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نهاي مسئله. كه صحبت هر روز نيستاي مسئله.به نام قرباني انساناي مسئلهبراين مقاله گذري است كه بسياري

وقادر  آن نه قادر به قبول به تصور آنند، نه قادر به درك آن و ابعاد . اين يك واقعيت است اما متاسفانه. وجود

رسد نه تنها از شدت آن كاسته نشده، بلكه سيرمي واقعيتي كه به نظر. واقعيتي تاريخي كه تا به امروز ادامه دارد

و در دنياي مدرن در مقياس و شيوه. شودمي ار بزرگتر انجامهايي بسي صعودي عظيمي به خود گرفته هايي به صورتها

و فراتر از تحليلبي،عجيب كه به چشم ناآشنا فقط وكه آنها("متفكران"هاي پاسخ به لطف جهانبيني سكوالر

و قدرت ربط به عواملي همانندرا همه چيز،كمي خود آن مومن به دين خود، اما به به چشم است،)دهندمي پول

و آئيني،و فرق رازآلود1غيب ح.دنرسمي به نظر كامال حساب شده و بحثازامروزه،الدر عين مقدار گزارش

و اين عميقا به دليل سيطره هر چه بيشتر سرطانن درباره اي وسايلبرل شيطانياعماعوامل پشت اين كاسته شده،

كن. ارتباطي است عم اگر كسي.ستاهارل ذهن كنترل وروديتآسانترين راه هاي ده وروديموفق به كنترل

خاطالعاتي يك شخص شو و اطالعاتي وي، يعني ذهن،هاي روجيد، عمده راتفكر در دست مرزهاي تحليل وي

و عقل خود وروديو اين چه راهبرد عالي(.گرفته به.)اي ندارنداي است براي مردمي كه فراي ذهن اين امروزه

و پرورش هاي سادگي توسط نظام طي. گيردمي جمعي صورتهاي سپس رسانهو اجباري آموزش بسياري پس از

ياراو تحقيق مطالعهيا، چه ديپلم چه دكترا،تحصيلدوران  كهمي چنان درگير زندگي عمدتا كنار گذشته شوند

و فراي مرزهاي نگهبانفرصت تفكر  مو"نگهبانان فكر"ي شده توسط عميق و فلسفهدرباره را ضوعاتي همانند تاريخ

مس،"غير معمول" به مطالب، چه برسد ندارند و ائل همانند و.2مرموزمخفي آنها هم كه سنگيني افتخارات مدارك

و مي و غير رسمي خود را بار كرده و القاب رسمي و تصوير تحصيالت كشند، چه بسياريشان كه در اصل دنبال اسم

و حقيقتو شهرت و نه علم مي. اند اش را شود، كنجكاوي ذاتي كودكانهخواهد راضي نميكه كسي كه حقيقت را

و دلش را با تعدد اسماي از شهرت ظاهري خيمه نميمرحلهكشد، در نمي و نظراتش در صفحات چاپيو رسم زند

و فيگورهاي عكس و صاحب. كندهايش خوش نميو مجازي و استادان نظران اينگونهدريغ كه بسياري از متفكران

مي. اند مي يك سيرك بزرگ كه همه قربان صدقه هم و براي هم كف اج زنندروند ميو و گردهمايي برپا الس

و جرات گفتن اشتباه كردم،، بسيار سخت،تكان خوردن از نظريات كاري سخت است. كنند براي كسي كه حوصله

نظ.، را نداردمن اشتباه كردم و كتاب گذاشتهرچه بسياري كه عمري را پاي فالن امروزه،و اين شكاف. انديه

مت. هاي علماوج گرفته در تمام عرصه ،نشيني از نظريات منقضي خود نيستندخصصان خشكي كه حاضر به عقببين

بيو آنها كه با سوال و و اگر جوابهايي مهم آن،كنندتر ارائه نميكننده هايي قانعپاسخ جلو آمده حداقل همانند

 
1 سوره بقره. الذين يومنون بالغيب  
2 Occult 
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و ريش كه بيداري اند مخاطبين مردمي. اندسفيدان خود را در ديواري نامرئي از جهل مركب حبس نكرده مردان

و پس از يكي دو معنوي و كمي، در حال نگاهيساي درشان در حال صورت گرفتن است ده تسلط جهانبيني مادي

و سنت و نگاهجديد به دنياي پيرامون خودند، با احترامي بيشتر نسبت به باستانيان و نظرات و ها هاي آنها به دنيا

و بحثدر رسانه.ش آشكار استااوج،اين شكاف در غرب.ءماورا و محققان هاي مستقل از كانالهاي رسمي، ها

و فعاليتشان تح و كنجكاوي و مخصوصا. برانگيز استينسكه سرزندگي اين شايد در هيچ امر بيش از تاريخ باستان

مي. مصرشناسي آشكار نباشد .طلبدهمينقدر اشاره اينجا بس است كه اين مبحث جايي ديگر

و رازشانهاي است كه فرقه حقيقت اين و مناسك پر رمز دي گذشته قدرتمن، به هنوز وجود دارند رازآلود

را.باستانيشان و آنها كه آقايان آنها كه رنه همان تفكري-نامندمي"توده" خوديكمبنا به تفكر در دنيايي كه عوام

كه تمدن مدرن به ناماي در سراشيبيزندگي-ناميده را نمود كامل زندگي در عصر كميتگنون به زيبايي آن 

و با سرعت  و وارونه به سوي پايينهمگان با شيفتگي ضدي ترين نقطه كه آن همان حكومت ضد همه چيز، دجال

و"توسعه"،3مسيح است از بيني همه چيز،شوند به ماديميقتشويها در دنيايي كه توده روند،مي به پيشيافته بريدن

و سود شخصي ذوب شدن در فردگرايي،كديگر،ي از،خودبيني مسخره كردن، خيرالحافظينو خداونددين بريدن

و  و"خرافات"باستانيان چهبي شان خ آقايانمعني ديدن هر ببرچسب و اسطوره به آن و افسانه زنند، در همين رافات

در،عصر و ثروتمندترين اشخاص دنياي به اصطالح مدرن ما، تا خرخره و رهبران دنيا، قدرتمندترين مناسك عجيب

و جادويي براي مراسم چه توضيحي داريد. ورندغوطهدنامنمي"خرافات"و آنچه غريب رازآلود كه هاي سحر

و يكي از مهم4آقاي جك پارسونز به هر شب در خانه،گذاران ناساترين پايه مخترع سوخت جامد موشك اش

 كرد؟مي برپا5همراهي دانشمندان پروژه منهتن

3 Rene Guenon, The Reign of Quantity and the Signs of the time 
و نشانه. رنه گنون  زمان) آخر(هاي قلمرو كميت

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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و پايه. پارسونز)جك(جان جيمخترع سوخت جامد  ال ناسا.پي.گزار

وو ديگران بسياري از دانشمندان نازي فوق برنامههاي چه توضيحي داريد براي فعاليت كه به آمريكا آمده

كه بيچاره گويدمي كه استادي محترم6آقاي اوپنهايمر اختيار گرفتند؟ افرادي همانند همانمهمترين پستها را در 

و  به فلسفه هندو پناه برد، بيچاره"معنويت"براي،بمب اتم از بابت"عذاب وجدان"خاطرب سخت رنجور بود

چه نمي اومي عجيب. كند دانست و روابط آقاي اوپنهايمر دانم كه  ترين با تاريكو امثالش يا اشاره نكند به تعلقات

و روابطرازآميزفلامح .را، يا نداند اين تعلقات

و انتقالشان به آمريكا به عالمت سواستيكا روي تابلوي چوبي دقت.7تحت پروژه پيپر كليپ،دانشمندان آلمان نازي متخصص موشك پس از جنگ جهاني

.اين عكس در آمريكا گرفته شده.كنيد

6 Oppenheimer 
7 Project Paperclip 
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چپ. پروژه منهتن"دانشمندان"  اوپنهايمر نفر دوم از

گفتميكه آقاي پارسونز"8پن"انسان بز نيمنيم"اي اسطوره"چه توضيحي داريد براي احضار خداي باستاني

ا آقايي كه پلوتونيوم را چه توضيحي داريد براي حضور حضرتد؟كنميز هر آزمايش موشك با جادو احضارقبل

و مناسك غريب مهمترين سردمداران دنيا كه هر تابستان در آنجا به دور مجسمه 10در بوهمين گروو9به دنيا هديه داد

و كارهامي عظيم سنگي يك جغد نامندمي 11اي"خمولو"او را همان،نام جغدي كه از بين اين همه. كنندمي رقصند

. كردندمي مردم كودكانشان را به او قرباني"باستان"ان دور كه در

ر دا ساي جمهورؤچه توضيحي داريد براي و و شاهزادگان رسندمي عادي به نظرنشمنداني كه در ظاهرو وزرا

 خطور"مدرن"و"عادي"كه به ذهن هيچ انسان كنندمييدگر هايروند آن كارمي اما وقتي به جايي دگر

. كند نمي

و كارهايي كه دقيقا، آميزمناسك راز كو جادو و ذره به ذره همان مناسكيكلمه به كه هزاران هزار سال اند لمه

وها ليست اين نمونه.شدمي پيش انجام بي. كه بايد مطرح شوداي مسئله اين طوالني است و بخاموشي ه خيالي نسبت

و نفرين خداوند از. است آن موجب خشم اسرائيل گفت به اينها بگو بني پيامبرانخداي بزرگي كه خطاب به يكي

به جاي آنكه.و شكمي پر از حرام تعفن گناهبا، اماكنندمي يند دعاآمي!اينقدر نيايند بيرون براي دعاي باران

من. به ديگر عزيزش گفت كه به ظالمين بگو من را ياد نكنند.شود بر اينهامي رحمت نازل كنم خشمم بيشتر بر

ميواجب است كه  و عذابم است بر ايشانياد كنم آنكه مرا ياد و ياد كردنم از ظالمين نزول غضب همان اين. كند،

و نهي از منكر است  اين. خورد توي سرشانمي كنند دعايشان خوبان هم اگر دعا،كه وقتي نشودامر به معروف

و ميزبانانشان شناساندن . اندهمه چيز را وارونه كرده.اند، چه بد قيمتيدر اين دنياست كه روحشان را فروخته شياطين

8 Pan 
9 Glenn T. Seaborg 
10 Bohemian Grove 
11 Molech 
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آ خواهند دنياميواند ديده"نور" شاندر كوريتاريكي را مردم هدف اينها كور كردن.دغشته كننرا به گندشان

و ملي مردمي كه شماره. هاي آماراعدادي محض در صفحه.اه"توده"به اند شريفي است كه تبديل كرده هاي ثبت

هپادشا تواندمي است كه مرد يك چشمانكور چرا كه تنها در ميان.شان بر نامهايشان مقدم استاجتماعيو امنيت 

:پس چه زيبا گفت آن كه فرمود.شود

و خون نيست و حاكمان دنيايي تاريكي است. نبرد ما عليه گوشت ،نبرد ما عليه عوامل، قدرتها

شياطين آسماني دنيوي ميزبانانعليه  

Ephesians 6:12 

مي اميدواريم اين خالصه و بالرّحمن پناه و مفيد باشد .بريم اگر چنين نيستي ساده سودمند

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

را گاه،اشو رو راستيدليل درستي، به١٢"تر استعجيب حقيقت از تخيل"كه معروف اين گفته ، بسياري

 هر از گاهي. كندميو پريشان ناراحت اند،دنياي مادي خود يافتهمخصوصا آنها كه به خيال خود جايي دنج در

و باورنكردني تيترهايي درباره اعماليها رسانه و شماد كه توسط انسانكننمي بيان وحشيانه ،هايي به ظاهر مثل من

كشمادراني كه بچه: اندبه وقوع پيوستهو محترم رمالن را.ندتهايشان را و حتي پدراني كه كودكشان سوزاندند

و اقوامشان را به صورتي ساديستيك قتل رااي عده الي قلوبچنين اعم. عام كردندكودكاني كه دوستان از مردم

و در عين حال مردم متمدن جهان را به حيرت وا كه.دارندمي عيان كرده رامي مردمي شناختيم،مي گويند فالني

اواصال !خيلي محترم بود. آمد نمي به

و قصاو اما درتعملي وجود دارد كه در وحشيانه بودن و آن باالي تمامي اعمال ديگر قرار داشتهاش  قرباني،

.است انسان كردن

آدر جنگلفقط گونه كارهاكنند كه اينمي تصور، به لطف هاليوود،بسياري گرچه مريكاي هاي انبوه آفريقا يا

چنين،جامعه"متمدن"شود كه يكي از اعضاي به اصطالحمي هر از گاهي كشفوقتي، اماگيردمي صورتجنوبي 

و خواري كه آدماند در ضميرشان جاي داده.شوندمي زدهمردم مرتب حيرت را انجام دادهايكار وحشيانه

12 The truth is stranger than fiction 
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بيخواري، خون بمي تمدن بومي صورتتنها درميان قبايل و قمع حمداهللا با فتح، متمدن كردنگرفت كه  شانو قلع

.ديگر اين مسائل نيز تقريبا ناياب شدند،توسط غربيان عزيز

و آئيني نيستدر تاريخ اين شناخته شده اما آناي هايي در شاخه كه چنين تندروي كه تقريبا هيچ دين انجام از

و نه نمايانگ،رازآلودداراي مناسكاي عمدتا شاخه،شده باشدن ر عمده پيروان راستين در اقليت

و آن و ترين با ايمانظاهردرتوسط آنها كه درد اينجاست كه اينكار اتفاقا، و مقيدترين

ميشدمي آن آئين بودند انجاممĤبترين مقدس و .شوده

م شاين و جنجالهدوضوع حتي شامل دين يهود نيز به تا دوران،برانگيزو تاريخ اين مسئله عجيب  عقب باستان

.رود مي

خطتر قديميشايد استاي اين مسئله است كه در طول تاريخ اتهام سنگيني قرباني انسان.و زبان از خود

بسيار محتاط آن بحث دربارهبه نسبتبسياري طبيعي است كه امروزه. اندبسيار به آن متهم شدهتندروان يهودي 

باالخره چرا يهوديان تندرو در گذشته. حداقل براي دو هزار سال بر دوش يهوديان سنگيني كرده اما اين اتهام. باشند

ن و باور دارند دارند درباره اين موضوع فكر كنندو شايد همين امروزه بايد انسان قرباني كنند؟ بسياري حتي دوست

گويند كه چنين ادعاهايي دروغهاييمي خود يهوديان نيز با سرعت. كه اين پروپاگانداي خالص ضد يهودي است

بي تكرار شدهها است كه طي قرن رو. اما اين داستان دو رو دارد. اساس استو از پايه آنيك كهي باور دارد

يك،قرباني انسان در يهوديت  چيزي كه از زمان آغازش. حقيقت استنه تنها پروپاگانداي ضد يهودي نيست، بلكه

د . اشتهاثري وحشتناك بر جامعه

و مراسم  گرفتن خون از كودكقرباني
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به شود شك كنند، اما نگاهي منصفانهمي شايد بعضي به مطالبي كه در اينجا عرضه به اين موضوع شما را بايد

و محققانه درباره موضوعاي در همين حال، مطالعه. فكر بيندازد مطمئن بسياري شكاكان را به حقيقت موضوع،عميق

.دنموخواهد 

اياز آنها اين حقيقت دارد كه بسياري آنتي(وديهضد،هان موضوع تحقيق كردند توسط صيهونيستكه درباره

واي عدهرسدمي لقبي كه به نظر. اندلقب گرفته)سميت و نبات نثار ديگران كرده براي بر هم زدن بحث همانند نقل

كه سميتآنتييكاما اگر. كنندمي استفاده كندمي پريشانيا گرفته وعي كه آنها را به انتقاددرباره هر موض بگويد

شود؟مي آسمان كمتر آبي،سميت اين را گفتهآسمان در روزي آفتابي آبي است، آيا چون يك به اصطالح آنتي

يتسمواقعا آنتي،گرچه بعضي كه درباره اين مطالب تحقيق كردند. عمدتا چنين استنيز هايي داستان چنين بحث

يهوديان بود كه بسياري از اين به ظاهرازاي عدهانجام قرباني انسان توسطو كشف حقيقي بودناين شايد اما بودند،

واز مردم را  سرپوش گذاشته شده موجود در ميان بعضيپس از درك اين راز. سميت كردآنتي مرز تعادل هل داد

باشد؟ باالخره اين جز نفرت داشته توانست احساسيمي چطور،عاديدر طول تاريخ، يك غير يهوديانيهودي

كه آنتي را شود،مي ناميده 13عمل شيطاني قرباني انسان، كه امروزه عمدتا قتل آئيني توسط يهوديان سميت نيست

كه با اين حال. دهدمي انجام و نه تنها آن يهودياناكثر جالب اينجاست  كه در معرض اتهامند،"اقليت تندرو"،

ازكنميي كه چنين اعمالي را گزارشغيريهوديانو"مزخرفات"اين موضوع را اندهكردشه سعي همي ند بدتر

.نشان دهند اين امرمجرمين 

و اذعانمي عمده مورخان و فرق كنند كه قرباني انسان در گذشتهمي دانند . رواج داشته در ميان بسياري از اديان

به صورت زنده به گناهان در آنجابياز بسياري قلب تپنده. گواهي بر اين مدعاستها 14معابد آلوده به خون آزتك

هايشان، از سينه"ي پرداراژدها"،16كوالكانيا 15كتزلكوتل عنوان قرباني به خداي اعظم تمدنهاي آمريكاي جنوبي،

بي.بيرون كشيده شد "مغز""مارهايش"كه"پادشاه هفت كشور" ضحاك اژدها"اسطوره"شباهت به تاريخي كه

.خورد نيستميرا جوانان

13 Jewish Ritual Murder 
14 Aztech 
15 Quetzelcoatl 
16 Kulakan the “feathered serpent” 
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 قرباني كردن انسان در بين آزتكها

حريص به نام"خدايان"گويند كه ساكنين اوليه ايرلند گروهيمي.جالب دارنداي"اسطوره"ايرلنديان نيز

را 17"فورموريان" .خواستندمي بودند كه هر سال دو سوم كودكان مردم

و وينستون چرچيل 18ها درويد آن 20و اسقف اعظم كانتنبري كليساي انگلستان 19نيز كه تا به امروز فعالند  كاهنين

و كودكي در زير پي دفن،هاي شناخته شده آنان در تاريخيكي از رسم. اندهستند، به اين كار شهرت داشتهبوده

ويساختمان يا  آن پاشيدن خون .همچنين سوزاندن در آتش.استبر

17 Formorians 
18 Druids 
19 Winston Churchill 
20 Archbishop of Cantenbury 
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 1908آگوست15. وينستون چرچيل هنگام ورود به لژ طريقه باستاني درويدها در قصر بلنهيم

 اسقف كانتنبري در لباس درويد

آنكه وجود دارد"ساتي"به نام آئين هندو عمليدر طبق گزارشاتي.كنندمي زنان خود را در آتش قرباني در

و كنندمي زندگيدر آن هندو كه يك ميليارد هنوز در بعضي نقاط هند اين عمل ،به عالوه.شودمي انجام زنده است

واليست نامه 21در وداها توانيدمي است كه هنوز هنوزشما ري خدايان تا. كنيدپيداا قرباني مورد عالقه هر يك

و هميشه اينمي انسان قرباني،23و شيوا،22كالي،هر ساله براي خداي مادرهندوانما"مدرن"همين دوران كردند

يك كودك 24هر جمعه در معبد شيوا در تنجور. كندمي تغذيهشيوا از گوشت انسانه كه بوددر هندويسم باور 

شد19در قرن تنها طور رسميبه اين عمل. كردندمي مذكر را قرباني .ام متوقف

21 Vedas 
22 Kali 
23 Shiva 
24 Tanjour 
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و شيوا و سرهاي بريده شده.كالي .اند دقت كنيدشدهاي كه گردنبند به جسد در حال سوختن

عجيب كشف شد كه بسياري را قرباني كرده بود، از جمله دانشجويياي همين چند سال پيش در مكزيك فرقه

 . 25آمريكايي به نام كيلروي

25 Mark Kilroy 
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هاي خاورميانه نيز همانند معادالن تمدن. باستاني است متاسفانه نيز"گهواره تمدن" سابقه اين عمل در خاورميانه

اين عمل عمدتا به صورت. قرباني انسان داشتند هاي مختلفاعظم خود آئيناندنيا براي خدايخود در تمام 

ا. گرفتمي سوزاندن شخص صورت درابراهيم عليه ابيناز انداختنهدف سحفاري.آتش همين بود السالم ر هاي

،در قبرستان سلطنتي شهر 1927السالم، در سال در شهر سومري اور، موطن حضرت ابراهيم عليه 26لئونارد وولي

.شواهدي گسترده از قرباني انسان را آشكار كرد

و برادر كه در عين.شدمي وجود داشت كه پرستشاي گانهسه،هاي باستاندر تقريبا تمامي تمدن يك خواهر

و فرزنددحال همسر نيز بودن ومي پدر. شان، كهمي اش تولد به پسريخواهر باكره/همسر ميرد با مادرش دهد

و جاي پدر را مي. است 27گانه در حقيقت پرستش خدايي ميراسهاين. گيردمي وصلت كرده و خدايي كه ميرد،

ما.شودمي سپس در كالبد پسرش زنده از اين همان به نظر تامردن به معني فروافتادن شيطان است، تولد دوباره اش،

و اهميت تاكيد اسالم بر صفات شايد حاال بيشتر.و برپا ايستادنش به باور آنها را"وحده"و"حي"معني اهللا تعالي

: درك كنيد، كه چرا اينقدر اين ذكر مهم است

ال يموتال شريك له،ال اله اال اهللا، وحده وحده وحده، و هو حي و يميت و له الحمد، يحي .له الملك

و القاب متفااين موجود آمريكاي جنوبي همان كتزلكوتل.است حاضروت در تمام تمدنهاي باستاني با نامها

و هوري، ايزسايرساو كه ذكرش رفت، است و تموز. 28سوس ، 31، ايشتر30مردوخ. 29نمرود، سميراميس

و غيره32دينوسيوس و فلس.، ، 34بريت-بعل/ بعل، 33باستان تحت نامهاي مولوخهاي طينياين خدا در ميان كنعانيان

.شدمي پرستشو غيره 35حداد

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 
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سيزيا مردگانس خداي سايراُ بعل خداي كنعانيان

.بود ملعون يكي از مراكز باستاني پرستش اين موجود)بك-بعل(همانطوركه از نامش پيداست 36شهر بعلبك

شد باستاني شهر بر معبد در اين 37رومي ژوپيترو عجيب معبد عظيم روميان از هيچ چيز در ساخت. بعل ساخته

و ها روي معابد بيش از صد هزار برده طي قرن. معابد عظيم اين شهر دريغ نكردند و معابد قوم اين شهر كار كردند

شدنامهاي روميشان، البته تحتخويش بعل نيز و باكوس:، به آن اضافه  . 38ونوس

 بازسازي مجموعه معابد بعلبك

و بين دو سلسله كوه دره بقاع قرار دارد كه يكي از نادرترين آثار تاريخي جهان را در خود نگهداري مي 36 .كند بعلبك در شرق كشور لبنان
37 Jupiter 
38 Venus & Bacchus 
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و كار هاي تراشيده شده در جهاناين سنگها بزرگترين سنگ. يكي از چندين سنگ عظيم به كار برده شده در معبد و چگونگي حمل رويشان هنوز اند،

و گمان .باشندميهاهاي سفارشي موجود است كه قادر به حمل وزن اين سنگامروزه تعداد كمي جرثقيل. موضوعي مورد بحث
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ب. در موزه ايران باستان بت سفالين ب. استعاره نيستند دوستان رب است يا شيطاني رجيم؟ اينها فقط اين.ل زده دقت كنيدغبه كودكي كه زير لغكودك زير

مي،معابدش،رازآميزي است كه براي اين موجود در فرقاما اين حقيقتي تاريخ،شايد استعاره از هزار زهر مار باشد .كردندكودك هم قرباني

و مدتها بعد از مسيحيت نيز و اعمال"مقدس" فاحشگان،بسياري مسيحيان در همين شهر شهيد شدند معبد

غ دستور مسيحي شدن 39باالخره امپراطور جاستينين. فعال بودندو زنده كفرآميز ديگر  سل تعميد اجباري را صادرو

و بزرگترين ستوناي از هاي كليديقسمت.كرد هايش را به قسطنطنيه براي به كار بردن در كليساي معبد را خراب

كه 40عظيم آياسوفيا و گنبد رفيع آن براي زماني طوالني يگانه.برد ساختخود يي عظمت فضاي داخلي اين كليسا

و.بود در بعضي تواريخ! گفت كه سليمان، بر تو فايق آمدمچنين كفرشداين كليسا تي جاستينين واردقگويند

و فتح شهر و به ند كه كليسا را ترك كرددمردم نوري را مشاهده نمو،قسطنطنيه آمده كه كمي پيش از پيروزي ه

و نشانه ترك روح. آسمان رفت و حمايت الهي از خود ديدندآنها آن را به فال بد گرفته سلطان محمد.القدس

و سپس كاخ سالطين روم شرقي، 41فاتح و امروزه) بيزانس(هنگام بازديد از اين كليسا كه در جوار وي قرار داشت

: خواندمسجد سلطان احمد جاي آن را گرفته، اين شعر فارسي را 

ميپرده زند بر طارم افراسياببوم نوبت مي  كند در قصر قيصر عنكبوتداري

39 Justinian 
40 Hagia Sophia, St. Sophia 
41 Sultan Mohammed (Mehmet) the Conqueror 
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و تبديل آن مهمترين مسجد امپراطوري حساب طي تاريخ عثماني.را دادمسجدبه وي دستور نظافت، تعمير

و نمازهاي جمعه نيز.تعدادي از سالطين را در جوارش دفن كردند.شد مي سالطين جديد در آنجا منصوب شده

و تعدادي از مشكالت مهندسي.شدآنجا برپا مي ش كه طي تاريخادر نگهداري آن سعي بسياري صورت گرفت

و ريزش گنبد به. شده بود را رفع كردندشمنجر به چندين خرابي الگوي معماري تمامي مساجد بعدي تبديل

و  و زيبايي آن داشتند سعي در فايق آمدن،بزرگ بعدي معمارانعثماني شد محمد فاتح گفته بود سلطان. بر عظمت

و. كسي كه اين مكان عبادت را از مسجد بودن برگرداند كه لعنت خدا باد بر پس از فروپاشي عثماني آتاتورك

و نه كليسا. بدل كردند"سكوالر"اي دوستانش آنجا را به موزه توضيحات ورودي موزهدرامروزه. نه مسجد

شايد نشاني از نظر برادران.ياد شده 42"فرقه"از اسالم نه به عنوان دين، بلكه به عنوان در تاريخچه بنا آياسوفيا 

.مبين الهي"فرقه"به اين 43شبتاي زوي"دين"

 جاستينين

42 “Islamic cult” mentioned in the panels relating the history of the monument. Witnessed January 2009 
43 Sabbatai Zevi 
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 نقاشي آياسوفيا در زمان عثماني

 رنسانس ونيزياثر بليني نقاش معروف. سلطان محمد فاتح
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و بيانات متعدد نويسندگان دنياي باستان ي همانند روميانو 44ني همانند هرودوتانيايون جملهمن،طبق شواهد

ژ45پلوتارك و و همان مردوخ استپو، بعل همان زئوس با اين شيطان نامهاي بسياري. يتر دارد كه ارتباطات همه آنها

.است"نوراني"، به معني 46"لوسيفر"درك كنيد كه ژوپيتر التين. در متون كالسيك قابل دسترسي است يكديگر

(اي نوراني ظاهر شودتواند به صورت فرشتهدر انجيل آمده كه شيطان مي در روايات ما نيز آمده كه خود شيطان.

او مي اين.)اما هدفش چيز ديگري است. است"ملك كريم"تواند تشويق به عبادت كند، طوري كه تصور كني

ونامنمي نورانيشان را بر اساس فلسفه وارونهاويوپرستندگان موجودي كه  نيآهم د، در حقيقت عين ظلمات

از اين همان خدايي است كه چند. ده شدهصريحا شيطان نامي اديان ابراهيمي كه در متون ديني مقدس است نمونه

و جغد بودگاو، قوچ، نمادينشهاي سمبل و هستندبز و هم جغد،مولوخ.ه و.شدمي نشان دادههم به صورت گاو

را به صورت ستوني بلندشااش در اينجا معذوريم آلت كه از توصيفن خدايي است كه بر اساس داستانياين هما

و .دپرستيدنمي ساخته

آتنها يك ستون است، اما براي آن آشنا 47ستوني كه براي ناآشنا و معني بهبا مفهوم اش در فرق مرتبه ن، بسته

به. رازآميز، معنايي كامال متفاوت دارد ستوني كه مسلمانان هر سال در موسم حج به عنوان نماد شيطان سه بار

و كم بودند آنان كه توجه كنند كه اينمي سنگسار آن يادبود"همان دقيقا زنندميي كه به آن سنگپرداختند،

همان.كنندمي رو به آن سوگند يادهمانند قبله از زمان ريگان آمريكاست كه رؤساي جمهورا آمريكا 48"نگتنيواش

و جاي مهم ديگر دنياسينت پيتر است كه در جلو كليساي  و در تقريبا هر شهر و الوان مختلف واتيكان قرار به اشكال

و به آنان كه معناي آن را و تسلي خاطرمي دارد كهمي دانند چشمك زده ه"دهد ".ستيمما اينجا هم

مي. دقت كنيد كه در فرق رازآميز اين ستون نبايد حتما شكلي خاص داشته باشد( كنند كه بعضي اشتباها فكر

به. آل آن استاين شكل مصري شكل ايده. تواند باشدمي. خير. اگر گرد باشد نيست اما وقتي اين ممكن نباشد

و نيت سازندگان آن است مهم گذاشتن سنگ بنا، مراسم. سازنداشكال متفاوت نيز مي به. ساخت اين ستون ملعون

بنمثال(برج ساعت آسمان خراش، پالن مربع، گرد،. اشكال فراواني ساخته شده يا)ساعت بيگ ، برجي از جمجمه

و آقا محمد خان گويا معروف بودند كه چنين.هاي تاريخهاي جنگعامقتل(استخوان بعضي مغوالن، تيمور، نادر

يا)ساختندميبرجهايي  و شعله، اي هميشه روشن بر باالي آن، همان به صورت همان شكل مصري اما با سري بريده

 
44 Herodotus 
45 Plutarch 
46 Lucifer 
47 uninitiated 
48 The Washington Monument 
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و معنايي عميق در فرق را. رازآميز دارد مشعل فروزاني كه مفهوم بعضي حكام ظاهرا مسلمان نيز در طول تاريخ آن

صل شايد حاال كمي روشن شود. اندحتي به شكل مناره مساجد نيز ساخته و آله منارهيكه چرا مسجد نبي اهللا عليه

و در بعضي روايات آمده كه موالنا مهدي عليه چرا بعضي وهابيون.ها را خراب خواهند كردمناره،سالملانداشت

گفتيم كه نيت، سنگ. البته دقت كنيد كه هر ستوني هم چنين نيست. داشته باشدهتعصب دارند كه مسجد يك منار

و مراسم  و اصل است،ساختبنا .)مهم

 ابليسك واتيكان واشنگتنجرج يادبود ابليسك

 ابليسك يادبود جان راكفلر ابليسك شهر مونيخ
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مي( ساعت در وسط ميداني عريض ابليسك در نقش ساعت بهانه است براي ستوني كه اگر آن ساعت را نداشت شايد. توان وقت را از آن خواندبه زحمت

مي حضورش .)شدمشكوك

و مفهوم آن به خاطر همين بي و فراموشي اين نماد بود كه سعوديان چه راحت آن را توسط مسلمانان توجهي

م خراب كرده ازو ديواري جايگزينش كردند كه از مسائل و ديني هم بگذريم در سوال دانشجوي ترمهر عنوي

كهميهمكه سرش به تنش بيرزد يك معماري  و مفهوم،ستون در دايره فهميد از،از همه نظر چه بسيار متفاوت

ني،در طراحي نيز همانند عالم خلقتديوار در دايره است، كه  و نقطههيچ چيز تصادفي اي ست، همه چيز، هر خطي

لژمي(و بايد به استادش توضيح دارد شودميهكشيدكه  .پاسخ دهد) خواهد استاد دانشگاه باشد يا استاد اعظم
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)!ديوار صاف؟(شيطان مراسم حج كنوني نماد)ابليسك(شيطان مراسم حج در گذشته نماد



22 

كهبيبداين و خواب غفلتي است به همين دليل است كه كم شريفي. اندمسلمانان در آن فرو رفته توجهي

درمي صدايش را بر سر سعوديان بلند هرجدبگنهايتان كابوسكند كه هر چه بعد از شامي هايشان آنچه در بدترينو

و مدينه مقدس كرده،نگنجدسنگين نيز  ما در اين. اندبا مكه سكوت مردم عجيب نيست، عجيب سكوت ميان براي

.زنندمي را به سينه"معماري سنتي"و"تسنّ"كه سنگ مخصوصا معماراني. استگان ظاهرا مسلمان"نخبه" آن

ون بوده،اديان ابراهيمي همان شيطا خالصه كالم اينكه براي بعل، يا مولوخ، كه به نص و پرستش وي تحت نامها

و الوان متفاوت در سرتاسر زمين صورت مي و اشكال ديگري را هاي نمونه.كردندمي انسان قرباني گرفته،القاب

:كنيممي ذكر

و كاهنين بابلي بابل باستان نيزهاي قرباني انسان جزئي مهم از آئينخوانيم كه در متون تاريخ باستان مي  بوده

رابايست مي .خوردندمي مقداري از گوشت قربانيانشان

و خوردن گوشت قرباني  در آمريكاي جنوبي قرباني كردن

مي اين امر چنان در تاريخ ريشه دوانده و صفت رسدكه به نظر ، در زبان انگليسي خواريآدم خود كلمه

و نامده، به معني خوردن"كانيبال" :دارد"كاهنين بعل"گوشت انسان، ريشه در اين سنت

 Cahn-Bal > CanniBal.كانيبل= كانبل= كاهنبل= بعل-كاهن
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هرامعاين. بود"تموز"،در قالب فرزند همانطور كه گفتيم يكي ديگر از نامهاي مولوخ .استس مصريودل

تمام"يعني."سوختن"به معناي"موز". پايان. كمال. به معني اتمام"تم".شناسي اين نام نيز قابل توجه استريشه

."كامل سوختن"،"بهترين سوختن"،"سوختن

م خالباستان كه بهتر است"فرو افتادگان"سئله اين مسئله همچنين مربوط است به .ه به آن اشاره كنيمصبه طور

و هم متون ديگر همانند هم كه"فروافتادگان"درباره السالمعليه 49ادريسمنسوب به حضرت كتاب كتاب مقدس

 51"نفيليم"، در حالي كه در عبري يعني عظيم ترجمه كردند 50"نتايج")عمدا يا سهوا( در انگليسي آنها را به غلط

ماو است،"آنان كه فرو افتادند"به معني و جنيان،به نظر مي يعني همان شياطين ف پس از توصي.دنگويسخن

و توليد اوالد با آنان و همخوابگي نيز آمده 52كه ذكر اين ماجرا در سفر پيدايشعالقمند شدن آنان به دختران انسان

زن( ه،كه در احاديث ما يكي از داليل عالقه شياطين به و به مين دليل حجاب در تمامي اديان موي بلند او ذكر شده

:آمده چنين) بوده مهم

و«  وقتي انسان ديگر.ن تمامي مايملك بشر را بلعيدنداينا. تولد دادند"افتادگان فرو"بهو آنان حامله شدند،

آن نمي و سير كندها توانست و بشر را خوردندبر عليه،را راضي و حيوانات بر عليه پرند.اش مشغول شدند گان

و گوشت يكديگر را خوردند.مرتكب گناه شدند و ماهيان، زمين عليه اين بي قانونان.و خون خوردند،سوسمارها،

6-2 :7كتاب اول ادريس-».شكايت كرد

كه"جمجمه"آئين يك نمونه ديگر و نشانه سال پيش 8000ي 53در جريكواست هايي از همان نوع موجود بود

و چين باستان نيز پيدا شده 54آئين در دين شينتو .ژاپن

و دستهاي بريده شده نشانهاي را با گردنبندي از جمجمه كالي هندي ي همان تصويرعين اين. دادندمي انسان

مي"مادر"در خدايان است كه مكرر . شوداديان كفار ديده

49 Book of Enoch 
50 Giant 
51 Nephilim 
52 Genesis  
53 Jericho 
54 Shinto 



24 

) Kali( كالي الهه مادر هندويي

و لباسش پر از مار. در حال بلعيدن انسان. Coatlicueتصوير نمونه آزتكي، كواتليكه .تصادفا مثل ضحاك دو مار هم بر شانه دارد. سگك كمربندش جمجمه است
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او را چنين توصيف 56كه الواح باستاني اوگاريت،55آناث همسر بعل،/اين دو نمونه را مقايسه كنيد با خواهر

:كنند مي

اوها غوطهتا زانو در خون انسان..." . ور، سرهاي مردمان بر پاهايش، دستان بريده شده مثل ملخ ريخته بر

شن را بر كمر بسته،دستانشا. مي بندد انيانش را به عنوان زينت به گردنقربهاي جمجمه دستانشدوو وقتي سير مي

"...شويدرا در جويهاي خون مي

و ته يك كرباساينها همه. اين كه همان كالي شد؟ بله دوستان سه اين. اندسر و است خداي گانه اديان كفار

وجيدقت كنيد كه تقريبا تمام اين اديان باستاني. مشركين كهههك و وجهي ديگر براي عموم مردمشان داشتند

و سالطين. مختص خواص بود و كاهنين مي"خواص"وار در اين وجه به حقايق به صورتي مرتبه. علما .شدآموخته

مي البته. گفتند خورشيد خداستمثال به عوام مي و اين را به كه كاهنين مصري دانستند كه خورشيد خدا نيست،

و آن چيستخواص خود در مرحله دوم مي در مرحله سوم. آموختند كه منظور روحي در وراي خورشيد است

و همه چيز مربوط است به ستاره سيريوس مي اين مسايل ). شعرا( 57آموختند كه منظور اصال اين خورشيد نيست

مي 58"مدارس رازآميز"به اين وجه.به ما رسيده بعضاامروزه  دنياي باستان به خصوص چرا كه معابد.دوشگفته

در كنارو غيره، 59هاي يوناني دلفي، افسوس، ايلوسيوسآنهايي كه در شهرهاي مهم مذهبي بودند، همانند نمونه

و مسائلي را كه به عوام نمي ميخود مدارسي داشتند كه در آنها امور رازآميز اي تا به امروز عده.نددادگفتند تعليم

تقريبا تمام. بسياري از علماي دنياي باستان عضو اين مدارس رازآميز بودند.آگاهندتعليمات قليل از رازهاي اين

كهآ و دانشگاهي نها مي معمول در دنياي علمي و متفكران بزرگ و فالسفه. پرستيمبه عنوان فيلسوفان از هرودوت

مياينان اشاره.هاو بعدي 61و سيسرو 60يونان بگيريد تا رومياني همانند پلوتارك و آنجا كنند اما هيچگاه هايي اينجا

مي. گويندحقيقت را نمي كه. گويند كه بدانيم مسئله چقدر مهم استآنقدر ميآنجا از ما گويد كسي كه پلوتارك

ميهيچ نمينيست گويي  كنم نامش را گويد پرستش موجودي را در مصر ديدم كه جرات نميداند، يا هرودوت

ميشهروند عاديهر. اين رازداري در تمام متون كالسيك عيان است. بياورم خواست سر در بياورد كشته اي نيز كه

و صداهاي يك نمونه معروفش دو جوان.شدمي و سر كنجكاو شهر الوسيوس است كه براي آنكه از رازها

و عجيب معبد در شب سر اصبح فردا.در بياورند مخفيانه به آن وارد شدند وحشتناك رااجسمردم دراز دشان  جلو

55 Anath 
56 Ugarith 
57 Sirius 
58 Mystery Schools 
59 Delphi, Ephesus, Eluseis  
60 Plutarch 
61 Cicero 
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مي. شده چند سالي است كه اين مبحث بيشتر باز. جمع كردندمعبد بسته بسجداي از مسائل ديني به نظر ياري رسد

اي كوچك شايد اشاره. آموختندعلومي كه به عوام به هيچ وجه نمي.شدعلوم در اين مراكز به خواص آموخته مي

و نوشتن،به اين امر را در كتابهاي تاريخ مدرسه خوانده باشيد كه چطور عوام ايران ساساني حق آموختن خواندن

و داستان آن كشاورزي كه نتوانست براي فرزندش اجازه بگيرد گرچه حاضر بود هزينه گزاف ارتش را  نداشتند

و نوشتن تنها نمونه. متحمل شود اي كوچك است از خرواري از علوم كه مردم غير عضو در سرتاسر دنيا، خواندن

و مداآنها كه زير يوغ اين اديان داراي فرقه . رس رازآميز بودند، از آنها ناآگاه بودندها

ميخود را وارثين به حق اين آئينيهاي رازآميز امروزفرقه و مدارس رازآميز و.دانندها بسياري تعاليم، مناسك

هاي باالي آنها كه طي سالهاي اخير عيان شده، يا عمدا توسط خودشان به داليلي خاص يا حقايق مخصوصا رده

كه.ندهست اند، داليلي محكم بر ادعاهايشاني كه از آنها خارج شدهتوسطي توابين هر در اينجا بايد گفت شرم بر

و  و براي ناآگاهان خارج از بازي تصويري گوگولي ارائه كند ناداني كه حقيقت دروني اين فرق را فراموش كند

و از ميراث مشتركشان سخن مثال  در. بگويدهندوئيسم را كنار اديان توحيدي بگذارد و آناث ما كجا بود كالي

و انفجار علمي اسالم؟ اي كه در جهان ايجاد كرد را درك اسالمي كه حاال شايد اهميت تاكيدش بر كسب علم

ماسالم از اين نظر نيز دشمن. كنيد راري عظيم براي اين آقايان بود كه و علم دم را عمدا در جاهليت نگه داشته

بي.پنداشتندمايملك خود مي و و حكمت از شياطين آموخته، آنها را زينت داده، اهميتخود رازهايي پست علم

و گوسپند مي و عوام را گاو و خود را نژادي برتر . ديدندتلقي كرده

"كنندمي يي كه ختنههافنيقي"و بعدهاها بابلي ها،مورد پرستش كنعاني اين شيطان ان برايمحبوبترين قرباني

تل. كودكان بودند خمره 6000،بعل، يكي ديگر از مراكز پرستش شناسي در نزديكي تونسباستانهاي در يكي از

. بودندها"نوزاد"پيدا كردند كه همگي پر از بقاياي سوخته 
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 هاي شامل بقاياي نوزادانخمره

و ناباوري آراممي يي اين امر وحشيانه مشخص"چرا" پي"خدا"گيرد وقتي به حقيقت اينمي شود ي دروغين

و داستانش چيست .ببريد كه كيست

سرزمين خواهد كه پس از فتح سرزمين موعود،مي اسرائيلبينيم كه خداوند مرتبا از بنيمي در كتاب مقدس

و نه به پرستش خدايانشان مشغول شوند ها، كنعاني دليل منع ازدواج با آنان.نه با مردم بومي آنجا ازدواج كنند

متون مقدس"نفيليم"يا"فرو افتادگان"شود وقتي متوجه شويم كه اين مردم حاصل وصلت همانمي مشخص

و نژادهايي مخلوط ساختند كه اينان"دختران انسان"هستند كه با  اين همانو بوده پادشاهان باستاني همان خوابيدند

حق"ان خدايانرزندف"خود را به تمام معني كلمه دليلي است كه اينان در سرتاسر جهان  و"الهي"و داراي

و اين مسئله(.دانستندمي بر مردمحكومت"خدادادي" ي پيچيده ديگري است كه نياز به توضيح بيشتر دارد

 وار در ميان خود ازدواجهايي ديوانهاين يكي از داليلي است كه چنين خاندان. قدر اشاره در اينجا كافي است همين

مي مي و مي گرانآنطور كه تحليل تنها دليل اين امر.كنندكردند، و قدرت در خاندان نگهداري مال بينندسكوالر

با"خالص"بايستمي"خون". نبود آميز موفقيت"حلول"و"خدايان"نگهداري شود براي نگهداري آن ارتباط

، طبق اسرائيلبنير هر صورتد.)به صورت نسل اندر نسل در طول تاريخ"نمايندگان خدايان"ايشان در كالبد اين 

هم.ندداد هر دو اين كار را به وفور انجام شيوه برخورد معمولشان با فرامين الهي، و هم با مردم بومي وصلت كرده

نشايدپس.كنندمي خدايانشان را جايگزين شريعت موسوي چرا هرودوت در مثالكه باشدخيلي جاي تعجب

و ديني متمايز شناخته شده. آورد نمي يهوديانتواريخش نامي از دين يهود يا  چرا اينان در آن عصر به عنوان قوم

و دين حقيقي موسي عليهشايد. شايد ساده باشدنبودند؟ پاسخ  السالم باقي نگذاشته بودند، جز چون چيزي از شريعت

آن.اشختنه و نمي را از ديگر اقوام آن حواشي تشخيصها براي همين است كه هرودوت هايي فنيقي"گويدمي دهد

و مولوخ. آقايان به پرستش يهوه مشغول نبودند."كنندمي كه ختنه داستان گوساله. دويدندمي آقايان به دنبال بعل
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او 63"كا"، همان نماد 62"گوساله شهر مندس"طاليي، كه همان ،64"آمون"همانس خداي مصريان،سايريا روح

و همان مولوخ است،همان بع و سامري تمام نشدل :با موسي

را نمي بني اسرائيل و روغن، كه آنها و شراب،  ار بعل كرد؟نثدانست كه من به او ذرت دادم،

8:2كتاب هوشع نبي

و مانند فاحشگان به دنبال بعليم به راه بني،چنين شد كه تا گيدون در گذشتو اسرائيل دوباره روي گردانده

و بعل بريت را  .خداي خود كردندافتاده

33:8كتاب داوران

را به مولوخ دهد،) فرزندش(شهر كس، چه بني اسرائيل، چه ديگران، كه تخم: گويممي اسرائيل هم به بني باز

و من رويم را از او خواهم گرداند .همانا مجازات او مرگ است

2:20-5 الويانسفر

به همين خاطر. را برپا كرديدهابت،شما براي پرستش. خدايتان رفانو ستاره. شما محراب مولوخ را برپا كرديد

. فرستممي شما را به بابل به تبعيد

 7:43انجيل

و دو گوساله از فلز ساختند به) ابليسك(ستوني. آنها بر تمامي فرامين خداوند پشت كردند و ملعون ساختند

و شياطين مشغول شدند و.و پسران خود را در آتش قرباني كردندآنها حتي دختران. پرستش بعل آنها با پيشگويان

ف و خود را به شيطان و جادو استفاده كردند و از سحر خدا را خشمگين. روختندفالگيران به مذاكره مشغول شدند

و خد ن. تنها طايفه يهودا در زمين باقي ماند.ا در خشمش آنها را از خود دور كردكردند يز از اما حتي مردم يهودا

پس خداوند. اسرائيل رفته بود ادامه دادندهاي شيطاني را كه بنيآنها همان راه. اطاعت فرامين خداوند سرباز زدند

زد اسرائيلتمام بني و داد. را پس و حملهآنها را مجازات كرد . وران تا اينكه نابود شدندشان به دشمنان

16:17-20كتاب دوم پادشاهان

مى") حضرت الياس خطاب به قوم خود( ب آيا بعل را و "؟گذاريد هترين آفرينندگان را وامىپرستيد

 125سوره الصافات، آيه

62 The goat of Mendes 
63 Ka 
64 Amon 
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كه پس بر اساس كتاب مقدس و باليايي كه بر سرشان اين بود دليل تبعيدشان شكي نيست و خرابي معبدشان، ،

اند كند، اين مردم نمي چرا خداوند عهدش را بشكند؟ خداوند ظلم.بسته بود"عهد"وگرنه خداوند با اينها. نازل شد

اي، رسد كه عدهمي اما به نظر.ر شونددهد مگر آنكه خود متغي نمي خداوند سرنوشت مردم را تغيير.كنندمي كه ظلم

و كاهنان اعظم،  مجازات نگاه نكرده تصميم گرفتند كه به اين واقعه به چشم"اليگارشي يهودي"آن احتماال اشراف

يوحنا در مكاشفاتش حضرتكه جايي همان.رفتندمي باالخره آنان به بابل.و حداكثر استفاده را از آن ببرند

ميفاحشه. 66و بابل رازآلود 65نامدمي"فاحشه" و نيويورك زمان توان گفتاي كه تا آخر داستان بازيش ادامه دارد

از آن آقايان تبعيدي آب دهان همانطوراين شهر. بابل زمان ماست،و نيويورك،بود خود را روان كرد كه بسياري

ميوحشتناكتر امروزيش آب دهان)هاي(نمونه مر بابل،. شودهايشان روان و جادوي دنياي باستانمهمترين  كز سحر

مركه ذكرش به همين صورت در قرآن آمده و مهمترين كه"مغ"شناخته شدهكز، در دنياي باستان به عنوان هايي

و آنها را مجوس"مجاي" كهاي اينان فرقه. باور عموم زرتشتي نبودنداينان بر خالف 67.ناميدندمي معروفند  بودند

و و آئين. كنندمي زرتشتيان سنتي آنان را كافر حساب كرده و ديوها مشغولند هاي مردمي كه به پرستش اهريمن

مغ.رازآميز دارند ما آيدميهاو مجوسها هرجا در دنياي باستان نامي از ما به نظر  منظور اينانند، نه زرتشتياني كه

كه. رازآميز در دين خود دارندهايو نه آئين پرستندمي، كه نه اهريمنشناسيم مي خالصه كالم اينكه در بابل بود

و جايي ديگربحث درباره كاباال خود. شودمي كاباال گذاشتههاي پايه ا. طلبدمي مفصل است شاره اينجا همينقدر

آنبس كه حرفه و در كنار .."گويدميكه ايي از قبيل فرمايش شما در يهوديت شريعت يهودي يعني همان هاالخا

را) كاباال(آن قباله  را.بينيدمي هستند،كه ابعاد عرفاني دين يهودو آيين حسيدي در اسالم هم شريعت

و  و البته در كنار آن طريقت را كه نمايانگر جنبه باطني داريم كه نمايانگر جنبه ظاهري دين است

و نيز تشيع است و عمدتا شامل تصوف و،".دورني آن به شمار رفته هظمالحبياي مقايسه حداقل روايت

ا حقيقيعرفاننه كاباال. استبسيار خطرناكاي انگاري سادهو و يهود در سنت نبي موسياي هيچ ريشهنه ست

و آئينستمعجونيكاباال.داردالسالم عليه و ديگر هاي از سحر بابلي پر. رازآميزتاريك و سنت رازآلود طبقاتي

و پرستشنهايدر هاي مشابه ديگر كه همانند نمونهاي اليه در.شودمي شيطان منتهيت به نفي خداي خالق عضو

من ام خداي"گويدميكهيهمان دجال.نيچه"سوپرمن"يند، همانبمي انساني كه خود را خدا شودباالترين رده مي

 
17-مكاشفات يوحنا 65
66 Mystery Babylon 
67 The Chaldean Magi 
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و گويم."شما ميمي 68خدايي كه مردم را حيوان كند انسان نيز قرباني بيند، پس چرا همانطور كه حيوان قرباني

و افكاري كه بسيار نكند؟ و نمادهاي هزار خم براي سردرگم كردن مردم عادي شباهتهاي كاباال توسط مفاهيم

و شده"زينت"و پيچيده عرفاني ايرانيو ادبيات همانند بعضي مفاهيم عرفاني اسالمي اصيلهاي فلسفهاند، با مفاهيم

بسياري در ميان آنان كه آشناييو اشتباهاتها منجر به سردرگمي،و غيره الدين روميهمانند متون جامي، جالل

ب ندارند هاي رازآلودفرقهفي با كا ميو عمدا به اين سردرگمي دامن نيز بسياري.شده،شونده اندك توضيحي قانع

و اين مخلوط را هم بسيار مفاهيم كه در ظاهر،مشابههايو سيستم گري، فراماسونري، گنوسيدر كاباال.زنندمي زده

و عمدتا،دهستن با مفاهيم حق شبيه و باطن به صورتي ديگر درمي تحليل"وارونه"در اصل شوند كه شخص تنها

ومي، تازهطبقاتي تماماو در مراحل نهايي ترقي در پلكان اين سنتهاي رازآلود آخر كار  فهمد كه داستان چيست

و چقدر متفاوت است كا مثال هدف چه بوده بهديد و خدا" باال و آن رواياتبا"شناخت انسان از خود ديد اسالم

و خدا به نوشته خود متفكران،از جمله فراماسونري،رازآميز بعديهاي كل آئين. مربوط به شناخت انسان از خود

مي.اند شده بناپايه كاباالبر، 69ماسون همانند آلبرت پايك بهو بسياريشان دانستتوان پدرخوانده كاباال را هر كس

و اين  و تاريك اشاره نكند هزاردروغين هاي"عرفان"حقيقت اين فرق بي،چهره بيياطالع است، همانند بسياريا

و جزئي از مراحلهاي رازآلودهتر اين فرقاطالعان مراحل پايين و، يا مطلع است باالي اين فرق كه كامال با هدف

.آشنايندها سرشت شيطاني اين آئين

و پايهبه زمان تبعيداز خالصه اينكه آنبابل و"عده" گذاري كاباال است كه فساد در ميان يهوديان سير صعودي

و سحر بابلي بسيار مهماي خداوند در قرآن اشاره.ردگيمي عمق جديدي به خود :كندمي به ماجراي شياطين

دركهرا سخناني كردند پيرويو«  سليمان هرگزو خواندندمي) جادوگريو افسونبه( سليمان ملك شياطين

كه كافر شياطين لكنو نگشت كافر درو هاروت ملكدوبركهرا آنچهو آموختندمي مردمبه سحر شدند  ماروت

آي- قرآن كريم».كردند پيروي بود شده نازل بابل  102ه سوره بقره

:و به اين صورت بود كه چنين عبارتي در تلمود ظاهر گشت

شد،دهدمي به مولوخرا) فرزندش( اش كسي كه تخم: ميشنا .مجازات نخواهد

آ تلمود بابلي64سن هدرين-

68 goyim 
69 Albert Pike 
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كه 70ارمياي نبي  سخن"سوزانندمي در آتش،پسرانشان را به عنوان قرباني به بعل"از مردمي

و بلند ساخته)tophet( هاييآنها توفت": خوانيمميارمياي نبيو در كتاب. گويد مي اند، در دره هينون، تا پسران

".دخترانشان را در آتش بسوزانند

 از يك فيلمبرگرفته قرباني در مراسمسوزاندن كودكان

:يدااش چنين بسر 71"بهشت گمشده"اين داستان است كه جان ميلتون را بر آن داشت تا در

 مولوخ، ابتدا
 پادشاه وحشتناك، آغشته به خون

 والدينهايو اشكو قربانيان انسان
،و موسيقي آنقدر بلندها گرچه صداي طبل

و گريه كودكانشان شنيده  شد، نمي كه جيغ
،رفتندمي آنها كه در درون آتش

 به سوي آن بت ملعون

بيكردن قرباني مستانه.رازآلودهاي آن آئينذات اين است و صداي موسيقي تا در ميان گناه كودكان سر

و پس از آن مشغول شدن به اورجي اين. به افتخار لوسيفر هاي دسته جمعيكاريو كثافتها صدايشان شنيده نشود

وناها است آن چيزي كه خيلي آن"عرفان"آگاهانه نام قليلي آگاهانه .لمذهب الباطاين است همان.دهندمي را بر

:حالج گفت. گويند كه ابو اسحاق ابراهيم حلواني از حالج درباره مذهب باطن سوال كرد

70 Jeremiah 
71 John Milton, Paradise Lost 
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و گويي، باطن الباطل يا باطن الحق؟ اگر منظورت باطن الحق استاز كدام مي شريعت آن را در بر گرفته

و باطن باطل،.هر كه حقيقتا آن را دنبال كند به درون راه خواهد يافت كه نيست جز معرفت باهللا

و درونش و طريقتش(بيرون و نفرت) شريعت .پس خود را از آن دور نگه دار. انگيزندهر دو وحشتناك

لو باطلي باطنها امتداد اين سنت ماو شياطين پايهها سيفرينبود كه منتهي شد به كه گذار فرهنگ مدرن

و پاپو انفجار فرهنگ الابالي60مخصوصا از دهه از- گري كهمي"عصر كميت"كه گنون آن را باز نمودي نامد

و غلط، موثر است و تمام چيزهايي سير صعودي عظيمي به خود گرف-در آن عقيده اكثريت، هرچقدر هم فاسد ته

و در محفلتنها درِ چند نسل پيشكه تا همين  و رازآلود زمزمههاي گوشي صورتيبه امروز،شدمي سري

به حيرت و فيلمها، كامال علنياين مسائل آور براي آشنايان و غيره در موسيقي  عرضهخبربيبه مردمو لباسها

ميندهست كنند اينها تنها مد روزمي كه فكر شود مي و خواست مردم پيش و اثر.روندو طبق سليقه عمق فاجعه

و هيپنوتيزم و مناسك كثيف را كه در ظاهري جذاب  شود دركمي كننده بر ايشان عرضهمخرب اين نمادها

كهمان يكي از مهمترين كشاورزان اين محصول شيطاني. كنند نمي مي بود 72راليآليستر توان او را مغز متفكر كه

و شبهپشت  .مذهبي چندين دهه اخير ناميدانفجار سموم فرهنگي

را. كمبريچ) ترينيتي(تحصيل كرده كالج تثليث. آليستر كرالي يك"شخصيت پرستان"از نظر. ناميدند"ترين مرد جهانشيطاني"مطبوعات انگليس او او

كه. اعجوبه بود ومي"فرهيخته"از همانها و با سواد و خوش قلم و نابغهنامند و غيره. كوهنورد. تحصيل كرده كه. استاد شطرنج به قدري مقامات فراماسوني داشت

ميمي و ميخنديد ما. همچنين مامور اطالعاتي. گذار بسياري ديگرپايه. عضو بسياري فرق ديگر. افتدگفت اگر تمام نشانهايم را بار فيل كنيد زير وزنش از نظر

.يك ملعون

ستپايه يكي ديگر مايكل آكينو،. اند اينگونهپرستان رده باالري شيطاندقت كنيد كه بسيا و مقام. 73است گزار معبد دار او پروفسوري علوم سياسي دارد

مي. نيروي نظامي آمريكا است و اينگونه چيزها را بزرگ و برو بيا و تحصيالت و قلم . كم آدمهايي نيستند،بيننداينها از نظر آنها كه نثر

72 Aleister Crowley 
73 Michael A. Aquino, PhD, Lt. Colonel of the U.S Army 
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و حساب شده در كاليفرنيا، كارخانه اصلي صادر كننده اين مسائل بر بود كه تخم همو هايش را بسيار با دقت

و و همو بود كه 75"يك ثواب است 74عرفانبراي،هر گناه در مسيحيت":همو بود كه گفت سرتاسر دنيا، كاشت

:چنين نوشتخود 1929در كتاب درباره قرباني انسان

و سالمتياي باور داشتند كه هر موجود زندهساحران باستان« انباري از انرژي است كه كميت آن بسته به اندازه

و روحي  و كيفيت آن بسته به شخصيت ذهني  حيوان اين انرژي ناگهان آزاد هنگام مرگ. اوستآن موجود

و خالصعظيمانتخاب كند كه داراياي قرباني بايستمي شخص"روحاني"بهترين عمل براي. شود مي ترين ترين

و مناسب ترين قرباني است. نيرو است و هوش باال بهترين  76».فرزند ذكور با معصوميت كامل

بهمي اضافه همين كتابكرالي در پاورقي  77فراتر پرورابو اسناد سوابقكند كه بنا

بهرااي چنين نوع مراسم قرباني 1928تا 1912پرست، او بين شيطان بار انجام 150 تعدادهر سال

آيا. كرد"قرباني"كودك پسر را طي اين مدت 2500يعني اين يك مرد به تنهايي تقريبا. داد

ب كهرهنوز هم شك داريد كه چه ر ساله در سرتاسر دنياهسر ميليونها، بله، ميليونها كودكي

 آيد؟مي شوندمي"ناپديد"

در، بايد در اينجا متذكر شد به سرتاسر آنچه خواهيد خواند در ياد داشته باشيد،و اين تذكر را كه

مااين ترتيب  و اين كار،و به عقيده و مسائلي از آن كه در در ميان بعضي ظاهرا يهودي نيز ديده كثيف هاياين آئين

سالم باقيالموسي عليهچيزي از آن دين حقيقي كه واقعا باور داشته باشيمهيچ ربطي به دين يهود ندارد، اگر شودمي

و هر كسيها اهي خاخامشفهايو سنت 78فرسيز، تلمود،اين مسائل ريشه در كاباال.است مانده كه به اين متون دارد،

تلمود انباري است از اين جمالت.و جزئي از دين خود نگاه كند 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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و رجس وكفر باورنكردني و قصاوت مي.پر از نفرت و بعد هم كه گاه گاه گندش آن را براي عوام سانسور كنند

متن ديني براي دنبال كردن. مثل بحار شما.گويند تلمود فقط يك مجموعه روايت استمي،آيدجايي باال مي

مي غيراما شواهد. نيست دين"و ارزشمند بهترينش كتاب عظيمشايدكه شدهكار خوب در اين زمينه.گوينداين

من(.79شودآقاي مايكل هافمن است كه توصيه مي"يهود توانم باور كنم آن كه ذكرش نمي براي همين است كه

و آن را با عرفان اسالمي مقايسه كند"كاباال"به اين راحتي كمي قبل آمد  هاي اين كار.)را عرفان يهود بخواند

و حي پشت كرده، كساني است كه به دين حق و واحد و به پرستشو خداي حق و نيروهايي ديگر تن داده شيطان

ن.وصفشان زيبا در قرآن مجيد آمده.كنندمي ايي ديگر پيرويهناز آئي زديكي به اين كار كساني است كه با نيت

و آنچه خود و اطاعت خداي حق، بينند،مي"استقالل"و نور شر،  هايي را انجام"آئين"چنين استقالل از بندگي

و شياطين برايشان كارهامي دريافت"قدرت"آناز، دهند مي منظور اينها از استقالل،.دهندمي انجامييكنند

و نقطه مقابل تسليم ما در اسالم است در.استقالل از امر الهي رودمي اين گونه مسائل هر جا نامي از يهود

و نه موسوياند، نه بنينه يهوديان ايش.منظور ايشان است مي. اسرائيلي و نه گوييم ما نه ضد يهوديم

مي. سالم است، ايل در زبان قديم به معناي خداستالمرگ بر اسرائيل، كه اسرائيل لقب يعقوب عليه گوييم مرگ ما

و جعلي مي. بر پيروان شيطان كه منافقند و كثافت خود آغشته و لقب رسولي كريم هر زيبايي را به رجس كنند

ميالسالم را آويزه رژيم عليه و ظالم بازيهاي اينها. آن نام مبارك را لعنت كند،كنند تا اگر كسي لعنت كردي قصي

در. با همه چيز.هابا سمبل. با كالم. چنين است ظاهري در اوج. كنندمي اسالمهمانها كه همين كار را طوري ديگر

ميو قداستآنچه معنويت  مي،و بعد شود بر هم زدهبرداشت بي زنندچنان گندي با،خبران مستاصلكه هر كسي

ك چپهدرچنان ظاهري را لعنت به پرستند، شيطاناينان بينيد؟شباهت شيوه عمل را نمي.ندنكميچپ نگاهو يا

و با فرقهمي ديني كه عمدتا ناديده گرفته،80"لوسيفرين"اصطالح خودشان  جديدو شومني هاليوودي هاي شود

).يهودي بوداي از خانوادهالبته كه خود او نيز(.ودشمي الوي اشتباه گرفته همانند كليساي شيطان آنتون

79 The Religion of Judiasm, Michael Hoffman. Visit www.revisionisthistory.org
80 Luciferian 
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و در پشت بسياراي سابقه پرستي حقيقتاشيطان و نامهاي بسياري از خدايان،باستاني دارد وها اسطوره چهره

درك. شودمي كه بيان تر از آنيست جديبسيار اش بسيار مسئله. پنهان استيباستانبه ظاهر معصوم هاي"عرفان"

و تفكر درباره آن و تناق،اين حقيقت  همانند بوشاي كه چطور عده. را براي شما حل خواهد كردهاضخيلي معماها

و نمونه با هاي شرقي آنهاو بلر و به عميقا خود را معتقد واو در عين حال اعم،دهندمي نشان"خدا"ايمان ل

و رفت و باايمانم يك شخصاررفتارشان كامال با اعمال جاست كه مسئله اين.ت استمتفاوو خداترس ومن

مي يا بعل، مولوخ، شيطان، لوسيفر؟ اهللا، يهوه؟؟"خدا"كدام  ميمردم فكر "خدا"يا"گاد"گويد كنند هر كه

و الحرم، اهللا، است يهوديان"مسئله،پس.ها نيست متاسفانهخيلي وقت. نيست دوستان. منظورش همان رب البيت

و رنگ رستان مخفيپنشيطامسئله. نيست"بهائيان مخفي"يا"مخفي و شكل  است كه در همه جور قالب

مسئله فراموش. مسئله ما مسئله منافقين است.نندكميو البته شياطيني كه خود را به شكل انسان عرضه.حضور دارند

وار زباني شايد خيلي از جوانان ما امروزه بخاطر تغييرات تاسف.كردن تاكيدات بسيار اسالم درباره منافقين است

د.يك اقليت ديوانه ايراني در عراق به رهبري رجوي يعني منافقين تصور كنند كه روغ منافق يعني كسي كه عمدا

و عمدتا ظاهر خود را، آسانترين قسمتمي مي اش را،گويد همان منافق يعني.دهدتا حد امكان مقدس مĤب جلوه

hypocrite . يعني همانimposter.را منافق كسي است كه ذكرش در داستان آن وزير يهودي كه مسيحيان

در مي و بلبل. آمده الدينمثنوي جالل اول دفتر دوم كشت كه چرا آقايان گل  گري را جدا از شريعتوفيصعارف

و چون ذكر خير شايد كنند؟ را ذكر نمي داستانهاي روميوه داده اينگونه زمانه جل fashionو اسالم راستين به ميل

. خودشان است
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و صوفيفراماسون: از يك سايت فراماسونها .يك مقصد. دو راه:گريري

. غلط جايي هستي. يعني تركستان هستي پسر بازآ. بيا بيا كنندي مالي رومي را ترجمه ميآبازآ باز همانها كه

بت. سري هم به ما بزن. يعني مشكلي نيست با جايي كه هستي بيا.برگرد و و بعلگبر و هر گندي پرست پرست

و نيازي به توبه نيست كن،هستي بيا و عشق . از آنها بهتريم. ما هم مثل مسلمانان كوچه بازار نيستيم. بيا سماع برقص

مي. همان تفكر كليدي اين فرق و برتري ميآنها كه علو و و.ستا گويند دين براي سفهاخواهند اين شعر مولوي

بهو ترجمه. است توبهو ترجمه فارسي returnكه همان بازآترجمه  و ابزاري نكته. تعال Come. بيااش اي مهم

 comeگويي مال گفت تعال تعال. اندبزرگ دست آقايان است براي نسخه فاسدي كه از عرفان اسالمي ساخته

come توبو توبو نگفتو! هر چه هستي return return و نگفت از رحمت و نگفت و گويي قرآن كريم نگفت

و رحمت و نااميدي از بخشش و خدا توابين را عاشق است دور نيست اگر.الرحمن بزرگترين گناهخدا نا اميد نشويد

و. انداين آقايان منافق. بله. اي است مستقيم از قرآنبگوييم اين شعر مالي رومي ترجمه هدفشان خراب كردن

مي.بازگرداندن مردم از مسير مستقيم است و هوار از مخاطبيني كه جذب و اين بازيهاي ساده را نمياما داد شوند

چه. فهمند ميو . شان عليه اين موجودات را فراموش كنندو سنت خورند؟ مردمي كه هشدارهاي دينمردمي گول

را پاك ادبياتد بماند،انقرآن عربي فصيح را مهجور كرده و كه ترجمه همان سنت عجمي خود هاي پاك است

و از ترس همين روزها نوشتند هم صد. نخوانند بزرگاني براي پند و قصه كه دو و شعر يادشان برود آن همه حكايت
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و ظاهر را نبين و عمل را ببين كه.دنيايهاترين ملتبشوند يكي از ظاهربين. گفته چو نيم كردار نيست مثل كسي

و مي و فيل مالي رومي. خواهد هيكلش را ببينددماغش را به آينه چسبانده همين. يا مثل همان داستان كوران

و سلوك پاكان هستمندبه شريعت عالقه كه كساني كه قلباً كارهاست و ميلشان به سير ميرا ند . كندهم مهجور

گو هايآن هميشه در صحنه چرا؟ چون شلهوشمند مي پرستان زاهدنمايطانخورده از بانكنچه و خشك را هم د؟ تر

مياننسوزمي و باز از ظاهر قضاوت و ديگرنبيخود را نمي.دنكند ميانند و جهلش.دننبيرا ب را مركّاناشتباه

و نمي خواننك مي ال يغير ما بقوم حتي يغيرواندنند ود همه اينهانگويميو ما بانفسهمااهللا يك بازي است

مي هم بافته مشت مناسك را ها درباره مسيحيت را درباره همه اديان همان بيانات كمونيست.دكنيو مردم را اذيت

مي.دنزنمي و نميسياهي دلش را كگيرد دمونيستبيند كه مها بيانات رها از كدام سوراخ آمده،امشان كجاست، اين

وو چقدر جهان است به بيانات يك عده كاهنان باستانيو عقايدشان راجع به دين چقدر شبيه  اهدافشان شبيه بيني

واست به  او،81باواريا نگلشتايناي اهداف يك استاد دانشگاهجهانبيني ه به ارث بردشا هم از قدماي همكيشكه خود

يا ...بود مشتاق است اصال نيازياو كسي كه حقيقت!كه بخواهد ببيند براي صاحب قلبيفتنشانو چقدر اينها آسانند

و زيباترين شكل قصه ايمان داشته باشد به قرآن كه به خالصه اگر. نيست اين مزخرفات سردرد آور را بداند ترين

كه،اينها را حكايت كرده . شيطان دشمن قسم خورده است.به گوش دل بگيرد اگر،كافي استهمانقدر گفته

و اوالد دارد ب. حزب پس عوامل!تواند اينقدر ساده باشدقيقت نميح!اين خيلي ساده است!نه اما. گيراو را دشمن

...است تصادف تاريخي بعضي چيزها! ريزي شده نيستپيچيده اقتصادي سياسي چه؟ همه چيز كه برنامه

كه. پرستان مخفي استمسئله شيطان. بله هاي شود در كنفرانسچرا ذكر نميراستي مسئله اين ديني است

و طرفدار همبستگي و بلبل اتحاد اديان ان ساخت دين واحد اديان؟ صد تعجب كه عمده گردانندگان اين محافل گل

هم،جهاني ما. بگو ما عارف هستيم. پرستد؟ حاال نگو شيطانيگويپس چرا خجالت؟ چرا نمي. اندين دينخود اهل

ميگويند براميشايديا. روشنفكر هستيم. منور هستيم. لوسيفرين هستيم ميي آنان كه و هاي كنايه بينندشنوند

و تصويري راكالمي  ...؟شان

مساكنون كمي مي نما كه هيچ پرستان يهوديئله در ميان يهوديان يا همانطور كه گفتيم بعلپردازيم به سابقه اين

:اندنبرده السالمعليهيبويي از سنت موس

81 Adam Weishapt 
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بي دهند كه قربانيانمي نشان به حال، از زمان باستان تا مربوط به اين عمل گزارشات و قصيبه ترين القلبرحمانه

و خون ممكن را از قرباني جمع عاملين.وندشمي صورت ممكن كشته آوري كرده، به پس از مراسم حداكثر گوشت

به عنوان مثال. كنندميو كارهاي بعدي نگهداري"غايبين"و مقداري نيز برايهدو نوشي خوردهمختلف هاي شيوه

و به اين صورت خشك كنند تا بعدا در مناسك  به رازآلودبسيار معمول بوده كه خون را جذب كاغذ كرده و جادو

و فريزبه لطف پيشرفتهاي روزافزون مدرن(.استفاده بگيرند مند برادران عالقه،هاي برقيرو اختراع انواع يخچال

و خون را در فريزرها براي روز مبادا يا غايبين ذخيره به آساني امروزه  و هاي جمعسازماندر. كنندميگوشت آوري

كنفوذي انتقال خون هم عواملي ميه خون مورد نياز را در صورت لزومدارند خيلي پرت 82فيلم بليد. كنندتامين

)...!نمي گفت

و طبل زده. شدندمي سوزانده 83عمدتا در چالي به نام توفتسپس كودكان قرباني شده شد تا صدايمي موسيقي

در. كودك در هياهو خفه شود  سال پيش از ميالد 300در حدود 84شهر كارتژپرست بعلينساكن ميان اين مراسم

در پس از شكست. موجود است،بقاياي معبد عظيم بعل در كارتژ در شمال آفريقا، ليبي امروز.بسيار معمول بود

كودكان بعضي. كودك به عنوان قرباني براي بعل در يك توفت سوزانده شدند 500در سيراكيوز، با روميان جنگ 

آناي شدند كه كورهمي دستان بت بزرگي از بعل يا مولوخ، به صورت مجسمه يك گاو، گذاشتهاوقات در   در زير

.دبسوز را رها كرده تا كودكها شعلهسپس عاملين اين عمل وحشيانه سوخت، مي

 مولوخ قرباني كردن كودك در بين دستان مجسمه كه قرباني بعل شدندتونس كارتژي گورستان كودكان

82 Blade 
83 Tophet 
84 Carthage 
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و مرزي نداشت وحشيگري در اين آئين چيزي كه شايد براي بعضي عجيب به نظر اما. هاي شيطاني باستاني حد

بله،."هولوكاست": كردندمي از آن به عنوان بيان عمل قرباني انسانشان استفادهست كه يهوديانا برسد لغتي

بيتوسط يهوديان ولوكاست در اصل لغتي يهودي است، مورد استفادهه .عمل قرباني انسان به خدايشانگران،

:گويدميچنين 1954ديكشنري وبستر نسخه سال

 85.شودمي عرضه قرباني كه كل آن توسط آتش خورده: هولوكاست

و نگاه به لغتكامال متفاوت به اين لغت اختصاص دادهاي البته امروزه يهوديان معني هاي نامهاند، اما كمي تحقيق

.كندمي قديمي حقيقت اين موضوع را روشن

و يهوديانلاتحتمعني. هولوكاست لغتي بسيار جالب است«: گويدمي 86هرل روم  لفضي آن قرباني سوخته است،

خواهند كه هنگام شنيدن اين لغت درباره ادعاي قربانيان سوخته شده در جنگ جهاني دوم فكر كنيد، اما داستان مي

وها خواست بچهميكه است به خدايي باستاني به نام مولوخدر حقيقت مربوط  زنده در معبد بزرگش قرباني

و در اسرائيل باستان عميقا. سوزانده شوند پرستش مولوخ طبق باور معمول توسط زنان خارجي سليمان آورده شد

».جاي گرفت

بر اين اساس خيلي دور از ذهن نيست اگر بگوييم كه شايد هدف از اطالق اين لفظ به فجايع

. است جنگ جهاني دوم با نيت تقديم قربانيان آن اعمال وحشيانه به مولوخ بوده

.انددرباره قرباني انسان توسط يهوديان نوشته 89و پوسيدونيوس 88، دموكراتيز87مورخان باستاني همانند آپيان

شداي كه قرباني پيش از ميالد گزارش داد 168آپيان در . زنده، يك بزرگسال نه كودك، در معبدي يهودي پيدا

شد 91با آپيان مخالفت كرد، مطلبي كه توسط زكريا 90مورخ يهودي فالوياس جوزفوس و در كتابش به نامهترجمه

شد"جوزفوس" :زكريا گزارش داد. چاپ

ورود پادشاه. در معبد تختي پيدا كرد كه مردي بر روي آن دراز كشيده بود 92آنتيوكوس«
و از پادشاههبر زانوانش افتاد، دست راستش را دراز كرد. فورا مورد تشويق اين 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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چه. كه او را آزاد كند نمودتمنا و خواست بگويد كه كيست، آنجا و كرده پادشاه او را آرام كرد
و رداستان ناراحتي پريشانمعني اين واقعه عجيب چيست؟ مرد با صدايي گريان .ا بيان كرداش

و هنگامي بوده ناگهاناشمشغول سفر در منطقه براي گذران زندگيكه گفت كه يوناني است
شدتوس و زنداني كردند.ط مردمي از نژادي غريب دزديده باالخره. او را به معبد آورده

كه. حاضرين كه آنجا ايستاده بودند آن قانون مسكوت يهوديان را گفتند هر سال در مراسمي
ق غريبه را دزديده، به جنگل برده، آنها يك يوناني:دشمي زماني ثابت انجام رباني طي مراسمي

و هنگام مثله كرده، و به دشمني آنان قسم مودننگوشتش را خورده و خوردن او عليه يونانيان
».شدمي باقي مانده قرباني به داخل چالي سوزان انداخته. كردندمي ياد

كه 93سزارياشهر، اسقف آسريوس ميالدي 300در هزاره اول پس از ميالد، در سال يهوديان تمام فرق طي گفت

.كنندمي مراسم پوريم مسيحيان را قرباني

و 95گزارش داد كه يهوديان امستا 94سقراط گاالستيكوس 415در سال كودكي مسيحي را به صليب كشيده

.سوراخ سوراخ كردند تا جان داد

و سوراخ سوراخ كردن قرباني  به صليب كشيدن

.گزارش داد كه يهوديان كودكي را به صليب كشيدند 96بارونيوس 425در

ا 614در از،فتاد، يهوديانكشيش آنتياكوس تاتيكوس گزارش داد كه وقتي اورشليم به دست ايرانيان يكي

و مانند،كه توسط ايرانيان زنداني شده بودرا مسيحياني ".گوسفند سر بريدند"به عنوان برده خريده

93 Bishop Auserious of Caesaria  
94 Socrates Galasticus 
95 Emesta 
96 Baronious 
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خون يك كودك سه ساله را كامل جمع يهودي6در پراگ 1067در

به. كردند همچنين كشف شد كه اين يهوديان خون اين كودك را

.اند، از جمله يهوديان تراويزومديگران داده

است 97كودكي به نام استراتي در جايي كه امروزه شهر كيو 1096در

شد به صورت كليساي توسط اين كودك بعدا. قرباني شده كشف

.شدقديس اعالم ارتدوكس

از آلمان، نزديك شهر مگدبوك 1115در سال يك روز قبل

Passover استفاده كردندخود رازآلودو از خونشان در مراسم پنج كودك را شكنجه داده،98ن هسيديكيهوديا .

و مجازات شدندمماجرا پيگيري شد، عاملين محاك .ه شده

رسد كه عمده مدارك تاريخي مربوطمي به نظر. فراموش شده بودندتا آن زمان بسياري از وقايع قبلي احتماال

باليي بر سر كودكي در انگلستان آمد كه نه تاريخ آن را به آساني 1144اما در سال. اندگم شدهها به اين نمونه

و بخشيده شدند و نه يهوديان اينبار به آساني فراموش واز اجازه يافتن سال50تنها. فراموش كرد بهدوريهوديان به

ا). 1089( گذشته بودانگلستان آوري ماليات اه در جمعبه پادشز آنان به انگلستان آورده شدند تا عده كمي

شد 99ماجرا از آنجا شروع شد كه كودكي به نام ويليام.كمك كنند از آنچهاما. قرباني موارد مشابه اين ماجرا را

باخويشاوندمتمايز كرد   100.توماس مونموث:ش تحصيل كرده بوديك كشيي كودك

كشيشي كاتوليك به نام توماس مونموث كتابي دقيق درباره قتل ويليام كوچك 1144در":گويدمي هرل روم

اين كودك توسط كليساي كاتوليك قديس اعالم. نورويچ نوشت، همان كودكي كه توسط يهوديان قرباني شد

در تا از آنها25تا20اين دست كه بسته به اينكه چطور بشماريد بين شد، اولين قديس يك گروه از قديسين از

".شوندمي شهداي مسيحيت قلمداد،وجود دارد كه توسط كليساي كاتوليك تاريخ

خواست كه تماممي موثاما توماس مون. به فراموشي سپرده شود توانست همانند بسياري ديگرمي داستان ويليام

شبراي هميشه از اين دنيا و شيطاني خبردار و اين.و فراموش نكندهداعمال وحشيانه او كتابش را به التين نوشت

 
97 Kiev 
98 Hassidic 
99 St William of Norwich 
100 Thomas of Monmoth 
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ت 102.به انگليسي ترجمه شد101توسط دكتر آگوستوس جسوپما19در قرن كتاب س مونموث ومادر اين كتاب

بهمي توضيح و پس از آن بنا :گفته او چنين اتفاق افتاددهد كه يهوديان چگونه كودك را دزديدند،

درميخ مانند بسياهايو او را با تيزي سر او را تراشيدند« ر سوراخ كردند به صورتي كه خون

بي. ريختن گرفت بسيارريدمقا و آنقدر مشتاقو آنها سخت است تمايز. ايجاد درددر رحم بودند،

آ بيبين ».هايشانبودند يا نابغه در شكنجهرحم نكه بيشتر

و رشوهربايي كودك، شكنجهآدم. توماس مونموث كل واقعه را با جزئيات شرح داد هايي كه يهوديان به ها،

.محلي دادند)پليس( شريف

بي رازآلودس در مستند كردن قتل سعي توما شد در نهايت منجر به قديس گشتن،گناهاين كودك اين.كودك

و شناخته شده بود، تا اينكه دوراني رسيد كه كليسا ديگر عالقه به آشكار بودن اين  كودك تا زمان معاصر قديس

و آقايان است.نداشت"از نظر سياسي غلط"موضوعات  . اين دوران فتح نهايي كليسا از درون توسط اين فرق

و غمگين در و در تالش 1144توماس با آشكارسازي آنچه در آن روز تاريك اش در آشكارسازي صورت گرفت

 
101 Augustus Jessopp, D.D. 
102 The Life and Miracles of St William of Norwich by Thomas of Monmouth 
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او والدين را در انگلستان هوشيار كرد تا بيشتر مراقب امنيت.و توقف قرباني كودكان خدمتي بزرگ به جهان كرد

.اما متاسفانه اين آخرين نمونه نبود. كودكانشان باشند

و نويسنده كه 103دادند؟ دكتر آرنولد ليسادامهاي يهوديان به چنين اعمال وحشيانهازاي عدهچرا حقيقتا ، محقق

و در اوايل قرن بيستم در انگلستان كتابي درباره قرباني انسان در يهوديت نوشت، متوجه حقايقي جالب در حول

:حوش اين داستان شد

اعتراف كرد كه يهوديان هر سال از كودكي مسيحي خون 104مسيحي شده به نام تئوبالد از كمبريجاي يهودي«

و به فلسطينمي كردند چرا كه باور داشتند كه تنها به اين صورتمي وريآعجم توانند آزادي خود را كسب كرده

و سنتشان اين بود كه براي تعيين وقت خونگيري قرعه بكشندازب "...گردند،

ازبه. جديد بودآغازگر موجي ويليام قديس ماجراي غمگين به،كتاب توماس مونموث تبعيت ديگران نيز شروع

:شودمي هايي از اين قربانيان ثبت شده ذكرنمونه. وحشيانه توسط يهوديان تندرو كردند ثبت اين اعمال

ا105در كيسينگن باواريا 1243در از، يهوديان پس خون مسيحيان در مراسمز اعتراف در دادگاه به استفاده

.محكوم شدند،106اوردر روز جشن يهودي پاس رازآلود

سوراخ سوراخ جسد. طي مراسمي قرباني شده 107به نام هيو كشف شد كه كودكي مسيحيدر لندن 1255در

دراش شده شدمخفي بود لك يك يهوديم كه . كشف

شدنيز اين كودك. يهودي مهم را محكوم كرد17پس از تحقيق، دادگاه از. بعدا قديس آنكه در مجموع پيش

ش راهدكليساي كاتوليك كامال فتح از،دبخاطر مسائل سياسي لغو كننو قدسيت اين قديسان كودك وجود20بيش

و توسط كليسا قديس شده بودند به اعتقاد كليسا داشت كه .توسط يهوديان قرباني شده

103 Dr Arnols Leese 
104 Theobald of Cambridge  
105 Kissingen, Bavaria 
106 Passover 
107 Hugh 
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شد به جرم 108دپوليبه نام اسحاقاي يهوديدر آكسفورد، 1290در اين. قرباني يك كودك مسيحي دستگير

از. يهوديان از انگلستان اخراج شدند،به دستور ادوارد اول تصميم گيرنده بود، چرا كه يك ماه بعداي لحظه بسياري

و ديگر مناطق اروپايي گريختند ر قرن چها، چارلز اول،تنها وقتي كه خود پادشاه انگلستان. اين يهوديان به آلمان

ماجراي كرامول، اعدام. اجازه يافتند به انگليس برگردنديهوديان،به قتل رسيد 109كرامولاوليور توسط لورد،بعد

و توطئه و تخت انگلستان نشاند نيز ماجراي بسيار مهمي است 110كه در نهايت ويليام اورنجاي چارلز اول . را بر تاج

شد"ربا"از اين زمان بود كه آقاي جان 111"پيوريتن"جالب اينجاست كه در حركت. در انگلستان آزاد

و پايبندي به مسيحيت 112)"كوهن"نام سابق(كالوين  اش، مشكلي با با آن مقدس مĤبي بسيار

.نداشت"ربا"

كه 113گوبليندر 1331در كشآلمان گفته شد يهوديان. تنديهوديان كودكي مسيحي را به دليل مراسم رازآلود

و مجازات سختي شدند .زنده سوختن در آتش: گناهكار شناخته شده

از 1335در جاي بدنش سوراخ سوراخ60در مونيخ آلمان يهوديان كودكي مسيحي به نام هنري را در بيش

شدكردند به صورتي كه كود .ك معصوم از خون خشك

بي يهوديان،طبق اسناد محلي 1420در ونيز در .و به اين جرم اعدام شدند رحمانه كشتهكودكي را

108 Isac Depoley  
109 Lord Oliver Cromwell 
110 William of Orange 
111 Puritans 
112 John Calvin (Cohen) 
113 Guberlin 
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اين. را بر تكه سنگي بزرگ قرباني كردند 115يهوديان كودكي به نام آندرل 114در اينگزبورگ اتريش 1462در

وكليسايي در جاي آن سنگ كودك تبديل به قديسي محبوب، سنگ(آن شهر معروف شد به يودنشتاين ساخته

 116)يهودي

:دانشگاه علوم ديني اتريش چنين گفت 117پروفسور رابرت پرانتر 1997ل در سا

و انگيزشان عليه كودكان كاتوليك همانند كودك شهيد، آندرل وان رين،هوديان بايد بخاطر جنايات نفرتي«

و بخاطر خون مسيحيان به قتل رسيده توسط دستان يهودي كه آنها، 118عيد پاك عليه بزرگساالن در روزهاي پيش از

».كنند، عذرخواهي كنندمي نيز به سوي آسمان فرياد

.با پروفسور پرانتر ديدار كرد خوشحال نشدندوقت يهوديان از اينكه پاپ

طي مراسم آنها همچنين او را ختنه. را كشتند 120ايتاليا يهوديان كودكي به نام سيمون 119در ترنت 1475در

كه نمي گرچه باور،ديگر نيز گزارش شدههاي اين عمل در بسيار نمونه. كردند  عملي واجب طي مراسمرود

شد. اين كودك نيز در سرتاسر بدنش جاي سوراخ داشت. خونگيري باشد .اين كودك نيز بعدا قديس

شد 1475سيمون ترنت در": گويدمي هرل روم از خيابان او را اعضاي فرقه. در شهر زيباي رنسانس ترنت قرباني

و قاتالن استفادهكه امروزه بچهاي خيلي شبيه به شيوه،دزديدند و او را با خود به بچه شكالت داده. كنندمي بازان

ازو بردند كشيدند و خونش را جمع كردند Passoverو براي مراسم قبل بسيار بسيار مشهوراي اين پرونده. كشتند

مراسم"ا در كتاب اين ماجر.و مهم در آن زمان بود كه بعدا منجر به قديس شدن سيمون توسط كليسا شد

شد چندين دادگاهه ذكر شده،اي پرونده"خونين و. يعني به بيش از يك دادگاه ارجاع داده مجرمين يهودي ثروتمند

و به همين دليل پرونده جا. در آن زمان بسيار نادر بود اينكهبه تجديد نظر رفت با نفوذ بودند  روي پس در چندين

شدمسئله تصميم و در گيرند چه كسي قديمي همچنين به واتيكان رفت كه در آنجا تصميم پرونده. گيري س شود

و يكي از محبوب. آنجا پرونده را با دقتي بسيار بسيار زياد مطالعه كردند ترين قديسان اروپا بود، تا سيمون قديس شد

و فشار عده 1965سال ".تصميم گرفت كه قديسيت او را بردارداي كه كليسا به داليل سياسي

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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و نوشت 121"زندگي قديسين"آلبان باتلر در كتاب پدر :كودك را به عنوان شهيدي نوزاد ذكر كرد

و پيش رو Passoverبا كشتن كودكي مسيحي در عيد يهوديان شهر ترنت« تصميم به نشان دادن نفرتشان كردند

شدبه توبياس، يكي از اعضايشان، براي را. تله انداختن قرباني انتخاب و لبخند بر لب به نام سيمون او كودكي زيبا

ب و با حقه.اش وقتي هيچ كس مراقبش نبود پيدا كردازي بيرون از خانههنگام توبياس دستي به گونه كودك كشيد

،شودمي اش دوركودك كه دو ساله نشده بود چنين كرد، اما وقتي ديد كه دارد از خانه. دستش را در دست گرفت

و صدا زدن و او را به منزلشرا خاموش كردس غم كودكادر اينجا توبي. مادرش كردشروع به گريه در نيمه. برده

شدشنبشب پنج پر.ه كار قصابي شروع با انش را به صورت صليب نگه داشتند،كرده، دست دهانش را بدن نرمش را

پس از يك ساعت شكنجه، شهيد كوچك.و مسخره كردندو وردهاي كفرآميز بر زبان آورده ميخ سوراخ كرده

و روح بدنش را ترك كردمچشمانش را به سوي آس ماا. هوديان جسد او را به رودخانه انداختندي. ان گرفت

و مجازات شدند »...جرمشان كشف شد

121 Lives of the Saints, March25 by Father Alban Butler 
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شد 122كودك مسيحي ديگري در موريستيكا 1485در كودك 123ام14پاپ بنديكت. به سرنوشتي مشابه دچار

و او به نام قديس لورنسينو شد 124را قديس اعالم كرد به عنوان شهيد 125پاپ كودك را در پياتا سانتا رياس. شناخته

.به حقيقت اين واقعه شهادت دادنيز 126دادگاه پادوا ايتاليا. ذكر كرد

. اندي ديگر نيز به حقيقت قرباني انسان توسط يهوديان شهادت دادهاينجاست كه بسياري از رهبران دين جالب

:نوشت، چنينشدم كه بعدا پاپ كلمنت چهارده 127كاردينال گانگانلي

شد« به من همچنين. دهممي شهادت من به حقيقت سيمون، كودكي سه ساله كه توسط يهوديان ترنت كشته

شد 128در دهكده رين 1462دهم، كه در سالمي شهادتگرحقيقتي دي ك 129آندرل. واقع ه متبرك، كودكي

».وحشيانه توسط يهوديان كشته شد

و دروغ"لوتر كتابي به نام مارتين مي"هايشانيهوديان :نويسددارد كه در آن چنين

مي" و مثله كردن آناندر تاريخ آنها عمدتا متهم همانند. شوند به مسموم كردن چاههاي آب، دزديدن كودكان

مي.و غيره 130وقايع ترنت، وايسنسي مي. كنندالبته كه آنها اين اتهامات را نفي مياما من دانم، كه دانم، بسيار خوب

مياراده و كامل در آنها وجود دارد كه هر زمان بتوانند آن را به عمل تبديل را. در عيان يا در خفا. كننداي آماده اين

و بر اساس آن عمل كن  131".به عنوان حقيقتي جدي بدان،

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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و دروغ- مارتين لوتر  جلد اصلي- هايشان يهوديان

شداسپانيا 132الگواديا 1492در كه.، كودكي به نام كريستوفر توسط يهوديان قرباني كمي پس از اين ماجرا بود

بود 1967تنها در سال. كردمي ملكه ايزابالي اسپانيا فرماني صادر كرد كه يهوديان را براي هميشه از اسپانيا اخراج

شد در اين فرمان داليل. كه يهوديان به صورت رسمي اجازه بازگشت يافتند ، زيادي براي اخراج يهوديان ذكر

و غير": اما در اين ميان دليلي خاص قابل توجه است. ايشان"شيطاني بودن جمعي"داليلي همانند گناهي جدي

."قابل بخشش

132 Laguadia 
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همان قرباني كردن كريستوفر،گويد كه اين گناهمي 134مورخ در كتابش، ايزابالي اسپانيا، 133ويليام توماس والش

.بود كه بعدا قديس اعالم شد

:گويدمي هرل روم

و قرباني وحشيانه كودكي مسيحي به نام كريستوفر صورت گرفتآدم 1490در" اي او را از دهكده. ربايي

و قرباني او را به غاري در كوه.ي كنوني قرار دارد دزديدند 135كوچك به نام لگارديا كه در نزديكي تولدو بردند

و حتي امروز هم در بسيار. كردند هاي لمعارفاهي دائراين ماجرايي بسيار بسيار بسيار معروف در اسپانيا بود

در. شودمي اسپانيايي پيدا در. صورت گرفت، عاملين محكوم شدند در دادگاه 1491دادگاه اين نقشي اساسي داشت

و فرديناند خيلي از  آناما. بابتش مطمئن نبودندآن تصميمي كه ايزابل و هياهوي ناشي از كه اين پرونده باعث شد

".آنها فرمان اخراج كل يهوديان ازاسپانيا را صادر كنند

مهم در اينجا آن است كه بسياري از يهوديان با نفوذ در اسپانيا به طرق مختلف باقياي نكته

و به ظاهر با اشرافيتروابط اينان. كريستف كلمب يكي از اينان بود. ماندند مسيحي اسپانيا

عمي پس به نظر.هايشان عليه مسلمانان شناخته شده است توطئه املين حقيقي هيچگاه نه رسد كه

نه مجازات شده و اينبار هم مانند نمونه"اخراج"و آن بسيارهاي، و پس از  يهوديانبسياري پيش

و گناهكار زندگي گناه بخاطر اقليتيبي همانند جنگ جهاني دوم .( شان را از دست دادندشيطاني

و مستند است، همانند روسيه كه در آن هم روابط اليگارشي يهودي با نازي ها كامال شناخته شده

و اليگارشي يهودي و فعال بودند كمونيستي كه در آن نيز بانكداران ).آغازگر، ذينفع

133 William Walsh 
134 Isabella of Spain, William Thomas Walsh 
135 Toldeo 
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 را تامين مالي كرد 1917انقالب بانكدار يهودي شيف جيكوب-سكفرزند يك خاخام ارتديهودي كارل ماركس

.)يادش نرفت پز اين امر را بدهدهمو در بستر مرگش(

و كشتند 136در ليتوانيا در دهكده پونو 1573در .يهوديان كودكي را شكنجه داده

شداي يهودي 137در پراگ 1592در و خونگيري يك كودك مسيحي محكوم .به جرم قرباني

و كوتنيا در لهستاندر 1598در گزارش شد كه يهوديان سه كودك را در آن سه شهر قرباني 138لوبلين، كول

. وقتي پرونده به دادگاه رسيد تمامي يهوديان درگير ماجرا گناهكار شناخته شدند. كردند

ذكر 139"شناسيو شيطان تاريخ جادوگري"هايش را در كتاب مونتگيو سامرز، مورخ شناخته شده، بعضي از يافته

:كرد

و جادوهاي باستانيبهاند انسان بسيار مرتبطهاي اين قرباني« هايي كه كتاب قانون قرباني.مناسك سحر

لپرمونستراتنسيا به نمونه را ذكر كرده 250، حداقل 1745در 140مبترن ويلثين، نوشته شده توسط آدريان كه

درهنتريروز ، به دست142، كودكي چهار ساله به نام متياس141بوهميا اتفاق افتاد، وقتي در كادان 1650ايشان

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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شد تعدادي خاخام با وها در بسياري نمونه.هفت زخم كشته مدارك بسيار مستندي است كه گوشت

و سحر مورد استفاده قرار ».گرفتمي مخصوصا خون قرباني براي مقاصد جادوگري

 مونتگيو سامرز

قرباني كردش رازآلودكودكي مسيحي را براي مراسم 144ماتاتيا كاالهورا، خاخام 143در كاركو لهستان 1663در

و اعدام گرديد كه .محاكمه شد، محكوم گشت

درباره در كتابي تحقيقي كه به خواست دولت تزاري روسيو نويسنده ملي، شخصيت145دالوالديمير ايوانويچ

در، ذكر كردقرباني انسان نوشت يهودي كودكي را دزديد كه بعدا"لوي" آقايفرانسه، 146در متز 1669كه

شد. جسدش در جنگل پيدا شد هه در كتابي فرانسوي به عنوان خالصجزئيات اين پروند. مرد مجرم بعدا اعدام

 147.موجود است نيز 1670محاكمه يهوديان متز،

از. كشتند رازآلودرا طي مراسمي 149، يهوديان كودكي به نام گاويل148سدر بالرو 1690در اين كودك يكي

.مستندي درباره اين واقعه ساخت 1997 سالدرنيز تلويزيون بالروس. قديسين كليساي ارتدكس 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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 گاويل قديس

از23تنها :كندمي را ذكر 1753دراي دال واقعه استقالل آمريكا از انگلستان، والديميرسال قبل

سا 151، يهوديان استفن استوزيسكي150وولنيتزادر دهكده ماركوا 1753آوريل20در جمعه« و سه له را گرفتند

بااي يكشنبه يهوديان در خانه.با خود بردند و سپس در حالي انبرجمع شده، چشمان كودك را بسته، دهانش را بسته

تا تيز سوراخهاي كه او را در تشتي نگه داشته بودند، از همه طرف او را با ميخ و چرخاندند كه  توانندمي كردند

هايزن. پس از مرگ كودك جسد به جنگل برده شد، جايي كه او را روز بعد پيدا كردند. آوري كنندخون جمع

و فروژا راه به دست داشتن در اين واقعه اعتراف كرد بدون شكنجه، 152يهودي، برينا لوو شوهرانشان

و تحت شكنجه قرار گرفتندسپس بقيه اعضا.، كه آنها نيز بدون شكنجه اعتراف كردنددادند اينان نيز. دستگير شده

و چنان توصيف دقيقي ارائه دادند كه شكي در گناه . سپس اعدام شدند يهوديان. كاريشان باقي نمانداعتراف كردند

چمي از جسد كودك كه نشاناي نقاشي و،طور سوراخ شدهداد محرمانه 153توسط اسقف اعظم لوو كشيده شده

شدهنگ ».داري

150 Marcova Volnitsa 
151 Stephen Studzitsky 
152 Breina and Fruzha 
153 Archbishop of Lvov 
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از. در مجارستان يهوديان به قرباني كردن كودكي مسيحي متهم شدند 1791در در اين نمونه خاص يكي

.را شاهد بوده اعتراف كرد كه كل واقعهشان عليهانييهودخود كودكان

شد 1793در .در گاالتز رومانيا كودكي توسط يهوديان قرباني

و زبان، كاشف،154ام، سر ريچارد فرانسيس برتون19در قرن ، كتابي نوشت به عنوان قرباني معروف شناسنويسنده

و بسيار مهم يهوديان به اين متن دست يافتند اما). يهوديان شرقي( 155انسان در ميان سفارديم هنوزو اين متن تاريخي

از. دهند نميو آن را در اختيار كسي قرار شودمي توسط هيات امناي يهوديان در انگلستان محرمانه نگهداري اما پيش

و االسالم"اين بخشي از متن او تحت عنوان  :كندمي برتون در اين كتاب ذكر 156.چاپشد"يهودي، كولي

شد- 1839" ".يك فالكس حامل خون متعلق به يك يهودي در گمرك بيروت كشف

به نام پدر كشيشي كاتوليك. ترين وقايع قرباني انسان در تاريخ معاصر صورت گرفتيكي از معروف 1840در

شد 157توماس در متن اصلي سر فرانسيس برتون شرح داده شدهو با جزئيات كامل اين واقعه به صورت دقيق. قرباني

كه اما هيچگاه چاپ نشد، بود و بريده جرايد موجود است به اما خوشبختانه آنقدر سند تصويري روشن از ماجرا

.دست آيد

شد پدر توماس دمشق. 158هامتعلق به طريقه كاپوچين بود كشيشي كاتوليكاو به صورت قرباني كشتههدزديده

آبهاي اجساد را در راه سپس.و كشتند آنها او را هم گرفته،وي رفتا وقتي خدمتكار عربش به دنبالبعد. شد

و سيال شد. انداختند با اميد به اينكه مخفي بمانندبزيرزميني فاضالب .و عاملين محكوم شدندهاما اجساد كشف

 پروفسور روم گزارشي درباره اين ماجرا تحت عنوان

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

كمن واين واقعه معروف. ياب استفاده كردهوشت كه در آن از بسياري منابع جك ترين نمونه اين مسائل تا زمان ماجراي

.)هايي آئيني بودندجك ريپر نيز قتليهادقت كنيد كه قتل(.بود"ام19جنايت قرن"حقيقتا،لندن 159ريپر

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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و خدمتكار وي  پدر توماس

رازهاي تلمود، قتلي"را در صفحه اولش تحت عنوانهاين واقع 1850آوريل6نسخه 160روزنامه نيويورك هرالد

:دهدمي اين مقاله طوالني قرباني كردن پدر توماس را چنين شرح.چاپ كرد"وحشتناك در شرق

را« ازمي چه كسي خوابش و دادگاه يكي ديد كه آشكار شدن رازهاي خونين تلمود را ببيند

و جنايت را شاهد باشد كه يكبار ديگر به جلوي عموم وحشيانه ترين قتلهاي ثبت شده در تواريخ جرم

چهمي آورده از خون انسان براي مرطوب كردن نان،ديوانهاي كرد كه عدهمي كسي تصور شود؟

كمي كنند؟ خوانندگان ما بدون شك به ياد مقدسشان استفاده شف آورند آن آشوب جهاني را كه از بابت

و خدمتكارش، ابراهيم آمارا، به صورت قرباني شده، خالي پدر توماس، ميسيونري مسيحي اهل ساردينيا،

و باقي ماندهاز خو هايشان انداخته شده در فاضالب ن، مثله شده، استخوانهايشان پودر شده در هاون

شددمشق و بازجويي.، برپا و اتريش در آن شهر محرمانه متن اصلي دادگاه توسط كنسولهاي فرانسه

و اكنون در اين شهرمي نگهداري ما)نيويورك( شدند و حاال را درباره"ملت بزرگ"توانيممي هستند

".حقيقت مطلبمان به رقابت بطلبيم

مي( بگوييم ما راخدا ) يامرزد جرايد آن زمان آمريكا

160 New York Herald 
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و، وكيلي كه دكتراي تاريخ دارد، پيگير دستيابي به متون اصلي 161طفي طالسصم تحقيق پرونده از بازجويي

و به انگليسي ترجمه كرد.شهروندش بود فرانسه شد، جايي كه پدر توماس به او بايد. آنها را با سختي به دست آورد

. گزارش داد Matzo of Zionاو اين را در كتابش به نام. از بابت تحقيقش تبريك گفته شود

:گويدمي متن پرونده چنين

و از خود ذكر كردهاتدر اعترافشما: بازجو ايد كه يهوديان خون مسيحيان را بيرون كشيده

كه.ندكنمي آن در پخت نان استفاده اما در دين شما خون نجس است، حتي خون حيواني

بين خون. است در اينجا تناقض. از خون مجاز نيستاستفاده. شود نيز چنين است حالل ضبح 

و خوني كه اگر از مسيحي بگيريد اشكال ندارد و ممنوع، هم. آن هم براي پخت نان. نجس آن

وآ. در روزي مقدس ؟را توضيح دهد جود دارد كه اين تناقضيا منطق يا مدركي

:پاسخ داد) به نام دقت شود( شده تازه مسلمان خاخامالمسلماني،

و خون Passoverخون مراسم. دو نوع خون را دوست دارد گويد كه خداوندميودتلم« ،

».ختنه

خدا عاشق دو نوع خون است، خون قرباني":اضافه كرد) خاخام اعظم سوريه(خاخام يعقوب

Passoverو خون ختنه ،."

161 Moustafa Tlass, Ph.D, member of the Syrian Academy 
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.كه استفاده از خون انسان چطور مجاز است فهميم نميما: لي ايوب، پاسخ دادبازجو، چوب

دانندمي شودمي توسط رمزهايي كه به آنها داده خاصيهاي خاخام": لماني پاسخ دادالمس

و چگونه استفاده از اين خون مج ".از استكه كي

تعليمات مخفي عمدتا پرستي است كه رمزهايشان همانهاي تلمودي بعلمنظور المسلماني احتماال خاخام

مييشفاه .باشدشان

رد 163"ماجراي دمشق"، نويسنده يهودي، كتابي به نام 162ن فرانكلاجانات و پاسخ دادن به كتابيهنوشت با هدف

اومي اما مطالعه كتاب فرانكل نشان. دكتر طالس نه كتابش به اندازه دكتر طالس از ماجرا چيزي عيانو دهد كه نه

و گويي حتي  خواهد كه حقيقت ماجرامي شايد چون فرانكل. هم به خود ندادهمتن تحقيق را زحمت مطالعه نكرده

به جالب در اينجاست كه دو نفر، مستقل از يكديگرنكت. را مخفي نگه دارد قاياي پدر، مسئولين را به جايي كه

و  .در فاضالبي در پشت خانه يك خاخام.ندخدمتكارش قرار داشت راهنمايي كردتوماس

 جاناتان فرانكل مورخ

162 Jonathon Frankel 
163 The Damascus Affair 
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 سنگ قبر پدر توماس

و اندب مقامه و يبدي اهتمامه-زر تربت االب توما الكبوشي  مرسل رسولي لشام يعيظ

و لم تجده بتمامه  في خامس اسباط ارخ هذه بقايا عظامه–قد ذبحوه يهودا

 1840سنة

، در شهر نيويورك گزارشاتي مبني بر قتل كودكان توسط يهوديان 1850يك دهه پس از ماجراي دمشق در

معلوم نيست كه اينان موفق. ايرلندي عصباني به همرا پليس به زور وارد يك كنيسه شدند 100حدود. وجود داشت

.شدند يا خيراي به نجات قرباني
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كودكي به نام آندري اينبار، قرباني. در كيو در روسيه تزاري اتفاق افتاد 1911اما يكي از مهمترين موارد در سال

.بود 164يوشينسكي

 قرباني شدن كودكي به نام آندري يوشينسكي در روسيه

باي م، يهوديمته شد 165يليسبه نام مناخل مندل كه.شناخته بر سر اين پرونده، نكته در اينجاست

و سعي در مخفي كردن آن كرده،يهوديان سرتاسر دنيا ميليون 150و به پول امروز معادل متحد

ب .يليس خرج كردند تا تيم وكالي مدافع بيليس او را رهايي دهنددالر براي آقاي

، مناخل مندل بيليسمتهم اصلي جنايت

وارد قالبيكثابت شد كه پليسي رده باال به نام ميشوك مدار".مردند"تعدادي از شاهدين طي وقايعي مرموز

بي. پرونده كرده تا به رهايي بيليس كمك كند از،گناه از دوستان آندره كه شاهد دزديده شدن او بودندسه كودك

.و نفر سوم براي ماهها مريض بود آنها فرداي آن روز مردند دو نفر. هايي كيك دريافت كردندخروسوفسكي تكه

:در دادگاه گفت 166كودكي كه جان سالم به در برد، ليودميال چبرياك

164 Andrei Youshchinsky 
165 Menakhel Mendell Beilies 
166 Liudmila Cheberiakova 
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و دو يهودي ديگر به سوي ما دويدند« و. ما مشغول بازي بوديم كه يكدفعه بيليس ما از وسيله بازي پايين پريديم

من. سعي به فرار كرديم و برادر و ديگر يهوديها افتادند 167)ژنيا(آندري ش را آزاد اما برادرم خود. به دست بيليس

».نيز اين را ديد 168)والنتينا(خواهر كوچكم. را با خود بردند يهوديها سپس آندري. كرد

گرانت.ي روسيه، حكم نهايي هيات منصفه را گزارش داد 170، كنسول آمريكا در شهر اودسا169جان گرانت

:نوشت

رأ« و آن يهوديان با بر اساس دقت تمام خوني هيات منصفه، يك پسر در كيو توسط يهوديان تندرو كشته شده

».، اما بيليس بي گناه استهاين يك قرباني انسان توسط يهوديان بود.بيرون كشيدند رازآلودپسرك را براي مقاصد 

به وقوع پيوسته بود، هيات 171سايتسهدر ملك يهودي كارخانهاي گرچه ثابت شد كه واقعه در درون كنيسه

نگاهي. بدن آندري بار سوراخ كردن45مقصر. گيري كند كه بيليس مقصر استنتيجه،منصفه نتوانست به طور حتم

را13،به سر تراشيده شده آندري قابل تشخيص عبري"شين"حرف ها،سوراخدر اين، دهدمي نشانبه شما سوراخ

.است

167 Zhenya Cheberiak 
168 Valentina Cheberiak 
169 John Grant 
170 Odessa 
171 Zaitsev 
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 روسي عبري روي سر قرباني"شين"ايجاد حرف

و شاعر روسي روزانوف در كتابش فلسفه كاباليستي پشت ماجراي قتل آندري"رابطه يهوديان با خون"نويسنده

او.را توضيح داده  سازد، اين به معنيميرا"شين" ين حرفاهاي در مراسم قرباني انسان با زخموقتي كاباليستبه نظر

و ارتباط به اين حرف است و سيطرهكه نيت ، يا نيت ارتباط با است اش بر دنيانماد آن خدا يا پادشاه يهودي

وي"يپادشاه" و قصدي به سوي  . 172ديگر

و قرباني خاص را مراسمي به نيت فرو  يهوديان متهم در اعترافاتشان دليل اين نوع عمل

او را گناهكار نفري12هيات منصفه عضو6يس آزاد شد، چرا كه تنها اما بيل.انداختن تزار روسيه بيان كردند

شد قبل از برگزاري دادگاه بسياري از شاهدين كشته شده. ختندشنا و نابود و بسياريو بسياري از مدارك گم ند

.وقايع مرموز ديگر در اين پرونده به وقوع پيوست

و باقي عمرش را در آنجا مانداو به آمريكا مهاجرت. بيليس بدون مجازات آزاد شد .كرد

172 http://www.prs.org/gallery-kabblh.htm
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كتابي بسيار مهم،او با وجود عدم موفقيتش در دادگاه. دادستان اصلي پرونده بود 173جي چاپلينسكي.آقاي جي

. بود 1917در سال اين.174"قتل آندره يوشينسكي": درباره اين پرونده نوشت صفحه 520در 

 چاپلينسكي دادستان پرونده

خود چاپلينسكيحاال. به وقوع پيوستها ماجرا بود كه انقالب بولشويكاندكي پس از اين

كه. روانه دادگاه شد از اينجالب نيست در هاين محاكمهاولييكي رژيم جديد كمونيستي بود؟

شدبسياري يهوديان دادگاه  و وي اعدام شد. بر عليه او شركت كردند، شك نش،اعدام به بدون

و آشكار  اعدام شد تا پيامي.بود اين ماجراي كثيف شيطاني كردن تمام جزئياتدليل انتقام

نكته جالبتر.دهد فرستاده شودمي جرات در افتادن با آقايان را به خودكه آشكار به هر كس 

تنها يك نسخه در كتاب خانه سنت. هاي او را نابود كردندكه تمام كتابديگر اين است 

 كمونيسم،"فروپاشي"، چندين سال پس از 1997تا سال همان نيزپيترزبورگ باقي گذاشتند كه 

شطبقه" در روسيه .بود"محرمانه"و"دهبندي

173 Chaplinsky 
174 The Murder of Andrei Youshchinsky, 1917 
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و دوستانش پيشمي به نظر شد"شانخداي"رسد كه قرباني آقاي بيليس بامو نيز.تزار فرو افتاد. پذيرفته ردي كه

و كتابش،ش تمام اسرارشان را فاش كرد، اما در كتابو گرچه شكست خورد شان جنگيدجديت بر عليه اعدام شد

آن تمام دوران روسيه كمونيستطي  و محرمانه باقي ماندو حتي مدتي بعد از كنار اين شما اين را بگذاريد.ممنوع

ترين گناه، قرباني هاي شهسواران معبد نيز به آن اعتراف شد، كه وقتي اين كثيف كه در بازجوئي رمزآلودباور 

 ترتيبراو براي شخص كاري كه خواستار باشدهدش به نيت شيطان انجام بگيرد، خود شيطان حاضركودك، 

و عبوديت ارحم الراحمين. آقايان است"نذر"اين. دهد مي و سريعتر است از اطاعت اين. اين برايشان راهي آسانتر

دو آزادي برايشان استقالل  و ثروت و اين برايشان مايه كسب قدرت .نيوي استاست،
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و تزارينا كاترينا آلكساندرا  1903. تزار نيكوالي دوم

 استالين-لنين–تروتسكي: سه تحفه
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كهكمونيستها برنامه ساخ. خرابي كليساي مسيح منجي در مسكو اين كليسا باالخره در دهه.نداستخري به جايش ساخت. محقق نشدت قصري در اينجا داشتند

مي نود و اكنون مركز كليساي ارتدوكس روسيه .باشدبازسازي شد



65 

جي: داران وال استريتكارل ماركس در ميان سرمايه. 1911كاريكاتور رابرت ماينور در روزنامه سان لويس پست ديسپچ سال پي مورگان،.جان دي راكفلر،

و شريك مورگان جورج پركينز و رهبر حزب پروگرسيو. ماركس تدي روزولت قرار دارد درست پشت. جان دي ريان سيتي بانك رئيس جمهور آمريكا

ميواضح امپاير استيت ساختمان- 175)توسعه( و دنياپرستان.دكنبه صورت ابليسكي كه هست خودنمايي و عمود بانكداران .مناره

يك:وقتي بفهميد كه هدف نهايي هر دو اين سيستمهاي ظاهرا متناقص يكي است" مي 176هدفكه هر دو بر اساس ديالكتيك هگلي به سوي كنند، كه كار

و قدرت در راستاي نفرت از اصول سنتي، انقالبي در ساختارهاي آنها،دو هدف هر و مكيدن آنچه در ميان از آن محافل به نفع نظم نوين خود جابجايي ثروت

و كنترل ريزترين امور شهرونداني كه برايشان جز احشام باشد، ناباوري اينكهمينيستند،ي آماراعدادي روي كاغذواكثريت است به نفع يك اقليت ديوانه قدرت

و اهداف باستاني خود را اس چرا آقايان بايد افكار و با و كمونيي جديد همانندمادر قالبي جديد بزك كرده و سوسياليزم ب"نظم"سم و معماي اينكهو غيره فروشند،

ميداران وال استريت به روي كار آمدن كمونيستچرا بزرگترين سرمايه و ". كنند، شايد برايتان حل شودها كمك كرده

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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، مدير يك كارخانه 177لئو فرانك، 1912ي در آن سوي اقيانوس در آمريكادر همان زمان پرونده بيليس،

كه از كاركنان 178به نام مري فيگناي ساله مسيحي12براي قتل دختر مدادسازي در آتالنتاي ايالت جورجيا

بن،نكافر.شدمي محاكمه اش بودكارخانه و( 179ثي بريرئيس انجمن يهوديان آتالنتا، بني بريث كه امروزه نيز فعال

شد.بود نيز.)مي باشد 180ان عهدمعني برادربا نفوذ است به يك نويسنده. در اين پرونده فرانك گناهكار شناخته

".او بسيار خونريزي كرد، نه تنها از زخم سرش بلكه از تمام بدنش": جسد دخترك بيگناه را چنين توصيف كرد

 مري فيگن

 اما به نظر.است عرضه شده 181"قتل ماري فيگن كوچك"به موضوع در كتابي جديد به نام نگاهي محققانه

كه مي برادران عهد انجمن" يهوديانبود كه اندكي پس از قتل فيگن. ناراحتنديهوديان از بابت اين كتاب بسيار رسد

كه 182"آبرو كردنعليه بي و سرپوش گذاشتن بر اين ماجراي سرسختانهرا تشكيل دادند سعي بر مخفي كردن

سي. تاريك داشت ما. پوست بودهاهيهوديان گفتند كه قاتل مري فيگن نه يك يهودي، بلكه يك باور خواهندمي از

بيپوست اش، مردي سياهنژادپرستانه در منطقه جنوبي آمريكا، با آن سابقهاي كنيم كه هيات منصفه گناه كه دختر

راسفيد و مناسكبه صورتي پوستي پوست جنوبي از كجا چنين چيزي را داند سياهمي خدا(كشته گونهرازآلود

بي)آموخته و به جايش يك يهودي كرها كرده هاي اين يكي از پرونده.نددرگناه را به جرم اين قتل وحشيانه اعدام

وو انجمن بني بسيار معروف اوايل قرن بيستم است بسيار هاي يهودي همه فرياد برآوردند كه ديگر گروهبريث

و اعدام كردند . فرانك را فقط به خاطر آنتي سميتيزم متهم

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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سال پس از ماجرا، يهوديان موفق به اخذ حكم بخشش براي73و پول صرف ماجرا كردن، پس از كلي داستان

بخاش"گناهيبي"اما نكته اينجاست كه فرانك به دليل. نك شدندافر حق. گرفتنشش حكم يقت يهوديان در در

و قاطعا گناهكار همان زمان بارها تقاضاي تجديد نظر  شدباثكردند، اما فرانك مرتبا در نهايت استاندار حكم.ات

به زندان چنان عصباني شدند كه عدالت را در دست خود گرفته،اما مردم. نك را از اعدام به حبس ابد تغيير دادافر

و از درختيانك حمله كرده، فر كه به اين دليل. دار زدند را از زندان بيرون كشيده سال بعد براي فرانك73بود

رايبخاطر مردم. حكم بخشش صادر شد بي خود اجرا كردند،عصباني كه قانون فرنه بخاطر .نكاگناهي

يك. يك مسيحي يهوديان را متهم به قرباني كردن كودكش در شيكاگو كرد 1919در مورد به صورت در اين

ها نمونهدقت شود كه بسياري. پايهقطع مشخص نيست كه آيا حقيقتا يك قرباني در كار بود يا اتهامي بي

بي گناهبي وجود دارد كه در آنها يهوديان مثال واقعه. شوندمي انصافي متهم به قتل كودكانبا

در 183در مسيناي 1928 نيويورك، كه يهوديان متهم به قرباني كودكي شدند كه در حقيقت

.جنگل گم شده بود

شد مسلمان در افغانستان دزديدهاي گزارش داد كه بچه 1953اكتبر7نشپوت هاربين در روسي روزنامه .و كشته

در،حكم دادگاه ذكر كرد كه دليل قتل .بوده رازآلوديمراسمقرباني

183 Massena, NY 
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و شناخته شده بودهدقت كنيد كه همانطور كه گفتيم دكتر دال. اندعمده محققان اين موضوع اشخاصي معتبر

و نويسندهزبان .است 184و نويسنده ديكشنري زنده روسي ملي روسيههاي، يكي از شخصيتبسيار سرشناساي شناس

.اين معادل ديكشنري وبستر در آمريكاست

آقاي واتسون در".يهوديان حقيقتا در آئين قرباني انسان فعالند":علنا گفت 185دادستان آمريكايي توماس واتسون

و حزب او بيش از يك ميليون راي 1896 به عنوان معاون اول رئيس جمهور حزب سوم در انتخابات شركت كرد

شد 1920او بعدا در سال. دريافت كرد .به عنوان سناتور انتخاب

به عنوان مثال مايكل، خاخام اعظم ليتواني، كه مسيحي. اندنوشتههاه اين قتلبسياري از خود يهوديان نيز دربار

و هايي بسيار از يهوديان بازگشتهما نمونه،در كتاب دكتر دال.هانگيز را گزارش دادشد، بسياري از اين اعمال نفرت

و گزارش دادهمي تواب را .اندبينيم كه به اين امور اعتراف كرده

و استفاده از خون آنها توسط يهوديان  روسيه- 1844–چاپ طبق دستور وزارت كشور–پرونده قتل كودكان مسيحي

 نهايياي گرچه مقاله به نتيجه. جالب در روزنامه نيويورك تايمز به چاپ رسيداي مقاله 1989آوريل16در

بي نمي :ضرر نيسترسد، اما خواندن آن

184 Russian Living Dictionary 
185 Thomas Watson 
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و گم شده در زيرزمين كنيسه" - يا در هر صورت عجيب- فصلي تاريك: اسكلتي قديمي

گشوده 186محترمانه كنيسه خيابان الدريج در منطقه جنوب شرقي از اين مورد در تاريخ غيرديروز

و ذغالاي ميان كپهدر مدتها كه براياي وقتي كه جمجمه شد، به بيرون مخفي بود خاكستر

و به پاي يكي از كارگران خورد ا پس از جستجو كمي بعد. غلطيد شديك . سكلت كامل پيدا

پيام رسمي پليس اين است. پس از بازرسي به ايستگاه پليس منطقه پنج فرستاده شدنداستخوانها

سمي اما به نظر. كه قادر به شناسايي استخوانها يا جنسيت مقتول نيستند ي سال در رسد كه بيش از

، مدير پروژه تعمير خيابان 187كالم غير رسمي، به گزارش بتي ساندلر. آن زير زمين قرار داشته

كه".احتماال دختري جوان در اواخر نوجواني يا اوايل بيست سالگي بوده": الدريج، اين است

هستند، ساله 102كارگران مشغول حفاري در زيرزمين كنيسه.زندمي اين داستاني تاريك را رقم

و ديويژنمابين خيابان واي هيچ شايعه.، كه در مرحله اول تعمير قرار دارد188هاي كانال محو

پي. دهند نمي را توضيحها هيچ داستاني قديمي اين استخوان دادگاه 189اي بوكسان.قاضي پال

گ ح":فتمدني كه سه دهه در اين كنيسه عبادت كرده  دسي دربارهبه هيچ وجه نه اطالعي نه

".كه بوده يا اينكه چطور از آنجا سر در آورده ندارمشخص اينكه اين

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 فرزندمي چطور استخوان يك نوجوان در انبوهي خاكستر در زيرزمين يك كنيسه پيدا

دراي خانواده و  بايستمي هم تنيدگي جامعه يهوديان، حداقل يكي در كنيسه يهودي بوده، با توجه به همبستگي

"از خاكستراي كپه"در چرا بايد استخوان يك غير يهودي در كنيسه پس اگر يهودي نبوده،.د كه اين كه بودهبدان

اما آنها كه درگير ماجرا بودند اين موضوع را ناديده. پيدا شود؟ اين سوالي معتبر است كه نياز به پاسخي معتبر دارد

او چرا گفته شد كه محققان قادر به تعي. گرفتند اينقدر. ين كاري راحت براي پزشكان استين جنسيت نشدند؟

.غير قابل باور استاي توجهي به چنين پرونده بي

م. ري پيش آمدحدود يك ماه بعد واقعه جالب ديگ ، براي 190معروف اوپرادر برنامه تلويزيوني 1989ه در اول

در. پرايز بزرگي به وقوع پيوستربينندگان سو اوپرا با دختر. اوپرا انتظار مطرح شدنش نيستموضوعي كه هر روز

بايهودي جوان و او در جلو دوربين اعتراف نمود)Vicki polinاش نام واقعي( ريچلمستعار نام اي كه مصاحبه كرد

بهاي نسل اندر نسل در آئين،اشخانواده و گوشت آنان محارم،هرازآميز، شامل تجاوز و خوردن خون قرباني انسان

و به همگان توصيهفيلم اين مصاحبه حيرت. اندشركت كرده .شود آن را مشاهده كنندمي انگيز موجود است

و بينندگا هاي بسياري خانواده. اين فقط خانواده من نيست"زده گفت كه حيرتنريچل همچنين در جلو اوپرا

و محترم به نظريهودي ديگر در سرتاسر ".رسند در جمع خود به چنين كارهايي مشغولندمي آمريكا كه كامال نرمال

من": اوپرا از او پرسيد تو شاهد. كنند، اما بگذريممي شنوم كه يهوديان بچه قربانيمي اين اولين بار است كه

كهمي، مجبورموقتي بچه بودم. درسته": ريچل پاسخ داد"؟قرباني بودي مجبور بودم نوزادي شركت كنم، كردن

".رو قرباني كنم

و خوردن بچه ها درون اين بچه. آوردند كه به دستمي» قدرتي«ها بوده براي او به اوپرا گفت كه شاهد قرباني كردن

و براي چنين هدفي، به دنيا آورده مي او گفت كه خودش چندين بار مورد تجاوز جنسي. شدند خانواده بزرگشان

 
190 Oprah Winfrey 
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و به خاطر ارتباط جنسي پدرش با او، پنج بار سقط جنين نموده استقرار گر كه. فته همچنين عنوان كرد

و كار دارند خانواده و. اش، شديدا با اين مناسك شيطاني سر مادرش عضو كميسيون روابط انساني در شيكاگو است

در. ند چنين تصوري داشته باشدتوا كسي نمي. كند هيچكس به او شكي نمي. در آنجا شهروند بسيار محترمي است

و .هم حضور دارند... اين فرقه، افسران پليس، پزشكان، وكالي دادگاه

هايش از روي كليپ يوتيوب حذف، در برنامه حضور داشت اما گفتهTina Grossman، خانم Polinپزشك معالج

هاي در حاليكه آنها از ايالت. كرده است هايي را درمان يافته از چنين فرقهنجات40اين پزشك گفت كه تاكنون. شد

و هيچكدام يكديگر را نمي و كانادا هستند .نداهشناسند، اما همگي تقريبا تجارب يكساني داشت مختلف آمريكا

مي«: Grossmanخانم مي... كنند آنها همگي يك مناسك مشابه را توصيف دهد كه اين افراد به شياطين اين نشان

ميو قدرتي كه شياطي مين به آنها و باور دارند، بنابراين چنين مناسكي را با اطمينان انجام »...دهند دهند ايمان

و اعتراف كرد كه اين وقايع حقيقت دارد، ريچل 1990يك سال بعد، در اين. بار ديگر شجاعانه قدم پيش نهاد

:به چاپ رسيد 191كالت واچمجله 1990مطالب در نسخه ماه مارچ

من آشكار كردم كه بازمانده. من اينقدر شجاعت داشتم كه مقداري از داستانم رو بيان كنم اين اواخر"

و آدماي خانواده ".خواري استيهودي هستم كه نسل اندر نسل مشغول قرباني انسان

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

191 Cult Watch 
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ب يپس بايد طبيعي به نظر به وفور به اند هوديان تندرو در آن مقيمرسد كه چنين وقايعي در اسرائيل كه بسياري

.دنوقوع بپيوند

دز 1995چند سال بعد در و به اسرائيل برده شدندگزارش شد كه چند كودك مسيحي از روماني .ديده شده

بامح شد مود اسدي، شهروند اسرائيلي در ارتباط ق رابين، نخست او زماني منشي شخصي اسحا. اين پرونده دستگير

كه. وزير اسرائيل بوده و ارتباطات اين كار نياز به فعاليت گروهي. او به تنهايي در اين عمل شريك نبوده يقين است

و  او در رومانيا چه كار داشت؟. گسترده داردقدرتمند

درد كودكان فلسطينياجسا":نوشت 2000اكتبر28عادل حمود نويسنده روزنامه مصري االهرام در

بااي او نتايج تحقيقاتش را در مقاله".دشونمي مرتبا در اسرائيل يافتاند حالي كه از خون خالي شده

از عجايب( اسنتزاف الدماء البشريه... من عجائب اليهود": عنوان

ي .منتشر كرد").سازندمي 192نان فطيروديان از خون انسانهيهود،

و. اين مقاله خشم عظيمي در ميان يهوديان برانگيخت آنها تقاضاي عذرخواهي رسمي مصر، تاديب اين نويسنده،

.هاي مالي آمريكا به مصر را كردندقطع كمك

و بهتر و باور نكردنيهاي نمونه حاال شايد كمي بيشتر و زنان حامله بسيار قصاوت اسرائيليان در كشتن كودكان

. در فلسطين تنها يك نمونه است كودكان نابينابمباران مدرسه. را درك كنيد

و تمدنها در طول تاريخهمانطور كه ديديم بسياري و اند قرباني انسان توسط يهوديان را گزارش داده،كشورها

مانندو كشورهاهاتقريبا از تمامي تمدن.نداموضوع اعتراف كردهتاريخي به اين هاي برجسته بسياري شخصيت

و گزارش مناسك قرباني ... روماني، روسيه، فرانسه، مصر، آمريكا، اردن، سوريه، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال، استراليا

ا. توسط يهوديان منتشر شده را داشته، ديوانه بوده،توطئه ست، اينكه همه اينها توهم كدام درست اين مزخرفات

و سميتيزمبخاطر آنتي در توطئه عليه يهوديان دست دارند؟ يا اينكه حقيقتي همگيو نفرت از يهوديان بيان كرده

و آتشي پشت اين دود عظيم است؟  پشت ماجرا

:نويسدمي 194"افسانه قرباني انسان توسط يهوديان"در كتابش 193ريچارد پو چياخيا

192 Matzo 
193 Richard Po-Chia Hsia 
194 The Myth of Jewish Ritual Murder 
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".حتي خون حيوان. كنند نمي يهوديان هيچوقت از خون استفاده"

هش اما خود او ندر صفحه وقضت، درست يك صفحه بعد، حرف خود را :نويسدمي كرده

و اوايل دوران مدرن، در ميان يهوديان شرقي، از خون ختنه براي نوشتن" بر اسماي خداوند در قرون وسطي

".شدمي استفادههاطلسمروي

ص وي ا 195كه خاخام رسپونسا دهدمي حه ادامهفدر همان داروي"ز خون خشك شده بز به عنوانگفت كه

. كندمي استفاده"عمومي

 لورد ايگن، رهبر يك فرقه شيطاني. يهودي بود 196.)بوهم(پرستي هاليوودي مدرن، آنتون الوي گذار شيطانپايه

كنيد متوجه اگر به نقش شيطاني ستاره پنج پر واژگون با بافومت، شيطان باستاني، در آن نگاه.، نيز يهودي بودديگر

 شويدمي حروف عبري در دورادور آن

بهنيزدكتر دال همانطور كه گفتيم درخواست دولت روسيه تزاري كتابش درباره قرباني انسان توسط يهوديان را

ظاعاو بسياري از جزئيات تهو.نوشت هرا يهودي آور مناسك شيطاني را در كتابش ذكر كرده كه توسط افراد

وي دال نكات. گرفتمي صورت .ندهستهنوز بسيار مهم،بسياري را كشف كرد كه با وجود قدمت كار

 2012تا سالدهمين گزارشات تخمين مي زنن. آمار مفقودين در جهان اول حيرت انگيز استگزارشات رسمي

ربيش از به در آمريكا فقط گزارش شدهيمفقود كودكانتعداد اگرچه. سيديك ميليون نفر در سال خواهد

اما تعداد بسياري نيز باشد،ميموارد، فرار از خانه يا دزديده شدن توسط ساير اعضاي خانواده ايناز تعدادي

و اثري از آنها يافتك هستندكودكاني شده هيچگاه خبر و نخواهد و.نشده آمار رسمي كودكان مفقودي در كانادا

.اروپا نيز حيرت انگيز است

195 Responsa 
196 Anton LaVey (Boehm) 
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و دوستان  نخست وزير كانادا

گند كار چنان باال گرفت كه نخست وزير. در استراليا رفتار دولت با به خصوص كودكان بومي معروف است

كهچند سال قبل عذرخواهي رسمي نمود، اما شواهد مي بر. اين اعمال هنوز ادامه دارد گويند عمده گزارشات دال

و ژنتيكي بود اما همين بايد ذهنيت. اندقطعا طبق معمول تمام داستان را نگفته. استفاده از آنها در آزمايشهاي دارويي

مي. آقايان را برايتان روشن كند ميوقتي كودكان سفيدپوست مسيحي را مثل بزغاله و ذبح ار داريد كنند، انتظبينند

 عقب مانده احترامي قايل شوند؟"بوميان"براي 

و جايي قبل( كه- تر در مقاله اشاره به علني بودن اين مسايلگفتيم بزغاله، و براي آنها و چشم درست از گوش

و سمبل-كنند مغز خود استفاده مي به كه امروزه بسيار عمومي براي اطالق"kid-كيد"كلمه. ها كرديمدر لغات

ل. باشدمي"بزغاله"رود به معني كودكان به كار مي به فظي كه در انگليسي صحيح براي اشارهجالب است چطور

و كودك فرزند بز، بزغاله، به كار مي مي- child–رود، امروزه رسما به جاي فرزند آن. شودبه كار گرفته ارتباط

و گويمبا باورهاي آقايان درباره حيوان بودن هركه از آنه است،"احشام"ناميدن آنها، كه همان- goyim–ا نيست

و سطح فكر مردمي هاي امروز،در نسل)ها( انگيز زباناي از وضع تاسفاين هم لطيفه. جالب است آموزش عمومي

ميكه با موج پيش مي و از هر چيز جديدي بهره و مفهوم آن چيزروند خواهدمي. گيرند بدون فكر درباره معني

ايم اگر بگوييم چنين مردمي حقيقتا باورهاي كساني كه آنها را دور گفته.يك لغت باشد يا يك موسيقي يا يك نماد

ميخوحيوان مي )كنند؟انند درباره خود ثابت
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چنين مردمي. مردمي كه از هوشمندي خود استفاده نكنند چيزي بهتر از حيواناتي بدون هوشمندي نيستند"

و استيكحيواناتي  و رضايت خودشانحمال  197.ميلتون ويليام كوپر–".هاي روي ميز اند، با انتخاب

197 Milton William Cooper 
و  او. خودو سازمان اطالعاتي مردمي شبكه راديويي گذارپايهافسر اطالعاتي سابق نيروي دريايي، يكي از فعاالن به دنبال حقيقت شاهد باش: كتاب

و مجموعه راديويي وي با نام  مي"بابل رازآلود"يك اسب رنگ پريده را، توسطوي. شودكه هر دو در اينترنت قابل دسترسند بسيار توصيه

.به قتل رسيداشآي در بيرون خانه.بي.ماموران لباس شخصي 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
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 جادو

مسئله از اين هم بدتر. اين سوراخ خرگوش وحشتناك آليس در سرزمين عجايب نيست پاياني براي گويي

و شواهد بسيار.شود مي مي ديگري گزارشات عمدا با چنين اهدافي در اين دهند بسياري كودكان نشان

مي فرقه  است،هاي جنسي آئيني كه جزئي كليدي از تمام فرق رازآميز طي مراسمتوسط اعضا. شوندها درست

ميهاينطفه و شناسايي رسمي تا سن مورد نياز بزرگ و بدون هيچ ثبت و. شوندشان بسته شده، متولد شده، مدارك

ب. است موجودحقيقت وحشتناك اين كودكان گمنام شواهد و يتيم كه تحتيهمچنين بسياري كودكان سرپرست

و مراكز بهزيستي كفالت دولت ميو دولتييخصوصها از. گيرندهستند نيز براي اين امور مورد استفاده قرار

و تجاوزهاي جنسي گرفته تا آخر خط كه قرباني مي گونه اخبار ايناز اخير انفجاري چند ساله. باشدكودك آزاري

برامور برپا شده كه بسياري از آن كه. متمركز اند كليساي كاتوليك ها بيشتر از تجاوزهاي،مسئله جالب اينجاست

مي شودجنسي بيان نمي ها در تر سكوت همين رسانهاز اين جالب.كنندو علنا در مقابل گزارشات ديگر سكوت

گزارشاتي كه حتي در خود اسرائيل توسط فرزندان. ها استاز نقاط ديگر، مثال كنيسهمقابل گزارشات وحشتناكتر

ميخود خاخام و. شوندها منتشر از اهداف بسيار قديمي آقايان بوده كه به نظر ضربه به كليساي كاتوليكنفوذ

و صدايي كه با سكوت يكي از نمونه.رسد امروزه به موفقيت انجام شده مي هاي رسمي كامل در رسانههاي پر سر

از. استدر اسكاتلند 198پرونده كودكي به نام هالي گريگ روبرو است و باالترين"ينمحترم"درگيري بسياري

و حتي دست داشتن كساني كه مامور مراقبت و غير دولتي بيمقامات دولتي هستند در اين سرپرست از كودكان

 
198 Holly Greig 
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هاي مستقل دنيا دنبالو رسانه مردماي از عدهتحسين برانگيز توسطياين مسئله به صورت.اعمال شنيع آشكار شده

:در اينجا جا دارد كه مقاله مهم محقق انگليسي، ديويد آيك، درباره اين موضوع را ضميمه كنيم. شودمي

*** 

 2010مارچ2شنبه سه

و شيطانكودك  اصل بافت شبكه: پرستيآزاري

 نوشته ديويد آيك

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

و سنگ برداشتنتا به حال طي شُهاسورپرايزچههايي كه زير آنها پنهان است وحشتمشاهده ها يهاكو

كه بي پنكردهدريافت شماري واي مقياس كودكام، اما قليلي از آنها به ميرابطه آن با شيطان آزاري .رسدپرستي

ك ميحقيقت.آن مقياس:ه مهم استلماين ام گيرد يك مسئلهي كه اين امر صورت و اساسا است، ي شناخت وسعت

درباره با مردم كشور50در بيش از طي تحقيقاتممن.آور استهكبودن آن براي قدرت حاكم در تمام دنيا حقيقتا شُ

مي ماجراهايي، داخلاندآنها كه اذيت شده.اماين موضوعات صحبت كرده و آنها كه كه آزارگران را شناسند

و وضعيت تا حد ممكن روشن. اندشيطان كردهزندگيشان را وقف آشكار كردن اين  همه اينها را كنار هم بگذار

و شيطان: است ميتپرستي سيماني هستند كه ساخكودك آزاري اين.دارندار حاكم را در هر كشوري نگه

و شيطاناز كودكجهانيايو شبكه اندبا يكديگر در تماس"ملي"هاي شبكه ميآزاران د كه دهنپرستان را تشكيل

ميهمه يا. نيز هستند مراقب يكديگركنند همانطور كه به نظام كنترل خدمت دست از اگر كسي بخواهد خارج شود

مياطاعت بكشد يامي"خودكشي"يا: داند، خوب عواقب را ميبا مداركي كه از او دارند شود . دهندلو اش

و نژادپرست از طريق سياستمدارا دولتهاي جهان توسط اين طايفه و شيطانكودك"رهبران"ن پرست كنترل آزار

وايشياطين در سايههاي اين آدمهاي در سايه را ندارند، شوند، كساني كه جرات رويارويي با خواست مي كه اسناد

.در دست دارند به اندازه كافيرانمايشي آلت دست مدارك كافي براي نابودي اين رهبران 

ه شد فته پيش در استراليا سنديچند  هاي فرقه- پرستي از يكي از لژهادر بستر مرگ شيطاناتكه اعتراف آشكار

كهميحقيقتا واقعي به نظر. بود-دنيرده باالي سي سال تحقيقات من در اين15با ويدگميكه آنچه رسد چرا

مي. مسايل ميزان است ش بندي شدهبا دقت رده سياستمداران بر اساس ساختاري": گويداين سند و اجازههدمعرفي

مي.يابند كه قربانيانشان را انتخاب كنندمي ما"گويندو به اين كودكان كوچكي كه توسط."راز كوچك

و  ميمي اذيتسياستمداران در سرتاسر جهان معيوب در. گيرندشوند به سرعت براي قرباني مورد استفاده قرار

مياست و وحشي است شوند،راليا اجساد به ندرت كشف ".چرا كه استراليا هنوز يك سرزمين بكر



78 

و كودكتر شيطاندر مناطق شلوغ تسهيالت سوزاندن) انداين دو شبكه از پايه با هم مرتبط( آزاران پرستان

رااجسا .كنندمي"گم"د دارند كه در آنها شواهد

و كودكشيطان. اين ماجرا نيستند افتهيو حالت سازمانمردم متوجه نظم آزاران در مقامات كليدي عمومي پرستان

و نخستاين مقامات شامل رئيس. شوند تا فعاليتهاي گروه را پنهان كنندقرار داده مي ميجمهورها .شودوزيران نيز

 هيث"كشبچه"تد

آزار پرست كودكنخست وزير اكنون وفات يافته انگليس، تد هيث، را به عنوان يك شيطان 1998از سال من

هاقاتل معرفي كرده و در نمونه مي. نيست او به هيچ وجه يك استثنا"رده باال"ي ام، شناسم، از جمله ديگران را هم

.كسي كه مدتي طوالني در همان مقام فعال بود

و محلي دولت در واقعهااين شبكه و ها، دفاتر وفات، دادگاه"قانون"ها، دفاتر ملي ، مددكاران اجتماعي

ميتي، شركتبهزيس و غيره را كنترل و دكترهاي خود را هاي حقوقي دارند كه در هنگام نياز بتوانند هم كنند

رحق .احتي بپوشاننديقت آنچه بر كسي رفته است را به

ها براي اعضاي بچه.امرا يافتههميشگي ام همان ساختاريا تحقيقات ديگران را خواندهامهر وقت تحقيق كرده

مي"جامعه"مهم  و اگر خود آنها يا خانوادهشوند، از طريق خانهفرستاده و ديگر منابع، هايشان بخواهند هاي كودكان

از،آنچه پيش آمده را آشكار كنند و قضايي روبرو پليس، سرويس سويبا ديواري از مقاومت هاي اجتماعي

.شوند مي

د آزار را در ايالت اوماها كشف كرد كودك كامپ، معروف است كه محفليسناتور سابق نبراسكا، جان دبليو

ش مييمل اعضااكه و سياستمداران طراز اول آمريكايي يك.شدي رده باال اين طي تحقيق وي درباره فساد مالي
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خواه رده باال به نام الرنس كينگ صورت گرفت، كسي كه اتحاديه اعتبار فدرال جمعي را در اوماها جمهوري

.گرداند مي

او. خواند، اما كارش بيشتر از اينها بود 1988و 1984خواهان در ملي را در گردهمايي جمهوريكينگ سرود

و ديگران بچه تامينب .كردمي راي سياستمداران

و حتي چندين روزنامه اصلي،80از اواخر دهه مخصوصا واشنگتن تايمز، حقيقت شروع به آشكار شدن كرد

.دكرميم را متهبوش-رژيم ريگانكه تيترهايي زدند

و راديو به عنوان يك كودكاشاره به بوش پدر بسيار مهم است چرا كه من طي سالها او را در آزار كتابهايم

و قاتل نام بردهاي، شكنجهزنجيره بي.امدهنده و.بي.من يكبار روي راديو زنده سي گفتم، خير، دوبار چنين گفتم،

.شداين حقيقت در چند روزنامه ملي چاپ 
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و.د چرا كه آنها، خب، احمق هستندها داستان را به صورت مسخره نوشتنروزنامه هيچ يك از آنها نيامد پيش من

كه در همين. كه خب، بيشتر بگو برايماننگفت  فاحشه بر روي مسائل مسخره تمركز"نخبگان"حال، همانطور

سوها در مقياسي حيرتكنند، بچه مي و قتلءانگيز مورد .گيرندميقرار استفاده، شكنجه

 بوش پدر

 بوش پسر در حال لذت از اين نمايش معصومانه

و طبق اظهار خودش، قرباني اطالعاتي آمريكا بردگي كردهو هاي كنترل ذهنكه در برنامه 199تي اوبراينيك

199 Cathy O'Brien 
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ك 200و بسياري ديگر را در كتاب مستندشپدر بوش،بوده MKULTRAپروژه نگره آمريكا ارائه شد، كه در اصل به

ك. كرد فاش مياو اينجا آنچه بوش مرتبا با دخترش، :شرح دادهرا كردلي،

م..." سوكهموارد ديدمن در بسياري از اين براي كنترل.دزمياز او حرفاشهاي جنسياستفادهءاو آشكارا درباره

باز به اندازه كافي نابودكننده جمهوري بچهتجاوز قرار گرفتن توسط رئيسعواقب رواني مورد. كردندمن استفاده مي

ككهستند، اما بوش شُ و دارويي بيشتر]دخترم[ليهاي رواني بر روي ذهن را با استفاده از وسايل پيچيده الكترونيكي

مي"هاي بوش همچنين برچسب. كرد مي ميكرا روي"من مراقبت هستم"و"خواهي بگويي؟به كي و وضع لي زد

مي مستاصل كهاستفادهءسو. كردرا تشديد كام من در كودكياز هايي "...اندلي كشيده كوچكشد در مقابل آنچه

و دخترش ك به اندازه كافي وحشتناك هستند، مرد مريض باشديكاگر تنها نتيجه اعمال لي آمده آنچه بر كتي

براعمال اما اين  مي روزانه در تمام دنيا .دنگيربسياري كودكان صورت

هايش در كه هيچكس بعد از افشاگري Svaliخانم هاي اين زن را مطابقت دهيد با اعترافات مشابه شما برويد گفته[

و نيز خانم  و كه هر سه اينها چطور، پرده از اسرار كودك Mary Anneمورد سرنوشت او اطالع موثقي ندارد آزاري

و قرباني كردن آنها توسط  ].ندبرداشت پرستشيطان هايايلومناتيسياستمداران

و اين خبرنامه را مي و نظامي كشور شما نيز دقيقا هاي شبكه،خوانيدهرجاي دنيا كه هستيد سياسي، اطالعاتي

تراش نميما دربارهش.دنكنچنين مي ميس از شنويد، مگر از طريق آنهايي كه بدون . خواهند تحقيق كنندعواقب

ميدر را روي صورت،سيستم بخاطر اين ديواري كه گفتم و دادبه با اجازه ندادن: بنددتان خواهي، با اطمينان تحقيق

مياييرسم از اينكه تحقيقات حاصل كردن و شوند كه شروع بادر دست خودشان بوده  هيچوقت نتيجه ندهند،

كته عدديد، حتي ميشتن كساني كه هاي اصلي كه عالقه به كارو با تهديد آن عده قليلي در رسانه خواهندالت را

.ها دارندروي اين داستان

200 TranceFormation of America (1995) 
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و قتل در نبراسكا، با استفاده كودكان، شيطانءسو: فرانكلين مخفي كاري: جان دكامپ در كتابش پرستي

ميكامل جزئيات  و كودكدهد كه محفل شيطانتوضيح مي،آزارپرست و شامل كساني شد كه دولت، پليس

مي رسانه و به اين صورت هاي اوماها را كنترل از.اي وجود داشت كه عدالت را متوقف كند"ديوار"كردند بسياري

ميماهي كوچك .ماهي بزرگها را آشكار خواهد كرد،شوند چرا كه پيگيري قانوني آنهاها نيز حمايت

و كاريك كميته مخصوص دولتي گاه خصوصي، گري كارادوري به عنوانآنبراسكا باالخره مشغول تحقيق شد

مي.م گشتمحقق رهبر استخدا وبه نظر كه قعاارسد كه او ششطي تحقيقات دنبال حقيقت بوده، چرا .دكشته

.كرد در وسط هوا در ايلينويز نقص فني پيدا كردهواپيماي كوچكي كه خلباني مي

ساخت"توطئه سكوت"اي درباره ماجراي الرنس كينگ به نام دقيقه56يك مستند كشايرتلويزيون استان يور

د و دستور نابودي اما.ر شبكه ديسكاوري نيز پخش شودكه قرار بود تمام در لحظه آخر برنامه را متوقف كرده

را نسخه مي حداقل يكي نابود نشد،. دادندها  201.توانيد آن را اينجا ببينيدو

متمام مياينها كهانرسرا به داستاني و بقيه با هدف انتقام از مسبب ند مسئله: ين آن مشغول كار رويش هستيممن

.اين يك نمونه كالسيك براي همگان است تا بيدار شوند.، هالي گريگدانسندرم داراي بيماري دختر

سومشهور به شيطاناي كرد، منطقههالي در آبردين در منطقه گرامپيان اسكاتلند زندگي مي و ازءپرستي استفاده

 
201 http://www.youtube.com/watch?v=ggxiBWv4xYE
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كل. كودكان و بسياري از خاندان،اسكاتلند در هاي آريستوكراتيك اسكاتلندي مركزي جهاني براي اين امور است

.يدي طوالني در اين امور دارند

و شيطاناسكاتلند، مركزي جهاني براي كودك  پرستيآزاري

از. نامندي نميرفراماسون اسكاتي كهن طريقت جهتبزرگترين جامعه مخفي جهان را بي شهسواران معبد پس

اي 1307شسته شدن از فرانسه در  مي. جا سر بيرون آوردندناز در. رودرابطه اسكاتلندي با اين امور اينقدر عقب

.حقيقت حتي فراي اين

و شيطانهر وقت شما درباره كودك ميآزاري كه پرستي تحقيق كنيد، ويابيد يا ديگر جوامع مخفي/فراماسونري

و كودكپراين شامل محفل شيطان! هر دفعه. شوندباالخره رو مي درستي قلب دولتهاي آزاري اسكاتلندي كه

و بريتانيا ميجاي دارد اسكاتلند مي.شودنيز و كودكخواهيد النه شيطاناگر از،آزاران را ببينيدپرستان دورتر

و محفل حاكم بريتاني و همه جا چنين.را نگرديد پارلمانا و آمريكا همين دليل است كه سكوتهب. انداسكاتلند

مي هر خانواده يا كودكي را كه بخواهد حقيقت را آشكار كندو كرده و اذيت آنها از آشكار شدن.كنندتحقير

.ترسندخود مي
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هميلتون وارد دبستان دانبلين اسكاتلند شد آزار فراماسون به نام توماس اين مخصوصا درست است وقتي يك بچه

در16و  و يك معلم را مي. تير باران كرد 1996مارچ14كودك كهميلتون نبايد اسلحه ه وضعيت داشت، چرا

و تمايالت كودك و فراماسوني وي اطمينان حاصل.آزاري وي براي پليس شناخته شده بودرواني اما روابط سياسي

مي تامين وقتي شما براي رده باالها كودك. كردند كه چنين نشود كرد، خب دوستان كنيد، همانطور كه هميلتون

و مدارك مربوط به پرونده براي يك پرده. قدرتمندي نيز خواهيد داشت سال قفل 100پوشي عظيم شروع شد

! نگران نباشيد. يك تصادففقط. شدند

و كودكمحفل شيطان اي مخفي اي مخفي در داخل جامعههمانند جامعهآزاري در داخل فراماسونري پرستي

اعظم در حقيقت اين يك استاد. دانند چه خبر استو بسياري از فراماسونها، حتي بعضي رده باالها، نمي عمل كرده

رسمي درباره قتل عام دانبلين، كه توسط لرد كالن صورت"تحقيق"اسكاتي سابق، لورد برتون، بود كه گفت 

ها گفت كه تحقيق كالن اطالعات كليدي را سركوب كرد تا از رد برتون به رسانهل.هگرفت، يك مخفي كاري بود

باي شخصيتعده بههاي حقوقي رده باال كه تعلق داشتند 202"لتيو سوسايتياسپكيو"نامه گروهي فوق ماسوني

اعاحتمالي من از ارتباطي":لرد برتون گفت. مراقبت كند و جامعه بين ضاي اصلي محفل حقوقي درگير تحقيق

شدجايگ روابط ماسوني در دانشگاه ادينبور اين جامعه از طريق.امآگاه شده مخفي اسپكولتيو پس من قبول،اد

و تعدادي قضات ديگر، رئيس."ارتباطي در آنجا باشد دارم كه شايد هاي اعضاي اين جامعه مرموز شامل لرد كالن

و رئيس ناتو، لرد رابرتسون، كه توماس هميلتون را مي . شناخت، بودندپليس، وكال، به عالوه وزير سابق دولت

و شد خودش نيز نظرات لرد برتون البته طبق معمول رد، محكوم .تهديد

202 Speculative Society 
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آنو مادرش 203لي گريگها ميطي سالها از نزديك ديده،204، .كنداند كه سيستم چطور از خودش مراقبت

و كودكشيطانمراقبت از سوتآزاران به خرج عدالت براي كودكاني كه به صورپرستان ءي وحشتناك مورد

و ديگران عضو محفل، براي بيش از ده سال اذيت هالي توسط پدرش، دنيس. اندگرفته استفاده قرار چارلز مكي،

آن. شده بود تا اينكه باالخره به مادرش گفت .از خانه به دور بردچارلز مكي هالي را بخاطر خشونت،اينجا بود كه

و مادرش كرده بودطي سالها هالي گفت كه كودكان. هيچ نگفته بود چرا كه پدرش او را تهديد به قتل سگ

و شيطانمخصوصا توسط كودك–دانسندروم–مانده ذهنيقبع ميآزاران همان. گيرندپرستان مورد هدف قرار

مي"پرستاعترافات يك شيطان"سند :گويدچنين

و جستجو قرار گرفته چرا كه ساليق منحرف نياز به تحريكه..." هاير نوع رابطه عجيب جنسي مورد تشويق

و روانيان را در سرتاسر جهان در جشنماندهپيرها، عقبكودكان،. قويتري دارند ميها . گيرندهاي شيطاني به كار

و نيازها خدمت مي به. كندمسير دست چپ به تمام ساليق و در آنچه سابقا شوروي بود، پورن مربوط در استراليا

 
203 Hollie Greig 
204 Anne 
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يك ...دارند بازاري در حال گسترش دارد دانسندرم آنها كه دي وي دي پورن جديد مربوط به تقريبا هر دو ماه

ميعقب ".وقتش رسيده كه نيست شوند. اينها كساني هستند كه دنياي مارا مي چرخاندند. آيدماندگان بيرون

و مادرش براي گزارش سو و كساني كه نام برده بود به پليس رفتنداستفادهءهالي اين افراد شامل يك شريف. ها

و مددكاران نشان، حساباعضاي رده باالي پليس، وكال، يك آتش،)يك قاضي رده باال(اسكاتي  دار، پرستار

مياو گفت كه تجاوزات در خانه. شدنداجتماعي مي و هاي اين افراد صورت در معبدي متعلق به همچنين گرفت

هستند چرا دان دارند شاهديني عاليسندرم دانند اين است كه كساني كه چيزي كه اكثر مردم نمي. طريقت اسكاتي

و در حقيقت نميوقايع را كه  و ضبط كرده اما ديوار يكبار. توانند داستاني دروغين سرهم كنندبسيار با دقت مشاهده

تئ. ديگر باال رفت و وقتي تحت فشار قرار گرفت نيز جز يك اتري نمادين پليس گرامپيان نخواست تحقيق كند

.تحقيقي نكرد

ميبعد داستان اليش آنگيوليني در آبرديننامقام حقوقي منطقه گرامپي،خواسترا داريم، كه وقتي هالي عدالت

ميكه كسي.دبو آنگيوليني ادعا كرده كه در زمان پرونده در اين. صورت بگيرد يا خير گيرد دادخواهيتصميم
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و هيچ چيزي به خاطر ندارد اي. مقام نبود، هيچ ربطي با ماجرا نداشت ن موارد چيزي ديگر اسناد رسمي در تمام

.گويند مي

 داني است؟سندرم اي يك دختر هايتان متهم به تجاوز زنجيرهتوانيد بدانيد كه يكي از شريفچطور شما نمي

و كساني كه هالي نام برد هيچگاه مورد مصاحبه توسط پليس قرار با وجود آنكه بسياري مدارك وجود داشت

كه.نگرفتند .پيگيري پرونده هالي وجود نداردشواهد كافي براي دفتر آنگيوليني اعالم كرد

چاپ 2001آنگيوليني در آبردين در سال دورانجالب است كه داستاني عجيب در روزنامه ديلي تلگراف طي

 205.كنددادستان از دختري ده ساله در پرونده جنسي عذرخواهي مي: شد

سوگويد كه چطور دفتر خانم به دختري ديگر كه مقاله مي گءادعاي مورد رفتن كرده بود نامه استفاده قرار

.كند"عذرخواهي"كه پرونده را متوقف كرده بود"اييتلياقبي"نوشته تا از 

كه يك شريف به دليل تاخير در رسيدن پرونده)حدود سه سال(اين پرونده دفتر آنگيوليني چنان طول داد بر سر

اين شريف كه بود؟ هماني كه هالي گريگ به عنوان يكي از متجاوزان اصلي نام برده. آن را دور انداخت،به دادگاه

كه. بود اين هفته روشن شد كه پرونده پسري هفت"روزنامه ديلي تلگراف همچنين در همان زمان گزارش داد

پارلمان".در رسيدن به دادگاه در آبردين دور انداخته شده تجاوز قرار گرفته به دليل تاخيرساله كه ظاهرا مورد 

در 206اليش آنگيولينيم خان،اسكاتلند باالترين مقام قضايي به سمت دادستان كل اسكاتلند، 2006اكتبر5را

در مقام جديدش نيز تصميم گرفت كه پرونده كساني كه هالي گريگ 2009او در دسامبر.، منصوب كرداسكاتلند

.نام برده پيگيري نشود

و دادخواهي"نه" دايي هالي، رابرت گريگ، به صورتي مرموز. در تمام اين پرونده آشكار استگفتن به تحقيق

دردر يك آتش بو، 1997 سالسوزي ماشين در گزارشات شاهدين بسيار. جان داد،دوقتي هالي هنوز تحت آزار

و نقيض وجود داشت و هيچ تحقيقي پزشك قانوني حكم داد. ضد كه رابرت گريك به دليل تنفس دود مرده

و حاميانش. صورت نگرفت كسب قانوني پزشكيرسمي اي از گزارش كپيباالخره پس از سالها جنگ مادر هالي

وضربهداد رابرت گريگ كردند كه نشان مي ها نشان از ضربه. شكستهاشقسه سينهف هايي جدي به سر دريافت كرده

از بعد. اي كه از آن نفرت داشتنوشيدني. به زور در گلويش ريخته شده بود)ويسكي(الكل. دسته كلنگ داشتند

با. او را در ماشيني در حال سوختن انداختندتمام اينها و اين حال هيچ رابرت گريگ آشكارا به قتل رسيده بود

پ هالي به مادرش گفت كه داييش. تحقيقي توسط پليس بسيار فاسد گرامپيان صورت نگرفت شردروزي وقتي

205 http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1331711/Procurator-apologises-to-girl-10-in-sex-case.html
206 Elish Angiolini 
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و دعوايي بزرگ پيش آمده بودءمشغول سو كه. استفاده از او بود وارد شده جالب اينجاست كه يكي از كساني

م. كرد، پدر هالي بود"پيدا"ماشين در حال سوختن را و و تحقير،ادرش پس از گزارش پروندههالي مورد تهديد

و برده"آن"،هقرار گرفتند، از جمله از طريق يك واحد روانشناسي كه جلو درشان ظاهر شد و را گرفته، سوزن زده

و مادرشپس از اين. خانه كردندش در يك ديوانهيداربا ناكامي سعي در نگه ا بود كه هالي . نگليس فرار كردندبه

. شان فرار كنندهاي شجاع از خانهو مادرش بايد براي فرار از اين اسكاتلندييدانسندرم يك دختر!را بكنيدفكرش

و خانم .يداحقيقتا احمق،ايد، حقيقتا ايد، احمقهايي كه دست روي دست گذاشتهشما آقايان

و مجري به نام رابرت گرين در انگل و آن بسيار يك ژورناليست به.كمك كردستان به هالي او مشغول

شد جمع و همه نوع فشار بر محفل مريض اسكاتلندي و مدارك سي طي ساخت مستندي براي.بي.بي. آوري شواهد

بي.بي.بي بي.بي.سي اسكاتلند، راديوي و برنامه مهم حوادث روز سي، پانوراما، به پيش آنها.بي.سي در اسكاتلند

مي. رفت اهمه چيز خوب پيش و گزارشگر هاي ديگري از صلي به آنها گفت كه همچنين پروندهرفت

در كودك كم. انداسكاتلند را رو كرده آزاري بعد، ناگهان روزي خبرنگار تماس!ندنيست خب، سخت نيست چرا كه

و گفت برنامه را كنسل كرده و ديگر نميتهديد شده. اندگرفت توانند روي هالي گريگ يا هر تحقيق مربوط به اند

بياين اگر چنين كنند. آزاري در اسكاتلند كار كنندكودك شد.بي.سه نفر كارمند رابرت. سي اخراج خواهند

ب اش براي او در فوريه براي ادامه برنامه.نامزد شود ن، آبردين،انماينده پايتخت گرمپيه عنوانگرين برنامه دارد كه

دساعدالت براي هالي به شهر رفت، اما پليس گرامپي كه.تگير كردندن او را كالين مك كراچر، رئيس پليسي است

كهتن مي وانست آزار هالي گريگ را پيگيري كند اما رابرت گرين را براي انجام دادن كاري كرد دستگير پليس بايد

مي. كرد كودكان شمال شرقي رئيس كميته حفاظت از خواهيد كرد؟ باور كنيد چيست؟ شغل ديگر اين آقا فكر

!!اسكاتلند

و رابرت گرين چنين و در عين حال نامي بلند باالچرا كسي بايد در رابطه با پرونده هالي گريگ در رفتار كند

.امكردهكهمن. باشد؟ شايد بتوانيد اين معما را حل كنيدداشته"حفاظت از كودكان"

و سايت كوقتي ما از ماجراي رابرت گرين خبردار شديم، من ه آنها داستان را از هايي همانند يوكي كالم،

چهااند، شروع به تشويق مردم براي تماس يا ايميل با مركز پليس گرامپينزديك دنبال كرده ن كرديم تا بدانند كه

مي. خبر است ميظاهرا چنان شد كه براي يك آخر هفته كامل تا گوشي را اين مهم. خوردگذاشتند زنگ جديدي

مي،است و آگاهي مردم استچرا كه چيزي كه اين آدمها بيش از هر چيز از آن .ترسند عمومي شدن موضوع

ميخواستند آشكار شدهآنها تا همين جايش بسيار بيش از آنچه مي و از اين هم بيشتر مياند خواهند شوند، هر چه

در.زدند"برهم زني صلح"ام به رابرت اته. بكنند مي گشاد اسكاتلنداينقدر اين اتهام مياستفاده توانيد از شود كه
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و دفتر حقوقي دولت. آن براي تقريبا هر چيزي استفاده كنيد دادگاه را به صورتي خصوصي در دادگاهي حتيپليس

ميدر خود مايلي آبردين، كه معموال بايد15در دهي كوچك در  و. گرفت، برگزار كردندآنجا صورت به مردم

!مثل تمام قلدرها ترسو اند. تلندياسكاو ترور قلدران اي از فساداين است نمونه.ه ورود ندادندخبرنگاران اجاز

و شواهد مربوط به پرونده هالي گريگ را ند و دستور دادند كه اجازه تكرار نامها به.داررابرت را موقتا آزاد كردند

مي. اش در انگليس نيز حمله كردندانهخ بيدهد پليسي كه ترجيح ت براي دختري گناه كه به دنبال عدالمردي

آ،را اذيت كند استيدانسندرم خواهيد شواهدمي. كه درباره آنكه چه بر سر آن بچه آمده تحقيق كندنبه جاي

.آقايان؟ هيچ شرمي نداريد را نابود كنيد

و را اند يك برت چاپ كردهيك شركت حقوقي مهم اسكاتلندي سايت يوكي كالم را بخاطر آنچه درباره هالي

و مكري استحقوقي، نام اين شركت. سري تهديد كرده كل گويند كه وكيلمي. لوي  اليش آنگيوليني دادستان

اما او كه دادستان آبردين.اندتهديد به پيگيري قانوني كرده او با پرونده هالي گريگ ربط داده شود نامو اگر هستند

ب و حاال هم مي!قضايي اسكاتلند استاالترين مقام بود ميپس چطور شود كه به همين شود نام او را نبرد؟ گزارش

و با گوگل نيز تماس گرفتهاخطار داده) بي جربزگان(هاي رسمي اسكاتلند صورت به رسانه .اند اند

وهيك نامهمچنين ازاز لوي برده شريف گرامي بيوكانن، كه توسط هالي گريگ نام مكري به يوكي كالم،

مي شده بود، ح.كندياد مك. تما وكيل او نيز هستندپس و ميوكيل شركت لوي فرستد آقاي ري كه اين اخطارها را

كشته شدند را وكالت 1996هاي آنهايي كه توسط توماس هاميلتون در دانلين در پيتر واتسن است، همان كه خانواده

و گفته مي واتسن نيز همانند كالن. كالن عضو اسپكولتيو سوسايتي داشته شود نقشي كليدي در كميته تحقيق لردكرد

.در دانشگاه ادينبرگ حقوق خوانده

خ اري هواپيماي الكربي را بر عهدهذگدرباره بمب"تحقيق"هاي قربانيان در انوادهواتسن همچنين وكالت
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آنتحقيقي كه بخاطر آن يك ليبي. گرفت تواي را زنداني كردند تا حقيقت سط سرويسهاي اطالعاتي كه كار

و تقريبا به طور قطع اسرائيلي انجام شده را بپوشانند در. آمريكا، بريتانيا درباره فاجعه"تحقيق"واتسن همين نقش را

و!ديگر به رهبري عضو اسپكولتيو سوسايتي، لرد كالن"تحقيق"نفتي پايپر آلفا بر عهده گرفت، يك  ادينبورگ

ميهاحقوق، مرتب در اين ماجرا دانشگاهش، مخصوصا دپارتمان وزير انگليس، گوردون براون، نخست. آيندباال

و پدرش نيز در دانشگاه ادينبورگ حقوق خوانده و توني بلر نيز متولد همان شهر است . دانشجوي آنجا بوده

و يكي ديگر"عدالت"وزير و مك ري است، از فعلي اسكاتلندي، كني مك آسكيل، وكيل سابقي در لوي

آزاري پاسخ مك آسكيل به تقاضاهاي حركت عليه محفل كودك. دانشگاه ادينبرگ التحصيالن حقوقغفار

كس اين.دناسكاتلند چنين بوده كه اليحه را از پارلمان اسكاتلند بگذران ي را كه عدالت را براي هالي در حقيقت هر

و ديگر كودكان مورد تجاوز مي،را بخواهدقرار گرفته گريگ و پليس تحقيق نميخفه .كنندكند، چرا كه دولت

همب".تواند جرمي عميقا ترسناك براي قربانيان باشدمي قلدر بازي": گويداو مي پس از له رفيق، رابرت گرين

و پليس گرامپيبي شدن توسط نيروي قضايياذيت  راميناشعور دولت تو اما تجاوزات. بهت بگويد تواند اين

.اي به كودكان كمي بدتر استزنجيره

 گيرد؟ن مورد تحقيق قرار نمياچرا اين موضوع توسط دولت تو يا پليس گرامپي

و توسط پليس گرامپي  شود؟ن پيگيري نمياچرا قتل آشكار مربوط به پرونده مخفي شده
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چتو به اين سوال پاسخ مييست آقاي عدالت؟ خفههاي معقول بيشان .شرمكني اي

المجراهي، در اخبار باسط عليالكربي، عبدال"رسمي"ارذگبراي آزادي بمب 2009مك آسكيل در آگوست

مي"آميزمحبت"به داليل.بود ( گفتند تنها چند هفته براي زندگي داردچرا كه اين مقاله هنوز در هنگام نوشتن.

مي نمايشي اوباما با وحشتي.) ده استزن  189تواند چنين كند وقتي واكنش نشان داد كه چطور مك آسكيل

.آمريكايي در الكربي جان دادند

اين. نداشت"محبت"د شد هيچ ربطي به اي كه بنده خدا ناگهان آزاكه دليل اصلي كنماما بنده پيشنهاد مي

مي. آقايان هيچ يك از اينها را ندارند .داندو اوباما نيز اين را خوب

داستان رسمي،داشته باشد، وكيلش گفته بود كه اين دادگاه 2009در دوميقرار بود او دادگاه تجديد نظر

:بودجزو شواهد آنان اينها. الكربي را نابود خواهد كرد

ت اسناد اسازمان سيا مربوط به اسنادي كه از تيم دفاعي سابقا–ي كه ظاهرا بمب الكربي را منفجر كرد ايمر مبو

.مخفي نگه داشته شده بودند

.ميليون دالر دريافت كرده بود2توني گاچي شاهد اصلي پرونده ظاهرا براي شهادت عليه مجراهي

او 1991آي در سال.بي.ادوين بولير، مالك شركت مبو، گفت كه اف يون دالر پيشنهاد داد تا شهادت بدهد كه ميل4به

امئباقيمانده تايمر پيدا شده در نزديكي صحنه سقوط جز .اي بوده كه به ليبي فروخته شده13-تي.اس.ي از تايمرهاي مبو

در 2007اولريچ المپرت، كارمند سابق مبو، در جوالي آن 1989قسم خورد كه نمونه تايمر مذكور را و دزديده

مي"كه را به شخصي .فروخته".كردرسما درباره پرونده الكربي تحقيق

مي،و بيشتر،تجديد نظري را كه تمام اين شواهددادگاه عبدالباسط علي المجراهي كرد در مقابل آزادي را آشكار

دهايي در داخل چرخچرخ. رها كرد"آميزمحبتداليل"بر اساس  را؟ چه كسي"آميزمحبت".هااخل چرخهايي در

و تمام مسايلي كه پرونده. يد؟ اين است داستاناهكرد خر اند داستاني اش را محاصره كردهآنچه بر هالي گريگ آمده

مياست كه آنقدر در سرتاسر دنيا تكرار كرده اين پتانسيل بازكردن. دست برودگذارم اين يكي از نمي.داندام كه خدا

و فراي آن را خواهد پوشاندرا دارد كه سياسيكرممملو از قوطي چنان .و بايد چنين شود.ت بريتانيا

.عدالت براي تمام كودكان. عدالت براي هالي

*** 
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مي چنين است،"جهان اول"اگر وضع . چه خبر است"در حال توسعه"يا"جهان سوم" كشورهايدر داندخدا

و خصوصا فلسطيناز همه بدتر وضع مناطق جنگي همانند كه،باشدمي زدهو ديگر كشورهاي بحران عراق، افغانستان

و براي انجام مناسك شيطاني به كشورهاي ديگر منتقل آنهاازچه تعداد كودكان معصوم داندخدا مي دزديده شده

در. اندشده اجساد كودكان":نوشت 2000اكتبر28مگر اين عادل حمود نويسنده روزنامه مصري االهرام نبود كه

مي كه از خون خالي شدهفلسطيني در حالي  ؟ شما اين را تعميم بدهيد به تمامي"شوند اند مرتبا در اسرائيل يافت

آمكشورهاي جنگ و و ساير احزاب شيطان به آنها باز شدهزده كه پاي سربازان اسرائيلي كه.است ريكايي همانطور

و غيره كه آزارياي كودكان، كودكهاي زنجيرهبسياري از قتلگفتيم  ميدر رسانهها ، شوندهاي عمومي گزارش

مي. اندسانسور شده كمي تا قسمتي يا عمدتا دانيم كه سياست رسمي پليس اين است كه در در آمريكا حداقل

و شيطان مي پرستان هيچ گزارشي كه به اينگونه بودن آنها رويارويي با جنايات مربوط به فرق رازآلود  كنداشاره

مي"سكوالر"اينگونه جنايات تحت عناوين. عمومي نيابدرانتشا بهو هيچ اشاره. تجاوز. قتل. شوندمنتشر محيط، اي

غ و و مراسم عجيب و درزهاي،هنگام رويارويي. شوددر محيط آن كشف شده نميو جسد ريبي كه جرم فضا سوال

مي،گاه گاه دهامروزه اي كه آور است در جامعهاين خنده. آورندعمدتا سالمت جمعي را بهانه آناكوره هر ي در

و داراي و فرق متفاوت پرستيمناسك هفتگي شيطانلژهاي رسمي و كثيف تحت نامها هاي رازآلود ترين آئيناست

مي"و بيان آزادي عقيده"با استفاده از  مصريان، سگ كه مجسمه عظيم خداي در كشوري. پردازندبه تبليغ خود

مي 207فرودگاه دنوردر"مردگان"خداي يس،بآنو و كودكشود، همجنسبرپا ها پايكوبي بازان در خيابانبازان

ميهدكر و مردان كنند،و تقاضاي پايين آوردن سن قانوني را مي 208انجمن عشق پسران ورسما فعاليت  كند

مياپرستان علن شيطان هر شودداده نميس اجازه دعا خواندن در مداردر عين حال.كنندمراسمهاي خود را تبليغ و

زنروز نشانه و بيشتر از و به خصوص مسيحيت بيشتر ميهاي فرهنگ ديني در دنيايي كه سكوالر. شوددگي محو

مي مي و سياست و دم از جدايي دين اين مسئله. ورندزنند گردانندگان اين دنيا تا خرخره در اين مسائل غوطهخوانند

كه مدونا.ت استتر از يهوديقديمي. فراي يهوديت است ي خواننده هنگام مصاحبه درباره كاباليست شدنش گفت

و و نفرتشان از بنياين مسئله به قدمت ... بله. تر از دين است"قديمي"اين فراي دين .آدم استشياطين

207 Denver Airport 

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

 با چمدانش در نيويورك
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 در فرودگاه بين المللي دنور

و مياين سگ سياه را به بهانه  كنندهمراه نمايشگاه فرعون توتان خامون در تمام دنيا روانه

.مثال بزنيمرا ديگر مهم يك نمونه

و پر از درختان بسيار قديمي رد اي با طبيعت زيبا منطقه.كواي است در شمال سان فرانسيسمنطقه 209بوهمين گروو

 االيام شناخته شده به عنوان مكان تعطيلي تابستانيدر اين منطقه ملك خصوصي عظيمي وجود دارد كه از قديم. 210وود

و قدرت جهان كامال مردانه همه بسياري.شايعاتي عجيب پيرامون آن در جريان بودهميشه. بسياري از سران ثروت

ميميجاساله از همه جاي دنيا به آن و تحت حفاظت رسمي پليس در ميان جنگل ناپديد و صداهاي. شدندآمدند سر

ميعجيب  ميباالخره.و خالصه داستاني مرموز بود رسيدبه گوش گذرد توسط معروفترين درز مستند آنچه در آنجا

و از يكي از مراسم عمومي. صورت گرفت 211شخصي به نام آلكس جونز او توانست مخفيانه به آنجا وارد شده

من. لمبرداري كندفي و نثر حقير .و قضاوت كنيد يدهدبهتر است خود. نيستگذردميقادر به توصيف آنچه آنجا لغات

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 
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يك. دقت كنيد كه اين يك مراسم عمومي بود بگوييم. رباني انسان را شاهديدقنمايش در همين مراسم شما

و ضجه! اين چه تئاتري است؟. اش تئاتر استهمه و صداي جيغ هاي انداختن يك تمثيل در آتش در پاي مولوخ

و تشويق حضار حاكي از اعمالي بسيار گزارشات.ستتازه واردهاو براي عمومينمايش اين تازه.دردآور

. است وحشتناكتر براي خواص

و سهام اين آقايان ،ان، مهندسهادكترعلما،، ان، شاهزادگاناينها بانكدار. شما را در دست دارندو زندگي اموال

و هايبهترينخالصهو شناسان، نويسندگانجامعه،انسياستمدارمعماران، دنياي امروزند كه بسياري آنها را موفق

مي،براي مثل آنها شدن.كنندالگو حساب مي و عرق وخون و كارگري تازه ريزند  هيچگاه بيش از كارمند

و دست به سينه برايشان مرحله رسيدن هم، با فوايد دنيوي حاصل از آن، آبهاي همينبهو برايهدشن خدمتگزار

و دست مي ميدهانشان روان است، سر و براي هم نوشابه باز در.كنندشكنند و فرزندانتان را اينها سرنوشت شما

و بمباينها كليد موشك. انددست گرفته و مطيع براي تعطيالت شما. اتمي را در دست دارنديهاها شهروندان عزيز

ميمي ميكباب رويد دريا، رويد شمال، مي. كنيدو باربكيو درست بازي، مشغول همجنس روند گرووآقايان

و قرباني كردن به يك مجسمه جغد عظيم كه كنندهخسته هاي 212"دغدغه"سوزاندن  را!)تصادفا(شان  مولوخآن

مي.نامندمي انجام گنجددر ذهنتان هم نميبازي كه آنجا نهايت همجنس":گفتاين اعتراف خود نيكسون بود كه

."...شودمي

212 Cremation of Care Ceremenoy 
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. نيكسون راست مرد ايستاده سمتو، است2فيلمهاي رده دوراني كه هنوز بازيگرريگان، مرد ايستاده، سمت چپ

.كسي است كه پلوتونيوم را به شما هديه داد سمت چپ نيكسون،
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و رئيس–آيزنهاور  جمهور آمريكاژنرال

و تظاهرات مردم  محافظت دولت از ملك پس از معروف شدن مكان

و كارمندان سازمان سيا در بوهمين گروو  بوش
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خ تصوير مونتاژ اند،سه اين مي واقعيتوب اما . اندنشان داده شده در اين مكان حاضر شده همه افراد. دهندرا نشان

.و بلر، راكفلر، بيل گيتسكلينتون. مك كين. بوش. اوباما

و نمونهلطيفه بنجامين فرانكلين آمريكايي مدتي در لندن اقامت. ها را در اينجا به پايان آوريماي ديگر هم بگوييم

و بازسازي. داشت ، اي كه در آن سكونت داشتخانهميليون پوندي 1.9با خرج چندين سال پيش تصميم به تعمير

ركي خيابان آلدريچ به هنگام كار ماجرايي شبيه به ماجراي آن كنيسه نيويو.، گرفتند٢١٣در نزديكي ميدان ترافالگر

پكارگران باقيمانده ده جسد را در خانه. وقوع پيوست تاي آنان كودكشش. در محترم آمريكا پيدا كردنداين

مي.بودند  هاي زيرزميني دفن شدهدهند اجساد بيشتري نيز در آشپزخانهدر زمان خبر نوشتند كه محققان احتمال

گفتند چون آقا دانشمند بوده. باشد دشواربرايتان االن ديگر نبايد،شد اي كه دادهرسمي حدس زدن بهانه.ندشاب

 
213 36 Craven Street, close to Trafalgar Square. 
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و مطالعات علميش به خانهاحتماال اين اجساد را براي كس. آورده تشريح و مطالعه دربارهياما كه زحمت تحقيق

و محافل مخفي را بكشد احتماال به توضيحات ديگري كه قانع و ارتباطاتش با فرق . ترند خواهد رسيدكنندهفرانكلين

و دستهايي كه در آئين ٢١٤مثال ارتباطاتش با كلوپ آتش جهنم و مناسك رازآميز داشتاشراف انگليسي .ها

 ديويد آيك محقق انگليسي هنگام صحبت درباره اجساد پيدا شده در خانه فرانكلين

و"خوب"،و شيطان"بد"،به اين صورت خداي خالق. پيروان اين فرق شيطاني نگاهشان معكوس است

از"و"آزادي"دهنده هديه اخالقي تنها هاي كه قيد باور دارنداينها. داستان اين است. شودمي"اخالقاستقالل

و به آنها نيازي نيستها هايي است كه انسان"قرارداد" مي.ساخته آموزد كه اخالق جزئي از قوانين در حاليكه سنت

بيني اين نقطه كليدي تفاوت جهان. همان امر قدسي. اين همان شريعت هست. كندالهي است كه هيچگاه تغيير نمي

و جهان هاي فرقه باستاني شيطاني بينيهمان جهان،بيني مدرنجهانايم اگر بگوييم دور نگفته. بيني سنتي استمدرن

با كردهكه براي دنياي مدرن بزك بود كذاييشان و لعابي جديد براي مردمي كه و با رنگ و به صورتي ساده، آسان

و زحمت مطالعه مطالب سردرد آور را به خود نمي آن.دكردندهند عرضه جريان آب شنا كرده با نسخه تفاوت اصلي

و متفكران اصلي آن زوم كني،كافي است روي فروشندگان. بودو ماوراي ماده"غيب"حذف عمومي د كه فيلسوفان

و در خفا نسخه اصلي كه شامل و اذعان به نيروهاي فوق ماده"غيب"ببينيد خود آنها به نسخه عمومي ايمان نداشته

214 Hellfire Club 
و عمدتا در سياست بودند"غير اخالقي"شخصيتهايي كه عالقه به امور ام، براي18نام تعدادي كلوپ در بريتانياي قرن ها اولين اين كلوپ. داشته

و دوستان تاسيس شد ها در انگلستان توسط سر فرانسيس داشوود تاسيس شد، كه فرانكلين با اين ترين نسخه اين كلوپبدنام. توسط دوك وارتون

.لژ ارتباط داشت

Do what thou wilt اي مي.ن كلوپ بودشعار به. كشد بكنيعني هر چه ميلت و امروز"تلما"فلسفه معروف كه بعدا توسط آليستر كرالي نيز علم شد

مي Jay-zتوسط دلقكهايشان چون  .شودبه عنوان موزيك به خورد ملت داده
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ميچه بسيار آنها كه اين جهان.كردنداست را اجرا مي و چهره و بر اساس آن زندگي بيني را تحت هزار نام آموزند

م مي و آن را دستاورد طبيعي دنياي جديد دهند كه هيچ چيز اين را به خود نمي تعقلهمانها كه زحمت. داننديكنند

و جهان ما. هيچ چيزش. نيستو طبيعي، جديدمدرن،"سكوالريزم"بيني و سنت الهي از تاريخي كه بريدن از امر

سر. تر استشناسيم نيز قديمي مي پس. كردندبرپاكه هاييپس از آتش. اندمردم گذاشتهو اين كاله بزرگي است كه

مي. از انقالب فرانسه و سياست را جدا كنندگفتند كه. اعالميه حقوق بشر را نوشتند. خواهند دين قوانيني را نوشتند

و نميبسياري امروزه مي ادانند كه اين قوانين پرستند و با چه به. اند نوشته شدهيفاهداز كجا آمده كه بگويند ما نيازي

كه. وحي نداريم بذرهكسي بتاي درك از تاريخ فرق رازآميز داشته و فكر هاي فلسفه، اشد، همان فرقي كه ي منطق

و بزرگان به خورد ما مي ميعضوشان بودهتا به امروز از آغاز دهند،كه امروزه به عنوان عقال فهمد كه چه كالهي اند،

مي. سرش رفته مياگر و سياست را جدا كنند پس بيبايست خواستند دين و اصول جديد را بر اساس و قوانين ديني

.mystery schoolsبر اساس تعاليم. بر اساس تعاليم خود نوشتند. چنين كردند؟ خير.آتئيسم بنويسند

و شهروندان تائيد شده توسط مجلس فرانسه عالمت مصري چشم. عدد زندگي دوباره در تعاليم مخفي17بند،17در 1789آگوست26اعالميه حقوق انسان

و مخصوصا ايلومناتي، در باالي اعالميه جوالن مي در(يك عالمت فاشيزم. دهدهورس، نشاني بسيار مهم در تمام فرق رازآميز فاسكيز، چوبهاي گره خورده به هم

و  و تبر به معني قدرت و نيزه هاي جنگ سيطره دولت، كه بعدا نشان معروف فاشيستميان يك نيزه يا تبر، نشان روم باستان به معني فدا كردن شخص براي جمع

كال. ها نمايان استدوم شد، در وسط اليحه نشان مهم ديگري، كه در انقالب فرانسه به كاله جاكوبيان نيز معروف شد، قرار phrygian hat فريگيانهبر سر آن

ميبلع، ماري كه دم خود را ميoroborousو در باالي كاله اوروبوروس. دارد .بينيدد،

و تزئيناتي معصومانهاين!اما نگران نباشيد . اندبراي اين دستاورد بزرگ بشريو تصادفي ها همه ابتكارات
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كهقيدهاي اخالقي را همچون بندهاي مزاحمي مي illuminatiاين منورفكران هداد شانشيطان از آنها نجات دانند

و استقالل را به بشر هديه كند :به زبان بسيار ساده. استاز آشوب به آشوب بيني اينان جهان.تا آزادي

مي-1 و و آشوب بود و مرج ميدر ابتدا هرج و جاهليت. خواهند بكنندتوانستند هر غلطي ما عصر كفر .به زبان

و آزادي به زبان خودشان .عصر معصوميت

و زندگي را بسيار سخت كردند-2 و. اديان توحيدي آمدند توانستند هر يگر نميد. قانون گذاشتندشريعت

و همه با هم عشقدسته اي جماع كنند،غلطي بكنند، زير هر بته و ماسك به صورت بزنند بازي جمعي مست كنند

و سرمستيكنند و پايكوبي و صداي موسيقي و انبيا را بكشند،، در سر بعد اين اديان. كودكان غربا را قرباني كنند

د مخساختگي به عنوان و استقالل اين بچه معصومليل و شريعت الهي را بهانه كردند ها،الفت با آزادي ، قانون، سنت

و به لوسيفر تهمت زدندشيطان بد را سا .است"شيطاني"و"بد"و گفتند اين كارها ختند

مي-3 اينان. دوراني خواهد بود كه اين ساختار افول خواهد كرد،رود كه پس از اينباور ايلومناتي چنين پيش

و. مسخره كردنش. ان نابودي امر قدسي استهدفش. فعالترين نقش را در اين دوران دارند نابودي تمام اديان

و پادشاهي نماند جز پادشاهشان. هاي سنتيحكومت اش مهمترين وسيلهاين مرحله. تا ديني نماند جز دينشان

و  كتحريك و انقالب كنند دن مردم استرعصبي ميهر جرقه. تا آشوب و بر هر آتشي دميده اي تشويق شود

از. روشنايي نيست، دنيا را به آتش كشيدن است،از يك شعله نوراني همانطور كه گفتند هدفشان.شود مي آتشي كه

.شوددرون آن ققنوسي جديد متولد مي

و يك رودزين آكسفورد هاي ايمان ريشه–ها آتش در اذهان انسان"با عنوان) Rhodesian( كتاب آقاي جيمز بيلينگتون، مسئول كتابخانه كنگره آمريكا

مي possessedداستايوسكي گرفته، possessedعنوان را از كتاب"انقالبي . باشد استبه معني كسي كه تحت سيطره موجودي فراي مادي، عمدتا شيطان،

و داليل اجتماعي تمركز نميونتبيلينگبرخالف بسياري مورخان ديگر هايي كه عمدتا توسط جوامع به جايش ردي تقريبا نامرئي از ايده. كندروي وقايع تاريخي

ميرازآلود منتقل مي ,liberte: كه در همان شعار انقالب فرانسه خالصه شدند هاييايده. گيردشوند را egalite, fraternite .همان شعار فراماسوني:

.استقالل، برابري، برادري
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.باشدمي»نظم از آشوب«فراماسونري نيز هست33شان كه شعار رده طبق شعار باستاني نهايي هدف

Ordo ab chao = order out of chaos 

مي-4 ميآشوب دنيا را و حاال آقايان از اين آشوب ميل خود را بيرون نظم نوين،از اين آشوب.كشندگيرد

ميدنيوي مي،از اين آتش.كشندشان را بيرون و حكومت جهانيپادشاه. خيزدققنوس بر مياشان فكر.گيردش پاي

از تصادفي بود كنيدمي و مستندهكه رسانهاخير،اين فاجعه اقتصادي همه رهبران پس  اي رسمي نيز ديگر جلو آمده

هم، با دمشان گردوهاي خبريپريدند جلو دوربين،ريزي شده بودهسازند كه برنامهمي و مثل بلبل همه عين شكستند

!؟و نبايد آن را از دست داد"نظم نوين جهاني"ي فرصتي است براي درست كردن كه اين عال خواندند

و كفر.استي جديدآشوب در حقيقتاين نظم جديد و. بازگشت به جاهليت عصر آغاز پايان عصر كميت

و چپ دجال. ضد مسيح.خوانندمي"شيطان رجيم در ماسك خدا"،آنچه در سنّت.هكيفيت معكوس، تقلبي

كه آشوب،. دروغگو و موال با اين تفاوت مي. حاال اينها آقايند و دين را بر و دين اما. گردانندمعنويت معنويت

.خودشان

ميخالصه.اي است از جهانبيني ايلومناتياين خالصه اگر. داننداي با نثر ساده براي كساني كه قدر سادگي را

ازداي نيست كه فردا بگوييبهانه هيچو هيچ،. كتابها هست. منابع هست. خواهيد بيشتر بدانيد ارض اهللا واسعهمي

و سوم قانع نشويدانستكجا مي و دوم و به توضيح اول و تحقيق كن و اين. م؟ زحمت بكش ها فرقهحقيقت اين امور

مي. مثل پياز است وقتي. عاقل كسي است كه به اليه اول راضي نشود. است اليه اليهاما مهمتر از آن،!دهدبو

و خاطرات خود آن فالني را بخواند مي به. برود سر متون اصلي. گويند فالني چنين گفت برود متن قانع نشود

مي. برود تلمود اصلي را بخواند. نويسندميي فيلتر شده كه براي عمومتوضيحات رسم خواهد بشناسد برود نيوتون را

و. هاي خودش را بخواندنوشته و برود متون كاباليستي و فالن چنين است راضي نشود و مشعل اگر گفتند چشم
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مي فراماسوني را بخواند كه مي. بينندآنها چطور به. تواند بخواندتا و فكرش را آن تلويزيون لعنتي را خاموش كند

كل عقب برود. كار بگيرد علوم.و متخصص يك قطعه پازل نشود روي يك نقطه تمركز نكند.تصوير را ببيند تا

و نشانه 215.مختلف را بخواند تا تصوير را بهتر ببيند و قضاوت كندها عاقل كسي است كه اعمال به. را ببيند نگاهي

و ببينيد چقدر موفق بوده و جنگآشوب. از اعمالشان قضاوت كنيد. انددنيايتان بيندازيد و ها و غم صبيت مردممها

و خوب شدن.را ببينيد مسخره كردن.چپه شدن همه چيز را ببينيد.را ببينيد"يخوب"آور شدنو مالل"يبد"باحال

و حكومتي سنتي را ببينيدنظامو نابودي تمام و البحر را در هر گوشه. هاي ديني و هر جنبهظهر الفساد في البر اي اي

و اوج پالستيكي كميت را ببينيدهاي رمانيياقوتنايابي. ببينيد حس.، كيفيت، درد ظاهربيني در جامعه را به جان

ر. كنيد بهؤتبديل شدن و باطن و قول كه همه به نوعي به دنبال نظم كارمنداني متحدساي كشورها در ظاهر الشكل

و جايگزيني. اند را ببينيدنوين جهاني و ببينيد در شان با كت شلوارهاي متحدنابودي پادشاهان سنتي الشكل را ببينيد

و شان دورالشكلها كه كارمندان محلي متحدهمان. انداين ميان كدام پادشاهان جان سالم به در برده شان حلقه زده

.گيرندعكس مي

و كارمندان متحد و دوستان  الشكلملكه

و سريعتر مي 215 و قلبش جهاد اكبر كند. خواهيد؟ هيچ الزم نيست اينها را بخواندراهي راحتتر و چنگ زند و اهل بيت ايمان آورد و حقيقتا به قرآن

مي. را براي خدا خاشع كند .گيرد بدون آموختنعلم
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و عبداهللا سعودي45اوباما در حال تعظيم دو"قدرتمندترين رهبر دنياي آزاد"چرا. بسياري معني اين حركت را درك نكردند. درجه به امپراطور ژاپن بايد به

 از خودكامگي است اينچنين كمر خم كند؟ وحشتناك پادشاه كه يكي سمبلي

. آورندند كه سر از كار اين آقايان در نمياآنها كه نفميدند همانهايي

اينها چه كسي را در شرق باقي گذاشتند؟ خاندان سلطنتي. است"خودشان"شايد اين نشانه علم اوباما به مرتبه حقيقي اين دو پادشاه در جهان امروز، در بين

و آل سعود حقيقتا كيستند كه غربيان با اطمينان خاطر آنها را حاكم ارض مقدس مسلمانان كردن،ژاپن چرا بايدد؟چه كرد يا چه بود كه جان سالم به در برد؟

و سوسمارخوري بيش نيست؟ نماينده پر قدرتمندترين كشور دنيا در مقابل كسي تعظيم كند كه به گفته خودشان عرب بي  فرهنگ

و ارتباط آنها به يهوديان خيبر، ريشه،كه يكيشان به قتل رسيد،هاي بعضي محققان سعوديتهآيا نوش و بعضي ديگر حكام عرب، درباره يهودي بودن آل سعود

 در حقيقت دارد؟
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و سريع معنويت را در دنياي امروز ببينيد،بيني محضپس از عصر مادي تا. رشد عجيب بازگشت دانشمنداني كه

و اذعان،و نابودي معنويت بود گراييبشان بر ماديديروز تعص شان به دست كم گرفتن آنها به احترام به سنن باستاني

ه.ه كنيدظرا مالح و سنتاما اين چه بازگشتي است؟ اين حقمان معنويت و سنت .هاي آقايان است، نه معنويت

ميمعنويت. شودمي يتي دارد جايگزينشكيف. منقضي شده. عصر كميت محض به پايان رسيده اما كيفيتو.ددگري بر

و مسخره. معنويتي معكوس و يك چشم. كاريكاتور داستان لباس جديد. شود مگر در ميان كورانو اين نمي. چالق

.ترندپادشاه را يادتان هست؟ پادشاه را چه كساني ممكن است تشويق كنند؟ مردمي كه خود از او لخت

ش مييطانيقرباني انسان، يك كودك، پروسه. هدف همين است. تواند انجام دهدترين كاري است كه كسي

و  كه. آزادي در چشم آنهااستقالل بد اگر شمااز ديد آنان، چرا است، يا خدايي نيست، كه همان قبول كنيد كه خدا

و غلط وجود ندارد. هيچ اخالقي وجود نداردپس، در اين صورت باشدمي تنها چيزي كه مهم. چيزي به نام درست

تو حق داري همه چيز داشته حاال.نپيشرفت خودت به قيمت ديگرا. است همان اراده به سوي قدرت نيچه است

"بد"،"سفها"و"عوام"در ميان سعي كني به سوي چيزي كه خارج از اين بحث بايدتواني، بلكهمي باشي، نه تنها

تاشود، بايدمي ديده"شيطاني"و از"آزادي"و"استقالل"تا.اين ايمان جديدت را مجسم كني تالش كني ات

و پز و"بد" عوام بقيهكه را بدهي در هر امريات توانايي خدا را نشان دهي، تا عصيان كني به پيروي از ابوالعاصين

در چيست؟ آن كلونلمعني اين فيلم . 216"آخرالزماناينك". فيلم جالبي در اين باره وجود دارد.بينندمي"شيطاني"

م دنيا چشم كهيبينمي اما در آخر داستان.م شيطاني استدرو ، شايدكه بله.تر از اين حرفهاستداستان عميق ...نهد

راين كلونل زياده رادكنمي خود كلونل چنين توصيف.ا كشف كردهروي كرده، اما چيزي به كه گردانش

مي دهكده دردبر اي همانند چيزي بلكه. نشدو ناراحت او وحشت زده اما. بريده بودندارهاا دستهاي بچهجنآكه

شد"نبوغ"او متوجه. رفتبه مغزش فرو"از الماساي گلوله" و اسير چيزهايي كه مردم!اين امر توانايي اينكه مقيد

و به كارگيري هر وسيله. نامند نشويممي"اخالق" سوايو متوجه شويم كه اراده به سوي هدف . مجاز است،به آن

ر .كندمي توجيهاكه هدف وسيله

216 Apocolypse now – Francis Ford Coppola 
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و مخصوصا هاليوودفرهنگ و،مدرن نه تنها به امري اكثر مردم كه ديگر كرده يكاتورچنان كارار"بد"شيطان

ر كه هيچ، بلكه عقيده ندارند بد يا شيطاني به اسم سازدميينبست وقتي شركت كدبري. بينندمي مسخرهااين امور

؟مچه بگوييبا هفت مزه،،"هفت گناه كشنده"

 گناه كشنده7هاي مگنوم با طعميبستن

تيدر پايين و"گناه"نوشته شده شرت در تبليغ  را بپوش"عواقب"كن

رانه هزاران نفر از شهرونداك اگر وسيله اين است. كندميههدف وسيله را توجي بكشي، پس بايد خودت

مي. شونددر هر صورت آنها كه شهروند حساب نمي.كشيب و احشام حساب و انس.شوندآنها بزغاله  شياطين جن

را"قدرت"اين برايشان تصوير كالي را يادتان هست؟. انجام اين كارهادردكننمي افتخار از اين. كندمي ثابت شان

و لذت و ايجاد تفرقه در ميان بنيهم تر بخشبهتر و عزيزتر،. انداختنشان به جان يكديگر استآدم هرچه نزديكتر

مي،چرا قرآن كريم مشخصا از اعمال اينها. بهتر و شوهر را ذكر تر كند؟ چه چيزي دردناكجدايي انداختن بين زن

ميبين رحيم است از نابودي عشقي پاك كه خداوند مييك زوج  با گناه، با فساد، اندازند،گذارد؟ پس اختالف

و فرزندب و شوهر، پدر مگر الرحمن نگفت كه بهترينتان.هاها، ملتها، رنگها، شهرها، قومها، همسايه، نسلين زن

و چه تبليغي شماي تان است؟ مگر نگفت كه اينها دشمنترين خداترس ند؟ چه آسان باور كرديد كه وجود ندارند،

و دشمني مي".نداردوجود"بهتر از اينكه،براي هر جاسوس ميهر گندي كه بني.اندازنداختالف زند بر سر آدم

و هر گلي كه مي بي. زند هم بر سر خود زدهخود زده، كالم ... ايدمعرفتي نسبت به خدا نيست؟ قدر خدا را ندانستهاما

و گفتند جز يك خانه. شيطان در مورد اكثرتان درست از آب درآمد در فرشتگان عذاب بر قوم لوط آمدند مسلمان
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چه. بينشان نيافتيم مي؟ براي ساعتي اقامت در اين دنيايي كه ظاهري از آن شناختهاالن ميايد و ميكشيد و بريد زنيد

ميو شياطين را مي و ميخندانيد . چه پست است اين مخلوق خاكي. گفتيمگويند ديديد راست

ك لو،كه باطل. جوينده برتري نمياما چه زيبا گفت كه در نهايت عاقبت براي بندگاني است و نابودشدني است،

.كره المشركون

و يك پيرو راستين باشد هدف انجام شده .كه اگر در كل دنيا يك امام

.از خود شروع كنيم. حاضر شويم. ما غايبيم. غايب نيست. السالم هستامام عليه

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

"...به بانكداران صيهونيست ايمان داشتيم"
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و واجب ديديم،را پاياندروند رحمن ذكر خدا .ريا چيزي ديگ.شايا قرآن،اشه ذكر وليچحال. شديدا الزم
.ما نيز مفاهيم را نمادين گذاشتيم،هستند حال كه همه غرق در نمادهاي واژگون شيطاني.كندميباز به رويتان اي از عالم نمادهاي الهي دريچهتصاوير زير

و بشر المومنين يا محم" اسداهللا غالب"السالم حضرت علي عليه و فتح قريب دنصر من اهللا

)ما نيز باشد زمانتواند اشاره به اماممي)ص(محمد(

 برگي بسيار زيبا از قرآن به خط كوفي قديمي

اهللا 1430رجب في بدا  1431رمضان الكريم29فيو اكملت بعد سنة بحمد

و آله الطيبين الطاهرينيالتماس دعا براي ظهور موالنا االمام الهادي المهدي سيف اهللا المنتقم صل  اهللا عليه

 كار كمك نمودنددربراي برادراني كه

ل لهو .لعبد الحقير المذنب ابا يعقوب غفراهللا

www.bidari-andishe.blogfa.com 
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