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  )Irina Lebedeva ( * ايرينا لبدوا: نويسنده

  شيری. م. ا: برگردان از
  ٢٠١٤ جون ٠٦

 کار و مردم. ٢٠١۴ - بيلدربرگ
أموران م. در کپنھاگ ھنوز شروع نشده، جنجال باال گرفت) جون ١ - ی م٢٩( باشگاه بيلدربرگ ۀ ساالنجلسۀ مين -۶٢

، در ھمان ھتل محل تجمع بيلدربرگی ھا اقامت »ماريوت«نمارکی را که پيشتر در ھتل حفاظتی دو روزنامه نگار د

پس از . روزنامه نگاران از درخواست آنھا مبنی بر محو عکسھای گرفته شده، سر باز زدند. گزيده بودند، متوقف کردند

 بريتانيائی ۀھمکاران روزنام. نمارکی ھا آسيب نديدندفقط د. ليس انتقال دادندواين، آنھا را تحت الحفظ به اداره پ

ً امريکا. ئی را نيز با عجله از ھتل بيرون کردندامريکا» Infowars.com« اينترنتی سايتو » گاردين«  ئيھا سريعا

 طبيعت شيطانی کنفرانس، در خصوص ۀ نگاران، گزارشی در بارواکنش نشان داده، عکس جنجالی سرکوب روزنامه

به محل انتظار افراد برجسته تبديل کرده بود، در را  محصور با نرده که ھتل پنج ستاره ۀليس، راجع به قلعوسگھای پ

  ...تارنمای خود درج نمودند

از سال گذشته، از زمانی . ر می دھد از مسائل جھانی را در دستور کار خود قرای بيلدربرگ مجموعه اۀاجالس ساالن

 اينترنتی و چاپ فھرست شرکت کنندگان خود را در سايت، داشتن »توطئه ھای علنی «ۀکه ديدارھای بيلدربرگ روي

موازين چتم «بنا به . پيش گرفت، خروج اين باشگاه نظريه پرداز توطئه ھا از مرکز توجه عمومی بسيار دشوار است

استفاده از داده ھا را آزاد، ولی افشای ھويت گزارشگر و تعلق او «فرانسھای بيلدربرگ، که اعالم شده در کن» ھاووس

  . اطالعاتی، موجب تشديد ھر چه بيشتر تضادھا می شودۀ، در شرايط جامع»را ممنوع کرده

د ژيک روسيه و چين و رشي مقدم بر ھمه، به بحران اوکراين، نزديکی سترات)١(ديدار کنونی بيلدربرگی ھا 

 اينھا، در جمع با ھم، جھان تک قطبی را که ۀھم.  در پی انتخابات پارلمانی اروپا اختصاص داشتآوروشکاکيت

  . سال گذشته برای ساختن آن کوشش می کنند، تھديد می کند۶٠اعضای گروه بيلدربرگ در طول 

را با » مھار روسيه«ه،  مسائل بسياری را برای مذاکره در کپنھاگ مطرح کرد)٢(اگر چه مطبوعات بيلدربرگ 

 اقيانوس اطلسی و مشارکت سرمايه گذاری در ۀ مانند تجارت فرا حوز-کاربست ابزارھای ناتو و روشھای اقتصادی آن

  .اولويت قرار داده است

»  Century Wire 21«سايت . با اين حال، احتمال پيشرفت مشارکت سرمايه گذاری در اروپا چندان ھم زياد نيست

که   با توجه به اين-  اقيانوس آرامیۀ مشارکت حوز-  دوم آنۀ اقيانوس اطلسی مانند نيمۀمشارکت فرا حوز«:  نوشت)٣(

  .» فرامليتی درمی آورد، بسيار خطرناک استی کورپراسيونھاۀقوانين و حق حاکميتھای ملی را به زير سلط

رئيس جمھور .  سخنرانی کرد پاينتوستيک روز پيش از شروع کنفرانس بيلدربرگ، بارک اوباما در آکادمی نظامی 

که راه حل نظامی مسائل سياسی محدوديتھای خاص خود را   را با ذکر اينامريکارھبری جھانی » ناگزيری «امريکا
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 در نقاط امريکا نظامی ۀ خود در خصوص مداخلۀ سلمب-بارک اوباما طی سخنرانی قلمبه. دارد، مورد تأکيد قرار داد

ی آن نيست که ھر مشکلی يک امعنه اگر ما بھترين پتک جھان را در اختيار داريم، اين ب «:مختلف جھان اظھار داشت

  .»ميخ است

، و ھمچنين ساير کشورھای گروه »مھار روسيه«ژی ي آن بود که ستراتۀسخنرانی اوباما در وست پاينت نشاندھند 

عمال فشارھای اطالعاتی، اقتصادی و  اۀبريکس مدافع جھان چند قطبی نه بر مبنای روشھای نظامی، بلکه بر پاي

کار ه ترمز ھم ب» ماشين«که در حرکت اين   فشارھای سياسی، با وجود اينۀدر عرص. سياسی تنظيم گرديده است

 ستاد مرکزی نئوکانھای -ئی بروکينگسامريکابنياد . افتاده، اما کما فی السابق نئومحافظه کاران تسلط خواھند داشت

بارک » رھنمودھای جديد«وضوح نشان داد که در جريان ه سيار فعال در کنفرانس بيلدربرگ بئی با مشارکت بامريکا

  .اوباما قرار دارد

مرکز اصلی تدوين «: نوشت) ۵(ضمن تحليل يکی از کارھای اخير بنياد بروکينگس ، )۴(وبالگ کارشناسی معروف

الزم به گفتن . »ران اوکراين اذعان کردژی غرب به شکست خود در ارزيابی نادرست از نقش روسيه در بحيسترات

بنياد بروکينگس روسيه را حتی با . در ميان نيست» اعتراف به شکست«است که در واقعيت امر ھيچ سخنی از 

با توجه به صرف دو . اوکراين به روسيه می ترساند» اھدای«پيامدھای عقب نشينی غرب از مشکالت اوکراين و 

 سال و با در نظر ٢٠ در مدت المانبرای وحدت ) ٢٧۶٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(رد يورو تريليون و ھفتصد و شصت ميليا

 است، تحليلگران بنياد بروکينگس اعالم کردند ھر المان از   برابر کمتر١٠ مردم اوکراين ۀکه درآمد سران گرفتن اين

تحليلگران بروکينگس به .  ميليارد يورو ھزينه کند٢٧۶بکشد، بايد » دوش خود«کشوری که بخواھد بار اوکراين را به 

اوکراين را به روسيه پس بدھيد، بگذاريد آنجا « : آنھائی که قصد مجازات روسيه را دارند، چنين رھنمود می دھد

  .» جان روسيه را می کشدۀ شيرۀ کوچک خود را بسازد و خود اين، ھمۀروسي

 و مخالف امريکااح افراطی نئومحافظه کاران  جنۀ، ريچارد پرل، نمايند»صلحدوست«ھمراه با اين نمايندگان نئوکانھای 

 انتقاد می  نظامی در بحرانھای بين المللی شديداً ۀو عدم آمادگی بارک اوباما برای مداخل» بی عملی«بارک اوباما که از 

در اين راستا، ترکيب مدعوين به کنفرانس بيلدربرگ بسيار قابل تأمل . کند، در اجالس گروه بيلدربرگ حضور داشت

دليل ماجرای مفتضح ه در ميان آنھا، ديويد پتريوس، رئيس سابق سازمان سيا، که بنا به تأئيد يکسری منابع، نه ب. تاس

علت شرکت در توطئه عليه رئيس جمھور از مقام خود برکنار گرديد، جزو دعوت ه با يک روزنامه نگار، بلکه ب

 ۀ سابق آژانس امنيت ملی، يکی از رسواشدگان دور، رئيسالکساندر کيتدر فھرست مدعوين، نامھای . شدگان بود

، برخی روزنامه ضمناً .  ھم جلب توجه می کندامريکا، مشاور اسبق در امور امنيت ملی توماس دانيلونبارک اوباما و 

که بيش از ديگران در بحران  )۶(جو بايدن که آيا خود  اما گفتن اين.  تصور می کنند»بايدن آدم« را دانيلوننگاران 

که يھودی  بدون اين. من صھيونيست ھستم«:  گفتبايدن.  است يا نه، دشوار است»اوباما آدم«اوکراين فعال است، 

 شخصی او ۀ، در صفحامريکااين سخنان اغلب تکراری معاون رئيس جمھور . )٧(»باشی، می توان صھيونيست بود

  . نيز عضو آن می باشد، درج شده استبايدن که امريکای  روابط بين المللۀدر سايت رسمی کميت

، در ميان آنھا، جايگاه بسيار مھمی به اعضای نخبگان يھوديان ٢٠١۴با بررسی ليست شرکت کنندگان بيلدربرگ 

 و چاپی، در بزرگترين رسانه ھای الکترونيک، دارای موقعيتھای ممتاز در يکسری از اليگارشی ھای مالی، امريکائی

از ھمه شرم آورتر و حيرت انگيزتر اين است که چرا اين مدعيان . راکز پيشرو تحليلی اختصاص يافته استدر م

ھولوکاست، نمی خواھند توحش فاشيسم در اوکراين و انتصاب ثروتمندان يھودی به پستھای کليدی در رژيم جديد کی 

و بسياری ديگر که به .) م. ش خصوصی ھم دارداين آدم ارت (کاالمويسکیافرادی مثل . يف را مورد توجه قرار دھند

برخی .  را لکه دار می کنندامريکا يھوديان ۀ نمايش سياسی جديد اوکراين وارده شده اند، سيمای جامعۀصحن
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 کی يف و با ابراز تنفر از چشم پوشی دولتھای غربی به ۀ با احساس وحشت از کودتاگران سرسپردامريکاوبالگنويسان 

ھمه «صحبت می کنند که تحت شعار تروتسکيستی » آنگلو صھيونيسم خزنده «ۀ، از ظھور پديدفاشيسم اوکراين

  .)٨(به حرکت درآمده است» !اليگارش ھای جھان متحد شويد

ن يي رؤسای جمھور عروسکی و تعۀباشگاه بيلدربرگ که تاکنون با انتصاب مخفيانخوب، چه جای شگفتی دارد؟ 

ی، عضو حزب نازی و اس اس که با يک المان اشراف ۀ ترکۀوسيله  ب١٩۵۴سال  در دستورکار جھانی درگير است،

در تاريخ ثبت شد، تأسيس ) ٢٠٠۴ - ١٩١١ (شاھزاده برنھاردلند ازدواج کرد و با عنوان ا سلطنتی ھۀعضو خانواد

جديد، با ھمان ھمراه شرکای پرماجرای ه ی شاھزاده اس اسی احياء شدند، او بالمانپس از جنگ، روابط کھنه . گرديد

  . سلطه بر جھان رشد کردۀ افراطی تالفی جويانۀايد

، رئيس خزانه جورج آزبورن، ھنری کيسنجرلند در کنار ا بيلدربرگ ملکه ھای اسپانيا و ھ٢٠١۴در کنفرانس سال 

فاين  به ھای بيلدربرگ»دستورالعمل«نشر . ، رئيس صندوق بين المللی پول نشسته بودندکريستين الگاردداری انگليس، 

ی تجمع »امنا«در ليست .  ايتاليا سپرده شد٢۴-کانال رای نيوز فرانسه، له موند انگليس، نشال تايمز و اکونوميست

 شخصيت برجسته قيد شده بود، اما اين محفل بسته مدعی رھبری ١٣۴ نام کپنھاگ، مجموعاً » ماريوت«کرده در ھتل 

  !ھفت ميليارد جمعيت جھان است

 ، بنا به طوفان خبری رسانه ھای مستقل، جائیدنمارکا توجه به موج تظاھرات اعتراضی در پايتخت با اين وجود و ب

را به ليست سياه وارد می کنند، کار معماران جھان تک قطبی » خائنان ملی«که شرکت کنندگان کنفرانس بيلدربرگ نام 

  .ھر چه دشوارتر می شود

  

  :يادآوری مترجم

 گروه فاسد تجمعبه ) از ميان رسانه ھای فارسی و دری زبان و شخصيت ھا(کنش اعتراضی ــ اولين و شايد آخرين وا١

  :با اين متن کوتاه انتشار يافت) دکتر محمد حسيبی(» چه بايد کرد «سايتبيلدربرگ، از طرف 

  !ھموطنان «

بايستيد و  )Bilderberg( اگر سعادت خود و فرزندان و نسل ھای بعدی خود را می خواھيد بايد در برابر بيلدربرگ

تا زمانی که اين متجاوزان به حقوق .  پر از افکار ضد بشری اعضای آن بکوبيدۀبا مشتی محکم در دھان و جمجم

 اين ۀترجم. » ما را رقم می زنند، نمی توان اميدی به آينده بھتر داشتۀبار گردھم می آيند و آيند انسان سالی يک

  . و مدير آنمطلب، ھديه می شود به سايت نامبرده

  نويسنده عيناً ۀيسی آشنائی دارند، منابع مورد استفادزبان انگله مندان به مسائل جھانی به که اغلب عالق حتمال ايناــ با٢

  آورده شده است

   

 (1)  http://www.infowars.com/bilderberg-agenda-revealed-elite-desperate-to-rescue-

unipolar-world/ 

(2)   http://www.bilderbergmeetings.org/press-release.html 

(3)   http://21stcenturywire.com/2014/04/08/bilderberg-2014-watch-out-for-the-red-herring-

in-copenhagen/ 

(4)   http://www.moonofalabama.org/2014/05/ukraine-major-western-think-tank-admits-

defeat.html 
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(5)   http://www.brookings.edu/research/articles/2014/05/21-ukraine-prize-russia-west-

ukraine-gaddy-ickes 

(6)   http://www.scribd.com/doc/14566112/Jospeh-Biden-On-the-Threshold-of-the-New-

World-Order 

(7)   http://www.youtube.com/watch?v=ulJK_fcTu-c 

(8)   http://vineyardsaker.blogspot.com.au/ 

  روسيه» ترتياکوف« دولتی ۀمدير کل نگارخان -*

   نشان افتخار فرھنگ روسيهۀ، دارند١٩٨۵کارمند علمی نگارخانه از سال 

html.27785-ljudi-i-dela-2014-bilderberg/2014/06/01/news/ru.fondsk.www://http  
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