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  تیبابيژن ني

  ٢٠١۴  اپريل٠٩

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

۶  
    ناسيونال سوسياليسمۀريشه ھای ناشناختبخش ششم، 

توده " هيعل" عوام الناس" جيار کارآمدی در جھت بسي  بسکيمبنای تئور به مثابه" پروتکل" در بخش گذشته به نقش

ان عمل ي  در جرتئورین  ياده کردن ايپ. و بستن فضای تنفسی آنان در اروپای بعد از جنگ ، اشاره کردم " ھوديھای 

  لوکنتررا و ھم قدرت " عوام الناس  "جيبس  متناسب با اھداف پروتکل دارد که ھم توان التيتشکک  ياز به يروزمره ن

ک يتريست که بر مبنای اعتقاد بی چون و چرا به يان توتاليک جريژه  ي تنھا وئین توانايا. مان داشته باشد أآنان را تو

ن يفقط با اتکاء به چن.  ، ساخته و پرداخته شده باشد الت ھرمیيتشکک يشوای بالمنازع و يک پيا يی رھبری فوق بشر

ل خروشان و خانمان برانداز خشم توده ھا کنارزد و بی ھراس از يش روی سيتوان  سدھا رااز پ انی است که میيشوايپ

ک يتنھا به !  ز ين برانگيک طراحی استادانه و تحسي. ن نشست ئي کشتار در پاۀل باال به نظارول از کنتريخارج شدن س

  !ل خارج نشود و  خود از کنترشوايپکه   به شرط آن.  شرط

،  " آنتی تز"ن يزه کردن ايبرای تئور.  مناسب ارائه شود آنتی تزک ي پروتکل ، تزاز بود که در مقابل ين زيچ ش ازھريپ

ن لژھا که تنھا نمونه ھای  يا. ر بودند ي کم نظر که مطمئناً يخ اگر نه بی نظيند که تا آن تاريوجود می آه ژه ای بيلژھای و

معروف   völkisch  یئتوده  ا يوجود داشتند ، به لژھای خلقی  ) ژاکوبنھاامثال ( مشابه آنھا در انقالب فرانسه اً بيتقر

  . بودند

اسی ، اقتصادی و فرھنگی جوامع گوناگون يت سيان الي در مء بالاستثناریي لژھای فراماسونری در عضوگۀژگی عمديو

. ا وجود نداشته  و ندارد اسی  و اقتصادی در آنھي قدرت سۀطيت افراد عادی خارج از حي امکان عضومطلقاً بوده و 

ه  و خارج از قاعده ب ئیک امر استثناي، " ھودي متمرکز ۀيسرما"يت نھان و آشکار   با حمائین  لژھايجاد چنين ايبنابرا

 . د يحساب می آ

"  ھوديتوده ھای "ين تعداد شتريا  مستقر است  و بيتاليش و اي ، اترالماندر " ھود يرمتمرکز ي غۀيسرما"يزان ن ميباالتر

ه در قرن يان با گسترش روزافزون روسيھودين يبخشی ازا!   تزاری  هي روس تير حاکميدر اروپای شرقی  و در ز

ت دولتی قرار گرفته اند که از يتوانی به آن ، به اجبار تحت حاکمي از خاک لھستان و لئیھجدھم و افزوده شدن بخشھا

غ کرده و آنان را به سمت زندگی در يان ساکن خاک خود دريھودي سکونت را از ۀدوران قرون وسطی به بعد اجاز

ن مجتمع ھا  ياه رانده است، ايای سيه در لھستان  و بخشھای شمالی دريھودی در مناطق الحاقی  به روسيمجتمع ھای 
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دولت "اد يج اۀروھای بالقويستی و نيوني صھۀ نژادپرستانۀشيرای بذر اندينی بودند  که می توانستند پذين  زميمناسبتر

  .  ن باشند يدرخاک فلسط" ھودي

 آنان ۀکھا که بخش قابل  توجھی از عناصر رھبری کننديبلشو. ھم می زند ه ن معادله را ھم بيا" اکتوبرانقالب "اما 

 ۀيسرما"ت مالی يھودی بوده و از حمايگر ياری ديو بس" رادک"، " منفکا"، " يفنوويز"، " لئو تروتسکی"امثال 

" ان خاتمه می دھند  و درھای يھوديان يرخوردار بودند ، به تمامی سوء رفتارھا و بی عدالتی ھا در مز بين" ھودیي

چرا که دو . سم نژادپرست کابوسی به تمام معناست يونيزی که برای صھيچ. ند يسمت جامعه می گشاه را ب" گتوھا

و "  يزیھود ستي"يعنی گسترش ھود، يی ل توده ھاوج  و کنتريستی در راستای جذب ، بسيوني جنبش صھۀسالح عمد

ه  مصادره شده  و خلع سالح يری از جذب شدنشان به جوامع بشری ، در روسيآنان به منظور جلوگ" زه کردنيگتوئ"

  .می گردند 

يجاد حکومت ن المللی در راستای ايت بيھودي  ۀدر پروتکل به عنوان توطئ"  تئوری توطئه  "تزر در مقابل  يبه ھر تقد

با ھمان  " ئیا گرايآر"به معنی " يوسوفیآر"نام  ه رد بيی  شکل می گآنتی تز، " ! دهيقوم برگز"د جھانی توسط واح

اشغال کرده " يانژاد برتر آر "نجا يرا ا" ھودي ۀديقوم برگز"  کوچک که جای تواک تفيسم با يونيمختصات وجودی صھ

  ! است 

 قدرتمندی يکه ھای تئورياز مبرمی به شکل گرفتن پايده گردد، نيانکه لباس تشکل بدان پوش ش ازآنيپ"آنتی تز"ن يا

 تقابل با  ۀد که درست در نقطينی جديک جھانبي. زی کرد يه رين راپاينی نويک جھانبيکه برمبنای آن بتوان اساس  دارد

" ک يدگی نمی کرد ،  جز پول و طال بنئیده بود و به خدايت مطلق بنا گرديسم و ماديالي بر ماترکه اساساً " تيھودي"

ان يدرم  واقعی  "نفرت"اه به سازماندھی ک ناب را در محور خود قرار داده و آنگيزيمبتنی بر متاف  کاذب  "تيمعنو

 .بپردازد  توده ھا

زايستم شاھد پا گرفتن يب است که ما در آغاز ورود به قرن بين ترتيو بد ه اف د رو ب وری يش پديک رون ده ای  در امپرات

ان ريسم روسي تزار ،الم سبورگھا در ات وری ھاب انی  و امپرات ستيه ، خالفت عثم ـ ھنگری ھ ام ه م بيش ـ "  سمياکولت" ن

Okkultismus . ی اکولتوس ي التۀگرفته شده از واژ ای  occultusن ه معن ان"ب ان و پنھ ه يو " نھ ا ھستا آنچه ک ا ب  ام

سم ، ياليک در مقابل ماتريزي محض ، متافئیعت گرايل با طب  در تقابعهيطبالماوراء . ست يص نيقوای پنجگانه قابل تشخ

رح رئیشگويپ ل ط وص ي در مقاب ازی و خالصه صداقت و خل ه س اک و برترآر"زی و برنام ژاد پ ا " اين ه ب در مقابل

  ". ھوديتھای پست وتوطئه گر يپاراز"

ار ضروری شکل يه ھای فلسفی بسينھا پايا . ئیکذا! ده يھود و قوم برگزي نژاد برتر تزا  درمقابل  ي  نژاد برترآرآنتی تز

عنی  ي، سنتز د اندک اندک  راه را بر تحقق يدئولوژی نژادپرستانه ای را شکل می دھند که می بايک ايجی  يری تدريگ

ک دولت حرامزاده  بر روی يل  ي و تشکئی از سوامريکا ۀاالت متحديدر ا" ھودي متمرکز ۀيسرما"ئی ت نھايحاکم

  . ن دو آماده کند يرش بی چون وچرای ايگر ھموار نموده و فضای جھانی  را برای پذين از سوی دين فلسطيسرزم

ونال ي  ناسۀشيه ھای انديت پايوجود آمدند  ولی در نھاه ش از جنگ اول بيانات عمده ای که ھمگی  پيبررسی جر

 فراماسونری جھانی ۀالت گسترديک تشۀ کنندتعيينسم را  دردوران پس ازجنگ مزبور شکل دادند  و نقش ياليسوس

ک کاله يزی است از يت شگفت انگين مالی آنان ، حکايمأابی و تيانگذاری ، قدرت يدر بن" ھودي متمرکز ۀيسرما"و

خ که اگر ين تارياز ا" ت رسمیيروا"ک يخ معاصر جھان  و شکل دادن به يالنه  ولی استادانه در جعل تاريبرداری  رذ

پرداختن به معلولھا و اصل کردن .  گر آن است يم ديت  برای پوشاندن نيمی از واقعيان نياما بست ي دروغ نچه تماماً 

زنشدن بر روی  يخی  و تيابی اتفاقات تاريشه ي ھا و فرع کردن رئیبرای پوشاندن علتھا و چرا" آنچه که اتفاق افتاده"

ت يه بشريز عليت دھشت انگيگران  دو جنايحاتی بازيمالی  و تسل ن کنندگانيمأھمکاران  و ھمدستان  و از ھمه مھمتر ت
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ی ئحاتی و رسانه يت بر منابع مالی و تسليز با حاکمي که ھم اکنون نئیعنی ھمانھاي. ن جھانی يمعاصر طی دو جنگ خون

جوامع بشری ،  !  خ بر زبان و قلم روشنفکران يخود را از تار" ت رسمیيروا"ت اجتماعی را شکل می دھند وي، ذھن

  .  ری  و ساری می کنند جا

انجمن "نام ه د ، انجمنی است بيوجود می آه ورک  بيوين راستا  در نيانات فراماسونی  که در اين جريکی از اولي

نام  ه  روس تبار بۀک ساحري و  توسط  ١٨٧۵ که درسال  Theosophical Society"  اتيکانون الھ"ا ي" حکمت

 Henry Steel"   ل الکاتيھنری است"گرازجمله ي و جمعی دHelene Petrovna Blavatsky ھلنا بالواتسکی"

Olcott   ،"ودگهيام يليو  "William Quan Judge   ارکيجان "و "John Yarke ل می گردد ي  تشک .  

ب يصل"گری شرقی ، سنتھای لژبزرگ فراماسونری يعه ، صوفينان ملغمه ای است از اعتقاد به ماوراءالطبيدئولوژی ايا

دئولوژی يھودی گفته می شود ولی در باطن  اساس ايگری ي به صوفکه  ظاھراً " کاباال"واز ھمه مھمتر " رخگل س

"  زیيھود ستي"يک نھا در کنار ي اۀھم. است ، می باشد  داده ل يخ  تشکيرا درطول تار "دهيقوم برگز "ۀنژادپرستان

زه يزم  تئوريتيا آنتی سمي" زیيسامی ست"ر واقعی يغن بار تحت عنوان مسخره و يظی  است که  برای اوليد  و غليشد

  جالب است نه ؟ " !  کاباال "کيتئوره ھای  يسوار بر پا" زیيھود ستي"  جاری کيپرات.  شده است 

Theosophical Society ( 1875 ) 

 

Helene Petrovna Blavatsky 

کانون "سفری به ھندوستان کرده و درارتباط با " ھنری الکات "  ھمراه با "ھلنا بالواتسکی"س انجمن ، يسأدنبال ته ب

" کلنل الکات "ۀن سفر آنھا از ارتباطات گسترديدرا. ک حرکت خود می پردازند يه ھای تئوريل پايبه تکم" ان ھنديپارس

ھودی حاکم بر يگارشی پارسی ــ ي درھند زندگی کرده است، با الامريکا بازرگانی دولت ۀژي وۀنديت نماأيدر ھکه سالھا 

مورد " آنتی تز"زه کردن يه ھای اساسی شکل دادن و تئوريکی از پاين انجمن يا. شبه قاره ، حداکثر استفاده را می کنند

 ۀستار  بر فراز  ب شکستهيصلاسونی  و حضور ھمزمان  ن انجمن مينگاھی به سمبلھا و آرم مشھورا. بحث است 

  .ح و استداللی است ياز ھر توضي   بی نداوود
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به " سلحشوران معبد"سی روی سمبل سمت چپ ، شعارمعروف فراماسونری جھانی است که از لژ بزرگ يشعارانگل

قت ينی در جھان برتر از حقيچ ديھ:  ن است يمعنای آن چن. جای مانده است  که در جای خود بدان اشاره خواھم کرد 

  ! بوده و ھست و خواھد بود " دهيقوم برگز"ار و  ملک طلق يقتی که البته تنھا و تنھا در اختيحق. ست ين

ه ز به گونه ای برجسته بيس ھند نادر مدر" جامعه تئوسوفی"يگاه مرکزی م پاين شعار بر سر در ورودی عظين ايع

از آن جمله ھست . دتی نقش بسته استيش مذھبی و عقي گرا١٨ از ئیسمبلھان مرکز يوارھای ايبر د. چشم می خورد 

  .الت مخفی فراماسونری جھانی  يسمبل تشک

Armanenschafft 

 

Guido Von List  

   18۴٨ -1919    

نام ه شی  بيک تاجر اتريسم  و از  رھروان  مادام بالواتسکی در اروپا ، ياليونال سوسيدتی  ناسيگر از پدران عقيکی دي

وند می زند  يپ" سمياکولت"دئولوژی خلقی را با يکه ان کسی است ياو اول.  است  Guido Von List"  ستيدو فون ليگ"

گر يا ديگر آرينجا ديا. می بخشد !  فی تکامل يک گام کيرا " آنتی تز" نسان يو بد.   را می سازد ايمذھب آرواز آن  

  .ش  ایھوديدرست به مانند ھمزاد !  ن ھم ھست يد.  ست يتنھا نژاد برتر ن

ن ساحر و راھب يخود را آخر"  ستيل" و" خاخام ھا "ا ھستند ، ھمچون ين آريی ددر گذشته رھبران مذھب" آرمان ھا"

  Die Armanenschaft der Ariogermanen"  ئیايت ژرمنھای آريرھبان" نامه کتاب مشھور او ب. آنان می داند 

 Die Religion der"  ئیاين ژرمنھای آريد"نام ه  ب١٩١٠گرش در ي منتشر می شود و کتاب د١٩٠٨که در سال 

Ario-Germanen آموزه ھای پنھان" که  در راستای تزھای  مادام بالواتسکی  و کتاب  "Geheim lehre او می 

   .ن می باشند ين نوين  ديفست ايباشد ، در واقع مان

ادی ن با نژينی نوياز سرزم.  ھاست ئیايتمامی آرۀ ديشوای آن برگزيد که پياو علنا از دولت نژاد پرستی سخن می گو

" ن المللیيت بيھودي ۀتوطئ. "نی مشغولند يد می کنند  و مدام درھمه جا به  توطئه چيرا  تھد با  دشمنانی که آن.  پاک 
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زه شده است ، يسمبل " لديخاندان روتش"را که در " ھودي متمرکز ۀيسرما"که البته اگرچه بر روی کاغذ  و در تئوری ، 

توده ھای "يد بر گردن آن بخش ازر آن می باياجتماعی ، شمشۀ ک روزمريابان و در پراتينشانه می رود ولی  در خ

ک دولت حرامزاده از اساس يانگذاری ين، بنيد که بدون  وجودشان و بدون حضور فعالشان در فلسطيوارد آ" ھودي

  . رخواھد بوديرممکن و تحقق ناپذيغ

قت يطر" معنی  به Hohen Armanen Orden نام ه ه می کند بژيک لژ ويه گذاری ي ، اقدام به پا١٩١١در" ستيل "

 ١٩٠۵خ  در ين تاريش ازايش بوده که سالھا پيدر اتر" ستي لۀ درونی جامعۀحلق"که در واقع به مثابه " يمقامراھبان عال

ن مرکز يا. انگذاری شده بود ين  بني  در وLanz von Liebenfels" بن فِلزيالنتس فون ل"توسط  دوست و شاگردش 

زانه  می گردد  که يھود ستيشدت ه ت  بيغات نژادپرستانه  با ماھيگاھی برای تبليل به  پايآموزشی در مدتی کوتاه تبد

"  فرانتس ھارتمان"ن ين  و ھمچني  شھردار کل وLueger" لوگر"ش از جمله يتھای مشھور اترياری از شخصيبس

Franz Hartmann  مرزھای امپراتوری " ستيدو فون لي گۀجامع"دان نفوذ  يشھرت  و م.  را جذب خود می کند ،

  ھم المان  در"ستيل"ھواداران .  لھلمی می رسدي والمانمی گذارد و به   پس پشت  سرعته ش ـ ھنگری را  بياتر

  .رد يگ می  نام  Reichs -Hammer -Bund"  شيچکش راۀ ياتحاد"که  راه می اندازند ه  ب التیيتشک

  

Ordo Novi Templi  

  

                      Lanz von Liebenfels                      

     1954 ـ ١٨٧۴

 مذھبی درون ۀک فرقي(   Zister zienserنزريستر سي سابق سۀ و طلب"ستيل"شاگرد  و دوست " بن فِلزيالنتس ل"

 ۀن جامعي در و١٩٠۵او که در سال . سم است ياليونال سوسيدتی  ناسياکان عقيگر از نيکی ديھم ) کيسای کاتوليکل

ز می باشد يه ني روس١٩٠۵انگذاری کرده است ، در ھمان سال که در ضمن مصادف با انقالب ي را بن"ستيل"دوفون يگ

 مستھجن اوستارا ۀاقدام به انتشارھمزمان مجل Die Theozoologie" ناسی الھیجانورش"نام ه ، درکنارچاپ کتابی ب

Ostara   می کند.  

ل اخته کردن نژادھای يت از قبي نژادی بشرۀيدر جھت تزک!  بن فِلز به طرح راھکارھای عملی يدر کتاب فوق الذکر، ل

شتر ي  در رابطه با زاد و ولد ھر چه بئیايق انطباق کامل زنان با مردان آريا از طريپست و گسترش کمی نژاد آر

ژه با استفاده از کمکھای يشنھاد  جوجه کشی کردن از زنان شوھر نکرده در صومعه ھای ويپرداخته و جالبتر از ھمه پ

 ا ي نژاد پاک آر ار گسترش کمیياخت روی جسمانی خود را خالصانه دري  و چشم آّبی است که نئیمدد کاران  موطال! 

   . می گذارند

در سال   را Ordo Novi Templi" نيه ھای معبد نويشوال"بن فِلز  لژ ي،  ل" ستي لۀجامع"س يسأدوسال پس از ت

ق بررسی شجره نامه يابی به خودآگاھی  نژادی از طريدست! ن يقت نوين طريھدف ظاھری ا. ان می گذارد ي بن١٩٠٧

  ! اشد شه ھای نژادی می بيق در مورد ريھا و علمی کردن مبحث تحق
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ان گروه ھای گوناگون قوم يفای نقش ھماھنگ کننده مي، اONTفه و رسالت ين وظيمھمتر. ه ھستينھا پوش قضياما ا

انات صرب که به لحاظ يرابطه با جر. ان  صربھاست يژه در ميوه ستھای افراطی  در کل اروپا  بيوناليپرست  و ناس

 نژادھای پست قرار داشته است ، از ۀھا ھمواره در رد"  سوفیويآر" تعلق نژادی ، اسالو بوده و در مرام ومسلک 

ان يوو را در جريکه ترورسارا" اهيدست س" با انجمن مخفی  ماسونی ONT ۀژه رابطيوه ب. ن دوران است يب ايعجا

مل  و أبل تب  داده بود ، بسا بسا  قايترت" بوسنی"يالت تخت اي و ھمسرش  از پااتريشعھد  يول" نانديفرانتس فرد" داريد

  .آموزنده است 

Ordo Templi Orientis ( OTO )  

 

                                   Karl Kellner                                          Theodor Reuss  

فرانتس "،  Theodor Reuss" سيتئودور رو"طی نامه ای به   John Yarke"ارکيجان " ، ١٩٠٢سپتمبر٢۴در

س ــ ي  لژ ممفۀ  راه اندازی شاخۀ، اجاز  Heinrich Klein" نيش کالينريھا"  و Franz Hartmann" ھارتمن

معبد "يقت س  در ارگان رسمی طري ، توسط  رو١٩١١ن نامه سالھا بعد دريا. م را بدانھا ابالغ می کند يزرائيم

ارک از اعضای يمانند ه ز بيس خود نيرو. منتشر می گردد Oriflamme "  شرقۀشعل "ۀيعنی نشري   O.T.O"شرق

 "کارل کلنر" س ھمراه با ي ، رو١٩٠٣در سال . انجمن تئوسوفی مادام بالواتسکی است که در باال بدان اشاره شد 

Karl Kellner ، مل  چتری بر روی لژھای مختلف عۀستی به مثابيسند  که می بايدی را می نويالت جديفست تشکيمان

در رابطه .  ک کاسه کنديلد ھا ، يو امپراتوری نامرئی  روتش" ناتی يلوميا"کرده  و حرکت آنان را  در راستای اھداف 

  . ح خواھم داد ينده توضيناتھا در بخشھای آيلوميالت اين امپراتوری  و تشکيبا ا

" معبد شرق"قت ي ارگان طرگر رسماً يخ دين تاريکه از ا" شعله شرق"ه ي در نشر١٩٠۴سال بعد ، در  کيفست ين مانيا

س يدست  روه قت  بين طري، رھبری کامل ا١٩٠۵ جونخ ھفتم يبا مرگ  کارل کلنر در تار.  باشد منتشر می گردد می

ر چتر يوجود آورده بود  زه   را که در گذشته  بئیاو تمامی لژھا.ن منتقل می شود يز به برليت آن نيمی افتد و مرکز

O.T.O ارک ، سنتھای  لژ يت  جان يس  و با ھدايب با  تئودور روين ترتيبد .ی کرده  و تمرکز می بخشد  سازماندھ

  .  می گردند المانم  که متعلق به سنتھای فراماسونری مصر است ، وارد يزرائيس ـ ميبزرگ اسکاتلند  و لژ ممف

س تحت عنوان يجھانی ماسونھا در پار ۀ ، ھمزمان با انقالب ماسونی مشروطه  در عثمانی، کنگر١٩٠٨  جون ٢۴در 

ت يمعنو. ز در آن شرکت دارد يس نيل می شود که  رويتشک! " ت ين المللی  در مورد فراماسونری و معنويکنفرانس ب"

  . واش درھمه جا  راه خود را  باز می کند يواش يمربوطه است که " آنتی تز"اسم مستعار ھمان 

 ورود بالکان به ۀعنی در آستاني ١٩١٢ستی در ممالک اسالو در يوناليھای ناسل لژي ، تشک O.T.Oن کارياما بزرگتر

به رھبری " ستی ملل اسالويوناليلژ بزرگ ناس" ر چتر ين لژھا  که در زيا. ن با امپراتوری عثمانی است يجنگھای خون

چه در جنگھای بالکان  ار قوی ي بسۀارندذر گيثأک نقش تي عمل می کنند ، از Czeslaw Czynski"  نسکیيچسالو چ"
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 ، ھمزمان با ١٩١٢ جونعنی اول  يخ يدر ھمان تار. وو برخوردار ھستند ي جنگ اول  در ساراۀو چه در زدن جرق

" آلستر کراولی"توسط " ه ھای معبد شرقيستی شواليوناليلژ بزرگ ناس"ا ھم يتانيرلند وبريل لژ ملل اسالو، درايتشک

Aleister Crowley  ک کاسه ي  و انگلستان با ھم المانس  و کراولی در يق لژھای روين طرياز ا. ل می گردد يتشک

  .رد  از لژ کنار می گذا١٩٢١ اکتوبر ٢۵ست در يلی که مربوط به بحث نيداله س ، کراولی را بيبعد ھا رو. می گردند 

ان يس منتقل شده و تا پايخ در سويس به زوريھمراه با شخص رو" قت معبد شرقيطر"ت يبا شروع جنگ اول ، مرکز

ن در يجای برله نبار بي برگشته  و االمان به ١٩٢١ سپتمبران جنگ در يمدتی پس از پا. جنگ در آنجا مستقر است 

اما دو سال !  ن شھر آغاز به زدن کرده است ي دراالمان ۀندين روزھا نبض آيچرا که در ا. شود  مستقر می»شنمون«

 .رد ي  می منشن در مو١٩٢٣ج شرکت کند  و در سال ين  بازی مھيدھد  تا  در ا س  کفاف نمیيبعد عمر رو

Germanenorden 

 

 

 

 

 

  

 

Theodor Fritsch  (1855 -1933 )  

نام ه   بالمان در "ستيل" از دنباله روان کیي، توسط   Hammer"  چکش"نام ه ه ای بي ، نشر١٩٠٢ جنوریدر 

  و المان در "ستيل"ت سازماندھی ھواداران يولؤکار می کند  که مسه آغاز ب  Theodor Fritsch" چيتئودور فر"

در " جوامع چکش"  جوامعی  که تحت عنوان ۀاز مجموع.   در آنجا را  برعھده دارد "وسوفیيآر"  ۀشيگسترش اند

"  شي چکش راۀياتحاد"نام ه التی  بي  تشک١٩٠۵رند ،  در سال  ي چکش شکل می گۀي حول نشرالمانمناطق مختلف 

Reichs -Hammer -Bundد يوجود می آه   ب  . 

وجود ه  بالماناد ودر ھمه جای يا مذھب ، به تعداد زيز و آريھود ستيز و درشت  ين اوضاع و احوال تشکلھای ريدرا

ين ا. ش ــ ھنگری ندارند ي و اترالمانالت اصلی فراماسونی در يکی با تشکيچ ارتباط ارگانياری از آنھا ھيآمده اند که بس

در جوامع " زميتيآنتی سم"ت گفتمان موسوم به يو تثب" آنتی تز" به  اول شکل دادنۀت کامل مرحلي موفقۀله نشاندھندأمس

نست که کل يد آن ايرند ، تھديل قرارنگوکنترن گفتمان و حامالن آن تحت يھی است که اگر اين بديرغم ا یعل. باالست 

  .منتھی نشود " سنتز"ده  و به يل گرديطرح به ضد خود تبد

 کانون سمت و سو دھنده  ۀستی به مثابي که باالمانالت مرکزی در يک تشکيوجود آمدن ه  ، طرح  ضرورت ب١٩١٠در 

 Ordo" نيه ھای معبد نويشوال"ز استادان  لژ کی ايد ، توسط  يوجود آه انات فوق بيه جري  کلۀو چتر رھبری کنند

Novi Templi پ اشتاوفيفل"نام ه   ب  "Philipp Stauff ل يپران راستا در پنجم يدر ا.  ابالغ  می شود  "چيفر"  به

 درونی ۀ حلقۀمثابه ل می گردد که بي  تشک"چيفر"است ي به رWotansloge" ُوتان"نام ه  در ماگدبورگ ، لژی ب١٩١١

  . نامگذاری می شود  Germanenorden" قت ژرمنيطر"ت بزرگتری است که تحت عنوان اليتشک

 با حضور ١٩١٢الت که در اواخر ماه مه ين تشکيا مذھب در ايز و آريھود ستيگر يانات ديبا ادغام جوامع چکش و جر

رد، لژ يک صورت می گيپزي در شھر الHermann Pohl" ھرمان پل"انات از جمله ين جريست نفر از رھبران ايب

ک يشی ، ي اتر"ستيدو فون ليگ"ن لژ درکنار يدتی ايای عقين نيمھمتر. ات می گذارد ي حۀعرصه  بی پاژرمن رسماً 
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 و ئی گرائیايانگذاران مکتب آريکه از بن  Houston Stewart Chamberlain "ھوستن چمبرلن"نامه  است بيسانگل

  .  الدی است يستم  ميبانی قرن  نوزدھم و آغاز قرن يضد سامی گری در سالھای پا

ل يزم ، در اوايوني اول صھرۀان کنگي مدت زمان اندکی  پس از پاکه تصادفاً " ان قرن نوزدهيبن"نام ه کتاب مشھور او ب

  و سامی ئیايان  نژادھای آري  تعارض مداوم مۀخ معاصر اروپا را عرصي تارۀ منتشر می شود ، صحن١٨٩٩سال 

  ۀرابط!  نگتون يھانت" جنگ فرھنگھای"چمبرلن مطرح بود  و امروز " دھایجنگ نژا"آنروز!  م می کند يترس

ات کتاب يصر نه تنھا  محتويق.  ار معروف است ي  در زمان جنگ اول ، بسالمان امپراتور" لھلميزر ويکا"چمبرلن  با 

ز صادر می ي نالمان افسری ۀس آن را در دانشکدي به  فرزندانش آموزش می دھد بلکه  دستور تدرچمبرلن را شخصاً 

  ! لھلم دوم يگرش  در تردد  مداوم  به کاخ ويروت  و قصر واگنر است و پای ديش در بايکپايچمبرلن . کند 

، کالن " سرارنست کاسل "ۀق گلخانه و گرمابين حال رفياما درع. ر است يز شناخته شده و پی گيھود ستيک يلھلم ، ي  و

 اصلی ۀن کننديمأ، ت" کرز ــ آرمسترانگيوا"حاتی ي، صاحبان مجتمع تسل" لديتشل رويناتان"ک يھود و شريه دار يسرما

طانی دو ين است که مدار شيو چن!  ھم ھست " ھودي متمرکزۀيسرما"ه ھای اساسی يعنی پايحات دوران جنگ اول يتسل

ت  می رود ير  و تثبيکثآنتی تز پروتکل  در اروپا  به سمت  ت. ت معاصر ، بسته می شود يخ بشريجنگ خانمانسوز تار

!  

  

 ١٣٨٧ ]جوزا[ خرداد١٠ان بخش ششم ، يپا

 


