوی دانشگاه ييل منتشر شد. 

ھمانگونه که ميدانيم دريای جنوب چين بسيار مورد توجه استراتژيکی و سوق الجيشی انگليس و آمريکا 
. آقای ھايتون سخنرانی بسيار مفصل و پر معنی در برابر کسانی که ميشود است و بسيار مورد توجه چين

... کشور ھای بريتانيا، آمريکا، فيليپين، مالزی، اندونزی و سنگاپور» مغز ھای متفکر و اتاق فکر«گفت 
  انجام داده بود.  ھستند،

آقای بيل ھايتون از زمان جنگ ويتنام برای بی بی سی کار ميکرد و 
گرچه ظاھرا   ٢٠٠٦کارمند بی بی سی بود در سال  ١٩٩٨تا سال 

برای بی بی سی کار نميکرد ولی گزارش ھای او از ميانمار وارد 
رسانه ھا ميشد. اين شخص از نمونه کسانی است که بيلدربرگ اورا 
 پشتيبانی ميکند ودر اصل بجای بی بی سی برای بيلدربرگ کار ميکند

. او دانش آموخته يلدربرگ کار ميکندو به زبان ديگر بی بی سی برای ب
کمبريج انگلستان است و شما متوجه ميشويد کسانی که در کمبريج يا 
دانشگاه ھايی مانند ييل، ام آی تی (بوستون آمريکا) يا ھاروارد و پرينستون ووو آموزش ديده اند به 

  کجاھا ممکن است وصل بوده باشند. 

در رقابت ھای رياست جمھوری شرکت  ١٩٩٢س بود و در سال آقای بيل کلينتون که فرماندار آرکانزا
 -در کنار جنگل سياه در بادنکه  در ھتلی  ١٩٩١بار نخست آقای براون را در کنفرانس سال  ،ميکند
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بادن از سوی بيلدربرگ تشکيل شده بود ميبيند. او ھم مانند ديگر روسای جمھور به بيلدربرگ کليک 
  ميشود. 

در گذشته است؛ در سال  ١٩٩٥، نخست وزير پيشين انگلستان که در اکتبر سال آقای آلک دوگالس ھوم
سالش بود در جلسه بيلدربرگ جای پرنس برنھارد ھلند می نشيند. او پيش از آن  ٧٤زمانی که  ١٩٧٧

در پی اسکاندال  ١٩٧٦در ليست کميته دعوت کننده بيلدربرگ بوده است. پرنس برنھارد ھلندی در سال 
  از پست ھای خود استعفا داد.  » الکھيد«معروف به 

  كمي در مورد بيلدربرگ:

روی اينترنت  ٢٠٠٦در نوشته ای که از سوی آقای انور حسين فانتين ھد (کله فواره) در ھفتم فوريه 
  آمده نوشته است: 

 است ساله که رئيس گروه بيلدربرگ  ٧٣اتين داوينون  ،بسيار نادر مصاحبه ھای بی بی سی يکی ازدر«
و سابق ديپلمات بلژيکی و ھمچنين رئيس اجرائی شورای اروپا، تکذيب کرده است که بيلدربرگ يک 
گروه جھانی است برای ترتيب توطئه ھا برای گرداندن جھان توسط کسانی که خود به اين سمت منصوب 

ود يک نوع شده اند و سرآمد و نخبه دست ھای تکان دھنده و لرزاننده را تشکيل می دھند. تکذيب او خ
که در غير اين صورت دوز و کلک و دسيسه توطئه بی معنی می شد. خواھشمند  ؛ زيراتبليغ بر اين است

است مصاحبه را بخوانيد تا برای شما روشن شود و نظر خودتان را بدست آوريد، به قضاوت من تنھا 
آمريکائی  –ند انگليسی اروپائی و بعضی معتقد–ھدف اين گروه تشيکل يک طرح آمريکائی تکيه نکنيد. 

   بتوانند جھان جديد را به نفع اين سرآمدان تدارک ببينند!  تااست 

توافق ھای کلی سری بيشتر به يک  تامذاکرات بيلدربرگ بر روی قواعد و روش ھائی طراحی شده است 
ی فعال زئيات اجرائی و رای گيری ھای نھائی و نتيجه گيری. اين چنين قدرتی با اعضاجبرسند تا به 

وقتی به توافقی می رسند در جھت اجرای مقاصدی است که انتظار ميرود در غرب بطور کلی به مورد 
    اجرا در آيد. 

سياست  میگروھی که پشتيبان و حا ويژهب ،يکتو پوليژيميانه داران  ٢٠٠١سپتامبر  در روز ھای پس از
 فکر رسيدند تا اين هبطور ساده ب ،ھستند ھای خارجی دولت ھای اياالت متحده آمريکا و بريتانيای کبير

؛ با گروھی یجھان نوين نظم يک فرمول دقيقی برای جا انداختن (فروش) ترکيب بوش/بلير بوجود آيد. 
که بطوريچنان طرح را به گلوی مردم جھان و شھروندان دھکده جھانی فرو کرد  ،چنين ثابت قدم و حامی

  زادی" در نظر مردم ممکن جلوه نمود.آو "صلح" و " "تروريسم جھانی" و "استقرار دموکراسی"

  بقدر کافی ثابت می کند.  را انگليسی اين مسئله-آمريکائی تنھا سه اشاره کوتاه به گفته ھای رھبران 

ن جھا نوين زمان تشنج زا [درگيری عراق/کويت] پنجمين ھدف عينی ما از نظم ز"خارج از اين برھه ا
سازمان مللی که توسط بنيان گذاران آن در مد   .ينی که در نظر ما استقابل لمس می کند جھان نو را
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 -،ورج اج بوش (پدر)جسخنان مربوط به عراق توسط  ١٩٩٠سپتامبر  ١١"--؛  نظر بوده است
سپتامبر  ١١"ماموريت ما روشن است: جھان را از شر شرورھا خالص کنيم" جورج دبلبيو بوش فردای 

٢٠٠١  

) بايستی يک ماندنی خوب ظھورکند... اين لحظه قاپيدن و گرفتن ٩١١ار اين واقعه (" بدنبال سايه شرر ب
– ٢٠٠١اکتبر  ٢نخست وزير انگليس تونی بلر   است... اجازه بدھيد اين جھان را دوباره نظم بدھيم."

  ».( بی بی سی)

  حلقه داخلي بيلدربرگ

رد که پرده از راز ھای حلقه درونی آقای بيل ھايتون نوشته ای در بی بی سی منتشر ک ٢٠٠٩در سال 
  بيلدربرگ بر ميداشت. 

در ھمان زمان آقای دکتر جان کلمن نيز مطالبی در رابطه با ايلوميناتی ھا و حلقه درونی کنترل کننده 
ميخواند منتشر ميکند. چرا بيلدربرگ و اين فرا روشنفکران کنترل » ٣٠٠کميته «تن که او آنرا  ٣٠٠

  بجای پنھان بودن شناخته شوند. کننده ميخواھند تا 

  بی بی سی به قلم آقای ھايتون مينويسد: 

چقدر حلقه ھای خصوصی ثروتمند در کنترل دولت ھا و برقراری «
سياست ھا وروابط بين المللی نفوذ دارند؟ يکی از اين گروه ھا 

  ».بيلدربرگ است که اغلب به دولت ھای سايه تشبيه ميشوند

ميد چگونه بی بی سی با وصل بودن به اين اينجاست که ميتوان فھ
گروه ھای ايلوميناتی از جمله بيلدربرگ در کنترل افکار مردم جھان 

  رسوخ و نفوذ دارد. 

نگاره ای که در باال ميبينيد آقای ويسکونت داوينيون است که در راس بيلدربرگ بوده است. رييس يک 
) و نام کاملش بصورت ٢٠٠٩سالگی او (سال  ٧٣بنياد فرا پنھان که نه تنھا نگاره اش بلکه سن 

Viscount Etienne Davignon  خواندن » فرا سری يا فرا پنھان«و اينکه او ترجيح ميدھد بجای
نه درراس بيلدربرگ بلکه رييس و مدير يک  را بيلدربرگ آنرا يک سامانه خصوصی بنامند و اينکه او

  . شرکت اروپايی بخوانن

ر بی بی سی نام شرکت ھا و کسانی که در ديدار آلمان حلقه بيلدربرگ شرکت در نوشته آقای ھايتون د
کرده اند برده ميشود. در آن نوشته به؛ بانک جھانی،  به بانک مرکزی برخی از کشورھا، نام رييس و 

لی شرکت نوکيا، شرکت نفت بريتيش پتروليوم، دايملر بنز و کرايسلر، شرکت پپسی صحلقه  اداره کننده ا



  گردد؟دنيا چگونه مي

11 
 

ابه بد تر از ترياک)، برخی شرکت ھای چند مليتی بين المللی، ماموران عاليرتبه برخی از کشور (نوش
  ھا، شاھزاده ھا به ويژه شاھزاده بلژيک، و ملکه ھلند بدون اشاره به ملکه انگلستان اشاره ميشود.

حلقه اداره کننده من گمان نميکنم ما يک «آقای ھايتون در نوشته خود از زبان آقای داوينيون مينويسد: 
دنيا باشيم، زيرا گمان نميکنم چنين حلقه ای اصال وجود دارد. تنھا گمان ميکنم آنانی که منافع شخصی 

  ». دارند که در ارتباط با ديگر شرکت کننده ھا است کنار ھم گرد می آيند

يا آگاھی رسانه ای ھرگز در باره تشکيل کنفرانس ھای بيلدربرگ يا فرا متفکران (ايلوميناتی ھا) تبليغ 
در ھيچ جا نمی بينيد. ھمين مورد را ھمين آدم ھايی که در اين جلسه ھای پنھانی شرکت ميکنند بھانه 

  ».جلسه ھای بی اھميتی است، وگرنه بی سرو صدا نبود«ميکنند تا بگويند: 

ايی جيم تاکر، که روزنامه نگاريک روزنامه دست راستی آمريکايی است در ج Jim Tuckerآقای 
نوشته بود؛ ھمين ھا تصميم ميگيرند در کجا جنگ بشود و چگونه رھبران سياسی ديگر را کله معلق 

» شيطان«بکنند يا چه آتش سوزی و يا سرنگونی ھواپيمايی تدارک شود، ھمين ھا را به راستی بايستی 
  ھای غريب نام گذاشت. به راستی، آن راستی و درستی کجاست؟ 

در جلسه بيلدربرگ شرکت کرده بود ميگويد، مردمانی  ١٩٩٧که در سال  Will Huttonويل ھاتون 
در اين جلسه گرد ھم می آيند تا از نفوذ خود برای 
اينکه چگونه دنيا بگردد استفاده کنند، شرکت ميکنند 

عقل سليم بين «تا نفوذی را تشکيل دھند که آنرا 
 the international common"» المللی

sense" .ميخوانند  

اين گروه آدم ھای پولدار و با نفوذ، از نيرو و پول و 
نفوذ خود بھره ميگيرند تا در تجارت ھای ديگر تاثير 
بگذارند، نخستين تصميم ھای بزرگ اقتصادی و 
تجاری را از اين ھا ميشنويد ولی ھرگز در باره آن 

» عقل سليم«تبليغ نمی کنند.  اينان به حساب خود 
  فوذ خودرا پيش ببرند.را فرموله ميکنند تا ن

، اعضای فراماسونری، جمجمه و ايلوميناتی ھا
تی ھا دارای عالمت ھای دست ياستخوان، بلک نوبل

ويژه ای ھستند که نشان ميدھد کيستند و برای اينکه 
طرف مقابل خودرا بشناسند با دست عالمت ميدھند 

  ميکند. اگر طرف مقابل يک ايلوميناتی باشد خودرا با عالمت دست معرفی 
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آقای پرزيدنت آمريکا دانالد ترامپ شايد تنھا پرزيدنتی باشد که عضو ايلوميناتی ھا شده و مرتب عالمت 
اين عالمت ھارا نشان داده  بندرتدست نشان ميدھد. ديگر پرزيدنت ھا اگرھم عضو بوده اند که بوده اند 

  اند. 
  

ا ھرروز اگر آقای ترامپ عضو يکی از ايلوميناتی ھا است خودش ر
  و ھر لحظه لو ميدھد.

  
ممکن است آقای ترامپ برحسب اتفاق عالمت دستی مانند بسته بودن 
دست با دو انگشت شصت را نشان بدھد. ايليوميناتی ھا يا بيلدربرگی 
ھا يا اعضای فراماسونی يا جمجمه و استخوان سامانه ھای جھانی 

خود جا داده  ھستند که گردن کلفت ھای مالی و تجاری وسياسی را در
دنيا را اداره کنند. اينان روش ھای دموکراتيک را دور ميزنند  تااند 

و از پشت صحنه کارھايی که به ھيچ سازمانی قابل شکايت و کنترل 
  نيست را اداره ميکنند. 
 دميخوانند؛ ميگوين» طرفداران تئوری توطئه«برخی کسانی که اين سامانه ھارا در کنترل دنيا ميخوانند را 

شده. در صورتيکه ھمين ھايی که عالمت ھای دست را بکار ميگيرند » دايی جان ناپولئون«طرف 
خودشان عضو ھمين ايلوميناتی ھا ھستند و خوب ميدانند. جالب آن است که برخی کارھای آقای ترامپ 

ست که اين به آن روش ھای معمول ايلوميناتی ھا نمی ماند و شايد يکی از ترفند ھای ايلوميناتی ھا ا
 ،شخص توپ لق را برای پراکنده کردن فکر مردم سرکار گذاشته اند. تا با اسباب خنده کردن يک پرزيدنت

دنيا به آمريکا بخندد و آن اعتباری که دنيا به 
آمريکا داشت را از بين ببرند. سر نخ 

و در انگاستان ايلوميناتی ھا در ام آی شش 
لی از کليسای کانتربری (نامش کليسا است و

ملکه انگليس و  -تبعيت نميکنداصل مسيحيت 
آريستوکرات ھای انگليسی مانند بارون ھا و 
دوک ھا پشت آن ھستند) از جمله دوک دو کنت 
که پسر خواھر ملکه باشد و از سردسته ھای 
ايلوميناتی ھا است که صاحب بسياری از 

بيمه زوريخ يک شعبه (کشتيرانی ھا؛ بيمه ھا 
ست)؛ وبسياری شرکت ھای بسيار کوچک آن ا

ساخت و ساز را که در آمريکا و کانادا پروژه 
  ميباشد. ميگيرند، ھای بزرگ را 

  
ساله بيلونر که برای سخنرانی ھای  ٧٠آقای 

 شبی پرده و دريده و توييت ھای گسيخته ا
شھرت يافته است بارھا عالمت دست ميدھد؛ 
رييس بزرگ سازمان ترامپ ھم ديده شده 

را بصورتی که سمبل چيزی را  انگشت ھايش
   نشان بدھد بھم ميچسباند.
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نميتوان تصادفی  زمان ھا برخی براين باورند که نشانه ھای دست ترامپ يک عادت بچگی است ولی برخی
  بودن و جدی بودن عالمت ھای دست اورا تشخيص داد. 

  ارتباط فرا متفكران با ايران

ی ما گذاشته اند را امروز مرده ريگ توطئه ھای خود ميدانند گرچه ايلوميناتی ھا آنچه در ايران پيش رو
خاطر يک پيروزی برای خود ميدانند ولی در تبليغ ھای خود ميخواھند آنرا وھر تبھکاری  یو آنرا با رضا

  بنويسند. » مردم ايران«حاصل از آنرا به نام 

برنامه ريزی شده بود و موفقيت  پس از ديدار در گوادلوپ توطئه ناجوانمردانه و خشونت بارشان با دقت
آنان در مدل سازی از خمينی در قالب تروريسم بين المللی و اشاعه مذھب در قالب حمله به ملل ديگر 

  بود.

توطئه گرانی که در آن شرکت کرده بودند و انگيزه آنان و سودی که آنان از انھدام پادشاھی و روی کار 
  چرا را در برگ ھای پسين خواھيم خواند. چيست و داشتند، آوردن تندرو ھای مذھبی

چيست؟ ميراث داران طرح پنھانی سال  دليل آنکه ميخواستند ايران را به دوران قرون وسطا باز گردانند
  کيانند؟ طرح پنھان قرن ھجدھم چه بود؟  ١٩٨٣

د  فرا درج کرد. کتاب ھای بسيار زيادی در مور ٢» ايلوميناتی«طرحی درنظام نامه  ١»آدم وايزھاپ«
نوشته شده که ھمگی چه در نوشته ھای بيل ھايتون يا بی بی سی يا نوشته و »  ايلوميناتی«متفکران 

سخنرانی ھای آقای جان کلمن آمده است و چيز نا شناخته و پنھانی نيست. الاقل امروز ديگر پنھان 
  نيست.

خواھند نظام ھای کنونی و است در حاليکه مي» يک حکومتی«ھا برقرار کردن جھان »ايلوميناتی«ھدف 
است که از ريشه  ٣»نظم نوين جھانی«ھمه اديان به ويژه اسالم و مسيحيت نابود بشود. عنوان اين ھدف 

  يونانی آن اخذ شده. اين شعار در پشت اسکناس يک دالری آمريکا کامأل مشھوداست.

  شوراي روابط خارجي و نظم نوين جهاني

ويليام بليز می نويسد: آنانی که  William Blase قلم آقای به »   The Courierکوريه «نشريه 
و ھمچنين توجه »  دنيای يک حکومتی«و » نظم نوين جھانی«ممکن است بين بحث ھای ھمه گير 

آمريکا به دادن قدرت فوق العاده به سازمان ملل گير کرده باشند، آگاه نيستند که اين آرزو ھا ھمه فرايند 

                                            
١ - Adam Weishaupt (١٨٣٠–١٧٤٨)       
٢ - Illuminati 
٣ - New World Order 
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را پی » جنگ و صلح«ميدانند و دغدغه » طبقه قابل احترام«است که خودرا دکترين گروه متفکرانی 
دکتر يوسف  Dr. Yosef Lapidميگيرند که بنيان ھای آن در دانشگاه ايالت نيو مکزيکو از سوی 

  الپيد تدريس ميشود. 

ده دکتر الپيد به عنوان متخصص تروريسم در خاورميانه در بين محافل باالدستی ورسانه ھا شناسان
قلمداد ميکند. خوب خودتان آنرا » اوھام خيالی، يا حد اقل ديوانگی ذھنی«ميشود. او اين تروريسم را، 

  برآورد کنيد. 

نامی که آنان روی قضيه ميگذارند؛ را از راه » اوھام و ديوانگی«طرفداران اين تئوری، بررسی اين 
  ا واگذار ميکنم. ھای علمی ممکن ميدانند.  باز ھم برآورد و دادگری را به شم

نيست که ھمين آقايان و طرفدارانشان براه می اندازند و کسانی را که آن » تئوری توطئه«آيا اين ھمان 
  جھت دار ميخوانند  را متھم به تئوريسين ھای تئوری توطئه ميکنند؟؟ » توطئه«و » پرچم عوضی«ھارا 

اينترنت وصل بوده باشد ميتوان ھزاران  امروز با در اختيار داشتن يک موشواره ويک کامپيوتر که به
منبع و سند و سخن و سخنرانی را نشانه گرفت که نه تنھا شک و اوھام را برطرف ميکند بلکه به راستی 

  را به نمايش ميگذارد. » راستگرايی«

در آن سمتی  قرار گرفته است  ،بنظر ميرسد، نماد ھای بيماری ھای ذھنی«آقای ويليام بليز مينويسد: 
او اضافه ميکند: » ه اسناد مربوط به اين راستی ھا را که در سد ھا کتاب آورده شده را انکار ميکنند.ک
اين ھا ھيچکدام آنقدر کور نيستند که نتوانند يا نخواھند ببينند، يا يک چيزی بد شگون تر در کار است، «

  ». تا راستی چنين دانسته ھايی را نخواھند شما بدانيد

ھام و ديوانگی به معنای اعتقاد به توھم خطرات و آزار و اذيت است. اگر خطر راست است پارانويد يا او
باشد. برای اينکه » فريبکارانه«يا » توھم«و نشانه ھای آن روشن است در آنصورت ديگر نميتواند 

ان پارانويد دليل ھای مستند و اينکه آرزو کنيم که مردم راستی را در نيابند ديگران را به ديوانگی و يا ھم
  متھم ميکنند.

عادت بدھند و شايد » جنگ سرد«قطه نظر ھای سياسی و يا فلسفه ھايی که بافته ميشود تا مردم را به ن
آنان را به باوری بکشانند تا به فکر نابود کردن ملتی بيافتند که ھزاران کيلومتر در آن سوی کره خاکی 

کند مرز ھا و امنيت و تماميت ما را به خطر می اندازد قرار گرفته و بگويند کاری که رھبر آن کشور مي
نه قانونی است و نه جنبه انسانی و نه جنبه قابل تطبيق بر  ،و ميخواھند آن کشور را سرنگون کنند

  ھرگونه علمی دارد. 

تجاوز به حريم ھرکشوری به ھرصورتی با منشور سازمان ملل ھم که باشد تجاوز است و از نظر سياسی 
  ت و قوانين و کنوانسيون ھای بين المللی تقبيح شده و محکوم است.  و مقررا
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اگر يک گروه به تنھايی دولت ھای ملی را اداره ميکند و شرکت ھای چندين مليتی گردن کلفت ميخواھند 
دولت ھای ديگر را کنترل کنند و از راه رسانه ھا، برقرار کردن بنياد ھای دھان پر کن، دادن وام ھای 

، يا امتياز ھايی کسانی را تشويق به ھمکاری باخودشان ميکنند تا به مقصود برسند يک کار بال عوض
  کامال خالف انسانی و خالف ملی در جريان است. يک نوع ديکتاتوری گروھی در جريان است. 

ھمه اين کارھا را  The Council on Foreign Relations (CFR)شورای روابط خارجی   
است. اين شورا ھفتاد سال است نظرات گروه » نظم نوين جھانی«پيشبرد و تشويق  کرده است و در پی

  ھای ايلوميناتری را پی ميگيرد. 

اين گروه انسان ھارا بسوی قرون وسطا ھدايت ميکند. کشور ھايی که از فئوداليته بيرون می آيند و راه 
داليته (گونه ای برده داری) و يا بھتر تمدن را پيش ميگيرند آنھا را ھدف قرار ميدھند و دوباره به فئو

بخوانيد به جھانی که تحت کنترل و مراقبت باشد راھنمايی ميکنند. چنين سيستمی در اتحاد جماھير 
  شوروی و توسط رھبران فئودال حزب کومونيست به اجرا در آمده بود. 

رکس که برای آلمان حزب کومونيست ھم به کمک يک سرمايه دار انگليسی ازروی تئوری ھای کارل ما
روسيه منتقل شد تا امپراتوری سزار ھای روس که رقبای دربار انگلستان  بهنوشته شده بود پرداخته شد و

  شده بودند به نابودی کشانده شود.

نيزمورد مھر  ،ھرگاه برآمده از "جبر" و "اختيار" مورد مھرقرار گيرد نبرد با گمان و انگاره انديشه
  قرار خواھد گرفت.

بدنيا آمد. او فيلسوفی بود که نظراتی را از ھگل قرض گرفته بود و  »ير یت«رکس در آلمان درشھر ما
شايد بتوانيم بگوئيم آنرا به مدينه  تاآنھا را با تئوری ھای ماده گرائی غيرعملی خويش در ھم آميخته بود 

  فاضله ای مبدل کرده بود. 

س ناميد (مارکس برای پول می نوشت) يک انگليسی انگلس، که ميتوان اورا مروج و کار فرمای مارک
پولدارصنعت گر بود. آيا انگلس روش زندگی اش را برای مقصودی که داشت عوض کرد؟ چه خياالتی 

دتی او بود؟ بھر حال ھمه چيز به منظور ھای سياسی برای آلمان منظم يپشت اين اتحاد غير متعارف عق
يک تله گرفتار آمده بود.  از برکت جنگ جھانی اول، موفق شدند  شده بود. در اين زمان تقريبا آلمان در

لنين را در يک قطار دربسته و الک و مھر شده از زوريخ به مسکو اعزام دارند. اينکار به کمک واگن 
ھای جنگی فعال خط مقدم جبھه انجام گرفت و براحتی تئوری که برای آلمان طراحی شده بود را به 

د! او مورد حمايت قرار گرفت تا اينکه نتيجه نھائی حاصل گردد؛ پول الزم از روسيه شوروی چرخش دا
طريق کانادا برای او حواله می شد. کاربرد و اجرای تئوری مارکس از مبداء اصليش به روسيه چرخانده 

 د،امپراتوری روسيه را به زانو در آوردن شد تا بدين جھت روسيه را در انتھای جنگ جھانی اول فلج کنند.
  اين يک موفقيت بود. 
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ھرچه گفته شده بود انجام شد، اگر چيزی از قلم افتاد و يا مشتاقانه راھنمائی شده بود که خطا کند 
شرمساری بود که مارکس خود در تفسير تئوری ساختگی ارزش افزوده با آن مواجه بود، ھيچ کس نمی 

تاب دادن به تئوری تالش کرد تا خود را توانست اورا کمک کند. بھر حال مارکس با چرخاندن و پيچ و 
از اين مارپيچ سرسام آور و ھذيانی که ساخته دست خودش بود خارج شود، فرار از مخمصه را با ابداع 

  نوعی گروه ھای پيچيده آغاز کرد. شما خودتان قضاوت کنيد.

کرانه را در دوباره "داس کاپيتال" کتابی است که ھرکس بايستی آنرا بخواند تا بتواند تحليل ھای متف
  خوانی و در سايه نگاھی غير متعصبانه درک کند. 

نکته قابل توجه در اين  کتاب عدم توجه مارکس به نوسانات و تغيرات طبيعی و احساس ھای عاطفی 
وجاه طلبی ھای طبيعی انسان ھا است. مارکس نتوانست چوب را که حاصل جنگل است ببيند. بھمين دليل 

تصاد را به عنوان يک علم ثابت شده بپذيرد باين دليل که در گوھر ذاتی با تغير دائم ھرگز نتوانست اق
نيازمندی ھا تغيير ذائقه و احساسات و ... انسان ھا ھمخوانی دارد. برای اينکه بتوان به مدينه فاضله 

بل جامه عمل پيشنھادی دست يافت بھتر خواھد بود پيشنھاد تاماس مور را دنبال کرد، اگر بتوان آنرا قا
  . ن دانستپوشاند

سال بطور رقت  ٧٥"طبقه کشمکش کننده (کارگر)" ھمان گروھی بود که روسيه شوروی را برای مدت 
روانی آنرا در يک فاجعه اجتماعی، اقتصادی و روانی غرق کرد! شايد مارکس يآوری در گرداب فرو برد و

شت خودساخته" خود بيرون آيند، ھمان نامی ديگری بايست بيايد واين گمراھان را کمک کند تا از "بھ
  که اينھا به سرزمين خودشان می دادند.

ھيچگاه شخص نبايد با افرادی که يکطرفه و بطور افراطی متعصبانه تفکر می کنند و خود را ندانسته 
گرفتار تار عنکبوتی ماترياليسم ديالکتيکی کرده اند به بحث بنشيند، زيرا اين بحث چيزی رادر طرف 
مقابل تغيير نمی دھد تا بتوان به ھمگذاری و تلفيقی از نتيجه گيری ھا رسيد و نه می تواند به نتيجه 
منطقی و برآورد قابل لمسی برسد. بنا بر اين بايد باين موضوع بکلی خاتمه داد و آنھا را در مدينه فاضله 

  مارکس تنھا گذاشت تا زخم خونين خود را بليسند. 

و بقيه ايسم ھای جدا شده از مارکس است. آنچه از آنھا باقی مانده چند کتاب پوسيده  اين داستان کمونيسم
و بدرد نخور است که مثل قصه حسين کرد شبستری از گوشه صندوقخانه ھا بدر آمده و به لبو فروش 

 محل داده خواھد شد.   

  اين شيوه اداره دنيا است. 

آمريکا انجام ميدھد. بسياری از سياستمداران با نفوذ، کشور » اليت«در اداره  CFRھمان کاری را که  
آکادميسين ھا، رسانه ھا، شخصيت ھای ھاليوودی، اعضای کنگره و سرمايه داران بزرگ زير نفوذ 

گير افتاده اند. متخصصين از ھر سو نوشته، سناريو، فيلمنامه، کتاب و » نظم نوين جھانی«آموزه ھای 
شگاه راه می اندازند تا رسيدن به کنترل جھان زير يک حکومت را برای تئوری درسی در دبيرستان و دان
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اعضای خودشان فراھم کنند. حقوق بشر، مبارزه با تروريسم، دموکراسی يا کمک به کودکان بی سرپرست 
نقطه زير را تشويق » خنده«يا برنامه ھای تلويزيونی از نوع ھذيان ھای بی مورد که ھمه اش خنده و 

  بزار کار اين گروه است. ميکند ھمه ا

  (نجباي سياه) 4بالك نوبليتي 

يا فاميل ھای کھنه و قديمی، داری قدرت مطلقه بودند، چه دراُروپا،   ٥»اُلد فاميليز«درپنج قرن گذشته 
مکزيک، انگلستان، آلمان، ويا چه در آمريکا. در اتحاد جماھيرشوروی اين فاميل رانده شدند وجانشين 

اتھای بسيار شرور و سرکوبگری گرديدند که به ترتيبی به دفتر مرکزی حزب آن طبقه آريستوکر
  وصل بودند.» پوليت بورو«سوسياليست کومونيست يا بھتر بگوييم به 

ھا زير پوشش ھای فرا متفکرانی  ٨فوندی ٧شورا ی روابط خارجی،  ٦آريستوکراتھاو خانواده سلطنتی، 
ار دارند ويا به ترتيبی اين گروه ھای پنھان که امروز نياز به که در کنترل و اداره دنيا شرکت دارند قر

  آشکار سازی خود پيدا کرده اند را اداره ميکنند.

بيشتر نجيب زادگان اُروپا به مسيحيت  گرايش نشان ميدھند. درحقيقت نه به مسيحيت اعتقاد دارند و نه 
قه مذھبی ھستند که بوجود خدا ھم اعتقاد به اُصول آن عمل ميکنند، اّما اکثريت اين طبقه پرستندگان فر

ندارند آنھا معتقدند که مذھب عاملی برای استثمار انبوه مردم عامی است وازاين طريق مردم را با 
  چنگالھای آھنی  در دستانشان حفظ ميکنند. 

اين ». دين افيون توده ھاست«بيھوده گفته است که  ٩»کارل مارکس«آنان ميگويند و تبليغ ميکنند 
که بطور منظم درکليساھا » رويال فاميليز«پيرو داشته و توسط  پيشدھا سال سدکترين قالب بندی شده از 

  حضورميافتند و مراسم مذھبی راباشکوه زياده ازحد برگزارميکردند وجودداشت. 

اری اين پديده پيش از کارل مارکس ھم در دنيا وجود داشته و در ھمان ايران کسانی که با مذھب سرناسازگ
  را به چکامه ھا کشيده اند. حافظ ميگويد: انداشتند 

 کرد یه خود داشت ز بيگانه تمنا مــــن چآو    کرد ـیا دل طلب جام جم از ما مـــال ھــــــس
 کرد یــب دريا مـــــمشدگان لــــــب از گــــطل    کز صدف کون و مکان بيرون است یگوھر
 کرد ــیظر حل معما مـــــيد نــــــو به تايـــــک    دوش ردمـکل خويش بر پير مغان بــــــــمش

 کرد ــید گونه تماشا مــسنه ـــــو اندر آن آي    اده به دستـندان قدح بــرم و خــــديدمش خ
 کرد یــن گنبد مينا مـــــه ايــــگفت آن روز ک    ي داد حکيمـگفتم اين جام جھان بين به تو ک

 کرد یــدش و از دور خدايا مــــدي ـــــیاو نم    دا با او بودـوال خـــمه احـــــدر ھ ــــیبي دل

                                            
٤ - Black nobility 
٥ - Old Families 
٦ - Aristocrats and Royal Family 
٧ - Council On Foreign Relations 
٨ - Fondy 
٩  - Karl Marx 



  گردد؟دنيا چگونه مي

18 
 

 کرد ـیضا مــصا و يد بيـــــيش عــــپ یسامر    رد اين جاــک یعبده خويش که مــاين ھمه ش
 کرد یويدا مــرمش اين بود که اسرار ھــــــج    ر دار بلندـشت ســــار کز او گــــت آن يـــــگف
 کرد یم بکنند آن چه مسيحا مـــران ھـــــديگ    دد فرمايدــاز مـــــالقدس ار بيض روح ــــــف
 کرد یيدا مـاز دل ش یافظ گله اــــــفت حـــــگ    چيست یف بتان از پــــتمش سلسله زلـــــگف

  

 ھستند  معتقدند» بالک نوبليتی«که يکی از پر پيشينه ترين گروه ھای وابسته به  ١٠» دايانوسوس«فرقه 
در روی زمين يک گروه ازافراد بطورمطلق فرمانروای خاص ھستند وتمامی منابع طبيعی آن متعلق به «

   ؛ ريشه اين اعتقادبه چھارھزارسال قبل به دورانی که يھودی ھا برو بيايی داشتند برميگردد.»آنھاست

له ماليان شيعه نفوذ به کتاب ھای رسا» حليه المتقين«توسط ايادی انگليسی از راه » منور!«ھمين فکر 
 داده شده است.

ھا معتقدند که در منابع طبيعی عوامل کميابی »اُلمپين«خوانده ميشوند.  ١١»المپين«اين گروه اين روز ھا 
پيدا ميشود که فقط در اختيار افراد منحصر به فرد ھستند، اينگونه منابع طبيعی خيلی زود مصرف شده 

جمعيت  و سزاوار نابودی ميدانند. اين گروه مردم و جمعيت زياد  وتحليل ميروند زيرا علت آن رشد سريع
  بيشتر از آنچه ھمان فاميل و اطرافيان خودشان باشد را بيمصرف و کم ارزش  ميدانند. 

ھستند که پايداری خانواده حفظ روش وقوانين آن ھای سری ھا خودگروھی وابسته به کميته »اُلمپين«
ھای يھودی » صھيون«است.  اين ھمان آموزش و سفارشی است که اولين مبحث ايمان واعتقاد آنھ

  وابسته به خانواده ھای متعصب آنرا توصيه و عمل ميکنند. 

متمايل به تشکل گروھی است مثل نظم نوين » وايزھاپ«ھستند زيرا » وايزھاپ«ھا متفاوت از »اُلمپين«
ھای امروزی ھرجائی راکه »اُلمپين«ه فرمی که بطور آشکار جھان خاکی را اداره کند درحاليک ،جھانی

ش مستقيم شوايزھاپ ترک ميکند جايگزين آن ميشوند وعناوين مختلفی نظير: ھمه ملل جھان زيرپو
  قرارميگيرند.  ١٢»کميته سيصد«

  ميباشند.» ٣٠٠کميته«ناميده و وابسته به » اُلمپين«در شرايط فعلی اين گروه خودرا 

١٣وم كالب ر  

ت متشکل از کسانی که دارای نقطه نظر ھا و نگرانی ھای ھم سو ھستند و آينده کالب روم سازمانی اس
  بشريت را به گفته خودشان در نظر ميگيرند و ميخواھند برای آينده بشريت کاری بکنند! 

                                            
١٠ - Dionysus 
١١ - Olympians 
١٢ - Committee ٣٠٠ 
١٣ - Club Rome 
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ميگويند اعضای ما از ميان دانشمندان، اقتصاد دانان، تجار معتبر زن و مرد و خدمتگزاران غير دولتی 
  خست وزيران پيشين در گوشه کنار دنيا انتخاب شده اند. و وزيران و ن

 Winterthur, Switzerlandکالب روم مدعی است که تالش ھای آنان از سوی يک دفتر اداری در 
اداره ميشود. ميگويند مرکزی برای پژوھش ھای انسانی در اروپا دارند که در شھر کنستانس آلمان به 

ته به اين گروه در سی کشور دنيا حضور دارند. مدعی ھستند کالب ثبت رسيده است و بنياد ھای وابس
روم در پی پژوھش ھای مربوط به انسان ھا بوده و به منظور تبادل نظر کنفرانس ھا، سخنرانی ھا و 

بسيار باال را تشکيل ميدھند. ھمچنين کالب روم گزارش ھايی را که از سوی کسانی  حديدار ھايی در سط
  ب ھستند موررد بررسی قرار ميگيرد را چاپ ميکنند. که وابسته به کال

کالب روم ماموريتش نشان کردن و شرح چالش ھای بين المللی و شيوه درک مشکالت مربوط به انسان 
ھا از راه علوم و آناليز زندگانی و تبادل نظر و راھنمايی است.  شناخت چالش ھای متداخل بين جوامع 

از جمله ماموريت ھای خود ميدانند و نقطه نظر ھای ارائه شده از  گوناگون در کشور ھای مختلف را
  سوی خودرا تاريخی، سيستماتيک و دراز مدت ميدانند.

کالب روم در بوجود آوردن شورش ھای منتھی به غصب آيت هللا ھا  در ايران دخالت مستقيم داشته است 
  که در بخش ھای ديگر به آن خواھيم پرداخت.

 ١٥شورای روابط خارجی، بنيادسلطنتی روابط بين المللی ١٤نيست ھا، صيھونيست ھا، کمو» م وکالب رُ «
ھم درھمکاری باھم و ھم جدا  » ١٩وانجمن مونت پله رين ١٨بيلدربرگ  ١٧سه جانبه ھا، ١٦گروه ميلنر، 

از ھم در اداره امور کشور ھا حضور دارند ولی اھميت برخی کمتر يا بيشتر از ديگری است. گروه ھای 
گون زيادتری نيز ھستند که از نظر تشکيالت توطئه گری، بسيار پيچيده ودرھم اند که  زير نام گونا

و يا برخی ديگر قرار ميگيرند که به کتاب ديگری نياز خواھد » کوکلوس کالن«، »جمجمه و استخوان«
  ميدھند. را تشکيل ٣٠٠داشت. روی ھم رفته کليه اين اعضاء ھمراه با خانواده سلطنتی اُروپا کميته

                                            
١٤ - Zionists  
١٥ - Royal Institute for International  
١٦ -  Milner Group 
١٧ - The Trilaterals 
١٨ - Bilderbergers 
١٩ - Monte pelerin Society 
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تشکيالت عمده ايست که ناظربرگروه ھای توطئه گر درسراسر جھانند، ھموند ھای اين » موکالب رُ «
» ٢پی«و بخش  ٢٠» آئين اسکاتلند«ھا خصوصأ شعبه »فرا ماسون«، »آسپن«کالب موسسه ھايی مانند 

لژی است که  ٢٢» اتیکوآتور کرون«زير نام » فراماسون«ايتاليا ميباشند. يکی از مرموزترين لژھای  ٢١
ھا کمتر شنيده اند. اين لژ فراماسونی بيشترکارھای بخش سياسی را » فراماسونی«نام آنرا حتا اعضای 

اداره ميکند. گروھی بسيارقدرتمندوپيچيده ازشرکت ھای بزرگند که بانکھا پشت سر آنھا بصورت يک 
  قدرت خارق العاده ايستاده اند.

  ن صورت معرفی شده است: اين گروه در ويکی پيديا به اي

کواترو کروناتی که در چم خود در زبان التين (چھار تاجدار) است يک گروه فراماسونی است  ٢٠٧٦لژ 
درحاليکه در سالن فراماسونی در خيابان کويين (ملکه)  ١٨٨٦که در لندن مستقر است. اين لژ در سال 

  ديدار ميکرد تشکيل شده است.

                                            
٢٠ - Scottish  Rit 
٢١ - Propagand  p٢ 
٢٢ - Quator  Coronati 
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چکامه (شعر) رجيوس برداشته شده است. اين چکامه يکی از  ٥٣٤تا  ٤٩٧نام اين لژ از خط ھای 
  قديمی ترين اسناد ماسونی است.  

) فراماسون؛ چارلز وارن، ويليام ھری ريالندس، رابرت فرک گوولد، يک کشيش بنام آدولفوس ٩نه (
ليام جيمز فردريک آلکساندر وودفورد، والتر بسان، جان پال ريالندس، سرتيپ سيسون کوپر پرات، وي

که از روش ھای گذشته فراماسونی نا خشنود بودند اين لژ را بنيانگذاری  ٢٣ھوگان و جورج ويليام سپت 
(ارباب) سر چارلز وارن که » مستر«صاحب نام ميشود. به دليل غيبت  ١٨٨٤ميکنند. اين لژ در سال 

ال پس از آن که آقای وارن در ماموريت ديپلماتيک در آفريقای جنوبی بود لژ رسما در آن روز تا دوس
ماموريتش تمام ميشد گشايش نيافت. اين گروه تاکيد داشتند به دليل برخورد ھای ماسونيک و مطالعات 
تاريخی بايستی برخورد تازه ھمراه با ابتکار تازه درراھکارھای خود وارد کنند تا بتوانند از راه نوشته 

مکتب معتبر «ا کنند. اين ابتکار پس از آن بنام  ھای تخيلی وابستگان فراماسونی گذشته نجات پيد
Authentic School  «.نامگذاری شد  

اين گروه بصورت فصلی (چھار بار) ديدار ميکردند و ھربار گزارش ھايی را که از سوی لژ مطرح شده 
بود را در پاسخگويی به نشست می آوردند و چون بنام گزارش ھای چھار فصلی حلقه خود ميدانستند 

مينامند و به ديگر  the Quatuor Coronati Correspondence Circle (QCCC)را آن
  فراماسونی ھای دنيا ابالغ ميکنند.

گراند مستر (رياست عاليه) ھای لژ در قرن نوزدھم عبارت بودند؛ دوک ساسکس، پرنس ويلز، و در 
کاربورو، و دوک دوم قرن بيستم دوک کونات، دوک اول کنت، ارل ھاروود، دوک دوونشاير، ارل اس

  کنت. 

اکتبر  ٩دوک دوم کنت، پرنس ادوارد است که نام کامل آن ادوارد جورج نيکوالس پال پاتريک است و در 
سال حفظ  ٧٥رج پنجم و ملکه مری است. او دوک کنت را برای مدت ودنيا آمده است و نوه ج ١٩٣٥

  به اين مقام رسيده است.  ١٩٤٢کرده است و پس از مرگ پدرش در سقوط ھواپيما در سال 

دوک کنت، يعنی اين آريستوکرات انگليسی، وظايف خاله زاده خودرا که ملکه اليزابت دوم باشد را انجام 
ميدھد. شايد اين آقای پرنس ادوارد، را با عنوان پرزيدنت تمام تنيس ھای روی چمن و کالب کروکت 

ای قھرمانان اين بازی ھای ورزشی خودنمايی انگلستان بھتر بشناسيد. او ھمواره در اھداء جايزه ھ
بعنوان نماينده ويژه بريتانيای متحد برای امور تجارت بين  ٢٠٠١در سال » شازده پسر«ميکند. اين 

  المللی وسرمايه گذاری فعاليت ميکرد.

رھبر » دوک دو کنت«را عھده دار است وپسرخاله اش  ٣٠٠ملکه اليزابت ملکه انگلستان رھبری کميته
  را اداره ميکند. آنھاست »فراماسون«که متعلق به » ين اسکاتلندآئ«

                                            
٢٣ - Charles Warren, William Harry Rylands, Robert Freke Gould, The Revd Adolphus Frederick Alexander 
Woodford, Walter Besant, John Paul Rylands, Major Sisson Cooper Pratt, William James Hughan, and George 
William Speth, 
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بيشتر شرکت ھای لوازم خانگی فروشی در آمريکا متعلق به آنھاست وتوسط ملکه اليزابت کنترل واداره 
  ».ايگل استار«ميشوند مخصوصأ گروھی تحت عنوان 

ليا مستقرھستند متعلق به کميته که ھردو درايتا» ايگل استار«دو شرکت بيمه بزرگ جھان؛ يکی با نام 
ميباشند. و درآمد ھای آن به جيب ملکه انگلستان و ديگر آريستوکراتھای  انگليسی خانواده سلطنتی  ٣٠٠

انگيس و برخی آمريکائی ھايی که پشتيبانان بزرگ بخش گسترده ای از موسسات پژوھشی و بنيادھائی 
  ينامند واريز ميشود. م ٢٤» تينک تانکس«که آنھا را با نام دھان پرکن 

اگر در آمريکا نميتوانند بيمه بھداشت ملی برای مردم فراھم بسازند 
بيمه ھای گردن کلفتی که به خانواده انگليس وابسته ھستند مانع چنين 

  پيشرفت اجتماعی ميباشند. 

ايگل استار يک شرکت بسيار بزرگ بيمه انگليسی است که بيشتر 
کند و ھرگونه ريسک ھای بزرگ و تجارت ھای سنگين را بيمه مي

مسئوليت ھای بيمه مربوط به بيمه شخص ثالث، آتش سوزی، تصادف، کشتيرانی، موتور ھای ھيوالی 
صنعتی، بيمه عمر، تصادف ھای مربوط به ھوا و توفان و غيره را می پذيرد. اين بيمه در بازار بورس 

رکز اين بيمه در چالتنھام در جنوب سھام خودرا عرضه کرده است. م Index ١٠٠ FTSEلندن زير 
  انگلستان است و بيمه و سرمايه گذاری زوريخ ديگر منفعت برنده اين شرکت بيمه بزرگ ميباشد.

 British theبا نام اوليه  Edward Mountain   توسط ادوارد مونتين  ١٩٠٤اين شرکت در سال 
Dominions Marine Insurance Company می پرداخت گشايش يافت.  که به بيمه کشتيرانی

آغاز کرد. بيمه عمر را در سال  ١٩١١اين شرکت نخستين با بيمه آتش سوزی، و تصادف را در سال 
ايگل  را که در  Eagleآغاز نمود.   در ھمان سالھای نخست کاری خودش در پی آن بود تا بيمه  ١٩١٦

و بيمه  ١٨٦٤که در سال  the Sceptreتر توسط سر ويليام راولينز براه افتاده بود و بيمه سپ ١٨٠٧سال 
موفق به اين  ١٩١٧را بخرد يا زير نفوذ خود در بياورد. در سال  ١٨٤٣را که در سال  the Starاستار 

 ١٩٣٧و در سال  Eagle Star & British Dominionsکار ميشود و نامش به ايگل استار بريتيش دامينيون 
ل تغيير نام آن بود که فرزند آقای ادوارد مونتين در آمريکا بود و به ايگل استار خالی تبديل ميکند. دلي

ميخواست تجارت را گسترش بدھد. يک آمريکايی به او گفته بود نام درازی است مگر شما ميخواھيد 
آواز بخوانيد که نام به اين مفصلی انتخاب کرده ايد. البته آن آمريکايی ميخواست واژه انگلستان (بريتانيا) 

  زده شود و اين انگليسی ھم ميخواست بازار آمريکا را تصاحب بکند. کنار 

 Threadneedle ١برای سالھای درازی دفتر مرکزی بيمه در شماره يک خيابان ترد نيدل (نخ سوزن) 
Street, London ECدفترمجھزی به کامپيوتر در چلتنھام  ١٩٦٨در لندن انگلستان بود. در سال ٢

                                            
٢٤ - Think  Tanks 
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ای بيمه آليانتز و جرمن را تصاحب کرد و امروزه زير نام شرکت زوريخ شرکت ھ ١٩٨١باز شد. در 
  پنھان است و از نام قديمی استفاده نميشود.

مرکز تحقيقاتی «اين گروھھا ھستند که سياستھای کلی را سمت وسو ميدھند، دربين آنھا مشھور ترينشان 
 ٢٥» تی، موسسه ازالن-آی-وميس، اماستانفورد، راند کوپريشن، ھريتيج فانديشين، وآرتن اسکول اُکون

  قرار گرفته اند.

 ٢٠٠٦نوشته ای به زبان انگليسی از شخصی بنام انور حسين فانتين ھد (کله فواره) در ھفتم فوريه 
روی اينترنت آمده که من برگردان آنرا به ليست بزرگی بصورت آگاھی نامه فرستادم. آن متن را باھم 

  ميخوانيم: 

 ، نخستينرا درگيرودار يک سری خشونت ھا و تظاھرات قرار داد  که جھان اسالمکارتون ھای موھنی «
در يک روزنامه دانمارکی بنام جليندز پوستن چاپ شد. دوباره ھمان کارتون ھا  ٢٠٠٥بار در سپتامبر 

و آلمانی  یدر ژانويه در يک نشريه اتريشی و سپس در اوائل فوريه در چندين روزنامه اروپائی، فرانسو
  ھلندی، ايتاليائی و اسپانيائی به چاپ رسيد.و

 تنه فرانسه و بريتانيا رخ داد. حداقل شش لاز ھمان زمان تظاھرات خشونت باری در جھان اسالم از جم
تا بحال مرده اند. النه زنبور انگولک شده و بحران زاينده در حال گسترش است و ريشه آن ديده نمی 

  شود.

رر و بر حسب تصادف رخ داده است و يا يک نيت خاص و عمدی در پنھان آيا ھمه اين اتفاقات بدون ض
  ؟به آن پيوند دارد

  برگردانيم ٢٠٠٥برای پاسخ به اين پرسش اجازه بدھيد زمان را به عقب يعنی ماه مه 

گروھی قدرتمند با پشتوانه ای  ٢٠٠٥ماه مه  ٨و  ٥فقط چھار ماه پيش از اين بحران، بين روز ھای 
ستاره بنام   عتی، سياسی بسيار قوی، در يک اجتماع مخفی ولی گرم در يک ھتلی پنچاقتصادی، صن

Dorint Sofitel Seehotel Überfahrt  .در حومه شھر روتاخ ايگن آلمان دور ھم جمع شدند
بيرون ھتل، گارد ھای خصوصی و امنيتی با اسلحه ھای اتوماتيک و سگ ھای تعليم ديده مراقب اوضاع 

  خاکستری باوريا بشدت می باريد. بودند. آسمان

اين رشته قدرتمند از مردان در يک مالقات سری با نام ديگری بنام بيلدربرگ (يک تجسس در تارنمای 
گوگول ھزاران جواب را پاسخ خواھد داد) خوانده ميشوند. بيلدربرگ گروھی است بين المللی سری که 

  را داده است. ١٠نمره بدھيم قرار داده وبه آن نمره  مجله تايم آنرا جزو سری ترين ھا اگر از يک تا ده

پس چگونه يک سری کارتون توھين آميز با بيلدربرگ ارتباط پيدا می کند؟ اجازه بدھيد نگاھی به نام 
  شرکت داشده اند بياندازيم، آنھا عبارتند از: ٢٠٠٥مه  ٥کسانی که در آن کنفرانس 

                                            
٢٥ - Rand corporation, Hertitage  Foundation, Arten School Economies, MIT, Esalen  Institute 
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جاکين آلمونيا امان، عضو عاليرتبه ھيئت  -جوزف آکرمن، رئيس کميته اجرائی گروه بانک ھای آلمان
فرانکو برنابی، معاون رئيس  -ام. دورنو باروسو، رئيس کميسيون اروپا، پرتقال  خوزه  -يون اروپاکميس

مارتين اس. فلدشتين، رئيس و مدير اجرائی، سازمان تحقيقات ، -ايتالي-کميته اجرائی گروه روچيلد اروپا
تيموتی  -ی فورد آمريکاويليام سی. فورد پسر، رئيس و مدير اجرائی کمپان -اقتصادی بين المللی آمريکا

دونالد ای. گراھام، رئيس و مدير  -آمريکا-بانک ذخائر فدرال آمريکا درنيويورک  اف. گيتنر، رئيس
 -ريچارد ان. ھاس، رئيس شورای ارتباطات خارجی، آمريکا ،-اجرائی، شرکت واشنگتن پست آمريک

رئيس سياست ھای اقتصادی و مدير آلن بی. ھابارد، مشاور  -جاپ ھوپ دو شفر، رئيس کل ناتو در ھلند
ھنری آ. کسينجر،  -ارتش آمريکا نجان ام. کائن، رئيس گروه بازنشستگا، -شورای ملی اقتصادی آمريک

مايکل لدين، انيستيتو  -نيل کروئس، رئيس ھيئت اروپائی -شرکت ھمپيوندان کيسينجر، آمريکا رئيس 
ن وزير دفاع در امور مربوط به امور آسيای نزديک و ويليام جی. لوتی، معاو -اآمريکا، آمريکانترپرايز 

کنت ، -جسيکا تی. ماتيو، رئيس اعطاء کارنگی در امور صلح بين المللی، آمريک -جنوب آسيا، آمريکا
النا نميروسکايا، بنيان گذار و مدير مطالعات سياسی ، -بی. مھلمان، رئيس کميته ملی دموکرات ھا، آمريک

نرمن پيرلستاين، ، -اندريج اولکوسکی، رھبر غيرنظاميان ھلن، -ريکس از ھلنملکه بئات، -مسکو، روسي
 انترپرايزانيستيتو  ، يکی از اعضای عاليرتبه -ريچارد ان. پر، -مديرويراستگری موسسه تايم آمريک

 CDU/CSUفريدبرت پفلوگر، عضو پارلمان از حزب ،  -آمريکائی در امور تحقيق سياست، آمريک
کفلر، عضو ادويد ر -راتو وای. فيگاردو رودريگو دو مدير موسسه آی ام اف، -ليپ بلژيپرنس في  -لماآ

دنيس بی. راس،  -جوديت رودين رئيس بنياد راکفلر، آمريکا -، آمريکاانارشد شورای بين المملی مورگ
 پيتر دی. سوترلند، -املکه اسپاني، -مدير موسسه واشنگتن در امور سياست ھای خاور نزديک آمريک

، جمز دی. -مرکزی اروپ کژان کلود تيشھت، فرماندار بان، -رئيس موسسه بين المللی گولدمن ساک
  .پال وولفوويتز، رئيس انتخاب شده بعدی بانک جھانی، آمريکا، -ولفنسون، رئيس بانک جھانی، آمريک

اند. از جمله  مريکائی ديگری ھم در اين جلسه بودهآھميشه نخست وزيران و مقامات رسمی  ھمانندالبته 
کسانی که قادر ھستند رسانه ھای غربی را تکان داده و بحرکت بياندازند از ميان آنھا کسانی که رئيس 

. نام کردنداين کارتون ھای توھين آميز را منتشر  ؛رسانه ھای گروھی کشور ھائی که انتخاب شده بودند
بھر حال می تواند زنگی آشنا را  ....جر، کيسينافرادی مثل مايکل لدين و ريچار پرل و پاول ولفوويتز

  .بصدا در آورد

سر يکی از ـــود. آندره آلدرپ ھمــــــمارک بــــاز جمله کسانی که شرکت داشته اند آندره الدرپ از دان
 JP/Politikens Husرائی شرکت ــــــانم رئيس اجـــــــن خـــــاميل مريت الدرپ است. ايـــافراد ف

(JP for Jyllands-Posten)  است که کارتون ھای توھين آميز را بر عليه اسالم در دانمارک بچاپ
  رسانيده بود.
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نه ھمسرش يک بچه که نفھمند معنی  ،نه آندره الدرپ يک شخص معمولی است و نه مثل ديک و تام
  اين حرکت ھا چيست. حضورشان و باز گردانی 

ارت خارجی و معاون مديرقدرتمند انرژی جمرت الدرپ، ھمسر (زن) منشی سابق وزير اقتصاد و ت
  دانمارک می باشد.

ه آلدرپ، ھمسر (مرد) برجسته و ممتاز او در حال حاضر رئيس شرکت نفت و گاز طبيعی شرکت رو آند
بوده است. او  ٢٠٠١دونگ دانمارک است و ھمچنين منشی دائم وزير امور اقتصادی دانمارک تا سال 

يشين شرکت داشته است. جالب توجه اينکه يک مدير ويرايشگر نشريه ھمچنين در پنج جلسه بيلدربرگ پ
جزو  خود مديری دوران"پوليتيکن" و يک روزنامه جی پی پوليتيکنز شخصی بنام توگر سيندنفادن برای 

  بيلدربرگ بوده است.

  پرسش من اين است:

ينکه آزادی بيان و آيا اين کارتون ھای اسالمی يک آزمايش از پاکی و بی گناھی بيش نيست برای ا
شود، با واژه ويا عمل، با  جلوگيریضد يھودی  ---جا بياندازند رموضوعات قابل بحث حساس را بيشت

 قانونی که در بيشتر کشور ھای غربی وجود دارد؟

ما در آن قرار داريم، در زمانی که مسلمانان تحريک شده اند و احساساتشان را جلوه که يا زمان مناسبی 
 در دھان گوسپندان علف ھرزوشش و غليان می اندازند، تا توده ھای مردم را مثل ج، آنانرا بگر ميسازند
حداقل  می زنند تا موجب نابودی خودشان شوند؟  بر سرو کول خودمردان غارنشين خشمگين  بياندازند،

؟؟ برای بپرسد اين ھياھو ھا برای چيست؟ برای مردم دنيا؟؟ برای صلح؟؟  برای بشريتھم نيست،  یيک
  رفع گرسنگی در بنگالدش، بيافرا، ميانمار، آفريقای سياه؟؟ 

  يا اينکه نويسنده بيش از اندازه اعالم خطر می کند؟

 : نام ھادر بين 

علی ، درآمريکا کانادا پيش از انتخابات اخير کانادا پيشينفرانک مکينن سفير ،  زياد ابو عامر فلسطينی
آنجال مرکل ، بنيان گذار موسسه انتشاراتی "اجتھاد" –ارشاد منجی ، هوزيرامور اقتصادی ترکي –بابکان 

جی پی «و گوينده برنامه تلويزيونی  فريد زکريا ويرايشگر نشريه نيوز ويک ، صدر اعظم جديد آلمان
  »ديده می شوند.در کانال سی ان ان،  نيز » اس

و بيلدربرگ و  ٣٠٠رابطه با کميته افزون بر آقای انور حسين؛ کسان ديگری مانند دکتر جان کلمن در 
ايلوميناتی ھا نوشته و سخنرانی کرده اند. به دليل اھميت و گسترش نوشته و سخنرانی ھای آقای جان 

  کلمن الزم است شناسايی کوتاھی از زندگی او داشته باشيم. 
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  جان كلمن كيست؟

سال دارد. جان  ٨٣روز ميالدی بدنيا آمده است. او ام ١٩٣٥در سال  John Colemanجان کلمن 
کلمن يک نويسنده، تحليل گر سياسی و مسايل بين المللی است. او در شرح زندگانی خود ميگويد افسر 

  بوده است. MI٦)اداره اطالعاتی انگلستان (ام آی شش 

آقای کلمن کتاب ھا و نوشته ھای زيادی نوشته است. تحليل ھای سياسی او جنبه ساختار جھانی دارد. 
دنيا را اداره ميکنند. در  وميخوانند  ٣٠٠ه تلمن معتقد است گروه کوچکی ھستند که خود را کميآقای ک

ميان اين گروه کسانی که سرکرده ھای کشور ھای مھم جھان ھستند حضور دارند که يک ھدف کلی را 
  دنبال ميکنند و آن ھدف اداره جھان بصورت يک دولت است.

ت بسيار خواننده داشته ولی برخی که ظاھرا از عوامل ھمان کميته کتاب ھايی که آقای کلمن نوشته اس
ميدانند. کسانی مانند دويد ايک » تئوری ھای توطئه«بوده باشند نوشته ھای آقای کلمن را در قالب  ٣٠٠

  در کتاب ھای خود از آقای جان کلمن ياد می کنند.  David Icke and Jim Marrsو جيم مارس  

فراماسون ھا ھستند که از  زاور است که اخوان المسلمين يک شاخه سری و مخوف اآقای کلمن بر اين ب
سنت جان فيلبی و برتراند راسل پشتيبانی  ، (ھمان الرنس عربستان)،سوی کسانی مانند تی ای الورنس

شده است. اين شبکه فراماسونی در قالب اسالم برای کنترل خاورميانه و پسروی خاورميانه به دوران 
  و دوران قرن ششم تا دھم کار ميکند.  توحش

آقای کلمن بر اين باور است که منابع طبيعی جھان از جمله نفت، الماس، اورانيوم ويا ديگر منابع طبيعی 
نميتوانند از سوی آريستوکرات ھا و ايلوميناتی ھا غارت بشوند مگر بشر بصورت عقب افتاده نگاه داشته 

ھای آفريقايی و خاورميانه ھمواره عقب نگاه داشته شده اند ھمين  شود. دليل اينکه بسياری از کشور
  مسئله است. 

، ٢٠٠٠، و گلوبال Giorgio Cini Foundationم، بنياد جيورجيو چينی وکالب رُ  ،آقای کلمن
  . انيستيتو تاويستوک را سازمان ھای مخوف کنترل کننده جھان به حساب می آورد

نی و مشھور دارد و سد ھا يادداشت بسيار مھم دررسانه ھای ھمگانی کتاب بسيار خواند ١٢ ،آقای کلمن
   به چاپ رسانده است. از جمله کتاب ھای او: 

 The Rothschild Dynasty - A book documenting the extensive 
and secretive influence of the Rothschild extended-family of 
bankers. 

  ی نفوذ سری روتچيلد ھا و فاميل بانکداری دت که با ارائه اسناد زياکتابی اس –خاندان روتچيلد
 آن خاندان را شرح ميدھد.

 The Tavistock Institute Of Human Relations: Shaping the Moral, 
Spiritual, Cultural, Political and Economic Decline of the United 
States of America 
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  بشری که دررابطه با شکل گيری روحی و روانی وفرھنگی سياسی موسسه تاويستوک وروابط
 .اقتصادی و سقوط جامعه آمريکا سخن ميگويد

 Conspirators Hierarchy: The Story of the Committee of 300 
  است ٣٠٠تئوری گران موروثی، داستان کميته. 

 One World Order: Socialist Dictatorship (formerly titled 
Socialism: The Road To Slavery) 

 ديکتاتوری سوسياليستی است که پيشتر زير نام سوسياليسم و راه به سوی  -نظم جھان يکتا
 .بردگی منتشر شده است

 Diplomacy by Deception: An Account of the Treasonous 
Conduct by the Governments of Britain and the United States 

 داستان خيانت پيشگی دولت ھای بريتانيا و اياالت متحده آمريکا است -يرديپلماسی با تزو. 
 Beyond The Conspiracy: Unmasking The Invisible World 

Government, The Committee Of 300 
 ٣٠٠برداشتن نقاب از چھر دولت ھای پنھانی و کميته  -در ماورای توطئه ھا  

 What You Should Know About The United States Constitution 
And The Bill Of Right 

 .آنچه شما بايستی در باره قانون اساسی آمريکا و منشور حقوق بشر بدانيد 

آقای جان کلمن بر اين باور است که کشته شدن جان اف کندی يک عمليات سری ام آی شش انگلستان 
زی که بايستی به درستی روشن بشود با ھمکاری سيا و اف بی آی بود که ھمزمان بازی شده است. چي

 هاين است که مردم آمريکا بدانند رييس جمھور آنان در ھنگام کشته شدن مامور حفاظتی نداشت وبلک
ھمانند کسی که لخت شده باشد در تيررس قرار داشت و ابزار دفاعی از خود نداشت. پليس داالس حفاظت 

ف کندی از کنار مسير کندی برداشته بود. نيروھای را وخدمات امنيتی را در ھنگام ديدار جان ا خود
نوامبر پليس امنيتی ارتش  ٢٢نظامی ارتش آموزش ديده بودند تا از رييس جمھور حفاظت کنند ولی در 

  ھم از حفاظت رييس جمھوری خودداری ميکند.

 RCAسی ِا مر آر خود مينويسد: ھمه سه شبکه تلويزيونی آمريکا از کَ  ٣٠٠آقای کلمن در کتاب کميته 
، که دنباله آن در سال National Broadcasting Company (NBC)بيرون آمده و به ويژه 

بوده است شبکه  American Broadcasting Company (ABC)بوجود آورنده   ١٩٥١
را ساخته است که ھرسه خواھران  Columbia Broadcasting System (CBS)سومی بنام 

ه امنيت انگليس زير نفوذ ميباشند و ويليام پيلی در موسسه تاويستوک ھمديگر بوده و از سوی ادار
  آموزش ديده بود تا از تکنيک مغز شويی برای راھبرد سياسی در کانال سی بی اس استفاده کند. 

ملک فيصل عربستان سعودی اگر به کار انگلستان می آيد به اين دليل است که تی ای الورنس (لورنس 
به نفع عرب ھا از چنگ دولت عثمانی در می آورد، اين درحالی است که در سال عربستان) دمشق را 

دولت فرانسه قول داده بود سوريه را اداره کند ولی ناگھان به وعده داده شده پايان ميدھد. فيصل  ١٩٢٠
يکسال پس از آن سرزمين را به انگليسی ھا ميسپارد زيرا اداره کشور عراق شيعه به ملک فيصل سنی 

که مرگش فراميرسد در عراق حکومت پادشاھی ميکند و سپس  ١٩٣٣رده ميشود.  فيصل اول تا سال سپ
اداره ميکند و بدنبال او فيصل دوم پادشاه کشور عراق ميشود که  ١٩٣٩پسرش قاضی عراق را تاسال 

  ود.کشته ميشود. ھمه اينھا با نظارت و کنترل انگليسی ھا انجام ميش ١٩٥٨در کودتای نظامی سال 



  گردد؟دنيا چگونه مي

29 
 

خاندان ھاشمی اداره کشور اردن را با نسل سوم تا به امروز اداره ميکند. سرزمين اردن به پرنس عبد 
درحاليکه طرفداری شديدی از سوی انگلستان اورا ياری ميکرد  ١٩٢١هللا سپرده ميشود و او تا سال 

ينده ای نخواھد داشت به ھمين اداره ميکند. عبدهللا دريافته بود که اگر با اربابان خود بدرفتاری بکند؛ آ
دليل بريتانيايی ھا از او برضد مردمش استفاده ميکنند و زمينه را برای تشکيل دولت اسراييل آماده 

ساله او حسين  ١٦در مسجد االقصی کشته ميشود و نوه  ١٩٥١ميسازند. عبدهللا در مقام پادشاه در سال 
که مرگ به سراغش ميآيد به انگلستان  ١٩٩٩ل تا سا» ملک حسين«تاج پادشاھی را بدست ميآورد. 

وفادار ميماند و حتا در دوران گرفتاری کسی که اورا برادر ميخواند (شاھنشاه) به شاه ايران کمکی 
  نميکند. پسر او عبدهللا دوم سرزمين پادشاھی اردن را زير نظر انگلستان اداره ميکند.    

  اکينگھام گوش نميکرد را توسط خمينی از ميان برميدارد.ولی انگلستان پادشاه ايران را که به کاخ ب

  را به اين ترتيب نشان ميدھد:  ٣٠٠آقای جان کلمن کميته 

  

  ميراث بازيگران انگليس

بيشتر خوانده و پژوھش بشود چه برای اينکه بدانيم دنيا چگونه ميگردد الزم است زياد خوانده شود. ھر
د و معنی و مفھوم تبليغ ھا و نوشته روزنامه، فيلم ھای کمدی بيشتر چرخش دنيا را ملموس خواھيد دي

  را خواھيد فھميد.  و درام و حتا وسترن ھاليوود

برای اينکه بدانيم چگونه اين مردان و زنان با نفوذ در آمريکا به قدرت ميرسند و عضو سازمان ھايی 
مردم حکومت کنند بايستی بر رفته و ميشوند تا با اشتياق بسيار زيادی قانون اساسی آمريکا را ناديده گ

  قانون اساسی آمريکا با دقت خوانده شود. 
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استقالل و تماميت ارضی آمريکا تنھا برروی کاغذ نوشته شده است. برای درک اين موضوع حساس 
  ، از آنجايی که تاريخ آمريکا با کنترل انگليسی ھا آغاز ميشود. ١٩٠٠بايستی به گذشته رفت، به سال 

ان اداره کننده آمريکا در پشت صحنه به جاھايی وصل ھستند که مردم عادی آمريکا آنرا نميدانند. قدرتمند
رييس دادگاه عالی  ١٩٦٢تا  ١٩٣٩که بين سال  Felix Frankfurterفرانکفورتر  سآقای فليک

اری را اداره کنندگان راستين در واشنگتن به چشم ديده نميشوند، و ھمانان قدرت اد«آمريکا بود گفت: 
  . ١٩٣٣نوامبر  ٢١» در پشت صحنه در دست دارند

به يکی از کسانی که با او دوست بود (فرانکلين روزولت) می  ١٩٥٤فوريه  ٢٣وی در نامه ای در 
حقيقت مھم ھمانگونه که شما ميدانيد آن است که يک دايره پولی بسيار بزرگی دولت را صاحب «نويسد: 

  ».که آندرو جکسون برسر کار آمد جاری استاست، اين تصاحب از ھمان زمانی 

متظاھرانه ما صاحب يک قانون «در يک سخنرانی ميگويد: William Jenner سناتور ويليام جنر
اساسی ھستيم که اداره کننده دولت است، ما در دايره قانونی سيستم سياسی و اداری خود انجام وظيفه 

موازی براه ميبرد که گمان ميکند سيستم بروکراسی ميکنيم، يک بدنه ديگر گونه ديگری از دولت را 
  ». قانون اساسی ما از مد افتاده است

کنترل ارز ھای مصرفی يک ملت «، می نويسد: Baron M.A. Rothschildبارون ام. ِا روتچيلد 
آنچه مھم است ». را در اختيار من بگذاريد ديگر برای من مھم نيست چه کسی از قانون حرف ميزند

اسير است. يک بانک مرکزی با مونوپولی و قدرت » پول«اداره و کنترل دولت ھا در زير يوغ اينکه 
  مطلقه تنقيه پول و اعتبار به جامعه تنھا چيزی است که الزم است. 

اين تمام آن چيزی است که در اروپای مرکزی انجام شده و بانک ھای مرکزی برخی از اين کشور ھا 
  ی اداره ميشوند، از آن جمله بانک انگلستان است. بصورت بانک ھای مرکزی خصوص

که استاد راھنمای بيل  Dr. Carroll Quigleyپروفسور دانشگاه جورج تآون؛ دکتر کارول کويگلی 
ھدفی که بانک ھای سرمايه گذاری دنبال ميکنند کنترل «کلينتون در ھمان دانشگاه بوده است می نويسد: 

کنترل سيستم ھای مالی در دست بخش خصوصی نميتواند کنترل چيزی کمتر از ». بانک مرکزی است
امور سياسی را در يک کشور دست بگيرد.  کنترل به شيوه فئودالی در سيستم بانکی آنھم در دست 

  موسسات خصوصی بانکی، چيزی است که قادر به کنترل ھمه دنيا خواھد بود. 

ی بسيار محرمانه و کنفرانس ھای وابسته کنترل به سبک فئودالی، معامالت سری، حضور در جلسه ھا
  در کنترل نظم نوين جھانی دست دارند. چيزی است که 

نخستين تالش پرزيدنت آندرو جکسون برای تشکيل بانک مرکزی در آمريکا اين بود تا بانک آمريکا را 
می اندازدو  از بين ببرد. او براين باور بود که اين بانک کشور را به خطر ١٨٣٦تا  ١٨١٦بين سالھای 

تالش ھای جسورانه بانک کنونی برای کنترل دولت، تھديدی که به شيوه ناخوشآيندی توليد «نوشت: 



  گردد؟دنيا چگونه مي

31 
 

با فداکاری اين نھاد اشتباه را برای ھميشه  تاکرده، نادرست است، مردم آمريکا در اين انتظار بسر ميبرند 
 ». از بين ببرند

آور و تھديد کننده عليه نماد ھای موجود در شکل  بانک مرکزی يک نھاد مرگ«تاماس جفرسون نوشت: 
قانون اساسی ما است.... اگر مردم آمريکا اجازه بدھند تا بانک ھای خصوصی کنترل صدور اسکناس و 
تورم و روند پول را در دست گيرند، بانک ھا و شرکت ھای بزرگ که در اطراف آنھا رشد ميکنند ھمه 

اراج خواھند برد تا آنجا که فرزندان آنان روزی بيدار خواھند شد ثروت و مايملک موجود مردم را به ت
  ». که دريابند بی خانمان شده اند گرچه پدرانشان پيروزمند بوده اند

آيا ھمين مورد ھم امروز در آمريکا جاری و ساری نيست؟؟ چندی پيش در ھنگامه بيرون رفت آقای 
باما ھمين وضعيت را بانک ھا با ھمکاری بانک جورج دبليو بوش پسر و برسرکار آمدن حسين برک او

ا که شھر بسيار صنعتی ديترويت که جمرکزی، بيمه ھا و موسسات وام دھنده برسرمردم نياوردند تا آن
خانه ھای خودرا ده دالر و  ،اتومبيل سازی در آنجا بود بکلی ورشکست شد و مردم ورشکسته عصناي

  ؟ يا رھا کردند و رفتند ؛سد دالر فروختند

يانکدويچ،  «دانشگاه جورج تان، موسسه سرمايه گذاری راکفلر، بنياد فورد، شرکتھای ھمه پرسی نظير 
ازھمين طبقه ھستند و دستان آنان در دست کسانی است که نابودی آمريکا برايشان  ٢٦» شرلی و وايت

  سود آور است. 

عقايد ملت است، دراين خصوص نياز اين ھا مردم رامجبور ميکنند تا باورشان شود آنچه آنھا ميگويند 
  به تھيه ليست بلند باالئی از اين وابستگی ھا است.

يکی از وکالی کنگره  ١٩٠٧آمريکا تا آغاز قرن بيستم بدون بانک مرکزی خودرا کشيد ولی در سال  
ور بنام چارلز ليندبرگ پسر، کنگره را در پی اسکاندال و وحشت اقتصادی که بوجود آورده شده بود مجب

کرد تا کميسيون ملی پولی آمريکا تدارک ديده شود. اين نھاد مالی را سناتور نلسون آلدريچ که پدر زن 
  جان د. راکفلر بود اداره ميکرد. اين کميسيون در نھايت سفارش کرد تا بانک مرکزی تاسيس شود. 

  گروه ھای زير بانک ھای جھان راتحت کنترل دارند:

  ٢٧بانک سرمايه گزاری بين المللی   -٣ل رزو بانک،    فدرا -٢بانک انگلستان،     -١

رابطه بين فراماسون ھا، دانشگاه ساسکس، و  ١٩٦٩آقای کلمن که در باال شناسانده شد؛ در سال 
  لندن را برمالّ کرد.  ٢٨» موسسه تاويستاک«

                                            
٢٦ - Yankdovitch 
٢٧ - The Bank of England. The Federal Reserve Banks.  The Bank of International 
٢٨ - Tavistock Institute 
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لی وخارجی انگلستان از راه ھمين بنياد و نھاد و موسسه ھای دھان پرکن، سياست ھای داخ« او گفت: 
  )  تا کنون تحت کنترل دارد. ١٩١٤آمريکا را ازسال ھزارونھصد وچھارده (

)  نھادی بوجود آمد ١٩٣٨که درسال (» روزولت«و » چرچيل«در دوران جنگ جھانی دوم توافق بين 
که توسط لردی انگليسی اداره ميشد؛   ٢٩» اس-اس-اُو«که سياست ھای کلی آن  از انگستان و از راه  

  ».را فراھم کرد» إی–آی –سی «ه ميشد و با آموزش کامل بوجود آمدن ديکت

 The Tavistock Institute of Humanنامی از تاويستاک به ميان آمد؛ اين موسسه که بنام 
Relations  شناخته ميشود و خودرا پشت نام حقوق بشر پنھان ميکند سازمانی است که مدعی است

پژوھش ميکند  می علوم اجتماعی در رابطه با مشکل ھای روزمره مردنيت سود آوری ندارد، بلکه در پ
  برپا شده است.  ١٩٤٦در سال 

از آن سامانه جدا شده و مستقل  ١٩٤٧نخست کلينيکی بنام تاويستاک بوجود آمد و مدعی شد در سپتامبر 
راتی سيج که از سوی تاويستاک منتشر ميشود از سوی موسسه انتشا» روابط انسانی«است. روزنامه 

Sage Publications .اداره ميشود که در محله ايزلينگتون انگلستان قرار گرفته است  

بھرحال انيستيتو تاويستاک با کلينيک تاويستاک باھم مرزھای مشترکی دارند زيرا بسياری از کارمندان 
نتيجه آن ھمکاری  آن کلينيک در رابه با جنگ جھانی دوم در سطح بسيار گسترده ای باھم کار کرده اند و

  دوران جنگ انيستيتو تاويستاک را بوجود آورده است.

در دوران جنگ جھانی دوم کلينيک تاويستاک نقش بسيار مھمی را برای مسايل روان درمانی در ارتش 
انگلستان را بازی کرد. اين کلينيک با ھنگ پزشگی ارتش سلطنتی انگلستان ھمکاری نزديک داشت. اين 

نگی را با کسانی که با دقت انتخاب شده ودر راس اداری آن قرار گرفته بودند بوجود ھمکاری اتاق ج
آورده بود. اين گروه به مسايل روانشناسی و رواندرمانی و جنگ ھای روانی تکيه داشت که از عھده 
کارھای غير منتظره ای برآمده بود.  بھمين دليل اين پژوھش و پروژه ھمچنان پس از جنگ ھم ادامه 

افت. بسياری از سران با نفوذ انگليسی از اين کلينيک و انيستيتو بازديد کرده اند تا آنجا که اين دو ي
  موسسه جزيی از خدمات بھداشت ملی انگلستان شده است. 

اين موسسه به اصطالح روان درمانی و بھداشتی که به بھداشت ملی انگليس وصل است با شرکت ھای 
، انتشارات کاليکو، شرکت نفت شل، (ھندوستان) ه، توليدات احمدآباددارويی و نفتی بزرگ از جمل

داروسازی باير، سازمان ملی ذغال سنگ وصل ھستند و از جمله طرفدار مديريت بانوان در محل کار 
ميباشند و خودرا محق ميدانند تا تکنولوژی ھای مدرن را پذيرفته يا در باره آن نظريه ردی بدھند. اين 

گرايش اجتماعی با «ه با روابط تکنولوژی و مردم صاحب موسسه ای شده است بنام گروه در رابط
  ». تکنيک

                                            
٢٩ - O.S.S= C.I.A 
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اين گروه به اصطالح پزشکی، بھداشتی در پی پژوھش به نفع مصرف کننده ھا وارد  ١٩٥٠در سال 
 پژوھشی که به  ماھی، قھوه و موی سر مربوط ميشد وارد شدند و نتايج آنرا برای گمراه کردن مردم در

  مصرف مواد مصرفی به خورد ھمگان دادند.

تمرکز اين سازمان به اصطالح بھداشتی روی بيمارستان ھا بود تا چگونه  ١٩٧٠تا  ١٩٦٠بين سال 
  بخش ھای بيمارستان ھا اداره بشوند بلکه از راه نظافتچی ھا ھزينه بيمارستان کمتر بشود. 

ينه نظافت بيمارستان را کم کنند، بلکه ترتيبی در اشتباه نکنيد، اين پژوھش در اين رابطه نبوده که ھز
شيوه نظافت بدھند تابيمار زودتر خالص شود و ھزينه ھای اضافی نداشته باشد. آنگاه که نظافت ظاھری 
باشد ولی ميکرب از گوشه ای به گوشه ای چرخانده بشود بيمارانی که وارد بيمارستان ميشوند با تخت 

مبتال ميشوند که تنفس فوری » ذات الريه«ھستند به بيماری ھايی مانند و مالفه و دستگيره در تماس 
درسد بيماران در اين سن  ٩٦. ھرکس دقت کند  ٩٠-٨٠بيمار را از پا می اندازه به ويژه در سنين 

دوروز پس از ورود به بيمارستان نخست دچار ذات الريه (نمونيا) ميشوند که در اغلب موارد کشنده 
  است.

  کلمن در سخنرانی و نوشته ھای خود می آورد: آقای جان 

است اين خط فکری را ژنرال » موسسه تاويستاک«شتشوی مغزی عموم ملت يکی از تحقيقات عمده «
  ) تقويت کردکه تا امروزنيز ادامه دارد. ١٩٢٥درسال ( ٣٠  »جان رولينک ريس«

ا رابه اين باور برساند و بر توانست به نحو موفقيت آميزی مردم آمريک» ريس«يکی از دست آموزان 
اثر آن درمدت زمان کمی يک سياستمدار اھل (جورجيا) توانست رھبر پر توان يک ملت بزرگ جھان 

  ھا ھستند که ھمه چيز را در داخل وخارج از آمريکا کنترل ميکنند. » اُلمپين«گردد وباالخره اين 

  انگليس اتخاذ نميشود.درمورد سياست خارجی آمريکا ھيچ تصميمی بدون تصويب دولت 

فراماسون ھا را کنترل ميکنند عالوه برآن کنترل تجارت موادمخدر وھمچنين  ٣٠٠ھای کميته» اُلمپين«
که احساسات جوانان راتحريک کرده وبه ھيجان ميآورد تا بدين وسيله آنان رابسوی » راک«موزيک 

  مواد مخدر سوق دھد را نيز دردست دارند.

  رھبری ميگردند.» تاويستاک«ی با دّقت رھبری وتنظيم ميشوند در اصل توسط اين برنامه ھا که خيل

-إس–بود که (إل » تاويستاک«بھمين دليل است که بھترين خوانندگان جاز از انگلستان بر ميخيزند. اين 
ناميد، اين پروژه توسط دانشگاه  ٣١» اولترا -ک-ام«دی) معروف را درآمريکا توسعه وآنرا پروژه 

  د برای مدت بيست سال مديريت شد. کسانيکه در اين پروژه جھنمی شرکت داشتنند:استانفور

                                            
٣٠ - J. R. Reese 
٣١ - Mk  Ultra 
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با » تاويستاک«بودند، يکی از غامض ترين شرکت ھايی که موسسه  ٣٢برتراند راسل، الدوس ھاگزلی  
  دی) است. -إس-است که کاشف مواد مخدر (إل» ھاف من الروش«آنھا ھمکاری داشت شرکت داروئی 

ھا شاھد رشد سريع جمعيت درجھان شدند خصوصأ طول عمر زوجھا »اُلمپين«ل گذشته در گذر بيست سا
که مديون پيشرفت علوم بود، آنھا استدالل ميکنند که خيلی ازاين مردم مصرف کنندگان سريع منابع طبيعی 

)، جلد بيست وشش  ٢٠٠٠ھستند ممکن است اين اندکی غلوآميز باشد اّما آگر گزارش سال دوھزار (
نوشته را خوانده باشيد می  ،شورای روابط خارجی آمريکا» آر-اف-سی«که » ٨٠پروژه «وط به مرب

بينيد که تمام مباحث مذکور دارای يک مشکل اصلی ھستند واين گزارش راه ّحلی را پيشنھاد ميکند که 
ارشات آنرا دشمن سياره زمين مينامد شايد شما خواننده ھرگز شانس خواندن اين گز ٣٣» اورليو پچی«

  ».) مجبور به مطالعه آنھا ھستم بنابراين  اميدوارم که مرا باور کنيدآقای کلمنرا بدست نياوريد ولی من (

آمريکا مستقل که نيست ھيچ بلکه اسير کسانی است که در پست ھای با نفوذ نشسته اند و کارھارا به 
کنترل در پشت پرده منافع انگلستان که  گونه ای تنظيم و قوانين را به ترتيبی تنظيم ميکنند که در اصل در

  دنيا است تامين ميشود. 

در کميته پول و بانکداری صندلی  ١٩٣١-١٩٢٠وکيل کنگره آمريکا آقای لويز مک فادن که در سال 
آنگاه که قانون فدرال رزرو (بانک مرکزی) تصويب شد مردم نفھميدند «گفته است:  ،رياست را داشت

المللی در اينجا برقرار شد، يک کنترل بين المللی بانکداری و يک موسسه مالی که سيستم بانکداری بين 
در کل چنان در ھمه جای دنيا باھم آميخته اند که ميتوانند ھرتالشی برای اعمال قدرت را کنترل کنند ولی 

  ». راستی آن است که دولت را کنترل ميکنند

لکيت خصوصی دارد و اعضای ھيئت مديره آن خوانده ميشود ولی اين بانک مرکزی ما» فدرال«گرچه 
سياست ھای خودش را دنبال ميکند و به سياست ھا کنگره يا پرزيدنت نگاھی نميکند. بلکه ديکته ميکند 

تنھا به پوھای مردمی اجازه » فدرال رزرو«کدام پول بيايد کدام بسته و متوقف شود. بانک مرکزی يا 
  ارا مخدوش نکند. ردوبدل شدن ميدھد که قدرت وامدھی آنھ

آقای معمر قذافی و صدام حسين آنروزی ناچار به رفتن درسوراخ و رسوايی و کشته شدن فاجعه آميز 
ار ھا، بيمه ھای دشدند که ميخواستند بيرون از دايره فدرال رزرو که کنترل آن در دست راکفلرھا و بانک

اشند و تجارت خودرا بجز دالر آمريکا کنترل شده از سوی آريستوکرات ھای انگليسی است بيرون بوده ب
با يورو يا با پولھای ديگر انجام بدھند. قذافی در پی آن بود تا گونه پول رايج برای سرتاسر آفريقا طراحی 
کند. تقريبا شبيه ھمين يورو. از زمانی که اروپا پول مشترک درست کرده است انگليس وارد سيستم 

يورو در جريان است. برخی گروکشی ھا مانند به ورشکستی کشاندن  بانکی نشده و مبارزه ای بی امان با
 ٢٠١٨يونان، متزلزل شدن اقتصاد ايتاليا، و ھمين روز ھای درھفته ھای بين نيمه مارچ تا نيمه آوريل 

ھای سراسری کارگران و کارمندان دولت در فرانسه که شامل کارمندان فرودگاه ھا و خلبان و  اعتصاب

                                            
٣٢ - Aldous  Huxley 
٣٣ - Pecci 
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-١٩٦٧برای بيرون راندن يورو است. مشابه کاری که با آقای ژنرال دوگل در سال خدمه ھم ميشود 
  شد و دوگل ناچار به استعفا شد و سپس چندی نگذشت که دق کرد و درگذشت.  ١٩٦٨

خودش سرمايه وسھامداران عمده فدرال رزرو را در بانک مرکزی » نظم اقتصادی«آقای پيتر کرشاو، در 
  رد. آمريکا اينگونه نام ميب

سيف اسراييل، ايتاليا، کوھن، کمپانی لئوب  -٣برادران الزارد؛ پاريس  -٢لندن و برلين  -روتچيلد -١
گلدمن و ساش؛ نيويورک  -٦برادران لھمان؛ نيويورک  -٥آلمان واربورگ؛ ھامبورگ و آمستردام  -٤
 راکفلر  نيويورک.  – ٧

خودتان به داد بنشينيد چرا. تمام موازنه  اين سرمايه داران، اغلب يھودی ھستند وممکن است بخواھيد
 بورس ھای دنيا در کنترل اعضای تجاری بانک ھا است.

بود را در برنداشتند، » راسل«دوجنگ جھانی، جنگ کره وجنگ ويتنام آن نتيجه ای که منظور نظر 
  برنده جھانی جايزه صلح (راسل) دراثرش ميگويد:

 يگری راپيدا کرد. (متدھای ديگر) آقای راسل درگزارشدر مورد گاھش جمعيت بايد روش ومتدھای د«
آمريکا بنام حذف حدود چھارصد ميليون » شورای روابط خارجی«، طرح نسل کشی ٢٠٠٠جھانی سال 

  ».)  جمعيت درھمان سال مندرج است٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠(

پايگاه  واگذار گرديد ھمچنين نياز به تخريب» سايروس وانس«تضعيف کردن اقتصاد آمريکا به آقای 
ھای صنعتی کشورھای پيشرفته وکشورھای جھان سوم که  توانائی گسترش واستفاده از انرژی اتمی را 

بود بھمين دليل است که » موکالب ر«نيز داشتند تا به نقطه (صفر) برسانند، مغز متفکر و برتر اين امر 
الل طبيعت اطراف ما شده ناگھان پيشرفت در صنايع به بدی گرائيد و اعالم شدکه صنايع باعث اضمح

  است. 

ما اثر اين رھنمود کالب روم در سمپوزيوم شيراز و در روند رو به تصاحب کشور از سوی عوامل کالب 
  ديديم. ٧٩-١٩٧٨درسال را روم 

احسان نراقی، ھرمز حکمت، و برخی ديگر در ايران مامور اجرای اين پروژه بودند. احسان نراقی در 
 مطالعات تمام که غرب در تحقيق مراکز و ھا دانشکاه«در نطقی گفت:  ١٩٧٥ل سمپوزيوم شيراز در سا

 درعينی آنرا وريشه اند نھاده بنياد »غربگرائی«  جھت در ھا انسان علم فکری مشغله اساس بر را خود
  ھستند. آن با مبارزه ددص ودر بست رسيده بن به امروز اند، گذاشته کار گرائی) گرائی (خرد عقل بودن

 حد آن به تا ميبايست شد، حال خواھد منجر ھا انسان شادی به گرائی عقل از تجليل که اين نيست ھمم
 فرا بيماری بتواند درمان تا آئيم بر تحليلی -روانی -ديسيپلينی کردن پيدا صدد در که باشيم شده تھييج
 آن در سرتاسر ماکه نگفرھ مثل فرھنگی چرا  نمايد. فراھم را شده ھمراه خردی بی با که زندگی عقلی
عقلی  بی به شده محروم خويش اصلی ذات از که خطی پايان در بايد است گری درجلوه انسان وجود
 ماشين ھجوم«کرد  اضافه وی ولی مينشيند دل به و آمده بر دل از وی گفتار اينجای تا ظاھرا»  برسد
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و  . شد بيدار غرب که بود اينجا» کند مواجه خطر با را خالقيت و زندگی ممکن است سنتی زندگی به
  ھيوالی مذھب به ايران سرازير شد.

(بازگشت به طبيعت) وزيست شناسی بصورت يک حرکت مثل قارچ ھای ھرزه که بعداز بارندگی بھاره 
از زمين سرميزنند آغاز شد اين حرکت وجنبش درھمه جا بيدارشد مھمتر از آن ارتباط دادن ھمه چيز ھا 

ضمن تاکيد برآن، به آن نيز عمل  ٣٤» بنياد جھانی زندگانی وحش و کلوب سيرا«به يکديگراست که 
ھستند وحمايت مالی از آنھا توسط » کالب ُروم«کردند. ھر دو گروه ھای زيستی خلق شده توسط 

  صورت ميگيرد.» ٣٠٠کميته«کمپانيھای وابسته به 

ھای روزنامه ھای انگليسی و  آيت هللا ھا در ايران، ميتوان به نوشته ١٩٧٩در رابطه با شورش 
نگاه کرد و جای پای کسانی مانند مظفر فيروز،  ١٩٧٩تا  ١٩٧٠فرانسوی وديگر کشورھا بين سالھای 

يا حتا روزنامه  Le Canard enchaînéاريک رولو، روزنامه لوموند، مجله فکاھی اردک زنجير گسيخته 
فکاھی نامه ھای  آيندگان، ی ھا، تھران مصور،ھا و مجله ھايی که در ايران منتشر ميشد مانند، خواندن

ديگر نگاه کرد ودريافت چگونه در گذر زمان زمينه سازی ھای الزم برای شستشوی مغزی جوانان و 
   جامعه ايران را فراھم کردند. 

 راھی به آسپن که در گوادلوپ به تاييد کشور ھای خريدار نفت رسيده بود موسسه و مور کالب طرح
 راندن عقب به و کشورتوسط شاھنشاه کردن صنعتی طرح با مبارزه راستای در پيشاز آنرا که رفت
 و شاه از خود را الزم ھای پول حتی که دادند انجام ماھرانه بقدری آنرا بودند؛ رشته مرزتباھی تا کشور
نزديک  تدوس و درباری دان فلسفه مانند اطرافيانی حتا که بود پيشرفته بقدری آنان نفود  گرفتند. فرح
 را ندشد نيز پھلوی فرح ر شھبانودفت رئيس ھا بعد که ندیونھا ھوشنگ نصرو حسين سيد يعنی شاه
البته ديرتر دريافتيم حسين نصر و ھوشنگ نھاوندی  .شوند ايران و شاه واسطه  دوشيدن تا زدند گول

افتخار به نويسنده اين سالھا بعد حتا ھوشنگ نھاوندی با  م بوده اند.وھم از مھره ھای آسپن و کالب ر
 ».بزرگ من آن بود که عضويت فراماسون را داشتمافتخار «سطر ھا گفت: 

  
شريعتی و ايادی ديگری ھمانند منوچھر گنجی،  دکتر طريق از و گرفت شه آســـــــپنــــــنق وقتی ھا بعد

  .افتاد سلطنت ستون به لرزه که با عباس ميالنی عضو حزب توده در ارتباط بود
  
  و Jaques Freymondمــــــانند  ايادی و آســـــپن کمـــک به کالب رم  ١٩٧٧ســــال اوايل در 

Peccei اروپا مسلمين برادری« پروژه روی اروپا در که را «(Europe Muslim 
Brotherhood)  اين  بدھند. شيوع را» غرب و اسالم« افکار  تا داشتند آن بر را ميکردند کار 

 المسلمين اخوان رھبر و کاردن لرد نظر زير انگليس کمبريج دانشگاه در ھا يک انگليسیتحر به نيرنگ
 را اسالم در تکنولوژی و علم ظاھرا که انداختند براه ای دوره" دوالبیال معروف"بنام  شخصی اروپا
 غرب در تکنولوژی و علم گسترش به ھا سازی ظاھر اين زير قرار ميدادند.  در مطالعه و بررسی مورد

پس از فراھم شدن اين زمينه ديگر انگلستان به علی شريعتی نيازی نداشت. او   .ميشد حمله آمريکا و
» ساواک«و گناه را ھم گردن  (اعالم کردند سکته قلبی کرده) اورا کشتند مھره سوخته ای شده بود.

  انداختند.
                                            
٣٤ - World Wild Life Fund.  Siera 
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 نزديکی تا آمدند بر دوستی در زا مسلمانان برادری جنبش افراد از تن چند با Peccei و  ونس ايرسس 
 ميبرد نام او از زياد صدر بنیابوالحسن  که (Garaudy)  . گارودیفراھم شود نصر حسين سيد با آنان
 دربار به آنقدر را خود که بودند نيرنگبازان اين اقتصادی مشاوران جمله از گورنيه موريس ھمراه به

  دھند.  قرار بررسی مورد شاه با را ايران اقتصادی اتژیاستر ميدادند بخود اجازه که بودند کرده نزديک
  
  " Paul Veille"ويی پال توسط  ١٩٧٧ سال در که تحقيقاتی  مديترانه موسسه با اينان واقع در

 ارتباط در بود او نزديک ھمکاران از يکی صدر بنی لحسناابو و بود شده افتتاح راديکال شناسی جامعه
 اين در وی ميباشد؛ انگليس اطالعاتی سازمان ترين افراد کار کھنه از يکی گارودی که ميدانيم .بودند
 يک به و شده سوا آنان از و بود معرفی شده کمونيست حزب تئوريسين قبال ظاھرا بازی شب خيمه
  !!ميش لباس در گرگ !! فنومنی بود. چه شده تبديل آتشه دو وليکتکا رومن

  
يران را از درون برداشتند و خيمه ای که ميرفت به تمدنی با ھمين گرگ ھای در کمين ستون خيمه ا

  بزرگ مبدل و الماس خاورميانه بشود را ھمانند شيشه ای بشکستند. 
  

  در ايران چه گذشت 

برپا شد » موکالب رُ «کنفرانسی توسط «((آقای جان کلمن که اورا در باال شناختيم در جايی نوشته است: 
  افتاد.» سايروس ونس«رد بحث آن بدست و در نشستی ديگر نظام سياسی مو

اتخاذ گرديد و روش » تيمور بختيار«و ژنرال » کندی-اف–جان «تصميم بر سقوط شاه ايران توسط 
منعقد گرديد دراين اجالس  » بالجيو«گذاشته شدکه در محل  ٣٥» سی-پی-آر -آی«تحليلی آن بعھده 

سايروس ونس، پروفسور برنارد لوئيس و ُسل لينوويتس، فيليپ کولوتس نيک، «روسای مذھبی نطير 
  شرکت جستند. ٣٦»  ريچارد فالک

شاه تصميم گرفت که کشورش را از تحت فشار دولت امپرياليست انگلستان وصيھونيست خارج کند چون 
  اين فشار ھا باعث مشکالت زيادی برای ايران شده بود.

وارد معامله ميشود،  ٣٧» انريکوماتئی« آقای» آی-إن–ئی «شاه بطور جداگانه با مدير شرکت ايتاليائی 
فيل برو  و «شاه اين کاررا بخاطر مقابله با انگلستان که ميخواست شاه فقط با دو شرکت انگليسی 

وشرکت ھائيکه بعنوان ھفت خواھران نفتی معروف بودند معامله نمايد، ھمچنين  ٣٨» بريتيش پتروليوم
سرمايه گزاری روی برنامه انرژی اتمی که توسط انگليسی ليون دالر يب ٩٠شاه  تصميم گرفت تا از انجام

  ھا صورت خواھد گرفت خودداری بعمل آورد.

                                            
٣٥ - Interreligious Peace Scholarship (Colledge) 
٣٦ - Sol Linowitz.  Philip Klutznick.  Cyrus Vence.  Bernard Lewis.  Richard. Faulk 
٣٧ - Enrico Mattei 
٣٨ - British Petroleum. Philbro 
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جزئيات اينکه (چقدرخوب است که شاه سقوط کند) مثل جوجه ای درحال از تخم درآمدن بود که در 
تداوم  بطور روزانه مندرج گرديده بود وبرای اجرا و» سی-پی-آر-آی«و » تاويستاک«گزارشات موسسه 

  واگذار نمودند. )آنرا به دو استاد دانشگاه (پرنستون

 ٣٩» کوفين-إس-دبليو-آر«بودند ھمچنين » ريچارد فالک«وديگری » برنارد لوئيس«اين دواستاد يکی 
  سی) در آن جلسات حضور بھم ميرساندند.-پی-آر-از طرف (ِآی

ای بی ثبات کردن ايران از (سنت (گردھمائی مذاھب برای صلح) پيشنھاد داد که بر» سی -پی-آر-آی«
 تاگرايان) مذھبی استفاده شود، از آن گروه  مسلمان سنت گرا که آنھا را خوب شستشوی مغزی داده  

باور کنند دين آنھاتوسط حکومت در خطر افتاده، بنابراين بايد عکس العمل شديدی درجھت دفاع ازدين 
در شستشوی مغزی مسيحيان سنت گرا جھت سقوط  خودشان مقابل شاه نشان دھند دقيقأ ھمان روشی که

  افرادغير مذھبی در آمريکا بکار بسته بودند.

حرف ھای زيادی برای گفتن داشت که ايده  ٣٠٠در کلورادوی آمريکا، منزلگاه کميته» آسپين«موسسه 
ايده  بسيار ساده ای بود، ارتباط دادن نقشه ھای مدرنيزه کردن ايران توسط شاه ومنطبق کزدن آن با
  منحط غربی وسپس اعالم به ايرانيان که مدرن کردن ايران باعث انحطاط وسقوط اسالم خواھدشد. 

  آوای بلندی که بايد بگوش ھمه ی مسلمين برسد:

تقليد از غرب را متوقف سازيد، به سنت گرائی مذھبی خود روی آوريد، درھمان حال نيز فرھنگ غربی 
مربوط نموده وسرزنشش کنيم که ميخواھد فرھنگ منحط غربی  شاه را بصورت يک عمل شيطانی به او

  را جايگزين اعتقادات اسالمی نمايد.

روستائی ساده دل اخبارواصله از طرف خمينی را باورميکند ودلش شعله ور ميشود اين شعله به جمعيت 
مل شيطانی تھران سرايت ميکند وآتش بپا ميخيزد.  نقشه ھای متجدد کردن ايران توسط شاه بعنوان ع

غربی طبقه بندی ميشود وبدين طريق نام شاه در سراسر ايران آلوده به اتھام ميگردد.  يک بار رئيس 
به » سازمان عفو بين المللی«جمھور کارتر موافقت خود را با اولين شليک وتھاجم عليه شاه را توسط 

تصور ميشد مردی صلح دوست که » راسلدبرتران«مرحله اجرا درآورد سازمان مذکور تحت رھبری بنياد 
  است درحاليکه با توسعه مواد مخدر درمقدار بسيار زياد بجنگ جوانان آمريکائی رفته بود قرار داد. 

را برای شما نقل کنم تا ببينيدچه اندازه در مورد حقوق بشر وصلح » راسل«اجازه دھيد عين گفته ھای 
که در سال Impact of science on society در اثرش بنام » راسل«رياکارانه عمل کرد. 

  ) منتشر کرد ميگويد:١٩٥١ھزارونھصد پنجاه ويک (

تن درروز است چنانچه مالحظه ميشود جنگ تاثير  ٥٨،٠٠٠رشد جمعيت جھان در شرايط کنونی «
آنچنان مھمی در اين افزايش روزانه نداشته ودرسراسر دنيا اين حرکت درحال رشد است، جنگ برای 

                                            
٣٩ - R.W.S Coffin 
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اسفانه نا اميدکننده بوده شايد جنگ بيولوژی بتواند بطور موثری درکاستن اين رشد تاثير اين فرايند مت
گذار باشد. اگر مرگ  سياه (طاعون گاوی) ھرسال يکبار بين نسل ھا منتشر شود باقيماندگان می توانند 

  ».براحتی به توليد مثل ادامه داده بدون آنکه دنيا را از جمعيت پُر کنند

مسائل ممکن است ناخوشايندباشد.... اّما چه ميتوان کرد؟ افراد اصول گرا نسبت به اين  بيان اينگونه
  مسئله بی تفاوتند خصوصأ نسبت به انسانھای ديگر.

اگر جمعيت آنان زنده بوده وروش زندگی خودرا  شھر نشينی فعلی ومراکز صنعتی ويران خواھند شد حتا
ر زندگانی پدرانشان برگردند. ھيچ بيانيه ای ميتواند تا ترک نمايند وبه روش کارگری قرون وسطا نظي

صورت گرفته » پچی«اين حد بی رحمانه باشد؟ اّما بطور خالصه بگويم، اين نقشه وطرح بنديش توسط 
مندرج گرديده است. حاال  ٨٠پروژه  » شورای روابط خارجی«در ارتباط با  ٢٠٠٠و در گزارش جھانی 

دی) را -إن-است که کمپين خلع سالح اتمی (سی» راسل«ن ھمان آقای خواھش ميکنم فراموش نکنيد اي
با حضور ھزاران انسان فريب خورده انگليسی که دست دردست ھم داده و زنجيره  ١٩٩٩در ايستر سال 

  مايل بود برای اعتراض به استقرار موشک ھای آمريکائی در انگلستان برپاکردند. ١٢انسانی که حدود 

ب کار بود اوھيچ توجھی به شادی انسانھا نداشت او ميخواست انسانھا را بدوره انسانی فري» راسل«
شاه را بدليل نقض » سازمان عفو بين المللی«فئوداليته وقرون وسطائی وبرده داری برگرداند. بھرتقدير 

حقوق بشرو خشونت در سراسر ايران محکوم کرد و صدای آنرا توسط روزنامه نگاران طرفدارش به 
  انيان رسانيد.گوش جھ

سال ١٥آيت هللا  خمينی انقالب را بوجود نياورد او فقط آلت دست وانتخاب شده توطئه گران بود او از 
پيش از انقالب (شورش) برگزيده شده وبرای اين نقش آماده اش کرده بودند. توطئه عليه شاه توسط 

پايه » آسپين«و موسسه » لکارتر، بنجامين سی ولتی، سايروس ونس، ھنری کسينجر، جرج با«دولت 
ھم دخالت داشتند.  پشت سر » فراماسون«واعضای » جورج تاون«ريزی شده و در اين توطئه دانشگاه 

  ))»قرار داشت.» تاويستاک«وابسته به موسسه » تينک تانکس«ھمه ی اين توطئه گران حمايت گروه 

  خميني كيست؟

امام (آيت هللا) موسی صدر ميگذرد. چھل سال امروز نزديک به چھل سال از ناپديد شدن شخصی بنام 
پيش در يک ديدار از ليبی کسی که در ايران زاده شده بود و طبق شواھد و اسنادی که برروی کاغذ ويا 

  زنده ھستند موجود است يک روحانی طرفدار پادشاھی بود ناپديد شد. در خاطره ھای کسانی که 

ام شيعيان لبنان بود که گرايش فراوانی به ايران پادشاھی امام موسی صدر در لبنان زندگی ميکرد و ام
ھيز ربشناسد پ» امامت«يا » آيت هللا«نشان ميداد. امام موسی صدر ھمواره از اينکه خمينی را در مقام 

ميکرد. او مترصد بود تا بتواند بصورت نافذ در افکار خمينی و مسلط براو در صحنه سياسی باقی بماند 
گفته بود.  امام موسی صدر به آنانی که در پی سرنگون  آشکارا سانی که امروز زنده ھستندبه ک او اينراو 

  کردن شاه بودند ميگفت پا در پوست پنجه گربه می اندازند. 
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موسی صدر بصورت بسيار مرموزی در ليبی ناپديد ميشود و جسد او ھرگز پيدا نميشود. ھمين مورد راه 
ميکند. خمينی نه در تھران دنيا آمده بود و نه اصال از خون ايرانی  رسيدن خمينی به تھران را ھموار

بود و نه اصال احساسی نسبت به ايران داشت. او ھيچگونه وابستگی به ايران نداشت و اينرا در پاسخ 
خبرنگاری که توسط صادق قطب زاده برگردان پارسی شد، که از او پرسيده بود چه احساسی دارد که به 

  ».ھيچ«ردد گفت: ايران برميگ

مردی که حرفھايش بيشتر شبيه ھيتلر بود؛ شباھتی به مھر ايرانی و کارھايش شبيه حرکت چنگيزخان 
مغول و تاتارھا ھرگز احساسی برای ايران نداشت و تنھا آموزش ديده بود از اسالم فقاھتی پشتيبانی 

  بکند.

 ١٩٣٠ی نبود بلکه اين نام را در سال نام راستين او روح هللا خمينی الموسو«جان کلمن می نويسد: 
انتخاب کرد، پدرش يا افغانی ويا کشميری بود وکليه خانواده او از مسلمانان ھندوستان بودند. خمينی در 
ابتدای سن بيست سالگی ازھندوستان به ايران مھاجرت کرد و در قم مشغول تحصيل وسپس ماّلشد. 

شته شد خمينی رضا شاه را مقصر دانست. در آن ھنگاميکه پدرش در شورش ھای زمان رضا شاه ک
زمان انگلستان کليه مال ھا راتحت کنترل داشت واين موضوعی بودکه کليه ايرانيان در مورد ماّل ھا می 

خورده  اند. دير » ساخت انگلستان«گفتند، زمانی ھم شوخی خاصی بود که گفته ميشد ھمه ماّلھا مھر 
ی از شاه بگوش سرويس مخفی انگلستان در تھران رسيد و از آن به زمانی نگذشت که اظھار تنفر خمين

  بعد از اين تنفربخوبی استفاده کردند.

انگليسی ھا سرنخ چاقوکش ھا وسنت گرايانی که ميتوانستند به اجتماع شوک وارد کنندرا در دست 
او مسئول ھم با آنھا ھمکاری ميکرد  ٤٠» شين بت«داشتند، مامور امنيتی سرويس مخفی اسرائيل 

  ».ژنرال فردوست«آموزش افراد ساواک بود خصوصأ 

انگلستان سياست خارجی دولت آمريکا را تحت کنترل داشت واين حقيقت زمانی آشکار ميشود که به 
گفته ميشود تا رژيم شاه که عدم ھمکاريش را باشرکت ھای نفتی ھفت » جان اف کندی«رئيس جمھور 

را برپا کرد. ھم زمان با  ١٩٦١ھم نمايش بزرگ سال » کندی«يد که خواھران اعالم نموده بی ثبات نما
-ان–در تھران شورش بزرگی برپاشد وکوتاه زمانی بعدازآن رئيس شرکت (ايئ » کندی«قسم خوردن 

آی) کمپانی انرژی ايتاليائی که شاه از قبل با او در مورد صنعت نفت مذاکره کرده بود تا بتواند از چنگال 
  ». رائيل خارج شود به نحو وحشيانه ای کشته شدانگلستان و اس

سيد دين علی شاه، پسری «در خاطرات مرتضی پسنديده که مدعی است برادر خمينی ميباشد آمده است: 
ميالدی از کشمير به عتبات نجف و کربال مسافرت   ١٨٣٤تا  ١٨٢٤بنام سيد احمد داشت که بين سالھای 
ايی پيدا ميکند، يکی ھم يوسف خان است که از اھالی خمين بود. ميکند. سيد احمد با برخی افراد آشن

  ».  يوسف خان جد مارا به خمين دعوت ميکند

                                            
٤٠ -  Shin Bet   
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در ادامه نوشته ھای مرتضی پسنديده ميتوان دريافت که يوسف خان ميتوانسته شخصی وابسته به 
  ه داشته. انگليسی ھا بوده باشد که با کمپانی ھند شرقی که مرکز آن در ھندوستان بود رابط

که از عمال دولت بريتانيا بوده است، گفته » ليارد«در يادداشت ھای سر دنيس رايت ميتوان دريافت که 
دست به دسيسه و تحريک بزنند، بلکه آن بود که » شاه«است نقشه انگليسی ھا نبود که عليه حکومت 

  فراھم کنند.  برای کسانی که مسئوليت دفاع از ھندوستان را عھده دار بودند اطالعاتی

با بررسی ھا و پژوھش ھا ميتوان دريافت که سيد احمد ھندی يک تبعه انگليسی بود. گذرنامه او ھنگام 
  خروج ازھند توسط دولت بريتانيا صادر شده بود و ھويت و تابعيت اورا انگليسی نشان ميداد. 

در ايران بپا شده است گرچه با نگاه به نوشته ھای آقای محمود محمود، تمام فتنه ھای گوناگونی که 
بنظر می آيد دليل و جھتی نداشته ولی اگر پژوھش ژرفی بشود با دقت تمام با طراحی ھای ريز و ھدف 

نفوذ ايران در منطقه بوده است و ھمگی جنبه مذھبی آن رعايت شده ويک آخوند در آن دخالت دار عليه 
  داشته است.

ی توسط محمود محمود در کتاب تاريخ روابط سياسی شورشی که بنام شورش محمد تقی خان بختيار
ايران و انگليس آمده که خوانين بختيار بر بسياری از فارس و اصفھان مسلط شد، در اين ميان حاکم 
شوشتر که خودرا قادر به کنترل نديد اداره شوشتر را ھم به  محمد تقی خان سپرد. اين شورش طبق 

ن انگليس مانند سيد احمد ھندی که به سر اوستين ھنری ليارد شواھد موجود با دخالت ماموران پنھا
  انگليسی وصل بوده صورت گرفته است. 

  آرم پرچم جمھوری اسالمی از آرم سيک ھای ھندی که در آغاز مسلمان بوده اند اقتباس شده است.

ه او اصال اسناد بسياری دردست است که خمينی ايرانی االصل نبود. نشانه ھای مستندی در دست است ک
نبود. زيرا خودش با مھر شخصی و دستخط اش در پشت رساله ای که آيت هللا » آيت هللا«در حد 

رساله ای که آقايان حضرات «شريعتمداری و گلپايگانی نوشته بودند تا بنام او چاپ شود نوشته بود: 
». هللا الموسوی الخمينیروح «و مھر کرده است،  »آيات عظام تھيه کرده اند موردپذيرش اينجانب ميباشد

در مسجد بازار راه  ١٩٦٤اگر آن رساله نوشته نشده بود بدون شک در پی آن شورشی که در سال 
 ١٩٧٩انداخته بود در زندان ابد يا در موردی که خيانت او ثابت ميشد اعدام ميشد.  طرفداران او در سال 

ش ھم چاپ و تکثير شده بود را داخل جلده تالش ميکنند تا آنجا که امکان دارد آن رساله را که نوشت
  گردآوری و نابود کنند. ولی نمونه ھايی از آن رساله ھنوز در برخی از خانه ھا يافت ميشود. 

يکی از نخستين حرکت ھای خمينی پس از آنکه شاپور بختيار دردوران کوتاه نخست وزيری اش ساواک 
  ان ساواک و افسرانی بود که پيشينه اورا ميدانستند. را منحل کرده بود اعدام ھای انقالبی و خونين سر

سرلشگر حسن پاکروان که در زمان شورش خرداد ماه خمينی در راس سازمان اطالعات و امنيت کشور 
  بود از نخستين کسانی بود که در پشت بام مدرسه رفاعی به جوخه اعدام سپرده ميشود.
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يگانی را که برای او رساله فقھی نوشته بودند را به ھر خمينی بدون معطلی آيت هللا شريعتمداری و گلپا
بھانه ای بود ميکشد يا خانه نشين ميکند. اگر آن آيت هللا ھا آن رساله کذايی را ننوشته بودند خمينی به 
عنوان خيانتکار و توطئه عليه نظام پادشاھی به اعدام محکوم ميشد. چون اعدام آيت هللا در قانون مجاز 

ه اين ترتيب به مقام آيت اللھی ميرسانند که در اين پروسه تيمسار سرلشگر پاکروان ھم از نبود اورا ب
روی انساندوستی ودر راستای اينکه دستش به خون کسی آلوده نباشد با اين کار موافقت کرده بود. شاه 

يکند و ھم که ھمواره ھمه توطئه کننده ھا عليه جان خودش را بخشيده بود در اين مورد ھم گذشت م
  خمينی به ترکيه و سپس به عراق تبعيد ميشود. 

خمينی برای آيت هللا شريعتمداری توطئه قتل چيده بود که با شکست روبرو ميشود و در پی آن البته 
خمينی دستور ميدھد اورا خانه نشين و از پيروانش جدا و زير نظر داشته باشند. شريعتمداری حتا اجازه 

  شت. ھمه ياران و فاميل شريعتمداری مخالف حکومت خمينی بودند.رفتن به مسجد را ھم ندا

خمينی از سوی مادر کشميری بود و ايرانيان کمی ھم بودند که ميگفتند پدرش ھم غير ايرانی بوده است. 
گويا يکی از سناتور ھای دوران پادشاھی شجره نامه اورا يافته بود و ميدانست او تابعيت ايرانی را با 

کمک انگليسی ھا يافته است و جايگاه زاده شدنش و تاريخ آن را ھم تغيير داده تا از خدمت  نيرنگ و با
  . »سربازی معاف شده باشد

» کندی«آقای"آوريل ھريمن" سرپرست ھيئت ديپلوماتيک آمريکابا پيام خصوصی «جان کلمن می نويسد: 
إن  –شت رئيس کمپانی نفتی (ائی به ايران رھسپارميشود که: فرمانبرداری کن يا سرنوشتی نظير سرنو

  آی) خواھی داشت. –

ريچارد گوت «بخاطر اين که شاه پيام آمريکا را بخوبی دريافت کرده باشد اعتـــصاب معلمين تــوسط 
پروفسوردانشگاه (پيت برگ) ترتيب داده شد، بدين طريق آمريکا در امور کشور ايران دخالت  ٤١» رام

انون اساسی آمريکا بود. در پاسخ به اين نمايش عريان دولت آمريکا وحشيانه ای کرد که مغاير با ق
جھت بازديد از آمريکا  ١٩٦٢از او در سال » کندی«تلفن ميزند و» کندی«امپرياليست توانمند، شاه به 

توافقی صورت ميگيرد که ايران به مذاکرات مستقلش با شرکت » کندی«دعوت بعمل ميآورد، بين شاه و 
پی) و (فيليپ رو) مذاکره وھمکاری بعمل آورد درعوض به –ه داده وفقط با شرکت (بی ھای نفتی خاتم

  را نخست وزير کند. » امينی«شاه اجازه داده ميشودتا عروسک خيمه شب بازی آمريکا به نام 

را برکنارکرد و مستقيمأ به سراغ » امينی«اما وقتی که شاه به ايران بازگشت به توافقش عمل نکرد و
» کندی«آی) رفت وبطور فعاالنه ای نيزبا ساير کشورھا وارد معامالت نفتی شد. -إن-فتی (ائیشرکت ن

از اين که نارو خورده بود بسيار خشمگين شد وبه دنبال ژنرال تيمور بختيار که بطور تبعيدی بسر ميبرد 
از روزنامه به واشنگتن ومستقيمأ به کاخ سفيد ميرود اما ھيچ يک ١٩٦٢فرستاد، بختيار ھم درسال 

سرپرست » راسل«نگاران جسور آمريکائی سئوال نمی کنند مردی که عامل زجر و شکنجه بود وتوسط 
حقوق بشرمحکوم شده بود، در کاخ سفيد چه ميکند؟ جرايد در مورد اين مالقات مُھر سکوت برلب زده 

                                            
٤١ - Richarg Cottram  
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ختيار وبنا بدستور به رھبری انقالب توسط تيمور ب» خمينی«بودند. ماحصل اين مالقات انتخاب شدن 
ميباشد. خمينی دراثنای اقامتش » کندی«سرويس امنيتی انگلستان که او کارمندش بود، ھمراه با تائيد 

در قم بيکار نبود تنفراو از شاه مبتنی بر دستور کشتن پدرش بود که از اويک رھبر مذھبی بوجود آورد. 
بلندکرد، شاه تمامی سعی اش را درخارج ساختن َعلَم مخالفت با انقالب سفيد شاه را  ١٩٦٣خمينی درسال 

تن مامور امنيتی  ٥٠٠درحدود  ١٩٦٣خود از يوغ انگليس، آمريکا و اسرائيل بعمل آورد (درآن زمان 
دشمنان شاه را چھار طبقه  ١٩٨٠موساد درتھران بودند) بموجب اخبار راديوی صدای آزاد ايران درسال 

  تشکيل ميداند:

  »شن بت«قوق بگير سياستمداران ايرانی ح -١
  »إی-آی-سی«کار گزاران سراسری  -٢
  فئودالھا وصاحبان امالک -٣
  فراماسون ھا واخوان المسلمين -٤

راديوی صدای آزاد ايران گفت: خمينی در سالھای اقامت درقم ھمه ماھه از طرف دولت انگلستان مقرری 
شاشات خيابانی  به نفع دريافت ميکرد وپيوسته با اربابش انگستان درتماس بود.  ده سال پس از اغت

دوبار بخاطر اينگونه فعاليت  ١٩٦٣شاه، حاال خمينی دراغتشاشات عليه شاه شرکت ميکند. خمينی درسال 
  ھا توقيف ميشود.

شاه دقيقأ قلب فئودالھا و صاحبان امالک را با ملی کردن زمين ھايشان به نفع رعايا وتحويل آن به تعاون 
ھمين زمان ھم خمينی رھبری مذھبی خودرا وسعت بخشيده و پيروان و امورروستائی ھدف قرارداد. در
دستگير وسپس به خارج از ايران تبعيدشد. بعد از توقف کوتاھی  ١٩٦٤زيادتری پيداکرده بود. او درسال 

در ترکيه خمينی به عراق رفت با اين شھرت که او آدمی ّشر در ايران بوده است. حکومت بعثی عراق 
  ».ت ھای اوبودھم ناظر بر فعالي

تيمسار سرلشگر حسن پاکروان که جان خمينی را در سال » ساواک«رييس اداره امنيت ايران 
نجات داده بود در شبی که خمينی در مدرسه رفاعی چای و شربت ميخورد به باالی پشت بام برده ١٩٦٤

و صادق قطب زاده داشته شد و در خون غلطيد. اين اعدام ناظرانی مانند عليرضا نوريزاده، ابراھيم يزدی 
است. ممکن است ھنوز پرونده ساواک خمينی در يک جايی در سازمان امنيت امروزی زير نظر ماليان 

  (ساواما) موجود باشد که به ھمه اين پرسش ھا پاسخ مثبت خواھد داد. 

د، در پرسش اينکه چرا خمينی به ايران بازگشت و آن حمام خون را راه انداخت گرچه پيشتر گفته بو
بازگشت به ايران خيلی ھارا خواھد کشت. او ھمه ايرانيانی که در زمان شاه زندگی کرده بودند را گناھکار 
ميدانست مگر بتوانند بی گناھی خودرا ثابت کند. آنھم در قالب قوانين قرآن و اسالم ونه قوانين مدنی و 

  حقوق بشر.

راستين خمينی ويليام ريچارد ويليامسون بود که  نوشته شده است؛ پدر» پژوھشی در اسالم«در تارنمای 
دنيا آمده است. پدر خمينی يک انگليسی بوده است. سايت  ١٨٧٢در بريستول انگلستان و در سال 
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اينترنتی ياد شده مينويسد؛ اين جزييات دست اول است و از سوی يک کارمند پيشين شرکت نفت ايران و 
شناخته شد که با ويليامسون ھمکار بوده و با او مالقات » وليومبريتيش پتر«انگليس که بعد ھا با نام 

وسرکار آمدن خمينی و اطرافيانش  ١٩٧٩کرده است تعريف شده است. اين مورد تابحال باوجود شورش 
ھرگز انتقاد يا انکار و تکذيب نشده است. سرھنگ آرچی چيزھولم يک افسر سياسی پيشين شرکت نفت 

تار فانانشيال تايمز که درزادگاھش ايرلند مورد گفتگو قرار گرفت به روزنامه بريتيش پتروليوم و ويراس
  انگليسی گفته را تاييد کرده است.  

ساله گفته است: من حاجی [منظورش ويليامسون است] را ميشناختم با او کار  ٧٨سرھنگ چيزھولم، 
م؛ آيا پاسخ منفعالنه و بی رحمانه کردم. يقينا او پسری داشت ولی اينکه پدر خمينی باشد را دقيق نميدان

ھمان پاسخ طبيعی نيست؟ آيا راستی برای پدر ومادر انگليسی بھترين پاسخ نيست؟ برای کسی که حاجی 
  را ميشناخت و با او کارکرد؟

اين انگليسی با دورويی تمام بطور غيرمستقيم ويليامسون را پدر خمينی ميداند. البته ممکن است تنھا با 
در يک  عشق بازی موقتی اورا باردار کرده باشد و مادر کشميری خمينی بعدا ھمسر ديگری  مادر خمينی

  اختيار کرده باشد. 

چيزھولم در پی پاسخ پس از آن گفته است؛ آرزوداشتم ميتوانستم از پاسخ دادن به پرسش ھای بحث 
ر آورده است. من به انگيز خودداری کنم، به ويژه درروزگاری که خمينی ايران را به تصاحب خود د

عنوان يک افسر سياسی انگليسی نميخواھم بريتانيا را وارد معرکه ای که در خاورميانه باال زده است 
  بکنم. 

  اجازه بدھيد دوباره به سراغ پژوھش ھای جان کلمن برويم، او مينويسد: 

آيت هللا خمينی از طريق ارتباط مستقيم «
ای باسفارت انگليس درتھران راھنمائی ھ

الزم را از بختيار دريافت ميکرد. شاه 
ح کرد يفئودالھا ودولت انگليس را تقب

وگفت: آنھا ميخواھند ايران را به قرون 
ايرانی  ٥،٠٠٠وسطا رجعت دھند. حدود 
» ٦ -آی–إم « براثراين شورش که توسط

وخمينی برپا شده بود کشته شدند. درسال 
رخت » تيموربختيار« بخت از  ١٩٧٠

ه درنزديکی کامل به مرزايران بربست اوک
بود توسط يک تيرانداز به ھالکت رسيد. حاال 
خمينی بدون راھنماماند ولی بدون کمک 

  دولت انگلستان نماند. 
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را يک حادثه در شکار قلمداد کردند تا فعاليتھای اورا » ژنرال تيموربختيار«مرگ  ،روزنامه ھای جھان
  عليه شاه در پرده استتار قرار دھند.

لت عراق خمينی را توقيف کرد؛ در اين زمان فشارھای بسيار زيادی از طرف انگلستان وآمريکا به دو
  دولت عراق وارد آمد تا او را نکشد ولی تبعيدش نمايد.

فشار وارد آوردند تا به خمينی » ژيسکاردستن«انگليسی ھا ھمزمان به رئيس جمھور فرانسه آقای 
ت مذھبی خودش را در فرانسه ادامه دھد. رئيس جمھور فرانسه به اين پناھندگی داده و اجازه دھد مطالعا

نزديک پاريس اعزام کرد تا در آنجا به کارھای » نوفل لوشاتو«فشارھا سر تعظيم فرودآورد وخمينی را به 
  »مذھبيش بپردازد.

 آن چه امروز کامال روشن و واضح است خمينی يک مسلمان راستين نبود حتا رساله اش را خودش
ننوشته است؛ اوعادت کرده بود و آموزش ديده بود تا باالترين شيوه ھای دغلبازی را بکار گيرد. در 
اسالم مورد، تقيه، تنفيح، کتمان و تزوير خوب به اين ماليان آموزش داده ميشود. يکی از دغلبازترين 

» صادق قطب زاده«ام کسانی که ھم با روسھا الس ميزد و ھم در آمريکا زندگی کرده بود شخصی بود بن
در پاريس  در کنار خمينی  پيدا شدکه پولی که آمريکايی ھا در اختيار خمينی گذاشته بودند در کيف او 

  بود.

قطب زاده ليستی از خمينی گرفته بود که شراب، آبجو ودخانيات را نيز در برميگرفت که حرام شمرده 
ده بود و در تاکيدی ھم گفته شده بود آنھا جزء ميشدند، اّما اشاره ای به حشيش وترياک و ھرويين نش

  حرامی ھا نيستند.

داشت، در تھران گفته بود؛ پدرش » فيگارو«پسر خمينی در گفتگويی که با خبرنگار روزنامه » احمد«
به سفارش » کارتر«معموأل درعالم ديگريست واصوال توجھی به اطرافيان خود ندارد. اين چنين مردی را 

  سقوط شاه انتخاب کرده بود. ھا برای یانگلس

دولت انگلستان برخالف آمريکايی ھا که خدمتگزاران خودرا پس از آنکه کارشان تمام شد ميکشند، 
  خدمتگزاران خودرا حفاظت ميکند.

نام مسلمانی و عربی دارد ولی در اصل شعبه ای از دين اسالم نيست »  اخوان المسلمين«ميدانيم گرچه 
  ھا شعبه ای ازدين مسيح نيستند.  اين ھا فرقه ھستند.»فراماسون«ھمانطوريکه 

فرقه واژه ای است که شايد امروز به عبارتی برای اشاره به جنبش ھای تازه پيدا شده دينی بکار برود 
ولی در اصل به گروھی گفته ميشود که رفتارھايشان از نظر مردم غيرعادی و غريب بنظر ميرسد، و به 

ب عليه گروه ويا سامانه ديگر يا اعتقادات ديگر بکار گرفته ميشود. بدون آنکه عنوان ابزاری برای تخري
در حوزه علوم اجتماعی   ١٩٣٠تعريف جامع و دقيقی از فرقه ارائه شود ميتوان به پژوھش ھای سال 

برای بررسی رفتار ھای مذھبی نگاه کرد که نيتش اين بود تا گروه ھايی را در جريان زندگی روزانه 
جنبش ھای ضد فرقه ای بوجود آمدند که خمينی در قالب  ١٩٧٠مسيحيت قرار بدھند. در سال  مقابل
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اسالم ضد فرقه ھای اسالمی قد علم کرد و تابحال طالبان، داعش، بوکو حرام و ديگر فرقه ھای اسالمی 
 از جمله اخوان المسلمين در مصر را تابحال با شکست مواجه کرده اند. 

شايد ھم يکی از مرموزترين فُرق در دنيا با اسم رمز و کد مخصوص برای ارتباط با فرقه ھای پنھانی، .
  يکديگر وجود دارند، ولی ھرگز ليست کامل ودرستی دردست نيست. 

برخی از اين فرقه ھا تنھابرای راه انداختن فريادھای خيابانی  وگروھی ھم برای چاقوکشی ھستند. شايد 
جمله اين ابزار ھای استحاله برشمرد. يا گروه ھای فشاری که در داخل بتوان وجود مجاھدين خلق را از 

رژيم اسالمی برای راه اندازی راه پيمايی وسروصدای دروغی وگروھی با چماق و شالق برای مقابله 
  باآنھا تحريک ميشوند. 

ت ابزار ھای البته نبايستی غافل بود در اين زنجيره افرادی ھم يافت ميشوند که با لباس يونيفرم بصور
ھست » رولزرويس«کنترل ھمراه مديرانی که با ھواپيمای جت خصوصی پرواز می کنند و زير پايشان 

  گمارده شده اند تا جاسوسی کنند. محققأ اين سازمان فقط تشکيالت شبه نظامی خواھد بود. 

طر سپرداين است که مھمترين چيزی که در باره داعش، بوکو حرام، طالبان و يا ديگر فرقه ھا بايد به خا
  آنھا فقط بخش کوچکی از صدھا ميليون مسلمانان معتقد به دين اسالم ھستند.

  حسين فاطمي و ملي شدن نفت!

يمور بختيار) دستگير شده تدر باال نگاره ای از حسين فاطمی که توسط خائنی که ميخواست کودتا کند (
  ه ای به او نکرده بگذريم. ، نميتوانيم اشاررا ميبينيم

ھرگاه صحبت از حسين فاطمی می شود به ملی شدن نفت اشاره می کنند! درحاليکه اگر کامال در جريان 
قرار بگيريم متوجه خواھيم شد که ارتباط ملی شدن نفت به مصدق و حسين فاطمی به صورتيکه عنوان 

  می شود درست با حقايق تاريخی مطابق نيست. 

ط تسليم شد و جنگ جھانسوز دوم خاتمه يافت. در ھمين خورشيدی ژاپن بال شر ١٣٢٤امرداد  ٢٤در 
روز عده ای از سربازان، درجه دراران و افسران لشکر خراسان فرار کردند و مقداری اسلحه و مھمات 
از راه بروجرد با خود به گرگان بردند و در پادگان ھای وسط راه با مقاومت نظاميان و در گنبد کاووس 

شھربانی زد و خورد کردند. بعدا اين افراد از مرز گذشته و به سوی روسيه با ژاندارمری و مامورين 
شوروی سوسياليستی آن زمان روان شدند. در ساری بين مردم و افراد حزب توده زد و خورد شد و 

تن ژاندارم برای مقابله اعزام کرده بود در ميان راه با نيرو ھای روسيه که در خاک ايران  ٢٠٠دولت که 
  وبرو شدند و اجازه ندادند نيروه ھای دولتی به ساری برسند. بودند ر

 دموکرات ھا و عده ای از اھالی زنجان درگير شدند و تعداد زيادی کشته شدند. ١٣٢٤در مھر ماه 

  



  گردد؟دنيا چگونه مي

47 
 

آبان ھمين سال وزارت خارجه استدعا کرد که روسيه به نيرو ھای خود دستور دھد تا ماموران  ٢٦در 
ای رساندن کمک به منطقه اعزام شوند و امنيت را بر قرار نمايند؛ ولی روسيه با نظامی ايران بتوانند بر

 چنين درخواستی موافقت نکرد.

آبان ھمان سال در اھر، سراب، مراغه و ميانه از طرف افراد حزب دموکرات شورش ھائی به  ٢٨در 
  عمل آمد. 

بود سه ساعت پيش از ظھر اعالم  آذر ھمان سال شھر تبريز که توسط فرقه دموکرات در محاصره ٢١در 
موجوديت مجلس ملی آذربايجان را کرد و پيشه وری وزرای خود را به مجلس معرفی نمود. شبستری 

  نيز در اين دسيسه ھمراه پيشه وری بود!

  يک روز بعد علی اکبر درخشانی فرمانده لشکر آذربايجان بال شرط به نيرو ھای شوروی تسليم شد!

مستقر بود و برای کمک عازم آذربايجان بوداز طرف قوای روسيه متوقف شد و به قوائی که در قزوين 
  آذربايجان نرسيد.

  آذر ماه به دستور کومله کردستان پرچم ايران پائين آورده شد و پرچم استقالل کرد برافراشته شد.  ٢٦

  آذر ماه لشکر رضائيه ھم از پای در آمد و به شوروی تسليم شد.  ٢٧

بود در سخنرانی مجلس گفت با آذربايجان نبايد جنگ کرد و بايد رفع  ١٤ل دوره مصدق که وکي محمد
ميبينيد چطور شکايت کرد که بتوانند با مرکز تماس داشته باشند که اين موضوع امکان پذير نبود.  

  صدق ميخواست نظر اربابان تجزيه طلب خودرا فراھم کند.م

با رای تمايل مجلس و صدور فرمان از سوی شاه به نخست وزيری رسيد  ١٣٢٤بھمن  ٦احمد قوام روز 
فوريه  ١٨بھمن برابر با  ٢٩وزرای خودرا معرفی کرد و  ١٣٢٤بھمن بھمن  ٢٥ر روز بعد يعنی د ١٩و 

  ھمراه با ھيئتی عازم مسکو شد. ١٩٤٦

 .) به تھران برگشت١٩٤٦مارس  ١٠( ١٣٢٤اسفند  ١٩روز در روسيه بود و در روز  ٢٠احمد قوام 
را تصويب  ١٥س مھر قانون انتخابات مجل ١٩مجلس بود. مجلس روز  ١٤از پايان دوره  پيشدو روز 

کرده بود مبنی براينکه چون نيرو ھای بيگانه درکشور ھستندانتخابات مجلس انجام نشود. چون احمد 
  قوام يقين داشت مجلس بعدی باين زودی تشکيل نخواھد شد طرح سياسی را در سر می پروراند. 

ف سفير شوروی امـــضا موافقت نامه نفت شمال بين احـــمد قــــوام و سادچکو ١٣٢٥فروردين  ١٥روز 
شد و دولت اطالعيه ای منتشر نمود که با روسيه توافق شده است که يک ماه و نيم بعد نيرو ھای 

ماه بعد به مجلس تقديم شود و  ٧شوروی از خاک ايران خارج شوند. قرار داد مختلط ايران و شوروی 
اھالی آذربايجان موضوع فيصله  چون مسئله آذربايجان امری داخلی است با روح خير خواھی نسبت به

  داده شود. 



  گردد؟دنيا چگونه مي

48 
 

امروز ھمه با شادمانی نسبت به سياست قوام ابراز  قدر دانی می کنند؛ اين بھترين سياستی بود که 
درصد  ٤٩د روس ھا و سدر ٥١برعليه روسيه ميتوانست اعمال شود، زيرا اين قرار داد که در ابتدا 

می رسيد که در آن زمان بھترين  ٥٠-٥٠بعدا اين شراکت به ايران را در منافع نفت شمال شريک ميکرد و
قرار داد نفتی بود که ايران تنظيم کرده بود و حتی می توانست برای ھميشه قرار داد ھای بين ايران و 
انگليس را متزلزل کند. ولی چون دولت انگليس منافع خود را در خطر می ديد دست بکار شد. زيرا رقيب 

نفت در کنار خود می ديد. بنا براين آمريکائی ھا را ھم تحريک نمود و آنھا نيز به بزرگی را در مورد 
  گونه ھائی با اين موافقتنامه به مخالفت برخاستند. 

امرداد رسمی شدو در  ٦افتتاح شد و در روز  ١٥) مجلس ١٩٤٧ژوئن  ١٧( ١٣٢٦تير ماه  ٢٥روز 
 ٧بتواند در جلسه مجلس رای اعتماد بگيرد. روز شھريور طبق روش معمول دولت قوام استعفا داد تا  ٦

مھر ماه  ٢٩خود را معرفی نمود و در  یشھريور وزرا ١٩شھريور با اکثريت رای اعتماد گرفت. در 
گزارش مسافرت به مسکو را در مجلس مطرح نمود و مفاد موافت نامه مربوط به نفت شمال را تشريح 

  وافقتنامه داشتند با قيد دو فوريت آنرا رد کردند. کرد ولی نمايندگان با طرحی که در رداين م

آمريکا که تازه وارد ميدان شده بود منابع نفتی خاور ميانه را ھدف قرار داده و بسياری از شرکت ھای 
  نفتی را دراختيار گرفته و ھدف بعدی آنھا منابع نفت ايران بود. 

د تن از ايادی خود را وارد گود می کند تا از خصوصيات انگليس اين است که وقتی الزم است، يک يا چن
مسير واقعی روند مسائل سياسی ويا اجتماعی را که به ضرر انگليس است مطرح کنند تا از اين راه افکار 
عمومی را منحرف سازد. اگر امروز به اين مطلب اشاره می کنيم به اين دليل است که می تواند در 

  وثر واقع شود. سياست ھای روز و يا آينده کشور ما م

در طرحی که نمايندگان مجلس بکار گرفتند ھمين ترفند مورد بھره برداری قرار گرفته بود و بند (ھـ) اين 
  طرح بشرح زير: 

دولت مکلف است در کليه مواردی که حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زير « 
خصوص راجع به نفت جنوب بمنظور استيفای حقوق ملی زمينی و غير آن مورد تضييع واقع شده است ب

به منظور »  مذاکرات و اقدامات الزمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتيجه آن مطلع کند
منحرف کردن قضيه موافقتنامه شمال گنجانده شده بود. گرچه اين عمل به ضرر انگليس بود ولی ھيچگاه 

ل توجه آن مسئله تحريک احساسات ملی ايرانيان و مردم بود که ھمين به آن اعتراض نکرد!  نکته قاب
به نفع انگلستان  ظاھری صنايع نفت انجاميد که نتيجه ملی شدن ظاھری تحريک احساسات به ملی شدن

تمام شد. نبايد فراموش کرد انگليس از به نتيجه رسيدن نھضت ملی شدن نفت دو منظور عمده را دنبال 
ه مقصود خود که ھمانا بيرون آمدن از بسياری از قرار داد ھائی که حداقل می کرد؛ اوال پس از سال ھا ب

 و آمريکا در صد از سھام آن به ايران تعلق داشت نائل می آمد و ھم سد بزرگی در پيشروی شوروی ٢٠
  و بدست آوردن امتياز ھای نفت بوجود می آورد. 
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  روی آمريکا را ھم مسدود کرد. ھمين تحريک احساسات، به ملی شدن نفت انجاميد و در نھايت جلوی پيش

در مجلس به دليل مبارزه با رزم آرا تصميم گرفتند نھضت ملی شدن را پيش  تنبسياری معتقدند که چند 
که طی آن  ١٩٤٩ژوئيه  ٢٨در  ١٥بکشند. بھر حال ھر مقصودی از اين کار بوده با پايان يافتن مجلس 

 ١٥نھضت ملی ايران بوجود آمده بود و با نطق آتشين دکتر بقائی و ملکی در آخرين روز ھای مجلس 
آن ی در بين مردم و نمايندگان بوجود آمد که بعدا منجر به ملی شدن صنايع نفت شد. جوش و خروش

شاه بوجود آمده بود ھم با ترفند ظاھری ملی شدن نفت به جوش و خروش ملی گرايی که به ابتکار 
 لهايرانيست ھم سروکد به اشاره انگليس حزب پان شو» مشوب«فراموشی رفت. برای اينکه موضوع 

  اش پيدا شد.

ھرگاه صحبت از مصدق و يا حسين فاطمی می شود، طرفدارانشان فوری گريزی به نھضت نفت می زنندو 
در آن زمان ھنوز حسين فاطمی و دکتر مصدق در مجلس نبودند آنرا به اين دوتن نسبت می دھند ولی 

  ث نھضت نفت شده باشند. حسين فاطمی در آن زمان در فرانسه بود. که وار

به ايران آمد و حتی در آن روز ھا روز نامه ھم نداشت و اولين روزنامه  ١٣٢٧سال  حسين فاطمی در
  منتشر شد.  ١٣٢٨امرداد  ٨او در 

و اصال ارتباطی  که عمال نھضت ملی ايرانبعد از پايان دوره چھاردھم مجلس شورای ملی، در حاليکه 
ش از حسين فاطمی و مصدق، آغاز شده بود بنا به دعوت نمايندگان عمال ، پي ت،شابه ملی شدن نفت ند

شھريور با مصدق مصاحبه  ٢٥روزنامه نگاران در  ١٣٢٨شھريور  ٢٣اقليت مجلس چھاردھم در روز 
چسبانده شد. جالب  نھضت ملیمفصلی در خانه اش در احمد آباد انجام دادند و به اين ترتيب مصدق به 

مصدق بکار گرفت نھضت مورد تائيد آمريکا، شوروی و ايادی حزب توده و شاه توجه اينکه با لحنی که 
  امرداد به آن خاتمه داده شد.  ٢٨قرار گرفت، نھضتی که با 

ايرانيان صاحب «صريحا اعالم کرد:  ١٩٤٧سپتامبر  ١١جورج آلن سفير آمريکا در ايران در تاريخ 
سادچکوف  -خانه و مختار در امور کشور خود می باشند، آنان آزادی کامل برای رد و يا قبول قرار داد قوام

تھديد و ادعائی که  دارند و اگر تصميم به رد کردن آن بگيرند دولت آمريکا در مقابل ھر گونه رويه
وی با اين قبيل بيانات مشوق نمايندگان در » شورويھا پيش گيرند به ايران کمک و مساعدت خواھد کرد

  سادچکوف گرديد. -رد قرار داد قوام

در اين زمان دولت انگلستان در ايران به پھلوان پير و ضعيفی شبيه بود که يک پايش در دست نھضت 
دست حزب توده گرفتار بود و بر سينه اش پھلوان قوی و قدرتمند و تازه  ملی ايران و پای ديگرش در

به دوران رسيده ای به نام آمريکا نشسته بود و برروی سرش روسيه قرار داشت و شاه ھم با خيال 
، حزب توده، آمريکا و روسيه با بی موقع ملی شدن نفتراحت بر او سيلی ميزد. ولی با علم کردن شعار 

ت برخاستند. از روز بعد بين مردم در شھرستان ھای مختلف با اعضای حزب توده مبارزه آن به مخالف
  خيابانی به وجود آمد. 
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بنا براين مشاھده ميشود که شروع نھضت نفت به مصدق و حسين فاطمی ارتباط ندارد و آنان ھيچ نقشی 
ولی بعدا که شعار ملی کردن نفت در آغاز بازی نکردند؛ تا اين زمان ايران به عنوان قھرمانی سر پا بود 

  مطرح شد ھمه بر روی اين قھرمان افتادند! 

پيشنھاد غير عملی ملی شدن صنعت نفت در سراسر ايران چند سالی با سرنوشت مردم ايران بازی کرد 
و ضرر و زيان غير قابل جبرانی به  کشور وارد نمود و باالخره ھم ناچار شد عالوه براينکه غرامت 

ه دولت انگليس پرداخت کليه امور مربوط به اکتشاف و استخراج، تصفيه و فروش را به ھنگفتی ب
ھنگامه ای که با دسيسه انگليس و با تحريک کنسرسيومی مرکب از متخصصان خارجی محول سازند.  

که ايران نام داشت را بکلی احساسات ملی  وشعار ملی شدن صنايع نفت مطرح شد وضعيت قھرمانی 
  عوض کرد.

دولت انگليس تا آن زمان ھيچ متخصص ايرانی که بتواند صنايع نفت را اداره کند تربيت نکرده بود. 
بسياری از کار ھای تخصصی ھمه در اختيار انگليسی ھا و غير ايرانی ھا بود و فقط کار ھای عملگی و 

ی ميکردند و انگليس کارگری را به ايرانيان واگذار نموده بود! طبقه پائين ھمه در حلبی آباد ھا زندگ
  حاضر نبود به کارگران نفت بيش از اين رفاه و آسايش تامين نمايد.

دولت روسيه با کمک ايادی حزب توده خود حساب خودش را جدا کرد و با ملی شدن نفت به مخالفت 
يعنی بيست روز پس از تصويب قانون ملی شدن  ١٣٣٠ارديبشت  ٢٨برخاستند. دولت  آمريکا در تاريخ 

ون و نظر دولت ايران حمايت نـمی کند و اگر نفت از دولت نعت نفت رسما اعالم نمود که از اين قاصن
آمريکا  انگليس گرفته شود حاضر به فرستادن متخصص برای اداره صنعت نفت ايران نـــخواھد بود. 

اھد وحشت کرد که پيروز شدن ايران بھر صورت موجب تشويق مردم در ساير کشور ھای نفت خيز خو
شد و منافع آمريکا در اين کشور ھا به خطر خواھد افتاد. انگليس توسط ايادی بنيان کن و دست بسينه 
خود از داخل مشغول تيشه زدن به ريشه بود. انگليس سال ھای قبل از آن ھمزمان با درميان کشيدن قرار 

تائيد رسيد قصد داشت شرکت  داد آرميتاژ سميت که بعد ھا توسط مصدق که وزير دارائی بود اجرای آن به
درصد منافع آنھا به ايران تعلق داشت را يا منحل کند ويا از بين ببرد.  ٢٠ھای تابعه نفت را که حد اقل 

برای خود پيروزی لقب می دھند بدون ھر گونه  اين کار به دست ھمين افرادی که ملی کردن نفت را
شرکت وابسته به نفت بدون دريافت ھرگونه خسارت يا پول  ٤٦و  دياشکال و سوئ تفاھمی به انجام رس

  .  سين فاطمی و دارودسته او انجام شدسھامی به انگليس واگذار شد. اينکار توسط محمد مصدق و ح

خائنانه و يکجانبه اموال  بذل و بخششند به مصدق و حسين فاطمی نسبت داده شود ھمين آنچه می توا
  ايران به نفع انگلستان ميباشد.  

ملی کردن صنايع نفت به نفع انگلستان تمام شد؛ از دو نظر يکی اينکه از شر شرکت ھای تابعه خالص 
به قضيه نگاه کنيم برای  شد و ديگر اينکه سد راه پيشروی شوروی در امور نفت شد و شايد اگر بدقت

  مدتی آمريکا را ھم از پيشروی در بدست آوردن منابع نفتی در خاور ميانه کند و يا بکلی منع نمود. 

  



  گردد؟دنيا چگونه مي

51 
 

امرداد که خود سرانه به کاخ حمله کرد و خواست در آنجا نفوذ نموده  ٢٥اقدامات حسين فاطمی در 
ش مصدق الک و مھر شد ولی وی در مصاحبه وجواھرات و اسباب و اثاثيه دربار را غارت کند با سفار

ثريا رفت «امرداد خود با مطبوعات وقتيکه از ملکه ثريا ذکر کردبا کمال وقاحت و بی شرمی گفت:  ٢٥
  »و ھمه جواھرات را برد و فقط "تنکه اش" در دربار باقی مانده است!

سر ھم کرد. شايگان، رضوی عليه شاه و خانواده اش امرداد تھمت ھای بی شرمانه و کثيفی  ٢٥او در 
عليه شاه صحبت کردند ولی وقاحت و بی شرمی سخنان و تھمت ھائی که فاطمی و جاللی موسوی نيز 

عليه شاه کرد بی اندازه کثيف و مستھجن بود که شاه بعد از دوسال سايرين را بخشيد ولی ھرگز از سر 
اه و ثريا بلکه به تمام ايرانيان بود! تقصيرات فاطمی نمی توانست بگذرد. اھانت ھای فاطمی نه به ش

  فاطمی مطالبی گفته بود که مجازاتش فقط اعدام بود. 

او اسم شاه را "ھيوالی شھوت" گذاشته بود و درمقاالت مستھجن اين مطلب را تشريح می کرد. او در 
اين ھيوالی شھوت خلف الصدق «نوشته بود:  ميشد ننه آن از سوی انگليسی ھا تاميکه ھزي روزنامه اش

که بايد ازمنافع کشورش دفاع کند مردم را به تانک و توپ سپرد  ھمان پدری است که سرانجام در روزی
و خود با کاميون ھای جواھرات فرار کرد (يعنی رضا شاه)  برو ای خائن که تو را اجانب نيز پست و 

نوشته ھای حسين فاطمی زيبنده روزنامه و يا راديو ھا نبود. اونه تنھا به حرمت » حقير شناخته اند
ار گيری و کشيدن واژه ھای کثيف و مستھجن به روزنامه ھا به ھمه ايرانيان بی احترامی بار بلکه با بکدر

خ ثابت کرده است نه رضا شاه بزرگ و نه محمد رضا شاه ھيچکدام جواھر ھای سلطنتی تاريکرده است. 
  و سرتاسر اين پروپاگاندا ريشه انگليسی ودروغ دارد. و اموال ايران را نربوده اند

برو ای خائن، مزدی به تو نخواھند داد زيرا ملت ايران تشنه انتقام «خطاب به شاه فرياد بر آورده بود: 
ار نکرده بود ھرا م در حاليکه خودش تنھا کسی بود که تشنه انتقام بود. اگر مصدق جلوی او» است

  جواھراتی که ھيچگاه از دربارخارج نشده بود توسط او غارت شده بود. 

شاه بعدا برای بازماندگان حسين فاطمی مقرری معين نمود وتا زمان شورش ماليان ھمچنان پرداخت می 
 شد که بر اساس تصويب نامه شورای انقالب خمينی آن مقرری را قطع وفقط از صندوق بازنشستگی،

  حقوق وظيفه بگيران را جايگزين آن کرد. 

  نقش فرقه بهاييگري

(عبدالبھاء) بنيانگزار و رھبر بھائيان بازديدی از آمريکا بعمل آورد وجشن » ابيل اوھا« ١٩١٢درسال
  . شد) و يھوديان برای او بر پاکاتوليک ھاوپروتستان ھا –وسور مفصلی توسط مسيحيان (مورمون ھا 

از فلسطين سفرھايی به غرب انجام داد. عبدالبھا پسر  ١٩١٣تا  ١٩١٠سالگی از سال  ٦٧عبدالبھا در 
بھاء هللا بنيان گذار فرقه بھاييگری به ھمراه او در زندان و تبعيد بسر ميبرد. او جانشين و رييس فرقه 

مسئوليت جامعه بھايی را به گردن  ١٨٩٢مه  ٢٩هللا در  بھايی تعيين شده بود و پس از درگذشت بھاء
  گرفت. 
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عمده جوامع بھايی به کمک انگليسی ھا در ايران قرار داشت. جوامع بھايی ديگری در باکو، آذربايجان 
  شوروی [آران]، عشق آباد، ترکمنستان، تاشکند و ازبکستان وجود داشت.  

تنھا چند تن و در کل جھان چندين ھزاربودند. عبدالبھا  به غرب راه يافت و ١٨٩٠فرقه بھايی در دھه 
برای گسترش آموزش ھای بھايی در غرب راھی سفر ھای اروپايی و آمريکايی شد. نخستين سفرش در 
بيرون ايران به مصر بود. يکسال در مصر اقامت کرد و سپس راھی سفر به آمريکای شمالی شد. اين 

  شيد. سفر نزديک به ھشت ماه به درازا  ک

وی در اين سفر به سراسر اياالت متحده، عمده شھر ھای ساحل خاوری؛ کاليفرنيا وسپس مونترال و 
  کانادا سفر نمود

وی شش ماه ھم عازم چندين کشور اروپايی از جمله فرانسه، انگليس و آلمان شد و سپس شش ماه در 
  بازگشت. مصر اقامت داشت و در نھايت به حيفا

ايلوميناتی ھا و گروه ھای وابسته به آريستوکراسی انگليسی مقايسه کنيد؛ آنان قصد  پيام اورا با پيام
ن چيزی که ھيتلر در پی آن بود، فرقه بھايی ھم اتقريبا ھم ---تشکيل يک دولت و يک حکومت را دارند

دای ميگويد: (ھمه ملل ومذاھب فقط جھان برادری رابرای بشر بوجود آورده اند) اين پيام در حقيقت ص
از آمريکا » عبدالبھاء«است که از قعر گور او بلند شده است. فرقه بھائی بعد از ديدار » آدام وايزھاپ«

  نقش عمده ای در رھبری چنين دنيائی بازی کرد.

ھای سپتامبر در آنجا بود. از فعاليت  ٩به مونترال وارد شد و تا  ١٩١٢اوت  ٣٠عبدالبھاء در نيمه شب 
 -وان به سخنرانی در کليسای موحدين و کليسای سنت جيمز اشاره کرد. ويليام پيترسونتاو در مونترال می

. در آن زمان و پل بروچسی، اسقف کليسای کاتوليک مونترال به ديدار او رفتند گيلرئيس دانشگاه مک
شايد تا آن زمان کسی جز مسيحی ھا حق موعظه در کليسا را نداشت ولی اين دانشگاه و کليسابه 

    ماسون ھا تعلق داشت و چنين اجازه ای الزم نداشت. فرا

 

  ١٩١٢شيکاگو  -ديدار عبدالبھاء از آمريکا پارک لينکلن
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را به نشان شواليه مفتخر کرد. جای بسی شگفتی بود که رھبر » عبدالبھاء«ملکه اليزابت  ١٩١٨درسال 
بستگی دارند برای يک مذھبی کليسای آنگليکن که به عھده ملکه اليزابت است يا سد درسد به آن وا

 ديگری نشان افتخار بدھد.

  

پيش از آنکه خمينی به ايران برسد بسياری از بھاييان که در دستگاه ھای اداری بودند از آمدن خمينی 
آگاه شدند و فوری به ھربھانه ای بود يا استعفا يا با مرخصی ھای بدون حقوق وغيره از ايران خارج 

ستند فرقه خمينی جان سالم برای فرقه بھايی که در اصل مشتق از اسالم است گرچه شدند. بھايی ھا ميدان
  . نخواھند گذاشت ضد اسالم نيستند ولی از  نظر مسلمانان شيعه دشمن فرقه شيعه به حساب می آيند

در نوفل لوشاتوی فرانسه مستقر شد بطورمداوم سيلی ازمالقات کنندگان که بسياری » خمينی«ھنگاميکه 
) انگلستان بودند و درميان آنھا بھاييانی ٦–آی –إی) و (ام -آی-سی)، (سی-بی-آنھا اعضای (بی از

بصورت پنھانی داشت. آنھا با خمينی، ابراھيم يزدی، قطب زاده وبنی صدر معتمدان خمينی مشورت 
  ميکردند.

بودند؛ رسانه ھای پس از جلسه گوادلوپ تمام رسانه ھای دنيا، به ويژه آنان که در کنترل يھودی ھا 
؛ »بالک نوبليتی«وابسته به انگلستان؛ بنياد تبليغاتی بی بی سی، شاخه ھای وابسته به آن؛ نوکرھای 

، شرکت ھای نفتی؛ سياستمداران؛ و حتا وابستگان به روس و چين ھمه راه ھا را برای »کالب رُوم«
  خمينی ھموار و درھا را برويش باز مينمودند. 

سی) ھم ھمه -بی-رده بود ھمه غير مسلمانان نجس ھستند از او پشتيبانی ميکردند. (بیمردی که  اعالم ک
سخنرانی ھای او را بصورت نوار تھيه ميکرد وبرای توزيع درسراسر ايران در اختيار آخوندھا قرارميداد 

  وھمان باعث شعله ورشدن احساسات روستائيان گرديد. 

ھمه مردان وزنان وابسته به بلک نوبليتی ھا؛ به تا ار بودند ابر و باد و مه و خورشيد و فلک ھمه درک
در چنته داشتند بکار بردند. » شاه«بيلدربرگ ھا از راه رسانه ھا و بی بی سی ھر چه برای نابودی 

  ابراھيم يزدی مرتبا ميدان پيدا ميکرد تا به شاه و ساواک حمله کند.  
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ميکرد و به ايران پادشاھی و به ساواک فحاشی ميکرد ھرکس از ھمراھان خمينی با ھر رسانه ای گفتگو 
بی بی سی با ماموريتی که داشت فوری آنرا با کانال ويژه ای که روبه ايران برقرار کرده بود به بوق و 

  کرنا ميکشيد. 

ّهللا خمينی، در رقه تبھکاران اسالمی، ھنگامی که آيتف، حدود دو ماه پيش از پيروزی ١٩٧٨در دسامبر 
ی آزادی سياسی يا دينی بھائيان  تحت حاکميت برد، به پرسشی دربارهلوشاتو در تبعيد به سر مینوفل 

». آنھا يک حزب سياسی ھستند؛ مضّرند. مقبول نخواھند بود«دولت اسالمی چنين پاسخ داد: 
شعاير کننده، پرفسور جيمز کاکرافت استاد دانشگاه راتگرز، سؤال ديگری کرد: آيا برای انجام مصاحبه

  دينی خود آزادی خواھند داشت؟ خمينی که کينه ای نسبت به بھاييان داشت پاسخ داد: "نه".

ھای سياسی و دينی را شنيده بودند ی گروهّهللا خمينی مبنی بر حمايت از ھمهی قاطع آيتکسانی که وعده
طوالنی ضّديت او با  یممکن است اين اظھارات را عجيب و غريب يافته باشند اما کسانی که با سابقه

 .بھائيان آشنايی داشتند تعجب نکردند

در اصل مخالفت خمينی طبق آموزش بود، و اين مورد برای مظلوم نمايی يھوديان و مطرح کردن آنان و 
گرايی بيلدربرگ » فرقه«سرزبان انداختن بھاييان از سوی انگليس و ايلوميناتی ھای وابسته به بخش 

  ھست.وکالب روم الزم بود و 

برای چپاول نفت و منابع طبيعی الزم است آب گل آلود بشود و اين مردان فقط يک ماموريت عالی در 
ھا و آريستوکرات ھای »بالک نوبليتی«زندگانيشان داشتند تابتوانند از منابع طبيعی نظير نفت را بنفع 

  انگليسی غارت نمايند. 

باقيست دراين ميان فقط شخصيت ھا و بازيکنان اين اھداف آنھا از آن زمان تاکنون ھنوز به قدرت خود 
نمايش عوض شده اند؛ بنابراين برای انسان ھائيکه درجامعه ھوشمند زيست ميکردند باعث تعجب نبود 

  تا کشف کنند چگونه دخالت عظيم دولت انگليس باعث ظھور قدرت خمينی شد. 

شاھان قاجار مانند شاھان صفوی  افزايش يافت.) ١٩٢۵-١٧٩۶قدرت فقھای شيعه در دوره قاجار (
ادعای نيابت امام و رھبری دينی نداشتند. بنابراين نقش نايب امام غائب مھدی در اين دوره خودبخود به 
فقھای شيعه سپرده شد و ھمچنين مفھوم "نيابت عامه" که در اواخر دوره صفوی شکل گرفته بود در 

  دوره قاجار بيشتر تقويت شد. 

برسد. درحاليکه در انگلستان ملکه » الوھيت«در ايران به مقام » شاه«ا نميخواستند انگلستان و روس ھ
قرار دارد. اين بدان معنی است که ملکه انگلستان نقش کليسای انگلستان » مدافع دين«انگليس در مقام 

ور ولی و اسکاتلند و ھمه کليساھای موجود در بريتانيای کبير و از جمله طبق قانون پادشاه کشور پھنا
  گسترده بصورت مشترک المنافع به حساب می آيد.  

در ايرلند  ١٨٦٩کليسای متشکلی در قالب مذھبی ندارند واين از  Walesتنھا ايرلند شمالی و ويل  
در ويل ھمچنان برقرار است.  چون برخی از کشورھای مشترک المنافع دارای  ١٩٢٠شمالی و از 
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ھندوستان سدھا گونه مذھب را دنبال ميکنند عالوه بر نقش ملکه  کليسای متشکلی نيستند وبرخی مانند
  در کسوت مذھبی وابسته به کليسا ملکه از ديگر مذاھب جاری در آن کشور ھا ھم پشتيبانی ميکند.

تا در قرن نوزدھم شمار مجتھدان شيعه بسيار افزايش پيدا کند و ھم  کرد کمک انگلستانيه ھمين دليل 
ن روحانيون شکل بگيرد. به ترتيبی  که در صدر آن مرجع تقليد به عنوان مجتھدی سلسله مراتب در ميا
  گرفت و آيت خدا در روی زمين لقب گرفت.ھا در ميان مجتھدان قرار دارای باالترين توانايی

بدين ترتيب روحانيون ھم درجات مختلف پيدا کردند و ھمه از سطحی که در آن بودند راضی نبودند. در 
ه ھمچنين علما گام به گام امتيازھای منتسب به امام غائب را از آن خود کردند، امتيازھايی چون اين دور
امر به معروف و نھی از منکر و امر به جھاد. استفاده ، صدور احکام حد، ، امامت نماز جمعهسھم امام

ناميدند نيز از می "عتعلما از "تکفير" برای حفظ ارتدکسی و منزوی کردن تفاسير ديگری که آن را "بد
   .ھمين دوره در تاريخ ثبت شده است

در اين دوره ماليان صاحب کتابی بنام رساله شدند که از نوشته ھای کلينی اقتباس ميشد و پولی بنام 
خمس به آنان تعلق گرفت تا دغدغه زندگی نداشته باشند. البته موقوفه اوود (عود) ھم درآمد ديگری بود 

 رای ماليان تعيين کردند.که انگليسی ھا ب

کرد. دو کشور روسيه و انگليس نيز با ھم در رقابت بودند تا نفوذ در دوره قاجار فقر و بيعدالتی بيداد می
ھر چه بيشتری در منطقه و از جمله ايران داشته باشند. در حالی که گروھی از سياستمداران و بازرگانان 

ماندگی ايران جمله در عرصه نظامی، به فکر يافتن علل عقبھای فرنگستان، از در روبرويی با پيشرفت
آوری به مظاھر تجدد برآمدند، بسياری ديگر، چه معمم و چه مکال، سرخورده از و جبران آن با روی

 .گشتند که نجاتشان دھدوضع موجود و حکومت و روحانيون به دنبال کسی می

ھا انتظار بازگشت امام دوازدھم را در از شيخی در ھمين دوره بود که جنبش شيخيه پا گرفت. بسياری
چون ماليان دکان خودرا متزلزل يافتند تکفير آنان  .داشتند، يعنی ھزار سال پس از غيبتش ١٨۴۴سال 

 .اين جنبش فرقه ای مشتق از اسالم را به حاشيه راند

اعالم  ١٨۴٣ر سال نخست د )١٨١٩محمد شيرازی (متولد پس از آن يک سيد جوان بازاری به نام علی
کند و خود را نيز امام غائب در کربال ظھور می) ١٨۴۵ژانويه  ١٠ھجری ( ١٢۶١کرد که در آغاز سال 

 ، سواربر اسب سفيد با شال سبز به کمر با شمشير و سپر خود را ظاھر کرد."باب" امام دوازدھم خواند

ظره با آنھا و تحمل حبس و شکنجه در با وجود چند بار تکفير علما و شرکت در منا  محمد شيرازیعلی
ادعا کرد که امام غائب شيعيان خود اوست و به  ١٨۴٧شيراز و اصفھان و آذربايجان در پايان سال 

کند چون آخر زمان رسيده است. روحانيون ادعای او عنوان مھدی و قائم، قوانين اسالم را ملغا اعالم می
  .که او وعده داده بود که پيامبری جديد نيز در راه است دانستند بخصوصرا تعرضی به اسالم شيعه می

  موقوفه اوود (عود)

اولين نمايندگان و ماموران حسابگر و نفع طلب انگليسی که جز تعصب شديد در مورد عظمت بريتانيای 
کبير، ھيچ تعصب ديگری مخصوصا از نظر مذھب نداشته اند ضمن بررسی ھای دقيقی که از ھمان ابتدا 
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ن به عمل آوده اند، متوجه استفاده ھائی که می توانند از پيشوايان بزرگ روحانی به عمل آورند در ايرا
  شده اند. 

اينان ابتدا در صدد برآمده اند که روحانيون بزرگ وقت را با وسائلی که ھميشه در اين قبيل مواقع معمول 
ازند. اما ظاھرا در اين راه موفقيت می باشد، تطميع کرده و به انجام خيانت ھای مورد نظر خود وادار س

چندانی نصيبشان نشده است. زيرا ھمواره يکی از مھمترين وسايل ماموران استعمار گر برای وادار 
ساختن اھالی کشور ھای ديگر به خيانتکاری پول بوده است. ولی اين روحانيون بزرگ با در اختيار 

، احساس احتياج به پول نمی کرده اند تا اينکه داشتن در آمد سرشار موقوفات و وجوه شرعيه فراوان
  خود را در مقابل دريافت مبلغی در اختيار بيگانگان قرار دھند. 

وسيله مھم ديگر ماموران استعمار، رساندن ايادی خود به مشاغل و مقامات حساس و عالی از طريق 
ن پس از نيل به آن مقامات و تبليغ، انواع صحنه سازی ھا و حتی جنايت بوده است، با اين شرط که آنا

مشاغل ھر اقدام خيانتکارانه ای را بی چون و چرا به مرحله اجراء در آورند. اين امر نيز نمی توانسته 
است در مورد آن روحانيون بزرگ قابل اجرا باشد، زيرا آنان به قدر کافی در نظر مردم محترم بوده اند 

  و احترامی باالتر، برای آنان دست و پا کنند. و ماموران استعمار، نمی توانسته اند مقام 

وسيله ديگر ماموران استعمار گر استفاده از زنان جوان و زيبا بوده است که از اين حيث نيز ھمواره 
ھر يک از آنان گذشته   وفور نعمت، وجود داشته است و دارد! يعنی زحتی برای ھر روحانی درجه دوم ني

اگر ھيچ يک غالبا در حرمسرای خود تعدادی زن صيغه ای ھم داشته اند. از يک يا چند زن عقدی دائمی، 
بازگشت زن به شوھر و ازدواج » محلل«نبود با سه طالقه کردن برخی زنان از شوھرانشان واسطه 

  دوباره باب دندان اين دستار برسران بوده است.

است که مرکز مذھبی اصفھان و  در ھر حال دراين شرائط دولت استعماری انگلستان به اين نتيجه رسيده
روحانيون موجود در آن به دردش نمی خورد و از اوائل دوران  قاجاريه تصميم گرفته است که مرکز 
جديدی در جا ھای ديگر تاسيس نمايد و در آن مراکز از ھمان ابتدا روشی را معمول دارد که ھيچکس 

رھبری شيعيان دست يابد. به عبارت روشنتر،  جز ايادی و نوکران گوش به فرمان خودش نتوانند به مقام
نيل به مقام مرجعيت يا رھبری شيعيان را وسيله تطميع برای افراد خائن و ريا کاری قرار دھد که برای 

  سر سپردگی و خدمت به انگلستان آمادگی دارند. 

تاده است. زيرا در اجرای اين تصميم، قرعه فال جھت تاسيس مراکز مذھبی جديد بنام "کربال و نجف" اف
اين دو شھر در آن زمان در قلمرو امپراطوری سنی مذھب عثمانی قرار داشته اند و با توجه به تعداد 
قابل توجھی افراد شيعه مذھب در بين النھرين آن زمان و عراق کنونی، دولت انگلستان می توانسته است 

م ھم بر عليه دولت عثمانی و ھم بر در زمان ھای مقتضی از اين مراکز شيعه مذھب مانند شمشير دو د
  عليه دولت ايران استفاده کند. 
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يعنی اوال؛ به علت خارج بودن دو شھر از قدرت و تسلط دولت ايران، مراجع تقليد مقيم آنھا بتوانند، 
بدون دغدغه خاطر و ترس، به صدور ھر فتوائی بر عليه ھريک از زمامداران و قدرتمندان در کشورايران 

  نند. مبادرت ک

اما شواھد موجود نشان می دھد که دولت انگلستان کاظمين و سامره را نيز از ياد نبرده بوده است. به 
اين معنی که پيش از آنکه کربال و نجف را به عنوان مراکز جديد مذھبی شيعيان انتخاب نمايد در مورد 

آن قرار دارد بررسی ھای  از امامان شيعه در تناين دو شھر مخصوصا در مورد کاظمين که مدفن دو 
  کافی بعمل آورده است. 

کسيکه مامور انجام بررسی ھای جامع در تمام زمينه ھای مورد نظر در کاظمين، به ويژه برآورد ھزينه 
ھای الزم برای تاسيس يک مرکز مذھبی شيعه، در آن شھر بوده ظاھرا نام سيد صالح را به خود بسته 

  بوده است. 

ی کامال اروپائی ولی با لباس روحانيون شيعه مذھب لبنان بوده، به ناگھان در سال اين شخص با قيافه ا
ميالدی) با شجره نامه ای مشکوک در کاظمين پيدا شده و مدعی گرديده  ١٧٨٣قمری (برابر با  ١١٩٧

  است که چون در لبنان جانش درخطر قرار داشته، لذا از آن کشور فرار کرده است.

الح، خود را به عنوان فرزند سيد محمد شرف الدين (ابن سيد ابراھيم شرف اين شخص، آقای سيد ص
الدين) که يکی از پيشوايان مذھبی شيعه لبنان بوده معرفی می کرده است. ما در حال حاضر ميدانيم که 

سال قبل از مھاجرت مزبور) در لبنان وفات يافته  ٥٨قمری (يعنی  ١١٣٩سيد محمد شرف الدين در سال 
  لی  نمی دانيم که سيد صالح در زمان مھاجرت به کاظمين چند سال از سنش می گذشته است. بوده و

ناميده می شود، مرکز حکومت سلسله ای از » اوتربرادش«و اما منطقه اًًود يا عوود که ھم اکنون ايالت 
پس از  سادات شيعه مذھب که ھم وزيران و رجال اصلی امپراتوری تيموريان در ھند بودند و ھم خود

  آن، سالھا پادشاھی مستقلی داشتند. 

ازآن سرزمين زرخيز بخشی از امالک و عوايد وقف طالّب و روحانيون عتبات عاليات شده بود که در 
توسعه و تحکيم حوزه ھای دينی عراق تأثير بسياری داشت. اما سلطه تدريجی کمپانی ھند شرقی بر 

 اوضاع اين موقوفات و عايدات را دگرگون کرد.ھندوستان و انقراض امپراتوری اسالمی ھند، 

قمری سلسله ای از سادات ايرانی تبار  ١٣و  ١٢اََود، از مناطق شيعه نشين شمال ھند است که در قرون 
و شيعه بر آن حکومت داشته اند. برخی از اعضای اين سلسله، از ديرباز مبلغی ھنگفت را وقف عتبات 

فقھا به مصرف طالب و روحانيون برسد. از اين پول، در تواريخ با عاليات کرده بودند که تحت نظارت 
و غيره » موقوفة اََود«، »تنخواه ھند«، »پول ھند«، »خيرية ھنديه«، »وثيقة ھندی«تعابير گوناگون: 

  ياد می شود. 

م) و سرکوب وحشيانة قيام مردم آن سرزمين  ١٨٥٦انگليسيھا پس از منقرض ساختن حکومت اود (
بر  در حسابی با بھره مرکب در انگلستان نگاھداری ميکنند و موقوفه را در اختيار گرفته و م) ١٨٥٨(
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توزيع آن در عراق چنگ انداختند. بديھی است آنان ھمه جا موذيانه در پِی مقاصد شوم خويش بودند و 
ريق مجتھدان به تفسيری جديد کرده و باأل خره نيز چون از ط ،بدين جھت نيز ھر از گاه از ُمفاد وقفنامه

مقصود خود نرسيدند، پس از اشغال نظامی عراق در جنگ جھانی اول با اين بھانه که پول مزبور را 
می کنيم! اداره ای باز کرده و خود » به دست خود تقسيم«و ما » مجتھدين به فقرای طالب نمی دھند«

  مستقيماً به پخش وجوه پرداختند! 

ھايی چون شيخ انصاری (که اول بار در زمان او کنسولگری انگليس با مالحظة اين جھات بود که شخصيت
در پخش موقوفه دخالت کرد) از قبول پول مزبور از دست کنسول انگليس امتناع جستند و با اين کار، 

  ديپلماسی لندن را در دستيابی به اغراض دراز مدت خويش ناکام گذاشتند.

ند در بغداد برای تقسيم در ايران و بين النھرين قرارداده اولين موقوفه ای که در اختيار شعبه اوقاف ھ
شد، قريب يکصد لک روپيه بود که به پول ايران در روزی که وقف گرديد در حدود سيصد ميليون قران 
می شد. نايب السلطنه ھندوستان اين موقوفه را که ظاھراً متعلق به (صوبه اود) فرمانروای لکنھو بود، 

آن که يک زن رقاصه شيرازی االصل بشمار می رفت، بنام سپرده ثابت در بانک ولی در حقيقت واقف 
دولتی انگلستان در لندن به امانت گذارد، تا سود و ربح آن ھمه ساله به تھران منتقل شود و در اختيار 

 شعبه اوقاف ھند در کنسولگری بغداد قرارگيرد. 

ميالدی  ١٨٥٠از سال «س در ايران می گويد: کتاب حقوق بگيران انگلي ١٠٣اسماعيل رائين در صفحه 
) به موجب اسناد رسمی حکومت ھندوستان و وزارت خارجه انگليس در حدود ششصد ١٩٦٧تا کنون (

نفر از علما وروحانيون از وجوه موقوفه سفارت فخيمه انگليس درتھران و کنسولگری بغداداستفاده کرده 
تن را شايسته   ٦٠٠ھر چند رائين اعالم اسامی » داده انداند و حتی عده ای از اينان رسيد کتبی نيز 

نمی داند ولی اسامی را که اعالم کرده و نقش آنان در ارائه خرافات و گسترش عزاداری به ده روز اول 
محرم، به خوبی به پرسش باال پاسخ می دھد. رائين دراين کتاب فقط علمای حقوق بگير شيعه را مد نظر 

نی شايد چندين برابر اين تعداد باشند چون تعداد اھل سنت و علمای آنان بيشتر از دارد. حاال علمای س
نفر از حقوق بگيران انگليس در عراق و ايران به ترتيب سيد بحرالعلوم و  ٢شيعه است. برای نمونه 

کتاب ذکر شده است  ١٠٨و ١٠٦، ١٠٣آخوند مال آقا، مشھور به فاضل دربندی که نامشان در صفحات 
گذار اصلی گسترش اصلی عزاداری به دھه محرم و مبتکر و مروج قمه زنی و عزاداری ھای  پايه

نامشروع، که نيرنگ مرموز استعمار برای کنترل اسالم و عوامل وابسته به اسالم که آخوند ھا باشد 
  ميباشد.

مداری و گلپايگانی خمينی يکی از جيره بگيران موقوفه عوود (اوود) بود. او ميدانست آيت هللا کاظم شريعت
ھم از گيرندگان موقوفه عوود ھستند، به ھمين دليل با اشاره به موضوع آنان را از سرراه خود برداشت. 

» جنده«زيرا ھيچ يک از ماليان وابسته به مستمری عوود حاضر نيستند نامشان با پول فاحشگی يک 
  عجين شده باشد.

  



  گردد؟دنيا چگونه مي

59 
 

  چگونه گردش دنيا در ايران اثر گذار شد

در کالب ھتل  ١٩٧٩آوريل  ٢٩و  ٢٨، ٢٧و ھفتمين کنفرانس وديدار بيلدربرگ در سه روز  بيست
در شھر بادن اتريش با رياست   Chubhotel Schloss Weikersdortشالس واکرسدورف  

  جلسه لرد ھوم تشکيل شد. 

اران، صاحبان تن از بانفوذ ترين شخصيت ھا که از سامانه ھای گوناگون جھانی، دولت ھا و سياستمد ٩٥
کشتيرانی، صاحبان بيمه ھای بزرگ، بانکداران و روزنامه نگاران و از جمله استادان دانشگاه انتخاب 

  شده بودند در اين جلسه شرکت داشتند. 

  کشور اروپايی و آمريکا و کانادا آمده بودند.  ١٦ھمه اين آدم ھای بانفوذ تنھا از 

مه شرکت کننده ھا در پايين ترين سطح شخصيتی خود در اين با توجه به رويه قانونی اين ديدار ھا ھ
دولت ھا وسازمان ھای متبوع خودرا درگير اين گفتگو ھا کرده باشند. جلسه سخن ميگويند، بدون آنکه 

  ھرکدام آزادانه سخن ميگويند و ھمه حرف ھای آنان بکلی سری و محرمانه ميماند. 

  برنامه اصلی اين ديدار اين بود: 

 کلی اوضاع پولی بين المللی و اثر ھمکاری ھای اقتصادی.وضعيت  -١
 ايجاد نا آرامی در خاورميانه و آفريقا به سود کشور ھای غربی. -٢
 بررسی اوضاع کلی دنيا.  -٣

در ھمين ھنگامه که اين بخش را مينويسم، مسئله نرخ ارز و جنگ دالر و ارز در جمھوری اسالمی در 
تومان بلکه  ٦،٢٠٠ن روحانی اعالم کرده است نرخ دالر نه جريان است، و با وجود آنکه دولت حس

 ٤،٢٠٠تومان باشد وھرکس دالر اضافی داشته باشد مجرم وھرکس دالر را باالتر از  ٤،٢٠٠بايستی 
  تومان بفروشد قاچاقچی به حساب آمده و مورد تعقيب قانون قرار خواھد گرفت. 

جلسه مسئله نرخ ارز ھا در دنيا بوده است. ھمان روز ھم درجلسه بيلدربرگ يکی از موضوع ھای 
رو به ضعف است و اين  ،رخ تسعير ارز در دنيا با يک سير نزولی تندن«شخصی بنام ريچاردسون گفت: 

او ھمچنين گفت پايين رفتن نرخ ارز ھا در دنيا موجب پايين » وضعيت در اين ھنگامه قابل تحمل نيست
  شود و مسئله تنظيم قيمت ھارا با مشکل بزرگی مواجه ميکند. رفتن قيمت کاالھايی ميشود که توليد مي

به ھمه  ١٩٧٩تا سال  ١٩٧٠اين يکی از اشاره ھايی بود که شاھنشاه در ھمه گفتگو ھای خود از سال 
کشور ھای وارد کننده نفت و صادر کننده کاال ھای صنعتی و تجارتی ميکرد. شاھنشاه ميگفتند؛ شما اگر 

را پايين آھن  ،ايين باشد بايستی در مقابل قيمت کاالھای صادراتی خود مانند گندمميخواھيد نرخ نفت پ
نگاه داريد. قيمت ھواپيما و وسايل يدکی نظامی را در پايين ترين قيمت پيش از افتادن قيمت نفت به ما 

  بفروشيد. 
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ری ميکرد که ولی حرفی که آقای ريچاردسون در آن جلسه ميزد نگرانی شرکت ھا و صنايعی را يادآو
ناچار ميشدند با نرخ پايين ارز اتومبيل يا يخچال و اجاق گاز و پمپ آب يا وسايل صنعتی ديگر را پايينتر 

  بفروشند. 

آقای ريچاردسون، را آقای ھوفمير ھمراھی ميکند و او ھم ميگويد اثر مستقيم پايين رفتن قيمت ارز ھا 
و استقبال است ولی به خدمات و کاالھای ارائه شده گرچه در برخی روابط اقتصادی بسيار جالب توجه 

  شيوه اداره مارا آھسته ميکند.و از سوی ما اثر ناگوار دارد. به اموال ملی و خارجی ما صدمه ميزند 

ونه گگفتيم يکی از موارد گفتگو در آن جلسه بيلدربرگ ايجاد ناآرامی در خاورميانه و آفريقا بود. چ
  ه را به اجرا در آورد؟بيلدربرگ اين فنومن پيچيد

راه انداخته بودند و اسراييل و يھودی  ١٩٧٣ھمه الم شنگه را از جنگ اعراب و اسراييل که در سال 
ھای ثروتمند در دنيا به آن کمک کرده بودند آغاز شد.  نقشه اين بود که با راه اندازی جنگ اکتبر سال 

ی اين گرانی قيمت به گردن پادشاه ايران بيافتند. تقصير ھا تاقيمت نفت را به ترتيبی باال ببرند  ١٩٧٣
در برابر آن ميخواستند رودزيا و آفريقای جنوبی را ھم زمان با باز گذاشتن دست اتحاد جماھير شوروی 
نا آرام بکنند تا توجه مردم به رودزيا و آفريقای جنوبی متوجه بشود.  در طرح ھای خود تکيه را 

د. طرح بيلدربرگ دھنروی داد مورد بحث قرار ب» انقالب«پس از آنکه توانند مي تاگذاشته بودند  رودزيابر
آن بود که نگذارند نه رودزيا، نه آفريقای جنوبی و نه ايران بتواند به رشد اقتصادی و در نتيجه به 

  مدرنيزاسيون دست يابد. 

تحت تاثير تبليغات قرار در دامن ايرانی ھايی که ھرروز » انقالب«بنابراين امروز ميبينيم آنچه بنام 
ميگيرند گذاشتند روشن است. ايران در مسير مدرنيزاسيون و صنعتی شدن بود و با سرعت ھم پيش 

شاه اشتباه کرد، «ميرفت و ھربار ھم پس از آنکه شورش را با کمک خمينی ببار نشاندند تبليغ کردند 
سال ھم عقب بود. ايران  ٥٠ن شده در صورتيکه ايران برای مدر» شتاب زيادی در مدرنيزاسيون داشت

ولی در ايران نفت فوران کرد رو به مدرنيزه و ثروتمند شدن برود.  ١٩٠١ميتوانست روزی که در سال 
ويليام ناکس دارسی آن عامل انگليسی که خودرا استراليايی معرفی ميکرد نميگذاشت و انگليسی ھا نفت 

  را ميخواستند نه مدرنيزه شدن ايران را. 

کامال درگير رودزيا کند. به  ١٩٧٤بيلدربرگ توانست روسيه را در سال  ١٩٧٣سال  ،ی آن نقشهدر پ
در نظر دنيا تغيير کرد و توجه ھمگان به سوی پيشروی ودرگيری رودزيا  ١٩٧٣اين ترتيب طبيعت جنگ 

به جنگ و آپارتايد آفريقای جنوبی بود.  در نتيجه گرچه رسانه ھای غربی ميخواستند توجه مردم را 
اسراييل و اعراب متوجه سازند ولی در اصل نظرشان اين بود که خرابی اقتصاد و نتيجه گيری ھای ديگر 
را به گردن اوپک که شاھنشاه در راس آن بود بياندازند. تبليغ ميکردند اوپک ميخواھد قدرت مطلقه را 

عربستان سعودی صورت دردست بگيرد. درصورتيکه بسته شدن شيرھای نفت از سوی اعراب از جمله 
  گرفته بود نه ايران. 

مردم اروپا به ويژه  در کشور ھای اسکانديناوی مانند ھلند مردم با دوچرخه رفت و آمد ميکردند. اگر 
مسافری از کشوری در سر راه در ھلند توقف و به ھتلی ميرفت صاحب ھتل سفارش ميکرد اتومبيل در 

پ بنزين ھايی که نزديک مرز ھای خروجی بود به مسافرانی شھر نگردانيد، مردم اعتراض ميکنند. پم
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که به کشور ھمسايه ميرفتند بنزين نمی فروخت و سفارش ميکرد در مرز ورودی کشورھمسايه بنزين 
  بخريد. 

در اين ھنگامه که يک کشتی اسراييل در وسط اقيانوس در مانده بود از سوی دولت شاھنشاھی سوخت 
  مجانی دريافت کرد. 

کشيده بودند و در پی آن تبليغات را بدست مزدوران خود » شاه«نقشه را برای سرنگون کردن  چونولی 
را ژاندارم خليج پارس ميخواند و زندانيان را می » شاه«مانند مظفر فيروز که در لوموند می نوشت و 

د.  چنان سال و رشد اقتصادی ايران اشاره داشت، سپردن ٢٥٠٠شمرد و به قيمت نفت و به جشن ھای 
تبليغ ھای پر سروصدا راه انداختند که کسانی مانند اريک رولو نويسنده و روزنامه نگار لوموند ھم دست 

  به قلم شد. روزنامه ھای آلمان و انگليس و بلژيک و ھلند به کار افتادند. 

د که اين گروه بھترين واژه است) ميتوان گرفت اين بو ،پروپاگاندا !نخستين درسی که از اين تبليغات (نه
  شانتاژ و پروپاگاندا و گل آلود کردن آب و گرفتن ماھی را خوب ميدانست.  

امروز  ،يا به گفته ھمين ھا و عوامل وابسته شان يعنی مالھا (انقالب!) ايران ١٩٧٩دليل شورش سال 
برابر  کامال روشن است، مدرنيزاسيون و صنعتی شدن ايران که خار چشم غرب وکشور ھای نفتی بود در

   .سخت حسادت ميورزيدند در بازيافت امپراتوری ايران در راه مدرنيزه شدن» شاھنشاه«پيشرفت 

ديگر پروپاگاندايی که عليه کشور ايران راه افتاده بود ھمه مصنوعی و زير پرچم عوضی و پروپاگاندای 
ور ايران نفوذ دارند، منفی بود. امروز شايد ماليان بيشتر از نفوذ دوران شاھنشاھی در چھارگوشه کش

شيعه تا سودان و سومالی و سوريه و عراق و لبنان کشانده شده و در خليج پارس فرصت ماليان تفوذ 
شده اند. کسی شمار » ماليان ژاندارم خليج پارس«عرض اندام به آمريکا نميدھند ولی کسی نميگويد 

   زندانيان سياسی اين تبھکاران را نمی شمارد. 

به سفارش بيلدربرگ شايع کرده بودند ساواک کسانی را زير شکنجه کشته است ولی  در ھمان روزھا
ھرگز از کسی که زير شکنجه ساواک مرده باشد نام نبرد. کسانی که ميگفتند ساواک کشته يا در رودخانه 

شنا نميدانسته و به دل آبھای  صمد بھرنگی غرق کرده است ھمگی دروغ از آب در آمد و معلوم شد
دوست بسيار  ٢٠١٧اينرا در سال  ان رودخانه ارس زده بود تا از مرز بگذرد و غرق شده است. خروش

  نزديکش در يک گفتگوی راديويی اعالم کرد.

که سروکله خمينی پيدا شد، حزب توده و سپس مجاھدين خلق درميان کارگران نفت  ١٩٦٣از ھمان سال 
نگاه الزم به عنوان عوامل نفوذی خيمه ايران را از درون و حتا در ميان ارتشيان نفوذ داده شدند تا در بز

  .و سست کاری ميکردند در ھم بکوبند. ھمين عناصر بسياری از کارھا را ناتمام ميگذاشتند

پس از آنکه شاھنشاه را با تھديد و آنگونه که ميگويند با گذاشتن يادداشت در اتاق خواب يا در روی 
د از کشور بيرون راندند، ارتش را بی اثر کردند ديگر از ارتش چيزی صندلی اتاق کار ھشدار داده بودن

نماند جز مقداری وسايل، تانک و توپ و ھواپيما که نقشه نابودی آن ھا ھم با جنگ صدام عليه ايران 
  کشيده شده بود. 
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شنگ کسانی که به دربار رفت و آمد داشتند، مانند، رضا قطبی که گرايش چپ داشت، سيد حسين نصر، ھو
، يا شخص ديگری که نھاوندی که تا دفتر علياحضرت آمده بودند، ھرمز حکمت و احسان نراقی، ھرکدام

را برای ميتوانستند يادداشت تھديد آميز  خيلی نزديک تر بوده باشد مانند حسين فردوست يا ديگران،
  شاھنشاه جا سازی کرده باشند. 

ساله نميتوانست به درستی از آن بھره  ٧٨ولی آيت هللا قدرت منطقه ای ارثيه شاھنشاھی بجا مانده بود 
سال نميتواند دولتمداری بکند. برخی از استان ھا مانند کردستان  ٤٠برداری بکند. دولت ھنوز ھم پس از 

ميخوانند سر ناسازگاری » عربستان«و خوزستان که در يادداشت ھايی  که از بيلدربرگ ميخوانيم آنرا 
  . طرح توطئه ای است که در جلسه بيلدربرگ کشيده شدھنوز نتيجه آن دارند

را در خود ندارد. » نظم نوين جھانی«قرآن آن خصوصيتی که ايلوميناتی ھا برای اداره دنيا دارند يعنی 
در منطقه به قدری باال رفته است که آمريکا به بھانه طالبانی که خودش » شاه«خالء قدرت در نبود 

ستان حمله ميکند. صدام حسينی که به اشاره آمريکا به ايران حمله نظامی کرده بوجود آورده بود به افغان
بود توسط ھمان آمريکا به نابودی کشانده ميشود ولی جای پايی از آمريکا نيست. ھنوز ھم آمريکا به 

اصال نامی از انگليس نيست و ھرچه جنايت جنگی ھم بوده درستی نتوانسته از نفت عراق استفاده کند. 
  پای آمريکا سنگينی ميکند. به

در نگاھی به گذشته، ميتوان به راحتی دريافت که ھنوز ھم آن طمعی که آمريکا برای کنترل خاورميانه 
است. با ترفند ھای ايلوميناتی ھا و بيلدربرگ  دادهدر سر ميپروراند فرصت درستی در اختيار آمريکا قرار ن

ن بسيار آموزش ديده زمينی و امنيتی خودرا در اينجا و پول خرج کرده، لشگر کشيده، سرباز و مامورا
آنجا از دست داده ولی نفعی که کنترل خاورميانه بود را کامل بدست نياورده. بدست نياورده که ھيچ اين 
ارثيه بين روس و انگليس تقسيم شده وروس کنترل سوريه را در دست گرفته و در پشت پرده انگلستان 

  که نفت خيز ترين بخش کره زمين است را در دست دارد.  کنترل ايران و عراق را

يک چيز يقين است؛ لزومی ندارد که به اوپک مربوط باشد، برای نمونه مکزيک، ميزان نفتی که استخراج 
ميشود طبق نظريه ای پايين آورده شده تا در اثر پولدار شدن کشور ھای صاحب نفت موجب شورش 

به  ٧٩-١٩٧٨خاورميانه ھمانگونه که در سال  کشور ھای در ميان ھای منطقه ای نشوند. ثروت زياد
شورش کشانده شد ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. اين حربه از دست آمريکا بيرون نگاه داشته شده. 

  ممکن است روزی عليه عربستان بکار گرفته شود.

شاه ايران مديريت کردند. زيرا اين ترفند را انگليس و روس با ھمکاری پنھانی وسری با سرنگون کردن 
  مورد نظر بيلدربرگ و در پشت آن مورد نظر آريستوکراسی انگلستان بود.. 

به دليل اينکه گمان ميرود منابع نفتی ابدی نيست و روزی پايان خواھد يافت، بيلدربرگ ترتيبی داده است 
يسم و باجنگ ھای محلی وجنگ تا کشورھای مصرف کننده نفت بقدر نياز وارد کنند وبيش از آن با ترور

ھای نيابتی در کنترل ودر زير زمين باقی بمانند. حتا آمريکا را مجبور کرده است از نفت زيرزمين ھای 
   خود استفاده کند. زيرا آن نفتی راکه با قيمت نازل از ايران می آورد را از دست داده است.

ناچار کرده است اين دوکشور در خالی بودن  کمبود نفت در اروپای شرقی و نياز مسکو و چين به نفت،
  ميدان به ايران و مالھا بسيار نزديک بشوند. 
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ھمانگونه که اوپک بال و پر شکسته تالش ميکند تا به خريداران نفت خود نزديک بشود وبرای آنھا 
اقمار  خوشرقصی ميکند روسيه با درايت و به آرامی ولی در روند بسيار حساب شده ای تالش دارد تا به

خود نزديک بشود. کمبود نفت در بازار نفت در پی کنترل نفت در عراق و ايران را نبايستی از نظر دور 
  داشت. 

موازنه قدرت در منطقه خاورميانه پس از بيرون راندن شاھنشاه دو جنبه بسيار مھم را از خود به ارث 
بھار «ولت ھا که زير تبليغات بزرگی بنام گذاشته است. پيش از اشاره به آن بايستی ترفند متزلزل کردن د

راه انداخته شد را فوری يادآوری کرد. کشورھای عربی ميبايستی به موقعيت تزلزل می افتادند » عربی
و اين ترفند برای اينکه لو نرود از تونس آغاز شد.  ولی در دراز مدت به عربستان خواھد رسيد. نشانه 

 ھای آن بسيار روشن است. 

ھمی که در خاورميانه قابل توجه است موضوع جنگ ھای فرمايشی بين اعراب و اسراييل يا نخستين م
است که گاھی به سوريه ھم سرايت ميکند و چون ماليان در حفظ مرز » فلسطين و اسراييل«بھتربگوييم 

توسط  ھای خود بازوی امپراتوری ايرانی را تا به سوريه و لبنان دراز کرده اند اسراييل ھرچند يکبار
ميديای گسترده خود نيشی به ماليان ميزند. سعودی ھا در گذشته بسيار پشتيبان فلسطينی ھا بودند ولی 

گرفته اند.  به نيابت روسيه ھای تھران» شيعه«ھا است از آن استراتژی دست کشيده اند وجای آنرا لسا
اين ميان برنده اين کشمکش  امروز فلسطينی ھا دو منبع ياری مالی در اختيار دارند. فلسطينی ھا در

زيرا خاطرجمع ھستند که آن پشتيبانی مالی حضور دارد. به ھمين دليل در جنوب لبنان مرتب ھستند 
مزاحم اسراييل ميشوند، تا آنجا که با استفاده از پرنده ھای بدون سرنشين کنترل از راه دور حتا به درون 

قذافی  ھای سياسی و مالی رات ممکن نميشد مگر ياریمرز ھای اسراييل وارد ميشوند (درون ھا). اين ج
  از لبنان و ياری خمينی از ايران به سوی آنان سرازير نميشد. 

گرچه آمريکايی ھا قذافی را با ترفند ھای مفتضحانه ای از ميان برداشتند ولی جز بی آبرويی و مقداری 
نتوانسته اند به درون  ھم ھنوز ،ردندبدست نياو چيز ديگری خطر بين المللی عليه خودشانو  تروريسم 

  ماليان ايران وارد بشوند.

دوم آنکه؛ برخی کشور ھای منطقه تنھا از اينکه خطری از سوی جمھوری اسالمی آنان را تھديد ميکند 
برای خود مشروعيت ميخرند ويکی از اين کشور ھا اسراييل بوده و ھست که يکی دوسالی است که با 

بن سلطان در عربستان سعودی ابزار وخوراک برخی از رسانه ھای بين المللی را برسر کار آمدن محمد 
   تکميل کرده است.

سناريو اسالمی طوری نوشته شده است تا قويتر از آنچه که ھست جلوه بکند. برای نمونه در درون 
ند و درسد آن کرد که اغلب کومونيست ھست ٢٠درسد آنرا جماعت شيعه تشکيل ميدھد و  ٥٥عراق که 

کنترل نفت بلکه کنترل سياست منطقه  شيعه ھا ميباشند، نه تنھابيشتر کارکنان نفت از ميان ھمين کردھا 
ای عراق را در اختيار دارند. اين کنترل ظاھرا در دست ماليان جمھوری اسالمی ولی در اصل در کنترل 

  روس و انگليس قرار دارد. 

ست ولی افسران کامال آموزش ديده آن حزب که در ارتش درست است که حزب بعث در عراق نابود شده ا
بصورت يک دمل چرکی از سوی ماموران » داعش«عراق بودند ابزاری بود که بصورت يک اپيدمی بنام 

موساد، سيا و عوامل عربستان سعودی با پول قطر برای کنترل عراق وسوريه سازمان داده شد ولی 
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ان (بخوانيد ايران) به بار ننشسته از ريشه بريده شد. کسی ھوشياری روس و انگليس با ھمکاری مالي
نميپرسد داعش آن ھمه اسلحه، پول، تويوتا ھای مجھز به توپ و ضد ھوايی و مسلسل ھای اتوماتيک 

پول و اسلحه وضد ھوايی کجا  هبزرگ را از کجا آوردند و ھنگاميکه داعش دست وپايش جمع شد آنھم
  رفت وچطور ناپديد شد! 

کرد ھای کومونيست که بارزانی در راس آن بود در پی داعش به کناری رانده شدند و تقريبا  امروز
موضوع تجزيه کردستان درنبود مدعی منتفی شده است. ھمان شيوه بزودی در يمن بروز خواھد کرد و 
ی ھمه تالش ھای عربستان سعودی در پی ھزينه سنگين و مصرف ابزار جنگی در يمن که روسيه با آرام

  مراقب آن است به ضرر عربستان پايان خواھد گرفت. 

اختالف ھای بين قبيله ای و سياسی را ھم حل کرده است نزديکی؛ سوريه، ايران، روسيه، ترکيه، عراق، 
و اگر به توافقنامه مصر و اسراييل نگاه کنيم خواھيم ديد با تمام تالشی که اسراييل و عربستان در منطقه 

  آنھم اسالم شيعی مقاومت کنند.» اثتالف اسالم«وانست در برابر ميکنند نخواھند ت

نشانه ھای زيادی دردست است که ميگويد دولت 
عربستان سعودی در روی زمين ھای لغزان قدم ميزند 
و برخالف آنچه که دولت آقای دانالد ترامپ ميخواھد 
عربستان را مستحکم ببيند ولی در اصل چون ھمه 

ن نفت به ويژه، ھمه کارمندان کارگران، ھمه کارگرا
بانک مرکزی و حتا رييس آن بانک يک غير عرب 
است در بزنگاھی که الزم باشد ميتواند عربستان را با 
اشاره ايلوميناتی ھای وابسته به انگلستان برسر 
آمريکا خراب کند. و نتيجه آنکه نه آمريکا پول اسلحه 

زان ھای فروخته شده را خواھد گرفت نه نفتی که ار
  از عربستان ميبرد را در اختيارخواھد داشت. 

البته ترکيه ھم با وجود برپا کردن کودتای مصنوعی 
از سوی اردوغان در روی گسل ھای زلزله سياسی 
قرار دارد. گرچه شيوه  اداره عربستان و ھمچنين 
ترکيه با شيوه اداره ايران دوران شاھنشاھی بسيار 

سير مذھبيون سنی متفاوت بوده باشد. ترکيه سخت ا
است ولی بسيار، بسيار متاثر از آتاتورک ميباشد و 
اردوغان سخت مسلمان نتوانست مردم را ھمانند 

  ماليان ايران زير رسوم مذھبی ببرد.

  تجزيه ايران

 برتخت نشستن خمينیيعني حدود دو ھفته پس از ) ٢٥١٧-١٩٧٩(، ١٣٥٧اسفندماه روزھای نخستر د
 یھمچون شيوخ و سران وابسته عشاير و نيروھا یاز عناصر ناھمگون »رمشھركميته انقالب اسالمي خ«
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زبان منطقه و امام از عشاير عرب یمرجع تقليد گروھ یشھر تشكيل شد كه شيخ شبير خاقان یمذھب
از تشكيل اين كميته نگذشته بود  یكردند. اما چند روز یجماعت مسجد صادق خرمشھر بر آن نظارت م

را به نام  یمريكا، كميته مستقلآ یخ منطقه و عوامل آنھا با اشغال ساختمان كنسولگراز شيو یاكه عده
ھا يا ستاد رزمندگان خلق عرب، تشكيل دادند. در يكي از اسناد مركز مطالعات و تحقيقات كميته عرب

كميته  یھاكه در جلسه یاز اين شيوخ یديديم يك) ١٩٧٩(، ١٣٥٧ اسفند ١٥جنگ آمده است: حدود
، يك ساختمان ديگر كنار ساختمان كميته یشود؛ و پس از مدتیكرد، ديگر حاضر نمیالب شركت مانق

باشند، فارس مي یگفتند چون افراد كميته انقالب اسالمھا ناميدند و انقالب گرفتند و نام آن را كميته عرب
ود؛ و چون اينھا اھل دھات رسيدگي ش به زبان خودشان به كار آنھا یھستند كه بايست یافراد عام یسريك

دانند، بنابراين بايد كميته مخصوص به خود را داشته باشند. به نمي یباشند و زبان فارسو روستاھا مي
نام ستاد رزمندگان  یايجاد شد كه ابتدا آن را مركز مجاھدين عشاير ناميدند، پس از مدت یاين ترتيب، مركز

خلق عرب خوزستان تبديل شد. فرماندار سابق خرمشھر  یسياسرا به خود گرفت و در آخر نيز به سازمان 
خلق عرب  یفعاليت اين سازمان از ھمان بدو تأسيس، چنين گفته است: تالش سازمان سياس درباره

كردند، یكه آنجا رفت و آمد م یبود و تمام كسان یاول، باال بردن روحيه عصبيت قوم خوزستان در مرحله
و به اين وسيله  يشدپخش م یعرب یستاد نيز مرتباً سرودھا یاز بلندگوھا .دندپوشيیبايد لباس محلي م
  د.كردنیاعالم موجوديت م

و مسائل  یخرمشھر كه كميته انقالب را در برخورد با شيخ شبير خاقان یو انقالب یاز جوانان مذھب یگروھ
كردند. اين كانون ضمن  ینظام -ینام كانون فرھنگبه یديدند، اقدام به تأسيس تشكيالتيمنطقه ناتوان م

را نيز كنترل  یھا و عناصر ضدانقالب، نوار مرزیساواك یكنترل شھر و تأمين انتظامات و دستگير
در آن،  یمذھب یبراي فعاليت نيروھا یھايشدن زمينهو فراھم ینظام - یكرد. با تشكيل كانون فرھنگيم

رويه و یرت خارج شده بود و در معرض دخالت بشھر كه عمالً از محور قد یكميته دوم انقالب اسالم
اعالم انحالل كرد. با انحالل كميته  ٥٨ /١ /٤از عناصر قرار داشت، در تـــــــاريخ  یاعمال نفوذ بعض

كه بشدت مورد  یدادگاه انقالب تبديل شد، امر ی، به ضابط اجرايینظام - ی، كانون فرھنگیانقالب اسالم
 یاز عناصر جبھه التحرير كه دارا یقرار داشت. به اين ترتيب، گروھاعتراض و مخالفت شيخ شبير 

عرب را ايجاد كردند كه مكان آن نزديك محل  یبه نام كانون فرھنگ یبودند، تشكيالت یعقايد و تفكرات بعث
از اين  یداشت و حت ینزديك عراق، رابطه یاين كانون با دولت بعث .خلق عرب بود یسازمان سياس
گروه  ١٣٥٨ديدند. در اوايل سال یآن در بصره آموزش م یكرد و نيروھایدريافت مكشور، سالح 

 یعدنانی نام سيدعلبه یمسئول آن بود و يك روحان ینام شاكر شكوربه یمجاھدين عرب مسلمان كه فرد
 .مذھبي با عرق ناسيوناليستي بود یبافت فكر ی. اين گروه، داراتشکيل شد كردیم ینيز با او ھمكار

 
آمده است: دفاتر جبھه آزاديبخش خوزستان  ١٣٥٨ /٢٧/١ یاسالم یدر سند ستاد مشترك ارتش جمھور
عراق كه اھداف درازمدت  یاند. دولت بعثنام نمودهاند و شروع به ثبتدر بصره و العماره افتتاح شده

از  -بعث است  مرامنامه حزب یاز بندھا یو اصوالً موضوع خوزستان جزو يك -درباره خوزستان داشت 
دست آمده براي مطامع و اھداف از فرصت به تاانقالب، مترصد آن بود  ینخست پيروز یھمان روزھا
مختلف  یھاعراق با اھداف گروه یھابرداري نمايد به ھمين علت، با گذشت انقالب، سياستخود بھره

داخل ايران سرازير شور بهآن ك ینظام یھاخورد و سيل كمكتجزيه طلب در خوزستان و كردستان گره 
 یااين شھر به اقدامات گسترده یھایعراق در خرمشھر و مدرسه عراق یشد. ھمزمان با آن كنسولگر

  .دست زدند
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به وزير كشور نوشت مسلم شدكه  یيھانامه ١٣٥٨ /١٥/٢ در ، استاندار خوزستان،یمدنتا آنکه تيمسار 
دست دارد. مدرسه  یاست و در خرابكار یجاسوساز فعاالن دستگاه  یكنسول عراق در خرمشھر يك

 یرايزن فرھنگ یھا، وليد سامرايی. مسئول مدرسه عراقبود یھا در خرمشھر نيز كانون جاسوسیعراق
  .التحرير خوزستان در عراق بوده استكه قبالً مسئول جبھه بودعراق  یكنسولگر

بود كه شده درست  ید و شرايط طورشده بو یعربي در سطح شھر چيز عاد یھامد شدن چفيه و لباس
داد؛ و اين جو را درست یاش فارس بود، پول نمشد اگر رانندهیم یيك عرب سوار تاكس یمثال، وقت یبرا
  نفروشد.  یفروش است به او چيز یكه شيرين یكردند كه اگر يك فارس به بازار رفت، عربیم

و دست بسته به تھران فرستاد و ياران اورا در مدنی اين وضع را تحمل نکرد و شيخ خاقانی را دستگير 
  د. ردم از بين ب

بنابراين مالحظه ميشود ھنوز ھم ايران در خطر تجزيه قرار دارد و روزی ممکن است گفته شاھنشاه از 
  سوی کسانی که ايران را تجزيه شده ميخواھند به خطر تجزيه نزديک شود. 

  يران را يکپارچه خواسته اند.ولی خوشبختانه تا به امروز انگليس و روس ا

 ! صاحب بانك مركزي و راكفلر  تچيلدور

بانک مرکزی ھای خودشان را در کشور ھای جھان  ،تچيلد به آھستگی ولی با خاطر جمعیوفاميل ر
 آنان کنترل سرمايه ھای بزرگ وقدرت بزرگی را به ارمغان می آورد.برای مستقر می سازند که 

  که رتچيلد ھا بانک مرکزی آنھا را در کنترل نداشت: ھفت کشور بود ٢٠٠٠در سال 

 افغانستان، عراق، سودان، ليبی، کوبا، کره شمالی و ايران.

اتفاقی نيست که اين کشور ھا که در باال ليست شده اند مورد ھجوم و حمله قرار گرفتند و ھنوز ھم مورد 
اين کشور  ،که دليل اصلی زير حمله بودن ھجوم و حمله ھستند و رسانه ھا آنان را بمباران می کنند، چرا

د. قدم نخست برای نبانک مرکزی آنھا را در کنترل ندار و راکفلر ھا ھاتچيلدوکه ھنوز راين است  ھا
اينکه در کشوری بانک مرکزی در کنترل قرار گيرد آن است که آن کشور را مجبور کنند وام بسيار بزرگی 

و بانکداران بزرگ مانند  تچيلد ھاوی آن کشور را درکنترل ربدھکاری بانک مرکز زيرادريافت دارد 
قرار ميدھد. اگر کشوری آن  راکفلر ھا که يکی از صاحبان بانک مرکزی (فدرال رزرو) آمريکا ھستند،

رھبری منتخب بر آن  و راکفلر ھا تچيلد ھاووام را نپذيرد رھبر آن کشور عمدتا يا بايستی کشته شود و ر
کشور اشغال  موفق نشد، ترور (ھمانند آنچه در باره انور سادات انجام دادند) گر قتل وخواھند گماشت و ا

استوار  و بانکداران بزرگ سيستم بانکی روتچيلد ھا می شود و در نتيجه بانک مرکزی تازه ای زير نظر
 ھمه چيز بنام تروريسم نوشته می شود.  به اينسو، ١٩٧٩جالب آنکه از سال  ميشود و
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تا در اثر بی ثبات کردن چرخش مالی زمينه مرکزی بانک ھای غير قانونی درست ميکنند  بانک ھای
چه بسا تمام ساخت و ساز ھايی که در رژيم اسالمی  .فراھم شود و راکفلر ھا ھا تچيلدوفاميل ر تسلط

  ت.بصورت بانکھای جانبی درست شده و مردم را مفلس کرده است زير فشار سرمايه داری بين المللی اس

سال است که از اين راه خودرا در ھر کشوری در روی زمين صاحب اراده کرده  ٢٣٠ياد شده  ھای فاميل
ھر رھبری در جھان را تھديد کرده اند و دولت ھا و کابينه  ند. اين بانکداران و صاحبان پول ھای بزرگا

اند تا نابود شده است. (يونان  کشور ھا را از راه اقتصادی کنترل کرده اند يا اقتصاد را به مرگ واداشته
با گماشتن آدم ھای خود بر بانک ھای  و راکفلر ھا تچيلد ھاوامروز را نگاه کنيد ورشکسته است)، ر

  مرکزی درآمد کشورھا را در کنترل خود قرار ميدھند. 

در  ھمچنين مکانيسم و شيوه اداره دولت ھا را در سطح بسيار بزرگ بانکداری بين المللیبدتر از آن 
، برای آنان مھم نيست کشور نمی دھند مردمکنترل خود دارند، آنان اھميتی به شيوه زندگی شخصی 

اينکه آن اشخاص بی  . مگر شرکت ھای کوچک ورشکست ميشوند يا ھزينه ھای ماليات آنان باال ميرود
امالک زير نام اندازه از حد خود بيرون بروند. (جيم جونز و ھمسرش که از راه اداره يک امپراتوری 

  .)نمونه جنگ پول با روتچيلد ھا بوده است سالھا پيش به ورشکستگی و نابودی کشانده شد ،دين مسيحی

تقريبا بصورتی مرموز مرده است او  ١٩٧٨دنيا آمده بود و در نوامبر  ١٩٣١جيم وارن جونز در سال 
سياليسم ميديد و دستور ھای يک فرقه مذھبی در آمريکا راه انداخت.  او عيسی مسيح را درقالب سو

سوسياليستی ميداد و مسيحی ھارا با دستور ھای ويژه ای که به ديسيپلين ھای مذھبی مسيح وصل کرده 
بود اداره ميکرد. او يک کليسای مسيحی را بصورت معبدی در اينديانا آغاز کرده و سپس آن معبد را به 

نسيسکو فعاليت ميکرد. سپس به کشور گويان کوچ ). بيشتر در ناحيه سانفرا١٩٦٠کاليفرنيا کوچ داد (
کرد. رسانه ھا گزارش ميکنند برخی آزار ھای جنسی در ميان مردمی که او دور خود گرد آورده بود را 
روا ميداشت. سناتوری بنام لئو رايان به اين گروه پيوسته بود و از اين راه پژوھشی را دنبال ميکرد تا 

مشخص شد چون جونز دريافته بود سناتوری در پی پيدا کردن ريزه  ١٩٧٨ پيدا کند چه ميگذرد. در سال
کاری ھای کار او است رايان (سناتور) و کسان ديگری با گلوله کشته شدند. آنان در تيراندازی متقابل با 

تن از آنان بچه  ٣٠٤تن از پيروان خودرا که  ٩١٨آدم ھای جيم جونز کشته شده بودند.  جونز سپس 
با اين فرمان که نوشابه ای بھشتی است و مزه ياری ھای مسيح را خواھند چشيد (سيانور) را  بودند را

ميخورند مرگ را در آغوش   (Cool Aid)به خورد پيروانش داد و ھمگی به فکر اينکه دارند کول ايد
  يدند.اين خودکشی زير فشار کسانی بوده است که اين فرقه مذھبی را مزاحم کارھای خود ميد کشيدند.

شخص ديگری بنام جيمز اورسون بيکر به ھمراه ھمسرش تمی، از راه دعوت به مسيحيت يک گروه 
فرقه ای بزرگی را تشکيل دادند. اين دو در حال تشکيل يک سرزمين موروثی در آمريکا در کارولينای 

آمد)، (چگونه جنوبی بودند.  او چندين کتاب نوشته بود. (آنچه گذشت اشتباه بود زمان مناسب خواھد 
برای آنچه بوقوع خواھد پيوست آماده شويم).  اينھا ھمه پوششی بود برای اينکه بتواند پول ھای کالنی 
از مردم بگيرد. يک رشوه بسيار کالنی به جسيکا ھھان، که منشی دفتر آنان بود پرداخت شده بود تا 

پول در زمينه ھايی در قالب تقلب ھای مالی تجاوز به اورا که در کليسايی رخ داده بود را برمال نکند. اين 
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برآورد شد و آقا بيکر و ھمسرش را متھم به جرم بزرگی کرد و ناچار ھمه سرزمين ھايی که خريده بودند 
تا در آنجا بھشتی بسازند و با مردمی که پول ميدادند در آنجا زندگی کنند را به زندان انداخت و زن و 

بيکر بعدا ھمسر ديگری گرفت و بازھم به تلويزيون آمد و تبليغ گردآوری  شوھر از ھم طالق گرفتند. جيمز
خدا آنانی را که اورا آزار داده اند را «در يک برنامه تلويزيونی گفت،  ٢٠١٧پول ميکرد. او در سال 

ی بزرگ را ميگردانند اورا از ميدان بدر ولی ديگر دير شده بود آنانی که پولھا» ھرگز نخواھد بخشيد
  کرده بودند.

که صاحب خانه ای بسيار بزرگ شده و فرقه ای » مايکل جکسون«خواننده سياه پوست بسيار مشھور 
برای نگاھداری و به گفته برخی برای آزار جنسی کودکان درست کرده بود را به ترتيب مرموزی توسط 

  دی پولدار شده بود.دکترش با مواد مخدر کشتند. او زيا

در کشور ھای زير کنترل بانک مرکزی  ٢٠٠٣تنھا در سال  بانکداران بزرگ مانند روتچيلد ھا و راکفلر ھا
  را در اختيار نداشتند: 

 سودان، ليبی، کوبا، کره شمالی و ايران

کشور توسط يک طرح زيرکانه داخلی حمله به افغانستان طراحی شد و بانک مرکزی آن  ١١در سپتامبر 
 در کنترل قرار گرفت.

  تچيلد نبود: وکشور ھايی که بانک مرکزی آنھا درکنترل فاميل ر ٢٠١١در سال 

 کوبا، کره شمالی و ايران بود.

پس از به راه انداختن شورش ھا 
و تظاھرات در کشور ھای عربی 

تچيلد راه خودرا برای در وفاميل ر
اختيار گرفتن بانک ھای مرکزی 

آسفالت کردند و راه را برای خود 
بسياری از رھبران کشورھا را از 

قدرت خود را  تاميان برداشتند 
  د. گسترش بدھنبيشتر 

اين نگارنده پس از ناپديد شدن 
  ھواپيمای مالزی که ھنوز پيدا نشده مطالبی نوشتم که کپی آنھا در زير گنجانده شده است. 

مالزيايی  ٣٧٠مه ھادی ھا که با پرواز ام اچ ناپديد شدن چھار عضو مھم از طرح فناوری ھماھنگی ني«
 پرواز ميکردند جاکوب روتچيلد بيليونر مشھور را تنھا وارث اين طرح مھم ميکند.
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شرکت ھوايی مالزی ھرروز که ميگذرد  ٣٧٠رمز وراز و پنھانکاری ھای عمدی در اطراف پرواز ام اچ 
سکوت است ھمراه می شود، سايه ای بر ناپديد  بزرگتر و با پنھانکاری و رمز و راز بيشتری که ھمراه با

  شدن می اندازد. بيشتر تئوری ھای توطئه رونما می شوند و در اينترنت ظاھر می شود.

کنترل کننده ھای خرد  ARM يکی از تئوری ھا اين است که ھماھنگی ھای ھادی در سطح آزاد که به 
‘KL-شھرت دارند نوع پيشرفته مدل قديمی  ′٠٣microcontroller KL-می باشند اين داستان  ٠٢

در باره روتچيلد عضو منور الفکر ھا باعث شده است تا ھواپيما نا پديد شود تا حقوق اين چيپ کامپيوتری 
که می تواند در سرتاسر اينترنت غوغايی بپا کند به توطئه گر بزرگ آقای  ٠٣-KL  (کوچک) بسيار خرد

 جاکوب روتچيلد تعلق يابد

 ٣٧٠تن از باالترين کارکنان اين شرکت در پرواز ام اچ  ٢٠کت تکنولوژی آمريکايی بعنوان يک شر
مالزيايی بوده اند که چند روز پيش از پرواز نوعی از چيپ ھای کامپيوتری را ارائه داده بودند که می 

 ٧٧٧توانست در طرح ھای نظامی وسيستم ھای رادار نظامی نقش غريبی بازی کند که ھواپيمای بويينگ 
 ناپديد شد. 

نيمه ھادی ھمواره توليد کننده ميکرو پروسسورو سنسور ھايی برای »  Freescaleفری اسکيل «
سال است اينکاررا ميکند. تکنولوژی که بطور معمول به آن اشاره ميشود  ٥٠تکنولوژی است که 

ادی ھای نيمه ھ«پروسسور (چيپ) ھای کامپيوتری است که بر اساس اعالم شرکت ميتواند بصورت 
 » سيستم ھارا انجام دھند بسيار دقيق مستقل عمل کند و ساخته شده اند تا محاسبات الکترونيکی

شرکت بزرگی است که چيپ ھای کامپيوتری ميسازد، گرچه برخی از چيپ  Freescale فری اسکيل 
نخود و لوبيا که ھای اين شرکت دو يا سه دالر بيشتر نيست ولی چون به تعداد ميليون ھا ميليون ھمانند 

  در حجم زياد مصرف ميشود می فروشد رقم در آمد بسيار، بسيار زياد است. 

مشکوک بوده ام و آنرا  از روز نخست نسبت به ناپديد شدن اين ھواپيما   ھمانطور که مالحظه ميکنيد
ھمه  يک کار غير عادی ميدانستم که بارھا در باره اش نوشتم. ھمانطور که آگاھی داريد به گفته

کارشناسان و متخصصان رادار و ھواپيمايی بسيار، بسيار بعيد است که ھواپيمايی بااين اندازه و عظمت 
اصال ناپديد شده باشد و ھربار ھم تکه يا به اصطالح بازمانده ای ھم در روی اقيانوس نشان ميدھند ھمه 

د ھرگز قصدی به يافتن ھواپيما از فاصله بسيار دور و بصورت نقطه ھای سفيد رنگی است که معلوم ميکن
در گردشگرھا و جستجوگرھا نيست و اينکه بازرسی اطالعات پرواز به اف بی آی داده شده ھم خودش 
يک عمل پنھانکاری را نشان ميدھد زيرا نفوذ آقای روتچيلد در اداره کشور ھا و سازمان ھا به دليل پول 

جعه ای که بوجود آمده روشن شود. ھمانطور که در وثروتی که دارد به قدری است که نخواھد گذاشت فا
پرواز ھايی که ظاھرا مدعی شدند به دو برج نيويورک خورد اصال و ابدا جعبه سياه اين دو ھواپيما ودو 
ھواپيمای ديگر که يکی در نيوجرسی وديگری به ديوار پنتاگون خورده بود ((!!)) نه پيدا شد و نه در 

دنبالش را گرفت ولی ھزاران ھزار نفر مردند وافغانستان و عراق به خاک باره اش صحبت شد و نه کسی 
  و خون کشيده شدند. 

بازھم نقش فراماسونی، ايلوميناتی و يھودی ھا که بيشتر ھم به انگلستان وابسته ھستند در اين بازی 
  ديده می شود.. باشد که روزی مردم آگاه شوند.
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  »و کفتار، پايانی ندارد..طمع و آز، اين ثروتمندان ھمانند کرکس 

(چرا آمريکا ورشکسته است؟)، فدرال رزرو، ھر  در کتاب ديوی کيد Davvy Kiddبنا به نوشته 
 Bureau of Engravingدالر به شرکت چاپی بنام   ٢٣اسکناسی که چاپ ميکند بايستی  ١٠٠٠

and Printing (BEP) شده است، به ترتيبی  بپردازد. اين شرکت در دل خزانه داری آمريکا جا داده
  طراحی شده است که بتواند کاالھايی که جنبه امنيتی برای دولت آمريکا را دارد بخرد. 

يکی از اين کاال ھا کاغذی است که روی آن اسکناس چاپ ميشود. اين خريد را برای فدرال رزرو ميکند 
  که در اصل بانک مرکزی آمريکا است. 

وسايل برای ارتش خريداری بکند، روی آنھا کارتھای شناسايی، اين شرکت ھمچنين مامور است برخی 
دعوت نامه ھا و کارت ھای ورود و ديگر کاغذ و مقوا و فرم ھای رسمی که بايستی از امنيت ويژه ای 

اين شرکت کارگزار بسياری از سامانه ھای دولتی آمريکا است. اين  چاپ ميکنند.برخوردار باشند را 
موادی که سکه ميزنند دخالت ندارد. ھمه سکه ھا از سوی دولت دربخش سکه  شرکت در توليد سکه يا

زنی (ضرابخانه) آمريکا زده ميشود که در واشنگتن وديگری در فورت وورت تکزاس است انجام ميشود 
  بزرگترين توليد کننده مدارک دارای امنيت در آمريکا است.  (BEP)دفتر کنده کاری و چاپ 

دالر برای  ٢٣٠) يعنی يک ميليون دالر چاپ بشود $١٠٠ھزار اسکناس سد دالری ( با اين ترتيب اگر ده
دولت آمريکا آب ميخورد. اين روش سپس ارزش پشتوانه ای را به پول چاپ شده آمريکا ميدھد، درمقابل 

  گرد آوری ميشود.  IRSسرزمين، کار، اموال و امالک ماليات ھايی ميدھند که از سوی اداره ماليات 

معتبر کردن فدرال رزرو به اينکه بتواند پول را کنترل کند (دراصل کنترل تورم را داشته باشد) کنگره با 
آمريکا قدرت بانکھای خصوصی را در کنترل دست ھای ديگری گذاشته است. به گفته ليند برگ، قانون 

کنند. آنان ميتوانند تازه اختيار تورم را در دستان کسانی قرارداده که ھرگاه تورم ميخواھند جاری مي
بورس سھام را با قيمتی سرسام آور برسرمردم خراب کنند و يک ھيجان غفلتی را بوجود آورند و پس 
از سقوط در پايينترين قيمت آن سھام را بخرند. در ھردوصورت منافع بانک داران وسرمايه داران تامين 

وبزرگترين سقوط اقتصادی و تورم در  در بازار بورس انجام شد ١٩٢٩است نه مردم. اين کار در سال 
  آمريکا دولت و مردم را فلج کرد. 

 ها» فراماسون«تمايالت نا بخردانه 

دنيا قادر نبود تا پيشرفت ھای يک کشور نفت خيز خاورميانه ای در شاھراه استراتژيکی تنگه ھرمز و 
اد گرايی مذھبی بخواھد ايران را راه ابريشم را تحمل کند، بنابراين دنبال کسی ميگشت تا با توسل به بني

به دوران قرون وسطا برگرداند. اين نقشه و طرح فراماسون ھا، بيلدربرگی ھا و آريستوکرات ھای 
انگليسی بود. انگليس از زمان رضا شاه بزرگ که از جنوب ايران بيرون رانده شده بود در پی آن بود 

  در ايران را سد بکند. » پادشاھی«تا بلکه جلوی 
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خواسته بيلدربرگ و فراماسون سياستمدار برجسته آمريکا  ٤٢» جون کوئينسی آدمس«ا به روايت بن
شخصيت  و حال ھايی که در ايران النه کرده بودند و مترصد بودند تا ايران را به قرون وسطا برگردانند با

  . ندھمراه بود خمينی 

ھای عمامه به ” خادم“ی كراواتی به ھا” ماسون“پس از تحويل اسناد سرزمين زر خيز ايران از سوی 
، دستگاه فراماسونی جھانی حتی يك روز ھم مردم ايران را به حال خود وانگذاشت ١٩٧٩سر، در سال 

   .تا با ياری ھم بتوانند خود و سرزمين شان را از چنگال مصيبتی برھانند كه بر سرشان آمده است

با يه كار گيری ھمه امكانات و  که ه گير بودو ھم» بزرگمخوف و «سامانه فراموشخانه آنقدر  اين
خود را بر مسند سلطه و ” نوكران سركوبگر“ تاعوامل خود در سراسر جھان، ھمواره كوشيده است 

در ايران،  و تبھکار از ھمين رو، كوتاه زمانی پس از پای گيری اين رژيم سياه .سلطنِت  مذھبی نگاه دارد
ھا بوده ايم كه در ” البی گر“رشت كج سواد و بد سواد، در قالب شاھد عرض انداِم  ماموران ريز و د

اين سو و آنسو با تاسيس موسسات و سازمان ھا و بنياد ھا و شورا ھا، به حمايت آشكار و پنھان از 
رژيم پرداخته و روز به روز پايه ھای آن را مستحكم تر كرده اند؛ تا ايرانيان ھمچنان در َچنَبرة مشكالت 

ھمه اين گروه ھای گمراه کننده به  ند و به مرگ تدريجی خود و سرزمين شان تن در دھند.باقی بمان
ترتيبی از نام رضا شاه دوم (رضا پھلوی) بھره گرفته اند تا ضمن بی اعتبار کردن ايشان سردرگمی 
 بزرگی در ميان اوپوزيسيون به اصالح برون مرزی براه بياندازند. ھيچکدامشان نيتی برای سرنگون

  کردن رژيم تبھکار اسالمی ندارند، جويای پول و مقام و نام خوش آوازه ھستند. 

آرام توسط استعمار پير به سوی گنداِب حكومتی قرون وسطايی  ،سال پيش آرام ٤٠سرزمينی كه از حدود 
  .در غفلِت روشنفكران راستين و ميھن دوستان  پاك نژاد، يك جا بلعيده شد ١٩٧٩كشانده و در سال 

برای دوام اسارت ايرانيان ” فراموشخانه نشينان“انگونه كه اشاره شد، يكی از مھمترين ابزار ھای ھم
چرا  .استعمار، ايجاد موسسات گوناگون در برون مرز بوده است” نفت خوار“در چنگال ھای عنكبوت 

ن، ھر گونه كه اين موسسات می توانسته اند به َمثابة پايگاھی امن برای پيگيری اھداف سياست بازا
ھمدلی ملت ھا و دولت ھای خارجی را برای حمايت از ايرانياِن برانداز، زير نظر داشته و به موقع برای 

بی آنكه افكار عمومی را متوجه سياھكاری ھا و توطئه ھای  .خنثی سازی حركت ھا، دست به كار شوند
  .تاريكخانه ھای اسالمی بنمايند

يس جمھور تازه ای در آمريکا مشتی ھمکار و ھمفکر تبھکاران و در ھر ھنگامه ای و در ظھور ھر ري
تنی که به آقای ترامپ نامه فدايت شوم مينويسند و او  ١٢٠مانند » ماسونی«به راستی حقوق بگيران 

و مشاور امنيتی اش جان بولتون را تشويق به حمله نظامی به ايران ميکنند و کسانی مانند ھوشنگ 
ر مردم ايران جا ميزند ولی از ھمان کاسه ای آبشخور دارد که ماسون ھای ماليی اميراحمدی که خودرا يا

در ايران از آن ارتزاق ميکنند با ھرگونه دخالت دولت ھا برای سرنگونی رژيم اسالمی موافقت ميکنند. 
  اين ھا ھرگز اشاره ای به اختناق و سرکوب وضعيت رقت آور و اسفناک اين مردم در بند نمی کنند.

                                            
٤٢ - Quincy  Adams 
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، حتی در خلوت ھم سر درگوش برای بقای اين رژيم ضد مردمي ھمواره، یك پروردگاِن سفرة آخوندنم
مالی فريبكار برده و به او پيشنھاد داده اند كه برای دوام حكومت و پيشبرد اھداف ضد ايرانی خود با 

يويورک به اشاره به حرف ھوشنگ امير احمدی است که  در سفر خاتمی به نآمريكاييان سازش كند!! 
  او پيشنھاد کرده بود.

 .ميگردد محسوب جھان در مافيايی ترين شبکۀ مخوف و ترين گسترده فراماسونری جريان شک بدون

خرافه  با مبارزه ظاھر حسب بر ميباشد عضو٥،٠٠٠،٠٠٠لژ  ٢٥،٠٠٠ بر مشتمل که عظيم شبکۀ اين
 اين از و است اديان آنان ترويج لیاص ھدف واقع در اما د.کن می بيان خود ھدف به عنوان را پرستی
 .بخشند می تداوم مردمی خودجوش حرکتھای برای ريشه کن کردن را پايانی بی نبرد طريق

 بر تسلط راستای در و دارد قرار صھيونيسم بين الملل سيطرۀ تحت مخوف، شبکه اين حاضر حال در
 ھای رسانه و وفرھنگی سياسی اننخبگ از برخی کشورھا، بومی اقتصاد و بردن فرھنگ ازبين و منابع
 .است کرده ھضم و خود جذب در را جھان سراسر جمعی ارتباط

 اقتصادی، اھداف خدمت در عمالً  مافيايی ماسونی، شبکۀ با خوردن پيوند ضمن ثروت و قدرت مافيای
  .اند درآمده آنان و فرھنگی سياسی

وگويی در گفت لطه آميز او است. ویمغ» استادی« دھه يدک کشيدن عنوان چھاراز  پسسيد حسين نصر
. توضيحاتی داده است شھبانو فرحبه دفاع از خود پرداخته و دربارۀ رياست دفتر » مھرنامه«با ماھنامۀ 

ھای ُعرفا ترين دفاعيهالغريب يکی از درخشان. شکویميخواند» الغريبشکوی«وی اين توضيحات را 
  سالگی بر دار شد.  ٣٣القضات که در عين ای ازگناھی خودشان است. رسالهمبنی بر بی

  به ھمراه پسرش ولی نصر در مشوب کردن ذھن مردم ايران تقالی زيادی ميکنند. نصر حسين 

فرقۀ «و » دولتمرد چھارم«وگو ھمچنين به اتھاماتی تازه نيز پاسخ داده که عمدتاً در دو کتاب در اين گفت
عضويت در دستگاه فراماسونری و يا رھبری طريقه مريميه مطرح شده است؛ اتھاماتی از جمله » مريميه

 و مسائلی که نسبت به تفکرات و اعمال اين گروه مطرح شده است.

او با اشاره به اتھاماتی که دربارۀ فراماسون بودنش مطرح شده است، از عضويت پدرش در تشکيالت 
آيند و برای عضويت دعوتش می فراماسونری گفته و اينکه بعد از فوت پدر برخی دوستانش، نزد او

يافته بود » تضاد با سنت«شوند. نصر به گفتۀ خود فراماسونری را در کنند اما با امتناع او مواجه میمی
داد. او در توضيح اين تضاد به سابقۀ و از اين منظر به عضويت در اين تشکيالت روی خوش نشان نمی

دھد پردازد و به ديدگاه خودش در آن زمان ارجاع میتشکيالت فراماسونری در اروپای قرن ھجدھم می
شايد به ھمين دليل دفتر علياحضرت شھبانو  شمرد.می» گناه«ھا را فراماسون» خواھیمدرنيته«که 

  رييس ديگری بنام ھوشنگ نھاوندی که به عضويتش در فراماسونی افتخار ھم ميکند پيدا کرده بود.
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به جنجال ھميشگی پيرامون روابطش با دربار پرداخته » مھرنامه«ا وگو بنصر در بخش ديگری از گفت
است. او از جمله به ابھامات دربارۀ اشتغال در دانشکده ادبيات دانشگاه تھران به عنوان عضو ھيات 

ھا، رابطۀ خوبش با دربار علمی پرداخته است. موضوعی که برخی با توجه به جوانی نصر در آن سال
گويد چون دانشجوی ممتازی بوده که ای که نصر تکذيبش کرده و میدانند؛ مسالهنمی تأثيررا در آن بی

با مدرک دکترا از دانشگاه ھاروارد به ايران آمده بود، مورد استقبال دانشگاه تھران قرار گرفته و به 
» آريستوکراسی«دانشگاه ھاروارد در مغزشويی دانشجويان به حفظ منافع  سرعت جذب شده است. 

  نگليسی ھا شھرت دارد. ا

ضمن تکذيب ادعايی ديگر مبنی بر عضويتش در حزب رستاخيز، به پذيرفتن رياست  سيد حسين نضر
ھای حکومتی گويد برای پذيرش پستکند. او میاشاره می» اصرار علما«دفتر مخصوص فرح پھلوی به 

که در زمانۀ ھژمونی و حضور در ساختار رسمی تحت فشار روحانيونی ھمچون شھيد مطھری بوده 
گرايی و کمونيسم، حضور او را در دستگاه حکومت، برای حفظ اسالم و پيشبرد اھداف اسالمی مغتنم چپ
شمردند. موضوع سرپرستی فرزندان شاه در آمريکا ادعای ديگری است که دربارۀ زندگی نصر در می

ھا کند که در آن سالتائيد می مطرح است. او ھرچند شورش ماليانھای پس از خارج از کشور طی سال
شان را کرده اما برعھده داشتن سرپرستیتدريس می» زبان و ادبيات فارسی«به يکی از فرزندان شاه 

  کند.قوياً رد می

وگو با سيد حسين نصر مورد توجه قرار گرفته موضوع ديگری است که در اين گفت» طريقه مريميه«
ھای او شکل گرفته و دربارۀ آن مقاالت زيادی ھم نوشته شده ديشهاست. ابھامی که پيرامون زندگی و ان
نوشتۀ عبدهللا » مريميه؛ از فريتيوف شوآن تا سيد حسين نصر«است؛ از آن جمله کتابی با عنوان 

شھبازی که با استناد به دو کتاب از مارک سجويک و اندرو راولينسون مسائلی را دربارۀ پيروان اين 
  کند. می مطرح يا فرقه طريقه

سجويک در دوران تدريس «نويسد: شھبازی در اين مقاله با اشاره به دو کتاب سجويک و راولينسون می
در دانشگاه آمريکايی قاھره و کار در زمينه تاريخ اسالم و سفر به کشورھای مختلف متوجه پيوندی 

شود که در حوزه اسالم می پنھان و مرموز ميان گروه قابل توجھی از اساتيد دانشگاه و محققان غربی
ھا تعلق به يک طريقه مخفی است که فردی يابد که حلقه اتصال تمامی آنکنند؛ و سرانجام در میکار می

رھبر آن است. اين طريقه در واقع يک فرقه صوفی غربی است که در طول بيش » فريتيوف شوآن«بنام 
را نيز علنی نکرده است و بسيار سخت است از ھفتاد سال موجوديت خود، ھيچگاه حتی نامش، مريميه 

  »اند در بيش از ھفتاد سال.کامالً مخفی نگه داشتن ھمه چيز که صدھا نفر در آن دخالت داشته

برگزار ميشد برھنگی و برخی تجاوز ھای جنسی صورت » شوآن«در مراسمی که در حضور و به رھبری 
  ن فرقه است ميگويد: ميگرفت. از آنجا که سيد حسين نصر يکی از اعضای اي

ھای ناباب، دروغ، کند. خيلی حرفتوانم بگويم؟ گويا شيطان قلمش را اداره میدرباره سجويک چه می«
بيھوده و افترا در اين کتاب آورده شده است... دقيق به ياد ندارم که چه چيزھايی از من پرسيد. تنھا 
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 ٢٠مند بود و حدود ه به تاريخ تصوف عالقهچيزی که به ياد دارم اين است که جوانی انگليسی بود ک
آيند. او استاد سال پيش نزد من آمد. جزئيات آن ديدار را ھم به ياد ندارم. چون افراد زيادی نزد من می
گرايی نوشت. دانشگاه آمريکايی قاھره بود و برای اينکه معروف شود کتابی بر ضد شوآن، گنون و سنت

نيز چيزھايی نوشته است، ولی چندان بد نگفته است. اما درباره آقايان  البته در اين کتاب در مورد من
  .شوآن و گنون خيلی بد نوشته است و بيشتر مطالب وی ھم افترا و تھمت است

اند و برای اينکه زھرشان اند که بعد از جدلی که با شوآن داشتند طريقه را ترک کردهيکی دو نفری بوده
ھا استناد کرده اند و او نيز در کتاب خود به آنف شده را به سجويک زدهھای تحريرا بريزند اين حرف

شده است، ولی اين مراسم به برھنگی خواھم انکار کنم که مراسم سرخپوستی برگزار میاست. البته نمی
ارتباطی نداشت. بنده با آن ھم به داليل مختلف مخالف بودم و در آن موقع ھم که آقای شوآن زنده بود به 

رفتم و ارتباطم را با اين جمع قطع کردم زيرا که من معتقد به ظاھر و باطن تعاليم اسالمی و مراسم نمی
ھمچنين متعلق به اصول سنتی و پايبند ديانت اسالمی بوده و ھستم. ولی برخی از جوانان غربی در اينجا 

دن قديمی آمريکا داشتند لباس مندی که به سنن تمبه علت تاثيرپذيری از فرھنگ بومی آمريکايی و عالقه
، ولی سيد حسين نصر که قادر است عضو يک فرقه به آن ترتيب باشد مسلم »پوشيدندسرخپوستی می

  اگر فراماسون ھم نشده باشد نظريه ھای فراماسونی را در ايران پياده کرده است.

 در را جھان ستعماریا که تمام رسانه ھای  است اوضاع چنين بخواست فراماسونی و ايلوميناتی ھا،
 ھاليوود در ای پيشه ياھنر و قرار گيرد بازداشت معرض در يھودی يک اگر ،باشند گرفته قبضه خويش

 کنند، نمی ای درنگ لحظه مطلب اين انعکاس در آنان گردد واژگون يک خواننده اتومبيل يا و شود کشته
 مرگباری پناه سکوت به خورند، برمی ايران گناه بی مردم امور کشتار به که آنگاه ھا روزنامه ھمين اما
 رمه ھمچون آخوندی حکومت زندانھای در ايرانی ھزاران چند ھر گشايند نمی لب از لب ھرگز و برده

 بھاترين بی و ترين نازل اين آزاديخواھان خون گويا...ميگردند نابود و شوند می ذبح ھای گوسفندان
 ١٣۵٧ مرگبارکودتای خونين و از  که است جناياتی ادعا ناي اثبات برای نمونه آشکارترين .خونھاست

 روزی در شبانه بصورت ايرانی پرستان . ميھنشد اجرا در ايران فراماسونيسم استعمارگران توسط
 اخباری و نجوايی ھيچ آنھا از المللی بينرسانه ھای در  ما و شدند کشته ای وحشيانه طرز به زندانھا
 جنايت دھھا مرتکب "فقيه واليت" امر تحت مسلح مردان روزه ھمه يھنمانم خاک داخل ر؛ دشنويم -نمی
 وکنار گوشه در .نشانی نيست اثرو ھيچ جھانی اخبار در ھا خيانت و ھا اين جنايت از اما شوند، می

 به توان -می ايران سراسر در و کنند می وشکنجه بازداشت عناوين مختلف به را مردم روزه ھمه ايران
 مورد اين در خبری ھيچ جھانی مطبوعات ودر شاھد بود مختلف طرق به را کشتار و خفقان آثار وضوح
  .توان يافت نمی

مھندس جعفر شريف امامی که وی را استاد اعظم و اداره کننده سازمان ھای فراماسونی (فراموشخانه) 
پادشاھی درکشور در زمان محمد رضا شاه معرفی کرده اند و تا آخرين لحظه ھای پا برجائی مشروطه 

  مقام ھای خود را ھمچنان حفظ مينمود با خاندان آنگلو اسالميست ھا پيوند دارد.
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 -کارگزار استعمار –کمپل وزير مختار انگليس، کلنل فرانت کاردار سفارت انگلستان، ميرزا آقاخان نوری 
ده اند. کودتا با بر انگيختن ميرزا ابولقاسم امام جمعه تھران گردانندگان اصلی کودتا عليه امير کبير ميبو

افواج آذربايجانی و نظاميان آغاز ميشود. ولی وقتی مردم از قضيه با خبر ميشوند گردانندگان کودتا با 
  دسيسه ديگری ورق را بر ميگردانند و خود به خواباندن شورش ميپردازند.

راموشخانه و فراماسون اسماعيل رائين که با دقت فراوان به جمع آوری آگاھی ھا راجع به اعضاء ف
پرداخته نام سيد زين العابدين امام جمعه را در رديف ششم مينويسد. ملکم خان که مکتب و مرام 
فراماسونی را به ايران آورد با آوردن زين العابدين امام جمعه به فراموشخانه ديگران را گول زد و عضو 

  فراماسون نمود.

ء السلطنه دختر ميرزا سيد زين العابدين مشخص نيست. وی تاريخ ازدواج مصدق با زھرا ملقب به ضيا
سال با مصدق زندگی نمود. مصدق بدليل اينکه در مجالس جای باالتری را کسب کند و مردم به پايش  ٦٤

  بلند شوند با زھرا ازدواج ميکند تا به فخر الدوله نامزد اول و خانواده او تفاخرکند.

کالس موثر  گونه گونطالب توسط معلم و استاد در جلسه ھای آز آنجا که تکرار و بخصوص تکرار م
واقع می افتد معلمين مدرسه ھايی که زير نظر انگليسی ھا اداره ميشد، مرتبا تکرار مينمودند که روسيه 
دشمن ايران است و انگليس دوست ايران و ھمچنين تاکيد داشتند که ملت ايران برای مقابله با دشمن پر 

  سيه و ترقی و پيشرفت ھيچ چاره ای جز وابستگی به انگلستان ندارد.قدرتی مانند رو

مصدق تمايلی برای پرداختن حق التحصيل نشان نميداد و لذا ميخواست ضمن اينکه از يکی از مدرسه 
ھايی که انگليسی ھا اداره ميکردند فارغ التحصيل گردد ومدرک داشته باشد ولی نميخواست سرکالس 

توسل به خاندان خود؛ ميرزا حسين خان موتمن الملک  تحصيل را از منزل و نه از  برود و بنابراين با
کالس درس ادامه ميداد که محمد علی فروغی ذکاء الملک جای موءتمن الملک را گرفت و نظر مصدق 
تامين نشد. البته انگليس بر آن بود که گروھی که ازمذھبيون فاصله گرفته اند را پرورش دھند و مصدق 

از نواده ماليان بود از برنامه ھای پشت پرده نا آگاه بود و مبارزه ميکرد ولی حريف قوی تر از او که 
  ميبود. کينه فروغی و مصدق از ھمين جا آغاز گرديد.

طرفداران مصدق متفق القول تحصيل او در سوئيس و فرانسه را با سکوت ھمراه ميکنند و غالبا چنين 
  وکالت شرط ضروری برای دريافت مدرک دکترا بوده است.وانمود ميکنند که کار آموزی 

بنوشته خود مصدق تحصيل تابعيت سوئيس مستلزم اقامت سه ساله ميبوده و ميدانيم که وی در زمان 
گذراندن کار آموزی در دادگاه ھا توانسته است با ھر حيله و نيرنگی بوده تابعيت سوئيس را برای خود 

يسی را پذيرفت ديگر نميبايست نخست وزير يا وکيل مجلس بشود. ولی او وقتی تابعيت سوي کسب کند.
  آنرا پنھان نگاه ميداشت. 
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مصدق وقتی به ايران بازگشت تمام ايادی انگليس مواضع حساس سياسی را در گرو خود داشتند. او 
او حس برای جلوگيری از افتضاح ھای گذشته با آنان ھمصدا ميشود. ميدانيم که يکی ديگر از محرکين 

  جاه طلبی و خود بزرگ بينی ميبوده تا از غافله عقب نماند.

عبدالحسين ميرزا فرمانفرما (دائيش) را به عنوان رھبر و سرمشق انتخاب کرد. با خارج شدن محمد 
عليشاه از صحنه که ديگر رو دربايستی ھا مفقود و پايمال شده بود و با وجود شخص متنفذی بنام عبد 

انفرما بزرگترين باند سياسی انگليس با مصدق تکميل ميشود و وی بصورت يکی از الحسين ميرزا فرم
  خود به فعاليت ميپردازد. -(جان)-از اعضاء فعال دائی

  تاريخچه فراماسوني در ايران

گردد ، اين شھر (اصفھان) قرن پيش از ميالد برمی ٧تاريخ مھاجرت يھوديان از بابل به ايران به حدود 
 .انده به ايران مھاجرت كردند، تأسيس نموده را يھوديانی ك

 ٢٥٠٠اولين نمونه نفوذ يھوديان مخفی در ايران خصوصا در پست ھای حساس سياسی حکومتی به 
» استر«يھودی ھا با ساختن داستانی با عنوان  سال پيش و به دوران حکومت کوروش باز می گردد که

دستآويز داشته باشند تا تاريخ ايران را در شايار شاه ، ھمسر يھودی االصل خ»استر«به نفوذ  ميخواھند
نه داريوش، نه کوروش و نه خشايار ھيچکدام ھمسر يھودی نداشته  .ھر برشی به نفع خودشان بچرخانند

استر توطئه  اصال معلوم نيست زنی بنام استر وجود داشته. اند دربار ايران ارتباطی با استر نداشته است.
   مردم دنيا. فريب دادن است برایای شيطانی 

يک واژه عثمانی با ريشه  ونمهنام دارد، دُ » دونمه«سرشناس ترين فرقه يھوديان مخفی در جھان اسالم 
ھا يا جديد اليھودی ھا گفته ميشده  جديد االسالم  به به معنی برگشته و آذری از زبان ترکی مغولی است

می شود که در سده ھفدھم ميالدی به پيروی از که به گروھی از يھوديان ساکن عثمانی اطالق  ،است
 .شابتای زوی و ناتان غزه ای يھودی، توده وار به اسالم گرويدند

اينان بيش از دو سده در نظام عثمانی فعاليت پنھان کرده و در مراکز مھم قدرت عثمانی نفوذ کرده و 
  .سرانجام آن را از درون منھدم نمودند

که پس از برمال کردن رابطه فراماسون ھا با قتل ھای زنجيره  هللا شھبازیتاريخ نويس معاصر استاد عبد
برای شناخت اين پديده (يھوديان مخفی يا آنوسی ھا) سال ھا کوشيده ام، «می نويسد:  ای کشته ميشود،

ی دريافتم که يھوديان مخفی در بسياری از نقاط ايران فعاليت داشته و ريشه دوانيده اند ولی در تنھا مکان
 .که اين پديده با نام رسمی فرقه دونمه شعبه يا شاخه پديد آورده دماوند است

پيوند خورده است، اين گروه ھا در » بھاييت مخفی«با پديده ای با نام » يھوديت مخفی«در ايران پديده 
يس ايران نفوذ و فعاليت بسياری در مراکز مھم قدرت داشته و بسياری از اين گروه ھا وابسته به سرو

  .ھای اطالعاتی از جمله موساد اسرائيل ھستند
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مطابق  ١٩٥١نوامبر سال  ٢٤دقيقاً مقارن ورود محمد مصدق نخست وزير به تھران در  یفرمان لژ پھلو
و  ی) صادر شد و تأكيد گرديد رئيس لژ محمد خليل جواھر١٣٣٠(دوم آذر  ٥٩،٥٥١ یبا سال ماسون

انگليسی است که به منظور جاسوسی نھا ارنست پرون، مؤسس آن چند تن ھستند كه شاخص آ یاعضا
  .به دربار ايران نفوذ کرده بود. ھم شاھنشاه و ھم رضا شاه بزرگ از اين مرد متنفر بوده اند

مربوط به آنرا دقيقاً از ساواك دريافت  آگاھی ھایھا آگاه بوده و  از عمليات فراماسون یدربار شاھنشاھ
  تراض قرار گرفت و آنرا به ھمايون تغيير دادندنام لژ مورد اع. ميداشته است

 یصورت گرفت و در دانشگاه نيز تظاھرات یخوردھائ و زد ،در برابر دبيرستان نوربخشبا ترفند ھايی؛ 
خود را  یبانك انگليس درھا بالفاصلهشد و یافسر شھربان ،شاد یعليه شاه موجب قتل سرھنگ نور

  بست. 

اھواز،  یدر شھرھا تن ٣٨در پايتخت و  یبه فراماسونر تن ٢٣٣جلب پنج سال فعاليت لژ ھمايون موجب 
  تبريز، خرمشھر و اصفھان گرديد.

كرد كه  یاز محل عوايد لژ, محل باشگاه حافظ را خريدار یپرداخت ول نمي یبه امور مال یخليل جواھر
به مبلغ ده ميليون لایر  آن پرداخت شد و بعداً آنرا یدر آب سردار قرار گرفته بود و پنج ميليون لایر بھا

  شد. یبه وزارت فرھنگ فروختند و مابه التفاوت تحويل لژ مولو

 تنو پنج  ینخست وزير وقت دستور انحالل لژ ھمايون و باشگاه حافظ را صادر كرد و س یسپھبد زاھد
  اعضا مؤسس باشگاه جمع شدند و آنرا منحل نمودند و صادق سرمد مأمور تصفيه باشگاه شد.

ی شاھزاده ايران ١٨٠٨نوشته شده كه در سال  ١٩٨١چاپ سال  یفراماسونر یب تاريخ عمومدر كتا
در پاريس بعنوان يك فراماسون در پاريس پذيرفته  قاجاری خان، سفير شاه یعسكر دوران قاجار بنام

 یدر لندن به عضويت در آمد، اما اولين لژ فراماسونر ١٨١٠شد. ميرزا عبدالحسين خان سفير در سال  
ايران بكار  یبا نام روشنائ یدر شھر شيراز توسط افسران انگليس ١٩١٩در ايران توانست در سال 

  بپردازد.

 ١٩٣٠در تل آويو گراندلژ اسرائيل تشكيل گرديد كه پنج گروه فراماسون را كه از سال  ١٩٥٣در سال 
لژ  ٥٩بود و  یق و ھم رأبسيار متف ١٩٨١فعاليت داشتند گرد ھم آورد. فراماسون در اسرائيل در سال 

  و سه ھزار عضو داشت.

گفت: فراماسون  یدر مجلس شورای مل ١٩٤٦در سال  یبھنگام استيضاح كابينه حكيم یعباس اسكندر
در ميان قوم يھود پيدا شد و بعد به ديگر نقاط جھان پا گشود. از اوايل  یدر ابتدا بعنوان مؤسسه نيكوكار

  ه يھودان اختصاص داشت از مسير خود خارج شد.قرن ھيجدھم موضوع فراماسون كه ب

به عھده گرفته بود و بعالوه  یلوبريان یداشت كه اداره آنرا يور یسفارت نمايندگ یاسرائيل در ايران بجا
  بود اداره ميكرد. یاسرائيل بخش فارس یبنام اميدوار كه مدتھا رئيس راديو یآژانس يھود را ھم شخص
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مرتب در » شاه«را به رسميت نشناخت. دولت شاھنشاھی معتقد بود و  دولت شاھنشاھی ھرگز اسراييل
شورای امنيت که اسراييل را مجبور ميکرد از سرزمين  ٢٤٢گفتگو ھايش اشاره ميکرد طرفدار قطعنامه 

ھای اشغالی بيرون برود بود. دولت شاھنشاھی زير فشار آمريکا و انگليس اسراييل را بصورت دوفاکتو 
  می شناخت.

از مزامير  یآيات یگردد كه جملگ یاجرا م یھمراه با موسيق یسرودھائ یفراماسونر یم گشايش لژھاھنگا
گوسفندان «آن يھوه را خداوند آدميان و مردم را  یان است كه طيداود، تورات و يا كتابھاي مقدس يھود

  بشمار آورده است.» مرتع او

نماينده  ی) ماير عزر١٩٦٩وم سپتامبر شھريور (س ١٢اسداله علم نوشته است كه صبح چھارشنبه 
ميان شاه و وزير خارجه اسرائيل فراھم گردد.  یاسرائيل در تھران بديدنم آمد و خواست كه ترتيب ديدار

   .احساس كردم از واكنش شاه نااميد شده است یوقت مالقات دادم ول یشنبه به ماير عزر روز پنج

 -تھران پارس  ٤٣ رديد و چون سركردگان لجنه بھائياندر اوج شھرت، آلوده اعتياد گ یريدون فروغف
كم به اتھام خريد و  ،موفق به ترك اعتياد او نشدند، رھايش كردند و كم - یمحل سكونت خانواده فروغ

  .فروش ھروئين كارش به زندان كشيد

و  یميدان شھردار یكه در ضلع غرب یبه اصفھان رفت و در مسجد یمدت ١٩٧٩شورش وي پس از 
 یمشغول كار شد و شب ھا ھمانجا م یزه دولت اصفھان ساخته مي شد، به عنوان كارگر ساختماندروا

  خوابيد. 

فريدون فروغي چندين بارھم به جرم خريد و فروش و قاچاق مواد مخدر دستگير شد و به زندان رفت. 
از بھائيان به  یاو اين اواخر تحت تكفل خواھر و شوھر خواھرش بود. مدتي ھم شب ھا را در خانه يك

بود و از دوستان  ی و فريدون گيالن نام نادر سپاسكار مي گذرانيد. او از ھمكاران نزديك فريدون رھنما
  .رفت ینادر ابراھيمي به شمار م

 یكرد و تحقيقات و پژوھش ھا ینادر سپاسكار بيشتر در عرصه پژوھش و تحقيق براي تلويزيون كار م
مي  یايراني بود، به تلويزيون مل یل مربوط به ايران و ھنر و سنت ھاخود را كه اكثراً در حوزه مسائ

  .آن را خريداري كرد یدرباره منّبت كاري گلپايگان انجام داد كه تلويزيون مل یفروخت. او تحقيقات مفصل

رسيد. او با يك دختر به نام الدن به  یبه و یاو تنھا پسرخانواده بود و پس از مرگ پدرش ميراث زياد
مي كرد. خانه اش نيز كه در تھران پارس بود، تبديل به پاتوق روشنفكران و  یوار زندگ یت كولصور

  .تئاتر و سينما و روزنامه نگاران شده بود یھنرپيشه ھا

                                            
 )(لجنه مجلله فعاليت می کند بھاييان لجنه: انجمنی است که به صورت ناحيه ای و زير نظر محفل محلی  - ٤٣

راجعه و با ارائه ورقه جنه آمار؛ کليه احبا برای تسجيل بايد به محافل روحانيه يا لجنه ھای احصائيه مل  :لجنه احصائيه 
  .از احبای مسّجِل محل، تقاضای ثبت نام نمايند تنسه  ھويت و به معرفی
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خود را در اختيار فريدون فروغي گذاشته بود و او براي  یاز اتاقھا یدر اين اواخر يك نادر سپاسکار
مطبوعات نقد تئاتر نيز مي نوشت و با ھنرپيشگان و قصه  یاسكار براآمد. سپ یخواب به اين محل م

، یتوان از پرويزفني زاده، نوذر آزاد یكرد. از ديگر دوستان او م ینويسان نوپرداز مصاحبه م
 .نام برد یو شكوه نجم آباد یپرويزصياد، پروين دولتشاھ

ميثاقيه كه در بھمن  یمھد یمايه گذارو با سر ینصرت هللا كريم یبه كارگردان» محلل« یيلم سينمايف
که به فراماسونی بين المللی وصل  بھائيان یديگر از فعاليت ھا یپرده سينماھا رفت نيز يك یرو ١٣٥٠
اسالم ھمچون  یبيگانه با احكام مترقّ  یبود. اين فيلم برگرفته از افكار بيمار و مغرض افراد ھستند

  .بود گ ھا و فراماسون ھاعلی شريعتی زير نظر بيلدربرمونتسكيو و 

، سكس و یكه اسالم ستيز یزياد یمھدي ميثاقيه تھيه كننده و سرمايه گذار فيلم محلل در ساخت فيلم ھا
. به ھمين دليل آخوند ھا سينمای بارز آن است، نقش داشته است یابتذال، از جمله شاخص ھا و مؤلفه ھا

  می خوانند.» مبتذل«آنروز ايران را 

آغاز شده بود، درست در سالگرد  -روز كشف حجاب  - ید ١٧م شكن كه تبليغات آن از روز اين فيلم حري
پروانه نمايش  ١٣٥٧و١٣٥٥و١٣٥٢و در سال  ؛بر پرده سينماھا رفت ١٣٥٠بھمن  ششمانقالب سفيد 

  .آن توسط وزارت فرھنگ و ھنر تجديد شد

به لجنه بھائيان واگذار  یفراماسونر یھا پس از تعطيل شدن سازمان صھيونيسم در ايران امور سازمان
مھاجران در صدد خدمت بدولت تازه تأسيس  یعال یگرديد و امير عباس ھويدا با عنوان رئيس كميساريا
ان را تشويق به مھاجرت به اسرائيل يميكرد و يھود یاسرائيل برآمد و در ھمه جا خود را مسلمان معرف
ان رسيد نفوذ بھائيان را گسترش داد و نظرات روحيه مينمود. ھنگاميكه ھويدا به رياست دولت اير

ترين اديان  گفته است كه رجحان ميدھم جوان یرا بمعرض اجرا گذاشت. و یافند یزن شوق ،ماكسول
زنجير  یھا جھان (اسرائيل) رشد كند چون آينده ما نظير حلقه یترين كشورھا ) در يكي از تازهی(بھائ

  بھم پيوسته است.

 یقبول اين مسئوليت را بشرط . مصدقمحمد مصدق را مأمور تشكيل كابينه كرد ،شاه كه ١٩٤٤در سال 
چون اين امر مخالف قانون  ؛پذيرفت كه پيش از پايان دوره زمامداريش بتواند مجدداً به مجلس بازگردد

) در ١٩٤٤نوامبر  ٢٥=  ١٣٢٣آذر  ٤بيات شد ( یقل یمرتض یاساسي بود ابراز اعتماد برياست وزرائ
برحسب  .بود یين كابينه فراماسون اعظم و رابط بين فراماسونھا و دربار دكتر سعيد مالك وزير بھدارا

ژنرال شارل دوگل وارد تھران شد تا به مسكو برود. طبق دستور  ١٩٤٤نوامبر  ٢٦اتفاق پنجم آذر معادل 
با سنگ و چوب  یاھالدر شھر قم  یممنوع اعالم گرديد ول یو عزادار یخوان مجالس شبيه یشاه برگزار

  و يك تن بقتل رسيد. یزخم یا پرداختند و در نتيجه عده یانتظام یبه مقابله با نيرو

 یداشت و بھنگام ادا یدر منزل خويش محفل ماسون یاز سران گروه بھائ یالدوله يك خان نبيل یعلي نق
فل سه مجلد كتاب ھم را ميخواند. در اين مح یخود نخست ابيات خواجه عبداله انصاری وظايف مسلك

  هللا، كتاب بيان. فراماسون، الواح بھاء یديده ميشد كه عبارت بودند از قانون اساس
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فرزند عبدالرحيم خان كالنتر و معاون كنت دومونت فورت رئيس نظميه تھران بود. چون در ايران  یو
السلطنه در كابينه  دادند. قوامبھائيان تحت فشار قرار گرفتند به آمريكا رفت و به او عنوان كاردار سفارت 

 یرا به ايران دعوت كرد و او سه سال در ايران ماند. ھمسرش فلورنس ليدر زنان بھائ یدوم خود و
  بود.

فراماسون سرشناس رفتم بمن  یبه ديدن قراگزلو ھمدان یوقت ؛نوشته است ،نژاد یمحمد حسين ميمند
سازمان  از بزرگان قوم در ايران عضو یاظھار شد عده زياد

ھستند. ما به ذات پروردگار يگانه اعتقاد داريم  یفراماسونر
است و بھمين جھت در  یچون او مھندس اعظم معمار اصل
سر رئيس نقش  یباال یلژھا و محافل چشم او را در مثلث

ايم. آن چشم خداست. گفتم خدا چشم ندارد و تجسم آنھم  كرده
  انحراف از اصول مذھب است.

نشانه  ید در يك سه گوشه نورانتجسم چشم خداون
اسکناس يک دالری آمريکا را در نگاره  یبررو یفراماسونر

  کناری ميبينيد. 

 ٢٠٠٠كتاب يھود و فراماسون تأليف لوك لفونتن چاپ سال 
  در كلكسيون آلبن ميشل نوشته است:

از  یشاه يھود و اسرائيل، پسر داود، سليمان بر قلمرو«
داشت. در قرن دھم قبل از  رودخانه فرات تا مصر حكومت

المقدس بود كه در آنجا  تاريخ پايتخت اين سرزمين بيت
سليمان نخستين معبد يھود را بكمك صنعتگران و بردگان و سنگ تراشان بنا كرد. ده ھزار نفر درختان 

سال  یسليمان در س یمأمور آوردن سنگ شدند. بنا تنسدر لبنان را قطع كردند، يكصد و پنجاه ھزار 
ھرود پيش از آمدن  یبارھا خراب شد. چھار قرن بعد زورو بابل آنرا تجديد بنا كرد ول یاتمام رسيد ولب

المقدس ميدانست. ھفده قرن بعد اروپائيان در  مسيح آنرا بدل به خاكستر نمود. رم خود را برتر از بيت
تمان نياز به گونيا، پرگار، بودند نه كارگر. براي ساخ ینه يھود یفكر ساختمان معبد سليمان افتادند ول

بود. اين اروپائيان اھل انگليس و اكوس خود را فراماسون خواندند و مايل بودند ھمه  ینخ سرب، قيچ
ھا مسيح را كشتند، شاه يھود را بقتل   یرم غالب بود و روم یآنھا را بھمين نام بشناسند. مدت زمان

  .»رساندند

اجازه  یتن اكثراً يھود ٢٣وشته شد و درخواست گرديد كه به لژ لندن ن دبه گران یطومار ١٧٥٩در سال 
ھا پروتستان  آرام وسعت يافت معھذا نخستين فراماسون ،داده شود. اين لژ آرام یتأسيس لژ فراماسونر

بويژه در  یبا ورود يھودان به لژھايشان موافقت نكردند و سه قرن تاريخ فراماسونر یيا كاتوليك فور
  است. یاس ضد يھود نيست. پرگار، گونيا شاخص قدرت معمار بزرگ جھاناز احس یآلمان خال
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اجتماع «نوشته است:  یدر باره فراماسونر L.E. Marcelاز  Chanoineديكسيونر علوم مذھبي 
در انگلستان تأسيس شده و ھدفش دگرگون ساختن افكار آزاد، تمدن انساني و  ١٧١٧كه در سال  یسر

بازگرفته  یفلسف یآئين مذھب یخالف كليساست كه نوع ی. در واقع عملتأسيس يك انسانيت جديد است
ھمان چيزی که گروه بيلدربرگ و يا طرفداران جمجمه و استخوان زير  پذيرد... یشده از مسيحيت را م

  ارائه ميدھند.» نظم نوين جھانی«نام 

ظھيرالدوله رھبر انجمن اخوت از يكصد و ده تن دعوت كرد تا اولين 
اش ترتيب دھند و در اين محفل يكصد   را در خانه یاماسونرجلسه فر
ھركدام نام اعضاء را نوشت. روز گشايش  یگذاشت و رو یو ده صندل

تيشه،  یھا  ظھيرالدوله نشانه یانجمن اخوت در منزلش برابر بانك مل
و چون عيسويان نشانه سه بر را عزيز ميدارند  برد پرگار، گونيا را بكار

نوشته  یت انجمن را بشكل مثلث درآورد. حبيب يغمائعالم ی(تثليث) و
ظھيرالدوله مايل بود اساس كار خود را با فراماسونھا تطبيق دھد بدين 

   انجمن را از دوازده تن برگزيد باين شرح: یجھت ھسته مركز

ابراھيم ، اسمعيل مرزبان، انتظام السلطنه (پدر نصراله و عبداله انتظام)
ھمايون ، نوراله صبا، سيف الدوله (برادر عين الدوله)ی، نيرالملك شيرازی، جاللحاج شمس الدين ی، حكيم

  .خان ظھيرالدوله یعلی، فتح اله صفائ، محسن تربيتی، اسداله يمين اسفنديار، )یسياح (خزانه دار لژ بيدار

  فراماسونها وسلطنت شاهنشاه ايران 

  نوشته است:  ٢٠١٢اکتبر  ٢٩اريخ استاد اميرحسين اميرفيض وکيل دربار، در نوشته ای به ت

) بيشتر به مخالفتھای شعاری با شاھنشاه ايران ١٩٧٩( ٥٧دراسناد منتشره دررابطه باشورش «
برميخوريم که غالبا  با اتھاماتی نيز ھمراه بوده است، وکمترمتوجه بوديم ويا اسنادی نشان ميدھد که 

به فراماسيون بودند، فعاليت آنان درجھت قراردادن  ايران که بيشتر وابسته یمخالفين رده باالی شاھنشاھ
موقعيت سلطنت شاھنشاه ايران درجھت عدم مشروعيت حقوقی سلطنت بود. اين موضوعی بود که ورود 
به آن برای عوام آسان نبود ولی برای شخصيت ھای برجسته مخالفين شاه موضوعی بسيار با اھميت 

ات قانون اساسی پيوند ميزد و قائمه اعتباری اين مسئله بود چراکه نفی سلطنت رابه موارد وتصريح
  بسيارمحکم تراز اتھامات بازاری بود که به شاھنشاه ايران زده ميشد. 

اسناد مبارزه که بخشی ازآنھا درسنگرھا دررشته مقاالت <پشت پرده مبارزات> انتشاريافته مويد آن 
ونھا راتشکيل ميدادند خيلی زودتر از عوامل است که عوامل وابسته به انگلستان درايران که فراماس

  آمريکائيھا درجھت مبارزه حقوقی عليه سلطنت شاھنشاه ايران دست بکارشدند. 
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تالش آنھا دراين زمينه بودکه به استناد قانون اساسی مشروطه سلطنت شاھنشاه ايران راغيرقانونی 
زصورت احساسی وتبليغی برپايه قانون ونامشروع به اثبات بکشند تا سلب وفاداری واعتماد  ازشاه، ا

  درآيد.

استدالل آنھا براين پايه بود، از آنجا که نمايندگان مجلس سوگند ياد کرده اند  <ماداميکه حقوق مجلسيان 
مطابق اين نظامنامه (يعنی قانون اساسی) محفوظ ومجری است، نسبت به اعليحضرت شاھنشاه عادل 

  وبه اساس سلطنت وحقوق ملت خيانت ننمائيم> ومفخم خودمان صديق و راستگو باشيم

مفھوم مخالف حقوقی سوگند نمايندگان مجلس متوجه اين مقصود است که وفاداری به شاه ازسوی 
نمايندگان مجلس و بطور کلی مشروعيت سلطنت شاه، مشروط به زمانی است که قانون اساسی مشروطيت 

صورتی که شاه قانون اساسی مشروطيت را ناديده ازطرف شاه محترم والزم االجرا شناخته شود، ودر 
گرفت از آنجا که نمايندگان مجلس نماينده تمام مردم کشورشناخته ميشوند  لذا با ابطال تعھد وفاداری 

  آنان به شاه وفاداری مردم ھم به شاه منتفی ميشود. 

ھمين ادعای ازجمله محسن پزشکپور براساس  ٥٧و ٥٦استعفای جمعی ازنمايندگان مجلس درسال 
  نادرست آنان نسبت به شاھنشاه وقانون اساسی مشروطيت بود. 

 آغازاين فعاليت با نامه معروف به سه امضای بختيار وسنجابی وفروھر آغازشد که اسناد منتشره در
به سياست انگلستان ترديدی باقی نگذاشته است؛ بدون اينکه درآن نامه به مورد ادعا  وابستگی بختيار

ده گرفتن اصول قانون اساسی مشروطيت ازطرف شاھنشاه ارائه دليلی شده باشد؛ متاسفانه يعنی نادي
  موردی ھم نديدم که کسانی درمقابل نامه مزبور خواستار توضيحات وارائه موارد ادعا شده باشند. 

نطور که پايه ای راکه بختيارگذاشت ديگران دانسته وياندانسته برآن بارسنگين اتھام را قرار دادند وھما
  ميدانيد اين بنای نادرست وساخته شده از کينه ودشمنی باشاھنشاه ھمچنان تاکنون ھم پابرجاست. 

خمينی درزمانی که نميخواست مستقيما عليه شاھنشاه قرارگيرد ويا مصلحت نميدانست که فلسفه تشيع 
م مشروعيت سلطنت را درتعلق سلطنت به خانواده ازبطن علی وفاطمه مطرح سازد ودرنھايت نتيجه عد

شاھنشاه راَعلم مبارزه خود قرار دھد از ادعای عدم رعايت قانون اساسی ازطرف شاه استفاده کرد وگفت 
شاه قانون اساسی رازيرپاگذاشته است، يعنی ھمان قانون اساسی که خمينی وجبھه ملی آنرا يکسره 

  ازميان رفته تلفی می کنند.

استناد به اصل سی ونھم متمم است که شاه سوگند ياد ميکند که  استدالل ديگرمخالفين برجسته شاھنشاه
برطبق قانون اساسی سلطنت نمايد، که مفھوم مخالف آن اين ميشود؛ درصورتی که شاه طبق قانون 
اساسی سلطنت ننمايد  سلطنت او براساس قانون اساسی فاقد مشروطيت ميشود و خدا وقرآن که پشتوانه 

  ن وضمانت اجرای تعھد مزبوراست.سوگند سلطنت ميباشند ضام

از آنجا که عبارت <طبق قانون اساسی سلطنت نمايم> درسوگند سلطنت جواز موقعيت شاھنشاه دراعمال 
قدرت قانونی مشروحه درمتمم قانون اساسی ميشد واز آنجا که مخالفان برجسته شاھنشاه خوب ميدانستند 
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يارات شاھنشاه ازايشان سلب گردد چنانکه مصدق که برای ازپادر آوردن شاھنشاه بايد موقعيت واخت
درمخالفت باشاھنشاه ايران اين خواسته را مطرح کرد، آنھا يعنی مخالفان شاھنشاه مسئله دخالت 
دراموردولت وتعدی به محدوديت اختيارات شاھنشاه راعنوان کردند واز آنجا که حد وحدود دخالت 

روطيت ايران  نداشت، ھراقدام شاھنشاه را با آنکه درامورکشورھم ضابطه قانونی روشنی درسنت مش
بموجب متمم قانون اساسی رئيس قوه مجريه وقضائيه است دخالت درامورگرفتند؛ ازباب نمونه، دکتر 
سجادی سناتورانتصابی ورئيس مجلس سنا  ماسون بزرگ  درکابينه ازھاری که باحضورشاھنشاه تشکيل 

ه ايران گفته: <ديروز که کابينه معرفی شد بازھم اظھارنظرکرديد گرديد با تشدد وتندی خطاب به شاھنشا
قراربود که ديگر در کارھای مملکتی دخالت نکنيد. شاه گفت آقای دکترسجادی من که چوب نيستم وقتی 

  شخصی رابعنوان وزيرکارمعرفی ميکنيد من نگويم انشاء هللا موفق باشد> 

  خاطرات حسنی خطيبی )  ٣٥٦(رنج رايگان صفحه                                                             

دکترسجادی انسان دانائی بود اختيارات شاه رادرقانون اساسی دقيق ميدانست ولی ديديد که حتی گفتن 
  ھم دخالت درامورکشور درحد خارج ازقانون اساسی منظورميشود. » انشاء هللا وزير کار موفق بشود«

يجه ارائه شود که ھدف ساقط کردن قدرت سلطنت بود نه پاسداری ويا دلسوزی برای ميخواھم اين نت
  قانون اساسی مشروطيت.  

درقانون مجازات عمومی ايران شاھنشاھی، توھين به مقام سلطنت جرم است آيا افترا و اتھام زيرپا 
فراماسون ھا  گذاشتن قانون اساسی ازسوی شاھنشاه که ازجانب کسانی خاص وبيشتر وابستگان به

عنوان ميشد اثری سنگين تر از توھين به مقام سلطنت نبود؟ اتھامی که اساس مشروعيت سلطنت 
  رازيرسوال ميبرد؟

چرابايد مفتريان، بوسيله دادستان کشور مورد تعقيب قرارنگيرند ومفتری به دادگاه احضارنشود تا ادعای 
ای اثبات رامحکم کند الجرم محکوم ميشد وھمين خودرابه اثبات برساند وچون حقيقتی وجود نداشت که پ

  حکم محکوميت مفتری باب شيطنت ھائی که تاکنون ھم ادامه دارد مسدود وبرسوائی ميکشاند. 

سازمان امنيت واطالعات کشور که نسبت به اھانت به شاھنشاه ايران حساسيت قانونی داشت چرابايد 
  ی ازسوی شاه بی تفاوت بماند که ماند. نسبت به اتھام سنگين زيرپا گذاشتن قانون اساس

ھمان سه نفری که نامه معروف به سه امضا رادرمورد نقض قانون اساسی ازسوی شاھنشاه ايران 
منتشرکردند  کافی بود که مقامات قضائی اثبات موارد اتھام راازآنھا بخواھند تا سيه روی شود ھرکه 

  دراوغش باشد. 

ھای حتی انتصابی به رد آن کذب وافر وآن اتھام ويران کننده اساس ھيچيک ازنمايندگان مجلس، سناتور
  »سلطنت برنيامدند.
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اين ادعا ھا از سوی فراماسون ھای وابسته به فرانسه و به ويژه انگليس مطرح شد. ديديم که پس از 
آمريکا برسرکار آمدن فراماسون مذھبی روح هللا خمينی، ھرکدام از فراماسون ھای وابسته به فراماسونی 

را يافتند اورا کشتند، ولی فراماسونی مانند شريف امامی زنده وبدون دردسر باقی ماند. آقای ھوشنگ 
نھاوندی که از جمله فراماسون ھای وابسته به فرانسوی ھا بود، و اقراروافتخار ميکند که فراماسون 

آقای اميرعباس  ی سواد،و کينه شخصی يک مالی ب بوده است ھرگز کشته نميشود. ولی براثر ديوانگی
ھويدا که اوھم به فراماسونی فرانسه مربوط ميشد ناجوانمردانه کشته ميشود. آقای ھويدا در جلسه دادگاه 

ان بود داشته است نگران مرگ خود نبود وبه ھمين دو در گفتگويی که با يک خبرنگار در حاليکه در زن
  دليل حاضر به خروج از ايران نميشود. 

گذشته است دقيقا ھم آنچه که شاھنشاه ايران بوصف آوردند حاکم  از شورش اسالمی سال لچھامروز که 
بيشترعامل  است وافرادی انتقامجو، مخالف حقانيت سلطنت و رضا شاه دوم برمبارزه وشخص اعليحضرت

سبب  ان فراماسونی وابسته به انگلستان که با بازگشت پادشاھی به ايران موافق نيستندنقش ساز ،بيگانه
  شده اند.   طرفداران پادشاھی ومبارزه مشروطه خواھانکم فروغی 

را » فراموشخانه و فراماسونری در ايران«ميگويند پس از آنکه آقای اسماعيل رايين جلد سوم کتاب 
منتشر کرده بود در پای پلکان ھواپيما آقای اميرعباس ھويدا گزارش داده بود، رايين نام بسياری از 

  را منتشر کرده است؛ شاھنشاه گفته بودند، شما ھا که قوی ھستيد چرا پاسخگو نيستيد. فراماسون ھا

اين نشان از آن دارد که شاھنشاه از اينکه آقای رايين اعضای فراموشخانه را رسوا ميکرد خشنود بوده 
  و با کار آقای رايين مخالف نبوده اند. راستی را روشن ميکردند.

خانه و فراماسونری در ايران، پس از چاپ کتاب فراموش ؛دنگويچنين می يرامون چگونگی مرگ رائينپ
ای انگيزد به گونهبه شکايت از او نزد دادستانی انقالب اسالمی برمی را اسماعيل رائين ،يک وکيل شرخر

شود و حتی او ، عبدالرحيم جعفری چندين و چند بار به دادستانی انقالب فراخوانده می١٣۵٨که در سال 
بندند؛ تا جايی که به گفتٔه او کنند و حسابھای بانکی انتشارات اميرکبير را میمی» المعاملهممنوع«ا ر

در ھمان روزگار، روزی مأموران دادستانی ». چيزی نمانده بود تشکيالتم به کلی متوقف شود«ديگر 
کرده باشند به دفتر ، بی آنکه پيشتر جعفری را آگاه »ھمدستانش«انقالب اسالمی به ھمراه رائين و 

خشمگين  هللا خمينیای ازکارکنان مؤسسه ھم که از توھين رائين به روحآيند و عدهانتشارات اميرکبير می
از « لی برخالف آنچه نوشته شده بودبودند، ھنگامی که پی به آمدن او بردند، بر ضدش شعار دادند و

انتشارات حال وی دگرگون  د، در اتاق رئيس دفتردست داده بو آنجا که پيشتر بارھا به رائين حمله قلبی
  گويا آقای رايين را به مرگ شتاب داده بودند.». شد و مرد

خاندان يھودی تبار قواميان (سعيد امامی از تبار اين خاندان بوده) صاحبان بانک قوامين از حاميان اصلی 
 .سعيد امامی و احمدی نژاد بودند

بزرگترين خاندان يھودی روسيه يعنی چاباد لوباويتچرز دارد. اينکه پوتين روابطی خودمانی و گرم با 
می دادند، از اين رو اين عالقه  خوراکچگونه ھر وقت والديمير گرسنه می شد اين خانوادۀ يھودی به او 



  گردد؟دنيا چگونه مي

85 
 

و الفت بين آنھا بوجود آمده، شايد ھنوز مشغول به خوراندن او ھستند. اين فرقه يا خاندان به وضوح در 
 .دم تشکيل دھندگان نظم نوين جھانی ميباشدصف مق

بوده و با پوتين جوان، مامورکا گ ب تعليم ديده بوده  ٦در وب سايت ريچارد تاملينسون که مامور ام آی 
خواندم که اينان ياد گرفته بودند خدمتگذار ايلوميناتی ھا باشند، نگھبانان خودخواندۀ جامعه که برای 

 .حکومت کردن زاده شده اند

ين شايد توجيه سکوت ا .شستشوی مغزی و کنترل می شده و شايد ھنوز ھم باشد ٦وتين توسط ام آی پ
او در ماجرای غرق کردن زيردريايی کورسک و ھمچنين کشتار بيرحمانۀ بسالن که با ھمياری و رھبری 

بود اّما  صورت گرفت باشد. تاملينسون ميگويد پوتين دارای رتبۀ رويال آرک در فراماسونری ٦ام آی 
 شگفت زده ام!ديگر يک فراماسون محسوب نمی شود و از کنترل مغزی ھم خود را رھا کرده. از اين 

بريده باشد. آيا روسيه دارای يک بانک  و از سيستم بانک جھانی چيلدھاوتمن باور نميکنم که پوتين از ر
 اداره ميشود نيست؟  نگلستان،يا راکفلرھا يا بھتر بگوييم آريستوکراسی ا چيلدھاوتمرکزی که توسط ر

 John اگر کسی بر خالف سياست شيطانی نظم نوين جھانی عمل کند و به مخالفت با آن بپردازد ھمانند
F. Kennedy   مريکاييان ترور خواھد شدآرئيس جمھور محبوب. 

لوميناتی با اعالم خطر از قدرت ھای پشت پرده (اي ١٩٦١آوريل   ٢٧پرزيدنت جان اف کندی در سخنرانی 
مريکا به طور علنی مخالفت آو ھمينطور خطر بزرگ نظم نوين جھانی به مردم …) ھا، فراماسونھا و 

 .و مقابله خود را با نظم نوين جھانی اعالم کرد

، فراماسون ھا و از جمله سياست ھای پرزيدنت جان اف کندی که مخالف با اھداف صھيونيست ھا
وگيری از جنگ ويتنام و صلح با شوروی و موافقت با شوروی برای بود می توان به جل ايلوميناتی ھا

 ،دکتر ھنری ماکواشاره کرد. خلع سالح ھسته ای، که منجر به جلوگيری از برنامه صھيونيست ھا می شد
   د.را بانی اصلی ترور جان اف کندی می دان و ايلوميناتی ھا موساد

بلکه آگاھی ھايی که در اينجا و آنجا بصورت پراکنده اين کتاب در مسير فکری جان اف کندی قرار ندارد 
 وجود داشته را برای آگاھی آنانی که کمتر زحمت پژوھش را بخود ھموار ميکنند يکجا گرد آورده است.

  نقشه دولت انگلستان

 تامتقاعد کردن ملت ايران بود نقشه پليد آن بنياد دولت انگليس نقشه بسيار ساده ای را ترتيب داد؛ 
اعتقادات مذھبی وفرھنگی آنان توسط غرب وبدست شاه درحال تخريب شدن است وحقيقت  ود کند؛وانم

امر آن است که سرنوشت ايران بر اساس مدرن شدن نيست بلکه حفظ اصول وپنداشت گذشتگان و آنچه 
  رسيده ميباشد (بشرط آنکه آن اصول را بدانند).» محمد«بصورت تعاليم از 
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سال در عراق با مغزشويی آموزش ديده بود و آموزه  ١٥نشاندن اين نقشه  خمينی ھم برای به کرسی
ھای انگليسی ھارا پذيرفته بود. شايد خمينی يکبارھم قرآن را نخوانده بود ولی ھرچه حديث و داستان 

  ساختگی در باره اسالم بود به گوش او خوانده شده بود.

 ره خردمندی باشيد خواندن قرآن شمارا از اسالم بدوخواندن قرآن شمارا مسلمان نميکند بلکه اگر خوانند
نگاه خواھد داشت. به آن درجه از دانش خواھيد رسيد تا خوی بت پرستی (پرستش محمد و امام) را 

آنگاه که از تعبد دست برداريد و به آگاھی برسيد رستگار خواھيد شد. گرفتاری جامعه ايران  ترک کنيد. 
  ا آگاھی مفرط است.تعبد سرسری و بدون دليل و ن

محمد با تماسی که با يھودی ھا و ايرانيان از راه سلمان فارسی داشت مردم مکه را (قرآنش برای مردم 
مکه است و در آيه ھای قرآن آنرا تکرار کرده است)، مطالبی را که بکار کنترل مردم بيايد را به آنان 

  تحميل ميکنند.  و ديگران ی به اعرابکه اکنون آريستوکراتھای انگليس تحميل ميکرد ھمان کاری

پرستش بت ھارا از مردم مکه گرفت وبجای آن خدايی به آنان داد تا در کنترل محمد بوده باشد.  محمد
يا » اخوان المسلمين« بوجود آوردن فرقه ھای قابل کنترل مانند انگليسی ھا بصورت ھمان کاری که 

  .قم کنترل مردم را دردست دارند اد کربال، نجف ومجاھدين خلق (ارتجاع سرخ وسياه) ايجخمينی، 

خود محمد به خدايی ايمان نداشت برای اينکه ھمه آيه ھا ساخته ذھن خودش يا دھان بينی از آنچه شنيده 
او  بود.  خودش بود يا در جھت رفع و رجوع گرفتاری ھای سکسی، مالی تقسيم غنائم جنگی يا اداری

مبدل کرده بود ميترساند نميخواست » هللا«که به » بت االه«ردم را از آن ميدانست خدايی نيست ولی چون م
 اعتقاد ندارند و به مذھب مسيحيت بوجود خداوند ھم آريستوکرات ھای انگليسیوجود خدا را منکر بشود. 

   .ولی در ھمه جا مذھب ھای محلی ھمه ابزار دست انگليسی ھا است

رد تاعليه مسيحيت قدَعلم کند بھمان طريق ھم متخصصان ھمانگونه که تصوف سر از ھمه جا بلند ک
؛ ولی اسالم واقعی را معدوم نمايند ضمن نفوذ در تصوف و شيعه انگليسی خاورميانه کوشش کردند تا

   .اسالم خرافی را حفظ کرده اند

ند تا انگليسی ھا ھمه اين کارھا را نه تنھا در ايران بلکه در مصر، چين، ھند و جاھای ديگر نيز کرد
   را حفظ کرده باشند. مقاصد آريستوکراتی خود که بشدت به آن وفا دارند

. صوفيه بشود، که شدباعث انھدام اسالم  آريستوکراسی انگليسی بود تا-پرورده فکر ايلوميناتیخمينی 
  دانست که اغلب اوقات اين کالم در آموزش ھای آنان بگوش ميرسد. » ايلوميناتی«را ميتوان معادل 

» فرقه انگليسی«يف واژه فرقه باالتر آمد؛ انگلستان گرچه تظاھر به مسيحيت ميکند ولی بصورت تعر
  اداره ميشود. 
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اين فرقه  زندهساھم ھم رئيس و » رويال فاميلی« خاندان سلطنتی انگلستان يا«جان کلمن معتقد است: 
بود.  ٤٤» جک سبع«م او مدت ھا يکی از اعضای اين فرقه مسئول قتل ھای بسيار حساس بود نا است.

انتخاب » رويال فاميلی«توسط » ديزرائيلی«و » لرد پال مراستون«بسياری از نخست وزيران نظير 
از اعضای اين فرقه بوده و بميل خود در اين  ٤٥» لرد شافت سبری«و » بل گيتون«، »چمبرلين«شدند. 

که   ٤٦اس)  –دو حرف (اچ انحطاط که توسط سطوح باال صورت ميگرفت شرکت داشتند. نماد آنھا 
  ....بمعنی ھمجنس بازی وعشرت طلبی ميباشد

بوجود آمد ودر سراسر کشورھای عربی توسعه يافت، ارزش » گروه آکسفورد«فرقه بھائی توسط ...
اسرائيل » حيفا«زيادی ندارد که اين فرقه رادراصل عربی بدانيم، بزرگترين معبد (عبادتگاه) آنھا در شھر 

  است.

را » آدام وايزھاپ«عتقد به (حکومت واحد جھانی) است وبھمين دليل مشکل نيست که ردپای بھائيت م
  درآن بيابيم.

لرد «کنترل ميشود. » فراماسون اسکاتلند«فرقه بھائی در ھرنقطه ای ازجھان که بوجودميآيد توسط 
لمداد کند، اما اين مساعی خودرا بکاربردتا فرقه بھائی رابعنوان يک اسالم واقعی وصوفيانه ق» ُکرزون

گرگ ھای «کوشش ناموفق بود او در ھيچ جايی به اندازه ترکيه به اسالم ضربه نزده است؛ جائيکه 
که ميخواست ترکيه ای مدرن وملتی متجدد داشته » آتاترک«بپا خاستند وعليه کوشش ھای » خاکستری

  .»اداره وکنترل ميشوند» لندفراماسون اسکات«ھم توسط » گرگ ھای خاکستری«باشد ضربه وارد آورند. 

  بي بي سي دشمن شماره يك ملت ايران است

که عضو » جرج بال«جيمی کارتر به » شاه بايد برود« تاپس از آنکه نتيجه گيری در گوادلوپ برآن شد 
بود را بعنوان رييس کميسين خليج پارس انتخاب کرد و جرج بال مشغول کار شد. » گروه سه جانبه«

انفوذ را قانع کرد تا پشتيبانی ھای شاه را قطع کنند. شاھنشاه در کتاب پاسخ به تاريخ آمريکايی ھای ب
 نوشته اند:

حاال برايم کامأل روشن است که آمريکائيھا  ميخواستند من بروم. چه عاملی  ..«
بطور ناگھانی مشاور کاخ سفيددربخش ايران بشود؟ من » بال«سبب شدکه 

مشغول مطالعه گزارشی » بال«ست. من ميدانستم دوست ايران ني» بال«ميدانستم 
راجع به ايران است اّما ھيچکس بمن خبرندادکه اين گزارش درچه زمينه است 

جزء آن دسته از آمريکائی ھائی بودکه ميخواست » بال«ونتايج حاصله آن چيست. 
  ».من وھمچنين کشورم سقوط کند

                                            
٤٤ - Jack the Ripper 
٤٥ - Lord Shaftsbury 
٤٦ - H.S. 
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بی سی پرداخت ولی شايد بتوان گفت؛ بی بی سی ممکن است نتوان در اين کتاب به ھمه شيطنت ھای بی 
در تغيير تاريخ به ترتيبی که سود انگلستان تامين بوده باشد در ھر گزارشی دستکاری ميکند.  نبطور يقي

دو ماجرای تاريخی بی ربط را پشت سر ھم روايت می کند؛ حرف ھايی را جعل می کند؛ دروغ ھايی را 
می کند؛ از جانب ديگران بيانيه صادر می کند؛ ھر چيزی را سياسی و از زبان کارشناسانش دائما تکرار 

امنيتی می بيند؛ ھر رويدادی که منبعش کشور يا شخصی باشد که از نظر ام آی شش انگلستان زير نظر 
است آنرا زير پرسش می برد. برای نمونه به گفتگوی ديويد فراست با شاھنشاه اشاره ميشود که در آن 

آبرو کردن شاھنشاه است. سنگ پراکنان به ايران را تاييد می کند؛ برای رھبرانش خط و گفتگو نيت بی 
نشان می کشد و دست آخر ھم مجريانش ژست بی طرفی می گيرند. اينھا ھمه گوشه ای است از رسانه 
ای که دختران مجرد را مادران داغدار می خواند؛ ھمکاری با ھمکارانش را تکذيب می کند؛ برای سران 
کشورھا برای آدم ھای با نفوذ وبرای موشک ھايی که اصال وجود ندارد کالھک ھای ھسته ای می سازد 

 .و آنقدر دروغ می گويدتا صدای فعاالن بين المللی را ھم در می آورد

ويتنام، کره، بيرون رفت شاھنشاه بوجود آمد به ھمه جا سرايت کرد،  یدر پی سقوطی که در ايران در پ
، افغانستان، ليبی، وال، فليپين، نيکاراگوئه، آفريقای جنوبی، يوگوسالوی و بزودی عراقرودزيا، آنگ

  .ر ھای ژرفی شدندسوريه ھمه دچار دردس

رئيس سابق پايگاه » جوزف مالونی« با ھمکاری که روزگاری دادستان کل آمريکا بود،» رمزی کالرک«
يات زمينی نيروھای امنيتی ھمه کشور ھا در پی آن بودند تا با کنترل عملإِی) در بيروت -آی-(سی

  درصورتيکه جنگ داخلی يا کودتايی در ايران به نفع شاه رخ بدھد وارد عمل بشوند. 

را جبران کند ولی انگليسی ھا کار خودشان  اشتباھاتش آقای ژيسکاردستن تالش کرد  نخست وزير فرانسه
نخست  ه بود.  ناچار شد ھمراه دولت آلمانرا کرده بودند، آمريکا به اشاره ام آی شش وارد عمل شد

  . بشناسدوزيری آقای دکترشاپور بختيار را در شش جوالی به رسميت 

از جمله آدم ھای [بالک نوبليتی) وابسته به آريستوکرات  »بختيارشاپور «
شاپور بختيار ھم ھمرای با خمينی بود و ميخواست  ھای انگليسی بود. 

به دوره قرون وسطا (عصرتاريکی) را  بصورت انتقام ھم شده ايران
شاپور بختيار آدم انگليسی ھا بود نه آدم آمريکايی ھا. بنابراين سوق دھد. 

نميخواستند او کارھارا در کنترل داشته باشد و با ھر زوری بود با فشار 
ھايی که به فرانسه وارد ساختند خمينی را با ھواپيمای ايرفرانس به 

آنکه بدانند خمينی ھم دست پرورده انگليسی ھا  تھران فرستاند. غافل از
  . انگليسی ھا ھمواره نقشه دوم را در آستين دارند. ستا

به پاريس رفت تاپای قرارداد » دکترامينی« اخراج نمودختيار را از جبھه ملی پس از آنکه کريم سنجابی ب
  با خمينی را امضاء کند.
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 نمايد.  ارتش را کنترل و (ساواک) رامــــنحل دشدر مدت کوتاه نخست وزيری خو توانست» بختيار«
ھمان  ھمان طرحی بود که کالب روم و بيلدربرگ ميخواست. اين ھمان چيزی بود که خمينی ميخواست.

   .دنبالش بودچيزی بود که موساد و سيا 

ليل کينه برخی براين باورند شاپور بختيار ارتش را به سفارش ژنرال ھايزر بی اثر کرد و ساواک را به د
کلمن معتقد است بختيار نفت را ملی کرد؛ ولی نفت در زمان  یو به خواست انگليسی ھا منحل کرد.  آقا

بختيار ملی نشد. ملی شدن ظاھری نفت بنام مصدق نوشته شده ولی ملی شدن راستين نفت که انگليسی 
که  ١٩٧٣بود از سال  را عصبانی و شرکت ھای نفتی از جمله بريتيش پتروليوم را عصبانی کرده ھا

کامال در » ديگر به ھيچوجه قرارداد ھای گذشته با آن شرايط تمديد نخواھد شد«شاھنشاه اعالم کردند 
  و ملی شده بود.  ايران کنترل

بختيار برخالف نظر جان کلمن مالھا را به جھنم نفرستاد، بلکه ترتيبی فراھم کرد تا خمينی بتواند به 
که ميتوانست جلوی اورا بگيرد ولی ماموريتش اين بود تا کشور را از کشور بازگردد. در صورتي

شاھنشاھی تحويل گرفته و آنرا به مالکراسی تحويل بدھد و اينکاررا کرد. شاپور بختيار يکی از لو دھنده 
ھای کودتای پايگاه شاھرخی بود، بنابراين طرفدار نظام پادشاھی نبود و در جھت تداوم حکومت مالھا 

  يکرد.تالش م

ھای خيابانی را براه انداختد ومطبوعات دنيا  مالھا با ھمــــکاری راديکال ھای چپ شورش اينجا بود که
  شاه گذاشتند.  نيز گناه آنرا به گردن بختيار و

درصورتيکه شاھنشاه در فرودگاه درپاسخ  بودند، ارتشيان ميانه رو در انتظار دستور مستقيم از طرف شاه
ھمان انتظاری ». وظيفه ارتش مشخص است و به وظيفه خود عمل خواھد کرد«دند: قره باغی گفته بو

خود در بزنگاه بسيار حساس به نفع مردم و کشور انجام داد. وقتی انگليسی که تيمسار سرلشگر زاھدی 
ھا به او پيام دادند، کنترل را دردست بگير باتو ھمراھی ميکنيم با مشورت پسرش اردشير زاھدی فوری 

رم تلگراف کردند و شاھنشاه را به کشور فراخواندند. آنان مانند قره باغی و فردوست خائن نبودند. به 
  ولی به سفارش ھايزر ارتش بی اثر شده بود.  ١٩٧٩در سال 

ارتشيان ميانه رو باور نميکردند که آمريکا از خمينی حمايت کند به ارتشيان توسط فرمانده نيروی ھوائی 
شده بود که درزمان مناسب آمريکا عالئم الزم  جھت برخورد با شورش ھای خيابانی  آمريکا وعده داده

  . را به آنھا خواھد داد

مردم ھنوز گيج دستورات پی در پی و ضد و نقيض بی بی سی در خواب و خيال بودند ولی ارتشيان ميانه 
  ».دوره قرون وسطا خواھد افتاد اگر حکومت بدست مالّھا افتد ايران به«رو وفادار به شاھنشاه ميدانستند 

بعنوان يک روز ننگ آور برای ايران وبدنامی برای آمريکا درخاطره ھا نقش  ١٩٧٩اول ماه فوريه سال 
شاپور بختيار اجازه فرود به ھواپيمای ارفرانسی داد که خدمه و خلبان آن از ماموران ضد جاسوسی  بست.

  به تھران برسانند.  و امنيت فرانسه بودند تا خمينی را به سالمت
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برخالف انتظار کارتر خمينی به آمريکا احترامی قايل نبود و از اينکه سيا از راه مشاوران ارتش در امور 
ايران دخالت ميکرد خشنود نبود. البته خمينی شعور چنين برآيندی را نداشت. بلکه بی بی سی و رابط 

  يکايی ھا داشت.ھای فراماسونی مذھبی انگلستان چنين برخوردی با آمر

  بی بی سی مرتبا بدون ھرگونه اخالق در امور ايران دخالت ميکرد و دستور شورش و راھپيمايی ميداد. 

احساس ميکنند  ملی اعالئم خطرو پيشروی خيابانی وسياسی خمينی را  ژنرال ھای ايرانی حوادث آرام 
  نــــــه.  وشاه را تلفنی درجريان ميگذارند شاه ميگويد:

توسط تيم  که آماده بودند عليه خمينی کودتا بکنند تن از افسرانش ٣٥٠و» بدره ای«ژنرال يم که ميبين
  . از پشت سر کشته ميشوند» إِی-آی-سی«تعليم ديده 

را نداشت دراينجا بايد از » خمينی«ديگر ارتش توان بدست آوردن فرصت برای مچاله کردن انقالب 
او بدون آگاھی مقام ھای م فوريه تاچھارم ژانويه درتھران بود، او از چھار ،ميياد کن» زريژنرال ھا«

آشکار شد امنيتی که مشغول کارھای ديگری بودند و دولت که درگير بود وارد تھران شده بود.  بعد ھا 
  .که از سوی آمريکايی ھا مامور بود تا ارتش را بی اثر کند

ی به شاه که درمصر بود تلفن کردند وھمانطوريکه در التھاب تھران ژنرالھای ايرانی درکمال ياس ونااميد
  . قبال گفته شد شاه از گشودن آتش بروی مردم خوداری کرد

شاھنشاه به مقصد آمريکا از ايران درآمده بود تا برای گفتگو با مقامات آمريکايی برود. ولی در بين راه 
و صلح » کمپ ديويد«در باره  آمريکايی ھا سفارش کرده بودند در مصر به ديدار انورسادات برود و

اعراب و اسراييل با سادات گفتگو کند. بنا به نوشته و گفته ھای جناب آقای اميراصالن افشار که ھمراه 
ھنوز اميدوار بوديم برای مذاکره به آمريکا برويم. ولی بعدا آمريکايی ھا از پذيرفتن «شاھنشاه بودند 

   . »ھواپيمای شاه پوزش ميخواھند

   آمريكا نميتواند در امور حاكميت ملّي كشورهاي ديگر دخالت كند. اسی آمريکا ميگويد:قانون اس

بھار  ولی کارتر شخصا به دليل اينکه شاھنشاه نپذيرفته بود تا برادر کارتر در طرح ساخت بندر چاه
عمده  نقش» کارتر«در اين فتنه گری شاه کينه ميورزيد.  هبعنوان مھندسين مشاور حضور داشته باشد ب

ای درسقوط شاه داشت. اوميدانست درصورتيکه آمريکا شاه را بپذيرد سفارتش درايران بخطر خواھد 
افتاد اما اوھيچ توجھی به حفاظت وپشتيبانی برای جلوگيری کردن ازاشغال سفارت ننمود، ودرحقيقت 

زدی ونه صادق قطب ابراھيم ينه خط ارتباطی با خمينی قطع شده بود و بعداز بازگشت خمينی به ايران 
» ارتجاع سرخ و سياه«زاده نميتوانستند در برابر روند و ھجوم مجاھدين خلق و حزب توده که زير سايه 

   با روس و انگليس ھمکاری کرده و نميخواستند جايی برای آمريکا در نظر بگيرند بايستند. 

  مور ايران نبود. از طرفی آمريکا به دليل قانون اساسی خودش خيلی قادر به دخالت در ا
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ابراھيم يزدی معتمد ودستيار خمينی در سّوم ماه أکتبرسفری کوتاه به آمريکا نمود، اوپشت درھای بسته 
؛ اين مالقات دقيقأ آورددربخش (شورای روابط خارجی) مذاکره بعمل » سايروس ونس«در نيويورک با 
شيطان « گرفت و سپس آمريکا رارا منفور خوانده بود صورت  آمريکا آنکه خمينی چندساعت بعداز

  ناميد. » بزرگ

انگليس و روس با ھمکاری گروه ھای چپ که نگران بودند خمينی از راه ارتباط ابراھيم يزدی جھت 
آمريکايی ھارا بگيرد ترتيب گروگان گيری کارمندان سفارت آمريکا را پيش ميکشند. تيم انتخاباتی آقای 

روزه باھمآھنگی پشت پرده آغاز  ٤٤٤کرده و گروگان گيری رونالد ريگان ھم از موضوع استقبال 
  ميشود. 

  دولت مھدی بازرگان و ابراھيم يزدی سخت در منگنه قرار ميگيرند. 

آمريکايی ھا که به دليل طرح ھنری پرشت مخالف شاه و ادامه پادشاھی در تھران شده اند مرتبا تالش 
ی که با ثروتی انبوه فرار کرده نشان بدھند. اين را ديکتاتور و شخص» شاه«دارند به ھر نحوی شده 

ھمان چيزی است که رسانه ھای يھودی با کمک بی بی سی و ديگر ايلوميناتی ھای وابسته به انگليس 
  استقبال ميکنند.

کمپين بزرگی عليه ورود شاه به آمريکا تشکيل داده واقدام به راھنمائی رمزی کالرک با دست ھای پنھان 
کمی شبھه برانگيزاست که بتواند جرقه ای برای برافروختن » کالرک«مايد. زمان ومفاد نامه ھای الزم مين

  خشم ملت ايران عليه شاه و متعاقب آن تسخير سفارت و گروگانگيری اعضای آن درچھارم نوامبر باشد. 

  . در آمريکا فشار می آورندوراکفلر برای پذيرش شاه » ھنری کسينجر«

در تھران در تلگرافی بکلی سری به واشنگتن ميگويد درصورت پذيرش شاه  ساليوان سفير آمريکا
سفارت در خطر قرار خواھد گرفت.  اين تلگراف در ماه آگوست از سوی جورج ھانس نماينده کنگره 

با سپس روزنامه و تلويزيون ھای ديگر آنرا  ،و ميرود.  نخست واشنگتن پستلآمريکا از ايالت آيداھو 
  يکنند.سروصدا بزرگ م

به رئيس جمھور اخطار کرده بوداگر شاه توسط آمريکا پذيرفته شودحادثه ای طوفانی در » إِی-آی-سی«
  ».سفارت آمريکا برپا خواھدشد

انگلستان و با توافق گروه انتخاباتی رونالد  تسخيرسفارت آمريکا  درتھران بااطالع وخشنودی دولت
از نظر ايلوميناتی ھا ماموريت  .را بدھد ھمراه بود رترکاريگان که نميخواست  اجازه انتخاب دوباره 

  کارتر تمام بود و تاريخ مصرفش تمام شده بود.

پس از آنکه آقای برژينسکی تئوريسين حلقه اسالمی برای جلوگيری از نفوذ شوروی به آبھای خليج 
  شغال ميشود. پارس در چھارم نوامبر در الجزيره با ابراھيم يزدی ديدار ميکند سفارت آمريکا ا
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جزو گروگان ھا نيست بلکه در اتاقی در وزارت امور خارجه جمھوری اسالمی   ٤٧» گننبروس لي«
  دارای بی سيم، تلفن، تلکس، و ارتباط با واشنگتن در امنيت زندگی ميکند. 

بوريس لينگن پيش از گروگانگيری از سفارت بيرون آمده تا بتواند با گروھی در واشنگتن در ارتباط 
آيا بوريس لينگن يک ماسون بود؟ يک مامور   .اين خودش يک رمز وابھامی را ايجاد ميکند اشد.ب

  بيلدربرگ بود، يک جاسوس انگليسی بود ياجاسوس گروه انتخاباتی جمھوريخواھان بود؟ 

ميليارد ھا دالر پول ھای ايران را درتھران  آمريکابال فصله پس از اشغال سفارت » کارترجيمی «آقای 
پول را چه کسانی مديريت ميکنند، در باال گفتيم در کنترل بانک   ر بانک ھای آمريکايی مسدود ميکند.د

داران و سھامداران فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمريکا ھمان کسانی که به ماسون ھا و بيلدربرگ وصل 
ن ندھد کار به ترتيبی که نشا» مديريت بحران«ھستند؛ نخست بحران را بوجود می آورند و سپس 

  به دست ميگيرند. را خودشان است

 دالر ثروت ملی ايران ، کاال ھايی که خريداری شده وحاضر بود پولھايی که مال ايران بود وبلوکه کردن
دارای شعبات بانکھای آمريکائی بودند سپرده  باعث شد بسياری از کشورھائی که و کامألغيرقانونی بود

  ايند.ھای ايران را نزد خود مسدود نم

در اثر اجرای اين سناريو آمريکا خسارت ھای کالنی به اوپک و ديگر کشور ھای عربی که ناچار شده 
   بودند مسير کاال و نفت را تغيير بدھندپرداخت کرد. 

برنامه نجات گروگان ھا توسط ھواپيما با استفاده از فرودگاه طبس يک ھمآھنگی ازپيش با ابوالحسن 
وقتی ھلی کوپتر به ھواپيما ميخورد وآتش ميگيرد دستور ميدھند ھمه ھواپيماھای  بنی صدر بود و ميبينيم

بين تھران  يک خيمه شب بازیباقيمانده را برای اينکه بدست روس ھا نيافتد فوری بمباران کنند. اينکار 
  و واشگتن بود. 

تنور تبليغات و پروپاگاندا در تمام اين جريان ھا بی بی سی و راديو تلويزيون ھای وابسته مرتبا ھيزم به 
  ميگذارند. 

ی در واشنگتن دی سی؛ يک گروه عمليات جاسوسی  حضور دارند که نيروھای دريايی آمريکا ساختماندر 
از آنان آگاھی دارند. در زمانی که گروگان ھا ھنوز در سفارت ھستند کارتر ھمه ايرانيان را از ايران 

در سفارت » ستوده«ولی شخصی بنام کاپيتان  اخراج ميکندبيرون ميکند و ھمه کارمندان سفارت را 
باقی ميماند و بعدا معلوم ميشود گفته است دستور تخليه شامل او نميشود.  ميگويد برای ھمآھنگی برای 

ھيچ ارتباطی با دانشجويان ندارد. بعدا معلوم » ستوده«مھاجرت دانشجويان مقيم آمريکا مانده است. ولی 
 رتباطی ھم با موساد اسراييل داشته است.ميشود در گذشته ا

                                            
٤٧ - B. Laingen 
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» موساد«که داشت  شواھد بسياری وجود نشاهواالحضرت اشرف پھلوی خواھر شاھ ه گفته ھایبنا ب
  را که بسيار افراط گرا بودند را کنترل ميکرد.» خمينی«حلقه کادر درونی 

ژنرال  ،ردلوئيز، رمزی کالرکبال، برنا جرجريچارد فالک، « خودتان اين حلقه زنجير را بھم وصل کنيد:
مخلوطی از عوامل  ،اخوان المسلمين، بوريس لينگن، ستوده، برژينسکی، بنی صدر، ابراھيم يزدی، ھايزر

، راکفلر ھا، فدرال رزرو آمريکا، لندن» تاويستاک«تجاری موسسه  ھای نماد، برخی چپ وراست
  ؟ندبودندرگير سقوط شاه ايران  آيا ھمه » ...خمينی

ھمه چيز بود ولی پاکستان » بوتو«درمقابل دخالت درجھان اسالم ايستادگی ميکرد » بوتوار علی ذالفق«
دخترش ھم در اين راه کشته شد.  بوتو  .ندوبا کشتن اوبه سايرين ھشدار داد ندنبود، بھمين دليل اورا کشت

  کشته ميشود.» شورای ارتباطات خارجی آمريکا«با اشاره 

» عمليات ّسری اداره جاسوسی انگستان«ستور ھای خود را غيرمستقيم از شورای ارتباطات خارجی د
  . دريافت ميکند

  اکنون که با خواندن برگ ھای پيشين تجربه اندوخته ايم اين حلقه را ھم بھم وصل کنيم: 

برنارد لوييس، اخوان المسلمين، فراماسون ھا، بی بی سی، دانشگاه پرينستون آمريکا، دانشگاه لووان «
ژيک، دانشگاه کمبريج انگلستان، مسلمانان قشری پس مانده از خمينی، باال رفتن قيمت نفت، تکنولوژی بل

پيشرفته برای جھان سوم حرام است، پس گرايی رحمت است، بانک بارکلی، بی پی، خانواده سلطنتی 
کارمندان آن عليرضا نوريزاده و مھرداد خوانساری «انگلستان، مرکز خاورميانه برای مطالعات عربی 

با مديريت » ايران فردا«مرکزند، تلويزيون 
عليرضا نوريزاده، محمد بن سلطان 

اچ جی ويلتون که يک بار سفير (عربستان)، 
انگلستان درعربستان سعودی بود، کيم فيلبی 

 ٤٨» پرنس برن ھات«، جاسوس مشھور
از موسسه » اندرسون-برت وار«ازسوئيس و

وط شاه آسپن که نقش بسيار عمده در سق
ليون دالر بودجه برای يايران داشته ومبلغ ده م

  ». سقوط شاه تخصيص داده بودند

در اينجا به بريده روزنامه ای نگاه ميکنيم که 
  دوسه نکته مھم در آن جای گرفته است:

شرکت ھای نفتی به ويژه شرکت ھايی  -١
که به انگليس وابسته بودند، اصرار داشتند تا 

                                            
٤٨ - Berhart 
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کار بکند و  نفتی که کنترل آنان در دست انگليسی ھا است فت خواھرانايران و اوپک تنھا با ھ
که نفت به مردم ھمان  بودند باور ھمه قرارداد ھای تحميلی آنان را بپذيرد. ولی شاھنشاه براين

کشورھايی تعقل دارد که در سرزمينشان ذخيره شده و نبايست کسی از بيرون به آنان تحکم و 
تا با گشايش شرکت ھای ديگری رقبای بزرگی برای آن  ميخواستند تحميل کند. در اين راستا

در اين بريده شرکت ھا بوجود بيايد تا تماميت حقوق نفت ايران به ايرانی تعلق داشته باشد. 
از سياست ملی گرايانه شاھنشاه نمونه  ، اين ھمانشرکت ايتاليايی اشاره شدهروزنامه به يک 

پمپ بنزين ھای نفتی در اروپا  دت ملی نفت ايران کمک کند تا بتوانکه قرار بود بتواند به شرک بود
ھم کسی که در اينکار به ايران کمک ميکرد را به طرح مرموزی  . در پی اين اعالم؛برپا شود

ميکشند و ھم ھمان ايلوميناتی ھا طرح توطئه سرنگونی ايران را در گوادلوپ ميکشند و ايران 
سال است در کنترل شرکت ھای  ٤٠ميدھند. می بينيم نفت » کن تمکين«را به خمينی و ماليان 

نفتی وابسته به انگليس و به ويژه بريتيش پتروليوم است و آمريکا با تمام ھزينه ای که کرده 
که انتظار داشت ببرد و پايگاه ھای خودرا  را است نتوانسته ھنوز از نفت خاورميانه آن بھره ای

 است.ھم به روسيه و انگليس باخته 
اشاره به مسئله فوالد و اشاره به قيمت باال رونده آن بسيار نکته ظريف و مھمی بود که شاھنشاه  -٢

مرتب به آن ميپرداختند و کسی از ايرانی ھا نمی فھميد و غير ايرانی ھا ھم خودشان را به کوچه 
خواستند قيمت علی چپ ميزدند. قيمت گندم، فوالد، و لوازم و ھمه چيز را باال ميبردند ولی نمي

دالر پايين تر بيايد زيرا امروز ديگر ايران  ٦٠نفت باال برود و امروز حاضر نيستند قيمت نفت از 
و اوپک در کنترل نفت نيست شرکت ھای نفتی ھفت خواھران که بيشتر به انگلستان وابسته 

 .قيمت و جريان نفت ھستندھستند در کنترل 
 

و به زودی سروته قضيه درز گرفته  ن به آتش کشيده ميشوداگر کشتی نفت کش سانچی در آبھای چي
ميشود و از ياد ھا ميرود به اين دليل است که نفتی از جمھوری اسالمی به جايی ميرود که مورد موافقت 

  گردن کلفت ھای نفتی نيست.
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  كيست؟خائن به ايران 

ن مجازات ھا به آن تعلق ميگيرد. خيانت تنھا اتھامی است که اگر ثابت شود، در ھر کشوری باشد شديدتري
اثبات  پیگرچه در برخی کشور ھا مانند، آمريکا، کانادا يا انگلستان اعدام منسوخ شده است ولی در 

خيانت ھرکسی عالقمند است خائن از ميان برداشته شود. ھمين چند سال پيش آقای ادوارد سنودن، که 
  به اعدام محکوم بشود. کارگزار سيا بود اگر به آمريکا برگردد ممکن است

درپنجم دسامبردرست يک ماه بعداز آنکه دانشجويان سفارت را اشغال وکارمندان راگروگان گرفتنند ھمان 
ويليام «بنام ھای محکوم شده بودند از سه کشيش » کارتر«دانشجويان شبھه نظامی که شديدأ توسط 

. اين افراد از دعوت کردندديترويت آمريکا  ازايالت ٤٩» اسلوئن کافين، ويليام ھوآرد و اسقف کام بلتون
نھضت «جزء حاميان خمينی بودند. گروھی حدود پنجاه تن که جزء افراد راديکال گروه چپ  ١٩٧٧سال 
رفتن به تھران و ديدار از گروگان ھا ودولت آمريکا ھم جلوی  به ايران ميروند بودند» وآمريکائی ھند

  ميداند به روی خودش نمی آورد.سی آی ِا ھم موضوع را  . دررا نميگي

» مورُ «بخوبی درجاده صنعتی شدن وخودکفائی پيش ميرفت. کلوب ايران ،شاهبا رھبری از خمينی پيش 
در مکزيک، عراق، يوگسالوی، جنوب  ٢٠٠١ھمه اينھا را واژگون کرد ھمانطوريکه در آپريل سال 

  آفريقا، آرژانتين، برزيل و ونزئوال واژگون نمود. 

ی زير نظر ام آی شش انگلستان ترتيبی فراھم کرد تا آمريکايی ھا خمينی را بشناسند، با او بی بی س
  تماس بگيرند. تا آن روز کسی خمينی را نمی شناخت. 

 ١۵شود. صبح هللا خمينی يک روز پيش از خروج شاه از ايران شروع میھای سری آمريکا با آيتتماس
ز زحمات دولت فرانسه در انتقال نظراتش به خمينی قدردانی واشنگتن ا )١٣۵٧دی  ٢۵( ١٩٧٩ژانويه 

 .گويد "به داليل عملياتی" بايد به طور مستقيم با گروه او در تماس باشدکند و میمی

شود که جيمی کارتر به سفير آمريکا در تھران (ويليام ساليوان) و فرستاده آن روز فرانسه خبردار می
رابرت ھايزر) ماموريت خطير آغاز مذاکرات با سران مخالفان و ارتش را نظامی آمريکا به ايران (ژنرال 

 .هللا خمينی نياز داردمحول کرده و برای تحقق آن به ھمکاری آيت

باغی، رئيس ساليوان با مھدی بازرگان و محمد بھشتی تماس داشت؛ ژنرال ھايزر ھم با ارتشبد عباس قره
نتيجه مانده بود زيرا بنا بر پيام ھای آنھا بیواک. ولی رايزنیستاد ارتش و سپھبد ناصر مقدم، رئيس سا

داد سايرس ونس، وزير امور خارجه آمريکا به پاريس، بھشتی در مورد "محل ديدار" سرسختی نشان می
 .و اين اختالف باعث شده بود که ديداری انجام نشود

                                            
٤٩ - William Sloan Coffin 
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ا به برگزاری چنين ديداری را درک خواھيم اطمينان حاصل کنيم که خمينی عالقه مگويد: "میونس می
کند. اميدواريم که ھمکارانش را در تھران تشويق کند تا حد ممکن در تعيين محل نشست انعطاف نشان می

 ".بدھند

هللا خمينی بخشی از خط مشی دوگانه واشنگتن در قبال رسد ارتباط آمريکا با اطرافيان آيتبه نظر می
کند و امرای ارتش ھم بايد از نخست وزير گفت از شاه حمايت میمیتر بحران ايران بوده باشد. کار

کردند سران ارتش و سر و صدا تالش میقانونی، شاپور بختيار، حمايت کنند ولی فرستادگان کارتر بی
مخالفان را به ھم نزديک کنند. در پی قطعی شدن برنامه خروج شاه، ارتباط آمريکا و انقالبيون ايران 

 .هللا خمينی ھم بی سر و صدا شکسته شدوگو با آيتشود که در آن تابوی گفتای تازه میوارد مرحله

وارن زيمرمن، از کارکنان ارشد سفارت آمريکا ) ١٣۵٧دی  ٢۵( ١٩٧٩ژانويه  ١۵بر اساس اسناد روز 
 -کا زيمرمن با پژوی شخصی سفير آمري .روددر پاريس به ديدار ابراھيم يزدی، مشاور رھبر انقالب می

به نوفل لوشاتو  -کردهللا خمينی را جلب نمیکه پالک ديپلماتيک نداشت و توجه خبرنگاران و ھواداران آيت
ای رود تا شناسايی نشود. اين دو حدود ساعت يک بعد از ظھر به وقت محلی در خلوت مسافرخانهمی

آغاز روند ارتباط  -کشد ول نمیدقيقه بيشتر ط ٢٠که بنا بر اسناد  -وگو می کنند. آن ديدار کوچک گفت
 .آمريکا و کسی است که جمھوری اسالمی در ايران برپا ميکند

اين بزرگترين گناھی است که از تئوری ھای ام آی شش انگلستان خط ميگيرد، » مورُ « از ديدگاه کلوب
  گفت:» کسينجر«که يک ملت برای پيشرفت خود مرتکب ميشود و از آن استفاده ميکند ھمان طوريکه 

  سزای اعمالشان را خواھند ديد.» بوتو«و» اندرومالرو«

  گناه شاه و مردم ايران چه بود؟ 
  

بررسی روحيه ايرانيان و از درون فکر را بايد با  )٥٧( ١٩٧٩اسالمی سال خونين شورش و کودتای 
ميدانند شناخت.  باقی مانده اند و خود را انقالبی تآنانی که گمان ميبردند و ھنوز ھم بر اين باور نادرس
    آنھم با بدنه و توده ھايش و نه با سران و رھبرانش.

  
اگر کسی اسير خرافات نباشد، اگر کسی خوی بت پرستی را ترک کرده باشد، اگر کسی تنھا ايران را در 

باشد، اگر اسير حسين و علی و محمد و امام محيط زدگی نشده  نظر داشته باشد، اسير پول و مقام و
خواھد فھميد که  ه باشد، اگر کتاب خوانده و شعور نسبی ھمراه با خرد ورزی بھم آورده باشدزمان نشد

درد اجتماع ايران  درھر گوشه ای که باشد، در ھر خانواده ای که بوده باشد يک مخرج مشترک دارد، 
  ست. اورا به حد خفقان در کنترل خويش کشيده ا» تعبد«است و » نا آگاه«ھمه اش در اين است که 

  
) بربنيان آن وبر توفان اسالم سوار شد و به ١٣٥٧( ١٩٧٩که شورش  ؛ زيرادرد بزرگتر از آن است

توده ھا و ، درد پول نفت و اتوبوس به درد اسالم و بر اندازی فساد و فحشامردم حقنه شد. درد ايران، 
  نيست.  انو امام زم تاسوعا و عاشورا و عيد فطرمانند سياھی لشکرھای تظاھرات بزرگی 
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پرده سياه اسالم چشمان  سال است در ھمه شھر ھای ايران حتا در قم و شاه عبدالعظيم و مشھد،  ١٤٠٠
چم آزادی به  معنی  نه ھمه طبقه ھا و طيف ھای ايرانی را از روستايی تا درباری را پوشانده است.

ھای ديگر در مفھوم راستين خود يسم و نه کومونيسم و نه ايسم ليبرال يسم و نهسکوالر راستين آن و نه
  به راحتی قابليت به بازی گرفته شدن را دارد. » نا آگاھی«و » تعبد«قرار ندارد. اين 

  
سپاه دانش و بھداشت  ميشود، و با سواد نشاھی اين بود که روستايی آزادمشکلش با حکومت شاھ خمينی

روستايی و  ارآگاھی ھمگانی در اختيذھن اورا روشن ميکند. راديو و تلويزيون که به روستا رسيده 
زيرا بيشتر ماليان فئودال بودند و دوست داشتند روستايی اسير و برده آنان  . ميگذاردفرزندان روستايی 

از  بودن زن» سکس«باشد ھمانگونه که اسالم در بنياد خود دارد، آزادی زنان بود که بردگی و ابزار 
د و اسالم از دست ميرود. ولی اين ظاھر شار باسواد مبدل خواھدخانه د به مدير و ھم متالشی ميشود، زن

قضيه بود؛ نا آگاھی ھمگانی مانع ميشد تا مردم بدانند دعوا سرلحاف مال است و پشت لحاف مال، تسلط 
  و کنترل ايلوميناتی ھا و کنترل منابع زير زمينی به نفع بيگانگان است.

  
، سخن گفتن، نوشتن، انديشيدن، رعايت حقوق حزب ،تخاباتان ،مجلسشعار شورشيان  اين نبود که چرا 

  مطرح شد. » اسالم«فردی و اجتماعی نيست. از ھمان آغاز 
  

در بيرون از اين مسائل دغدغه جوانھای امروز طبقه متوسط شھری پايتخت و اکثريتی از ايرانيان اگر 
   نبود. »٥٧ انقالبيون«اکثريت قاطع  ولی قطع و يقين دغدغه؛ باشد کشور "شايد"

  
ساله شان خمينی بود بھتر  ١٥البته نقشه ای که در انگلستان کشيده شده بود و مجری آن آموزش ديده 

  از اين را ھم نميشد به گمان آورد.
ما مردم ايران بوده است و بيگانه ھا از » نادانی«و » ما«به راستی که چقدر تلخ است بدانيم اشتباه از 

ايرانی سوء استفاده کردند. تلخ است بدانيم ايرانی قانونمند نيست و نخستين  بی مورد» تعبد«نادانی و 
سال خواندن و ديدن و شنيدن چنين رسوبی در فکر و ذھن  ٤٠ضربه اش بخودش است. اگر حتا پس از 

  او شده باشد. 
  

ايی که دکتر اگر شما در ھر شھری بگرديد، در لندن و فرانسه و کانادا و استراليا و آمريکا بين ھمان ھ
درسد شان پاسخ ھايی خواھند  ٩٩و مھندس شده اند برويد و بپرسيد علت اصلی سقوط ايران چه بود، 

  داد که به جوک می ماند نه دانش در رابطه با اجتماع. 
  

بود، نميدانستم، خمينی کيست، نميدانستم دنيا چگونه ميگردد، » من«يک تن به شما نخواھد گفت تقصير
يدانستم شاه در حال خدمت بی دريغ به ايران بود، نخواھد گفت اشتباه کردم. او ديگران نخواھد گفت نم

  را گناھکار و خودرا مشاور صديق شاه معرفی خواھد کرد. 
  

» مشروطه«ھنوز ھم اگر تعريف آزادی را بخواھيد، تعريف دموکراسی را بپرسيد نميداند. ھنوز تفاوت بين 
. ولی عنوان ميکند سه جور دانشگاه رفته سه گونه دکترا و مھندسی را تشخيص نميدھد» پارلمانی«با 

  گرفته است. 
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يکی از اين مردم نميتواند مفھوم آزادی را بيان کند. اگر بگوييد آزادی در محدوده قانون قابل دسترسی 
رد چه آزادی؟؟  ھنوز آقای دکتر و خانم مھندس گمان دا ساست اعتراض برميدارد که اگر محدود است پ

پياده ھارا که چراغشان آزادی يعنی در خيابان يک طرفه از ھر طرف خواست براند و در سر چھارراه 
سبز است را با بوق پراکنده کند. پول برادرش را باال بکشد و ميراث پدر را تنھايی بخورد چون آزاد 

  است!!
  

حجاب و فيلم ھای  بی شوريدن بر حکومت پيشين را فساد و عرق خوری و زنھای ھنوز ھم اين مدعی
اجرا نشدن قانون اساسی ميداند. ولی  را ،(سپاھيان انقالب سپيد) لختی سينماھا و سربازی رفتن دخترھا

  اگر بپرسی کدام بخش از قانون اساسی اجرا نشده سد سال ھم فکر کند موردی پيدا نميکند. 
  

و  شاه«يران شده نمايان ميشود نگاره اما آنروز که زلزله ميشود تاقچه و ديوار روستايی که خانه اش و
ھنوز در لب تاقچه يا به ديوار کج شده و آويزان است. روستايی از شاه به نيکی ياد ميکند. خدا » فرح

بيامرز را فراموش نميکند. ولی آن توده ای آن مجاھد و آن حزب اللھی و مصدقی و جبھه ملی گرچه 
اين سيره يک مسلمان متعصب نادان و نا آگاه و افتد.  از زبانش نمی» شاه ملعون«ادعای سواد دارد 

را با صدای بلند تکرار ميکند. نه حسين » سالم هللا الحسين و لعنت بر يزيد«متعبد است. آب را مينوشد و 
  و دليل فرار او از  بغداد را ميداند و نه يزيد را می شناسد.

  
پيدا ميکنيد » روشنفکری«و » دانش«دعيان برويد آنرا در ميان ھمين م ٥٧اگر به ريشه يابی شورش 

ميدانستند ولی نام کامل و اصلی استالين را نميدانستند و » روشنفکر«که خودرا با کومونيست دانستن 
موضوع ارزش افزوده برای اين جماعت ھنوز ھم ندانسته باقی است ھمانگونه که برای کارل مارکس و 

  لنين نفھميده ماند. 
  

به راحتی اسير ھرکسی که ادعايی داشته باشد » نا آگاھی«و » تعبد«يرانی به دليل راستی آن است که ا
که  ١٩٧٩و  ١٩٦٣وقت ندارد در باره پيشينه آن کس پژوھش کند. کسی بين سال و ميشود. حوصله 

سال بود يکبار پيگير نشده بود خمينی را بشناسد. آنروز که خمينی در روزنامه اطالعات  ١٥بيش از 
گسترش داد ه شد شورش کرد. آنروز که بی بی سی گفت موی خمينی الی قرآن است شورش را شناساند

ھمه جا ھست برای  آنقدر برسرش خراب شد. اگر امام زمان بيايد فساد» بتکده«شکسته و » بت«که 
  جا نيست. » آقا«پای اسب 

جتماعی و روانشناسی، ، حقوق، علوم اھای فنی دانشگاه یجوانان دانشجوروستايی بی سوادبود؛ ولی 
، جبھه ملی، وو ... که ادعای سواد و مائوئيست، فدايیی ھا، اه تود، چريک ھادانشجوی دکترا، آن 

روشنفکری داشتند ھمينکه استکان عرقشان، خيارشور و ماست وخيارشان فراھم بود فکر پژوھش 
 يسمو سکوالر يسمليبرال ،ادیآز ھنوز ھم درکی از داسو ھای مدعی ملحد اين نبودند. ھنوز ھم نيستند.

نھا به صراحت ميگفتند ليبراليسم جاده صاف کن امپرياليسم است و بھترين حکومت را برای آ .رندندا
اينان ھنوز ھم بنا ندارند   ايران حکومتی شبيه تيتو در يوگوسالوی يا انور خوجه در آلبانی ميدانستند.

ز ھم گمان دارند دموکراسی يعنی انداختن رای به صندوق مردم را در اداره امور سھيم و شريک کنند، ھنو
و رفتن به کاباره، مسجد، روضه و خوردن قيمه و شله زرد نذری. ھمين کاررا در فرنگستان ھم می 

، چرا سرمايه داری است ولی امروز ھر رييس اين بود که چرا ايران در اردوگاه غرب استشان دردکنند. 
انتظار دارند غرب شلوارشان » با آنھا يا با ما«ند، اينان فرياد بر می آورند جمھوری در آمريکا تغيير ميک
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سوسياليستی است.  شوروی زير نظر اتحادجماھير اردوگاه شرق ورا باال بکشد. ولی ھنوز فکرشان در 
   ھنوز باور ندارد کومونيسم و سوسياليسم با ديوار برلن فرو ريخت.

مدرسه ھای عالی و دانشگاه ھايی که با ھمکاری وابستگان انيستيتو در آن روز ھا دانش جويانی که  از 
آسپن و کالب روم فارغ التحصيل شده بودند در بسياری از کارخانه ھا، راديو تلويزيون، وزارتخانه ھا و 
شرکت نفت وشرکت ھای مھم مانند سازمان آب و برق جذب و استخدام شدند. اين دانشجويان زير اليه 

ده شده تحت تاثير نظريه کالب روم بودند که نظريه ھای علی شريعتی در آنان حکاکی ھای آموزش دا
شده بود. پيروان مکتب شريعتی با صراحت از دموکراسی و صنعتی شدن غربی گله داشته و تنفر خودرا 

ربی ابراز ميداشتند. به آنان آموزش داده شده بود تا بازگشت به گذشته دور را طالب باشند. دموکراسی غ
نزد آنان جلوه داده شده بود. اين گروه يک شکم آبگوشت » ھرجايی«و » فاحشه«ھمچنان بصورت يک 

سير خوردن با پيازی که در فيلم ھا به ذھن آنان فرو کرده بودند را به پيشرفت علمی و رسيدن به تمدن 
  بزرگ را ترجيح ميدادند.

د و آدمکشی و تروريست بازی را به عھده ھا آن گروھی بودند که سوار موج متحجران فکری شدنچپ 
را بوجود آوردند. اينان ميخواستند شاه را که به سوی تمدن بزرگ ميرفت را از  ٥٧گرفتند و شورش 

ميان بردارند زيرا غرب و بيلدربرگ اينگونه خواسته بود. اما راستی ودرستی آنچه در ايران روی داد 
  اين نبود. 

نا آگاه  و جو گير شدنشان با ديدن موی خمينی در الی کتاب و چھره دليل چموشی ولگد پرانی مشتی 
اش در ماه به سفارش بی بی سی خواست آزادی سياسی نبود، زيرا به اندازه کافی آزادی داشتند. آنان 
از وضعيت سکوالری که در کشور برقرار بود و ميرفت که غيرمذھبی بشود و بدون خونريزی و بدون 

رفته بود را در کوتاه مدت با خونريزی و طاعون سال  ٥٠٠سانسی را که اروپا در انکيزيسيون راه رن
ميديدند، رنج ميبردند. البته نگرانی نگرانی غربی ھا بود که ايران با رسيدن به تمدن بزرگ اسباب دردسر 

ھا آزادانه بشود. آنان نميتوانستند تحمل کنند که زنان حجاب نداشته باشند و مردانی عرق بخورند و فيلم 
  ديده شود.» آبگوشتی«ھمانگونه که در غرب رواج داشت تن برھنه زنان در فيلم ھای 

) بجای تبعيد به نخست وزيری ميرسيد و تحجز فکری اش را در ١٩٦٣( ١٣٤٢اگر خمينی در سال 
رخ نداده بود. زنان حق رای بدست نمی آوردند، قانون حمايت  ١٩٧٩جامعه رواج ميداد ھرگز شورش 

انواده برقرار نشده بود، سپاه دانش و بھداشت و بھداشت ھمگانی و آموزش مجانی برقرار نشده بود خ
و نخستين مجلس اسالمی در زمان شاھنشاه و زير لوای قانون اساسی مشروطه براه افتاده بود و قھقرا 

ولی آيا اين نگاھی  برقرار شده بود. ھمانگونه که در عربستان برقرار بود.» شاه«رفتن ايران زير نگاه 
برای مردمش ميخواست؟؟ ابدا. امروز ميبينيم او ترجيح ميداد مردم باسواد و روشنفکر » شاه«بود که 

حکومت به مشتی بی سواد «شاه ميگفت:  و پيشرفته باشند و به دروازه تمدن بزرگ رسيده باشند.
به عراق حمله نظامی کرده بود تا اگر خمينی تبعيد نشده بود و ھمزمان ايران  ».متعصب افتخار ندارد

  اسير بيچارگی و نتيجه اش آوارگی مردم باشد غرب خوشحال بود و ھرگز شورش بزرگ را دامن نميزدند.

شاھنشاه پاسخ ميداد: » شاه به عراق حمله کند«چند بار کيسينجر در ديدار ھای خود تاکيد کرده بود 
ت بود، چيزی نکشيد روس ھا در شرق ايران ؛ اشاره ايشان درس»نگاه ما به شرق است نه غرب«

  ظاھرشاه را راندند و يک دولت کومونيستی در آنجا پياده کردند. 
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ھمان روزھا تيمسار ارتشبد آريانا که به فرانسه تبعيد شد به شاھنشاه که در سنت موريتس مشغول اسکی 
کرمانشاه و شام را در بغداد  با اجازه بزرگ ارتشتاران، فردا ناھار را در«بازی بودند تلگراف کرد: 

ساعت نکشيد به تھران برگشتند و جلوی جنگی با عراق  ٤٨شاھنشاه آريانا را عزل و » خواھيم خورد
  بسته شد. آريانا ميخواست به عراق حمله نظامی بکند.

ه سقوط مصدق وابسته به انگلستان در مردم ايران اثر نکرد، در روند جامعه ھم اثر نکرد مذھبشان ھم ب
خطر نيافتاد، مرجعيت شيعه ھم صدمه نديد. مصدق مجلس را بصورت غير قانونی تعطيل کرده بود و 

حوزه از جمله مشھد و اصفھان وشيراز را باطل اعالم کرده بود ولی باز ھم در روند زندگانی  ٣٠نتايج 
ن اعالم به مردم شرکت ھای وابسته به نفت را بدون دريافت يک شاھی بدو ٤٦مردم اثر گذار نبود. او 

و مطرح کردن در مجلس به انگلستان واگذار کرد. او در اصل نفت را ملی نکرد، بلکه تمام سرزمين 
ھايی که شرکت نفت ايران و انگليس برآنھا دست گذاشته بود را بصورت مونوپولی در اختيار انگلستان 

شد. او با ملی کردن ظاھری نفت  گذاشت و مانع از ورود رقابتی روسيه و آمريکا به حوزه نفتی ايران
  ضرر ھای زيادی به ايران زد.

  انرژي اتمي و شاه

ليون دالر برای انرژی ھسته اش برنامه ريزی کرده بود که خمينی روی کار يب ٩٠ايران ھزينه ای حدود
 طرحی که مھندسان ايرانی ريخته بودند، .توسعه ودستيابی به انرژی اتمی از آرزوھای ايران بود آمد،

در برنامه بود توليد برق به اندازه ای پيشرفت داشته باشد تا برق توليدشده به ترکمنستان، افغانستان، 
پاکستان و ديگر کشور ھای ھمسايه فروخته شود. ولی امروز دولت جمھوری اسالمی از ارمنستان، 

   ست.ترکمنستان برق ميخرد، درحاليکه ميليارد ھا دالر ھزينه راکتور ھای اتمی کرده ا

نبودند. آمريکا را ھم قانع کردند انگليسی ھا خود حاضر به ھمکاری در رابطه با نصب راکتور ھای اتمی 
تا با وجود آنکه آمادگی داشت تا در اين راه به شاھنشاه کمک کند از آن صرفنظر کنند. تا آنکه زيمنس 

ن پژوھش کرده و نخستين راکتور آلمان که در تاريخ صنعتش يک راکتور ھم درست نکرده بود با پول ايرا
   اتمی را در ايران بسازد. 

نوين سازی ايران  پروژه ھایتا کليه  داشتدستورکه تئوری ھای کالب روم را دنبال ميکرد » خمينی«
را منھدم نمايند در نتيجه تمام برنامه ھای اتمی متوقف شد و برنامه ھای پتروشيمی بندرشاھپور، فوالد 

  مه رو به تخريب گذاشت.بندرعباس ومس سرچش

در ھمان روزھای نخست ھرآنچه از پيچ و مھره و قطعات کارخانه پتروشيمی يا راکتور ھا بسته نشده 
  بود را به گوشه کنار کشور برده و نابود کردند.

کارخانه بکارخود ادامه داد. برج خنک  ١٥کارخانه فعال در مجتمع صنعتی پارک قزوين فقط  ١٢٥از 
ھسته ای تبديل به سيلوی گندم شد و ميليونھا تن نيروی انسانی بيکار گشتند ودرعوض کننده انرژی 

را روی کار آوردند بھمراه داشت خصوصأ آقای » خمينی«شادی وخوشحالی برای آنھائيکه 
  .و سيد حسين نصر و رضا قطبی را و احسان نراقی و کسانی مانند ھرمز حکمت »برترانراسل«
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وگوھای محرمانه با بنيانگذار جمھوری اسالمی مأموريت حساس گفت« بی بی سی گزارش ميکند:
آقای يزدی سالھا در تگزاس . »کندواشنگتن را به ابراھيم يزدی از اعضای نھضت آزادی واگذار می

ريچارد کاتم، استاد کرد. به عالوه او دوستانی چون ھا را خوب درک میزندگی کرده بود و زبان آمريکايی
 .مأمور مخفی سيا در تھران بوده است ھا بعد مشخص شد در جوانیداشت که سال سبورگدانشگاه پيت

شناخت از اواخر شھريور آقای کاتم اما به شدت ضد شاه شده بود و چون بسياری را در دولت آمريکا می
آمريکا"  هللا خمينی درپيوسته مقامات کاخ سفيد و وزارت امور خارجه را به ديدار با "نماينده آيت ١٣۵٧

 .کردتشويق می

شھريور  ٢۴( ١٩٧٨سپتامبر  ١۵ھای اوليه کاتم و يزدی نافرجام بود. بنا بر يک سند، روز تالش
گويند که مقام مورد نظر در دسترس زند به او میکه آقای يزدی به وزارت امور خارجه زنگ می) ١٣۵٧
 .نيست

مقام  -) ١٣۵٧آذر  ٢١( ١٩٧٩دسامبر  ١٢ز در رو -اما حدود سه ماه بعد از اين تجربه ناخوشايند 
  .کنندمسئول بخش ايران در وزارت خارجه) و آقای يزدی در رستورانی ديدار میمورد نظر (ھنری پِِرشت، 

گيرد: "بنابراين گويد که شماره تلفن يزدی را از او میبی سی فارسی میآقای ھنری ِپِرشت به بی
 ."ريس در تماس باشمتوانستم از واشنگتن با او در پامی

هللا شد. بنا بر يک سند، فرستاده آيتديدارھای نوفل لوشاتو با رعايت کامل جوانب احتياط برگزار می
گويد که نزديکان رھبر انقالب قابل اعتماد نيستند به ھمين خاطر، "يزدی خمينی به طرف آمريکايی می

اين آقای کسی  زيمرمن داده (آقا حسن) ". فقط اسم يک فرد مورد اعتماد در محل اقامت خمينی را به
 فريدون). –حسن روحانی «نيست جز 

هللا خمينی تشويق او به استفاده از بنا بر پيام وزير امور خارجه آمريکا، ھدف اوليه از تماس با آيت
تر ديدار محمد بھشتی و مھدی بازرگان با فرمانده ارتش و رئيس ساواک نفوذش برای تحقق ھرچه سريع

  .وده استب
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از نمايندگان اصلی خمينی در -بنا بر اين سند: "ساليوان سعی کرده که بين امرای ارتش و محمد بھشتی 
رسد که دو طرف موافق مالقات ھستند اما در مورد محل آن اختالف ديداری برگزار کند. به نظر می -تھران

  ".اندنظر داشته

دامی مخالف بوده ولی در پی مطرح شدن درخواست آمريکا و هللا خمينی در ابتدا با چنين اقظاھرا آيت
  ».شوداطالع از اين که اياالت متحده با "بازگشت آرام" وی به کشور مخالفتی ندارد نظرش عوض می

بازگشت منابع بود نابودی پادشاھی سه ھزار ساله در ايران بود و مھم  برای انگليس آنچه که در حقيقت
ھا و ھمچنين آن گروه که از تکنولوژی اتمی بيزارند »بالک نوبليتی«انگليس وطبيعی ايران بدست دولت 

  وايرانيان رااز ھمبستگی جداکرده وايران راتخريب نمودند.

= ٢٥٥٢( ١٣٩٢آقای اکبر اعتماد که نخستين رييس سازمان انرژی اتمی ايران بود، در فروردين 
غاز از طرح ايران در دوران پھلوی برای ساخت آمريکايی ھا که از آ«) به بی بی سی گفته است: ٢٠١٣

تيبانی ميکرده اند به مرور شروع به ايجاد مشکل در اين مسير کردند، آنان خواستند شنيروگاه ھسته ای پ
نظرات خودشان را بر ما تحميل کنند. ما چھار سال برای رسيدن به توافق دوجانبه با آمريکايی ھا مذاکره 

  تيم. کرديم و ھرگز نتيجه نگرف

نوع مزاحمت آمريکايی ھا بسيار جالب است. ميگفتند اگر به ما راکتور يا سوخت راکتور بدھند، ھرکاری 
خواستيم با باقيمانده سوخت مصرف شده بکنيم بايد با اجازه آمريکايی ھا باشد. اين به معنای آن است 

ی بر سرکار بود خواستار آن که آمريکايی ھا حتی زمانی که دولتی مانند دولت بسيار مسئول شاھنشاھ
بودند که شرايط خودرا به ايران تحميل کنند. ھرکاری ايران بخواھد در کشور خودش بکند از آنھا 

بگيرد. و اين چيزی نبود که شاھنشاه زيربارش بروند. حقوق بين الملل ھم حکومت ھا در » اجازه«
قيد و شرطی محدود بکند.  بھانه ای که  سرزمين خودشان را مختار و آزاد ميداند و نميتواند آنرا به

آمريکايی ھا داشتند اين بود که ميگفتند؛ با ايران مشکلی ندارند اما ميخواھند شرايط خودشان را در 
مورد ايران اعمال کنند تا بتوانند مانند کشور ھای ديگر برايران حاکم باشند. در برخی موارد ميخواستند 

  نه  قرارداده در کشور ھای ديگر ھم اعمال کنند. شرايطی اعمال کنند که آنرا نمو

ايران آنروز و احترامی که شاھنشاه برای ايران فراھم آورده بود به قدری نفوذ منطقه ای پيدا کرده بود 
که نيازی به بمب اتمی نداشت. ولی در سياست ايران در رابطه با اتم اين بود که اگر وضعيت تغيير کند 

  . »اتمی ھم بسازيممجبور خواھيم شد بمب 

آنروز ماموريت من اين بود که ھمه تکنولوژی ھای ممکن در «آقای اعتماد به بی بی سی گفته است: 
  ».زمينه اتمی را به دست بياورم، می گفتيم شايد در آينده الزم شود

باشد، آنروز شاھنشاه بانی قطعنامه ای در سازمان ملل بودند تا منطقه خاورميانی عاری از سالح اتمی 
  ولی به دليل اينکه اسراييل سالح وبمب اتمی داشت اين قطعنامه با مشکالتی مواجه بود. 
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ميداند چگونه مورد حمله و اعتراض ھمان اسراييل » سالح اتمی را حرام«امروز که جمھوری اسالمی 
  گيرد.مورد تحريم ھای اقتصادی سنگين قرار مي» ايران«نه  ،صاحب بمب اتم است و جمھوری اسالمی

طبق دکترين آقای ريچارد نيکسون نه تنھا متحد راھبردی آمريکا  ١٩٧٩تا  ١٩٧٣ايران در سال ھای 
  ايران در خليج پارس بوده است.-بلکه يکی از ارکان امنيت دو ستونی آمريکا

دولت شاھنشاھی عليرغم قصد خود برای توليد  سالح ھسته ای تحت تحريم قرار نگرفت، و علت آن 
بود که شديدا از سوی دولت شاھنشاھی اعمال ميشد. چون امروز جمھوری اسالمی » و استقاللحاکميت «

  به حرف آمريکا ابدا اھميتی قايل نيست به اعمال فشار روی آورده اند.

ميالدی باز ميگردد. شاھنشاه  ١٩٥٠نخستين تالش ايران برای دستيابی به فناوری ھسته ای به دھه 
وی تمدن بزرگ نگاھی به دور داشت و توجه زيادی به پيشرفت ھای ايران برای پيش بردن ايران بس

  ميکردند. 

  نخستين مشوق ايران آمريکا بود و نخستين کشوری که با ايران مخالفت و آنرا تحريم کرد آمريکا بود. 

 پشتيبانی کرده بود و در اين راه تالش فراوان کرده است.» اتم برای صلح«ايران ھمواره از تئوری 
روسيه امروز و آمريکا) اتحاد جماھير شوروی؛  دوران جنگ سرد و رويارويی اتمی دو ابرقدرت (

آيزنھاور رييس جمھور وقت آمريکا را وادار به ديدار با سران انگلستان، فرانسه و آلمان غربی کرد. 
حشت داشت و و تشچون آمريکا خود تنھا کشوری بود که از بمب اتم بھره گرفته بود از آن وحشت دا

  روسيه (اتحاد جماھير شوروی) حمله ناگھانی اتمی را در برنامه نظامی خود قرار بدھد. 

چون ايران در اقمار روسيه قرار نداشت مرز ھای شمالی ايران در خطر بمب اتمی بود زيرا اتحاد جماھير 
دن پايگاه ھای مھم غرب شوروی نيتش بر آن بود تا ايران را به دام کومونيسم دچار و در نتيجه نابود کر

  .و به آبھای خليج پارس دسترسی داشته باشد در ايران را فراھم کند

حفظ منابع انرژی ايران و حفظ وضعيت سوق الجيشی و استراتژيکی ايران  ،از ھمان زمان آيزنھاور
برای آمريکا در اھميت درجه يک قرار دارد. به ھمين منظور ھريک از بلوک شرق و غرب به ويژه 

  آمريکا بسيار مايل است پايگاه نظامی مدرن در شمال ايران داشته باشد.

در نتيجه افول کومونيسم و نفوذ روسيه در ايران زير حکومت ماليان و بيرون رانده شدن آمريکا از 
  ايران آمريکا در وضعيت آچمز قرار گرفت. 

پس  ١٩٦٥در سال  .درآمد (I.A.E.A) المللی انرژی اتمی به عضويت آژانس بين ١٩٥٨ايران از سال 
از طرح الحاق ايران به کنوانسيون آژانس بين المللی وزارت امور خارجه شاھنشاھی بررسی ھايی برای 

  را پی گرفت و در ھمان سال قراردادی با آژانس به امضا رسيد.  (I.A.E.A)حضور ايران در

 یران فروخته شد و شرکت آمريکايمگا واتی آب سبک به اي ٥نخستين راکتور پژوھشی   ١٩٦٧در سال 
(AMF)  اين راکتور را در دانشگاه تھران نصب و راه اندازی کرد. اين راکتور با اورانيوم غنی شده با
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درسد کار ميکند. آمريکا سوخت آنرا تامين ميکرد و ھنوز مقدار سوخت در انبار موجود  ٩٣خالصی 
  است. 

 ١٩٧٠پيشنھاد و پذيرفته شد. در سال  (N.P.T)ه ای پيمان منع گسترش سالح ھای ھست ١٩٦٨در سال 
 (A.F.O.I)شاھنشاه سازمان انرژی اتمی ايران  ١٩٧٤مجلس شورای ملی آنرا به تصويب رساند. در سال 

  را گشود و دکتر اکبر اعتماد به رياست آن گمارده شد.

يروگاه برای نصب در بوشھر زير نظر سازمان بين المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ايران چھار ن
و دارخوين و تاسيسات آب شيرين کن در بوشھر، برای تامين سوخت و پشتيبانی تکنولوژی وقرارداد 

(مرکز پژوھش  (NRC)نيروگاه ديگر در اصفھان و استان مرکزی به امضا رسيد. مرکزی بنام  ٤ساخت 
در رشته اتمی آغاز شد. دانشگاه  ھای ھسته ای) تشکيل شد. تربيت و جذب دانشجويان فارغ التحصيل

برخی دانشجويان که در روسيه دوره اتم را خوانده  تھران حتا دانشجوی کارشناسی ارشد اتمی ميپذيرفت. 
بودند و از جمله توده ای ھای فراری به حساب می آمدند جذب و در ھمان مرکز اتمی دانشگاه بکار 

ان بعنوان کشوری که فرار مغزھا داشته باشد به حساب گمارده شدند. (دو مورد را شاھد بوده ام). اير
نمی آمد، وارونه فرار مغز ھا در آن زمان جاری بود. دانشجويان دوره ديده و متخصص با پولھای خوب 
استخدام و جذب ميشدند. به برخی اگر در روستا ھا و شھرستان ھای کوچک کار ميکردند جيب و کلفت 

  د.فيليپينی با حقوق کافی ميدادن

ھمه اين کارھا در راه رسيدن به تمدن بزرگ و در راستای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی قرار 
  داشت وبرای آن بودجه الزم تامين شده بود.

ايران نتوانست با شرکت ھای آمريکايی و انگليسی به توافق ساخت راکتور برسد ولی آلمانی ھا در اين 
  راه به ايران کمک کردند.

 (Stanford research institute)ايران قراردادی با بنياد پژوھشی استنفورد آمريکا  ١٩٧٤در سال 

 ٢٠جلدی پيشرفت صنعت اتمی ايران را متکی به توليد  ٢٠بست و بنياد نامبرده در يک پژوھش SRI  يا
ب پيش بينی کرد. براساس آن راھکار، قرارداد ساخت دو راکتور آ ١٩٩٥ھزار مگا وات برق تا سال 

مگاواتی در بوشھر توسط شرکت زيمنس آلمان به امضا رسيد. اين پروژه کم نظيرترين  ١٣٠٠سبک 
پايان يابد  ١٩٨٠پروژه اقتصادی و باصرفه ترين پروژه اقتصادی ايران بود. بنا بود اين پروژه تا سال 

  و چرخه سوخت ھسته ای ده ساله قابل تمديد باشد. 

 ١٩٧٧، وفرانسه ١٩٧٦ھای خود قرارداد ھايی با آلمان غربی در سال ايران برای تامين سوخت نيروگاه 
موظف بودند سوخت راکتور ھای ايران  (N.P.T)بست. اين دو کشور در رقابت با ھم زير نظر قرار داد 

  را تامين کنند و امکان بازرسی به بازرسان آژانس را بدھند.

بود بسيار پيروزمندانه پيش ميرفت. در ماه پيشرفت ھای ايران که ھمگی مطابق قوانين بين المللی 
آلمان غربی قراردادی با ايران بست (Kraftwerk Union) شرکت کرافتورک يونيون  ١٩٧٥آگوست 



  گردد؟دنيا چگونه مي

105 
 

تصويب کرد که به  ١٩٧٥و کار ساخت راکتور ھا را آغاز کرد. جالب آنکه کنگره آمريکا در اواخر سال 
  ھا با ايران وارد معامله تجاری و صنعتی قرار گيرد. آمريکا اجازه ميداد در رابطه با ساخت راکتور

به اين منظور ايران ده درسد از سھام مجتمع غنی سازی اورانيوم را از يک شرکت فرانسوی بنام  
ساخته شود  در منطقه (تريکاستن) فرانسه را خريداری کرد. بنا شد اين کارخانه(Eurodif)   يوروديف

راکتور ھای ايران را تامين و برخی ديگر از توليد ھای خودرا به  و از اورانيوم بدست آمده سوخت
مصارف پزشکی و پژوھشی به کشور ھای ديگر بفروشد. آمريکا به ھيچ يک از اين کارھا اعتراض 
نداشت. اسراييل ھم ھرگز جرات اعتراض را نداشت.  زيرا تالش ھای ھسته ای ايران يک حق مسلم و 

  انين بين المللی بود. عادی برای ھرکشوری وطبق قو

، فرانسوی، بلژيکی، اسپانيايی، ايتاليايی بود و ايران مشرکت يوروديف يک شرکت مختلط از کنسرسيو
به موجب موافقتنامه ای که شاھنشاه آنرا امضا کرد به فن آوری غنی سازی دسترسی پيدا ميکرد و مقدار 

و ايزوتوپ ھايی که عمدتا به مصرف پزشکی الزم از سوخت راکتور ھای ايران را تامين ميکرد و رادي
  ميرسيد را برای مصارف خود دريافت و مازاد آن به کشور ھای ديگر فروخته ميشد.

سرمايه گذاری شده بود که سھم  (Eurodif) ) ميليارد دالر برای پروژه يوروديف٢در مجموع دو (
اين کنسرسيون بالفاصله پس از يورش ) ميليارد دالر بود.  کشور ھای عضو ١ايران در اين پروژه  يک (

و غصب کشور از سوی ماليان ھمه سرمايه ھای ايران را چپاول و موضوع را حتا در مذاکرات اتمی 
   مطرح نميکردند. 

در پی رقابت ھای بين المللی انگليس و فرانسه مشترکا پژوھش ھايی برای احداث  ١٩٧٦در سال 
ورود رسمی فرانسه به فعاليت ھای ھسته ای ايران  ١٩٧٧ل تاسيساتی در اصفھان آغاز کردند. در سا

آغاز شد. در اروپا فرانسه بيشترين شمار راکتور ھای اتمی را دارا ميباشد و از تکنولوژی پيشرفته ای 
مگاوات به توافق  ٩٠٠آگاھی دارد. فرانسه برای ساخت نيروگاھی در دارخوين نزديک اھواز با ظرفيت 

  رسيد. 

ضاع چرخيد و ايران مورد ھجوم ھجمه ھای بين المللی قرار گرفت.  آلمان بار ديگر در از آن زمان او
  ميليارد دالر برای ساخت راکتور ھای ديگری پول گرفت.  ٤٫٨ھمان سال 

) با انورسادات طرح دوستی آنھم برای ١٩٧٣ولی چون شاھنشاه در جنگ بين اعراب و اسراييل (
مشوق شرکت نماينده اسراييل و مصر در کمپ ديويد بود مورد خشم جلوگيری از جنگ و کشتار ريخته و 

اسراييل قرار گرفت. اسراييل از اتمی شدن ايران به وحشت افتاد. از آن روز ھمه قرارداد ھای ايران از 
  جمله قرارداد ھای اتمی با اشکال مواجه شد. 

ه ھسته ای با آفريقای جنوبی به ايران قرارداد سنگين خريد برخی تجھيزات و مواد اولي ١٩٧٦در سال 
  توسط ماليان پابرجا بود. ١٩٧٩امضا رساند. اين قرارداد تا پيش از شورش 
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آغاز شده بود ھمچنان  ١٩٧٥در دوران شاھنشاھی يک برنامه غنی سازی اورانيوم ليزری که در سال 
  ا به ايران فرستاد. ميکرون ر ١٦چھار ليزر با فعاليت حساس  ١٩٧٨ادامه داشت. حتا آمريکا در سال 

آمريکا در اين سال ايران را برای پيشبرد پژوھش ھای اتمی تشويق و دلگرم ميکرد و اميدوار بود 
بيست و سه   ١٩٩٠قرارداد ھمکاری گسترده ای با ايران ببندد. ھمچنين در پی آن بود تا پيش از دھه 

ی ساخت آلمان بود تا در اين راستا راکتور ھسته ای در ايران ساخته شود و خواستار خريد پروژه ھا
  بتواند در فروش کاال ھای مربوط به انرژی ھسته ای سود سرشاری به آمريکا سرازير کند. 

ولی ناگھان درپی ديدار بيلدربرگ و نقشه ھای کالب روم و انيستيتو آسپن در گوادلوپ ھمه اينھا نقش 
  رنامه نابودی ايران توسط خمينی قرار گرفت. برآب شد و دستيابی ايران به راکتور ھسته ای در راس ب

 ٦٥درصد و احداث رآکتور شماره دو نيز  ٨٥، رآکتور شماره يک بوشھر به ميزان ١٩٧٩در فوريه 
 فريدون حسن درصد پيشرفت فيزيکی داشتند، اما دولت موقت به رياست مھدی بازرگان و انتصاب دکتر

ھمه کارخانه ھا از جمله ژی اتمی ايران، عمليات ساخت از فعاالن نھضت آزادی، به رياست سازمان انر
ای خاورميانه در زمان خود را متوقف ساخت نيروگاه بوشھر، به عنوان بزرگترين پروژه اجرايی ھسته

 ! ای ديگر نيز به تعطيلی کشانده شدھای ھستهو بسياری از برنامه

 (Eurodif) و کنسرسيوم يوروديف پروژه ھا نشد، فرانسهشرکت آلمانی زيمنس، حاضر به تکميل  
شرکت زيمنس با حمايت کمسيون تجارت بين  کشيد،مشاجره حقوقی به  فشار بين المللی ناپديد شد، 

  نشد.المللی در پاريس، از اين ماجرای حقوقی پيروز بيرون آمد و ھيچ غرامتی به ايران پرداخت 

دی ايران داده شده بود، ضعف مديريت سازمان بی لياقتی و دستوری که از سوی ايلوميناتی ھا برای نابو
انرژی اتمی زير نظر دکتر فريدون فسخ يکجانبه قرارداد يوروديف، ضرر ھنگفتی به ايران وارد شد. 

ميليون فرانک فرانسه از دو ميليارد دالر سرمايه گذاری  ٩٠٠فرانسوی ھا اقامه دعوا کردند. در نھايت 
  بقيه بصورت کاال با ايران تسويه شد.  ايران به عنوان خسارت تامين شد و 

آمريکای دوران آقای جيمی کارتر که موجب سرنگونی اقتصاد در ايران شد، در دوران بيرون رفت جورج 
بوش پسر دچار چنان دردسر اقتصادی شد که کارخانه ھای اتومبيل سازی در ديترويت ورشکسته و به 

ھزار دالری به  ٣٠٠رتيبی ورشکسته شد که خانه ھای تعطيلی کشيد و حتا شھرداری شھر ديترويت به ت
ھرگز چنين چيزی در آمريکا اتفاق نخواھد قيمت ده دالر خريدار نداشت.  آمريکايی ھا گمان ميبرند؛ 

  افتاد.

دست ھای پنھانی که در پشت به ايلوميناتی ھا وفراماسون ھا وصل ھستند، مصرف مواد مخدر و حشيش 
سايگی اش کانادا آنقدر باال برده اند که بجای ساختن کارخانه ھای صنعتی مزارع را در آمريکا و حتا درھم

. سھام ماريجوانا تبديل کرده اندگوجه فرنگی و سبزی را بسته و به رشد و نمو مواد مخدر مانند ماريجوانا 
ا دالر کسری از سھام کارخانه اتومبيل سازی مھمی مانند تسال (نخستين اتومبيل تمام برقی) با ميليارد ھ

  ).٢٠١٨رو به ورشکستگی رفته است (آوريل 
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  عفو بين الملل و رژيم جمهوري اسالمي

عليه ايران و شاھنشاه در ھمه رسانه ھا براه  ١٩٧٩تا  ١٩٧٣ھمه سروصداھايی که در سالھای بين 
ی از سوی آقای کارتر مطرح ميشد، پس از شورش تبھکاران اسالم» حقوق بشر«افتاده بود و موضوع 

  شنيده نميشود. » سازمان عفو بين الملل«در ايران خوابيد و ھيچ صدايی از 

خلخالی پشت سر ھم تيرباران و اعدام ھای دسته جمعی بدون محاکمه انجام داد، شادروان اميرعباس 
ھويدا را ناجوانمردانه از پس گردن در راھرو تير زدند ھيچ يک از فراماسونی ھا يا ايلوميناتی ھايی که 

  نزدند. » جيک«ميکردند » حقوق بشر«روصدای س

رژيم اسالمی قطعه ھای جسد سربازان آمريکايی را که در يک تجاوز به صحرای طبس ايران کشته شده 
  بودند را به تماشا گذاشت، اما کالب روم يا بيلدربرگ نه به فکر آمريکا بود ونه به فکر ملت ايران.

ی ھا به جنايت ھای ھاشمی رفسنجانی، شيخ جعفر سبحانی، آيت ھيچ يک از بالک نوبليتی ھا، فراماسون
بوده اند، احمد » اخوان المسلمين«هللا مشکينی، ھادی غفاری، محمد ريشھری، که اين دو آخری عضو 

خمينی، ابراھيم يزدی که به يک تلويزيون آمريکايی گفت، ما از کشتن اين آدم ھا احساس رضايت ميکنيم، 
را دخالت داد اعتراض نکردند. البته منظورش کدام خدا بود معلوم نيست » خدا«وبرای اين حرف خود 

  زيرا اين گروه جز فرمانروايان خودشان در کالب روم و آسپن کسی را نمی شناختند. 

ماليانی که در تمام زنگانی خود جز پايين تنه به فکر چيز ديگری نبوده اند، و بزچرانی پيشه آنان در 
ه است، کار اداره کشوری سه ھزار ساله را در دست گرفته اند که برای مردم اعتباری روستاھايشان بود

  ميدانند. » کف«قائل نيستند و مردم را طبق گفته ھای حسنعلی منتظری 

دانشگاه ھايی در دنيا برای شستشوی مغزی جوانان کشور متبوع و جوانانی که از کشور ھای ديگر 
که به بيلدربرگ » کالب روم«و » آسپن«وذ و کنترل موسسه ھايی مانند برای آموزش سواد ميآيند زير نف

  و آريستوکراسی بزرگ انگلستان وصل است قرار دارند. 

، ريچارد فالک، ھنری کيسينجر، بنجامين سيولتی، »برنارد لوييز«يک يھودی وابسته به انگلستان؛ 
آمريکا، برژينسکی، سايروس ونس به  ، جيمی کارتر، ديويد راکفلر، شورای روابط خارجی»جيمز ِارل«

  کمک موسسه آسپن مالھارا در ايران سوار کار کردند. 

 با که اند بوده نشاندگانی دست جمله از ھرمز حکمت، حسين نصر، احسان نراقی ... و گنجی منوچھر
 و Aspen Institute  و The Club of Romeآســــپن و کالب روم  ھمــــکاری انـــــيســـتيتو

 ميرفت که ايرانی بنيان به تيشه Marvin Zonis  بنی صدر با ھمکاری آقای ياری آقای ابوالحسن با
 امروز که است گنجی ھمان (اين یگنج آقای .  زدند گيرد قرار دنيا اول کشور پنج زمره در و شود آباد
 وآمريكا اسالمی ھوریجم ميان رابطه برقراری از حمايت در ای عده که ای است  بيانيه کنندگان امضا از

شده اند و ھمنشينی او با جدايی طلبان در جلسه معروف واشنگتن بياد ماندنی است اينان مار خوردگان 
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فرح  شھبانو و شاه و ايران به را آسپن بوده اند) انيستيتو اسالمی جمھوری بانيان افعی پرور و از
 در ھا بعد که Chaterine Bateson بنام  خانمی با آموزش وزارت راس در ايشان. کرد معرفی
بوده. منوچھر گنجی در نقش وزير آموزش  ارتباط در شد مشغول تدريس به عالی) مدرسه(دماوند  کالج

 منحرف و تماس برقراری خود (استراتژی شوم نيات اجرای در باتسن خانم تا نمود کمک و پرورش
 .مقصود برسد ) به  "ماترياليستی ضدی"تفکر  سوی به ايرانی جوانان فکر کردن

 شريعتی علی ياری با و فـــکرت ھــــرمز تاکيد اساس بر و نراقی احسان آقای گفتار از الھام با گروه اين 
 ضد بر تا نمودند تحريک مذھبی احساسات از استفاده با را آنان و منحرف را ما وروشنفکران جوانان
  .کنند قيام کشور

 
 افکار بيشتر که کردند استخدام دولتی ادارات در را التحصيالنی فارغ تازه ايام آن در دارم؛ بياد بخوبی
  . ميکشيدند بميان را ماترياليستی ضد ھای بحث ھايشان صحبت در و ميکردند پيروی شريعتی را علی

  
وقت  در ھا بعد گروه در جلساتی که در حسينيه ارشاد تشکيل می شد شرکت می کردند. ھمين اناغلب آن
 ھا اتاق و زدند کليد و قفل مدارک و اسناد به خمينی فتنه اول ھای روز ودر کردند عوض رنگ مناسب

 زمين زير در و ھا مستراح در را پرست ميھن و صميمی کارمندان از ای عده و کردند و مھر الک را
  .کردند زندانی ه و کارخانه ھاادار
 به را زمان آن روشــــنفکران باصطالح و جـــــــوانان شـــــريعتی عـــــلی ھمکاری با گــــروه اين

 مغز و دادند سوق Muslim Brotherhood Revolution"المسلمين  اخوان انقالب" ســـــوی
 پھلوی شھبانو فــــــــرح حتا کشور باالی ھای رده تمام زدن گول با گروه ھمين  .دادند شستشو را آنان
 اينکه بدون رساندند بخرج مصالح کشور عليه بر و گرفتند پول آنان از دالر ھا ميليون شـــــــاھنشاه و

 سوی به ھرگز گروه اين کمک بدون ما جوانان  شوند ويا علياحضرت بويی ببرند. متوجه شاھنشاه
 سه درست اين که دارند توجه  .شناخت نمی را خمينی زمان آن در کسی اصال کشيده نميشدند؛ خمينی
 را »خمينی سال تبعيد پانزده« سال پانزده به اشاره با "فکرت " آقایاست ؛  خمينی پيدائی از قبل سال
 گزار بنيان مارکسيسم دکترين از الھام و صوفيگری اصول از برداری بھره با شريعتی علی ،ميکشد برخ

  شد که بعد ھا ريشه تروريستی را بنيان نھاد که مجاھد خلق ازدرون آن رشد کرد. اسالمی مارکسيست
 

 ژاک کامو، آلبرت فانون، فرانتس سارتر، پال ژان چون ھائی اگزيستانسياليست مکتب رد که شريعتی
 آنقدر دوستانش ياری به بود ديده تعليم شد برده نام باال در که سايرين و مور کالب زير نفوذ و برک،
 ضديتی ھرگونه شدند آماده آنزمان در ما انديش ساده جوانان تا کرد را تشويق داری سرمايه ضد افکار

  :بگويد تا واداشت را ايشان داری ضدسرمايه به خاطر تعلق  د.بپذيرن را کشورشان و شاه  با
 

 بسيارمجلل مادی جھان از جستن دوری حاصل» رھائی« راستای در مرگ کشيدن آغوش در آرزوی «
 ميگفت؛ او » مردن؟ شھيد بصورت است شيرين چه که بينيد نمی« ميگفت؛ شاگردانش به وی» است
 زيباست چه بودن؛ ھيچ در شدن گم برای انتھائی بی بخش پايان و است خارق العاده تراژدی يک مرگ

  ....»ميکشند آغوش با مردن از قبل را  مردن که زنانی و مردان آن آرزوی
  

عباس  ،شريعتیعلی  گنجی در نقش وزير آموزش و پرورش، منوچھر آقای را ھا گری حيله اين تمام
 ودستور سفارش اساس بر موسسات آموزشی و ھا دانشگاه در مستقر ايادی توسط رانديگ و ميالنی، 
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 ھدايت راھی به را و روشنفکران جوانان و کشيدند بکار ما کشور در آسپن انستيتو و مور کالب العمل
  .بود بازماندگانش و خمينی آن نتيجه که کردند

  
 )جمشيد شيراز (تخت در  ١٩٧٥ سپتامبر در "آينده و گذشته، امروز"  عنوان زير که سمپوزيومی

  .سازند پنھان را خمينی آمدن فتنه تا بود و ھمسرش شاھنشاه زدن گول برای پوششی اصل در شد برگزار
 شديد تاکيد با و نراقی احسان ھای از گفته الھام با بيخبر جا ھمه از ايرانيان بدست نيرنگ ھمه آن

 موسسات و ھا به دانشگاه نفوذی ايادی فرستادن ھای راه از و شريعتی علی و فـــکرت ھـــــرمز
  .آمد در اجرا به آموزشی

 

دو مشاور خوب شاھنشاه فرسوده شده ويا درگذشته بودند، در روز ھايی که خمينی در نوفل لو شاتو 
سردرآورد آقای منوچھر اقبال و اسد هللا علم درگير بيماری ھای العالج خود بودند واز صحنه سياست 

  رون رفته و شاھنشاه تنھا بود. بي

ھای کالب روم را به سمپوزيوم شيراز و  داز ارش » پچی اورليو«منوچھر گنجی و ديگران شخصی بنام 
» برادران کادت«عضو رسمی » ُسل لينويس«. بودبه جشن ھای تخت جمشيد دعوت کرده بودند 

، را ميکشدايرانيزه کردن مکزيک  نقشهکسی که » ھارلن کليولند«بخش اُلمپين است،  ٣٠٠عضوکميته 
ُ –روبرت « ، »کاترين باتسون«، »چارلز يوست«، »موسسه آسپين«عضوبرجسته » اندرسون -ا
دستور ميگرفت و ھمکاری فکری » دانيل يان کولويچ«و » جان اُک«، »تئو سومر« ،»ريچارد گاردنر«

  ميکرد. 

  نھاست.آدست سرنوشت آمريکا ب اين آدم ھا امروز در نقشی قرار دارند که

آی -عضو (سی ھنری کسينجر يا دويد راکفلر و گروه روتچيلد و برخی ديگر که نا شناخته اند برخی که
 در رويدادھای بعدی برشيراز و در خفا دخالت داشتند ِای) وسازمان مخفی بريتانيا که در سمپوزيوم  –

روين زونيس، چارلز عياوی، ما«ِای) شخصيت ھائی بنام –آی -ايران مسلط شدند درميان افراد (سی
  بودند.» جيمزبيل، لئونارد بايندر وروح هللا رمضانی

  ر فراماسون ھای انگليسی بود. يگفتاری که احسان نراقی در سمپوزيوم شيراز بيان داشت تحت تاث

 پدر شريعتی درتمام طول عمرش (فراماسون) و افسر شاغل درسازمان مخفی انگليس درخاورميانه بود.
بنيانگذار پيشروی و حرکت نھضت اسالمی خمينی بود  و کسانی مانند منوچھر گنجی و خانم  » شريعتی«

کاترين باتسن آن تئوری ھارا در ميان دانشجويان ايرانی رشد دادند. بدون اين چنين شستشوی مغزی 
 در معرض خطر» دين«ميسر نميشد. مردم به شاه عشق ميورزيدند ولی آنروز که ديدند  ١٩٧٩شورش 

قابل سرنگونی » شاه«يک آخوند را انتخاب کردند. اين رژيم ھم بالطبع تنھا با » شاه«است در برابر 
خواھد بود. به ھمين دليل طرح ھنری پرشت که مانع از بازگشت پادشاھی به ايران است را زنده نگاه 

  داشته اند. 
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در دانشگاه ر تماس بودند د(اخوان المسلمين)  درحاليکه با» ژاک فری موند«و» پچی« ١٩٧٧درسال
معروف «کسی بنام کردند. نھادينه را (اسالم درغرب) تئوری » لرد کاراُدن«و» پچی«کمبريج به رھبری 

کيفيت » الکساندر کينگ«و ھمياری دکتر » مورُ « بپشتيانی کامل کال ابرا (اسالم درغرب)  ٥٠» دواليبی
ُسل لينو » «مورُ « بکال درھم کوبيدند.» ينیخم«انقالب  را در ايران برای پذيرش به اصطالح آموزش

» گردھمائی صلح جويانه بين مذاھب«را وادار کرد تا »  وسايروس ونس ٥١وتيس، فليپ کلوتس نيک 
را راه بياندازند. امروز عليرضا ميبدی در کانال تلويزيونی ھمين کار حفظ صلح بين مذاھب رابصورت 

در (بالجيو) ايتاليا منعقد شد موضوع جلسه  ١٩٧٢لجلسه درسا برنامه ای ھفتگی حراست ميکند. 
بود عنوان » مورُ « باستفاده بھينه از خدمات متعصبين قشری بمنظور کسب نتايج بھتر که آرزوی کال

  گرديد.

دستور ميگرفت مامور اجرای شاخه ھای مذھبی شد، زيرا » تاويستاک«که از » بنی صدر ابوالحسن«
به مردم ميآموختند که توسعه صنعتی زيان بخش بوده وآنان را از آنھا  پدرش يک آخوند بوده است.

ھمان پيامی که ارتباط با خداوند محروم مينمايد درعوض بھتراست که پرستش طبيعت رادرپيش گيرند. 
  احسان نراقی در سمپوزيوم شيراز مطرح کرد و ھرمز حکمت به پشتيبانی از آن رفت.

غربی تکنولوژی شده بود موی خانم را پر از صائقه و  غزیشستشوی م که خود» بنی صدر«در نتيجه 
  دانست. (به مصاحبه ھای او نگاه کنيد).شيطان را 

  .سترا برای تھران مناسب ميدان» ُپل ُپت«راه حل » بنی صدر«

تئوريست ھای موسسه تاويستاک رھبری سرنگونی ژنرال دوگل (فرانسه) را که حاضر نبود انگلستان و 
  گليس را برتر از فرھنگ و تاريخ فرانسه بپذيرد را فراھم کردند.آريستوکراسی ان

با به آتش کشيدن شھر  ١٩٦٨نقشه سرنگونی دوگل فراھم شد و در سال  ١٩٧٠-١٩٦٠در سالھای 
 در آتش سوخت و پاريس دوگل (موساد) اسرائيل و سرويس مخفی بريتانيا  عوامل یھمراھپاريس با 
  .سقوط کرد

ملکه اليزابت کسی که باقدرت ذھبی با استفاده از تئوريسين ھای حرفه ای حتا از آن زمان قشريون م
که » مونت باتن«لرد  کسان،يکی ازرا گول زدند. را عھده داراست » شورای جھانی کليسا ھا«رھبری 

اسقف اعظم « يعنی ص ديگرخ. ششد بالفاصله بعداز اعتراض کشته به طرفداری از ملکه برخاست
   .مرگ شد دچاربطور ناگھانی » کليسای کانتربری

آرژانتين، برزيل، آفريقای ليبی، عراق، مکزيک،  پيشرفت اقتصادی دارند مانند برنامهھمه کشورھايی که 
  ھريک به ترتيب به سرنوشت ايران دچارشدند.جنوبی، يوگسالوی و ونزوئال 

                                            
٥٠ - Maarouf Dawalibi 
٥١ - Philip Klutznic 
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  تماميت ارضي و استقالل ايران

يدار و گفتگو در باره جنگ به تھران آمدند دولت شاھنشاھی رچيل، روزولت، و استالين برای دچروزی که 
از آمدن آنان آگاه نبود. آنان بگونه ای ناگھانی ھمانگونه که ھواپيما ھای آنان به مرز ايران تجاوز کرده 

  بودند وارد تھران شدند.

 ٢٨( ١٣٢٢ آذرماه ٩تا  ۶از  و استالين يوريکا) با شرکت چرچيل، روزولت با نام رمز(کنفرانس تھران 
 در تھران، پايتخت ايران به صورت سّری و محرمانه در سفارت شوروی )١٩۴٣ تا اول دسامبر نوامبر

 .برگزار شد

برگزار شد. ھدف کلّی ھمٔه اين  و يالتا ھای پتسدامو پيش از کنفرانس قاھره اين کنفرانس در پی کنفرانس
 .بود ھا توافق درباره چھرٔه جھان پس از پايان جنگ جھانی دومکنفرانس

ابعاد پياده شدن در کنفرانس تھران مطرح بود رساندن کمک نظامی به روسيه شوروی ومسايل اصلی که 
در فرانسه و حمله تھاجمی نيروھای روسی در ارتباط با آن، منابع  نيروھای بريتانيايی و آمريکايی

و  خواست مورد غفلت قرارگيرند،که چرچيل نمی و برمه ھای ايتاليا، بالکاناختصاص يافته به جبھه
  .بود تاريخ اين حرکت ھا

ير کردن چرچيل (انگليسی) ميخواست  جبھه دومی در برابر پيشروی ھيتلر بگشايد و اين کاررا با درگ
نوامبر، چرچيل به جھت شجاعت و  ٢٩در روز آمريکا، وروسيه (اتحاد جماھير شوروی) انجام بدھد. 

و برای گول زدن روس  دالوری نيروھای ارتش شوروی در پاسداری از شھر استراتژيک استالينگراد، 
ر به يک افسر آلمانی ھيتل .شھرت يافت به استالين اھدا کرد يک شمشير را که به شمشير استالينگرادھا 

  . سه رھبر سه کشور شرکت کننده در کنفرانس را داده بودبه نام سرھنگ کنراد زينر مأموريت ترور 

به آن کمک کرد تا  داشت. آمريکا با تجھيز ارتش شوروی اين نشست تأثير مھمی بر جنگ جھانی دوم
ه ھمين خاطر ايران پل پيروزی متفقين نابود کند ب ھای شھر استالينگرادرا در دروازه ارتش آلمان نازی

  اين کنفرانس سرنوشت جنگ جھانی دوم را تغيير داد.لقب گرفت. 

کليد زده شد. استالين در تھران  فرانسه و ھجوم سربازان متفقين به سواحل نرماندی D-Dayعمليات  
عليه شوروی کاسته  آلمان نازی خواستار اجرای اين عمليات بود تا از فشار ارتش آلمان در جبھه شرقی

ھای ديگری داشت. حضور روزولت در تھران و پشتيبانی او از ايده شود. اما چرچيل مخالف بود و طرح
قين ھمچنين در تھران متعھد شدند که پس از استالين، چرچيل را مجبور کرد تا اين طرح را بپذيرد. متف

جنگ از ايران خارج گردند و استقالل اين کشور را به رسميت بشناسند. اما با پايان جنگ، شوروی از 
اين کار اجتناب کرد و اقدام به حمايت و تاسيس دولت ھای تجزيه طلب در آذربايجان و کردستان نمود که 

مجبور به عقب نشينی و ترک  و پشتيبانی آمريکا محمدرضاشاه پھلوی و البته با زيرکی نخست وزير قوام
اگر دستم ھم قطع شود ھرگز سند جدايی آذربايجان «شاھنشاه در آن روز ھای بحرانی گفت:   .ايران شد

 ».را امضا نميکنم
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است بھمان طريق تھاجم ھوائی ھواپيماھای » اعالميه کنفرانس تھران«تھديدات عليه ايران خالف 
  اسوسی آمريکا در فضای ھوائی ايران.ج

ولی ھرگز اين کشور ھا با وجود نتيجه کنفرانس تھران به استقالل و تماميت ارضی ايران احترام نگذاشته 
اند و ھربار جز پشتيبانی از ھمديگر مھم ندانسته اند که ايران و تماميت ارضی ايران خدشه ميخورد. در 

خمينی و دخالت در امور ايران اين تعھد بين المللی را زير پا  پی کنفرانس گوادلوپ ھم با فرستادن
  گذاشتند.

چند سال پيش از پديدار شدن خمينی، آمريکا با دولت شاھنشاھی قراردادی بسته بود که به ھرصورت 
اگر ايران مورد تھديد قرار بگيرد و مرز ھا و تماميت ارضی آن ھدف تجاوز باشد آمريکا مجبور است از 

آمريکا فاع کند. درست است اينبار آمريکا ايران را تھديد ميکرد ولی اگر آن سند امضا شده به ايران د
چنين سندی بصورت بسيار سری به چند  ياد آوری ميشد ممکن بود منجر به عقب نشينی آمريکا بشود.

تخت ھای سفير شاھنشاه ھم ابالغ شده بود ووظيفه داشتند درصورت بروز ھر خطری متوجه ايران در پاي
مھم دنيا، مانند لندن، پاريس، واشنگتن، مسکو از سفير يا دولت آمريکا کمک بخواھند. ولی سفيرانی 

در اين سفارتخانه ھا بودند يا از موضوع آن سند رسمی آگاھی نداشتند  ١٩٧٩که در ھنگامه شورش 
د زيرا زيرجلدشان کرم ھای ويا اگر داشتند مانند پرويز راجی در لندن حاضر نبودند دست به اينکار بزنن

  وول ميزدند.» شاه«مخالفت با  ی درمرموز

ارجه جمھوری اسالمی در رابطه با تماميت ارضی و وزير خ گفتگوی کوتاه جواد ظريف ناچاريم به
موضوع تماميت . انجام داده اشاره کنيمبرانان  مارگارت با ٢٠١٨آوريل  ٢١ استقالل ملی که در روز

وع جمھوری اسالمی و جدا از ماھيت جمھوری اسالمی، از نظر جدا از موضقالل ملی ارضی و است
از نظر حقوق بين المللی و از نظر احترام به تماميت ارضی و استقالل کشور ھا  و ،است سياسی و فنی

برای بار نخست است که وزير خارجه کشوری به کشور آمريکا چنين حرفی را ميزند. جواد ظريف 
پس از گفتن اين جمله خانم ». خود با کشور مستقلی را تغيير بدھد برخوردآمريکا نياز دارد تا «ميگويد: 

بانان دوباره ميگويد منظورتان را نمی فھمم نميخواھيد زندانی ھا را معاوضه بکنيد آمريکا اينرا از شما 
 حرفی نزدم که نميخواھيم زندانی ھارا معاوضه خواسته. جواد ظريف ميگويدنخواسته دستور داده، چنين

 بگيرد با آن کشور با احترام رفتار کند.  گفتم اگر آمريکا ياد بگيرد بجای توھين به کشور مستقلی يادکنيم، 

موضوع تماميت ارضی و استقالل ملی به مسايل مذھبی ويا دينی و يا حکومتی که برسر آن کشور است 
» کشور«تصويب شده در سازمان ملل و کنوانسيون ھای وين يک مربوط نميشود. اگر طبق قانون ھای 

در آن قانون به مسايل جزيی از اين دست —(بدون توجه به حکومت ووضعيت سياسی و مذھبی اش
اشاره نشده) قابل احترام است و ملتش قابل احترام ھستند، و حدود و ثغور مرز ھايش و حاکميت ملی 

مين شده است، تضتزويری ھم و شرط و ھرگونه يعنی بدون قيد  اش و استقاللش تضمين شده است، 
ھمه کشورھا بايستی يکسان وبرابر باشند. ديگر ارتباطی به مذھب و گونه حکومتش ندارد. اگر روسيه 
کومونيست و چين کومونيست استقالل ملی اش تضمين شده ايران و بنگالدش ھم تضمين شده و اگر با 

ان را برای اينکه کسی را دستگير کرده اند يا سياست بانکی و پولی انگليس با احترام سخن ميرود و آن
 اش را خودش تنظيم ميکند دخالت نميکنند در ليبی و عراق و افغانستان و ايران ھم نبايستی دخالت کنند. 
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اين مسئله ارتباطی به آزاد بودن ملت و نبودنش ندارد ما نميتوانيم چون رژيم اسالمی برسر کار است 
خودمان را به ترامپ و بوش و ماکرون و پوتين و » استقالل ملی«و » تماميت ارضی«، »ملت حقوق«

تريزا می انگليسی بفروشيم... آنھم به ھيچ.... اينھا کی ھستند که به کشور ھای ديگر تحکم بکنند، چرا 
ق ملت و رژيم بايستی بين حقو روس به آمريکا تحکم نميکند؟؟ چرا آلمان به فرانسه تحکم نميکند...؟؟ 

اسالمی فرق گذاشت... ھمين مشکل است که نميگذارد مردم بتوانند درک درستی از دخالت بيگانه در 
  امور داخلی ايران داشته باشند. 

ھمين نا آگاھی است که برخی را براين ميدارد گمان کنند ترامپ ميخواھد آخوند را براندازد... خير 
تا يک نيست دويم آنکه اينھارا که ھرگونه تمکينی ميکنند » رھبری«نميخواھند براندازند. نخست آنکه 

بيايد که  جای آخوندب کی ی کند ھنوز رھبری ندارند،برانداز» حضرات«بيگانه ای بيايد و به وکالت اين 
اين آخوند حاضر است آمريکايی ھا دختر و مادرش   به ھر سوراخی ميگويند انگشت بکنند اجازه بدھند؟؟

اجازه ھر کاری را را ھم ببرند ولی آخوند باشد از اين باالتر غرب تجاوزگر چه ميخواھد.. اينان مفتکی 
  و در غارت منابع طبيعی و پولی ھم با غربی ھا شريک ميشوند.  ميدھند

ولی آنروز که کارتر درخواست کرد برادرش که شرکت مشاور ساختمانی (قالبی) درست کرده بود در 
» شاه«پروژه چاه بھار نظارت کند و درسدی به او داده شود شاھنشاه پاسخ منفی ميدھند کسی از 

  دانسته و با حماقت خمينی را بغل ميکنند و مياورند امروز چه شده؟؟پشتيبانی نميکند و مردمش ن

  چرا ايران و نه عربستان!

است، نفت ھشتاد درصد از سرمايه صادراتی ايران را تشکيل و گاز اقتصادی ايران نفتدر آمد منبع تنھا 
ن (اولين پايگاه ميدھد و ايران ھم عضو کشورھای اوپک است. مھمترين تصفيه خانه ھای ايران در آبادا

  است)، کرمانشاه وتھران اند. ١٩١٣تصفيه نفت ساخت آن بسال 

مسير جاده ای برای ترابری نفت که در آغاز پيدايش نفت با قاطر و اسب و االغ صورت ميگرفت و سپس 
بصورت کاميون در آمد بسيار نا ھموار و کوھستانی و ريگزار ھای سوزان است. بنابراين لوله نفت و 

ارزانترين و سالم ترين وسيله ترابری نفت و گاز به بنادر وپايانه ھای نفت و گاز در خليج پارس گاز 
   است.

لوله ھای نفت ازسرچاه ھای نفت برای تصفيه و صادرات به، آبادان، خرمشھر، معشور، خارک و ماھشھر 
رازای زمان فرسوده و نياز و برخی پايانه ھای نفتی ديگر ميرسند. برخی از اين بنادر به دليل جنگ ويا د

  به تعمير وبازسازی دارند.

پس از کشف نفت در جايی که بين قطر و ايران قراردارد، (نفت پارس) و جنگ خليج پارس، جنگ عراق 
و ايران، غرب و عرب ھا به اين فکر افتادند تا خط لوله گاز و نفتی از خليج پارس، از مسير کويت، 

مديترانه بکشند تا جريان نفت و گاز در زمان اختالف ھا ودرگيری ھای عراق و سوريه به ساحل دريای 
  خاورميانه جاری باشد. 
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ولی اگر اين لوله نفتی از کشور ھای عربی و در 
 ٨٠کنترل آمريکا و غرب باشد به اقصاد ايران که 

درسد به نفت وابسته است دچار وقفه ای مادام العمر 
ست در ھيچ خواھد شد و ھرگز ايران نخواھد توان

زمانی نفت بفروشد. گاز و نفت ارزان در ساحل 
مديترانه بدون گذر از کانال سوئز و دھانه ھرمز در 

  دسترس خواھد بود.

درسد نفت و  ٤٢چنين لوله نفتی به روسيه ھم که 
گاز اروپارا تامين ميکند ضرر جبران ناپذيری خواھد 

  زد. 

جنگی که توسط صدام حسين، سپس توسط داعش 
رشيان سوری که در پشتيبانی ھای زمينی و و شو

ھوايی آمريکا و غربی ھا قرارداشت راه انداخته شد 
برسر اين لوله گاز و نفت است. اگر شاه زنده بود 
ھرگز چنين حرکتی نميتوانست در پای ميز مذاکره 

  ھم شکل بگيرد چه رسد به طرح ساختمان آن.

درصد از کل نفت توليد شده در جھان از پنج تنگه  ٥٣ل ميليون بشکه نفت خام، معاد ٤٢وزانه بيش از ر
درصد از کل عرضه جھانی نفت خام را به خود  ٤٦حياتی عبور داده می شود که سه مورد از آنھا حدود 
درصد  ٢٠بيش از ، ميليون بشکه نفت در روز ١٧  اختصاص داده اند. در اين ميان, تنگه ھرمز با انتقال

ان را در اختيار دارد و در واقع نخستين و مھمترين نقش را در نقل و انتقاالت از ترانزيت کل نفت خام جھ
ساير گلوگاه ھای مھم دريايی که نقش کليدی در مبادالت جھانی نفت خام دارند  نفتی در اختيار دارد و
براه باب ، کانال سوئز، آ(يا ھمان دھانه جبل الطارق بين اسپانيا و مراکش باشد) اگعبارتند از: تنگه ماال

(آبراه بين دريای سياه و  و تنگه ُبسفُر جنوب عربستان با شاخ آفريقا)(گوشه غربی  يمن در  المندب
 .استانبول) -مديترانه در ترکيه

 راهنفت خام خود را از   کشورھای ايران، عربستان سعودی، کويت، عراق، امارات متحده عربی و قطر
 ٩٠است، صادر می کنند. ھمچنين بيش از  ين آنھا آسيا و اروپاتنگه ھرمز به مقاصد مختلف که عمده تر

بايد  است که در مواقع بحرانی و کمبود در بازار نفت، د از ظرفيت نفت جھان در اختيار اين کشورھاسدر
 .روانه بازارھای جھانی شود
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شورھای اين در حالی است که با افزايش تنش ميان غرب و ايران و دخالت غيرمسئوالنه برخی از ک
ارس، احتمال توقف عبور و مرور کشتی ھا از تنگه ھرمز به موضوعی بحث ھميشه پخليج  حاشيه

برانگيز در محافل انرژی و سياسی 
 .تبديل شده است

کشورھای غربی و به تبع  بنابراين
آن برخی از وابستگان آنھا در 

ھايی  منطقه بدنبال اجرای طرح
برای کاھش وابستگی صادرات 

ه اين تنگه، بخصوص نفت خود ب
 .ھستند در مواقع بحرانی

مسيرھای جايگزين تنگه ھرمز 
از دو راه  برای صادرات نفت خام

راه رساندن از ممکن است يکی 
 ٣٦٠امارات به دريای عمان ( نفت

؛ )فجيره -خط لوله حبشان کيلومتر
بايد از ابتدای سال  اين خط لوله

بھره برداری می رسيد  به ٢٠١١
شکالت فنی راه اما به علت م

اندازی آن بارھا به تعويق افتاد اين 
 ٢٠١٣خط لوله تا اواسط سال 

که آنھم به ھر  داشت زمان نياز
 .دليلی در حال تاخير است

است که جنگ خاورميانه  به دريای مديترانه سوريه-عراق-کويت  راهاز وگاز  نفت خام  راه ديگر لوله
پديدار شدن  شود گلوگاه ايران را برای ھميشه خواھد بست. روی اين خط لوله است که اگر روزی ساخته

داعش و باز گذاشتن دست داعش در صدور نفت بصورت مستقيم به خريداران نفت از جمله طرح ھای 
  ايلوميناتی ھا با ھمکاری ھا فنی و امنيتی موساد و پشتيبانی مالی قطر وعربستان سعودی بود.

خوانده ميشود انجام گيرد (اين خط  جيحان-کرکوککيه که بنام خط لوله اين خط لوله ھم ميتواند از راه تر
ميليون بشکه درروز را دارد.  ١،٦به بھره برداری رسيد)، که ظرفيت انتقال تنھا  ١٩٧٧لوله در سال 

اين خط لوله پس از جنگ عراق با ايران و سپس حمله به کويت بسته شد. پس از حمله آمرکا به عراق 
 ولی در مواردی مورد خرابکاری قرار گرفته است.بازگشايی شد 

است که بندر بانياس در گذشته ھم بخشی از نفت خام عراق را از راه  بانياس-خط لوله کرکوکراه ديگر 
ھزار بشکه نفت گذر ميدھد در  ٣٠٠کيلومتر خط لوله که روزانه  ٨٠٠سوريه به دريای مديترانه ميبرد. 

بجای اينکه آمريکا آنرا حفظ کند بمباران کرده و آتش  ٢٠٠٣ال آغاز شده بود و در س ١٩٥٢سال 
سوزی چاه ھای نفت را فراھم کرد و در حال حاضر مورد استفاده نيست. ولی عراقی ھا بازسازی خط 
لوله را به صرفه اقتصادی نميدانند بنابراين غرب در پی آن است خط لوله تازه ای ساخته شود. جنگ 

لوله نميخواھد خودرا در دردسر قرار دھد و ايران و روسيه نميتوانند تحمل  سوريه که با کشيده شدن
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و گلوگاه  کنند ھمچنان ادامه دارد. اين خط لوله به روسيه ھم صدمه ميزندبچنين صدمه اقتصادی را 
 اقتصادی ايران را برای ھميشه ميبندد.

 ٢ر روز و با سرمايه گذاری ميليون بشکه د ١٫٦٥با ظرفيت  ١٩٨٩عربستان در سال -خط لوله عراق
آغاز جنگ   ميليارد دالر از طرف دولت عراق و تحت مالکيت اين کشور راه اندازی شد. عربستان پس از

ارس صادرات نفت از طريق اين خط لوله را متوقف کرد و فعاليت اين خط لوله از آن زمان تاکنون پخليج 
اين خط لوله را توقيف و مالکيت عراق از  ٢٠٠١ به حال تعليق درآمده است. ھمچنين عربستان در سال

اين خط لوله را سلب کرد. با سرنگونی صدام و روی کارآمدن دولت جديد در عراق، عربستان به راه 
اندازی مجدد اين خط لوله ابراز تمايل کرد اما عراق با توجه به سابقه سوء دولت عربستان در متوقف 

لوله اعالم کرد که صادرات از طريق اين خط لوله جزو اولويتھای  ساختن يکطرفه و سلب مالکيت اين خط
  .اين کشور نيست

يکی ديگر از داليل جنگ نيابتی با شرکت کرد ھا، داعش و ديگر شورشيان در عراق و سوريه به ھمين 
 دليل است. زيرا عربستان مايل به کسب مالکيت ھمه اين کشور ھا است.. 

می کند. اما با اين  دنبالارس پاز نفت خام صادراتی خود را از خليج  درصد ٧٥عربستان در حال حاضر 
به دريای سرخ  غرب عربستان-خط لوله شرق هاز را درصد از نفت خام خود را ٢٥وجود عربستان حدود 

ميليون بشکه در روز  ١٫٨٥با ظرفيت اوليه  ١٩٨١در سال  یکيلومتر ١٢٠٠ط لوله  ميرساند. اين خ
در ساحل دريای سرخ واقع در غرب اين کشور  واقع در شرق عربستان و بندر ينبعبين منطقه آبقيق 

 ٥٦با بروز جنگ ايران و عراق ظرفيت اين خط لوله با احداث يک خط لوله  ١٩٨٧احداث شد. در سال 
 ميليون بشکه در روز افزايش پيدا کرد در نھايت در سال ٣٫٢اينچی جديد به موازات خط لوله قبلی، به 

در حال حاضر عربستان از نيمی از  ميليون بشکه در روز افزايش يافت. ٥٫١اين ظرفيت به   ١٣٩٣
 .می کند ظرفيت اين خط لوله استفاده

 خط لوله ترانس عربي

 ٣٠٠با ظرفيت اوليه  ١٩٨٥احداث و از سال  ١٩٤٧در سال  کيلومتر ١٢١٤ به درازایاين خط لوله 
خط لوله بندر راس الجمعه در شرق عربستان را پس از عبور  کرد. اين ھزار بشکه در روز شروع بکار

 .از اردن و سوريه به لبنان متصل می کند

 ١٩٧٦با بروز اختالف بين کشورھای عربستان، سوريه و لبنان بر سر مسائل حق ترانزيت در سال 
ی و حمايت نيز بخاطر ھمکار ١٩٩٠درنھايت در سال  بخش بعد از اردن اين خط لوله از کار افتاد و

شد و در  قطع از طريق اين خط لوله ارس، صادرات نفت عربستانپاردن از عراق در جنگ اول خليج 
ھزار بشکه در روز افزايش پيدا کرده، بالاستفاده مانده  ٥٠٠حال حاضر اين خط لوله که ظرفيت آن به 

  .است
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 چرايي دور زدن تنگه هرمز 

قصد دارند تنگه ھرمز را دور بزنند و از آنچه  ارسپه خليج کشورھای حاشي دھد کهاين تحوالت نشان می
ھای گذشته به عنوان يک گزينه برای دور زدن تنگه ھرمز مطرح بود اکنون به عنوان يک راه در سال

 .حل عملی استفاده کنند

غربی اش که توسط کشورھای ھای تحريم نفت صادراتیبا برنامه مقابلهدھند که ايران در آنھا احتمال می
ھا از اين تنگه اختالل ايجاد کند بنابراين به اجرا درآمده است تنگه ھرمز را ببندد و يا در عبور نفتکش

 .ھايی برای تنگه ھرمز ھستنددر صدد يافتن جايگزين

کشورھای ياد شده قصد 
دارند به اين وسيله امنيت 
صادرات نفت خام خود را 
در شرايط بحرانی آينده 
تضمين کنند زيرا 

خواھند در صورت نمی
ای جريان بروز ھر حادثه

صادرات نفتشان به بازار 
قطع گردد، زيرا به 
درآمدھای نفت صادراتی 

 .خود نيازمند ھستند

ھمچنين بايد گفت آنھا با 
اين اقدام به غرب چراغ 

دھند که در سبز نشان می
صورت تحريم نفت ايران، 
روند صادرات نفتی که قرار 

أمين است نياز غرب را ت
کند در واقع  تواند با اطمينان خاطر به تحريم نفت ايران مبادرتنمايد قطع نخواھد شد. بنابراين غرب می

 .کنندآنھا به اين ترتيب به تعھدات سياسی خود در قبال تأمين امنيت عرضه برای غرب عمل می

الص واردات نفت خام خ ٢٠١١دھد که در سال آمار منتشر شده از سوی وزارت انرژی آمريکا نشان می
ميليون بشکه در روز قرار داشت و خالص واردات نفت خام  ٨٫٤٤آمريکا از خارج در سطح  و فرآورده
ھای بينیميليون بشکه در روز رسيد. پيش ١٫٨٤ارس نيز فقط به پآمريکا از خليج  ھای نفتی، و فرآورده

 ٢٠٣٥خام و فرآورده آمريکا در سال  دھد که خالص واردات نفتفعلی وزارت انرژی آمريکا نشان می
ميليون بشکه کمتر از زمان حاضر  ١٫٥ميليون بشکه در روز تنزل خواھد کرد که در حدود  ٧به حدود 

خواھد بود. بديھی است که آمريکا تالش خواھد کرد وابستگی بخش نفت خود را به نفت خاورميانه و 
رضه آمريکا با قطع وابستگی به نفت خام خاورميانه ارس در اولين فرصت کاھش دھد زيرا امنيت عپخليج 

ھايی که از منابع نزديکتر تأمين شوند عالوه بر آن از لحاظ اقتصادی نيز نفت خام .تقويت خواھد شد
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ارس بيش پتر خواھند بود. بنابراين در آينده وابستگی کشورھای آسيايی به نفت خليج مقرون به صرفه
  .از زمان حاضر خواھد بود

ی از داليلی که آريستوکراسی و طرح ھای امنيتی که در انگلستان طراحی ميشوند روی مسئله آلودگی يک
طراحی -ھوا، آلودگی دريا ھا، گرمايش زمين فشار زياد وارد ميکنند اين است که با کشاندن آمريکا به باز

به نفت و گاز را بيشتر کارخانه بسيار بزرگی که دارد و تبديل آنھا به گازی و برقی وابستگی آمريکا 
 بکنند. زيرا بزرگترين مصرف کننده نفت ميباشد و جيب شرکت ھای نفتی را پر ميکند.

شود که آيا برنامه مقابله با شرايط بحرانی که توسط کشورھايی مانند مطرح می پرسشاکنون اين 
که اين تحوالت قرار است مدت است و يا اينای کوتاهعربستان و يا امارات تدارک ديده شده است برنامه

ارس تالشی بلندمدت برای پاسخ به بحرانی بلند پدر بلندمدت نيز ادامه يابد و تالش برای دور زدن خليج 
  مدت است؟ 

ھايی ھای تدارک ديده شده برای دور زدن تنگه ھرمز برنامهرسد برنامهبه نظر می پرسشدر پاسخ به اين 
يطی که اين خطوط لوله برای صادرات آماده باشند، ظرفيتشان به مدت باشد زيرا در بھترين شراکوتاه
ميليون بشکه نفت  ١٩ تا ١٧در حالی که در شرايط فعلی بين   ميليون بشکه در روز خواھد رسيد ٩٫٥

کند. بنابراين نفتی که قرار است از طريق اين خطوط لوله عبور نمايد از اين منطقه عبور می در روز
با اين وجود ھرگونه کسری  .ميليون بشکه در روز را برای طوالنی مدت جبران کند ١٩تواند کمبود نمی

از صادرات نفت ايران بدون استفاده از لوله ھای نفتی ياد شده يا از راه تنگه ھرمز به ضرر ايران خواھد 
  بود.

  گروگان گيري سفارت آمريكا

در ه سياست دولت آمريکا واسرائيل اعتراض ب درگروگان بصورت  تن آمريکائی  ٦٦تن بلکه  ٥٢نه 
تن ديگر در  ١٤تن در داخل سفارت و  ٥٢البته تنھا  در تھران به گروگان گرفته شدند. ١٩٧٩سال 

بيرون از سفارت مراقب اوضاع بودند. يکی از اين کسان از ماه ھا پيش در آپارتمانی روبروی باغ 
رد که در ھمان زمان گروگانگيری ارتباط سفارت آمريکا در آن سوی خيابان تخت جمشيد زندگی ميک

  سری او با واشنگتن ھمچنان در جريان بود. چند تن باقيمانده در سطح خيابان ھا مراقب اوضاع بودند. 

روز به درازا کشيد، ھمين زمان از مدت رياست جمھوری کارتر باقی بود. با برنامه  ٤٤٤اين بحران  
رياست  سوگندکه  ١٩٨١ارتر در نجات گروگان ھا تا سال قيت کفريزی که شده بود بنا بود عدم مو

ھينطور ھم شد تا آنکه حزب قديمی جمھوريخواه خاطرجمع شود  .ميشد به درازا بکشد ياد تازهجمھوری 
   رونالد ريگان به رياست جموری خواھد نشست.

يا نميگذاشت کسی  برای اينکار مجوزی بھتر از مورد ھسته ای نبود. آمريکا يا ھمه ايران را ميخواست
بود دنبال بدست آوردن کنترل بانک  و راکفلر ھا از آن استفاده ببرد. بانک ھا که در اختيار روتچيلد ھا

ولی انگليس و روس بيکار نبودند و با عوامل خود در درون ايران سخت مراقب مرکزی ايران بودند. 
  اوضاع بودند.
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نميتواند در  یور کشور ديگری را نميدھد وھيچ کشورھيچ قانونی به ھيچ کشوری اجازه دخالت در ام 
امور دادگستری کشور ديگری دخالت ويا اظھار نظر بکند. ولی به بھانه ھسته ای (اتم) آمريکا از ھمان 

پيش از آنھم روز ھايی که ريگان بر سرکار آمد در ھمه امور ايران اظھار نظر و دخالت کرده است. 
ی اکبر اعتماد خوانديم آمريکا ميخواست ھمه کنترل نفت و گاز و اتم ايران ھمانگونه که در گفته ھای آقا

  را در اختيار داشته باشد.

دولت آمريکا و ساير کشورھای اروپائی ايران را متھم به توسعه اسلحه کشتارجمعی ميکنند که خالف 
تصويب شده  ١٩٧٠مبنی بر محدود کردن سالح ھای ھسته ای است که درسال » تی–پی  –إن «معاھده 

  به آن وفادار بوده است.  ١٩٧٩و ايران چه پيش و چه پس از شورش 

خوشبختانه ھمه راه ھا برای اينکه ايران را ھمانند عراق به بھانه ابزار کشار جمعی درگير جنگ کنند 
   ). ٢٠١٨بی نتيجه مانده است (آوريل 

حمله کوماندوھای آمريکائی به ايران ما درکمال اشتياق منتظر «جمھوری اسالمی ھربار مدعی ميشود؛ 
؛ اين جواب وزير اطالعات وامنيت »اين جوجه مرغ ھاشکارخوبی برای شاھين ھای ما ھستند ھستيم زيرا

بود که درواشنگتن پست مندرج گرديده بود. از آنجائی که نيروی امنيتی سپاه از  جمھوری اسالمی
  ان حماقت محض است.استقرار محکمی برخوردار است ھرگونه حمله به اير

کيلومتری ايران قرار گرفته است نميتواند  ٩٠٠تا  ٨٠٠اسراييل برای حمله به ايران که در فاصله بين 
ھمانند حمله به سوريه ريسک بکند. ھواپيما ھای اسراييل نياز به يکبار سوخت گيری دارند. چون کنترل 

خود سلب کرده است. تالش دارد مواضع  عراق در اختيار ايرانی ھا است اسراييل جرات حمله را از
  استراتژيکی ايران در لبنان، سوريه و عراق را ھدف قراردھد. 

ھم روسيه ضمن آنکه مايل به ازدياد بحران نيستند در ضمن از بيگدار به آب زدن اسراييل و آمريکا 
ی به ايران بدھد را وتو حمله نظام رایخاطر جمع نيستند و بنابراين ھر قطعنامه ای که به ترتيبی بھانه ب

  ميکنند. 

سران طراز اول ارتش روسيه از اسرائيل بخاطر مسئوليتشان درقبال جنگ  ھمچنينميھن پرستان روسيه 
  .ھستنددر خشم » صربستان«

از زمان بوش پسر آمريکايی ھا در پی آن ھستند تا با مسکو به توافقی در باره عراق و سوريه برسند 
وش ونه تاکتيک صلح حسين برک اوباما ھيچکدام موثر نشد و تاکتيک دانالد ولی نه تاکتيک جنگی ب

  ترامپ ھم که ھرروز يک ساز ميزند موثر نخواھد بود. 

دخالت بی رويه آمريکا در ھمکاری با اوکراين و پاسخ دندان شکن پوتين بيشتر به روابط آمريکا وروسيه 
  نشده است.  صدمه زده است. وساطت ھای آلمان، فرانسه ھم کارگر
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آمريکا ھربار تھديد کرده است اگر مذاکرات سياسی به نتيجه نرسد از گزينه نظامی استفاده خواھد کرد. 
ار کنيم. برای اينکار ھآمريکا به تحريک اسراييل ميگويد بايستی جاه طلبی ماليان برای انرژی اتمی را م

  ايران است استفاده ميکند. متوجه مردم  تنھا بجای مذاکره از محاصره اقتصادی که ضررش

وزير امورخارجه ايران تاکيد داردکه برنامه ھای اتمی ايران صلح جويانه است وايران آماده ھرگونه 
تا بحال ھيچ يک از بازرسان آژانس بين المللی اتمی نتوانسته اند  ھمکاری با ناظران بين المللی است. 

ن پيدا کنند. ايران به دليل برجام غنی سازی را ھم عمل غير مجاز در رابطه با پژوھش ھای اتمی ايرا
  متوقف کرد ولی اسراييل و آمريکا دست از سر ايران برنميدارند. 

شگفت » بمب، بمب ايران«يا به جان بولتون حق داده است تا فرياد بکشند » جان مک کين« چه کسی به
ندزی گراھام نامه فدايت شوم مينويسند تا آور آنکه برخی از ايرانيان مغز باخته به سناتور ھايی مانند لي

  آمريکا ايران را مورد حمله نظامی جراحی شده قرار بدھد. 

ھرگونه حمله نظامی به ايران موجب آشفتگی صادرات نفت خواھد شد، جمھوری ماليان بالفاصله دھانه 
  ھرمز را خواھند بست و ھمه دنيا در تاريکی تاريخی بدون نفت فرو خواھد رفت. 

  دروي همه جانبهتن

  . حمله به کشور ديگر را نميدھداجازه  بين المللی به ھيچ کشوری بطور مطلق ھيچکدام از قوانين

به تحريک يھودی ھای اسراييل مرتب در ترس اينکه جمھوری اسالمی دوباره دست به ساخت واشنگتن 
ه ای آنان فقط برای استفاده ھستبمب اتم ببرد بسر ميبرد. در صورتيکه ماليان ھربار گفته اند برنامه 

  فراھم آورد. را که روبه رشد است  صلح جويانه است تا احتياجات نسل آينده

آنچه در تاريخ ثابت شده است، شنيدن حرف مقابل است. ما با گوش دادن به گفته ھای طرف مقابل ھرقدر 
يا سياست کشور ھای  ھم دشمن ما باشد قوی تر ميشويم نه ضعيف تر. برای اينکه بتوان به مردم و

مسلط شد، ھر قدر ھم با آنان مخالف باشيم، گوش کردن به آن طرف است. چيزی که بسياری از  ديگر
ھمين گوش کردن به گفته ديگران است، ھنوز نيمی از گفتار شخصی که روبروی ايرانی ھا ياد نگرفته اند 

يک گفتگوی مھم، پيدا کردن زمينه ھای ميکنند. در » جراحی شده«آنان قرار داد جلو نرفته اظھار نظر 
که به فھميدن ھمديگر رھنمون ميشود و شنونده را قادر  دمشترک ميتواند بنياد توافق ھايی را بگذار

ميکند تا تاکتيک ھای برنده و مفيد اتخاذ بکند. به اين گونه است که يک فکر بسيار بحث انگيز به راحتی 
مکاری برسد. مخالفت و ضديت با طرف مقابل و شاخ و شانه ميتواند به يک زمينه مشترک فکری و ھ

کشی ھرگز مشکل را برطرف نميکند و آنرا کنار نميزند. برای رسيدن به مقصود مورد عالقه نياز داريم 
  تا به ھر ژرفايی که شده طرف مقابل را بشنويم و دريابيم.
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اورا بر آن داشت تا  شجورج دبليو بوآقای  ،تند روی رييس جمھور تازه کار آمريکادر سالھای گذشته  
درحاليکه نميدانست ايران از نظر استراتژيکی در  است. »محور شيطانی«بگويد ايران ھم مانند عراق 

  را ھم در اين محور سگانه قرار داده بود. کره شمالی وعراق او کجا قرار گرفته است.

توسط دولت ھای چين سوی آمريکا باشد،  که نشانه ھايی از دست بردن به حمله نظامی ازپيشنھادی ھر 
  ھای واشنگتن نقش برآب خوا ھد گرديد.»نئو بلشويک«وروسيه وتوخواھدشد ونقشه 

رييس جمھور تازه آمريکا آقای دانالد ترامپ فرصت حرف زدن به کسی نميدھد و پيش از شنيدن گفته 
نظر ھايی ميکند که موجب پس ميشود يا در جلوی دوربين اظھار » توييت«ديگران او دست به نوشتن 

روی و عقب نشينی ميشود و ناچار است دروغگويی بکند. اما حريف ھای روس، انگليس و چين او با 
  حوصله بدون اظھار نظر گوش ميدھند و راه مناسب عقالنی پيدا ميکنند. 

  باشد.زياده گويی دشمن انسان ھا است؛ گفته اند، تا مرد سخن نگفته باشد عيب و ھنرش نھفته 

دولتی نميتواند ھيچ کشوری را مجبور به دست کشيدن از پژوھش ھای اتمی برای استفاده ھای ھيچ 
  صلح آميز بکند. 

برنامه غنی سازی حق مسلم ھر کشوری برای مصارف راکتور ھای توليد برق ميباشد. اروپا و يوروديف 
بنابراين ايران بايستی  فتپپذيرفرانسه حاضر به تامين سوخت اتمی نيست مسکو چنين تعھدی را نمی 

  فکری برای راکتور ھای خود که بدون سوخت در حال فرسوده شدن ھستند ميکرد. 

  ايران وعده داد درصورت حمله به اوبا آتش سوزان مواجه خواھند شد. 

سرکار آمده تندرو ھای مذھبی مانع کارھای او ھستند ولی او ميگويد: » حسن روحانی«از زمانی که 
  با دولت آمريکاست. ھا در صدد حل اختالف ايران

  اين اشاره ای به مشکل بين اصالح طلبان وتندروھاکه در بين آنھاشکافی ايجادشده ميباشد. 

تندروی تنھا ويژه مسئوالن جمھوری اسالمی يا آقای دانالد ترامپ رييس جمھوری آمريکا نيست بلکه 
اين  اند کهای مدعی شدهماھواره نگاره ھاینتشار ھای اسرائيل با ارسانه ٢٠١٨آوريل  ١٨در تاريخ 

 نگاره ھا آشکاراايران در پنج پايگاه نظامی در سوريه است. يکی از اين  تصاوير حاکی از حضور نظامی
است، با اين حال اسرائيل بر اين مساله پافشاری دارد که ايران در حال گسترش  از فرودگاه مھرآباد تھران
شود. از اين رو سوريه است ودارد به تھديدی جدی برای اين کشور تبديل می نيروی نظامی خود در

   .اسرائيل نيز بايد خود در برابر اين تھديد را آماده کند

البته به دليل دوری راه و کشور ھای بر سرراه اسراييل در پشت مرز ھای ايران قرار ندارد ولی نيروھای 
مستقيم با اسراييل در تماس مرزی ھستند و اسراييل را  جمھوری اسالمی در لبنان و سوريه و عراق

 نگران ميکند.
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در حمص  ۴ھای جبل عزان در نزديکی حلب و تی بمباران پايگاه ٢٠١٨آوريل  ١٨تا  ١٠در روزھای 
درخاک سوريه به اسرائيل نسبت داده شد. اسرائيل مسئوليت انجام اين حمالت را به شکل رسمی نپذيرفت، 

 .برای تکذيب آن از خود نشان نداد اما اصراری ھم

  موشك اسكندر به ايران و  سوريه

غير اتمی ھستند. در حاليکه اسراييل دارای موشک ھايی که جمھوری اسالمی در اختيار دارد ھمگی 
پنھان کرده  Negev  نگِو ) موشک مجھز به کالھک اتمی است که در صحرای٢٠٠حداقل دويست (

   است.

يکی از مراکز پژوھش اتمی است که در صحرای ياد شده ساخته شده.  Negev مرکز پژوھش ھای نگِو
  . قرار دارد Dimonaکيلومتر جنوب شھری بنام  ديمونا  ١٣اين محل 

ساختمان اين مرکز از سال 
آب سنگين «که ساخت  ١٩٥٨

را تامين کند آغاز » برای راکتور
-١٩٦٢شده است. بين سال 

که پرده از تالش ھای  ١٩٦٤
اسراييل برداشته شد، دولت  اتمی

اسراييل اعالم کرد اين پروژه 
پژوھشی است برای مصارف 

مدعی شد  راکتور ھای برق اتمی.
يک مرکز دانشگاھی به حساب 
می آيد. ولی ھموار ھمه دنيا بر 
اين باور گرايش دارد که ساخت 
راکتور اتمی ميتواند زمينه 
ساخت بمب اتمی را ھم فراھم 

مرکز و مراکز  کند. اسراييل اين
ديگر اتمی خودرا بکلی سری 

سخنی نميگويد. درحالی دست به پژوھش و ساخت بمب اتم ميزند که عضو آژانس ميداند و در باره آن 
  را ھم امضا نکرده است.» تی -پی -ان«بين المللی اتمی ھم نيست و قرارداد 

و چه با ساتاليت به روشنی نشان ميدھد  نگاره ھوايی از اين صحرا و مرکز اتمی در ديمونا چه با ھواپيما
  آن مرکز يک مرکزساده پژوھش نيست و سخت با سربازان وماموران ويژه حفاظت ميشود. 

در ھنگامه جنگ شش روزه اعراب و اسراييل برخی ھواپيما ھای جنگنده از باالی اين مرکز گذر کرده 
  اند.
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روگاھی اتمی ديمونا را ساخت و بصورت مخفيانه ميالدی اسراييل با کمک فرانسه ني ١٩٦٠در اوايل دھه 
دست به ساخت تاسيسات زير زمينی زد. در ھمان سال ھا سالح اتمی ھم که نسخه ساده بمب اتمی 
اورانيومی بود زد. اسراييل ھرگز به داشتن بمب اقرار نکرده ولی آنرا رد ويا تاييد ھم نکرده ولی دست 

  کالھک اتمی در اختيار دارد.  ٢٠٠کم 

ساخت سالح اتمی را بصورتی که دارای موشکی باشد تا بتواند کالھک اتمی  ١٩٦٢اسراييل از سال 
  کيلومتر جلو ببرد ھمچنان دنبال کرده است.    ٥٠٠کيلو گرمی را تا  ٧٥٠

را در يکی از جزاير متعلق به فرانسه آزمايش » ٦٢٠ام دی «موشکی بنام  ١٩٦٥اسراييل در سال 
دو مرحله ای ديجيتال بود. درس ھای زيادی ھم فرانسوی ھا آموختند و تاکتيک کردو نخستين موشک 

  موشک بالستيک خودرا پيشرفته کردند. 

اسراييل تا پيش از ھمکاری با فرانسوی ھا آگاھی زيادی نداشت و در اين ھمکاری ھرچه ميتوانست 
 ١٣ا اعراب دست کم ب ١٩٦٧آگاھی ھای موشکی و اتمی را از فرانسوی ھا دزديد و پس از جنگ 

با کد  ١٩٧١ساخت فرانسه تحويل گرفت. موشک بالستيکی اسراييل در سال » ٦٢٠ام دی «موشک 
ه کوه زکريا در جنوب غربی تل نعملياتی شد. موشک ھای اسراييل در زير زمينی در دام» ٧٠٠زد «

  آويو در سيلو ھای ضد بمب نگاھداری ميشوند.  

افشا شد که اسراييل در خطر افتاده و گلدا ماير نخست وزير وقت؛ طی  ١٩٧٣برای نخستين بار در سال 
  گفتگو ھای رمزی  خواھان آماده کردن موشک ھای بالستيک با کالھک ھای اتمی است.

، فرانسه ھم که ھم پيمان و ھمکار جنگی پيش از به انجام رسيدن مجوز بريتانيا برای تشکيل  فلسطين
نگلستان در رابطه با سرزمينی بنام فلسطين يا اسراييل يا تغيير جغرافيايی انگليس بود به روشنی از نيت ا

  و استراتژيکی منطقه آگاه نبود. 

شناخته ميشد در آنسيکلو پدييای بريتانيکا » فلسطين«منطقه ای که در فاصله جنگ جھانی اول بنام 
 ١٩١٦که در سال » تپيکو –سايکس «تعريف شده بود. قرارداد » مفھوم جغرافيايی مبھم«بصورت؛ 

مشخص کرد که به چھار بخش تقسيم » فلسطين«سرزمين ھای عثمانی را تجزيه کرد اين بخش را بنام 
قرار ميگرفت. نخستين تقسيم بندی » مجوز بريتانيا برای فلسطين«شده بود. اين بخش ھنوز تحت تاثير 

کنار کشور ھايی که در اطراف  ژئوپوليتيکی که منطقه را مشخص ميکرد از کشور بزرگی جدا شده و در
آن درست شده بود قرار ميگرفت. عالمت گذاری ھای مرزی در آن زمان ھرگز به بگونه ای مشخص 
سرزمينی برای يھودی ھا را تعيين نميکرد. اين بخش ھمچنان به دليل استراتژيکی در کنترل انگليسی ھا 

  آمريکا و پيشنھاد انگليس بوجود آمد. که کشور اسراييل با تاييد  ١٩٤٨ ماه مه سال ١٤بود. تا 

به بازارھای ايران وسوريه صادر ی روسی ھستند که پيشتر ازموشکھا ینسل »ئی -اسکندر«و  »تندر«
) اسکندر پيشتر درخدمت ارتش ٢٦-اس-) توشکا و (اس٢١-اس-موشک ھای بالستيکی (اس . شده اند

  اند. روسيه بوده وبصورت موشک اتمی برد کوتاه کاربرد داشته
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) اسکندرتحت ٢٦ -اس-موشک (اس 
اصالحات ديگری قرارگرفته که اسلحه 
ايست بسيار دقيق وحساس که تاکنون 
توسط دولت روسيه ساخته شده وحاال 
ھم درخدمت ارتش جمھوری اسالمی 
ايران است. گفته ميشود موشک جديد 
اسکندر توان حمل بمب اتمی وکالھک 

ت که اتمی را داردوھمچنين گفته شده اس
اين موشک جانشين بسيار شايسته 

ب) توشکا  ٢١-اس-وخوبی بجای (اس
يو، ميباشد بدون آن که شباھتی به 

(اسکندر) موشکی است که جای ھردوموشک عمل ميکندوبه راحتی   توشکا داشته باشد. گفته ميشود که
ری طراحی شده ) موشک بالستيکی با بردکوتاه است وطو٢٦اس-ميتوان آنرا مجھز نمود. (اسکندر اس

که قادر به حمل  که ميتواند بادقت به اھداف داخلی دشمن اصابت نموده وآنرا متالشی نمايد. موشکی است
  با ضربات نوترونی الکترومغناطيس وکالھک اتمی رخنه گر.است  اتمی کالھک

وريه به اين (اسکندر) ميتواند (پاتريوت) را ازرده رزمی خارج کرده وجانشين آن گردد، تجھيز ايران وس
سالح بنظرميرسد که برای آمريکا بطور انکار ناپذيری روشن است تجھيز اين کشورھا به سالحھای 

  بالستيکی که جزئيات آن درباال شرح داده شد ميتواند برای سايرکشورھا خطرناک باشد. 

خانه مستقر کند نکته ظريف استراتژيکی آنکه اسراييل جايی در نزديکی ايران ندارد تا موشک يا حتا توپ
ولی جمھوری اسالمی با گسترش دامنه نفوذ خود در لبنان و در ارتفاع ھای گوالن سوريه ميتواند با ھر 

  وسيله ای تمام خاک اسراييل را در تيررس خود قرار بدھد. 

در ھنگام بحران روابط بين روسيه واسرائيل از آمريکا » ارئيل شارون«اسرائيل  وقت نخست وزير
  از نظر سياسی فشار به روسيه وارد آورد تا اين مشکالت را حل وفصل نمايد. خواست که

اسلحه ھای تھاجمی ديگری توسط دولتھای روسيه و چين 
به ايران تحويل داده شده تادرصورت حمله نظامی آمريکا 

  به ايران مورد استفاده قرار گيرند. 

له ارتش ايران ميتواند با يک اشاره دومليون تن را بالفاص
احضار نمايد اين رقم ميتواند تا ھفده ميليون تن نيز بالغ 
  شود مدت زمان اين احضار بين دو الی سه ھفته خواھد بود.

ميزند. حمله حمله به ايران پراز پيچ وخم وکاری بس دشوار است و ادامه آن مشکالت فراوانی را دامن 
  را برای ماه ھا ميبندد.نظامی به ايران به اين سادگی نيست. يک حمله دھانه ھرمز 
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کامال د کرد. ھمه دنيا از ارتباط بين سوريه وايران نتحمل نخواھرا ايران دخالت ترکيه در سوريه ماليان 
ھستند وايران ھم کتمان نميکند اگر ترکيه در رفتارش تاکيد بر دخالت  وقصد به ادامه اين حرکت را  آگاه

ماليان به راحتی ترکيه را که از ايران نفت ھد داشت ودرنتيجه داشته باشد مطمئنأ حوادثی را به دنبال خوا
و گاز دريافت ميکند در محظور اقتصادی بدی خواھند گذاشت. يک مفام جمھوری اسالمی گفته است اگر 

  .به نفع ترکيه نخواھد بود دھد که بين سوريه وترکيه يکی را انتخاب کنيمبدرشرايطی قرار ه ماراکيتر

زمانی که دولت روسيه از حمايت ايران در زمينه تحويل سيستم  ؛ن وچين به دو دھه قبلروابط نظامی ايرا
  شد.دارد آغاز  را که کاربردعليه موشک ھای ھوائی اسرائيل وآمريکا یموشک ھای دفاع ھوائ

) ٨٠٢ –بنام (نور) توليد کردند که معادل نسل چينی (سی  موشک یايرانی ھا با مساعدت چينی ھا نوع
  ُبردطوالنی تر از موشک اصلی وقابليت تغيير بيشتر. است با

(نصر) موشک ميان ُبرد است که ميتواند ازکشتی ھای جنگی وھمچنين پايگاھای زمينی شليک شود  
   ميباشد. توليد انبوه آن افتخاری  برای ايران محسوب ميشود وھرزمان که آرتش ايران اراده کندآماده حمله

  نتيجه گيري

ببنيد چه «فتگويی با ديويد فراست پس از آنکه ناچار به ترک ايران شده بودند گفته اند: شاھنشاه در گ
اتفاق افتاد، اسالم يک ايدئولوژی بسيار ويژه ای است، آنچه در ايران امروز روی ميدھد بکلی با اسالم 

که ھزاران ھزار مردم تفاوت دارد. ھمه ميگويند تالش کنيم اينھا را درک کنيم، کدام آدم ھارا؟ اينھايی را 
را می کشند؟ ھرآنکس را که نپسندند و خوششان نيايد ميکشند؟ ولی در زمان من کشور ايران جزو 
بھترين ھا دسته بندی ميشد. و اکنون نگاه کنيد چه روی ميدھد! خدا ميداند چند تن کشته شده اند و 

يک و نيم ميليون ايرانی ايران را ترک  چندين تن برچيده شده اند. چندين تن بيگناه در زندان ھا ھستند؟
کرده اند نه تنھا ثروتمندان بلکه مغز ھای متفکر و انسان ھای تحصيل کرده، چند ميليون ديگر کشور را 

  » ترک خواھند کرد؟...

اه امام گبا پشت کردن به جاي ٢٠١٨بيستم مارچ  کشاورزان استان اصفھان درمراسم نمازجمعه 
:دادند جماعت شعار  

  ه ميهن  پشت به دشمنروب

  شادروان استاد اميرفيض در اين باره نوشت: 

که درجمله ای کوتاه وپرمعنا يک فلسفه  ؛اين شعارکليدی ترين شعارمبارزه سياسی اصيل ايرانيان است«
ن درمسجد ودرحالت پشت کردن آمزبور اقتدای  شعار مھم در .تحميلی اعتقادی رابه چالش کشيده است

به جايگاه امام جماعت است؛ که مفھوم آن محکوم کردن اسالم وحاکميت آن بر ملت ايران آنھم 
درمعتبرترين سنگر وجايگاه آن. شعارمزبور يک رويگردانی بيسابقه را درتاريخ مذھبی ايران به ثبت 
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دامنه  و ؛مده استآدرشعار مزبور دشمن درمفھوم تاريخی وسياسی واجتماعی به اشاره  .رسانده است
.زار داده وميدھدآنچه که ايرانيان را آسبت روبرو بودن با ميھن نامحدود وقابل تسری است به ن به مناآ  

ازانجا که ارزش ھرچيزی با ضد آن قابل ارزيابی است وازآنجا که ميھن وارزش احساسی واعتباری آن 
  .فوق تصوراست، دشمن درقاعده باال جمع بينھايت  نفرت است

 در غازسال نواست اين تقارن ميتواند اميد بخش باشد که اين شعارآبا نجا که شعارمزبور مصادف آاز
   .مدن باشدآغازی برای فراگيری وازقوه به فعل درآ )١٣٩٧( ٢٥٥٧ سال 

 ٥٠٠ص يدرپيروزی ووزن اعتباری شعارمزبور ھمين کافی است که دولت اسالمی  وحشت زده با تخص
نشان داد که مردم اصفھان دقيقا تيرخالص را بسوی ميليارد تومان برای جبران خسارات مردم اصفھان 

   ».ثاراين شعار را درک کرده استآ راستين ايران (اسالم) دشمن دشمن نشانه گرفته اند و

 غير اساسا امر و ؛ساله يک ملت است پايان دھد ٢٥٠٠امرنامشروع نميتواند به مشروعيتی که نماد
برخی از آنانی که به اين توھم افتاده اند م برداشت مشروع فاقد موجوديت شرعی وحقوقی است  و الجر

درراستای مشروعيت تداوم سلطنت قرارنداشته وتنھا فرزند شاه سابق شناخته ميشود  »پھلوی رضا« که
چنين برداشتی برای کسی ويا کسانی قابل تحليل است که قائل به دخالت  .مقرون به صحت واستدالل نيست

   .نباشند ٥٧خارجيان درشورش 

حافظه  عذرتقصير، بسته به استعداد مقصراست، ولی بھرحال رابطه مستقيم با سيرجريانات وشعور و
خارج ازکشور برخی ايرانيان ازھمان سالھای نخست درجھت مسيرسياست مزبور  در ؛عمومی دارد

به  کسانی ميان اين ايرانيان ھستند که ھنوز با تمسک و دست به دامن شدنقرارگرفتند وبرخی ديرتر 
  . مريکا نسبت به قطع تداوم سلطنت درايران شده اندآسياست  يلی دير به فراست تبعيت ازخ» بيگانه ھا«

اولين عذرتقصيری که در خودداری ازنام شاه درتاريخ سياسی مبارزه ايرانيان خارج ازکشور وجود دارد 
وی شادروان استاد از سکه به تنھايی   ٩١ن درسنگرشماره آاست که مفصل  ١٣٦٠مربوط به سال 

   .پياده شده استاميرفيض منتشر شده است 

جريان استراتژی محو نام شاه ازسال  سيربه کمک ايلوميناتی ھا و بيلدربرگ و دست نشانده ھای آنان 
   در جريان و جاری بوده است.تاکنون  )١٩٨١= ٢٥٢٠(

درخارج ازکشور دررابطه با  تالش برای خودداری ازنام شاه«اينگونه آمده است:  ن مقاله سنگرآ در
 ن تاريخ موضوع طرح ھنری پرشت گرچه وجود داشت وآ زيرا در ؛سياست بيگانگان ترسيم شده است

ھوشنگ  مريکا رسيده وبه شخص شاھنشاه ھم درمکزيک بوسيله آسال قبل بتصويب وزارت خارجه  دو
دم ھای او وسرتيپ معين زاده آ و ارنشده بود وتنی چند ازجمله بختي نھاوندی ابالغ شده بود ولی فراگير

  .نداشت جريان قرار در وغيره ميدانستند  وسنگر
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درسالن شھرداری منطقه  ،سلطنت طلبان ازتن  ٥٠٠جلسه ای با حضور ١٩/٩/١٩٨١تاريخ  در **

بھرامی بطرفداری  لمانی  تيمسارآ دراين جلسه بعدازسخنرانی چند ايرانی و ؛غربی تشکيل شد لمانآ-لرزنآ
 فرينی نام شاه سخنرانی کرد که مورد استقبال حاضرين قرارگرفت وتيمسارآوحدت  نظام شاھنشاھی و از

   .بروی دست ايرانيان درسالن گردانده شد

اعتراض  پشت ميکرفون قرارگرفت و قای قانع نماينده نھضت مقاومت بختيارآ - بعداز سخنرانی تيمسار،
(مقصودش نام شاه وشاھنشاھی ايران بود)  که اھل  نشود> کرد که <قراربود دراين سالن نام کسی برده

که بازجلسه  کشته دررژيم گذشته کافی نبود> ھزار ٦٠يا آ< :قای قانع گفتآ ...سالن سخت اعتراض کردند
سخت متشنج شد ومسئول جلسه تھديد به تعطيل جلسه کرد ودرخواست نمود که حاضرين اجازه دھند 

    .دھندقای قانع به صحبتشان ادامه آ

وضمن ينده ايران حکومت نعلين رابرحکومت چکمه ترجيح ميدھم  آ<من برای : قای قانع ادامه داد وگفتآ
که چون با اعتراض  ؛شد ينده کشورآبرای تعيين رژيم  خواستارھمه پرسیرد قانون اساسی مشروطيت 

  ».رفتنفراتش ازجلسه بيرون  نفر از ٧قای قانع به ھمراه ؛ آشديد حاضرين رويروشد

 يا و طرفدار اگر ن فلسفه است  وآازفلسفه پادشاھی ويا ھرفلسفه ديگری مقيد به قبول اصول  طرفداری
اديان سامی (اسالم  ن فلسفه را قبول نداشته باشد اصال طرفدار محسوب نميشود مثالش درآپيرو، اصول 

اين شخص  ؛ه پرسی شودومسيح ويھود)  اين ميشود که يک مسلمان بگويد برای انتخاب خدا بايد ھم
لذا چون فکروعقيده اينکه سلطنت بايد به ھمه پرسی ارجاع  ؛درقالب فلسفه اسالمی ازاسالم خارج است

فلسفه سلطنت درجامعه افکاری که خواھان ھمه پرسی والتاری  لذا ؛خالف اصول سلطنت است ؛شود
ژی پادشاھی وحتی ولئوايد فلسفه ون جامعه، آن ھستند منتزع ازاصالت سلطنت ميگردد ودرمعنا آگذاردن 

       .قانون اساسی مشروطيت را دفع و مطرود ساخته است

تنھا راه ما دست گرفتن قانون اساسی مشروطه يعنی سند مھم و تاريخی که پدران دموکراسی ايران بدست 
ميناتی ھا به ما داده اند و بازگشت به ايران است. اين تنھا موردی بوده است که در ايران از سوی ايلو

  مردم ايران تحميل شده است و تنھاوسيله بازگرداندن برگ تاريخ خواھد ماند.

  را بردند و اين را آوردند:  و اينبود و اينگونه شد که او 

  


