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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
 (Olga chetverikova)  - چتوريکووا اولگا

 شيری .م .ا :برگردان از
 ٢٠١٥ جون ٢٣

 

 :گوگلبرگ به بيلدربرگ از
  الکترونيک اردوگاھھای ايجاد راه در جھانی نخبگان

 
 بخش در تلفس نامه ب محلی در جاری سال جون ماه ١۴ تا ١١ روز از بيلدربرگ باشگاهۀ ساالن اجالس مين -۶٣

 سران ديدار از پس بالفاصله که بود، آن از عبارت تجمع اين ويژگی .گرديد برگزار آلپن اينتر ھتل در آلپ ريشیتا

 )جون ١١ -١٠( ۀآستان در سنتی و جھانی اديان رھبران ۀکنگر پنجمين و ،)جون ٨ -٧( »ھفت گروه« کشورھای

 از و نمايندگی مختلف سطوح در جھان، مديريت مکانيزمھایۀ مطالع کليدیألۀ مس ھم آن و لهأمس يک تنھا  .شد برگزار

 .گرفت قرار بررسی و بحث مورد متفاوت ديد زوايای

 تقويت مالی، بازارھای تنظيم ،»اسالمی دولت« و تروريسم با مبارزه ألۀمس روی »ھفت گروه« اجالس توجه اگر

 از فرار با مبارزه ھمچنين، و اروپا،ۀ اتحادي و امريکا بين اتالنتيک ترانس ھمکاری ايجاد جھانی، تجارت سازمان

 اخالق« عالمت با آستانه جھانی  جلسۀبود، شده متمرکز جھانی پاک »محيطی زيست« و ابوال ويروس عليه ماليات،

 پاپی شورای رئيس ،توران لوئی ژان را آستانه ديدار پايانی ۀبياني متن که است آن توجه بجال .گرديد تشکيل »جھانی

 ،زانر المبرتو نه و نداشت حضور  جلسهاين در که متحد ملل سازمان کل دبير مون، کی بان نه خواند اديان بينمذاکره 

 .اروپا ۀاتحادي شورای کل دبير

 درھای پشت در لوکنتر واقعی مکانيزمھای تلفس در .است باز مسائل اين ۀھم پيرامون مذاکره و بحث راه حال، اين با

 پستھای لوکنتر آلپن، اينتر به منتھی راھھای ۀھم بستن با بيلدربرگ گروه ھم امسال .گرفت قرار بحث مورد بسته

 خالف اجالس اطراف در موبايلی ارتباطات از ممانعت برای تجھيزات جديدترين نصب نظاميان، ۀواسطه ب بازرسی

 اروپا ۀاتحادي عضو کشورھای در را فناوری نوع اين از استفاده که ،۵/١٩٩٩/اس ِا تاريخه ب اروپا کميسيون تصميم

 اعالم ليسوپ .نمود اتخاذ اطالعات گونه ھر تأنش از ممانعت برای شديد ًمخصوصا تدابير نموده، اعالم غيرقانونی

 .شد خواھد محکوم زندان ھفته دو يا جريمه يورو ۵٠٠ پرداخت به شود، يردستگ امنيتی نوار در که کسی ھر که کرد،

 به بحث مورد موضوعات عنوان و کنندگان شرکت ليست جزه ب برگ،ربيلد اجالس مورد در اطالعاتی ھيچ نتيجه، در

 چنين در ثبح مورد ًواقعا مسائل سبب، ھمينه ب  .دھد می خبر زيادی مسائل از ليست ھمين اما نکرد، درز بيرون

 رابطه در داشتند، حضور تلفس در بزرگ جمعی ھای رسانه خبرنگاران که اين با  .بود نخواھند شفاف گاه ھيچ جلساتی

 ناشر و نگار روزنامه ،کوئن اندرو آنھا، ميان در .ندادند انجام ديگری کار ھيچ سکوت، جزه ب آنھا اجالس، اين با
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 منتشر مقاله ۵٠٠٠ روز ھر روزنامه، اين( نيوز، بلومبرگ ۀروزنام ردبيرس ،ميکلتوئت جون ،ئیکانادا ُپست نيشنال

 اداری شورای عضو اکونوميست، سردبير ،بدوس مينتون زانی ،)است جھان در نمايندگی دفتر ١۵٠ دارای و کند می

 پول المللی بين صندوق در ).م .کانگسترھا وزن بر( بانکسترھا سابق کن چاق کار و جھانی صلح برای کارنگی بنياد

 .داشتند حضور

 مدافع تايمز، فاينشنال ۀروزنام ارشد مفسر المللی، بين صلح برای کارنگی بنياد اداری شورای عضو ولف، مارتين

 مديران از يکی و تراست سی بی بی کنونی رئيس روزنامه، اين سابق مدير ،فرھد رونا مرکزی، بانکھای سرسخت

 سی بی بی رياست به فرھد که ھنگامی است جالب .داشتند حضور اجالس اين در نيز سی بی اس اچ بانکی غول

 مخدر مواد مافيای و تروريستھا برای پولشوئی به کمک اتھام به بانک اين سھامداران از برخی شد، گمارده تراست

 .شدند خواستار را او قضائی تعقيب مکزيک،

 ۀرابط ھمچنين، و انگليس، و امريکا جمعی ھای رسانه ریانحصا ًکامال موقعيت به توجه با که نيست، ای پوشيده راز

 چرا چون بی و کامل تعامل متضمن که سانسورھا شديدترين آنھا در دولتی، ساختارھای با آنھا رھبران مستحکم بسيار

 کاره ب کنند، می کار شده نييتع وظايف دقيق چھارچوب در و سياسی موضع تنگ بسيار ۀمحدود يک در تنھا و بوده

 مورد آنجا در که ای ايده که است، آن یامعنه ب فقط اجالس، در نامبرده کنشگران حضور اين، بر بنا .شود می ستهب

 در و تدريجه ب ، مقتضی مجاری در آن ھدايت و مطلوب عمومی افکار ساختن منظوره ب گرفته، قرار بررسیو  بحث

 .شد خواھد عرضه آنھا مطبوعات در الزم زمانھای

 تشخيص امکان شده، نييتع موضوعات و کنندگان شرکت ليست بيلدربرگ، گروه بودن بسته از صرفنظر ،ھمه اين با

 يونان، سازی، جھانی اروپا، ژیيسترات -»رسمی ۀبرنام« مورد ١۵ ميان در .سازد می فراھم را مباحث اصلی روند

 خطرات ،امريکا در انتخابات ،امريکا ،).م .ستان -انگل يا( انگلستان تروريسم، روسيه، ناتو، خاورميانه، ايران،

 توجه :گفت توان می کنندگان شرکت ليست مبنای بر قضاوت با حال، اين با .بود شده قيد يميائیک تسليحات از استفاده

 .بود شده متمرکز »موجود اقتصادی مشکالت« و»سايبری امنيت« ،»مصنوعی ھوش« مانند موضوعاتی روی اصلی

 از گذشته .)١( بودند حاضر اجالس در بزرگ شرکتھای و بانکھا سران ناتو، کل دبير جر،کيسين ھنری ھميشه، مثل

 ،دوگان رجينا و رئيس نايب ،ھاسابيس دميس رئيس، ،شميدت اريک :ترتيب به گوگل، کمپانی ۀنمايند سه حضور اينھا،

 بار يک که است درخشان انچن سوم نفر راه .کرد می توجه جلب ھمه از بيش جلسه در گوگل رھبری اعضای از يکی

 ٢٠٠٩ سال اواسط از .دارد امريکا نظامی صنايع مجتمع با تنگاتنگی بسيار ۀرابط گوگل کمپانی که دھد می نشان ديگر

 اين .داشت عھده بر را پنتاگون ۀپيشرفت دفاعی طرحھای پژوھش سازمان رياست دوگان، ٢٠١٢ سال چمار ماه تا

 حال در .باشد می امريکا مسلح نيروھای در استفاده برای فناوريھا جديدترين از حمايت و مطالعه ولؤمس سازمان

 .دارد عھده بر را گوگل به وابسته موبايليتی، موتورولال کمپانی »ويژه طرحھای« رياست او حاضر

 او دیپيشنھا طرحھای بھترين ميان از .است مشھور عمومی مراقبت نظام ايجاد پيگير ھوادار عنوانه ب دوگان رجينا

 جفت يک و آنتن يک با شده چاپ مدار يک دارای که برد، نام زخم چسب شکله ب الکترونيک ۀوصل از توان می

 ،١٠ سی ام کمپانی ساختۀ وصل چنين .کند می عمل بيومتريک شناسائی مکانيزم از بخشیۀ مثابه ب و بوده سنسور

 ميکرو ھويت، بيومتريک ئیشناسا روش .دارد خود بازوی روی دوگان رجينا را موبايليتی موتورولال کمپانی شريک

 مشابه ئیراديو سيگنال بايت ١٨ۀ اندازه ب بدن، به نفوذ صورت در که است الکترونيک »قرص« در موجود چيپ

 کار کليد عنوانه ب کامپيوتر، يا نولفيت به تماس ھنگام چيپ ميکرو اين .کند می پخش مغز نگار الکترونيکيموج دستگاه

 کمپانی و داده تأئيده گواھی قرصھا اين به امريکا ئیدارو و ئیغذا محصوالت کيفيت بر بھداشتی نظارتۀ ادار .کند می
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 اين از عدد ٣٠ روزانه تواند می انسانی ھر که کنند، می تأئيد پژوھشگران .کند می توليد را آنھا کاليفورنيا پروتئوس

 .بخورد عمر آخر تا درد بدون را قرصھا

 به تنھا نه که است، پنتاگون ۀپيشرفت دفاعی طرحھای پژوھش سازمان تحقيقات نتايج ترين اساسی از یيک قرصھا اين

 جنگھای رسانی، اطالع ھای شبکه از حراست ابزار ارتباطی، فنآوريھای( ژيکيسترات و ميکروسيستم فنآوری ايجاد

 مھندسی، بيولوژی ۀعرص در تحقيقات  :يکبيولوژ حتی ،)سايبری حمالت مقابل در دستگاه استحکام ،راديوالکترونيک

 .است مشغول نيز اعصاب علوم کاربردی ھای جنبه و ژنتيک مھندسی جمله از

 واقع فنی دانشگاه کار انسان، ۀخلس بينی پيش ۀپروژ اجرای به ).م .امريکا فضائی سازمان( ناسا ھمراهه ب که آژانس اين

 از ھدف .دارد ای فشرده ۀرابط گوگل شرکت با خود ۀنوب به است، مشغول ناسا تحقيقات مرکز در سيليکون وادی در

 به الزم .باشد می »مصنوعی شعور« ساختن و انسانی شعور مديريت فنآوری ايجاد نخست، ۀوھل در تحقيقات اين

 به گوگل روياندن فرا او و پيوست تاريخ به خصوص زندگی که اين بيان با گوگل رئيس شميدت، اريک که يادآوريست،

 بدين .کند نمی پنھان را عمومی لوکنتر برای خود تالشھای وقت ھيچ کند، می ريزی برنامه را واقعی »بزرگ برادر«

 »سايبری امنيت« ھمچنين، و »مصنوعی شعور« پيرامون مذاکره و تلفس در شرکت اين نمايندگی تأھي حضور ترتيب،

 مبنای بر انسان و جامعه کلی نوسازیۀ برنام رایاج دنباله ب جدی طوره ب جھانی نخبگان که ھست ھم آن گواه

 .ھستند خصوصی زندگی حق لغو آخر، دست و شديد محدوديتھای با ممکن، مدت ترين کوتاه در بشريت، ترا ايدئولوژی

 ۀجنب که زمانی ولف مارتين که جائی تا .دندھ می توضيح ديگری طور را خصوصی زندگی بيلدربرگيھا حساب، اين با

 چنين که تصور اين و است »خصوصی زندگی« تظاھر اين که داشت اظھار کردند، گوشزد ویه ب را آنھا رديدا مخفی

 .است »خواه تماميتۀ ايد« اساسی ۀنمون یامعنه ب شود، برگزار خصوصی صورته ب تواند می ئیديدارھا

 با وحدت از بعد بيلدربرگ .است شده وارد جدی تحوالت ۀدور به »باشگاه« اين که داد، نشان ٢٠١٣ سال اجالس

 .نمود متمرکز فرد لوکنتر و روانی جنگھای روی را خود توجه و يافت رييتغ گوگلبرگ بهً عمال گوگل، شرکت

 احداث کمپانی اين بلکه، آيد، می حسابه ب انسانی شعور اعماق به نفوذ ۀعرص در رھگذر نخستين تنھا نه گوگل

 از مستقل مناطق آزمايشی ايجاد که شرکت اين ديگر مدير ،پيج الری .دکن می ريزی برنامه را خود خصوصی شھرھای

 اند کرده وعده .نمود تأئيدً علنا را موضوع اين دارد، نظر در را اجتماعی مسکن موازين توسط آنھاۀ ادار و ملی دولتھای

 تبديل عموم بر نظارت و خواه تماميت موازين بر مبتنی مشارکتی مديريت -جھان رييتغ جديد ابزار به را طرحھا اين

 دولتھای آنھا در که رود می ئیکشورھا گوگل، سران تعبير به يا يافته، توسعه کشورھای از سخن اول،ۀ وھل در .نمايند

 ۀوعد اعالم ضمن گوگل .کنند می پرتاب فقر دامن به را آنھا و شوند می خود شھروندان کار و کسب مانع ،»درنده«

 .نمايند گيری کناره قدرت از داوطلبانه طوره ب خواھد می دولتھا اينگونه از قانون، حاکميت و ءفقرا مالکيت حق تأمين

 کردن وارد و متمرکز تجاری و شھروندی حق از امتناع به که مستقل، مناطق ايجاد قانون ھندوراس در حال، ھره ب

 .دارند را مناطقی چنين ايجاد قصد نيز کوستاريکا و السالوادور .است شده تصويب مجازند، خود منتخب حقوقی نظام

 سالھای طی .شود می شمرده عموم الکترونيکيبر نظارت اصلی ابزارۀ مثابه ب الکترونيک پول ھمه، اين از گذشته

 کنت ٢٠١۴ سال در .کنند می مذاکره و بحث نقد پول کامل لغو حتی و شديد کاھشۀ ايد پيرامون بانکی محافل اخير،

 ھمچنين، و ،»قانونی غير ھای فعاليت و ماليات از فرار« ساختن متوقف منظوره ب اروارد،ھ دانشگاه استاد روگوف

 بيرون بانکھا از را خودشان پول صفر، نزديک تا بانکی ۀبھر نرخ سقوط ھنگام در که افرادی مقابل در مانع ايجاد برای

 اسبق اقتصاددان ،ليوس جيمس که طورھمان .شد خواستار را زيکیف ارز انحالل بندند، می را حسابشان و کشند می

 در افراد حساب در که ،الکترونيک پول از صرف ۀاستفاد به عموم کردن وادار طريق از فقط« گويد، می انگليس بانک

 را غيرنقدی ۀجامع توان می است، موجود دولت مستقيم نظارت تحت حتی و نظر زير ...دولتی مجوز دارای بانکھای
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 مرکزی بانکھای مشکالت حل منظوره ب« گروپ، سيتی ارشد اقتصاددان ،بويتر ويلم اواخر، ھمين در .»ساخت متحقق

 .کشيد پيش را نقد پول کامل لغو ،»منفی ۀبھر نرخ با مرتبط جھانی

 »موجود اقتصادی مشکالت« که اين و کنندگان شرکت ترکيب به توجه عطف با کنند، می تأئيد کارشناسان طوريکهه ب

 .باشد گرفته قرار توجه مرکز در نقد پول لهأمس ھمين رود می گمان بود، بيلدربرگ اخير اجالس موضوعات از يکی

 مورد مسائل چنين که آنجائی از .است شده اتخاذ تصميماتی چه آنجا در که نويسد نمی باره اين در کس ھيچ است طبيعی

 مرکزی بانک نمايندگان ۀمحرمانۀ جلس ۀبار در که بود کسی تنھا ،آرمسترانگ مارتين گيرد، می قرار محرمانه بحث

 توانست او .نوشت لندن در جاری سال مه ماه آخر در نمارکد و سوئيس مرکزی بانکھای رزرو، فدرال بانک اروپا،

 برای ،»دولت ۀاجاز بدون چيز ھر فروش و خريد از ممانعت ھدف با« بويتر ويلم و روگوف کنت ھمين که کند معين

 .شوند می آماده مرکزی بانکھای برابر در نقد پول انواع ۀھم لغو ۀنظري از دفاع

 يک تمام و مختلف کشورھای داخلی جنگھای آتش برافروختن با جھانی ۀنخب نظاميان شبه و سياستمداران که ھنوز

 و ويروسھا با پيکار برای را بشريت که ھنوز سازند، می گرفتار مرج و ھرج منجالب در راحتیه ب را منطقه

 پايگاه بر مبتنی »الکترونيک دولتھای« واحد دستگاه نخبگان، ھمان اختراعی خدمات کنند، می بسيج واگير ريھایبيما

 ۀشناس بايد شھروندی ھر .کند می برقرار گام به گام را جھان سراسر شھروندان ۀبار در عمومی اطالعات الکترونيک

 فرده ب منحصر واحد ھويت ۀشناس اجرای .باشد داشته المللی بين معيارھای طبق شخصیۀ شمار - ثابت فردی ھويت

 عرصه به مربوط اطالعات امروزی، واقعی شرايط در که سازد، می فراھم را ھا داده توزيع واحد پايگاه ايجاد امکان

 تحليل و تجزيه خودکار طوره ب و نگھداری آوری، جمع را آن بخش ترين محرمانه حتی انسان، زندگی مختلف ھای

 .)٢( گيرد قرار اداری ساختارھای ديدگان برابر در شفاف طوره ب بايد انسان زندگی .ردک خواھد

 در که ،الکترونيک شکله ب فرد به مربوط اطالعات ۀھم یامحتو فراگير، الکترونيک کارت در بايستی شخصی ۀشمار

 مدرک پرداخت، ۀوسيل شکی،پز ۀبيم بازنشستگی، مدارک رانندگی، ۀنام گواھی پاسپورت، شامل اسناد، ۀمجموع حکم

 انسان، به ميکروچيپ تحميل با و بود خواھد اطالعات ۀھم الکترونيکيکليد کارت .شود گنجانده بود، خواھد غيره و سفر

 .گيرد می قرار جھانی مديران مستقيم نظارت زير او

 اردوگاھھای آنھا .کنند می کار رھمديگ با تنگاتنگ ارتباط در گوگل پنتاگون، امنيتی، سازمانھای بانکھا، ترتيب، بدين

 ھر با .ندارد وجود شخصی آزادی برای ملی، استقالل برای دولت، برای ئیجا آنھا در که سازند می الکترونيکيمرگ

  .مطلق قدرت -اصلی ھدف به رسيدن برای آنھاست ۀوسيل تنھا دارند، کار و سر آن با آنھا که آنچه

 

 ...گوگلبرگ به بيلدربرگ از ضمايم

ۀ ساالن تجمع و »٧ جی« به موسوم کشورھایجلسۀ  :کردند برگزار اجالس دو غرب سران جاری ميالدی ماه طی

 و گرديد برگزار جھانی ۀجامع در ناچيز غايته ب اقليت يک شرکت با تجمعات اين دوی ھر .بيلدربرگ باشگاه اعضای

 تصميماتی انسانھا تک تک ھر برای دادند؛ رقرامذاکره  و بحث مورد را آينده جھان ھمه، چشمان از دور و خفا در

 جھان بشريت ۀھم برای شما، و من برای نمودند؛ نييتع سرنوشت شما و من ميھن برای کشورھا، ۀھم برای گرفتند؛

 با ...کنند مديريت اند مصمم باشند، نکرده مديريت تاکنون اگر را شما و من شعور فکر، رندگی، کردند؛ نييتع تکليف

 چرا؟ .شد بلند کسی کمتر اعتراض فرياد ماا حال، اين

 ھر و شخصيتھا سازمانھا، احزاب، ۀھم مقابل در ديگر بار داشته، مشغول مرا ذھن ھمواره که سؤالی سبب، ھمينه ب

  :نحو بدين .کنم می طرح کند، می تعريف طلب عدالت آزاديخواه، صلحدوست، انقالبی، مترقی، را خود که کسی
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 -امپرياليستی رژيمھای -آنھا ئیاجرا عوامل و بيلدربرگ باشگاه جھانی، مخفی دولت سيصد، ۀميتک صھيون، ۀکميت آيا

 در امريکا نظامی پايگاه نھصد قريب و ناتو تروريستی ارتش ،امريکا تروريستی ِرژيم سردمداریه ب غرب فاشيستی

 ذھن ۀپرداخت و ساخته و افسانه ،)رکشو ھر در نظامی پايگاه چھار از بيش متوسط، طوره ب( جھان کشورھای اکثريت

 واقعيت؟ يا است »انقالبيون شبه«

 .واقعيت يا ھستند افسانه يا :ندارد بيشتر پاسخ دو پرسش اين البته،

 .است روشن واقعيات منکران با ما حساب .ھيچ که ھستند افسانه اگر

ه ب حوادث در آنھا اقدامات و تصميمات رتأثي آنھا، عملکرد و نقش مورد در بايد خوب، ھستند، آشکاری واقعيات اگر

 عوامل اين مقابل در عمومیً تقريبا سکوت علت ھمچنين، و جھان بشريت ھای بختی نگون ۀھم در جھانی، ناگوار شدت

 غارتگريھا، و تجاوزات خونريزيھا، و جنگھا ۀھم مجريان و نعامال اين گيتی، ساکنان بختی تيره و جھانی ّشر ۀفروماي

 .شود داده توضيح

 روشن تعريف بدون جھانی، مقياس در مفاسد و شرارتھا ۀھم مبداء و منشاء اين روی توجه تمرکز بدون رود می گمان

 از طلبی، عدالت و ترقيخواھی ملی، استقالل برای و امپرياليسم عليه مبارزه از صحبت گونه ھر آنھا، ماھيت از

 باد جز چيزی مستقل و آزاد ۀجامع در عالیو  خالق فرھنگ از ،پويا اقتصاد و سياست از انساندوستی، و آزاديخواھی

  .نيست ھوا

 پاسخی راست سر و صريح بافی، تئوری بدون رود می انتظار بشريت ۀھم و ميھن خود، سرنوشت به مندانه عالق از

 .بدھند را فوق پرسش به درخور

  :بيلدربرگ گروه اجالس در کنندگان شرکت ليست پيوند ــ١

http://www.nouvelordremondial.cc/2015/06/08/liste-officielle-des-participants-a-la-
conference-de-2015-du-groupe-bilderberg/ 

 بيلدربرگ گروه ۀبار در ويدئو دو پيوند ــ٢
https://www.youtube.com/watch?v=KYWx_cFzqro 
https://www.youtube.com/watch?v=0dO7NKa6a6s 

 
http://www.fondsk.ru/news/2015/06/16/ot-bilderberga-k-gulagbergu-globalnaja-elita-

stroit-elektronnyj-konclager-33849.html 
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