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که بسیاري نه اي  مسئله. که صحبت هر روز نیستاي   مسئله.به نام قربانی انساناي   مسئلهبراین مقاله گذري است 
.  این یک واقعیت استاما متاسفانه.  وجود و ابعاد آن نه قادر به قبولبه تصور آنند، نه قادر به درك آن وقادر 

رسد نه تنها از شدت آن کاسته نشده، بلکه سیر   میتی که به نظرواقعی. واقعیتی تاریخی که تا به امروز ادامه دارد
هایی  به صورتها و شیوه. شود  میار بزرگتر انجامهایی بسی صعودي عظیمی به خود گرفته و در دنیاي مدرن در مقیاس

کوالر و به لطف جهانبینی س که آنها ( "متفکران"هاي  پاسخ و فراتر از تحلیل، بی عجیبکه به چشم ناآشنا فقط
آن مومن به دین خود، اما به به چشم است  ،)دهند  می پول و قدرت ربطبه عواملی همانندرا همه چیز  ،کمی خود

از مقدار گزارش و بحث امروزه  ،الدر عین ح. دنرس  می به نظر کامال حساب شده و آئینی، و فرق رازآلود1غیب
 وسایل برل شیطانی اعما عوامل پشت این سیطره هر چه بیشتر کاسته شده، و این عمیقا به دلیل سرطانن درباره ای

هاي  ده ورودي موفق به کنترل عماگر کسی. ست اهارل ذهن کنترل وروديتآسانترین راه کن. ارتباطی است
 در دست مرزهاي تحلیل وي را تفکر و اطالعاتی وي، یعنی ذهن،هاي  روجید، عمده خاطالعاتی یک شخص شو

 این امروزه به .)اي ندارنداي است براي مردمی که فراي ذهن و عقل خود ورودي راهبرد عالیو این چه ( .گرفته
بسیاري پس از طی . گیرد  میجمعی صورتهاي  سپس رسانهو اجباري آموزش و پرورش هاي  سادگی توسط نظام

شوند که   میرگیر زندگی چنان دعمدتا کنار گذشته یا را  و تحقیقمطالعهیا  ، چه دیپلم چه دکترا،دوران تحصیل
 را ضوعاتی همانند تاریخ و فلسفهدرباره مو "نگهبانان فکر"ی شده توسط عمیق و فراي مرزهاي نگهبانفرصت تفکر 

 آنها هم که سنگینی افتخارات مدارك و .2مخفی و مرموزائل  همانند مس،"غیر معمول" به مطالب، چه برسد ندارند
کشند، چه بسیاریشان که در اصل دنبال اسم و تصویر خود را بار کرده و میتحصیالت و القاب رسمی و غیر رسمی 

اش را شود، کنجکاوي ذاتی کودکانهخواهد راضی نمیکه کسی که حقیقت را می. اند و نه علم و حقیقتو شهرت
ات چاپی  و نظراتش در صفح و رسمزند و دلش را با تعدد اسماي از شهرت ظاهري خیمه نمیکشد، در مرحلهنمی

نظران دریغ که بسیاري از متفکران و استادان و صاحب. کندهایش خوش نمیو مجازي و فیگورهاي عکس
 و اجالس و گردهمایی زنندروند و براي هم کف می یک سیرك بزرگ که همه قربان صدقه هم می. انداینگونه
ي کسی که حوصله و جرات گفتن اشتباه  برا، بسیار سخت،تکان خوردن از نظریات کاري سخت است. کنندبرپا می
 ،و این شکاف. اندیه و کتاب گذاشتهر چه بسیاري که عمري را پاي فالن نظ.، را نداردمن اشتباه کردمکردم، 

نشینی از نظریات منقضی خود بین متخصصان خشکی که حاضر به عقب. هاي علمامروزه اوج گرفته در تمام عرصه
 حداقل ،کنندتر ارائه نمیکننده هایی قانعپاسخ جلو آمده و اگر جوابهایی مهم و بی و آنها که با سوال،نیستند

                                                           
سوره بقره. الذین یومنون بالغیب 1  
2 Occult 
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اند که مخاطبین مردمی. اندسفیدان خود را در دیواري نامرئی از جهل مرکب حبس نکرده همانند آن مردان و ریش
ی مادي و کمی، در حال ده تسلط جهانبینساي درشان در حال صورت گرفتن است و پس از یکی دو بیداري معنوي

هاي آنها به دنیا ها و نظرات و نگاهنگاهی جدید به دنیاي پیرامون خودند، با احترامی بیشتر نسبت به باستانیان و سنت
هاي مستقل از کانالهاي رسمی، ها و محققان و بحثدر رسانه. ش آشکار استا اوج، این شکاف در غرب.ءو ماورا

این شاید در هیچ امر بیش از تاریخ باستان و مخصوصا . برانگیز استینسفعالیتشان تحکه سرزندگی و کنجکاوي و 
  .طلبدهمینقدر اشاره اینجا بس است که این مبحث جایی دیگر می. مصرشناسی آشکار نباشد

دي گذشته قدرتمن، به  هنوز وجود دارندرازآلود و مناسک پر رمز و رازشانهاي   است که فرقهحقیقت این
 که رنه  همان تفکري-نامند  می"توده"  خودیکم بنا به تفکر  در دنیایی که عوام و آنها که آقایان آنها را.نیشانباستا

که  تمدن مدرن به ناماي  در سراشیبیزندگی  - نامیدهرا نمود کامل زندگی در عصر کمیتگنون به زیبایی آن 
همه چیز، دجال ضد ي  آن همان حکومت ضد و وارونهترین نقطه که  به سوي پایینهمگان با شیفتگی و با سرعت 

 بریدن از بینی همه چیز،شوند به مادي  میقتشویها   در دنیایی که تودهروند،  میبه پیش یافته و "توسعه" ،3مسیح است
مسخره کردن ،  خیرالحافظینو خداوند دین  بریدن از، خودبینی و سود شخصیکدیگر، ذوب شدن در فردگرایی،ی

زنند، در همین رافات و افسانه و اسطوره به آن ببرچسب خ آقایانمعنی دیدن هر چه  بی شان و"خرافات"ان و باستانی
مناسک عجیب و  رهبران دنیا، قدرتمندترین و ثروتمندترین اشخاص دنیاي به اصطالح مدرن ما، تا خرخره در ،عصر

که هاي سحر و جادویی   براي مراسم داریدچه توضیحی. ورندغوطه دنامن می"خرافات"  و آنچهغریب رازآلود
اش به   هر شب در خانه،گذاران ناساترین پایه  مخترع سوخت جامد موشک و یکی از مهم4آقاي جک پارسونز

  کرد؟  می برپا5همراهی دانشمندان پروژه منهتن

                                                           
3 Rene Guenon, The Reign of Quantity and the Signs of the time  

  زمان) آخر(هاي قلمرو کمیت و نشانه. رنه گنون
4 John (Jack) Parsons, founder of NASA’s JPL (Jet Propulsion Laboratory) ironically JPL can also be read as “Jack Parson’s 
Laboratory) 
5 Manhattan Project 
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  ال ناسا.پی.گزار جیمخترع سوخت جامد و پایه. پارسونز) جک(جان 

که به آمریکا آمده و و دیگران  بسیاري از دانشمندان نازي فوق برنامههاي  اي فعالیتچه توضیحی دارید بر 
که بیچاره گوید   می که استادي محترم6 آقاي اوپنهایمرمهمترین پستها را در اختیار گرفتند؟ افرادي همانند همان

 ه هندو پناه برد، بیچارهبه فلسف "معنویت"براي  ، بمب اتم از بابت"عذاب وجدان"خاطر  بسخت رنجور بود و
 ترین با تاریکو امثالش  یا اشاره نکند به تعلقات و روابط آقاي اوپنهایمر دانم که او  میعجیب.  کنددانست چه نمی
 . را، یا نداند این تعلقات و روابطرازآمیز فلامح

  

                                                           
6 Oppenheimer 
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به عالمت سواستیکا روي تابلوي چوبی دقت . 7روژه پیپر کلیپ تحت پ،دانشمندان آلمان نازي متخصص موشک پس از جنگ جهانی و انتقالشان به آمریکا
 .این عکس در آمریکا گرفته شده. کنید

 
 اوپنهایمر نفر دوم از چپ.  پروژه منهتن"دانشمندان"

گفت می که آقاي پارسونز "8پن"انسان بز نیمنیم "اي اسطوره" چه توضیحی دارید براي احضار خداي باستانی 
چه توضیحی دارید براي حضور حضرت آقایی که پلوتونیوم را  د؟کن  می موشک با جادو احضارز هر آزمایشقبل ا

 و مناسک غریب مهمترین سردمداران دنیا که هر تابستان در آنجا به دور مجسمه 10 در بوهمین گروو9به دنیا هدیه داد
نامند   می11اي "خمولو" او را همان ، نامجغدي که از بین این همه. کنند  میرقصند و کارها  میعظیم سنگی یک جغد

  . کردند  می مردم کودکانشان را به او قربانی"باستان"ان  دورکه در

رسند   میعادي به نظرنشمندانی که در ظاهر  و وزرا و شاهزادگان و داساي جمهورؤچه توضیحی دارید براي ر
 خطور "مدرن" و  "عادي"چ انسان  که به ذهن هیکنند  میي دگرهايروند آن کار  میاما وقتی به جایی دگر

  . کند نمی

که هزاران هزار سال اند  لمه و ذره به ذره همان مناسکی کلمه به کآمیز و جادو و کارهایی که دقیقا،مناسک راز
ه خیالی نسبت بخاموشی و بی. که باید مطرح شوداي   مسئله اینطوالنی است وها   لیست این نمونه.شد  میپیش انجام

اسرائیل گفت به اینها بگو  بنیخداي بزرگی که خطاب به یکی از پیامبران.  استشم و نفرین خداوندآن موجب خ
به جاي آنکه .  و شکمی پر از حرامتعفن گناه با ، اماکنند  مییند دعاآ  می!اینقدر نیایند بیرون براي دعاي باران

بر من . که به ظالمین بگو من را یاد نکنند به دیگر عزیزش گفت .شود بر اینها  میرحمت نازل کنم خشمم بیشتر
همان این . کند، و یاد کردنم از ظالمین نزول غضب و عذابم است بر ایشانواجب است که یاد کنم آنکه مرا یاد می

                                                           
7 Project Paperclip 
8 Pan 
9 Glenn T. Seaborg 
10 Bohemian Grove 
11 Molech 
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این . خورد توي سرشان  می کنند دعایشان خوبان هم اگر دعا،که وقتی نشودامر به معروف و نهی از منکر است 
. اند همه چیز را وارونه کرده.اند، چه بد قیمتی در این دنیاست که روحشان را فروخته و میزبانانشان شیاطینشناساندن

مردم هدف اینها کور کردن . دغشته کنن را به گندشان آخواهند دنیا  میواند   دیده"نور" شاندر کوريتاریکی را 
هاي ثبت و ملی مردمی که شماره. هاي آماره اعدادي محض در صفح.اه"توده"به اند  شریفی است که تبدیل کرده

 ه پادشاتواند می است که مرد یک چشمان کور چرا که تنها در میان.شان بر نامهایشان مقدم استو امنیت اجتماعی
  : پس چه زیبا  گفت آن که فرمود.شود

،ی استنبرد ما علیه عوامل، قدرتها و حاکمان دنیایی تاریک. نبرد ما علیه گوشت و خون نیست  

  شیاطین آسمانی دنیويمیزبانانعلیه 

Ephesians 6:12  

  .بریم اگر چنین نیست ي ساده سودمند و مفید باشد و بالرّحمن پناه می امیدواریم این خالصه

*******************  

  

،  بسیاري را گاه،اشو رو راستی دلیل درستی ، به١٢"تر است عجیبحقیقت از تخیل"که معروف این گفته 
 هر از گاهی. کند  می و پریشان ناراحتاند،صوصا آنها که به خیال خود جایی دنج در دنیاي مادي خود یافتهمخ

 ،هایی به ظاهر مثل من و شما د که توسط انسانکنن  می بیان وحشیانه و باورنکردنی تیترهایی درباره اعمالیها  رسانه
پدرانی که کودکشان را سوزاندند و حتی . ندتایشان را کشهمادرانی که بچه: اندبه وقوع پیوستهو محترم  رمالن

از مردم را اي   عدهالی قلوبچنین اعم. عام کردندکودکانی که دوستان و اقوامشان را به صورتی سادیستیک قتل
شناختیم،   میگویند فالنی را  می مردمی که.دارند می عیان کرده و در عین حال مردم متمدن جهان را به حیرت وا

  !خیلی محترم بود. آمد  نمی به اوالاص

 قربانی، و آن باالي تمامی اعمال دیگر قرار داشتهاش در تاما عملی وجود دارد که در وحشیانه بودن و قصاو
  . است انسانکردن

                                                           
12 The truth is stranger than fiction 
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مریکاي هاي انبوه آفریقا یا آدر جنگلفقط  گونه کارهاکنند که این  میتصور ، به لطف هالیوود، بسیاريگرچه
 چنین ، جامعه"متمدن"شود که یکی از اعضاي به اصطالح   میهر از گاهی کشف وقتی ، اماگیرد  میرتصوجنوبی 

و خواري که آدماند   در ضمیرشان جاي داده.شوند  میزده مردم مرتب حیرت را انجام دادهايکار وحشیانه
 شان و قلع و قمعفتح، متمدن کردنحمداهللا با گرفت که ب  میتمدن بومی صورتتنها درمیان قبایل بیخواري،  خون

  . دیگر این مسائل نیز تقریبا نایاب شدند،توسط غربیان عزیز

 انجام از آناي  هایی در شاخه  که چنین تندرويکه تقریبا هیچ دین و آئینی نیستدر تاریخ این شناخته شده اما 
ر عمده پیروان راستین در اقلیت و نه نمایانگ ،رازآلودداراي مناسک اي  عمدتا شاخه ،شده باشدن

و مقیدترین و ترین  با ایمان ظاهردرتوسط آنها که درد اینجاست که اینکار اتفاقا ، و آن
  .شوده و میشد  میآن آئین بودند انجاممآبترین  مقدس

  .رود  می عقب باستان به تا دوران، برانگیز و تاریخ این مسئله عجیب و جنجالهدوضوع حتی شامل دین یهود نیز شاین م

است که در طول تاریخ اتهام سنگینی  قربانی انسان . و زباناز خود خطتر قدیمیشاید است اي  این مسئله
بسیار محتاط آن بحث درباره  به نسبتبسیاري  طبیعی است که امروزه. اندبسیار به آن متهم شدهتندروان یهودي 

باالخره چرا یهودیان تندرو در گذشته . یان سنگینی کرده حداقل براي دو هزار سال بر دوش یهوداما این اتهام. باشند
 و باور دارند دارند درباره این موضوع فکر کنندو شاید همین امروزه باید انسان قربانی کنند؟ بسیاري حتی دوست ن

گویند که چنین ادعاهایی دروغهایی   میخود یهودیان نیز با سرعت. که این پروپاگانداي خالص ضد یهودي است
 باور دارد که ي آنیک رو. اما این داستان دو رو دارد. اساس است و از پایه بیتکرار شدهها  ت که طی قرناس

 چیزي که از زمان آغازش. حقیقت است نه تنها پروپاگانداي ضد یهودي نیست، بلکه یک ،قربانی انسان در یهودیت
  . اثري وحشتناك بر جامعه داشته

 

  ز کودكگرفتن خون اقربانی و مراسم 
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 به این موضوع شما را باید به شود شک کنند، اما نگاهی منصفانه  میشاید بعضی به مطالبی که در اینجا عرضه
مطمئن  بسیاري شکاکان را به حقیقت موضوع ،عمیق و محققانه درباره موضوعاي  در همین حال، مطالعه. فکر بیندازد

  . دنموخواهد 

آنتی (ود یه ضد  ،هان موضوع تحقیق کردند توسط صیهونیسته درباره ایکاز آنها این حقیقت دارد که بسیاري 
براي بر هم زدن بحث  همانند نقل و نبات نثار دیگران کرده و اي عدهرسد   میلقبی که به نظر. اند لقب گرفته)سمیت

 بگوید که  سمیت آنتییکاما اگر . کنند  می استفادهکند  میپریشان یا  گرفتهوعی که آنها را به انتقاددرباره هر موض
شود؟   می آسمان کمتر آبی،سمیت این را گفتهآسمان در روزي آفتابی آبی است، آیا چون یک به اصطالح آنتی

سمیت  واقعا آنتی،گرچه بعضی که درباره این مطالب تحقیق کردند. عمدتا چنین استنیز هایی  داستان چنین بحث
یهودیان بود که بسیاري از این  به ظاهراز اي  عدهانجام قربانی انسان توسط  و کشف حقیقی بودناین شاید اما بودند، 
 سرپوش گذاشته شده موجود در میان بعضیپس از درك این راز . سمیت کرد آنتیمرز تعادل هل داد واز  مردم را
الخره این  باشد؟ با جز نفرت داشتهتوانست احساسی  می چطور،عادي در طول تاریخ، یک غیر یهودي انیهودی
 را شود،  می نامیده13 عمل شیطانی قربانی انسان، که امروزه عمدتا قتل آئینی توسط یهودیانسمیت نیست که آنتی
  که در معرض اتهامند،"اقلیت تندرو"، و نه تنها آن یهودیاناکثر   جالب اینجاست کهبا این حال. دهد  میانجام

ند بدتر از کن  میی که چنین اعمالی را گزارشغیریهودیان  و"مزخرفات"این موضوع را اند  هکردهمیشه سعی 
  .نشان دهند این امرمجرمین 

.  رواج داشته در میان بسیاري از ادیان و فرقکنند که قربانی انسان در گذشته  میدانند و اذعان  میعمده مورخان
به صورت زنده به ناهان در آنجا گبیاز بسیاري قلب تپنده . گواهی بر این مدعاستها  14معابد آلوده به خون آزتک

هایشان ، از سینه"ي پرداراژدها" ،16 کوالکان یا15 کتزلکوتلعنوان قربانی به خداي اعظم تمدنهاي آمریکاي جنوبی،
 "مغز" "مارهایش" که "پادشاه هفت کشور"  ضحاك اژدها"اسطوره"شباهت به  تاریخی که بی.بیرون کشیده شد

    .خورد نیست  می راجوانان

  

                                                           
13 Jewish Ritual Murder 
14 Aztech 
15 Quetzelcoatl 
16 Kulakan the “feathered serpent” 
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   قربانی کردن انسان در بین آزتکها

 حریص به نام "خدایان"گویند که ساکنین اولیه ایرلند گروهی   می.جالب دارنداي  "اسطوره"ایرلندیان نیز 
  .خواستند  می بودند که هر سال دو سوم کودکان مردم را17"فورموریان"

  کاهنین آن20ظم کانتنبري کلیساي انگلستان و اسقف اع19 نیز که تا به امروز فعالند و وینستون چرچیل18ها دروید
کودکی در زیر پی  دفن ،هاي شناخته شده آنان در تاریخیکی از رسم. اندهستند، به این کار شهرت داشتهبوده و 

  . همچنین سوزاندن در آتش.است بر آن پاشیدن خون ويساختمان یا 

                                                           
17 Formorians 
18 Druids 
19 Winston Churchill 
20 Archbishop of Cantenbury 
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  1908 آگوست 15. ر قصر بلنهیموینستون چرچیل هنگام ورود به لژ طریقه باستانی درویدها د

  
  اسقف کانتنبري در لباس دروید 

طبق گزارشاتی  .کنند  می زنان خود را در آتش قربانی در آن که وجود دارد"ساتی" به نام  آئین هندو عملیدر 
 ،الوه به ع.شود  می انجام زنده است وکنند  میزندگیدر آن هندو که یک میلیارد  هنوز در بعضی نقاط هنداین عمل

تا . کنیدپیدا ا  قربانی مورد عالقه هر یک ري خدایان وا لیست نامه 21در وداها توانید می است که هنوزهنوزشما 
کردند و همیشه این   می انسان قربانی،23 و شیوا،22 کالی،هر ساله براي خداي مادرهندوان  ما "مدرن"همین دوران 

 یک کودك 24هر جمعه در معبد شیوا در تنجور. کند  میغذیهتشیوا از گوشت انسان ه که بوددر هندویسم باور 
  . ام متوقف شد19در قرن تنها  طور رسمی  بهاین عمل. کردند  میمذکر را قربانی

                                                           
21 Vedas 
22 Kali 
23 Shiva 
24 Tanjour 
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  .اند دقت کنیداي که گردنبند شده به جسد در حال سوختن و سرهاي بریده شده.کالی و شیوا

که بسیاري را قربانی کرده بود، از جمله دانشجویی عجیب کشف شد اي  همین چند سال پیش در مکزیک فرقه
  . 25آمریکایی به نام کیلروي

 

  

                                                           
25 Mark Kilroy 
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هاي خاورمیانه نیز همانند معادالن تمدن.  باستانی است متاسفانه نیز"گهواره تمدن" سابقه این عمل در خاورمیانه
ین عمل عمدتا به صورت ا.  قربانی انسان داشتندهاي مختلف اعظم خود آئینانخود در تمام دنیا براي خدای

ر هاي سِ حفاري. آتش همین بودالسالم در ابراهیم علیه ابیناز انداختنهدف ا. گرفت  میسوزاندن شخص صورت
 ، در قبرستان سلطنتی شهر1927السالم، در سال  در شهر سومري اور، موطن حضرت ابراهیم علیه26لئونارد وولی

  .کردشواهدي گسترده از قربانی انسان را آشکار 

یک خواهر و برادر که در عین . شد  میوجود داشت که پرستشاي  گانه سه،هاي باستان در تقریبا تمامی تمدن
دهد که با مادرش   میاش تولد به پسريخواهر باکره / همسرمیرد و  میپدر. شان، و فرزنددحال همسر نیز بودن

میرد، و خدایی که می.  است27رستش خدایی میراگانه در حقیقت پسهاین . گیرد  میوصلت کرده و جاي پدر را
 تولد دوباره اش، تا مردن به معنی فروافتادن شیطان است، ازاین همان  به نظر ما.شود  میسپس در کالبد پسرش زنده
 اهللا تعالی را "وحده" و "حی" شاید حاال بیشتر معنی و اهمیت تاکید اسالم بر صفات .و برپا ایستادنش به باور آنها

  : رك کنید، که چرا اینقدر این ذکر مهم استد

  .له الملک و له الحمد، یحی و یمیت و هو حی ال یموتال شریک له، ال اله اال اهللا، وحده وحده وحده، 

 آمریکاي جنوبی  همان کتزلکوتل. استوت در تمام تمدنهاي باستانی حاضربا نامها و القاب متفااین موجود 
، 31، ایشتر30مردوخ. 29نمرود، سمیرامیس و تموز. 28سوس و هوری ایز،سایرساو  که ذکرش رفت،است

، 34بریت -بعل/  بعل ،33باستان تحت نامهاي مولوخهاي  طینیاین خدا در میان کنعانیان و فلس. ، و غیره32دینوسیوس
  . شد  می پرستش و غیره35حداد

                                                           
26 Sir Leonard Woolley 
27 The Dying God 
28 Osiris, Isis, Horus 
29 Nimrod, Semiramis, Tammuz 
30 Marduk 
31 Ishtar 
32 Dionosyus 
33 Moloch 
34 Baal/Baal-Berith 
35 Hadad 



13 

 

 

  سیزیا                                                                         مردگانس خداي سایراُ                                                                            بعل خداي کنعانیان             

  . بودملعون یکی از مراکز باستانی پرستش این موجود)  بک-بعل( همانطورکه از نامش پیداست 36 شهر بعلبک

رومیان از هیچ چیز در ساخت .  بعل ساخته شد باستانی شهر بر معبد در این37ژوپیتررومی و عجیب  معبد عظیم 
ها روي معابد این شهر کار کردند و معابد قوم و بیش از صد هزار برده طی قرن. معابد عظیم این شهر دریغ نکردند

  . 38 ونوس و باکوس:، به آن اضافه شد نامهاي رومیشان، البته تحتخویش بعل نیز

  
  سازي مجموعه معابد بعلبکباز

                                                           
.کند ریخی جهان را در خود نگهداري میبعلبک در شرق کشور لبنان و بین دو سلسله کوه دره بقاع قرار دارد که یکی از نادرترین آثار تا 36  
37 Jupiter 
38 Venus & Bacchus 
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اند، و چگونگی حمل و کار رویشان هنوز هاي تراشیده شده در جهاناین سنگها بزرگترین سنگ. یکی از چندین سنگ عظیم به کار برده شده در معبد

  .باشندی مهاهاي سفارشی موجود است که قادر به حمل وزن این سنگامروزه تعداد کمی جرثقیل. موضوعی مورد بحث و گمان
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ل غکودك زیر ب.  استعاره نیستند دوستان رب است یا شیطانی رجیم؟ اینها فقطاین. ل زده دقت کنیدغبه کودکی که زیر ب.  در موزه ایران باستان بت سفالین

  .کردند کودك هم قربانی می، معابدش، رازآمیزی است که براي این موجود در فرق اما این حقیقتی تاریخ،شاید استعاره از هزار زهر مار باشد

 معبد و اعمال "مقدس"  فاحشگان،بسیاري مسیحیان در همین شهر شهید شدند و مدتها بعد از مسیحیت نیز
سل تعمید اجباري را صادر  و غ دستور مسیحی شدن39باالخره امپراطور جاستینین. فعال بودندو زنده کفرآمیز دیگر 

هایش را به قسطنطنیه براي به کار بردن در کلیساي اب و بزرگترین ستونمعبد را خراي از هاي کلیديقسمت .کرد
عظمت فضاي داخلی این کلیسا و گنبد رفیع آن براي زمانی طوالنی یگانه  . بردساختخود  یی که 40عظیم آیاسوفیا

ی تواریخ در بعض! گفت که سلیمان، بر تو فایق آمدمچنین کفر  شد این کلیسا تی جاستینین واردقگویند و .بود
ند که کلیسا را ترك کرده و به د مردم نوري را مشاهده نمو،قسطنطنیه آمده که کمی پیش از پیروزي و فتح شهر

 سلطان محمد .القدس و حمایت الهی از خود دیدندآنها آن را به فال بد گرفته و نشانه ترك روح. آسمان رفت
که در جوار وي قرار داشت و امروزه ) بیزانس(روم شرقی هنگام بازدید از این کلیسا و سپس کاخ سالطین ، 41فاتح

  : مسجد سلطان احمد جاي آن را گرفته، این شعر فارسی را خواند

  کند در قصر قیصر عنکبوتداري میپرده    زند بر طارم افراسیاببوم نوبت می

                                                           
39 Justinian 
40 Hagia Sophia, St. Sophia 
41 Sultan Mohammed (Mehmet) the Conqueror 
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د امپراطوري حساب  مهمترین مسج طی تاریخ عثمانی.را دادمسجد  به وي دستور نظافت، تعمیر و تبدیل آن 
 سالطین جدید در آنجا منصوب شده و نمازهاي جمعه نیز . تعدادي از سالطین را در جوارش دفن کردند.شد می

ش که طی تاریخ ا در نگهداري آن سعی بسیاري صورت گرفت و تعدادي از مشکالت مهندسی.شدآنجا برپا می
الگوي معماري تمامی مساجد بعدي تبدیل به . دند شده بود را رفع کرشمنجر به چندین خرابی و ریزش گنبد

 محمد فاتح گفته بود سلطان.  بر عظمت و زیبایی آن داشتند سعی در فایق آمدن،معماران بزرگ بعديعثمانی شد و 
پس از فروپاشی عثمانی آتاتورك و .  کسی که این مکان عبادت را از مسجد بودن برگرداندکه لعنت خدا باد بر

در توضیحات ورودي موزه امروزه . نه مسجد و نه کلیسا.  بدل کردند"سکوالر"اي را به موزهدوستانش آنجا 
 شاید نشانی از نظر برادران  . یاد شده42"فرقه"از اسالم نه به عنوان دین، بلکه به عنوان در تاریخچه بنا آیاسوفیا 

  . مبین الهی"فرقه" به این 43 شبتاي زوي"دین"

  

  
  جاستینین

                                                           
42 “Islamic cult” mentioned in the panels relating the history of the monument. Witnessed January 2009 
43 Sabbatai Zevi 
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  سوفیا در زمان عثمانینقاشی آیا

  

 اثر بلینی نقاش معروف رنسانس ونیزي. سلطان محمد فاتح
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ی همانند  رومیان و44نی همانند هرودوتانیا یونجمله  من، طبق شواهد و بیانات متعدد نویسندگان دنیاي باستان
 ارتباطات همه آنها با  دارد کهاین شیطان نامهاي بسیاري. یتر و همان مردوخ استپو، بعل همان زئوس و ژ45پلوتارك
 . است"نورانی"،  به معنی 46"لوسیفر"درك کنید که ژوپیتر التین .  در متون کالسیک قابل دسترسی استیکدیگر

در روایات ما نیز آمده که خود شیطان . (اي نورانی ظاهر شودتواند به صورت فرشتهدر انجیل آمده که شیطان می
این  .)اما هدفش چیز دیگري است.  است" ملک کریم"که تصور کنی او تواند تشویق به عبادت کند، طوري  می

نی  آهم د، در حقیقت عین ظلمات ونامن  مینورانیشان را بر اساس فلسفه وارونهاو  يوپرستندگان موجودي که 
 از نمونه این همان خدایی است که چند. ده شده صریحا شیطان نامی ادیان ابراهیمی که در متون دینی مقدساست
 و. شد  مینشان داده هم به صورت گاو و هم جغد ،مولوخ. ه و هستندبز و جغد بود گاو، قوچ، نمادینشهاي  سمبل

را به صورت ستونی بلند ش ااش در اینجا معذوریم آلت  که از توصیفن خدایی است که بر اساس داستانیاین هما
   .دپرستیدن  میساخته و

اش در فرق ن، بسته به مرتبهبا مفهوم و معنی آستون است، اما براي آن آشنا  تنها یک 47 ستونی که براي ناآشنا
ستونی که مسلمانان هر سال در موسم حج به عنوان نماد شیطان سه بار به . رازآمیز، معنایی کامال متفاوت دارد

یادبود "همان قا دقی زنند  میی که به آن سنگپرداختند، و کم بودند آنان که توجه کنند که این  میسنگسار آن
 همان .کنند  میرو به آن سوگند یادهمانند قبله   از زمان ریگانست که رؤساي جمهور آمریکا ا آمریکا48"نگتنیواش

 قرار  به اشکال و الوان مختلفواتیکان و در تقریبا هر شهر و جاي مهم دیگر دنیاسینت پیتر است که در جلو کلیساي 
   ".ما اینجا هم هستیم"دهد که   میدانند چشمک زده و تسلی خاطر ی مدارد و به آنان که معناي آن را

کنند که بعضی اشتباها فکر می. دقت کنید که در فرق رازآمیز این ستون نباید حتما شکلی خاص داشته باشد(
 اما وقتی این ممکن نباشد به. آل آن استاین شکل مصري شکل ایده. تواند باشدمی. خیر. اگر گرد باشد نیست
این ستون ملعون به . مهم گذاشتن سنگ بنا، مراسم ساخت و نیت سازندگان آن است. سازنداشکال متفاوت نیز می

، برجی از جمجمه یا )ساعت بیگ بنمثال ( برج ساعت  آسمان خراش،پالن مربع، گرد،. اشکال فراوانی ساخته شده
ادر و آقا محمد خان گویا معروف بودند که چنین بعضی مغوالن، تیمور، ن .هاي تاریخهاي جنگعامقتل(استخوان 

اي همیشه روشن بر باالي آن، همان  به صورت همان شکل مصري اما با سري بریده و شعله، یا)ساختندبرجهایی می

                                                           
44 Herodotus 
45 Plutarch 
46 Lucifer 
47 uninitiated 
48 The Washington Monument 
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بعضی حکام ظاهرا مسلمان نیز در طول تاریخ آن را .  رازآمیز داردمشعل فروزانی که مفهوم و معنایی عمیق در فرق
 اهللا علیه و آله مناره یشاید حاال کمی روشن شود که چرا مسجد نبی صل. اندکل مناره مساجد نیز ساختهحتی به ش

 چرا بعضی وهابیون .ها را خراب خواهند کرد مناره،سالملانداشت و در بعضی روایات آمده که موالنا مهدي علیه
گفتیم که نیت، سنگ . ر ستونی هم چنین نیستالبته دقت کنید که ه.  داشته باشدهتعصب دارند که مسجد یک منار

  .) مهم و اصل است،بنا و مراسم ساخت

 

 ابلیسک واتیکان                               واشنگتنجرج یادبود ابلیسک          

                                       

 ابلیسک یادبود جان راکفلر                                                    ابلیسک شهر مونیخ               
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ساعت بهانه است براي ستونی که اگر آن ساعت را نداشت شاید . توان وقت را از آن خواندبه زحمت می(  ساعت در وسط میدانی عریض  ابلیسک در نقش
  .)شد مشکوك میحضورش

بود که سعودیان چه راحت آن را ط مسلمانان توستوجهی و فراموشی این نماد و مفهوم آن به خاطر همین بی
دانشجوي ترم  هر عنوي و دینی هم بگذریم در سوال ازخراب کرده و دیواري جایگزینش کردند که از مسائل م

 چه بسیار متفاوت از ، از همه نظر و مفهوم، ستون در دایرهفهمید که  میهمکه سرش به تنش بیرزد یک معماري 
اي  هیچ چیز تصادفی نیست، همه چیز، هر خطی و نقطه،در طراحی نیز همانند عالم خلقت دیوار در دایره است، که

  .پاسخ دهد) خواهد استاد دانشگاه باشد یا استاد اعظم لژمی( و باید به استادش  توضیح داردشود  میهکشیدکه 
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  ) !دیوار صاف؟(شیطان مراسم حج کنونی نماد                         )ابلیسک( شیطان مراسم حج در گذشته نماد                           
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به همین دلیل است که کم شریفی . اندمسلمانان در آن فرو رفته توجهی و خواب غفلتی است که بیبداین 
د از شامی بعهایشان  آنچه در بدترینو هر جدبگنهایتان کابوسکند که هر چه در  می صدایش را بر سر سعودیان بلند

 سکوت مردم عجیب نیست، عجیب سکوت در این میان براي ما. اند با مکه و مدینه مقدس کرده،نگنجدسنگین نیز 
   .زنند  می را به سینه"معماري سنتی" و "تسنّ" که سنگ مخصوصا معمارانی. است گان ظاهرا مسلمان "نخبه" آن

و پرستش وي تحت نامها و ن بوده،یان ابراهیمی همان شیطا ادخالصه کالم اینکه براي بعل، یا مولوخ، که به نص 
دیگري را هاي  نمونه .کردند می انسان قربانیگرفته،القاب و اشکال و الوان متفاوت در سرتاسر زمین صورت می

  :کنیم  میذکر

 و کاهنین بابلی بوده بابل باستان نیزهاي  قربانی انسان جزئی مهم از آئینخوانیم که در متون تاریخ باستان می
  .خوردند  میبایست مقداري از گوشت قربانیانشان را می

 

   در آمریکاي جنوبی قربانی کردن و خوردن گوشت قربانی

،  در زبان انگلیسیخواري آدم خود کلمه و صفترسد که به نظر میاین امر چنان در تاریخ ریشه دوانده 
   : دارد"کاهنین بعل"ر این سنت و نام  گوشت انسان، ریشه دده، به معنی خوردن"کانیبال"

 Cahn-Bal > CanniBal              .کانیبل= کانبل = کاهنبل =  بعل -کاهن
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 . استس مصريودل هرامعاین .  بود"تموز" ،در قالب فرزند همانطور که گفتیم یکی دیگر از نامهاي مولوخ
تمام "یعنی . "سوختن" به معناي "موز". پایان. کمال.  به معنی اتمام"تم" .شناسی این نام نیز قابل توجه استریشه

  ."کامل سوختن" ،" بهترین سوختن" ،"سوختن

. ه به آن اشاره کنیمصبه طور خال باستان که بهتر است "فرو افتادگان"سئله این مسئله همچنین مربوط است به م
 که "فروافتادگان" درباره السالم علیه49ادریسمنسوب به حضرت کتاب کتاب مقدس و هم متون دیگر همانند هم 

 51"نفیلیم"، در حالی که در عبري  یعنی عظیم ترجمه کردند50"نتایج" )عمدا یا سهوا (در انگلیسی آنها را به غلط
 پس از توصیف .دنگوی سخن مییعنی همان شیاطین و جنیان،به نظر ما و   است،"آنان که فرو افتادند"به معنی 

 نیز آمده 52که ذکر این ماجرا در سفر پیدایشان انسان و همخوابگی و تولید اوالد با آنان عالقمند شدن آنان به دختر
مین دلیل حجاب در تمامی ادیان  موي بلند او ذکر شده و به ه،که در احادیث ما یکی از دالیل عالقه شیاطین به زن(

  :آمده چنین)  بودهمهم

  وقتی انسان دیگر.ن تمامی مایملک بشر را بلعیدنداینا. دند تولد دا"افتادگان فرو"و آنان حامله شدند، و به «
گان و حیوانات  بر علیه پرند.اش مشغول شدند و بشر را خوردند بر علیه،را راضی و سیر کندها  توانست آن نمی

ن زمین علیه این بی قانونا.  و خون خوردند، سوسمارها، و ماهیان، و گوشت یکدیگر را خوردند.مرتکب گناه شدند
 6-2 :7 کتاب اول ادریس -  ».شکایت کرد

هایی از همان نوع  موجود بود و نشانه سال پیش8000ي  53در جریکو است که "جمجمه"آئین یک نمونه دیگر 
  . ژاپن و چین باستان نیز پیدا شده54آئین در دین شینتو

ي همان تصویرعین این . دادند  میانسان و دستهاي بریده شده نشانهاي   را با گردنبندي از جمجمهکالی هندي 
  . شود ادیان کفار دیده می"مادر"در خدایان  است که مکرر

                                                           
49 Book of Enoch 
50 Giant 
51 Nephilim 
52 Genesis  
53 Jericho 
54 Shinto 
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  ) Kali(  کالی الهه مادر هندویی

  
  .تصادفا مثل ضحاك دو مار هم بر شانه دارد. سگک کمربندش جمجمه است و لباسش پر از مار. در حال بلعیدن انسان. Coatlicueتصویر نمونه آزتکی، کواتلیکه 
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 او را چنین توصیف 56 که الواح باستانی اوگاریت،55 آناث همسر بعل،/این دو نمونه را مقایسه کنید با خواهر
  :کنند می

. ور، سرهاي مردمان بر پاهایش، دستان بریده شده مثل ملخ ریخته بر اوها غوطهتا زانو در خون انسان... "
دستانش د و و وقتی سیر می شن را بر کمر بسته،دستانشا. ندد می بانیانش را به عنوان زینت به گردنهاي قرب جمجمه

  "...شویدرا در جویهاي خون می

گانه ادیان کفار و  است خداي سهاین. اندسر و ته یک کرباساینها همه . این که همان کالی شد؟ بله دوستان
ان داشتند و وجهی دیگر که  براي عموم مردمشههک وجیدقت کنید که تقریبا تمام این ادیان باستانی . مشرکین

. شد آموخته می"خواص"وار در این وجه به حقایق به صورتی مرتبه. علما و کاهنین و سالطین. مختص خواص بود
دانستند که خورشید خدا نیست، و این را به البته که کاهنین مصري می. گفتند خورشید خداستمثال به عوام می

در مرحله سوم .  که منظور روحی در وراي خورشید است و آن چیستآموختندخواص خود در مرحله دوم می
این مسایل ). شعرا (57آموختند که منظور اصال این خورشید نیست و همه چیز مربوط است به ستاره سیریوس می

 دنیاي باستان به خصوص چرا که معابد. دوش گفته می58"مدارس رازآمیز"به این وجه  .به ما رسیدهبعضا امروزه 
 در کنار  و غیره،59هاي یونانی دلفی، افسوس، ایلوسیوسهایی که در شهرهاي مهم مذهبی بودند، همانند نمونهآن

اي تا به امروز عده. نددادگفتند تعلیم میخود مدارسی داشتند که در آنها امور رازآمیز و مسائلی را که به عوام نمی
تقریبا تمام . اي دنیاي باستان عضو این مدارس رازآمیز بودند بسیاري از علم.آگاهند تعلیمات قلیل از رازهاي این

از هرودوت و فالسفه . پرستیم به عنوان فیلسوفان و متفکران بزرگ می در دنیاي علمی و دانشگاهی معمولنها کهآ
 اما هیچگاه کنندهایی اینجا و آنجا میاینان اشاره. ها و بعدي61 و سیسرو60یونان بگیرید تا رومیانی همانند پلوتارك

از ما گوید کسی که آنجا که پلوتارك می. گویند که بدانیم مسئله چقدر مهم استآنقدر می. گویندحقیقت را نمی
کنم نامش را گوید پرستش موجودي را در مصر دیدم که جرات نمیداند، یا هرودوت میهیچ نمینیست گویی 

خواست سر در بیاورد کشته اي نیز که میشهروند عاديهر . این رازداري در تمام متون کالسیک عیان است. بیاورم
یک نمونه معروفش دو جوان کنجکاو شهر الوسیوس است که براي آنکه از رازها و سر و صداهاي . شدمی

  جلو در ازدشان رااجسمردم ا صبح فردا .در بیاورند مخفیانه به آن وارد شدند وحشتناك و عجیب معبد در شب سر
                                                           
55 Anath 
56 Ugarith 
57 Sirius 
58 Mystery Schools 
59 Delphi, Ephesus, Eluseis  
60 Plutarch 
61 Cicero 
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رسد بسیاري جداي از مسائل دینی به نظر می. شده چند سالی است که این مبحث بیشتر باز. مع کردندج معبد بسته
اي کوچک شاید اشاره. آموختندعلومی که به عوام به هیچ وجه نمی. شدعلوم در این مراکز به خواص آموخته می

 خواندن و نوشتن ،ان ساسانی حق آموختنبه این امر را در کتابهاي تاریخ مدرسه خوانده باشید که چطور عوام ایر
نداشتند و داستان آن کشاورزي که نتوانست براي فرزندش اجازه بگیرد گرچه حاضر بود هزینه گزاف ارتش را 

اي کوچک است از خرواري از علوم که مردم غیر عضو در سرتاسر دنیا، خواندن و نوشتن تنها نمونه. متحمل شود
  . ها و مدارس رازآمیز بودند، از آنها ناآگاه بودند داراي فرقهآنها که زیر یوغ این ادیان

 بسیاري تعالیم، مناسک و .دانندها و مدارس رازآمیز می خود را وارثین به حق این آئینيهاي رازآمیز امروزفرقه
خاص یا هاي باالي آنها که طی سالهاي اخیر عیان شده، یا عمدا توسط خودشان به دالیلی حقایق مخصوصا رده

 شرم بر هر در اینجا باید گفت که. ند هستاند، دالیلی محکم بر ادعاهایشانتوسطی توابینی که از آنها خارج شده
نادانی که حقیقت درونی این فرق را فراموش کند و براي ناآگاهان خارج از بازي تصویري گوگولی ارائه کند و 

کالی و آناث ما کجا بود در .  میراث مشترکشان سخن بگویدهندوئیسم را کنار ادیان توحیدي بگذارد و ازمثال 
اي که در جهان ایجاد کرد را درك  اسالمی که حاال شاید اهمیت تاکیدش بر کسب علم و انفجار علمیاسالم؟
دم را عمدا در جاهلیت نگه داشته و علم را ری عظیم براي این آقایان بود که ماسالم از این نظر نیز دشمن. کنید
 علم و حکمت  از شیاطین آموخته، آنها را زینت داده،اهمیت خود رازهایی پست و بی.پنداشتندلک خود میمایم

  . دیدندتلقی کرده و خود را نژادي برتر و عوام را گاو و گوسپند می

  "نندک  مییی که ختنههافنیقی"و بعدها ها   بابلیها،مورد پرستش کنعانی  این شیطانان برايمحبوبترین قربانی
 خمره 6000 ،بعل، یکی دیگر از مراکز پرستش شناسی در نزدیکی تونسباستانهاي  در یکی از تل. کودکان بودند

  . بودندها  "نوزاد"پیدا کردند که همگی پر از بقایاي سوخته 

 

 هاي شامل بقایاي نوزادانخمره
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ي دروغین پی "خدا"ی به حقیقت این گیرد وقت  میشود و ناباوري آرام  مییی این امر وحشیانه مشخص"چرا" 
   .ببرید که کیست و داستانش چیست

 سرزمین خواهد که پس از فتح سرزمین موعود،  میاسرائیلبینیم که خداوند مرتبا از بنی  میدر کتاب مقدس
ا آنان  دلیل منع ازدواج ب. نه با مردم بومی آنجا ازدواج کنند و نه به پرستش خدایانشان مشغول شوندها، کنعانی
 متون مقدس "نفیلیم" یا "فرو افتادگان"شود وقتی متوجه شویم که این مردم حاصل وصلت همان   میمشخص

این همان و بوده پادشاهان باستانی همان  خوابیدند و نژادهایی مخلوط ساختند که اینان "دختران انسان"هستند که با 
و  "الهی" و داراي حق "رزندان خدایانف"عنی کلمه خود را به تمام مدلیلی است که اینان در سرتاسر جهان 

ي پیچیده دیگري است که نیاز به توضیح بیشتر دارد و این مسئله (.دانستند  میبر مردمحکومت  "خدادادي"
 وار در میان خود ازدواجهایی دیوانهاین یکی از دالیلی است که چنین خاندان. قدر اشاره در اینجا کافی است همین
  و قدرت در خاندان  نگهداري مالبینند سکوالر میگران آنطور که تحلیل تنها دلیل این امر.کنند، و میکردند می
آمیز  موفقیت"حلول" و "خدایان" نگهداري شود براي نگهداري آن ارتباط با "خالص"بایست   می"خون". نبود

، طبق اسرائیلبنیدر هر صورت  .)ول تاریخ به صورت نسل اندر نسل در ط"نمایندگان خدایان"ایشان در کالبد این 
 هم با مردم بومی وصلت کرده و هم .ندداد  هر دو این کار را به وفور انجامشیوه برخورد معمولشان با فرامین الهی،

چرا هرودوت در مثال  که باشدخیلی جاي تعجب نشاید پس  .کنند  میخدایانشان را جایگزین شریعت موسوي
چرا اینان در آن عصر به عنوان قوم و دینی متمایز شناخته شده . آورد  نمی یهود یا یهودیانتواریخش نامی از دین

السالم باقی نگذاشته بودند، جز چون چیزي از شریعت و دین حقیقی موسی علیهشاید . شاید ساده باشدنبودند؟ پاسخ 
هایی  فنیقی"گوید   میدهد و  نمیخیصرا از دیگر اقوام آن حواشی تشها  براي همین است که هرودوت آن. اشختنه

داستان گوساله . دویدند  میآقایان به دنبال بعل و مولوخ.  آقایان به پرستش یهوه مشغول نبودند."کنند  میکه ختنه
 ،64"آمون" همان س خداي مصریان،سایر یا روح او63"کا"، همان نماد 62"گوساله شهر مندس"طالیی، که همان 

  : با موسی و سامري تمام نشدست،ل و همان مولوخ اهمان بع

  ار بعل کرد؟نثدانست که من به او ذرت دادم، و شراب، و روغن، که آنها را   نمیبنی اسرائیل

 2 : 8کتاب هوشع نبی  -

                                                           
62 The goat of Mendes 
63 Ka 
64 Amon 
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اسرائیل دوباره روي گردانده و مانند فاحشگان به دنبال بعلیم به راه  بنی،چنین شد که تا گیدون در گذشتو 
  .ا خداي خود کردندافتاده و بعل بریت ر

  8 : 33کتاب داوران  -

را به مولوخ دهد، ) فرزندش (شهر کس، چه بنی اسرائیل، چه دیگران، که تخم: گویم می اسرائیل هم به بنی باز
 .همانا مجازات او مرگ است و من رویم را از او خواهم گرداند

  20  : 2-5 الویانسفر  -

به همین خاطر . را برپا کردیدها   بت،شما براي پرستش.  خدایتان رفانو ستاره. شما محراب مولوخ را برپا کردید
  . فرستم  میشما را به بابل به تبعید

   7:43انجیل  -

ملعون ساختند و به ) ابلیسک(ستونی . آنها بر تمامی فرامین خداوند پشت کردند و دو گوساله از فلز ساختند
آنها با پیشگویان و . ان و پسران خود را در آتش قربانی کردندآنها حتی دختر. پرستش بعل و شیاطین مشغول شدند

خدا را خشمگین . روختندفالگیران به مذاکره مشغول شدند و از سحر و جادو استفاده کردند و خود را به شیطان ف
ا نیز از اما حتی مردم یهود. تنها طایفه یهودا در زمین باقی ماند. ا در خشمش آنها را از خود دور کردکردند و خد

پس خداوند . اسرائیل رفته بود ادامه دادندهاي شیطانی را که بنیآنها همان راه. اطاعت فرامین خداوند سرباز زدند
  . وران تا اینکه نابود شدندشان به دشمنان و حملهآنها را مجازات کرد و داد.  را پس زداسرائیلتمام بنی

  17 : 16-20کتاب دوم پادشاهان 
  "؟گذارید هترین آفرینندگان را وامىپرستید و ب آیا بعل را مى") خطاب به قوم خودحضرت الیاس (

 125سوره الصافات، آیه 
 

، و خرابی معبدشان، و بالیایی که بر سرشان  این بود دلیل تبعیدشان شکی نیست کهپس بر اساس کتاب مقدس
اند  کند، این مردم  نمی را بشکند؟ خداوند ظلم چرا خداوند عهدش. بسته بود"عهد"وگرنه خداوند با اینها . نازل شد
اي،  رسد که عده  میاما به نظر .ر شونددهد مگر آنکه خود متغی  نمیخداوند سرنوشت مردم را تغییر .کنند  میکه ظلم

تصمیم گرفتند که به این واقعه به چشم مجازات نگاه نکرده  "الیگارشی یهودي"آن احتماال اشراف و کاهنان اعظم، 
یوحنا در مکاشفاتش حضرت  که  جایی همان.رفتند  میباالخره آنان به بابل. حداکثر استفاده را از آن ببرندو 
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 نیویورك زمان توان گفتاي که تا آخر داستان بازیش ادامه دارد و میفاحشه. 66 و بابل رازآلود 65نامد  می"فاحشه"
 را روان کرد که بسیاري از  آن آقایان تبعیديب دهان آهمانطوراین شهر .  بابل زمان ماست، و نیویورك، بودخود
 کز سحر و جادوي دنیاي باستان مهمترین مربابل،. شودهایشان روان می وحشتناکتر امروزیش آب دهان)هاي(نمونه

 هایی که در دنیاي باستان به عنوان "مغ"شناخته شدهکز ، و مهمترین مرکه ذکرش به همین صورت در قرآن آمده
 بودند کهاي  اینان فرقه. باور عموم زرتشتی نبودند اینان بر خالف 67.نامیدند  میروفند و آنها را مجوس مع"مجاي"

هاي  مردمی که به پرستش اهریمن و دیوها مشغولند و آئین. کنند  میزرتشتیان سنتی آنان را کافر حساب کرده و
  منظور اینانند، نه زرتشتیانی که ما به نظر ماآید میها  و مجوسها   هرجا در دنیاي باستان نامی از مغ.رازآمیز دارند

خالصه کالم اینکه در بابل بود که . رازآمیز در دین خود دارندهاي   و نه آئینپرستند  می، که نه اهریمنشناسیم می
نجا شاره ایهمینقدر ا. طلبد  میبحث درباره کاباال خود مفصل است و جایی دیگر. شود  میکاباال گذاشتههاي  پایه

شما در یهودیت شریعت یهودي یعنی همان هاالخا و در کنار  .. "گوید   میکه ایی از قبیل فرمایش آنبس که حرفه
 در اسالم هم شریعت را .بینید  میهستند،که ابعاد عرفانی دین یهود و آیین حسیدي را ) کاباال(آن قباله 

ن طریقت را که نمایانگر جنبه باطنی و داریم که نمایانگر جنبه ظاهري دین است و البته در کنار آ
 هظمالح بیاي   مقایسهحداقل روایت و ،".دورنی آن به شمار رفته و عمدتا شامل تصوف و نیز تشیع است

در سنت نبی موسی اي  هیچ ریشهنه ست و  یهود اعرفان حقیقینه  کاباال. استبسیار خطرناك اي  انگاري  سادهو
سنت رازآلود طبقاتی و پر . رازآمیزتاریک و دیگر هاي   از سحر بابلی و آئینستنیمعجوکاباال  .داردالسالم  علیه
 عضو در .شود  می شیطان منتهیت به نفی خداي خالق و پرستشنهایدر هاي مشابه دیگر که همانند نمونهاي  الیه

من ام خداي "گوید   میکه ی همان دجال. نیچه"سوپرمن"یند، همان ب  می انسانی که خود را خداشودباالترین رده می
کند انسان نیز قربانی بیند، پس چرا همانطور که حیوان قربانی می می68 خدایی که مردم را حیوان و گویم."شما

شباهتهاي کاباال و افکاري که بسیار توسط مفاهیم و نمادهاي هزار خم براي سردرگم کردن مردم عادي  نکند؟
عرفانی ایرانی  و ادبیات  همانند بعضی مفاهیم عرفانی اسالمیاصیلهاي  فلسفهو اند، با مفاهیم  شده"زینت" و پیچیده

 بسیاري در میان آنان که آشنایی و اشتباهاتها   منجر به سردرگمی، و غیرهالدین رومیهمانند متون جامی، جالل
دا به این سردرگمی دامن عمنیز  بسیاري . شده،شونده اندك توضیحی قانع می و ب ندارندهاي رازآلودفرقهفی با کا

 بسیار مفاهیم که در ظاهر ،مشابههاي   و سیستمگري، فراماسونري، گنوسی در کاباال.زنند  میزده و این مخلوط را هم

                                                           
17 -مکاشفات یوحنا  65  
66 Mystery Babylon 
67 The Chaldean Magi 
68 goyim 
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شوند که شخص تنها در   می تحلیل"وارونه"در اصل و باطن به صورتی دیگر و عمدتا  ،د هستنبا مفاهیم حق شبیه
فهمد که داستان چیست و   می، تازه طبقاتیتماماقی در پلکان این سنتهاي رازآلود و در مراحل نهایی ترآخر کار 

 دید اسالم و آن روایات  با"شناخت انسان از خود و خدا" باال به دید کا مثالهدف چه بوده و چقدر متفاوت است
به نوشته خود متفکران  ، از جمله فراماسونري،رازآمیز بعديهاي  کل آئین. مربوط به شناخت انسان از خود و خدا

هر کس به و  توان پدرخوانده بسیاریشان دانستکاباال را می .اند  شدهبنا پایه کاباال بر ، 69ماسون همانند آلبرت پایک
 ياطالع است، همانند بسیار یا بی،چهره و تاریک اشاره نکند هزاردروغین هاي  "عرفان"حقیقت این فرق و این 

 باالي این فرق که کامال با هدف و ، یا مطلع است و جزئی از مراحلهاي رازآلودهر این فرقتاطالعان مراحل پایینبی
 .آشنایندها  سرشت شیطانی این آئین

 در میان یهودیان سیر صعودي و "عده" گذاري کاباال است که فساد آنبابل و پایهبه زمان تبعید  از خالصه اینکه
 :کند  می به ماجراي شیاطین و سحر بابلیبسیار مهماي  قرآن اشارهخداوند در . ردگی  میعمق جدیدي به خود

  سلیمان هرگز و خواندند می) جادوگري و افسون به (سلیمان ملک شیاطین در که را سخنانی کردند پیروي و«
 ماروت در و هاروت ملک دو بر که را آنچه و آموختند می مردم به سحر شدند که کافر شیاطین لکن و نگشت کافر
  102ه  سوره بقره آی- قرآن کریم      »                                                       .کردند پیروي بود شده نازل بابل

  :و به این صورت بود که چنین عبارتی در تلمود ظاهر گشت

  . مجازات نخواهد شد،دهد  میبه مولوخرا ) فرزندش( اش کسی که تخم: میشنا

   تلمود بابلیآ64سن هدرین  -

  سخن"سوزانند  می در آتش،پسرانشان را به عنوان قربانی به بعل" از مردمی که 70ارمیاي نبی
اند، در دره هینون، تا پسران و  بلند ساخته)tophet (هاییآنها توفت": خوانیم  میارمیاي نبی و در کتاب . گوید می

  ".دخترانشان را در آتش بسوزانند

                                                           
69 Albert Pike 
70 Jeremiah 
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  از یک فیلمبرگرفته   قربانیمراسمدر سوزاندن کودکان 

  :یدا اش چنین بسر71"بهشت گمشده"این داستان است که جان میلتون را بر آن داشت تا در 

   مولوخ،ابتدا
  پادشاه وحشتناك، آغشته به خون

  والدینهاي   و اشکو قربانیان انسان
  ،و موسیقی آنقدر بلندها  گرچه صداي طبل

  شد، می نکه جیغ و گریه کودکانشان شنیده
  ،رفتند  میآنها که در درون آتش

  به سوي آن بت ملعون
 

سر و صداي موسیقی تا در میان گناه کودکان بی کردن  قربانی مستانه.رازآلودهاي  آن آئینذات این است 
این .  به افتخار لوسیفرهاي دسته جمعیکاريو کثافتها  صدایشان شنیده نشود و پس از آن مشغول شدن به اورجی

. ل این است همان مذهب الباط.دهند  می را بر آن"عرفان"آگاهانه نام قلیلی آگاهانه و  ناها  آن چیزي که خیلیاست
  :حالج گفت. گویند که ابو اسحاق ابراهیم حلوانی از حالج درباره مذهب باطن سوال کرد

                                                           
71 John Milton, Paradise Lost 
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آن را در بر گرفته و  شریعت گویی، باطن الباطل یا باطن الحق؟ اگر منظورت باطن الحق است از کدام می
 و باطن باطل، .هر که حقیقتا آن را دنبال کند به درون راه خواهد یافت که نیست جز معرفت باهللا

  .پس خود را از آن دور نگه دار. انگیزندهر دو وحشتناك و نفرت) شریعت و طریقتش(بیرون و درونش 

 که گذار فرهنگ مدرن ماو شیاطین پایهها  بود که منتهی شد به لوسیفرین باطلي باطن ها امتداد این سنت
نامد که   می"عصر کمیت" که گنون آن را باز نمودي از - گري و پاپ و انفجار فرهنگ الابالی60مخصوصا از دهه 

ته و تمام چیزهایی سیر صعودي عظیمی به خود گرف -در آن عقیده اکثریت، هرچقدر هم فاسد و غلط، موثر است
 صورتی  به امروز،شد  میسري و رازآلود زمزمههاي  گوشی و در محفل تنها درِیشکه تا همین چند نسل پ

 عرضهخبر بیبه مردم و لباسها و غیره  در موسیقی و فیلمها ، کامال علنی این مسائلآور براي آشنایان به حیرت
 عمق فاجعه و اثر .روند و طبق سلیقه و خواست مردم پیش میند هستکنند اینها تنها مد روز  می که فکرشود می

 شود درك  میکننده بر ایشان عرضهمخرب این نمادها و مناسک کثیف را که در ظاهري جذاب و هیپنوتیزم
توان او را مغز متفکر   که می بود72رالیآلیستر کهمان یکی از مهمترین کشاورزان این محصول شیطانی . کنند نمی

  . اخیر نامیدمذهبی چندین دههپشت انفجار سموم فرهنگی و شبه

  
 او یک "شخصیت پرستان"از نظر .  نامیدند"ترین مرد جهانشیطانی"مطبوعات انگلیس او را . کمبریچ) ترینیتی(تحصیل کرده کالج تثلیث . آلیستر کرالی

به قدري مقامات فراماسونی داشت که .  و غیرهاستاد شطرنج. کوهنورد. نامند و خوش قلم و با سواد و تحصیل کرده و نابغه می"فرهیخته"از همانها که . اعجوبه بود
از نظر ما . همچنین مامور اطالعاتی. گذار بسیاري دیگرپایه. عضو بسیاري فرق دیگر. افتدگفت اگر تمام نشانهایم را بار فیل کنید زیر وزنش میخندید و میمی

  .یک ملعون

دار او پروفسوري علوم سیاسی دارد و مقام. 73 استگزار معبد ست پایهی دیگر مایکل آکینو، یک. اند اینگونهپرستان رده باال دقت کنید که بسیاري شیطان
  .  کم آدمهایی نیستند،بیننداینها از نظر آنها که نثر و قلم و تحصیالت و برو بیا و اینگونه چیزها را بزرگ می. نیروي نظامی آمریکا است

                                                           
72 Aleister Crowley 
73 Michael A. Aquino, PhD, Lt. Colonel of the U.S Army 
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شده در کالیفرنیا، کارخانه اصلی صادر کننده این مسائل بر هایش را بسیار با دقت و حساب همو بود که تخم
 و همو بود که  75" یک ثواب است74عرفان براي ،هر گناه در مسیحیت" : همو بود که گفتسرتاسر دنیا، کاشت و

  :چنین نوشت خود 1929در کتاب درباره قربانی انسان 

انرژي است که کمیت آن بسته به اندازه و سالمتی انباري از اي  ساحران باستان باور داشتند که هر موجود زنده«
  حیوان این انرژي ناگهان آزادهنگام مرگ. اوستآن موجود و کیفیت آن بسته به شخصیت ذهنی و روحی 

ترین ترین و خالصانتخاب کند که داراي عظیماي   قربانیبایست  می شخص"روحانی"بهترین عمل براي . شود می
   76». معصومیت کامل و هوش باال بهترین و مناسب ترین قربانی استفرزند ذکور با. نیرو است

 77 فراتر پرورابواسناد سوابقکند که بنا به   میاضافه همین کتابکرالی در پاورقی 
 بار انجام 150 تعدادهر سال به را اي  چنین نوع مراسم قربانی 1928 تا 1912پرست، او بین  شیطان
آیا .  کرد"قربانی" کودك پسر را طی این مدت 2500  تقریبا یعنی این یک مرد به تنهایی. داد

ر ساله در سرتاسر دنیا ه سر میلیونها، بله، میلیونها کودکی که رهنوز هم شک دارید که چه ب
  آید؟  میشوند  می"ناپدید"

  
به  که و این تذکر را در سرتاسر آنچه خواهید خواند در یاد داشته باشید،، باید در اینجا متذکر شد

 و مسائلی از آن که در در میان بعضی ظاهرا یهودي نیز دیده  کثیفهاياین آئین و این کار ،و به عقیده مااین ترتیب 
السالم باقی موسی علیهچیزي از آن دین حقیقی  که واقعا باور داشته باشیم هیچ ربطی به دین یهود ندارد، اگر شودمی

 که به این متون دارد، و هر کسیها  اهی خاخامشفهاي   و سنت78 فرسیزلمود،، ت این مسائل ریشه در کاباال. استمانده
تلمود انباري است از این جمالت  . و جزئی از دین خود نگاه کند مورد اتهام است"مقدس"و داستانها به چشم 

                                                           
74 Gnostic 
75 “Every Sin for a Christian is a Sacrament for the Gnostic.” 
76 Aleister Crowley, Magick in Theory and practice, Dover, USA, 1929, pp94-95 
77 Frater Perurabo 
78 Farasees  
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اه گندش کنند و بعد هم که گاه گ آن را براي عوام سانسور می. پر از نفرت و قصاوت و رجس وکفرباورنکردنی
متن دینی براي دنبال کردن .  مثل بحار شما.گویند تلمود فقط یک مجموعه روایت است می،آیدجایی باال می

دین "  و ارزشمندبهترینش کتاب عظیمشاید  که شدهکار خوب  در این زمینه .گوینداین می غیراما شواهد . نیست
توانم باور کنم آن که ذکرش   نمیهمین است که منبراي ( .79شود آقاي مایکل هافمن است که توصیه می"یهود

هاي این کار  .) را عرفان یهود بخواند و آن را با عرفان اسالمی مقایسه کند"کاباال"به این راحتی کمی قبل آمد 
شیطان و نیروهایی دیگر تن داده و  به پرستش  و خداي حق و واحد و حی پشت کرده،کسانی است که به دین حق

زدیکی به  این کار کسانی است که با نیت ن.وصفشان زیبا در قرآن مجید آمده .کنند  میی دیگر پیرويایه ناز آئی
 هایی را انجام"آئین" چنین  استقالل از بندگی و اطاعت خداي حق،بینند،  می"استقالل" و  نورشر، و آنچه خود

 منظور اینها از استقالل،  .دهند  میام انجییکنند و شیاطین برایشان کارها  می دریافت"قدرت"از آن ، دهند می
رود   می این گونه مسائلهر جا نامی از یهود در .استقالل از امر الهی و نقطه مقابل تسلیم ما در اسالم است

گوییم ما نه ضد یهودیم و نه می. اسرائیلی و نه موسوياند، نه بنینه یهوديان  ایش.منظور ایشان است
گوییم مرگ ما می. سالم است، ایل در زبان قدیم به معناي خداستالیل لقب یعقوب علیهمرگ بر اسرائیل، که اسرائ

کنند و لقب رسولی کریم هر زیبایی را به رجس و کثافت خود آغشته می. بر پیروان شیطان که منافقند و جعلی
بازیهاي اینها .  را لعنت کند آن نام مبارك،کنند تا اگر کسی لعنت کردالسالم را آویزه رژیمی قصی و ظالم می علیه

ظاهري در اوج . کنند میاسالمهمانها که همین کار را طوري دیگر در . با همه چیز. هابا سمبل. با کالم. چنین است
 هر کسی با ،خبران مستاصلزنند که بی چنان گندي می،و بعد شود بر هم زدهبرداشت می و قداستآنچه معنویت 

 یا به پرستند، شیطان اینان بینید؟شباهت شیوه عمل را نمی. ندنکمیچپ نگاه  و چپهدرچنان ظاهري را لعنت ک
جدید و شومنی هالیوودي هاي  شود و با فرقه  می دینی که عمدتا نادیده گرفته،80"لوسیفرین"اصطالح خودشان 

  ).یهودي بوداي  دهاز خانواالبته که خود او نیز  (.ودش  میالوي اشتباه گرفته همانند کلیساي شیطان آنتون

                                                           
79 The Religion of Judiasm, Michael Hoffman. Visit www.revisionisthistory.org  
80 Luciferian 

http://www.revisionisthistory.org
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و ها   اسطورهچهره و نامهاي بسیاري از خدایان،باستانی دارد و در پشت بسیار اي   سابقهپرستی حقیقتاشیطان

درك . شود  میتر از آنیست که بیان جديبسیار اش بسیار  مسئله.  پنهان استیباستانبه ظاهر معصوم هاي  "عرفان"
 همانند بوشاي  که چطور عده. را براي شما حل خواهد کردها  ضعماها و تناق خیلی م،این حقیقت و تفکر درباره آن

ل و ا و در عین حال اعم،دهند  می نشان"خدا"ایمان به  عمیقا خود را معتقد و با هاي شرقی آنهاو بلر و نمونه
است که جمسئله این. ت است متفاوو خداترس ومن و باایمان م یک شخصاررفتارشان کامال با اعمال و رفت

 "خدا"  یا "گاد"گوید کنند هر که می مردم فکر می یا بعل، مولوخ، شیطان، لوسیفر؟اهللا، یهوه؟  ؟"خدا"کدام 
یهودیان " مسئله ،پس .ها نیست متاسفانهخیلی وقت. نیست دوستان. منظورش همان رب البیت و الحرم، اهللا، است

  است که در همه جور قالب و شکل و رنگن مخفیرستاپ نشیطامسئله .  نیست"بهائیان مخفی" یا "مخفی
مسئله فراموش .  مسئله ما مسئله منافقین است.نندک  می و البته شیاطینی که خود را به شکل انسان عرضه.حضور دارند

وار زبانی  شاید خیلی از جوانان ما امروزه بخاطر تغییرات تاسف.کردن تاکیدات بسیار اسالم درباره منافقین است
روغ  منافق یعنی کسی که عمدا د . یک اقلیت دیوانه ایرانی در عراق به رهبري رجوي یعنی منافقین کنند کهتصور
 منافق یعنی همان .دهد تا حد امکان مقدس مآب جلوه میاش را،گوید و عمدتا ظاهر خود را، آسانترین قسمتمی

hypocrite . یعنی همانimposter.تان آن وزیر یهودي که مسیحیان را  منافق کسی است که ذکرش در داس
 گري را جدا از شریعتوفیصعارف که  چرا آقایان گل و بلبل.  آمدهالدین مثنوي جالل اول دفتر دومکشت در می

چون ذکر خیر شاید کنند؟  را ذکر نمیوه داده اینگونه داستانهاي رومیزمانه جل fashionو اسالم راستین به میل و 
  . خودشان است
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  .یک مقصد.  دو راه:گريري و صوفیفراماسون: ک سایت فراماسونها از ی

. غلط جایی هستی.  یعنی ترکستان هستی پسربازآ.  بیا بیاکنندي مالي رومی را ترجمه میآبازآ باز همانها که
 پرست و هر گنديپرست و بعلگبر و بت. سري هم به ما بزن.  یعنی مشکلی نیست با جایی که هستی بیا.برگرد

. از آنها بهتریم. ما هم مثل مسلمانان کوچه بازار نیستیم.  بیا سماع برقص و عشق کن،هستی بیا و نیازي به توبه نیست
این شعر مولوي و . ست اگویند دین براي سفهاخواهند و میآنها که علو و برتري می. همان تفکر کلیدي این فرق

اي مهم و ابزاري نکته.  تعالCome. بیااش به و ترجمه. است توبه و ترجمه فارسی return که همان بازآترجمه 
 comeگویی مال گفت تعال تعال . اندبزرگ دست آقایان است براي نسخه فاسدي که از عرفان اسالمی ساخته

comeتوبو توبو  و نگفت!  هر چه هستی   return return و گویی قرآن کریم نگفت و نگفت و نگفت از رحمت
 دور نیست اگر .الرحمن بزرگترین گناهنشوید و خدا توابین را عاشق است و ناامیدي از بخشش و رحمتخدا نا امید 

هدفشان خراب کردن و . انداین آقایان منافق. بله. اي است مستقیم از قرآنبگوییم این شعر مالي رومی ترجمه
شوند و این بازیهاي ساده را  جذب می اما داد و هوار از مخاطبینی که.بازگرداندن مردم از مسیر مستقیم است

شان علیه این موجودات را فراموش  و سنتخورند؟ مردمی که هشدارهاي دین مردمی گول میو چه. فهمندنمی
هاي پاك است  که ترجمه همان سنت عجمی خود را پاكادبیاتاند بماند، قرآن عربی فصیح را مهجور کرده. کنند
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یادشان برود آن همه حکایت و شعر و قصه که دو .  نخوانند همین روزها نوشتند همو بزرگانی براي پند و از ترس
 مثل کسی . دنیايهاترین ملتبشوند یکی از ظاهربین. صد گفته چو نیم کردار نیست و عمل را ببین و ظاهر را نبین

همین . ن و فیل مالي رومییا مثل همان داستان کورا. خواهد هیکلش را ببیندکه دماغش را به آینه چسبانده و می
. کندهم مهجور میرا  ند و میلشان به سیر و سلوك پاکان هستمند به شریعت عالقه که کسانی که قلباًکارهاست
هم  د؟ تر و خشک را بانکن چه میپرستان زاهدنمایطانخورده از ش هوشمند گولهايآن همیشه در صحنه چرا؟ چون

ب  را مرکّاناشتباه و جهلش. دننبی را میانند و دیگرنبیخود را نمی. دنکنمید و باز از ظاهر قضاوت اننسوزمی
 یک د همه اینها بازي است ونگویمی و  ما بانفسهمااهللا ال یغیر ما بقوم حتی یغیروان د نند و نمی خواننک می

ت را درباره همه ادیان ها درباره مسیحیهمان بیانات کمونیست. دکنی و مردم را اذیت می هم بافتهمشت مناسک را
 بیانات رها از کدام سوراخ آمده،امشان کجاست، این مها دمونیستبیند که کگیرد و نمیسیاهی دلش را می .دنزنمی

 اهدافشان شبیه بینی و و چقدر جهانو عقایدشان راجع به دین چقدر شبیه است به بیانات یک عده کاهنان باستانی
ه به ارث بردش ا هم از قدماي همکیشکه خود او  ،81 باواریانگلشتاین ایاستاد دانشگاهاهداف یک جهانبینی واست به 

 مشتاق است اصال نیازي ا و کسی که حقیقت! که بخواهد ببیندبراي صاحب قلبیفتنشان  و چقدر اینها آسانند یا...بود
ترین و زیباترین شکل قصه الصه ایمان داشته باشد به قرآن که به خاگر. نیست این مزخرفات سردرد آور را بداند

.  شیطان دشمن قسم خورده است. به گوش دل بگیرداگر ،کافی است همانقدر گفته که ،اینها را حکایت کرده
 پس عوامل !تواند اینقدر ساده باشدقیقت نمی ح!این خیلی ساده است! اما نه. گیراو را دشمن ب. حزب و اوالد دارد

  ... است تصادف تاریخیبعضی چیزها! ریزي شده نیست چیز که برنامهپیچیده اقتصادي سیاسی چه؟ همه

هاي شود در کنفرانسچرا ذکر نمیراستی مسئله این دینی است که . پرستان مخفی استمسئله شیطان. بله
ان ساخت دین واحد همبستگی ادیان؟ صد تعجب که عمده گردانندگان این محافل گل و بلبل اتحاد ادیان و طرفدار

ما . بگو ما عارف هستیم. پرستد؟ حاال نگو شیطانیگویپس چرا خجالت؟ چرا نمی. اندین دین خود اهل هم،نیجها
هاي  کنایهبینندشنوند و میگویند براي آنان که میمیشاید یا . روشنفکر هستیم. منور هستیم. لوسیفرین هستیم
  ...؟شان راکالمی و تصویري

 

نما که هیچ پرستان یهوديئله در میان یهودیان یا همانطور که گفتیم بعلقه این مسپردازیم به ساباکنون کمی می
  :اند نبردهالسالم علیهیبویی از سنت موس

                                                           
81 Adam Weishapt 
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ترین القلبرحمانه و قصی به بیدهند که قربانیان  می نشان، از زمان باستان تا به حال مربوط به این عملگزارشات
آوري کرده، به  از مراسم حداکثر گوشت و خون ممکن را از قربانی جمعپس عاملین .وندش  میصورت ممکن کشته

به عنوان مثال . کنند  می و کارهاي بعدي نگهداري"غایبین" و مقداري نیز براي هدو نوشی خوردهمختلف هاي  شیوه
 جادو به  ورازآلودبسیار معمول بوده که خون را جذب کاغذ کرده و به این صورت خشک کنند تا بعدا در مناسک 

مند برادران عالقه ،هاي برقیرو اختراع انواع یخچال و فریزبه لطف پیشرفتهاي روزافزون مدرن (  .استفاده بگیرند
آوري و هاي جمعسازماندر . کنندمیگوشت و خون را در فریزرها براي روز مبادا یا غایبین ذخیره به آسانی امروزه 

 خیلی پرت 82فیلم بلید. کنند تامین میخون مورد نیاز را در صورت لزومه دارند ک نفوذي انتقال خون هم عواملی
  )...!نمی گفت

شد تا صداي   میموسیقی و طبل زده. شدند  می سوزانده83عمدتا در چالی به نام توفتسپس کودکان قربانی شده 
 ال پیش از میالد س300 در حدود 84شهر کارتژپرست بعل ین ساکن میاناین مراسم در. کودك در هیاهو خفه شود

در پس از شکست .  موجود است،بقایاي معبد عظیم بعل در کارتژ در شمال آفریقا، لیبی امروز .بسیار معمول بود
کودکان بعضی .  کودك به عنوان قربانی براي بعل در یک توفت سوزانده شدند500در سیراکیوز، با رومیان جنگ 

 در زیر آناي  شدند که کوره  میه صورت مجسمه یک گاو، گذاشتهدستان بت بزرگی از بعل یا مولوخ، باوقات در 
  . د بسوزرا رها کرده تا کودكها  شعلهسپس  عاملین این عمل وحشیانه سوخت، می

  

      

   مولوخقربانی کردن کودك در بین دستان مجسمه                    که قربانی بعل شدندتونس کارتژي گورستان کودکان            
                                                           
82 Blade 
83 Tophet 
84 Carthage 



39 

 

چیزي که شاید براي بعضی عجیب به نظر اما . هاي شیطانی باستانی حد و مرزي نداشت یگري در این آئینوحش
بله، . "هولوکاست": کردند  میست که یهودیان از آن به عنوان بیان عمل قربانی انسانشان استفاده ابرسد لغتی

  . عمل قربانی انسان به خدایشانرگان، بی توسط یهودیانولوکاست در اصل لغتی یهودي است، مورد استفادهه

  :گوید میچنین  1954دیکشنري وبستر نسخه سال 

  85.شود  میعرضه قربانی که کل آن توسط آتش خورده:  هولوکاست

هاي  نامهاند، اما کمی تحقیق و نگاه به لغتکامال متفاوت به این لغت اختصاص دادهاي  البته امروزه یهودیان معنی
  .کند  میع را روشنقدیمی حقیقت این موضو

 لفضی آن قربانی سوخته است، و یهودیانلامعنی تحت. هولوکاست لغتی بسیار جالب است«: گوید  می86هرل روم
خواهند که هنگام شنیدن این لغت درباره ادعاي قربانیان سوخته شده در جنگ جهانی دوم فکر کنید، اما داستان  می

زنده در معبد بزرگش قربانی و ها  خواست بچه  می کهنام مولوخاست به خدایی باستانی به در حقیقت مربوط 
پرستش مولوخ طبق باور معمول توسط زنان خارجی سلیمان آورده شد و در اسرائیل باستان عمیقا . سوزانده شوند
  ».جاي گرفت

بر این اساس خیلی دور از ذهن نیست اگر بگوییم که شاید هدف از اطالق این لفظ به فجایع 
  .  استنی دوم با نیت تقدیم قربانیان آن اعمال وحشیانه به مولوخ بودهجنگ جها

 .اند درباره قربانی انسان توسط یهودیان نوشته89 و پوسیدونیوس88، دموکراتیز87مورخان باستانی همانند آپیان
. یدا شدزنده، یک بزرگسال نه کودك، در معبدي یهودي پاي   که قربانی پیش از میالد گزارش داد168آپیان در 

 و در کتابش به نام ه ترجمه شد91 با آپیان مخالفت کرد، مطلبی که توسط زکریا90مورخ یهودي فالویاس جوزفوس
  :زکریا گزارش داد.  چاپ شد"جوزفوس"

ورود پادشاه .  در معبد تختی پیدا کرد که مردي بر روي آن دراز کشیده بود92آنتیوکوس«
 و از پادشاه هنوانش افتاد، دست راستش را دراز کردبر زا. فورا مورد تشویق این مرد واقع شد

                                                           
85 Holocaust : “A sacrificial offering the whole of which is consumed by fire” – Webster’s new collegiate dictionary, 1954 
86 Harrel Rhom, Ph.D 
87 Apian 
88 Democrates 
89 Posidonios 
90 Flavias Josephus 
91 English writer (born in India) (1811-1863) 
92 Antocious 
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 و  کردهپادشاه او را آرام کرد و خواست بگوید که کیست، آنجا چه.  که او را آزاد کندنمودتمنا 
. ا بیان کرداش ر داستان ناراحتیپریشانمعنی این واقعه عجیب چیست؟ مرد با صدایی گریان و 

اش بوده ناگهان  مشغول سفر در منطقه گذران زندگی براي کهگفت که یونانی است و هنگامی
باالخره .  او را به معبد آورده و زندانی کردند.ط مردمی از نژادي غریب دزدیده شدتوس

هر سال در مراسمی که . حاضرین که آنجا ایستاده بودند آن قانون مسکوت یهودیان را گفتند
 طی مراسمی قربانی  دزدیده، به جنگل برده، غریبه را آنها یک یونانی:دش  میزمانی ثابت انجام

 و خوردن او علیه یونانیان و به دشمنی آنان قسم مودنن گوشتش را خورده و هنگام مثله کرده،
   ».شد  میباقی مانده قربانی به داخل چالی سوزان انداخته. کردند  مییاد

یهودیان تمام فرق طی  گفت که 93اریاسزشهر ، اسقف آسریوس  میالدي300در هزاره اول پس از میالد، در سال 
  .کنند  میمراسم پوریم مسیحیان را قربانی

 کودکی مسیحی را به صلیب کشیده و 95 گزارش داد که یهودیان امستا94 سقراط گاالستیکوس415در سال 
  .سوراخ سوراخ کردند تا جان داد

 

  به صلیب کشیدن و سوراخ سوراخ کردن قربانی

  .اد که یهودیان کودکی را به صلیب کشیدند گزارش د96 بارونیوس425در 

 یکی از ،فتاد، یهودیان کشیش آنتیاکوس تاتیکوس گزارش داد که وقتی اورشلیم به دست ایرانیان ا614در
  ".گوسفند سر بریدند" به عنوان برده خریده و مانند ، که توسط ایرانیان زندانی شده بود رامسیحیانی

                                                           
93 Bishop Auserious of Caesaria  
94 Socrates Galasticus 
95 Emesta 
96 Baronious 
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کودك سه ساله را کامل جمع  یهودي خون یک 6 در پراگ 1067در 
همچنین کشف شد که این یهودیان خون این کودك را به . کردند

  .اند، از جمله یهودیان تراویزومدیگران داده

 است 97 کودکی به نام استراتی در جایی که امروزه شهر کیو1096در 
کلیساي توسط این کودك بعدا .  قربانی شده کشف شدبه صورت
  .دشقدیس اعالم ارتدوکس 

 یک روز قبل از  آلمان، نزدیک شهر مگدبوك1115در سال 
Passover استفاده کردندخود  رازآلود و از خونشان در مراسم  پنج کودك را شکنجه داده،98ن هسیدیکیهودیا .

   .ه شده و مجازات شدندمماجرا پیگیري شد، عاملین محاک

رسد که عمده مدارك تاریخی مربوط   میبه نظر. دندتا آن زمان بسیاري از وقایع قبلی احتماال فراموش شده بو 
 بالیی بر سر کودکی در انگلستان آمد که نه تاریخ آن را به آسانی 1144اما در سال . اندگم شدهها  به این نمونه

به د وراز اجازه یافتن یهودیان به و سال 50تنها . فراموش کرد و نه یهودیان اینبار به آسانی فراموش و بخشیده شدند
آوري مالیات اه در جمعبه پادشز آنان به انگلستان آورده شدند تا عده کمی ا). 1089 (گذشته بودانگلستان 

موارد مشابه  این ماجرا را از آنچهاما .  قربانی شد99 ماجرا از آنجا شروع شد که کودکی به نام ویلیام.کمک کنند
   100.توماس مونموث:  یک کشیش تحصیل کرده بودي کودك باخویشاوندمتمایز کرد 

 کشیشی کاتولیک به نام توماس مونموث کتابی دقیق درباره قتل ویلیام کوچک 1144در " :گوید  میهرل روم
این کودك توسط کلیساي کاتولیک قدیس اعالم . نورویچ نوشت، همان کودکی که توسط یهودیان قربانی شد
 در  تا از آنها25 تا 20ه اینکه چطور بشمارید بین شد، اولین قدیس یک گروه از قدیسین از این دست که بسته ب

  ".شوند  می شهداي مسیحیت قلمداد، وجود دارد که توسط کلیساي کاتولیکتاریخ
خواست که تمام   میموثاما توماس مون.  به فراموشی سپرده شودتوانست همانند بسیاري دیگر  میداستان ویلیام

او کتابش را به التین نوشت و این .  و فراموش نکندهدشیطانی خبردار شاعمال وحشیانه و براي همیشه از این دنیا 

                                                           
97 Kiev 
98 Hassidic 
99 St William of Norwich 
100 Thomas of Monmoth 
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س مونموث وما در این کتاب ت102.به انگلیسی ترجمه شد101 توسط دکتر آگوستوس جسوپ م ا19 در قرن کتاب
  :دهد که یهودیان چگونه کودك را دزدیدند، و پس از آن بنا به گفته او چنین اتفاق افتاد  میتوضیح
 ر سوراخ کردند به صورتی که خون درمیخ مانند بسیاهاي   و او را با تیزيراشیدندسر او را ت«
سخت است تمایز . ایجاد درددر  رحم بودند، و آنقدر مشتاقو آنها بی.  ریختن گرفت بسیارریدمقا

  ».هایشانبودند یا نابغه در شکنجهرحم نکه بیشتر بیبین آ

هایی که یهودیان به ها، و رشوهربایی کودك، شکنجهآدم.  دادتوماس مونموث کل واقعه را با جزئیات شرح
  . محلی دادند)پلیس (شریف

  
 این . کودك شد در نهایت منجر به قدیس گشتن،گناه این کودك بیرازآلودس در مستند کردن قتل سعی توما

القه به آشکار بودن این کودك تا زمان معاصر قدیس و شناخته شده بود، تا اینکه دورانی رسید که کلیسا دیگر ع
.  این دوران فتح نهایی کلیسا از درون توسط این فرق و آقایان است. نداشت"از نظر سیاسی غلط"موضوعات 

اش در آشکارسازي  صورت گرفت و در تالش1144توماس با آشکارسازي آنچه در آن روز تاریک و غمگین در 
                                                           
101 Augustus Jessopp, D.D. 
102 The Life and Miracles of St William of Norwich by Thomas of Monmouth 
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و والدین را در انگلستان هوشیار کرد تا بیشتر مراقب امنیت ا. و توقف قربانی کودکان خدمتی بزرگ به جهان کرد
  .اما متاسفانه این آخرین نمونه نبود. کودکانشان باشند

، محقق و نویسنده که 103ادامه دادند؟ دکتر آرنولد لیساي  یهودیان به چنین اعمال وحشیانهاز اي  عدهچرا حقیقتا 
ربانی انسان در یهودیت نوشت، متوجه حقایقی جالب در حول و در اوایل قرن بیستم در انگلستان کتابی درباره ق

  :حوش این داستان شد

 اعتراف کرد که یهودیان هر سال از کودکی مسیحی خون 104مسیحی شده به نام تئوبالد از کمبریجاي  یهودي«
 و به فلسطین توانند آزادي خود را کسب کرده  میکردند چرا که باور داشتند که تنها به این صورت  میوريآ عجم
  "...گردند، و سنتشان این بود که براي تعیین وقت خونگیري قرعه بکشنداز ب

 دیگران نیز شروع به ، کتاب توماس مونموث تبعیت ازبه. آغازگر موجی جدید بودویلیام قدیس ماجراي غمگین 
  :شود  میت شده ذکرهایی از این قربانیان ثبنمونه.  وحشیانه توسط یهودیان تندرو کردندثبت این اعمال

 خون مسیحیان در مراسم ز اعتراف در دادگاه به استفاده از، یهودیان پس ا105 در کیسینگن باواریا1243در 
  . محکوم شدند،106اور در روز جشن یهودي پاسرازآلود

 سوراخ سوراخ جسد.  طی مراسمی قربانی شده107 به نام هیوکشف شد که کودکی مسیحی در لندن 1255در 
  . کشف شدمخفی بود لک یک یهودي  مِه درکاش شده

آنکه در مجموع پیش از . بعدا قدیس شدنیز این کودك .  یهودي مهم را محکوم کرد17پس از تحقیق، دادگاه 
 کودك وجود 20 بیش از ،دبخاطر مسائل سیاسی لغو کنن و قدسیت این قدیسان را هدکلیساي کاتولیک کامال فتح ش

 .وسط یهودیان قربانی شده و توسط کلیسا قدیس شده بودند ت به اعتقاد کلیساداشت که

                                                           
103 Dr Arnols Leese 
104 Theobald of Cambridge  
105 Kissingen, Bavaria 
106 Passover 
107 Hugh 
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این .  قربانی یک کودك مسیحی دستگیر شد به جرم108به نام اسحاق دپولیاي  یهودي در آکسفورد، 1290در 
بسیاري از .  یهودیان از انگلستان اخراج شدند، به دستور ادوارد اولتصمیم گیرنده بود، چرا که یک ماه بعداي  لحظه
 چهار قرن ، چارلز اول،تنها وقتی که خود پادشاه انگلستان.  یهودیان به آلمان و دیگر مناطق اروپایی گریختنداین
ماجراي کرامول، اعدام . اجازه یافتند به انگلیس برگردند یهودیان ، به قتل رسید109کرامولاولیور  توسط لورد ،بعد

. بر تاج و تخت انگلستان نشاند نیز ماجراي بسیار مهمی است را 110که در نهایت ویلیام اورنجاي  چارلز اول و توطئه
 آقاي جان 111"پیوریتن"جالب اینجاست که در حرکت .  در انگلستان آزاد شد"ربا"از این زمان بود که 

اش، مشکلی با  با آن مقدس مآبی بسیار و پایبندي به مسیحیت112)"کوهن"نام سابق (کالوین 
  . نداشت"ربا"

یهودیان . تندیهودیان کودکی مسیحی را به دلیل مراسم رازآلود کش آلمان گفته شد که 113 در گوبلین1331در 
  .زنده سوختن در آتش: گناهکار شناخته شده و مجازات سختی شدند

 جاي بدنش سوراخ سوراخ 60 در مونیخ آلمان یهودیان کودکی مسیحی به نام هنري را در بیش از 1335در 
  .م از خون خشک شدکردند به صورتی که کودك معصو

  . و به این جرم اعدام شدندرحمانه کشتهکودکی را بی  یهودیان، طبق اسناد محلی1420در ونیز در 

                                                           
108 Isac Depoley  
109 Lord Oliver Cromwell 
110 William of Orange 
111 Puritans 
112 John Calvin (Cohen) 
113 Guberlin 
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این .  را بر تکه سنگی بزرگ قربانی کردند115 یهودیان کودکی به نام آندرل114 در اینگزبورگ اتریش1462در 
سنگ ( آن شهر معروف شد به یودنشتاین کلیسایی در جاي آن سنگ ساخته و کودك تبدیل به قدیسی محبوب،

  116)یهودي

  : دانشگاه علوم دینی اتریش چنین گفت117 پروفسور رابرت پرانتر1997ل در سا

و  انگیزشان علیه کودکان کاتولیک همانند کودك شهید، آندرل وان رین،هودیان باید بخاطر جنایات نفرتی«
 خون مسیحیان به قتل رسیده توسط دستان یهودي که آنها ، و بخاطر118 عید پاكعلیه بزرگساالن در روزهاي پیش از

  ».کنند، عذرخواهی کنند  مینیز به سوي آسمان فریاد

  .با پروفسور پرانتر دیدار کرد خوشحال نشدندوقت  یهودیان از اینکه پاپ

ختنه طی مراسم آنها همچنین او را .  را کشتند120 ایتالیا یهودیان کودکی به نام سیمون119 در ترنت1475در 
 عملی واجب طی مراسمرود که   نمی گرچه باور،دیگر نیز گزارش شدههاي  این عمل در بسیار نمونه. کردند

  .این کودك نیز بعدا قدیس شد. این کودك نیز در سرتاسر بدنش جاي سوراخ داشت. خونگیري باشد

از خیابان او را  اعضاي فرقه . در شهر زیباي رنسانس ترنت قربانی شد1475سیمون ترنت در ": گوید  میهرل روم
 و او را با خود به بچه شکالت داده. کنند  میبازان و قاتالن استفادهکه امروزه بچهاي   خیلی شبیه به شیوه،دزدیدند
بسیار بسیار مشهور اي  این پرونده.  کشتند و خونش را جمع کردندPassover  و براي مراسم قبل از و بردندکشیدند

مراسم "ا در کتاب  این ماجر. بود که بعدا منجر به قدیس شدن سیمون توسط کلیسا شدو مهم در آن زمان
مجرمین یهودي ثروتمند و .  یعنی به بیش از یک دادگاه ارجاع داده شدچندین دادگاهه ذکر شده،اي  پرونده"خونین

 روي پس در چندین جا. ادر بود در آن زمان بسیار ن اینکهبه تجدید نظر رفت با نفوذ بودند و به همین دلیل پرونده 
گیرند چه کسی قدیس شود و در   می همچنین به واتیکان رفت که در آنجا تصمیمپرونده. گیري شدمسئله تصمیم

ترین قدیسان اروپا بود، تا سیمون قدیس شد و یکی از محبوب. آنجا پرونده را با دقتی بسیار بسیار زیاد مطالعه کردند
  ".تصمیم گرفت که قدیسیت او را بردارداي  الیل سیاسی و فشار عده که کلیسا به د1965سال 

                                                           
114 Ingsburg, Austria  
115 St Andrel Von Reyn  
116 Judenstein (Jew Stone) 
117 Robert Pranter 
118 Easter 
119 Trent, Italy 
120 St Simon of Trent 
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  : کودك را به عنوان شهیدي نوزاد ذکر کرد و نوشت121"زندگی قدیسین" آلبان باتلر در کتاب پدر

 تصمیم به نشان دادن نفرتشان کردند و پیش رو Passover با کشتن کودکی مسیحی در عید یهودیان شهر ترنت«
او کودکی زیبا و لبخند بر لب به نام سیمون را . تله انداختن قربانی انتخاب شدبه  اعضایشان، براي توبیاس، یکی از

توبیاس دستی به گونه کودك کشید و با حقه  .اش وقتی هیچ کس مراقبش نبود پیدا کردهنگام بازي بیرون از خانه
 ،شود  میاش دورتی دید که دارد از خانهکودك که دو ساله نشده بود چنین کرد، اما وق. دستش را در دست گرفت
در نیمه .  برده و او را به منزلش را خاموش کردس غم  کودكادر اینجا توبی. مادرش کردشروع به گریه و صدا زدن 

 بدن نرمش را با انش را به صورت صلیب نگه داشتند، کرده، دستدهانش را پر. ه کار قصابی شروع شدشنبشب پنج
پس از یک ساعت شکنجه، شهید کوچک .  و مسخره کردند وردهاي کفرآمیز بر زبان آورده ومیخ سوراخ کرده

ما ا. هودیان جسد او را به رودخانه انداختندی. مان گرفت و روح بدنش را ترك کردچشمانش را به سوي آس
  »...جرمشان کشف شد و مجازات شدند

  
                                                           
121 Lives of the Saints, March25 by Father Alban Butler 
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 کودك 123 ام14پاپ بندیکت . ابه دچار شد به سرنوشتی مش122 کودك مسیحی دیگري در موریستیکا1485در 
 به عنوان شهید 125پاپ کودك را در پیاتا سانتا ریاس.  شناخته شد124را قدیس اعالم کرد و او به نام قدیس لورنسینو

  .به حقیقت این واقعه شهادت دادنیز  126دادگاه پادوا ایتالیا. ذکر کرد

. اندیقت قربانی انسان توسط یهودیان شهادت دادهی دیگر نیز به حق اینجاست که بسیاري از رهبران دینجالب
  : نوشت، چنینشدم  که بعدا پاپ کلمنت چهارده127کاردینال گانگانلی

به من همچنین . دهم  می شهادتمن به حقیقت سیمون، کودکی سه ساله که توسط یهودیان ترنت کشته شد«
ه  متبرك، کودکی ک129آندرل. شد واقع 128 در دهکده رین1462دهم، که در سال   می شهادتگرحقیقتی دی

  ».وحشیانه توسط یهودیان کشته شد

  :نویسد  دارد که در آن چنین می"هایشان یهودیان و دروغ"مارتین لوتر کتابی به نام 

همانند . شوند به مسموم کردن چاههاي آب، دزدیدن کودکان و مثله کردن آنان در تاریخ آنها عمدتا متهم می"
دانم،  که دانم، بسیار خوب میاما من می. کنندالبته که آنها این اتهامات را نفی می.  و غیره130وقایع ترنت، وایسنسی

این را . در عیان یا در خفا. کننداي آماده و کامل در آنها وجود دارد که هر زمان بتوانند آن را به عمل تبدیل میاراده
  131".به عنوان حقیقتی جدي بدان، و بر اساس آن عمل کن

                                                           
122 Moristica  
123 Pope Benedict XIV 
124 St Lorensino  
125 Piata Santa Rias  
126 Court of Padua, Italy  
127 Cardinal Ganganelli (Pope Clement XIV) 
128 Rinn 
129 Anderl 
130 Weiszensee 
131 Rev. Dr. Martin Luther, “The Jews and their lies” 
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   جلد اصلی- هایشان  یهودیان و دروغ- ارتین لوتر م

کمی پس از این ماجرا بود که . ، کودکی به نام کریستوفر توسط یهودیان قربانی شد اسپانیا132 الگوادیا1492در 
 بود 1967تنها در سال . کرد  میملکه ایزابالي اسپانیا فرمانی صادر کرد که یهودیان را براي همیشه از اسپانیا اخراج

، زیادي براي اخراج یهودیان ذکر شددر این فرمان دالیل . ه یهودیان به صورت رسمی اجازه بازگشت یافتندک
گناهی جدي و غیر ": اما در این میان دلیلی خاص قابل توجه است .  ایشان"شیطانی بودن جمعی"دالیلی همانند 
  ."قابل بخشش

  
                                                           
132 Laguadia 
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 همان قربانی کردن کریستوفر ،گوید که این گناه  می134نیا، مورخ در کتابش، ایزابالي اسپا133ویلیام توماس والش
  .بود که بعدا قدیس اعالم شد

  :گوید  میهرل روم

اي  او را از دهکده. ربایی و قربانی وحشیانه کودکی مسیحی به نام کریستوفر صورت گرفت آدم1490در "
 او را به غاري در کوه بردند و قربانی .ي کنونی قرار دارد دزدیدند 135کوچک به نام لگاردیا که در نزدیکی تولدو

هاي  لمعارف اهي دائراین ماجرایی بسیار بسیار بسیار معروف در اسپانیا بود و حتی امروز هم در بسیار. کردند
این نقشی اساسی داشت در .  صورت گرفت، عاملین محکوم شدند در دادگاه1491دادگاه در . شود  میاسپانیایی پیدا

 باعث شد که این پرونده و هیاهوي ناشی از آناما . بل و فردیناند خیلی از بابتش مطمئن نبودندآن تصمیمی که ایزا
  ".آنها فرمان اخراج کل یهودیان ازاسپانیا را صادر کنند

مهم در اینجا آن است که بسیاري از یهودیان با نفوذ در اسپانیا به طرق مختلف باقی اي  نکته
 مسیحی اسپانیا و  به ظاهرروابط اینان با اشرافیت. نان بودکریستف کلمب یکی از ای. ماندند
املین حقیقی هیچگاه نه رسد که ع  میپس به نظر .هایشان علیه مسلمانان شناخته شده است توطئه

 یهودیان بسیاري   پیش و پس از آنبسیارهاي  ، و اینبار هم مانند نمونه"اخراج" و نه مجازات شده
همانند جنگ جهانی دوم .( شان را از دست دادندانی و گناهکار زندگیشیط گناه بخاطر اقلیتیبی

ها کامال شناخته شده و مستند است، همانند روسیه  که در آن هم روابط الیگارشی یهودي با نازي
  ).آغازگر، ذینفع و فعال بودند کمونیستی که در آن نیز بانکداران و الیگارشی یهودي

                                                           
133 William Walsh 
134 Isabella of Spain, William Thomas Walsh 
135 Toldeo 
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   را تامین مالی کرد1917 انقالب بانکدار یهودي جیکوب شیف - سکخاخام ارتدفرزند یک یهودي  کارل مارکس

  .)یادش نرفت پز این امر را بدهدهم و در بستر مرگش ( 

  . یهودیان کودکی را شکنجه داده و کشتند136 در لیتوانیا در دهکده پونو1573در 

  .محکوم شدبه جرم قربانی و خونگیري یک کودك مسیحی اي   یهودي137 در پراگ1592در 

 گزارش شد که یهودیان سه کودك را در آن سه شهر قربانی 138 در لوبلین، کول و کوتنیا در لهستان1598در 
  . وقتی پرونده به دادگاه رسید تمامی یهودیان درگیر ماجرا گناهکار شناخته شدند. کردند

 ذکر 139"شناسیو شیطان ادوگريتاریخ ج"هایش را در کتاب مونتگیو سامرز، مورخ شناخته شده، بعضی از یافته
  :کرد

هایی که کتاب قانون  قربانی.مناسک سحر و جادوهاي باستانی بهاند  انسان بسیار مرتبطهاي  این قربانی«
 که به  نمونه را ذکر کرده250، حداقل 1745 در 140مبترن ویلثین، نوشته شده توسط آدریان لپرمونستراتنسیا

 ، به دست142، کودکی چهار ساله به نام متیاس141 بوهمیااد، وقتی در کادان اتفاق افت1650ایشان در ه نتریروز
                                                           
136 Pono, Lithuania  
137 Prague 
138 Lublin, Kol, Kutnika, Poland  
139 Rev. Montague Summers, The History of Witchcraft and Demonology 
140 Premonstratensian Canon of Wilthin, Adrian Lembter 
141 Cadan, Bohemia 
142 Matthias 
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مدارك بسیار مستندي است که گوشت و ها   در بسیاري نمونه. هفت زخم کشته شدتعدادي خاخام با
  ».گرفت  میمخصوصا خون قربانی براي مقاصد جادوگري و سحر مورد استفاده قرار

  
  مونتگیو سامرز

قربانی کرد ش رازآلود کودکی مسیحی را براي مراسم 144، خاخام ماتاتیا کاالهورا143ستان در کارکو له1663در 
  . محاکمه شد، محکوم گشت و اعدام گردیدکه

درباره  در کتابی تحقیقی که به خواست دولت تزاري  روسی و نویسنده ملی، شخصیت145دالوالدیمیر ایوانویچ 
 یهودي کودکی را دزدید که بعدا "لوي"آقاي  فرانسه، 146 در متز1669 که در ، ذکر کردقربانی انسان نوشت

ه ه در کتابی فرانسوي به عنوان خالصجزئیات این پروند. مرد مجرم بعدا اعدام شد. جسدش در جنگل پیدا شد
  147. موجود است نیز1670محاکمه یهودیان متز، 

این کودك یکی از . کشتند رازآلود را طی مراسمی 149، یهودیان کودکی به نام گاویل148س در بالرو1690در  
  . مستندي درباره این واقعه ساخت1997  سالدرنیز تلویزیون بالروس . قدیسین کلیساي ارتدکس است

                                                           
143 Karko, Poland 
144 Matatia Kalahoora  
145 Vladimir Ivanovich Dal 
146 Metz 
147 Abrege du process fait aux jufis de mets (Summary of the trial against the Jews of Metz) 1670 
148 Belarus 
149 St Gaviil Belostok  
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  گاویل قدیس

  :کند  می را ذکر1753در اي   دال واقعهاستقالل آمریکا از انگلستان، والدیمیر سال قبل از 23تنها 

له را گرفتند و  سه سا151، یهودیان استفن استوزیسکی150 وولنیتزا در دهکده مارکوا1753 آوریل 20در جمعه « 
 بسته و سپس در حالی انبرجمع شده، چشمان کودك را بسته، دهانش را با اي   یکشنبه یهودیان در خانه.با خود بردند

 توانند  می کردند و چرخاندند که تاتیز سوراخهاي  که او را در تشتی نگه داشته بودند، از همه طرف او را با میخ
هاي زن. پس از مرگ کودك جسد به جنگل برده شد، جایی که او را روز بعد پیدا کردند. آوري کنندخون جمع

 لو و شوهرانشان راه  به دست داشتن در این واقعه اعتراف کردبدون شکنجه، 152یهودي، برینا و فروژا
اینان نیز . ستگیر شده و تحت شکنجه قرار گرفتندسپس بقیه اعضا د. ، که آنها نیز بدون شکنجه اعتراف کردنددادند

.  سپس اعدام شدندیهودیان. کاریشان باقی نمانداعتراف کردند و چنان توصیف دقیقی ارائه دادند که شکی در گناه
محرمانه  153 توسط اسقف اعظم لوو کشیده شده و،طور سوراخ شدهداد چ  میاز جسد کودك که نشاناي  نقاشی
 ».داري شدهنگ

                                                           
150 Marcova Volnitsa 
151 Stephen Studzitsky 
152 Breina and Fruzha 
153 Archbishop of Lvov 
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در این نمونه خاص یکی از .  در مجارستان یهودیان به قربانی کردن کودکی مسیحی متهم شدند7911در 
  . را شاهد بودهاعتراف کرد که کل واقعهشان علیه انییهودخود کودکان 

  . در گاالتز رومانیا کودکی توسط یهودیان قربانی شد1793در 

، کتابی نوشت به عنوان قربانی  معروفشناسسنده و زبان، کاشف، نوی154 ام، سر ریچارد فرانسیس برتون19در قرن 
 هنوز  و این متن تاریخی و بسیار مهم یهودیان به این متن دست یافتنداما). یهودیان شرقی (155انسان در میان سفاردیم

ا پیش از ام. دهند  نمی و آن را در اختیار کسی قرارشود  میتوسط هیات امناي یهودیان در انگلستان محرمانه نگهداري
  :کند  میبرتون در این کتاب ذکر 156. چاپ شد"یهودي، کولی و االسالم"این بخشی از متن او تحت عنوان 

  ". یک فالکس حامل خون متعلق به یک یهودي در گمرك بیروت کشف شد- 1839"

نام پدر کشیشی کاتولیک به . ترین وقایع قربانی انسان در تاریخ معاصر صورت گرفت یکی از معروف1840در 
در متن اصلی سر فرانسیس برتون شرح داده شده و با جزئیات کامل  این واقعه به صورت دقیق.  قربانی شد157توماس

 تصویري روشن از ماجرا به  اما خوشبختانه آنقدر سند و بریده جراید موجود است که اما هیچگاه چاپ نشد،بود
  .دست آید

 به صورت قربانی کشته ه دزدیده شدپدر توماس دمشق. 158هاچین متعلق به طریقه کاپو بودکشیشی کاتولیکاو 
آبهاي  اجساد را در راه سپس. و کشتند آنها او را هم گرفته، وي رفتا وقتی خدمتکار عربش به دنبالبعد. شد

.  و عاملین محکوم شدندهاما اجساد کشف شد.  انداختند با امید به اینکه مخفی بمانندبزیرزمینی فاضالب و سیال
 پروفسور روم گزارشی درباره این ماجرا تحت عنوان

"Debacle in Damascus – The 1840 Jewish Ritual Murder Case of Father Thomas " 

 تا زمان ماجراي جک ترین نمونه این مسائل واین واقعه معروف. یاب استفاده کردهوشت که در آن از بسیاري منابع کمن 
  .)هایی آئینی بودند جک ریپر نیز قتليهادقت کنید که قتل( . بود" ام19 قرن جنایت" حقیقتا ، لندن159ریپر

                                                           
154 Sir Francis Burton 
155 Human sacrifice amongst the Sephardim 
156 The Jew, The Gypsy and El Islam 
157 Father Thomas 
158 Cappochin  
159 Jack the Ripper 
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  پدر توماس و خدمتکار وي

رازهاي تلمود، قتلی " را در صفحه اولش تحت عنوان ه این واقع1850 آوریل 6 نسخه 160روزنامه نیویورك هرالد
  :دهد  میاس را چنین شرح این مقاله طوالنی قربانی کردن پدر توم. چاپ کرد"وحشتناك در شرق

دید که آشکار شدن رازهاي خونین تلمود را ببیند و دادگاه یکی از   میچه کسی خوابش را«
ترین قتلهاي ثبت شده در تواریخ جرم و جنایت را شاهد باشد که یکبار دیگر به جلوي عموم  وحشیانه
ن براي مرطوب کردن نان  از خون انسا،دیوانهاي  کرد که عده  میشود؟ چه کسی تصور  میآورده

شف آورند آن آشوب جهانی را که از بابت ک  میکنند؟ خوانندگان ما بدون شک به یاد مقدسشان استفاده
 ساردینیا، و خدمتکارش، ابراهیم آمارا، به صورت قربانی شده، خالی پدر توماس، میسیونري مسیحی اهل

هایشان انداخته شده در فاضالب باقی ماندهاز خون، مثله شده، استخوانهایشان پودر شده در هاون و 
 توسط کنسولهاي فرانسه و اتریش در آن شهر محرمانه متن اصلی دادگاه و بازجویی. ، برپا شددمشق

 را درباره "ملت بزرگ"توانیم   می هستند و حاال ما)نیویورك (شدند و اکنون در این شهر  مینگهداري
   ".حقیقت مطلبمان به رقابت بطلبیم

 ) یامرزد جراید آن زمان آمریکا راخدا بگوییم ا میم (

                                                           
160 New York Herald 
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تحقیق پرونده از بازجویی و ، وکیلی که دکتراي تاریخ دارد، پیگیر دستیابی به متون اصلی 161طفی طالسصم

به او باید .  آنها را با سختی به دست آورد و به انگلیسی ترجمه کرد. شهروندش بودفرانسه شد، جایی که پدر توماس
  .  گزارش دادMatzo of Zionاو این را در کتابش به نام . ت تحقیقش تبریک گفته شوداز باب

  :گوید  میمتن پرونده چنین

اید که یهودیان خون مسیحیان را بیرون کشیده و از  خود ذکر کردهاتدر اعترافشما : بازجو
نی که اما در دین شما خون نجس است، حتی خون حیوا. ندکن  میآن در پخت نان استفاده

بین خون .  استدر اینجا تناقض. از خون مجاز نیستاستفاده .  شود نیز چنین استحالل ضبح 
آن هم . آن هم براي پخت نان. نجس و ممنوع، و خونی که اگر از مسیحی بگیرید اشکال ندارد

  ؟ را توضیح دهدجود دارد که این تناقضآیا منطق یا مدرکی و. در روزي مقدس

  :پاسخ داد) به نام دقت شود  (  شدهتازه مسلمان خاخامالمسلمانی، 

، و خون Passoverخون مراسم .  دو نوع خون را دوست داردگوید که خداوند  میودتلم«
  ».ختنه

خدا عاشق دو نوع خون است، خون قربانی " :اضافه کرد) خاخام اعظم سوریه(خاخام یعقوب 
Passoverو خون ختنه ،."  

                                                           
161 Moustafa Tlass, Ph.D, member of the Syrian Academy 
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  . که استفاده از خون انسان چطور مجاز استفهمیم  نمیما: دلی ایوب، پاسخ دابازجو، چوب

دانند   میشود  می توسط رمزهایی که به آنها دادهخاصیهاي  خاخام": لمانی پاسخ دادالمس
  ".که کی و چگونه استفاده از این خون مجاز است

یمات مخفی عمدتا  تعلپرستی است که رمزهایشان همانهاي تلمودي بعلمنظور المسلمانی احتماال خاخام
  .باشدشان می یشفاه

 و پاسخ دادن به کتاب یه نوشت با هدف رد163"ماجراي دمشق"، نویسنده یهودي، کتابی به نام 162ن فرانکلاجانات
نه کتابش به اندازه دکتر طالس از ماجرا چیزي عیان و دهد که نه او   میاما مطالعه کتاب فرانکل نشان. دکتر طالس

خواهد که حقیقت ماجرا   میشاید چون فرانکل. هم به خود ندادهمتن تحقیق را مت مطالعه زحنکرده و گویی حتی 
، مسئولین را به جایی که بقایاي پدر ه جالب در اینجاست که دو نفر، مستقل از یکدیگرنکت. را مخفی نگه دارد

  .در فاضالبی در پشت خانه یک خاخام. ندخدمتکارش قرار داشت راهنمایی کردتوماس و 

  

  
  جاناتان فرانکل مورخ

                                                           
162 Jonathon Frankel 
163 The Damascus Affair 
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  سنگ قبر پدر توماس

   مرسل رسولی لشام یعیظ و یبدي اهتمامه- زر تربت االب توما الکبوشی و اندب مقامه  

    فی خامس اسباط ارخ هذه بقایا عظامه–قد ذبحوه یهودا و لم تجده بتمامه  

  1840  سنۀ 

  

رشاتی مبنی بر قتل کودکان توسط یهودیان ، در شهر نیویورك گزا1850یک دهه پس از ماجراي دمشق در 
معلوم نیست که اینان موفق .  ایرلندي عصبانی به همرا پلیس به زور وارد یک کنیسه شدند100حدود . وجود داشت

  .شدند یا خیراي  به نجات قربانی
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 کودکی به نام آندري  اینبار،قربانی.  در کیو در روسیه تزاري اتفاق افتاد1911اما یکی از مهمترین موارد در سال 
  . بود164یوشینسکی

  
 قربانی شدن کودکی به نام آندري یوشینسکی در روسیه

نکته در اینجاست که بر سر این پرونده،  . شناخته شد165یلیسبه نام مناخل مندل باي  م، یهوديمته
ن  میلیو150 و به پول امروز معادل متحد و سعی در مخفی کردن آن کرده ،یهودیان سرتاسر دنیا
  .یلیس خرج کردند تا تیم وکالي مدافع بیلیس او را رهایی دهنددالر براي آقاي ب

 

   ، مناخل مندل بیلیسمتهم اصلی جنایت

 وارد  قالبیكثابت شد که پلیسی رده باال به نام میشوك مدار ".مردند"تعدادي از شاهدین طی وقایعی مرموز 
از  ،گناه از دوستان آندره که شاهد دزدیده شدن او بودندك بیسه کود. پرونده کرده تا به رهایی بیلیس کمک کند

.  و نفر سوم براي ماهها مریض بود آنها فرداي آن روز مردنددو نفر. هایی کیک دریافت کردندخروسوفسکی تکه
  : در دادگاه گفت166کودکی که جان سالم به در برد، لیودمیال چبریاك

                                                           
164 Andrei Youshchinsky 
165 Menakhel Mendell Beilies 
166 Liudmila Cheberiakova 
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ما از وسیله بازي پایین پریدیم و . و دو یهودي دیگر به سوي ما دویدندما مشغول بازي بودیم که یکدفعه بیلیس « 
ش را آزاد اما برادرم خود.  به دست بیلیس و دیگر یهودیها افتادند167)ژنیا(آندري و برادر من . سعی به فرار کردیم

  ». نیز این را دید168)والنتینا(خواهر کوچکم .  را با خود بردندیهودیها سپس آندري. کرد

گرانت .  ي روسیه، حکم نهایی هیات منصفه را گزارش داد170، کنسول آمریکا در شهر اودسا169گرانتجان 
  :نوشت

دقت تمام خون ي هیات منصفه، یک پسر در کیو توسط یهودیان تندرو کشته شده و آن یهودیان با بر اساس رأ« 
 ».، اما بیلیس بی گناه استهودیان بود این یک قربانی انسان توسط یه. بیرون کشیدندرازآلودپسرك را براي مقاصد 

  
 به وقوع پیوسته بود، هیات 171در ملک یهودي کارخانه سایتسهاي  گرچه ثابت شد که واقعه در درون کنیسه

نگاهی .  بدن آندريبار سوراخ کردن 45مقصر . گیري کند که بیلیس مقصر است نتیجه،منصفه نتوانست به طور حتم
 قابل تشخیص  عبري"شین" حرف ها،سوراخدر این ، دهد  مینشانبه شما  سوراخ را 13 ،به سر تراشیده شده آندري

  .است

                                                           
167 Zhenya Cheberiak 
168 Valentina Cheberiak 
169 John Grant 
170 Odessa 
171 Zaitsev 
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   روسی عبري روي سر قربانی"شین"ایجاد حرف 

  فلسفه کابالیستی پشت ماجراي قتل آندري "رابطه یهودیان با خون"نویسنده و شاعر روسی روزانوف در کتابش 
 سازد، این به معنی  میرا "شین" ین حرفاها  ی در مراسم قربانی انسان با زخملیستوقتی کابابه نظر او  .را توضیح داده

، یا نیت ارتباط با  استاش بر دنیانماد آن خدا یا پادشاه یهودي و سیطره که نیت و ارتباط به این حرف است
  . 172 دیگر و قصدي به سوي وي"یپادشاه"

 مل و قربانی خاص را مراسمی به نیت فرویهودیان متهم در اعترافاتشان دلیل این نوع ع 
 او را گناهکار نفري 12هیات منصفه   عضو6یس آزاد شد، چرا که تنها  اما بیل.انداختن تزار روسیه بیان کردند

ند و بسیاري  و بسیاري از مدارك گم و نابود شدقبل از برگزاري دادگاه بسیاري از شاهدین کشته شده. ختندشنا
  .ر این پرونده به وقوع پیوستوقایع مرموز دیگر د

  .او به آمریکا مهاجرت کرد و باقی عمرش را در آنجا ماند. بیلیس بدون مجازات آزاد شد
                                                           
172 http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm 

http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
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 کتابی بسیار مهم ،او با وجود عدم موفقیتش در دادگاه.  دادستان اصلی پرونده بود173جی چاپلینسکی.آقاي جی
  .  بود1917در سال این  .174"ینسکی قتل آندره یوش":  درباره این پرونده نوشت صفحه520در 

 
  چاپلینسکی دادستان پرونده

 خود چاپلینسکیحاال . به وقوع پیوستها  اندکی پس از این ماجرا بود که انقالب بولشویک
 رژیم جدید کمونیستی بود؟ در هاين محاکمهاولی یکی از اینجالب نیست که . روانه دادگاه شد

به  بدون شک نش،اعدام شد.  شرکت کردند، و وي اعدام شدبر علیه اوبسیاري یهودیان دادگاه 
 اعدام شد تا پیامی . بوداین ماجراي کثیف شیطانی دلیل انتقام و آشکار کردن تمام جزئیات

نکته جالبتر  .دهد فرستاده شود  میجرات در افتادن با آقایان را به خودکه آشکار به هر کس 
تنها یک نسخه در کتاب خانه سنت . ابود کردندهاي او را نکه تمام کتابدیگر این است 

  کمونیسم،"فروپاشی"، چندین سال پس از 1997 تا سال پیترزبورگ باقی گذاشتند که همان نیز
  . بود"محرمانه" و "دهبندي شطبقه" در روسیه

ردي که با م نیز و .تزار فرو افتاد.  پذیرفته شد"شانخدای"رسد که قربانی آقاي بیلیس و دوستانش پیش   می به نظر
 اعدام شد و کتابش ،ش تمام اسرارشان را فاش کرد، اما در کتاب و گرچه شکست خوردشان جنگیدجدیت بر علیه

                                                           
173 Chaplinsky 
174 The Murder of Andrei Youshchinsky, 1917 
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کنار این  شما این را بگذارید .ممنوع و محرمانه باقی ماندو حتی مدتی بعد از آن  تمام دوران روسیه کمونیستطی 
ترین گناه، قربانی  معبد نیز به آن اعتراف شد، که وقتی این کثیفهاي شهسواران  که در بازجوئیرمزآلودباور 

 ترتیبرا  و براي شخص کاري که خواستار باشد هدش  کودك، به نیت شیطان انجام بگیرد، خود شیطان حاضر
ین ا. این برایشان راهی آسانتر و سریعتر است از اطاعت و عبودیت ارحم الراحمین.  آقایان است"نذر"این . دهد می

  .است، و این برایشان مایه کسب قدرت و ثروت دنیوي استو آزادي برایشان استقالل 
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  1903. تزار نیکوالي دوم و تزارینا کاترینا آلکساندرا

  
   استالین- لنین –تروتسکی : سه تحفه
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این کلیسا باالخره در دهه . نداستخري به جایش ساخت. شد محقق نت قصري در اینجا داشتند کهکمونیستها برنامه ساخ. خرابی کلیساي مسیح منجی در مسکو

  .باشد بازسازي شد و اکنون مرکز کلیساي ارتدوکس روسیه مینود
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پی مورگان، .جان دي راکفلر، جی: داران وال استریتکارل مارکس در میان سرمایه. 1911کاریکاتور رابرت ماینور در روزنامه  سان لویس پست دیسپچ سال 
رئیس جمهور آمریکا و رهبر حزب پروگرسیو . درست پشت مارکس تدي روزولت قرار دارد. ن دي ریان سیتی بانک و شریک مورگان جورج پرکینزجا

  .مناره و عمود بانکداران و دنیاپرستان. دکنبه صورت ابلیسکی که هست خودنمایی میواضح   امپایر استیتساختمان - 175)توسعه(

کنند، که  کار می176هدف که هر دو بر اساس دیالکتیک هگلی به سوي یک : نهایی هر دو این سیستمهاي ظاهرا متناقص یکی است وقتی بفهمید که هدف"
و مکیدن آنچه در میان از آن محافل به نفع نظم نوین خود جابجایی ثروت و قدرت در راستاي نفرت از اصول سنتی، انقالبی در ساختارهاي آنها، دو  هدف هر

باشد، ناباوري اینکه می نیستند، ي آمار اعدادي روي کاغذواست به نفع یک اقلیت دیوانه قدرت و کنترل ریزترین امور شهروندانی که برایشان جز احشام اکثریت 
فروشند، و معماي اینکه  و غیره ب"نظم"سم و سوسیالیزم و ی جدید همانند کمونیما در قالبی جدید بزك کرده و با اسچرا آقایان باید افکار و اهداف باستانی خود را
  ". کنند، شاید برایتان حل شودها کمک کرده و میداران وال استریت به روي کار آمدن کمونیستچرا بزرگترین سرمایه

                                                           

175 Cartoon by Robert Minor in the St. Louis Post-Dispatch in 1911. Karl Marx surrounded by an appreciative audience of Wall Street 

financiers: John D. Rockefeller, J.P. Morgan, John D. Ryan of National City Bank and Morgan partner George W. Perkins. 

Immediately behind Marx is Teddy Roosevelt, leader of the Progressive Party. 

 
176 Hegelian Dialectic: Thesis + Antithesis = Synthesis 
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، مدیر یک کارخانه 177لئو فرانک، 1912ي در آن سوي اقیانوس در آمریکادر همان زمان پرونده بیلیس، 
 که از کارکنان 178به نام مري فیگناي   ساله مسیحی12براي قتل دختر ورجیا مدادسازي در آتالنتاي ایالت ج

بنی بریث که امروزه نیز فعال و ( 179ثی بری رئیس انجمن یهودیان آتالنتا، بن،نکا فر.شد  می محاکمهاش بودکارخانه
یک نویسنده . خته شد در این پرونده فرانک گناهکار شنا. بودنیز .) می باشد180ان عهدمعنی برادربا نفوذ است به 

  ". او بسیار خونریزي کرد، نه تنها از زخم سرش بلکه از تمام بدنش": جسد دخترك بیگناه را چنین توصیف کرد

  
  مري فیگن

 اما به نظر . است عرضه شده181"قتل ماري فیگن کوچک" به موضوع در کتابی جدید به نام نگاهی محققانه
برادران عهد  انجمن" یهودیانبود که اندکی پس از قتل فیگن . ناراحتندسیار یهودیان از بابت این کتاب برسد که  می

 سعی بر مخفی کردن و سرپوش گذاشتن بر این ماجراي سرسختانه را تشکیل دادند که 182"آبرو کردنعلیه بی
 باور ندخواه  میاز ما. پوست بودهاهیهودیان گفتند که قاتل مري فیگن نه یک یهودي، بلکه یک سی. تاریک داشت

گناه که دختر بیپوست اش، مردي سیاه نژادپرستانهدر منطقه جنوبی آمریکا، با آن سابقهاي  کنیم که هیات منصفه
پوست جنوبی از کجا چنین چیزي را داند سیاه  میخدا( کشته گونهرازآلود و مناسک به صورتی سفیدپوستی را

هاي  این یکی از پرونده. نددربه جرم این قتل وحشیانه اعدام کگناه را  رها کرده و به جایش یک یهودي بی)آموخته
هاي یهودي همه فریاد برآوردند که بریث و دیگر گروه و انجمن بنی بسیار معروف اوایل قرن بیستم استبسیار

  . فرانک را فقط به خاطر آنتی سمیتیزم متهم و اعدام کردند
                                                           
177 Leo Frank 
178 Mary Phagen 
179 Atlanta Jewish Society, B’nai B’rith 
180 Brotherhood of the Covenant 
181 The Murder of Little Mary Phagan, Mary Phagan 
182 Anti Defamation League of B’nai B’rith (ADL) 
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ل پس از ماجرا، یهودیان موفق به اخذ حکم بخشش براي  سا73 و پول صرف ماجرا کردن، پس از کلی داستان
یقت یهودیان در در حق. گرفتن حکم بخشش اش"گناهیبی"اما نکته اینجاست که فرانک به دلیل . نک شدندافر

 در نهایت استاندار حکم .ات شدباثکردند، اما فرانک مرتبا و قاطعا گناهکار همان زمان بارها تقاضاي تجدید نظر 
 به زندان چنان عصبانی شدند که عدالت را در دست خود گرفته،اما مردم . ا از اعدام به حبس ابد تغییر دادنک رافر

 سال بعد براي فرانک 73 بود که به این دلیل.  دار زدندانک را از زندان بیرون کشیده و از درختیحمله کرده، فر
  .نکاگناهی فرنه بخاطر بی را کردند،خود اج عصبانی که قانون را یبخاطر مردم. حکم بخشش صادر شد

  
در این یک مورد به صورت .  یک مسیحی یهودیان را متهم به قربانی کردن کودکش در شیکاگو کرد1919در 

ها  نمونهدقت شود که بسیاري . پایهقطع مشخص نیست که آیا حقیقتا یک قربانی در کار بود یا اتهامی بی
مثال واقعه . شوند  میانصافی متهم به قتل کودکان با بیگناه بیوجود دارد که در آنها یهودیان

 نیویورك، که یهودیان متهم به قربانی کودکی شدند که در حقیقت در 183 در مسیناي1928
   .جنگل گم شده بود

.  و کشته شدمسلمان در افغانستان دزدیدهاي   گزارش داد که بچه1953 اکتبر 7نشپوت هاربین در روسی روزنامه 
  . بودهرازآلود یمراسمقربانی در  ،دادگاه ذکر کرد که دلیل قتلحکم 

                                                           
183 Massena, NY 
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همانطور که گفتیم دکتر دال . انددقت کنید که عمده محققان این موضوع اشخاصی معتبر و شناخته شده بوده
 . است184 و نویسنده دیکشنري زنده روسیملی روسیههاي  ، یکی از شخصیتبسیار سرشناساي  شناس و نویسندهزبان
  . معادل دیکشنري وبستر در آمریکاستاین

آقاي واتسون در  ".یهودیان حقیقتا در آئین قربانی انسان فعالند" : علنا گفت185دادستان آمریکایی توماس واتسون
 به عنوان معاون اول رئیس جمهور حزب سوم در انتخابات شرکت کرد و حزب او بیش از یک میلیون راي 1896

  . به عنوان سناتور انتخاب شد1920 او بعدا در سال. دریافت کرد

به عنوان مثال مایکل، خاخام اعظم لیتوانی، که مسیحی . اندنوشتهها  بسیاري از خود یهودیان نیز درباره این قتل
 و هایی بسیار از یهودیان بازگشته ما نمونه،در کتاب دکتر دال. هانگیز را گزارش دادشد، بسیاري از این اعمال نفرت

  .اندبینیم که به این امور اعتراف کرده و گزارش داده می تواب را 

  
   روسیه- 1844 – چاپ طبق دستور وزارت کشور –پرونده قتل کودکان مسیحی و استفاده از خون آنها توسط یهودیان 

 نهاییاي  گرچه مقاله به نتیجه. جالب در روزنامه نیویورك تایمز به چاپ رسیداي   مقاله1989 آوریل 16در 
  :ضرر نیسترسد، اما خواندن آن بی مین

                                                           
184 Russian Living Dictionary 
185 Thomas Watson 
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 - یا در هر صورت عجیب-فصلی تاریک: اسکلتی قدیمی و گم شده در زیرزمین کنیسه "

 گشوده 186محترمانه کنیسه خیابان الدریج در منطقه جنوب شرقی  از این مورددر تاریخ غیردیروز 
 به بیرون  مخفی بود ذغالخاکستر واي  میان کپهدر  مدتها که براياي   وقتی که جمجمه شد،

. سکلت کامل پیدا شد یک ا پس از جستجوکمی بعد. غلطید و به پاي یکی از کارگران خورد
پیام رسمی پلیس این است . پس از بازرسی به ایستگاه پلیس منطقه پنج فرستاده شدنداستخوانها 

سد که بیش از سی سال در ر  میاما به نظر. که قادر به شناسایی استخوانها یا جنسیت مقتول نیستند
، مدیر پروژه تعمیر خیابان 187کالم غیر رسمی، به گزارش بتی ساندلر. آن زیر زمین قرار داشته

 که ".احتماال دختري جوان در اواخر نوجوانی یا اوایل بیست سالگی بوده": الدریج، این است
 ساله هستند، 102کنیسه کارگران مشغول حفاري در زیرزمین  .زند  میاین داستانی تاریک را رقم

محو و اي  هیچ شایعه. ، که در مرحله اول تعمیر قرار دارد188هاي کانال و دیویژنمابین خیابان
 دادگاه 189اي بوکسان.قاضی پال پی. دهند  نمیرا توضیحها  هیچ داستانی قدیمی این استخوان

دسی درباره نه حبه هیچ وجه نه اطالعی ": فتمدنی که سه دهه در این کنیسه عبادت کرده گ
  ".که بوده یا اینکه چطور از آنجا سر در آورده ندارمشخص اینکه این 

                                                           
186 Eldridge Street Synagogue, Lower East Side, New York City 
187 Betty Sandler, administrative director of the Eldridge Street Project 
188 Canal and Division Streets 
189 Judge Paul P.E. Bookson, Civil Court 
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شود؟ اگر متعلق به فرزند   میچطور استخوان یک نوجوان در انبوهی خاکستر در زیرزمین یک کنیسه پیدا
بایست   میکنیسههم تنیدگی جامعه یهودیان، حداقل یکی در  یهودي بوده، با توجه به همبستگی و دراي  خانواده

 "از خاکستراي  کپه"در  چرا باید استخوان یک غیر یهودي در کنیسه پس اگر یهودي نبوده،. د که این که بودهبدان
اما آنها که درگیر ماجرا بودند این موضوع را نادیده . پیدا شود؟ این سوالی معتبر است که نیاز به پاسخی معتبر دارد

اینقدر . ین کاري راحت براي پزشکان استان قادر به تعیین جنسیت نشدند؟ او چرا گفته شد که محقق. گرفتند
  .غیر قابل باور استاي  توجهی به چنین پرونده بی

، براي 190معروف اوپرا در برنامه تلویزیونی 1989ه در اول م. ري پیش آمدحدود یک ماه بعد واقعه جالب دیگ
اوپرا با دختر . که هر روز در اوپرا انتظار مطرح شدنش نیستموضوعی . پرایز بزرگی به وقوع پیوستربینندگان سو

 که  مصاحبه کرد و او در جلو دوربین اعتراف نمود)Vicki polinاش نام واقعی (ریچلمستعار  نام اي با یهوديجوان
وشت آنان  قربانی انسان و خوردن خون و گ محارم،هرازآمیز، شامل تجاوز بهاي   نسل اندر نسل در آئین،اشخانواده

  .شود آن را مشاهده کنند  میانگیز موجود است و به همگان توصیهفیلم این مصاحبه حیرت. اندشرکت کرده

هاي  بسیاري خانواده. این فقط خانواده من نیست"زده گفت که  حیرتنریچل همچنین در جلو اوپرا و بینندگا
  ".رسند در جمع خود به چنین کارهایی مشغولند  میظریهودي دیگر در سرتاسر آمریکا که کامال نرمال و محترم به ن

  
تو شاهد . کنند، اما بگذریم  میشنوم که یهودیان بچه قربانی  میاین اولین بار است که من": اوپرا از او پرسید

 مجبور بودم نوزادي کردن که شرکت کنم،  می، مجبورموقتی بچه بودم. درسته":  ریچل پاسخ داد"؟قربانی بودي
  ".بانی کنمرو قر

ها درون  این بچه. آوردند که به دست می» قدرتی«ها بوده براي  او به اوپرا گفت که شاهد قربانی کردن و خوردن بچه
او گفت که خودش چندین بار مورد تجاوز جنسی . شدند خانواده بزرگشان و براي چنین هدفی، به دنیا آورده می

                                                           
190 Oprah Winfrey 
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همچنین عنوان کرد که . او، پنج بار سقط جنین نموده استقرار گرفته و به خاطر ارتباط جنسی پدرش با 
مادرش عضو کمیسیون روابط انسانی در شیکاگو است و . اش، شدیدا با این مناسک شیطانی سر و کار دارند خانواده

در . تواند چنین تصوري داشته باشد کسی نمی. کند هیچکس به او شکی نمی. در آنجا شهروند بسیار محترمی است
  .هم حضور دارند... رقه، افسران پلیس، پزشکان، وکالي دادگاه و این ف

هایش از روي کلیپ یوتیوب حذف  ، در برنامه حضور داشت اما گفتهTina Grossman، خانم Polinپزشک معالج 
هاي  در حالیکه آنها از ایالت. هایی را درمان کرده است یافته از چنین فرقه نجات40این پزشک گفت که تاکنون . شد

  . نداهشناسند، اما همگی تقریبا تجارب یکسانی داشت مختلف آمریکا و کانادا هستند و هیچکدام یکدیگر را نمی

دهد که این افراد به شیاطین  این نشان می... کنند آنها همگی یک مناسک مشابه را توصیف می«: Grossmanخانم 
  »...دهند ند، بنابراین چنین مناسکی را با اطمینان انجام میدهند ایمان و باور دار و قدرتی که شیاطین به آنها می

این . بار دیگر شجاعانه قدم پیش نهاد و اعتراف کرد که این وقایع حقیقت دارد، ریچل 1990یک سال بعد، در 
  : به چاپ رسید191کالت واچ مجله 1990مطالب در نسخه ماه مارچ 

من آشکار کردم که بازمانده . ز داستانم رو بیان کنماین اواخر من اینقدر شجاعت داشتم که مقداري ا "
  ".خواري استیهودي هستم که نسل اندر نسل مشغول قربانی انسان و آدماي  خانواده

  
http://www.youtube.com/watch?v=mRYm5YtaCQo 

                                                           
191 Cult Watch 

http://www.youtube.com/watch?v=mRYm5YtaCQo
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به وفور به اند  هودیان تندرو در آن مقیمنین وقایعی در اسرائیل که بسیاري یرسد که چپس باید طبیعی به نظر ب
  .دنوقوع بپیوند

 .دیده شده و به اسرائیل برده شدند گزارش شد که چند کودك مسیحی از رومانی دز1995چند سال بعد در 
ق رابین، نخست شخصی اسحااو زمانی منشی .  این پرونده دستگیر شدمود اسدي، شهروند اسرائیلی در ارتباط بامح

 و ارتباطات این کار نیاز به فعالیت گروهی.  او به تنهایی در این عمل شریک نبودهیقین است که. وزیر اسرائیل بوده
  او در رومانیا چه کار داشت؟ . گسترده داردقدرتمند و 

در ن فلسطینی د کودکااجسا" :نوشت 2000اکتبر  28عادل حمود نویسنده روزنامه مصري االهرام در 
با اي   او نتایج تحقیقاتش را در مقاله".دشون  میمرتبا در اسرائیل یافتاند  حالی که از خون خالی شده

 از عجایب  (اسنتزاف الدماء البشریه... من عجائب الیهود ": عنوان 
   . منتشر کرد").سازند  می192نان فطیرودیان از خون انسان هیهود، ی

آنها تقاضاي عذرخواهی رسمی مصر، تادیب این نویسنده، و . میان یهودیان برانگیختاین مقاله خشم عظیمی در 
  .هاي مالی آمریکا به مصر را کردندقطع کمک

 قصاوت اسرائیلیان در کشتن کودکان و زنان حامله بسیار و باور نکردنیهاي   نمونهحاال شاید کمی بیشتر و بهتر
  .  در فلسطین تنها یک نمونه استناکودکان نابیبمباران مدرسه . را درك کنید

و اند   قربانی انسان توسط یهودیان را گزارش داده،کشورها و تمدنها در طول تاریخهمانطور که دیدیم بسیاري 
 مانند  و کشورهاهاتقریبا از تمامی تمدن. نداتاریخی به این موضوع اعتراف کردههاي برجسته بسیاري شخصیت

گزارش مناسک قربانی ... مصر، آمریکا، اردن، سوریه، ایتالیا، اسپانیا، پرتقال، استرالیا و رومانی، روسیه، فرانسه، 
 این مزخرفات را داشته، دیوانه بوده،توطئه ست، اینکه همه اینها توهم کدام درست ا. توسط یهودیان منتشر شده

ودیان دست دارند؟ یا اینکه حقیقتی در توطئه علیه یههمگی  و نفرت از یهودیان بیان کرده وسمیتیزمبخاطر آنتی
  پشت ماجرا و آتشی پشت این دود عظیم است؟

  :نویسد  می194" افسانه قربانی انسان توسط یهودیان" در کتابش 193ریچارد پو چیاخیا

                                                           
192 Matzo 
193 Richard Po-Chia Hsia 
194 The Myth of Jewish Ritual Murder 
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  ".حتی خون حیوان. کنند  نمی یهودیان هیچوقت از خون استفاده" 

  :نویسد  می کرده وقضرا نت، درست یک صفحه بعد، حرف خود  در صفحه هش اما خود او

 بر  اسماي خداوند در قرون وسطی و اوایل دوران مدرن، در میان یهودیان شرقی، از خون ختنه براي نوشتن"
  ".شد  می استفادههاطلسمروي 

داروي " ز خون خشک شده بز به عنوان گفت که ا195 که خاخام رسپونسادهد  میحه ادامهفدر همان ص وي
  . کند  می استفاده"عمومی

 لورد ایگن، رهبر یک فرقه شیطانی.   یهودي بود196.)بوهم(پرستی هالیوودي مدرن، آنتون الوي گذار شیطانپایه
کنید متوجه اگر به نقش شیطانی ستاره پنج پر واژگون با بافومت، شیطان باستانی، در آن نگاه . ، نیز یهودي بوددیگر

  شوید  میحروف عبري در دورادور آن

  
 درخواست دولت روسیه تزاري کتابش درباره قربانی انسان توسط یهودیان را بهنیزدکتر دال فتیم همانطور که گ

هرا یهودي آور مناسک شیطانی را در کتابش ذکر کرده که توسط افراد ظا ع او بسیاري از جزئیات تهو.نوشت
  .ندهستر مهم  هنوز بسیا، بسیاري را کشف کرد که با وجود قدمت کار ويدال نکات. گرفت  میصورت

 2012 تا سال همین گزارشات تخمین می زنند. آمار مفقودین در جهان اول حیرت انگیز استگزارشات رسمی 
اگرچه . سیدیک میلیون نفر در سال خواهد ربیش از به در آمریکا فقط  گزارش شده يمفقود کودکانتعداد 
 اما تعداد بسیاري نیز باشد،می اعضاي خانواده موارد، فرار از خانه یا دزدیده شدن توسط سایراین  از تعدادي

آمار رسمی کودکان مفقودي در کانادا و .ه هیچگاه خبر و اثري از آنها یافت نشده و نخواهد شدک هستندکودکانی 
 .اروپا نیز حیرت انگیز است

                                                           
195 Responsa 
196 Anton LaVey (Boehm) 
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  نخست وزیر کانادا و دوستان

گند کار چنان باال گرفت که نخست وزیر . ت در استرالیا رفتار دولت با به خصوص کودکان بومی معروف اس
عمده گزارشات دال بر . گویند که این اعمال هنوز ادامه داردچند سال قبل عذرخواهی رسمی نمود، اما شواهد می
اما همین باید ذهنیت . اندقطعا طبق معمول تمام داستان را نگفته. استفاده از آنها در آزمایشهاي دارویی و ژنتیکی بود

کنند، انتظار دارید بینند و ذبح میوقتی کودکان سفیدپوست مسیحی را مثل بزغاله می. ن را برایتان روشن کندآقایا
   عقب مانده احترامی قایل شوند؟ "بومیان"براي 

 درست از گوش و چشم و  براي آنها که - تر در مقاله اشاره به علنی بودن این مسایلگفتیم بزغاله، و جایی قبل(
 که امروزه بسیار عمومی براي اطالق به "kid -کید"کلمه . ها کردیم در لغات و سمبل -کنند استفاده میمغز خود 

 به فظی که در انگلیسی صحیح براي اشارهجالب است چطور ل. باشد می"بزغاله"رود به معنی کودکان به کار می
ارتباط آن . شود به کار گرفته می- child –ودك رود، امروزه رسما به جاي فرزند و کفرزند بز، بزغاله، به کار می

 است، "احشام" نامیدن آنها، که همان - goyim – با باورهاي آقایان درباره حیوان بودن هرکه از آنها نیست و گویم
 آموزش عمومی و سطح فکر مردمی هاي امروز،در نسل) ها (انگیز زباناي از وضع تاسفاین هم لطیفه. جالب است

خواهد  می. گیرند بدون فکر درباره معنی و مفهوم آن چیزروند و از هر چیز جدیدي بهره میموج پیش میکه با 
ایم اگر بگوییم چنین مردمی حقیقتا باورهاي کسانی که آنها را  دور گفته.یک لغت باشد یا یک موسیقی یا یک نماد

 )کنند؟انند درباره خود ثابت میخوحیوان می
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چنین مردمی . مندي خود استفاده نکنند چیزي بهتر از حیواناتی بدون هوشمندي نیستندمردمی که از هوش"
  197. میلتون ویلیام کوپر –            ".هاي روي میز اند، با انتخاب و رضایت خودشانحیواناتی حمال و استیک

 

  

 

 

 

 

  

                                                           
197 Milton William Cooper 

شاهد باش : کتاب او .  خود و سازمان اطالعاتی مردمی شبکه رادیوییگذارپایهافسر اطالعاتی سابق نیروي دریایی، یکی از فعاالن به دنبال حقیقت و 
وي توسط . شود که هر دو در اینترنت قابل دسترسند بسیار توصیه می"بابل رازآلود"یک اسب رنگ پریده را، و مجموعه رادیویی وي با نام 

  . به قتل رسیداشآي در بیرون خانه.بی.ماموران لباس شخصی اف
Behold a Pale Horse : 
http://www.4shared.com/file/122131293/692b528a/_Ebook_-_English__William_Cooper_-_Behold_a_Pale_Horse.html 
Mystery Babylon Series : 
http://thepiratebay.org/torrent/4162433/William_Cooper_s_Mystery_Babylon_Series 
 

http://www.4shared.com/file/122131293/692b528a/_Ebook_-_English__William_Cooper_-_Behold_a_Pale_Horse.html
http://thepiratebay.org/torrent/4162433/William_Cooper_s_Mystery_Babylon_Series
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  جادو

مسئله از این هم بدتر . نیست این سوراخ خرگوش وحشتناك آلیس در سرزمین عجایب  پایانی برايگویی
عمدا با چنین اهدافی در این دهند بسیاري کودکان  نشان می دیگريگزارشات و شواهد بسیار .شود می
 است،هاي جنسی آئینی که جزئی کلیدي از تمام فرق رازآمیز طی مراسمتوسط اعضا . شوندها درست می فرقه
مدارك و . شوند ثبت و شناسایی رسمی تا سن مورد نیاز بزرگ میشان بسته شده، متولد شده، و بدون هیچهاينطفه

سرپرست و یتیم که تحت یهمچنین بسیاري کودکان ب.  استموجودحقیقت وحشتناك این کودکان گمنام  شواهد
از . گیرندهستند نیز براي این امور مورد استفاده قرار می و دولتی یخصوصها و مراکز بهزیستی کفالت دولت

گونه اخبار ایناز چند ساله اخیر انفجاري . باشدزاري و تجاوزهاي جنسی گرفته تا آخر خط که قربانی میکودك آ
 بیشتر از تجاوزهاي ، مسئلهجالب اینجاست که.  متمرکز اند کلیساي کاتولیکها برامور برپا شده که بسیاري از آن

ها در تر سکوت همین رسانه از این جالب.دکننو علنا در مقابل گزارشات دیگر سکوت می شودجنسی بیان نمی
گزارشاتی که حتی در خود اسرائیل توسط فرزندان . ها استمقابل گزارشات وحشتناکتر از نقاط دیگر، مثال کنیسه

 از اهداف بسیار قدیمی آقایان بوده که به نظر ضربه به کلیساي کاتولیکنفوذ و . شوندها منتشر میخود خاخام
هاي رسمی هاي پر سر و صدایی که با سکوت کامل در رسانهیکی از نمونه .به موفقیت انجام شدهرسد امروزه  می

 و باالترین "ینمحترم"درگیري بسیاري از . است در اسکاتلند 198 پرونده کودکی به نام هالی گریگروبرو است
هستند در این سرپرست یاز کودکان بمقامات دولتی و غیر دولتی و حتی دست داشتن کسانی که مامور مراقبت 

هاي مستقل دنیا دنبال  و رسانهمردماي از عدهتحسین برانگیز توسط  ی این مسئله به صورت.اعمال شنیع آشکار شده
                                                           
198 Holly Greig 



77 

 

  :در اینجا جا دارد که مقاله مهم محقق انگلیسی، دیوید آیک، درباره این موضوع را ضمیمه کنیم. شودمی

*** 

  2010 مارچ 2شنبه سه

  اصل بافت شبکه: پرستیو شیطانآزاري کودك

 نوشته دیوید آیک

http://www.davidicke.com/articles/child-abuse-mainmenu-74/31148-paedophilia-and-satanism--the-fabric-of-the-web 

ي هاک و شُها سورپرایزچههایی که زیر آنها پنهان است وحشتمشاهده ها و برداشتن سنگتا به حال طی 
 .رسدپرستی می رابطه آن با شیطانآزاري واي مقیاس کودكام، اما قلیلی از آنها به پنکرده دریافت شماري که بی

ی ا شناخت وسعت و اساس است، امگیرد یک مسئلهی که این امر صورت میقتحقی.  آنمقیاس: ه مهم استلماین ک
 درباره  با مردم کشور50در بیش از طی تحقیقاتم من  .آور استهکبودن آن براي قدرت حاکم در تمام دنیا حقیقتا شُ

د و آنها که شناسن که آزارگران را می ماجراهایی، داخلاندآنها که اذیت شده. اماین موضوعات صحبت کرده
همه اینها را کنار هم بگذار و وضعیت تا حد ممکن روشن . اندزندگیشان را وقف آشکار کردن این شیطان کرده

 این .دارندار حاکم را در هر کشوري نگه میتپرستی سیمانی هستند که ساخکودك آزاري و شیطان: است
دهند که پرستان را تشکیل میآزاران و شیطان کودكازجهانی اي  و شبکهاند با یکدیگر در تماس"ملی"هاي  شبکه
دست از اگر کسی بخواهد خارج شود یا .  نیز هستندمراقب یکدیگرکنند همانطور که به نظام کنترل خدمت میهمه 

. دهندلو اش میبا مدارکی که از او دارند شود یا  می"خودکشی"یا : داند، خوب عواقب را میاطاعت بکشد
پرست کنترل آزار و شیطان کودك"رهبران" نژادپرست از طریق سیاستمداران و  توسط این طایفهدولتهاي جهان

 که اسناد و ايشیاطین در سایههاي این آدمهاي در سایه را ندارند، شوند، کسانی که جرات رویارویی با خواست می
  .در دست دارند  به اندازه کافیرانمایشی آلت دست مدارك کافی براي نابودي این رهبران 

 هاي  فرقه- پرستی از یکی از لژها در بستر مرگ شیطانات که اعتراففته پیش در استرالیا سندي آشکار شدچند ه
 سال تحقیقات من در این 15  باویدگ می که آنچهرسد چرا کهمیحقیقتا واقعی به نظر .  بود-دنیرده باالي سی

 و اجازه هد معرفی شبندي شده با دقت ردهداران بر اساس ساختاريسیاستم": گویداین سند می. مسایل میزان است
 کودکان کوچکی که توسط ."راز کوچک ما"گویند و به این می .یابند که قربانیانشان را انتخاب کنندمی

در . گیرندشوند به سرعت براي قربانی مورد استفاده قرار می میاذیتسیاستمداران در سرتاسر جهان معیوب و 
 ". چرا که استرالیا هنوز یک سرزمین بکر و وحشی استشوند،رالیا اجساد به ندرت کشف میاست

http://www.davidicke.com/articles/child-abuse-mainmenu-74/31148-paedophilia-and-satanism--the-fabric-of-the-web
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تسهیالت سوزاندن ) انداین دو شبکه از پایه با هم مرتبط( آزاران پرستان و کودكتر شیطاندر مناطق شلوغ
  .کنند می"گم"د دارند که در آنها شواهد را اجسا

آزاران در مقامات کلیدي عمومی پرستان و کودكشیطان.  این ماجرا نیستندافتهیو حالت سازمانمردم متوجه نظم 
  .شودوزیران نیز میجمهورها و نخستاین مقامات شامل رئیس. شوند تا فعالیتهاي گروه را پنهان کنندقرار داده می

  
   هیث"کشبچه"تد 

آزار پرست کودك به عنوان یک شیطان نخست وزیر اکنون وفات یافته انگلیس، تد هیث، را1998از سال من 
شناسم، از جمله دیگران را هم می.  نیست او به هیچ وجه یک استثنا"رده باال"ي ام، و در نمونه هاقاتل معرفی کرده

  .کسی که مدتی طوالنی در همان مقام فعال بود

، مددکاران اجتماعی و فاتها، دفاتر و، دادگاه"قانون"ها، دفاتر ملی و محلی  دولت در واقعهااین شبکه
دارند که در هنگام نیاز بتوانند هم کنند و دکترهاي خود را هاي حقوقی و غیره را کنترل میبهزیستی، شرکت

  .احتی بپوشانندیقت آنچه بر کسی رفته است را به رحق

ها براي اعضاي بچه. امرا یافته همیشگی ام همان ساختار یا تحقیقات دیگران را خواندهامهر وقت تحقیق کرده
هایشان بخواهند هاي کودکان و دیگر منابع، و اگر خود آنها یا خانوادهشوند، از طریق خانه فرستاده می"جامعه"مهم 

هاي اجتماعی و قضایی روبرو  پلیس، سرویسسوي با دیواري از مقاومت از ،آنچه پیش آمده را آشکار کنند
  .شوند می

آزار را در ایالت اوماها کشف کرد کامپ، معروف است که محفلی کودكلیو دسناتور سابق نبراسکا، جان دب
این طی تحقیق وي درباره فساد مالی یک . شدی رده باال و سیاستمداران طراز اول آمریکایی مییمل اعضااکه ش

وماها خواه رده باال به نام الرنس کینگ صورت گرفت، کسی که اتحادیه اعتبار فدرال جمعی را در اجمهوري
  .گرداند می
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او .  خواند، اما کارش بیشتر از اینها بود1988 و 1984خواهان در کینگ سرود ملی را در گردهمایی جمهوري

  .کرد میراي سیاستمداران و دیگران بچه تامینب

مخصوصا واشنگتن تایمز،  حقیقت شروع به آشکار شدن کرد و حتی چندین روزنامه اصلی، 80از اواخر دهه 
   .دکرمیم را متهبوش  - رژیم ریگان کههایی زدندتیتر

  
آزار کتابهایم و رادیو به عنوان یک کودكاشاره به بوش پدر بسیار مهم است چرا که من طی سالها او را در 

سی گفتم، خیر، دوبار چنین گفتم، و .بی.من یکبار روي رادیو زنده بی. امدهنده و قاتل نام بردهاي، شکنجهزنجیره
  .حقیقت در چند روزنامه ملی چاپ شداین 

 هیچ یک از آنها نیامد پیش من و .د چرا که آنها، خب، احمق هستندها داستان را به صورت مسخره نوشتنروزنامه
 فاحشه بر روي مسائل مسخره تمرکز "نخبگان" حال، همانطور که در همین. که خب، بیشتر بگو برایماننگفت 

  .گیرندمیقرار  استفاده، شکنجه و قتل ءانگیز مورد سویرتها در مقیاسی حکنند، بچه می
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  بوش پدر

  
  بوش پسر در حال لذت از این نمایش معصومانه

  

و طبق اظهار خودش، قربانی   اطالعاتی آمریکا بردگی کرده وهاي کنترل ذهن که در برنامه199تی اوبراینیک
نگره آمریکا ارائه شد،  که در اصل به ک200ب مستندشو بسیاري دیگر را در کتاپدر بوش   ،بوده MKULTRAپروژه 
  : شرح داده راکردلی، میاو اینجا آنچه بوش مرتبا با دخترش، کِ.  کردفاش

از این براي کنترل . دزمی از او حرف اشهاي جنسی استفادهء او آشکارا درباره سو کهموارد دیدمن در بسیاري م.. ."
                                                           
199 Cathy O'Brien 
200 TranceFormation of America (1995) 
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باز به اندازه کافی نابودکننده جمهوري بچهمورد تجاوز قرار گرفتن توسط رئیسعواقب روانی . کردندمن استفاده می
 را با استفاده از وسایل پیچیده الکترونیکی و دارویی بیشتر ]دخترم [لیهاي روانی بر روي ذهن کِکهستند، اما بوش شُ

زد و وضع لی می روي کِ را"من مراقبت هستم" و "خواهی بگویی؟به کی می"هاي بوش همچنین برچسب. کرد می
  "...اندلی کشیده کوچکشد در مقابل آنچه کِام  من در کودکی ازهایی که استفادهءسو. کرد را تشدید میمستاصل

  

به اندازه کافی وحشتناك هستند،  مرد مریض باشد یکاگر تنها نتیجه اعمال لی آمده آنچه بر کتی و دخترش کِ
   .دنگیریا بر بسیاري کودکان صورت میروزانه در تمام دناعمال اما این 

هایش در که هیچکس بعد از افشاگري Svaliخانم هاي این زن را مطابقت دهید با اعترافات مشابه شما بروید گفته[
آزاري و که هر سه اینها چطور، پرده از اسرار کودك Mary Anneمورد سرنوشت او اطالع موثقی ندارد و نیز خانم 

  ].ند برداشتپرست شیطانهايایلومناتیسیاستمداران و ا توسط قربانی کردن آنه

سیاسی، اطالعاتی و نظامی کشور شما نیز دقیقا هاي  شبکه،خوانیدهرجاي دنیا که هستید و این خبرنامه را می
. خواهند تحقیق کنندس از عواقب میشنوید، مگر از طریق آنهایی که بدون تراش نمیما درباره ش.دنکنچنین می

خواهی، با اطمینان تحقیق و دادبه با اجازه ندادن : بنددتان می در را روي صورت، سیستمبخاطر این دیواري که گفتم
 هیچوقت نتیجه ندهند، بادر دست خودشان بوده و شوند که شروع میاي ی رسم از اینکه تحقیقاتحاصل کردن

هاي اصلی که عالقه به کار د آن عده قلیلی در رسانه و با تهدیخواهندشتن کسانی که عدالت را میدید، حتی کته
  .ها دارندروي این داستان

پرستی و قتل در نبراسکا، با  استفاده کودکان، شیطانءسو:  فرانکلینمخفی کاري: جان دکامپ در کتابش
 شد که دولت، پلیس و شامل کسانی می،آزارپرست و کودكدهد که محفل شیطانتوضیح میکامل جزئیات 

 بسیاري از . اي وجود داشت که عدالت را متوقف کند"دیوار"کردند و به این صورت هاي اوماها را کنترل می رسانه
 . ماهی بزرگها را آشکار خواهد کرد،شوند چرا که پیگیري قانونی آنهاها نیز حمایت میماهی کوچک
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ه خصوصی، گري کارادوري به عنوان گاآیک کمیته مخصوص دولتی نبراسکا باالخره مشغول تحقیق شد و کار

 .د کشته شش طی تحقیقاتدنبال حقیقت بوده، چرا که قعاارسد که او وبه نظر می. م گشتمحقق رهبر استخدا
  .کرد در وسط هوا در ایلینویز نقص فنی پیدا کردهواپیماي کوچکی که خلبانی می

 ساخت "توطئه سکوت"ي الرنس کینگ به نام اي درباره ماجرا دقیقه56 یک مستند تلویزیون استان یورکشایر
تمام  در لحظه آخر برنامه را متوقف کرده و دستور نابودي اما. ر شبکه دیسکاوري نیز پخش شودکه قرار بود د

  201.توانید آن را اینجا ببینید و میحداقل یکی نابود نشد،. دادندها را  نسخه

مسئله  : ین آن مشغول کار رویش هستیمیه با هدف انتقام از مسبب من و بقند کهانرسرا به داستانی میتمام اینها م 
  .این یک نمونه کالسیک براي همگان است تا بیدار شوند. ، هالی گریگدانسندرم داراي بیماري دختر 

 استفاده از ءپرستی و سواي مشهور به شیطانکرد، منطقههالی در آبردین در منطقه گرامپیان اسکاتلند زندگی می
هاي آریستوکراتیک اسکاتلندي  مرکزي جهانی براي این امور است و بسیاري از خاندان،اسکاتلند در کل. انکودک

 .یدي طوالنی در این امور دارند

                                                           
201 http://www.youtube.com/watch?v=ggxiBWv4xYE  

http://www.youtube.com/watch?v=ggxiBWv4xYE
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  پرستیآزاري و شیطاناسکاتلند، مرکزي جهانی براي کودك

سواران معبد پس از شه. نامندي نمیر فراماسوناسکاتی  کهنجهت طریقتبزرگترین جامعه مخفی جهان را بی
در . رودرابطه اسکاتلندي با این امور اینقدر عقب می. جا سر بیرون آوردندن از ای1307شسته شدن از فرانسه در 

  .حقیقت حتی فراي این

یا دیگر جوامع مخفی /یابید که فراماسونري و پرستی تحقیق کنید، میآزاري و شیطانهر وقت شما درباره کودك
 قلب دولتهاي آزاري اسکاتلندي که درستی و کودكپراین شامل محفل شیطان! هر دفعه. ندشوباالخره رو می

 دورتر از ،آزاران را ببینیدپرستان و کودكخواهید النه شیطاناگر می .شودنیز میجاي دارد اسکاتلند و بریتانیا 
 همین دلیل است که سکوت هب. اندین اسکاتلند و آمریکا و همه جا چن. را نگردیدا و پارلمانمحفل حاکم بریتانی

 آنها از آشکار شدن .کنند تحقیر و اذیت میهر خانواده یا کودکی را که بخواهد حقیقت را آشکار کندو  کرده
   .ترسندخود می
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آزار فراماسون به نام توماس همیلتون وارد دبستان دانبلین اسکاتلند شد این مخصوصا درست است وقتی یک بچه

ه وضعیت داشت، چرا کهمیلتون نباید اسلحه می.  تیر باران کرد1996 مارچ 14ك و یک معلم را در  کود16و 
 اما روابط سیاسی و فراماسونی وي اطمینان حاصل .آزاري وي براي پلیس شناخته شده بودروانی و تمایالت کودك

کرد، خب دوستان ر که همیلتون می کنید، همانطوتامین وقتی شما براي رده باالها کودك. کردند که چنین نشود
 سال قفل 100پوشی عظیم شروع شد و مدارك مربوط به پرونده براي یک پرده. قدرتمندي نیز خواهید داشت

  ! نگران نباشید. یک تصادففقط . شدند

اي مخفی اي مخفی در داخل جامعهآزاري در داخل فراماسونري همانند جامعهپرستی و کودكمحفل شیطان
 اعظم در حقیقت این یک استاد. دانند چه خبر است و بسیاري از فراماسونها، حتی بعضی رده باالها، نمیردهعمل ک

 رسمی درباره قتل عام دانبلین، که توسط لرد کالن صورت "تحقیق"اسکاتی سابق، لورد برتون، بود که گفت 
ن اطالعات کلیدي را سرکوب کرد تا از ها گفت که تحقیق کالرد برتون به رسانهل. هگرفت، یک مخفی کاري بود

 تعلق داشتند 202"لتیو سوسایتیاسپکیو"ه گروهی فوق ماسونی به نام هاي حقوقی رده باال که باي شخصیتعده
ضاي اصلی محفل حقوقی درگیر تحقیق و جامعه بین اعاحتمالی  من از ارتباطی " :لرد برتون گفت. مراقبت کند

 پس من قبول ،اد شدجایگ  روابط ماسونی در دانشگاه ادینبوراین جامعه از طریق .ام آگاه شدهمخفی اسپکولتیو
هاي  اعضاي این جامعه مرموز شامل لرد کالن و تعدادي قضات دیگر، رئیس." ارتباطی در آنجا باشددارم که شاید

. شناخت، بودندمیپلیس، وکال، به عالوه وزیر سابق دولت و رئیس ناتو، لرد رابرتسون، که توماس همیلتون را 
  . تهدید شدخودش نیز نظرات لرد برتون البته طبق معمول رد، محکوم و

                                                           
202 Speculative Society 
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 .کنداند که سیستم چطور از خودش مراقبت می طی سالها از نزدیک دیده،204، آن و مادرش203هالی گریگ

 ءرد سوی وحشتناك موتآزاران به خرج عدالت براي کودکانی که به صورپرستان و کودكشیطانمراقبت از 
 چارلز مکی، و دیگران عضو محفل، براي بیش از ده سال اذیت هالی توسط پدرش، دنیس. اند گرفتهاستفاده قرار

  .از خانه به دور بردچارلز مکی  هالی را بخاطر خشونت ،اینجا بود که آن. شده بود تا اینکه باالخره به مادرش گفت

کودکان . رش او را تهدید به قتل سگ و مادرش کرده بودهیچ نگفته بود چرا که پدطی سالها هالی گفت که 
همان . گیرندپرستان مورد هدف قرار میآزاران و شیطانمخصوصا توسط کودك  –دانسندروم  –مانده ذهنی عقب
  :گوید چنین می"پرستاعترافات یک شیطان"سند 

هاي الیق منحرف نیاز به تحریکر نوع رابطه عجیب جنسی مورد تشویق و جستجو قرار گرفته چرا که سه..."
. گیرندهاي شیطانی به کار میها و روانیان را در سرتاسر جهان در جشنماندهکودکان، پیرها، عقب. قویتري دارند

در استرالیا و در آنچه سابقا شوروي بود، پورن مربوط به . کندمسیر دست چپ به تمام سالیق و نیازها خدمت می
تقریبا هر دو ماه یک دي وي دي پورن جدید مربوط به  ...ند بازاري در حال گسترش دارددار دانسندرم آنها که 

                                                           
203 Hollie Greig 
204 Anne 



86 

 

  ".وقتش رسیده که نیست شوند. اینها کسانی هستند که دنیاي مارا می چرخاندند. آیدماندگان بیرون میعقب

  
این افراد شامل یک شریف . ها و کسانی که نام برده بود به پلیس رفتند استفادهءهالی و مادرش براي گزارش سو

دار، پرستار و مددکاران نشان، حساب، اعضاي رده باالي پلیس، وکال، یک آتش)یک قاضی رده باال(اسکاتی 
در معبدي متعلق به همچنین گرفت و هاي این افراد صورت میاو گفت که تجاوزات در خانه. شدنداجتماعی می

دان دارند شاهدینی عالی هستند چرا سندرم د این است که کسانی که داننچیزي که اکثر مردم نمی. طریقت اسکاتی
اما دیوار یکبار . توانند داستانی دروغین سرهم کنندبسیار با دقت مشاهده و ضبط کرده و در حقیقت نمیوقایع را که 

 نمادین اتريپلیس گرامپیان نخواست تحقیق کند و وقتی تحت فشار قرار گرفت نیز جز یک تئ. دیگر باال رفت
  .تحقیقی نکرد

  
در آبردین ن ا مقام حقوقی منطقه گرامپی،خواستبعد داستان الیش آنگیولینی را داریم، که وقتی هالی عدالت می

آنگیولینی ادعا کرده که در زمان پرونده در این .  صورت بگیرد یا خیرگیرد دادخواهیتصمیم میکه  کسی .دبو
اسناد رسمی در تمام این موارد چیزي دیگر . ت و هیچ چیزي به خاطر نداردمقام نبود، هیچ ربطی با ماجرا نداش

  .گویند می
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  دانی است؟سندرم اي یک دختر هایتان متهم به تجاوز زنجیرهتوانید بدانید که یکی از شریفچطور شما نمی

ط پلیس قرار با وجود آنکه بسیاري مدارك وجود داشت و کسانی که هالی نام برد هیچگاه مورد مصاحبه توس
  .پیگیري پرونده هالی وجود ندارددفتر آنگیولینی اعالم کرد که شواهد کافی براي  .نگرفتند

 چاپ 2001 آنگیولینی در آبردین در سال دورانجالب است که داستانی عجیب در روزنامه دیلی تلگراف طی  
  205.کنددادستان از دختري ده ساله در پرونده جنسی عذرخواهی می: شد

رفتن کرده بود نامه  استفاده قرار گءگوید که چطور دفتر خانم به دختري دیگر که ادعاي مورد سوه میمقال
  . کند"عذرخواهی" که پرونده را متوقف کرده بود "ايیتلیاقبی"نوشته تا از 

 پرونده  که یک شریف به دلیل تاخیر در رسیدن)حدود سه سال( این پرونده دفتر آنگیولینی چنان طول داد بر سر
این شریف که بود؟ همانی که هالی گریگ به عنوان یکی از متجاوزان اصلی نام برده .  آن را دور انداخت،به دادگاه

این هفته روشن شد که پرونده پسري هفت "روزنامه دیلی تلگراف همچنین در همان زمان گزارش داد که  . بود
پارلمان  ". در رسیدن به دادگاه در آبردین دور انداخته شدهرتجاوز قرار گرفته به دلیل تاخیساله که ظاهرا مورد 

باالترین مقام قضایی به سمت دادستان کل اسکاتلند،  2006 اکتبر 5 را در 206الیش آنگیولینیم خان ،اسکاتلند
 در مقام جدیدش نیز تصمیم گرفت که پرونده کسانی که هالی گریگ 2009 او در دسامبر .، منصوب کرداسکاتلند

  .برده پیگیري نشودنام 

دایی هالی، رابرت گریگ، به صورتی مرموز . در تمام این پرونده آشکار است گفتن به تحقیق و دادخواهی "نه"
در گزارشات شاهدین بسیار .  جان داد،وقتی هالی هنوز تحت آزار بود، 1997 سالسوزي ماشین دردر یک آتش

ابرت گریک به دلیل تنفس دود مرده و هیچ تحقیقی که رپزشک قانونی حکم داد . ضد و نقیض وجود داشت
 کسب  قانونیپزشکیرسمی اي از گزارش کپیباالخره پس از سالها جنگ مادر هالی و حامیانش . صورت نگرفت

ها نشان از ضربه.  شکستهاشقسه سینه فهایی جدي به سر دریافت کرده وضربهداد رابرت گریگ کردند که نشان می
از بعد . اي که از آن نفرت داشتنوشیدنی.  به زور در گلویش ریخته شده بود)ویسکی(الکل . ددسته کلنگ داشتن

رابرت گریگ آشکارا به قتل رسیده بود و با این حال هیچ . او را در ماشینی در حال سوختن انداختندتمام اینها 
ش رد روزي وقتی پ داییشهالی به مادرش گفت که. تحقیقی توسط پلیس بسیار فاسد گرامپیان صورت نگرفت

جالب اینجاست که یکی از کسانی که .  استفاده از او بود وارد شده و دعوایی بزرگ پیش آمده بودءمشغول سو
 مورد تهدید و تحقیر ،هالی و مادرش پس از گزارش پرونده.  کرد، پدر هالی بود"پیدا"ماشین در حال سوختن را 

                                                           
205 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1331711/Procurator-apologises-to-girl-10-in-sex-case.html  
206 Elish Angiolini 

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1331711/Procurator-apologises-to-girl-10-in-sex-case.html
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 و  را گرفته، سوزن زده و برده"آن"، هروانشناسی که جلو درشان ظاهر شدقرار گرفتند، از جمله از طریق یک واحد 
. نگلیس فرار کردند به ابود که هالی و مادرشپس از این . خانه کردندش در یک دیوانهیداربا ناکامی سعی در نگه

. شان فرار کنندخانههاي شجاع از  و مادرش باید براي فرار از این اسکاتلنديیدانسندرم  یک دختر !فکرش را بکنید
  .یدا حقیقتا احمق،اید، حقیقتا اید، احمقهایی که دست روي دست گذاشتهشما آقایان و خانم

 او مشغول به .ستان به هالی و آن بسیار کمک کردیک ژورنالیست و مجري به نام رابرت گرین در انگل
سی طی ساخت مستندي براي .بی.بی. شدآوري شواهد و مدارك و همه نوع فشار بر محفل مریض اسکاتلندي  جمع
سی، پانوراما، به پیش آنها .بی.سی در اسکاتلند و برنامه مهم حوادث روز بی.بی.سی اسکاتلند، رادیوي بی.بی.بی

هاي دیگري از رفت و گزارشگر اصلی به آنها گفت که همچنین پروندههمه چیز خوب پیش می. رفت
بعد، ناگهان روزي خبرنگار تماس ! ند نیستخب، سخت نیست چرا که کم. دان اسکاتلند را رو کردهآزاري در کودك

توانند روي هالی گریگ یا هر تحقیق مربوط به اند و دیگر نمیتهدید شده. اندگرفت و گفت برنامه را کنسل کرده
رابرت . سی اخراج خواهند شد.بی.سه نفر کارمند بیاین اگر چنین کنند . آزاري در اسکاتلند کار کنندکودك

اش براي  او در فوریه براي ادامه برنامه. نامزد شودن، آبردین،ا نماینده پایتخت گرمپیه عنوانگرین برنامه دارد که ب
کالین مک کراچر، رئیس پلیسی است که  .ن او را دستگیر کردنداعدالت براي هالی به شهر رفت، اما پلیس گرامپی

کرد دستگیر  پلیس باید میما رابرت گرین را براي انجام دادن کاري کهوانست آزار هالی گریگ را پیگیري کند اتن
کودکان شمال شرقی رئیس کمیته حفاظت از خواهید کرد؟ باور کنید چیست؟ شغل دیگر این آقا فکر می. کرد

  !!اسکاتلند

 در ی بلند باالرفتار کند و در عین حال نامچرا کسی باید در رابطه با پرونده هالی گریگ و رابرت گرین چنین 
  .امکردهکه من . باشد؟ شاید بتوانید این معما را حل کنیدداشته  "حفاظت از کودکان"

هایی همانند یوکی کالم، که آنها داستان را از وقتی ما از ماجراي رابرت گرین خبردار شدیم، من و سایت
ن کردیم تا بدانند که چه از پلیس گرامپیاند، شروع به تشویق مردم براي تماس یا ایمیل با مرکنزدیک دنبال کرده

این مهم . خوردگذاشتند زنگ جدیدي میظاهرا چنان شد که براي یک آخر هفته کامل تا گوشی را می. خبر است
  .ترسند عمومی شدن موضوع و آگاهی مردم است چرا که چیزي که این آدمها بیش از هر چیز از آن می،است

خواهند  شوند، هر چه میاند و از این هم بیشتر میخواستند آشکار شدهاز آنچه میآنها تا همین جایش بسیار بیش 
توانید از شود که می استفاده می گشاد اینقدر این اتهام در اسکاتلند. زدند"برهم زنی صلح"ام به رابرت اته. بکنند

ا به صورتی خصوصی در دادگاهی  دادگاه رحتیپلیس و دفتر حقوقی دولت . آن براي تقریبا هر چیزي استفاده کنید
به مردم و . گرفت، برگزار کردندآنجا صورت میدر خود  مایلی آبردین، که معموال باید 15در دهی کوچک در 
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 !مثل تمام قلدرها ترسو اند. تلندي اسکا و ترور قلدراناي از فساداین است نمونه. خبرنگاران اجازه ورود ندادند
به . دارو دستور دادند که اجازه تکرار نامها و شواهد مربوط به پرونده هالی گریگ را ندرابرت را موقتا آزاد کردند 

ت براي دختري گناه که به دنبال عدالدهد مردي بیپلیسی که ترجیح می. اش در انگلیس نیز حمله کردندانهخ
خواهید شواهد می. قیق کندکه درباره آنکه چه بر سر آن بچه آمده تح ن به جاي آ،را اذیت کند  استیدانسندرم 

  . آقایان؟ هیچ شرمی نداریدرا نابود کنید

اند یک  یک شرکت حقوقی مهم اسکاتلندي سایت یوکی کالم را بخاطر آنچه درباره هالی و رابرت چاپ کرده
  الیش آنگیولینیدادستان کل گویند که وکیلمی. لوي و مکري استحقوقی، نام این شرکت . سري تهدید کرده

اما او که دادستان آبردین  .اند تهدید به پیگیري قانونی کرده او با پرونده هالی گریگ ربط داده شود نام و اگرندهست
شود که به همین  شود نام او را نبرد؟ گزارش می پس چطور می!االترین مقام قضایی اسکاتلند استبود و حاال هم ب
  .اند اند و با گوگل نیز تماس گرفتهخطار دادها) بی جربزگان(هاي رسمی اسکاتلند صورت به رسانه

  
شریف گرامی بیوکانن، که توسط هالی گریگ نام برده  مکري به یوکی کالم، از از لوي و هیک نامهمچنین 

فرستد آقاي ري که این اخطارها را میوکیل شرکت لوي و مک. تما وکیل او نیز هستند پس ح.کند یاد میشده بود،
 کشته شدند را وکالت 1996هاي آنهایی که توسط توماس هامیلتون در دانلین در همان که خانوادهپیتر واتسن است، 
واتسن نیز همانند کالن . شود نقشی کلیدي در کمیته تحقیق لرد کالن عضو اسپکولتیو سوسایتی داشتهکرد و گفته می

  .در دانشگاه ادینبرگ حقوق خوانده

اري هواپیماي الکربی را بر عهده ذگ درباره بمب"تحقیق"بانیان در هاي قرانوادهواتسن همچنین وکالت خ
که کار توسط سرویسهاي اطالعاتی اي را زندانی کردند تا حقیقت آنتحقیقی که بخاطر آن یک لیبی. گرفت

اره فاجعه  درب"تحقیق"واتسن همین نقش را در . آمریکا، بریتانیا و تقریبا به طور قطع اسرائیلی انجام شده را بپوشانند
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 ادینبورگ و ! دیگر به رهبري عضو اسپکولتیو سوسایتی، لرد کالن"تحقیق"نفتی پایپر آلفا بر عهده گرفت، یک 
وزیر انگلیس، گوردون براون، نخست. آیند باال میهادانشگاهش، مخصوصا دپارتمان حقوق، مرتب در این ماجرا

  . ست و پدرش نیز در دانشگاه ادینبورگ حقوق خواندهدانشجوي آنجا بوده و تونی بلر نیز متولد همان شهر ا

  
از  فعلی اسکاتلندي، کنی مک آسکیل، وکیل سابقی در لوي و مک ري است، و یکی دیگر "عدالت"وزیر 

آزاري پاسخ مک آسکیل به تقاضاهاي حرکت علیه محفل کودك.  دانشگاه ادینبرگالتحصیالن حقوقغفار
 در حقیقت هر کسی را که عدالت را براي هالی این. دنا از پارلمان اسکاتلند بگذراناسکاتلند چنین بوده که الیحه ر

  .کنندکند، چرا که دولت و پلیس تحقیق نمی خفه می،را بخواهدقرار گرفته گریگ و دیگر کودکان مورد تجاوز 

  
پس از ق، رابرت گرین هم له رفی ب".تواند جرمی عمیقا ترسناك براي قربانیان باشد میقلدر بازي": گویداو می

اما تجاوزات .  بهت بگویدتواند این رامین اشعور دولت تو و پلیس گرامپی بیشدن توسط نیروي قضاییاذیت 
  .اي به کودکان کمی بدتر استزنجیره

  گیرد؟ن مورد تحقیق قرار نمیاچرا این موضوع توسط دولت تو یا پلیس گرامپی

  شود؟ن پیگیري نمیافی شده و توسط پلیس گرامپیچرا قتل آشکار مربوط به پرونده مخ
  .شرمکنی اي بیشان مییست آقاي عدالت؟ خفههاي معقول چپاسخ تو به این سوال

المجراهی، در اخبار  باسط علی الکربی، عبدال"رسمی"ار ذگ براي آزادي بمب2009مک آسکیل در آگوست 
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هنوز در هنگام نوشتن این مقاله . ( چند هفته براي زندگی داردگفتند تنها  چرا که می"آمیزمحبت" به دالیل .بود
 189تواند چنین کند وقتی  واکنش نشان داد که چطور مک آسکیل مینمایشی اوباما با وحشتی.) ده استزن

  .آمریکایی در الکربی جان دادند

این .  نداشت"محبت" به د شد هیچ ربطیاي که بنده خدا ناگهان آزا که دلیل اصلیکنماما بنده پیشنهاد می
  .داندو اوباما نیز این را خوب می. آقایان هیچ یک از اینها را ندارند

 داستان رسمی ، داشته باشد، وکیلش گفته بود که این دادگاه2009 در دومیقرار بود او دادگاه تجدید نظر 
  :بودجزو شواهد آنان اینها . الکربی را نابود خواهد کرد

 اسنادي که از تیم دفاعی سابقا –ي که ظاهرا بمب الکربی را منفجر کرد ایمر مبو اربوط به ت سازمان سیا ماسناد
  .مخفی نگه داشته شده بودند

  . میلیون دالر دریافت کرده بود2تونی گاچی شاهد اصلی پرونده ظاهرا براي شهادت علیه مجراهی 

 میلیون دالر پیشنهاد داد تا شهادت بدهد که 4 او  به1991آي در سال .بی.ادوین بولیر، مالک شرکت مبو، گفت که اف
  . اي بوده که به لیبی فروخته شده13-تی.اس.ی از تایمرهاي مبو امئباقیمانده تایمر پیدا شده در نزدیکی صحنه سقوط جز

 دزدیده و آن 1989 قسم خورد که نمونه تایمر مذکور را در 2007اولریچ المپرت، کارمند سابق مبو، در جوالي 
  . فروخته".کردرسما درباره پرونده الکربی تحقیق می"ا به شخصی که ر

کرد در مقابل آزادي  را آشکار می، و بیشتر،تجدید نظري را که تمام این شواهددادگاه عبدالباسط علی المجراهی 
 چه کسی را  ؟"آمیزمحبت". هااخل چرخهایی در دهایی در داخل چرخچرخ.  رها کرد"آمیزمحبتدالیل "بر اساس 

اند داستانی  اش را محاصره کردهآنچه بر هالی گریگ آمده و تمام مسایلی که پرونده. ید؟ این است داستاناه کردخر
این پتانسیل بازکردن . دست برودگذارم این یکی از  نمی.داندام که خدا میاست که آنقدر در سرتاسر دنیا تکرار کرده

  .و باید چنین شود.  که سیاست بریتانیا و فراي آن را خواهد پوشاند را داردیکرممملو از  قوطی چنان

  .عدالت براي تمام کودکان. عدالت براي هالی

***  

.  چه خبر است"در حال توسعه" یا "جهان سوم" کشورهاي درداند خدا می چنین است،"جهان اول"اگر وضع 
 که ،باشد میزدها فلسطین و دیگر کشورهاي بحرانعراق، افغانستان و خصوصاز همه بدتر وضع مناطق جنگی همانند 

دزدیده شده و براي انجام مناسک شیطانی به کشورهاي دیگر منتقل   آنهااز چه تعداد کودکان معصوم داندخدا می
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اجساد کودکان " : نوشت2000 اکتبر 28مگر این عادل حمود نویسنده روزنامه مصري االهرام نبود که در . اندشده
؟ شما این را تعمیم بدهید به تمامی "شوند اند مرتبا در اسرائیل یافت می در حالی که از خون خالی شدهفلسطینی 

همانطور که  . استریکایی و سایر احزاب شیطان به آنها باز شدهزده که پاي سربازان اسرائیلی و آمکشورهاي جنگ
، شوندهاي عمومی گزارش میغیره که در رسانهها و آزارياي کودکان، کودكهاي زنجیرهبسیاري از قتلگفتیم 

دانیم که سیاست رسمی پلیس این است که در در آمریکا حداقل می. اند سانسور شدهکمی تا قسمتی یا عمدتا
 کند اشاره میپرستان هیچ گزارشی که به اینگونه بودن آنها رویارویی با جنایات مربوط به فرق رازآلود و شیطان

محیط، اي به و هیچ اشاره. تجاوز. قتل. شوند منتشر می"سکوالر"اینگونه جنایات تحت عناوین . ابدعمومی نیر انتشا
 سوال و درزهاي ،هنگام رویارویی. شوددر محیط آن کشف شده نمیو جسد ریبی که جرم فضا و مراسم عجیب و غ

ي در آن ا کورههر دهامروزه اي که هآور است در جامعاین خنده. آورند عمدتا سالمت جمعی را بهانه می،گاه گاه
هاي رازآلود ترین آئین است و کثیف تحت نامها و فرق متفاوتپرستیمناسک هفتگی شیطانلژهاي رسمی و داراي 

مصریان، سگ  که مجسمه عظیم خداي در کشوري. پردازند به تبلیغ خود می" و بیانآزادي عقیده"با استفاده از 
ها پایکوبی بازان در خیابانبازان و کودكشود، همجنس برپا می207در فرودگاه دنور  "مردگان" خداي یس،بآنو
 کند و رسما فعالیت می208 انجمن عشق پسران و مردانکنند، و تقاضاي پایین آوردن سن قانونی را میهدکر

 و هر شودداده نمیس اجازه دعا خواندن در مدار در عین حال .کنند مراسمهاي خود را تبلیغ میاپرستان علن شیطان
در دنیایی که سکوالر . شوددگی محو میهاي فرهنگ دینی و به خصوص مسیحیت بیشتر و بیشتر از زنروز نشانه

این مسئله . ورندزنند گردانندگان این دنیا تا خرخره در این مسائل غوطهخوانند و دم از جدایی دین و سیاست می می
ي خواننده هنگام مصاحبه درباره کابالیست شدنش گفت که  مدونا. ت استتر از یهودیقدیمی. فراي یهودیت است

  .آدم استشیاطین و نفرتشان از بنیاین مسئله به قدمت ... بله .  تر از دین است"قدیمی"این فراي دین و 

                                                           
207 Denver Airport 

208 http://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Man/Boy_Love_Association 
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  آنوبیس در لندن

  
  با چمدانش در نیویورك
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  در فرودگاه بین المللی دنور

  کنندهمراه نمایشگاه فرعون توتان خامون در تمام دنیا روانه میاین سگ سیاه را به بهانه و 

  .مثال بزنیمرا دیگر مهم یک نمونه  

و پر از درختان بسیار قدیمی رد اي با طبیعت زیبا منطقه. کواي است در شمال سان فرانسیس منطقه209بوهمین گروو
 ام شناخته شده به عنوان مکان تعطیلی تابستانیاالیدر این منطقه ملک خصوصی عظیمی وجود دارد که از قدیم. 210وود

همه  بسیاري .شایعاتی عجیب پیرامون آن در جریان بودهمیشه .  بسیاري از سران ثروت و قدرت جهانکامال مردانه
سر و صداهاي . شدندآمدند و تحت حفاظت رسمی پلیس در میان جنگل ناپدید می میجاساله از همه جاي دنیا به آن

گذرد توسط معروفترین درز مستند آنچه در آنجا میباالخره .  و خالصه داستانی مرموز بودرسیدش میعجیب به گو
او توانست مخفیانه به آنجا وارد شده و از یکی از مراسم عمومی .  صورت گرفت211شخصی به نام آلکس جونز

  .   و قضاوت کنیدیدهد بهتر است خود .گذرد نیستمی قادر به توصیف آنچه آنجا لغات و نثر حقیر من. لمبرداري کندفی

http://www.metacafe.com/watch/533214/bohemian_grove_footage/ 
http://www.youtube.com/watch?v=P_PAqT2JZOw&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=C9k3iDVvyJU&feature=related 

 

                                                           
209 Bohemian Grove 
210 Redwood trees 
211 Alex Jones 

http://www.metacafe.com/watch/533214/bohemian_grove_footage/
http://www.youtube.com/watch?v=P_PAqT2JZOw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C9k3iDVvyJU&feature=related
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بگوییم . را شاهدیدقربانی انسان نمایش در همین مراسم شما یک . دقت کنید که این یک مراسم عمومی بود
هاي  انداختن یک تمثیل در آتش در پاي مولوخ و صداي جیغ و ضجه! این چه تئاتري است؟. اش تئاتر استهمه

 حاکی از اعمالی بسیار گزارشات. ست تازه واردها و برايعمومینمایش  این  تازه.دردآور و تشویق حضار
  .  استوحشتناکتر براي خواص

، ان، مهندسهادکترعلما، ، ان، شاهزادگاناینها بانکدار.  شما را در دست دارند و زندگیماین آقایان اموال و سها
دنیاي امروزند که بسیاري آنها را موفق و  هايبهترینخالصه  و شناسان، نویسندگانجامعه، انسیاستمدارمعماران، 

  بیش از کارمند و کارگري هیچگاهریزند و تازه خون و عرق می، براي مثل آنها شدن.کنندالگو حساب می
مرحله رسیدن هم، با فواید دنیوي حاصل از آن، آبهاي همین به  و براي هدش نخدمتگزار و دست به سینه برایشان

 اینها سرنوشت شما و فرزندانتان را در .کنندشکنند و براي هم نوشابه باز میدهانشان روان است، سر و دست می
 شهروندان عزیز و مطیع براي تعطیالت شما.  اتمی را در دست دارنديهاها و بمباینها کلید موشک. انددست گرفته

بازي،  مشغول همجنسروند گرووآقایان می. کنیدو باربکیو درست میکباب روید دریا، روید شمال، میمی
 مولوخرا  آن !)تصادفا(شان و قربانی کردن به یک مجسمه جغد عظیم که کننده خستههاي 212"دغدغه"سوزاندن 

انجام  گنجددر ذهنتان هم نمیبازي که آنجا نهایت همجنس" :گفت این اعتراف خود نیکسون بود که می.نامندمی
  ."...شودمی

                                                           
212 Cremation of Care Ceremenoy 
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  .  نیکسون راست مرد ایستاده سمت، و است2فیلمهاي رده  دورانی که هنوز بازیگرریگان، مرد ایستاده، سمت چپ 
  .ه پلوتونیوم را به شما هدیه داد کسی است کسمت چپ نیکسون،
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  جمهور آمریکا ژنرال و رئیس–آیزنهاور 

  
  محافظت دولت از ملک پس از معروف شدن مکان و تظاهرات مردم

  
  بوش و کارمندان سازمان سیا در بوهمین گروو
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  . انددر این مکان حاضر شده نشان داده شده همه افراد. دهند را نشان میواقعیتوب  اما خ تصویر مونتاژ اند،سه این 

   . و بلر، راکفلر، بیل گیتسکلینتون. مک کین. بوش. اوباما

بنجامین فرانکلین آمریکایی مدتی در لندن اقامت . ها را در اینجا به پایان آوریماي دیگر هم بگوییم و نمونهلطیفه
، اي که در آن سکونت داشتخانهدي  میلیون پون1,9با خرج چندین سال پیش تصمیم به تعمیر و بازسازي . داشت

 هنگام کار ماجرایی شبیه به ماجراي آن کنیسه نیویورکی خیابان آلدریچ به .، گرفتند٢١٣در نزدیکی میدان ترافالگر
 تاي آنان کودك شش. در محترم آمریکا پیدا کردنداین پکارگران باقیمانده ده جسد را در خانه . وقوع پیوست

 هاي زیرزمینی دفن شدهدهند اجساد بیشتري نیز در آشپزخانهند که محققان احتمال می در زمان خبر نوشت.بودند
گفتند چون آقا دانشمند بوده .  باشددشوار برایتان  االن دیگر نباید،اي که داده شد رسمی حدس زدن بهانه.ندشاب

                                                           
213 36 Craven Street, close to Trafalgar Square. 
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زحمت تحقیق و مطالعه درباره  که یاما کس.  آوردهتشریح و مطالعات علمیش به خانهاحتماال این اجساد را براي 
. ترند خواهد رسیدکنندهفرانکلین و ارتباطاتش با فرق و محافل مخفی را بکشد احتماال به توضیحات دیگري که قانع

  .ها و مناسک رازآمیز داشت اشراف انگلیسی و دستهایی که در آئین٢١٤مثال ارتباطاتش با کلوپ آتش جهنم

  
  صحبت درباره اجساد پیدا شده در خانه فرانکلیندیوید آیک محقق انگلیسی هنگام 

 و "خوب" ، و شیطان"بد" ،به این صورت خداي خالق. پیروان این فرق شیطانی نگاهشان معکوس است
اخالقی تنها هاي  که قید باور دارنداینها . داستان این است. شود  می"اخالقاستقالل از " و "آزادي"دهنده  هدیه

آموزد که اخالق جزئی از قوانین  در حالیکه سنت می.ساخته و به آنها نیازي نیستها  نسانهایی است که ا"قرارداد"
بینی این نقطه کلیدي تفاوت جهان. همان امر قدسی. این همان شریعت هست. کندالهی است که هیچگاه تغییر نمی

هاي  فرقه باستانیشیطانی بینیجهان همان ،بینی مدرنجهانایم اگر بگوییم دور نگفته. بینی سنتی استمدرن و جهان
 و به صورتی ساده، آسان و با رنگ و لعابی جدید براي مردمی که با کرده که براي دنیاي مدرن بزك بود کذاییشان

با نسخه  تفاوت اصلی آن .دکردندهند عرضه جریان آب شنا کرده و زحمت مطالعه مطالب سردرد آور را به خود نمی
 فیلسوفان و متفکران اصلی آن زوم کنید که ،کافی است روي فروشندگان. بوداوراي ماده  و م"غیب"حذف عمومی 

                                                           
214 Hellfire Club 

ها اولین این کلوپ.  داشته و عمدتا در سیاست بودند"غیر اخالقی" ام، براي شخصیتهایی که عالقه به امور 18نام تعدادي کلوپ در بریتانیاي قرن 
سط سر فرانسیس داشوود تاسیس شد، که فرانکلین با این ها در انگلستان توترین نسخه این کلوپبدنام. توسط دوك وارتون و دوستان تاسیس شد

  .لژ ارتباط داشت
Do what thou wiltکه بعدا توسط آلیستر کرالی نیز علم شد و امروز "تلما"فلسفه معروف به . کشد بکنیعنی هر چه میلت می.  شعار این کلوپ بود 

     .شودمی به عنوان موزیک به خورد ملت داده Jay-zتوسط دلقکهایشان چون 
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  و اذعان به نیروهاي فوق ماده"غیب"ببینید خود آنها به نسخه عمومی ایمان نداشته و در خفا نسخه اصلی که شامل 
آموزند و بر اساس آن زندگی ره میبینی را تحت هزار نام و چهچه بسیار آنها که این جهان .کردنداست را اجرا می

دهند که هیچ چیز این  را به خود نمیتعقلهمانها که زحمت . دانندکنند و آن را دستاورد طبیعی دنیاي جدید می می
بریدن از امر و سنت الهی از تاریخی که ما . هیچ چیزش. نیستو طبیعی  ، جدید مدرن،"سکوالریزم"بینی و جهان
پس . کردندبرپا  که هاییپس از آتش. اندمردم گذاشتهو این کاله بزرگی است که سر . تر استشناسیم نیز قدیمی می

قوانینی را نوشتند که . اعالمیه حقوق بشر را نوشتند. خواهند دین و سیاست را جدا کنندگفتند می. از انقالب فرانسه
که بگویند ما نیازي به . اند  نوشته شدهیفاهدو با چه ااز کجا آمده دانند که این قوانین پرستند و نمیبسیاري امروزه می

ي  منطق و فکرهاي فلسفه، اشد، همان فرقی که بتاي درك از تاریخ فرق رازآمیز داشته بکسی که ذره. وحی نداریم
ه کالهی فهمد که چاند، میعضوشان بودهتا به امروز  از آغاز دهند،که امروزه به عنوان عقال و بزرگان به خورد ما می

دینی و بایست قوانین و اصول جدید را بر اساس بیخواستند دین و سیاست را جدا کنند پس میاگر می. سرش رفته
   .mystery schoolsبر اساس تعالیم . بر اساس تعالیم خود نوشتند. چنین کردند؟ خیر .آتئیسم بنویسند

  
عالمت مصري چشم .  عدد زندگی دوباره در تعالیم مخفی17 بند، 17در 1789 آگوست 26انسه اعالمیه حقوق انسان و شهروندان تائید شده توسط مجلس فر

فاسکیز، چوبهاي گره خورده به هم در (یک عالمت فاشیزم . دهدهورس، نشانی بسیار مهم در تمام فرق رازآمیز و مخصوصا ایلومناتی، در باالي اعالمیه جوالن می
هاي جنگ ستان به معنی فدا کردن شخص براي جمع و نیزه و تبر به معنی قدرت و سیطره دولت، که بعدا نشان معروف فاشیستمیان یک نیزه یا تبر، نشان روم با

 نشان مهم دیگري، که در انقالب فرانسه به کاله جاکوبیان نیز معروف شد، قرار phrygian hat  فریگیانهبر سر آن کال. ها نمایان استدوم شد، در وسط الیحه
  .بینیدبلعد، می، ماري که دم خود را میoroborousو در باالي کاله اوروبوروس . دارد
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  . اند براي این دستاورد بزرگ بشري و تصادفیها همه ابتکارات و تزئیناتی معصومانه این!اما نگران نباشید

 ه دادشان از آنها نجات شیطاندانند کهقیدهاي اخالقی را همچون بندهاي مزاحمی می illuminatiاین منورفکران  
   :به زبان بسیار ساده. استاز آشوب به آشوب بینی اینان جهان .تا آزادي و استقالل را به بشر هدیه کند

 . به زبان ماعصر کفر و جاهلیت. خواهند بکنندتوانستند هر غلطی میدر ابتدا هرج و مرج و آشوب بود و می - 1
  .عصر معصومیت و آزادي به زبان خودشان

توانستند هر یگر نمید. شریعت و قانون گذاشتند. ادیان توحیدي آمدند و زندگی را بسیار سخت کردند -2
بازي جمعی مست کنند و ماسک به صورت بزنند و همه با هم عشق دستهاي جماع کنند،غلطی بکنند، زیر هر بته

بعد این ادیان . بانی کنند و انبیا را بکشند کودکان غربا را قر،، در سر و صداي موسیقی و پایکوبی و سرمستیکنند
 ،  قانون، سنت و شریعت الهی را بهانه کردندها،الفت با آزادي و استقالل این بچه معصومساختگی به عنوان دلیل مخ

  . است"شیطانی" و "بد" و گفتند این کارها ختند و به لوسیفر تهمت زدندشیطان بد را سا

اینان .  دورانی خواهد بود که این ساختار افول خواهد کرد،رود که پس از این می باور ایلومناتی چنین پیش - 3
نابودي تمام ادیان و . مسخره کردنش. ان نابودي امر قدسی استهدفش. فعالترین نقش را در این دوران دارند

اش رین وسیلهمهمتاین مرحله . تا دینی نماند جز دینشان و پادشاهی نماند جز پادشاهشان. هاي سنتیحکومت
شود و بر هر آتشی دمیده اي تشویق میهر جرقه.  تا آشوب و انقالب کننددن مردم استرتحریک و عصبی ک

آتشی که از .  روشنایی نیست، دنیا را به آتش کشیدن است، از یک شعله نورانی همانطور که گفتند هدفشان.شود می
  .شوددرون آن ققنوسی جدید متولد می

  
هاي ایمان  ریشه–ها آتش در اذهان انسان"با عنوان   )Rhodesian( مز بیلینگتون، مسئول کتابخانه کنگره آمریکا و یک رودزین آکسفوردکتاب آقاي جی

 .باشد است به معنی کسی که تحت سیطره موجودي فراي مادي، عمدتا شیطان، میpossessed داستایوسکی گرفته، possessed عنوان را از کتاب "انقالبی
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هایی که عمدتا توسط جوامع به جایش ردي تقریبا نامرئی از ایده. کند روي وقایع تاریخی و دالیل اجتماعی تمرکز نمیونتبیلینگبرخالف بسیاري مورخان دیگر 
  :همان شعار فراماسونی. liberte, egalite, fraternite: هایی که در همان شعار انقالب فرانسه خالصه شدند ایده. گیردشوند را میرازآلود منتقل می

  .استقالل، برابري، برادري

  .باشد می»نظم از آشوب« فراماسونري نیز هست 33شان که شعار رده  طبق شعار باستانی نهاییهدف

  
Ordo ab chao = order out of chaos 

 نظم نوین ،ن آشوب از ای.کشندگیرد و حاال آقایان از این آشوب میل خود را بیرون می آشوب دنیا را می-4
 فکر .گیردش پاي میاشان و حکومت جهانیپادشاه. خیزد ققنوس بر می، از این آتش.کشندشان را بیرون میدنیوي
 اي رسمی نیز دیگر جلو آمده و مستندهکه رسانهاین فاجعه اقتصادي اخیر، همه رهبران پس از تصادفی بود کنیدمی
 شکستند و مثل بلبل همه عین هم ، با دمشان گردوهاي خبري پریدند جلو دوربین،ریزي شده بودهسازند که برنامهمی

  !؟و نباید آن را از دست داد "نظم نوین جهانی"ی فرصتی است براي درست کردن  که این عالخواندند

عصر آغاز پایان عصر کمیت و .  بازگشت به جاهلیت و کفر. استی جدید آشوباین نظم جدید در حقیقت
دجال .  ضد مسیح.خوانندمی "شیطان رجیم در ماسک خدا" ،آنچه در سنّت. هعکوس، تقلبی و چپکیفیت م
اما معنویت و دین . گردانندمعنویت و دین را بر می.  حاال اینها آقایند و موال با این تفاوت کهآشوب،. دروغگو
  .خودشان

اگر . داننده براي کسانی که قدر سادگی را میاي با نثر ساد خالصه.اي است از جهانبینی ایلومناتی این خالصه
 از کجا داي نیست که فردا بگویی بهانههیچو هیچ، . کتابها هست. منابع هست. خواهید بیشتر بدانید ارض اهللا واسعهمی
از ها مثل پیفرقهحقیقت این امور و این . م؟ زحمت بکش و تحقیق کن و به توضیح اول و دوم و سوم قانع نشویدانستمی

گویند فالنی  وقتی می. عاقل کسی است که به الیه اول راضی نشود.  استالیه الیه اما مهمتر از آن، !دهدبو می. است
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ی فیلتر قانع نشود به توضیحات رسم. برود سر متون اصلی. چنین گفت برود متن و خاطرات خود آن فالنی را بخواند
هاي خودش را خواهد بشناسد برود نوشتهنیوتون را می. را بخواندبرود تلمود اصلی . نویسند میشده که براي عموم

اگر گفتند چشم و مشعل و فالن چنین است راضی نشود و برود متون کابالیستی و فراماسونی را بخواند که آنها . بخواند
  تا کل عقب برود.آن تلویزیون لعنتی را خاموش کند و فکرش را به کار بگیرد. تواند بخواندتا می. بینندچطور می

علوم مختلف را بخواند تا تصویر را بهتر .  و متخصص یک قطعه پازل نشود روي یک نقطه تمرکز نکند.تصویر را ببیند
نگاهی به دنیایتان بیندازید و ببینید چقدر موفق . ها را ببیند و قضاوت کندعاقل کسی است که اعمال و نشانه 215.ببیند
 و "يبد" باحال و خوب شدن .صبیت مردم را ببینیدمها  و غم  و ها و جنگآشوب.  کنیداز اعمالشان قضاوت. اندبوده
هاي دینی و حکومتی  مسخره کردن و نابودي تمام نظام. چپه شدن همه چیز را ببینید. را ببینید"یخوب"آور شدن مالل

، کیفیت، و هاي رمانییاقوتنایابی . ي ببینیدااي و هر جنبهظهر الفساد فی البر و البحر را در هر گوشه. سنتی را ببینید
ساي کشورها در ظاهر و ؤتبدیل شدن ر. درد ظاهربینی در جامعه را به جان حس کنید. اوج پالستیکی کمیت را ببینید

 و نابودي پادشاهان سنتی. اند را ببینیدالشکل و قول که همه به نوعی به دنبال نظم نوین جهانیباطن به کارمندانی متحد
. اندالشکل را ببینید و ببینید در این میان کدام پادشاهان جان سالم به در بردهشان با کت شلوارهاي متحدجایگزینی

 .گیرندشان دورشان حلقه زده و عکس میالشکلها که کارمندان محلی متحدهمان

  
 الشکلملکه و دوستان و کارمندان متحد

                                                           
جهاد اکبر کند و حقیقتا به قرآن و اهل بیت ایمان آورد و چنگ زند و قلبش . خواهید؟ هیچ الزم نیست اینها را بخواندراهی راحتتر و سریعتر می 215

  .گیرد بدون آموختنعلم می. را براي خدا خاشع کند
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 باید به دو "قدرتمندترین رهبر دنیاي آزاد"چرا . بسیاري معنی این حرکت را درك نکردند. درجه به امپراطور ژاپن و عبداهللا سعودي 45اوباما در حال تعظیم 

   از خودکامگی است اینچنین کمر خم کند؟ وحشتناكپادشاه که یکی سمبلی

  . آورندند که سر از کار این آقایان در نمیاآنها که نفمیدند همانهایی

اینها چه کسی را در شرق باقی گذاشتند؟ خاندان سلطنتی .  است"خودشان" این نشانه علم اوباما به مرتبه حقیقی این دو پادشاه در جهان امروز، در بین شاید
 چرا باید مسلمانان کردند؟ چه کرد یا چه بود که جان سالم به در برد؟ و آل سعود حقیقتا کیستند که غربیان با اطمینان خاطر آنها را حاکم ارض مقدس ،ژاپن

  فرهنگ و سوسمارخوري بیش نیست؟ نماینده پر قدرتمندترین کشور دنیا در مقابل کسی تعظیم کند که به گفته خودشان عرب بی

 یهودیان خیبر، ریشه  درباره یهودي بودن آل سعود و بعضی دیگر حکام عرب، و ارتباط آنها به، که یکیشان به قتل رسید،هاي بعضی محققان سعوديآیا نوشته
  در حقیقت دارد؟
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بازگشت دانشمندانی که تا .  رشد عجیب و سریع معنویت را در دنیاي امروز ببینید،بینی محض پس از عصر مادي
شان به دست کم گرفتن آنها  به احترام به سنن باستانی و اذعان، و نابودي معنویت بودگراییدیروز تعصبشان بر مادي

 .هاي آقایان است، نه معنویت و سنت حقمان معنویت و سنت اما این چه بازگشتی است؟ این ه.ه کنیدظرا مالح
اما کیفیت و . ددگری بر میمعنویت. شودیتی دارد جایگزینش میکیف. منقضی شده. عصر کمیت محض به پایان رسیده

داستان لباس جدید . ان کورانشود مگر در میو این نمی. چالق و یک چشم. کاریکاتور و مسخره. معنویتی معکوس
   .ترندپادشاه را یادتان هست؟ پادشاه را چه کسانی ممکن است تشویق کنند؟ مردمی که خود از او لخت

پروسه . هدف همین است. تواند انجام دهدترین کاري است که کسی میقربانی انسان، یک کودك، شیطانی
 است، یا خدایی نیست، که همان  قبول کنید که خدا بداگر شمان، از دید آناچرا که . آزادي در چشم آنهااستقالل و 

تنها چیزي که مهم . چیزي به نام درست و غلط وجود ندارد. هیچ اخالقی وجود نداردپس ، در این صورت باشدمی
 تو حق داري همه چیز داشته حاال. نپیشرفت خودت به قیمت دیگرا. است همان اراده به سوي قدرت نیچه است

 "بد"  ،"سفها" و "عوام" در میان  سعی کنی به سوي چیزي که خارج از این بحثبایدتوانی، بلکه   میی، نه تنهاباش
 ات از "آزادي"و  "استقالل" تا .تالش کنی تا این ایمان جدیدت را مجسم کنیشود، باید   می دیده"شیطانی"و 

 و "بد"  عوامبقیهکه  را بدهی در هر امريات  تواناییزخدا را نشان دهی، تا عصیان کنی به پیروي از ابوالعاصین و پ
 در معنی این فیلم چیست؟ آن کلونل. 216"آخرالزماناینک ".  فیلم جالبی در این باره وجود دارد.بینند  می"شیطانی"

 ، شایدله که ب.تر از این حرفهاست داستان عمیق... نه د کهیبین  می اما در آخر داستان.م شیطانی استدر و م دنیاچشم
 به  که گردانش رادکن  می خود کلونل چنین توصیف.ا کشف کردهروي کرده، اما چیزي راین کلونل زیاده

همانند چیزي بلکه . نشدو ناراحت  او وحشت زده اما.  بریده بودندارها  ا دستهاي بچهجنآ که در دبر اي می دهکده
 توانایی اینکه مقید و اسیر چیزهایی که مردم ! این امر شد"نبوغ"او متوجه . رفت به مغزش فرو "از الماساي  گلوله"
.  مجاز است،به آن سواي  و متوجه شویم که اراده به سوي هدف و به کارگیري هر وسیله. نامند نشویم  می"اخالق"

  .کند  می توجیهاکه هدف وسیله ر

  

                                                           
216 Apocolypse now – Francis Ford Coppola 
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 نه تنها به امري  اکثر مردمکه دیگر   کردهیکاتور چنان کارا ر"بد" شیطان و ،مدرن و مخصوصا هالیوودفرهنگ 
 به اسم سازد  میین بستوقتی شرکت کدبري. بینند  می مسخرها این امور ر که هیچ، بلکه عقیده ندارندبد یا شیطانی

  ؟مچه بگوییبا هفت مزه،  ،"هفت گناه کشنده"

  
   گناه کشنده7هاي مگنوم با طعم یبستن

   را بپوش"عواقب" کن و "هگنا"نوشته شده شرت در تبلیغ تیدر پایین 

 بکشی، پس باید  خودت رانه هزاران نفر از شهروندا کاگر وسیله این است. کند  میه هدف وسیله را توجی
 شیاطین جن و انس .شوندآنها بزغاله و احشام حساب می. شوند در هر صورت آنها که شهروند حساب نمی.کشیب

از این . کند  می ثابت شان را"قدرت"این برایشان کالی را یادتان هست؟ تصویر .  انجام این کارها دردکنن  میافتخار
هرچه نزدیکتر و عزیزتر، . آدم و انداختنشان به جان یکدیگر استایجاد تفرقه در میان بنیهم تر بخشبهتر و لذت

تر ه چیزي دردناكکند؟ چ جدایی انداختن بین زن و شوهر را ذکر می،چرا قرآن کریم مشخصا از اعمال اینها. بهتر
  با گناه، با فساد،اندازند،گذارد؟ پس اختالف مییک زوج می بین  رحیماست از نابودي عشقی پاك که خداوند

مگر الرحمن نگفت که بهترینتان . هاها، ملتها، رنگها، شهرها، قومها، همسایه، نسلبین زن و شوهر، پدر و فرزند
ند؟ چه آسان باور کردید که وجود ندارند، و چه تبلیغی  شمایه اینها دشمنتان است؟ مگر نگفت کترین خداترس

زند بر سر آدم می هر گندي که بنی.اندازند اختالف می".وجود ندارد" بهتر از اینکه ،براي هر جاسوس و دشمنی
کالم ... اید را ندانستهمعرفتی نسبت به خدا نیست؟ قدر خدااما بی. زند هم بر سر خود زدهخود زده، و هر گلی که می

فرشتگان عذاب بر قوم لوط آمدند و گفتند جز یک خانه مسلمان در . شیطان در مورد اکثرتان درست از آب درآمد
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برید زنید و میکشید و میاید می؟ براي ساعتی اقامت در این دنیایی که ظاهري از آن شناختهاالن چه. بینشان نیافتیم
  . چه پست است این مخلوق خاکی. گفتیمگویند دیدید راست میو میخندانید و شیاطین را می

 نابودشدنی است، و لو ،که باطل. جوینداما چه زیبا گفت که در نهایت عاقبت براي بندگانی است که برتري نمی
  .کره المشرکون

  .که اگر در کل دنیا یک امام و یک پیرو راستین باشد هدف انجام شده

  .از خود شروع کنیم. حاضر شویم. ما غایبیم. غایب نیست. تالسالم هسامام علیه

************  

  

  

  
 "... به بانکداران صیهونیست ایمان داشتیم "



109 

 

 .ریا چیزي دیگ. شا یا قرآن،اشه ذکر ولیچحال . شدیدا الزم و واجب دیدیم ، راپایان دروند رحمن ذکر خدا

  . ما نیز مفاهیم را نمادین گذاشتیم، هستند حال که همه غرق در نمادهاي واژگون شیطانی.کندمیباز  رویتان بهاي از عالم نمادهاي الهی دریچهتصاویر زیر 
 

            
  دنصر من اهللا و فتح قریب و بشر المومنین یا محم                      " اسداهللا غالب"السالم   حضرت علی علیه

  )ما نیز باشد زمانتواند اشاره به امام می) ص(محمد (

  
  برگی بسیار زیبا از قرآن به خط کوفی قدیمی

  

  1431 رمضان الکریم 29فی   و اکملت بعد سنۀ بحمد اهللا1430رجب فی بدا 

   اهللا علیه و آله الطیبین الطاهرینی التماس دعا براي ظهور موالنا االمام الهادي المهدي سیف اهللا المنتقم صل

  نمودندکار کمک  در براي برادرانی که 

 .لعبد الحقیر المذنب ابا یعقوب غفراهللا له و ل

www.bidari-andishe.blogfa.com  

http://www.bidari-andishe.blogfa.com
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