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  تیبابيژن ني

  ٢٠١۴  می٢٠

 جنگ جھانی چھارم ، ابزارھا  و آماجھا

٧  
  

 بخش ھفتم ، تشکيالت توله

شود ، سر به   توسط ھرمان پل رھبری مین مقطعيقت ژرمن که در اي جنگ جھانی اول ، تعداد اعضای طرۀدرآستان

که تا قبل از آن حمل می   را Sekretär" ريدب"پل عنوان . کصد لژ سازماندھی شده اند يش از يزند که در ب ھزاران می

 . می نامد   kanzler" صدر"کرده عوض  می کند و خود را از آن به بعد 

. قت به جبھه اعزام می گردند ي درصد از اعضای طر٩۵ز ش اي ، بالمانج نظامی در يبا  شروع جنگ و اعالم بس

با متوقف شدن . دھند  ل میيه را تشکي درصد بق۵ست که ي درونی لژ ژرمن نۀ شامل حلقألهن مسيواضح است که ا

نوز ک که ھيپزيدنبال لژ اله ب. رد يری از اعضای آن ، انتقاد به رھبری پل باال می گيتھای لژ و کشته شدن تعداد کثيفعال

ن و کمی بعد از آن لژ يری او را طرح کرده بود ، لژ برلي کناره گۀکمی ازشروع جنگ نگذشته محترمانه زمزم

 منجر به تاً يپافشاری او در ماندن درموضع صدر، نھا. وندند ي به جمع مخالفان پل می پ١٩١۵ز در ينورنبرگ ن

ن تحول ھرمان پل با اعالم يدنبال اه ب. شود  می ١٩١۶ اکتوبر سراسری لژ در ئیکنارگذاشته شدنش طی گردھما

وجود می ه دی را بيالت جديالت قبلی و با برداشتن ُمھر و دفاتر لژ ، ھمراه با اعضای وفادار به خود تشکيانحالل تشک

انات  راست ي،  که ادعای  رھبری کل جر  Walvater Germanenorden -"  قت ژرمن ـ وال فاتريطر" آورد بنام 

  .دک می کشد يز ي را نالمانت در نژاد پرس

ن انشعاب ي اۀ کننده در پشت پردتعيينچھره ای که نه تنھا  نقشی . ز ھست ي تازه به صحنه نۀک چھري ورود  ۀنجا نقطيا

 ۀتبعی المانک يز ي اسرارآمۀن چھريز متقبل شده است ، ايات لژ را نين مالی کل نشريمأبازی می کند  بلکه در ضمن ت

 Rudolf  von" ھر رودلف فون سبوتندورف يفرا" نام ه زتر بي مالی اسرارآمۀک پشتواني است با دولت عثمانی

Sebottendorf    پس از جنگ  مداخله ای بس جدی  داشته باشد المانکه  قرار است  در رقم زدن  سرنوشت .  

  

   ١٨٧۵ ــ  ١٩۴۵فرايھر  رودلف  فون  سبوتندورف   
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 Rudolf  von Sebottendor          

التی يزی تشکيه ري کننده اش در پاتعيينگاه يار و جايت بسيرغم اھم ین جنبش نو که عليکی از چھره ھای مرموز اي

 نقشی اساسی داشت، ھمچنان در ھاله ای از ابھام قرار دارد ، الماناسی ي سۀدر صحن" تلريآدولف ھ" که در عروج 

ھم " زبوتندورف" ی المانکه در زبان    Rudolf  von Sebottendorf "رودلف فون  سبوتندورف" نام ه فردی است ب

  . خوانده می شود 

 Glauer  Rudolf" رياس رودلف گلويآل"سبوتندورف که ازنام واقعی او درمنابع مختلف با اسامی گوناگونی ھمچون

alias ريآدام آلفرد رودلف گلو"اي "  Adam Alfred Rudolf Gla ن تورهياس ارويآل"ا يو "alias Erwin Torre  

 اول ۀ ھمزمان با کنگرکه تصادفاً  (١٨٩٧ھای   سالۀنام برده شده است ، بنا به گفته ھای متناقض خودش ، در فاصل

ن در آنجا مشغول به کار است يسي به عنوان تکن١٩٠٠به مصر اعزام می شود و تا سال ) بازل ھم ھستستھا دريونيصھ

" عنی يھا ي نازۀنديدی آي کلۀک چھرين سالھا يدر ا.  ذکرشده است ١٨٩٨ل يپرا ک منبع ھم ورود وی به مصريدر . 

سبوتندورف  در اينجا در خدمت عباس ھيلمی . سر می برد و در آنجا به مدرسه می رود ه ھم در مصر ب  "ودلف ھس

  .ومصر کار می کند يپاشا ، خد

 عثمانی در اواخر جوالی ۀيه  خاک اصلی ترکن بخش زندگی پر رمز و راز سبوتندورف  با ورود  وی  بيمھمتر

ک يکه " ن فخری پاشايحس" و در عمارت اشرافی"  چوبوک لو"نام ه او بالفاصله  در محلی ب.  آغاز می شود ١٩٠٠

ت اموال او در يريت  مديولؤيه ھست ، ساکن می شود  ومسترک" فرقه بکتاشی" ک ماسون عضوي تاجرقدرتمند و

ر يک مدين سابق در مصر حاال درنقش يسيتکن. رد يعھده می گه کی بورسا را بيدر نزد"  ینی کوي"و "  باندرما "

  .يفای نقش می کندحاذق درامور بازرگانی ا

که " آبراھام ترمودی" نام  ه  کننده در زندگی  خود شده  و در ارتباط با بانکداری بتعيين  ۀک مرحليوارد "  بورسا"در

 Memphis" ميزرائيس ـ ميممف"رد  و توسط او که خود استاد اعظم  لژ ير می گک  است  قرايان سالنيھودياز 

Misraimب گل سرخيصل"ر مجموعه ھای  لژ بزرگ ي از ز "Rosenkreuzers ه قرار يمات عاليمی باشد ، تحت تعل

 ئیکلی ازلژھاری يکه خواننده تصو نجا تنھا برای آنيدر  ا. می رسد " ب گل سرخيصل" استادی لژ ۀدرجه گرفته و ب

  آنھا ۀخچيحی  کوتاه  در رابطه با تاري بحث توضۀش از اداميکه ناچار به استفاده از نامھای آنان می شوم داشته باشد ، پ

  .  نم يرا ضروری می ب

  

   Tempelritter"  شھسواران معبد"لژ 

ت ي ، به بھانه حفاظت از زائران بنين فلسطي سرزمۀيبی و اشغال اوليبا ورود اروپا به ھزاره دوم و آغاز جنگھای صل

ان  يالدی  و در مي م١١١٧ک  و مقام  پاپ اعظم  ، در يسای کاتولي کلۀف قدرت مطلقيالمقدس  و در باطن برای تضع

 و  Hugo de Payens"  نزيھوگو پا"يم ، از جمله ان  پاپ  در اورشليه ھای  سپاھي نفر از شوال٩حلقه ای  متشکل از 
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خته می شود  يبی ھا ريان صليالت مخفی در ميک تشکيه ھای  ي، پا Geoffroy de Saint-Omer " جفری سنت عمر"

و    رسماً  Bernhard von Clairvaux" رفاوکسيبرنھارد فون کل" تحت رھبری ١١٢٨ مارچ سال بعد در ١١که 

مان ي  سابق سلۀب شدينھای  معبد تخريابند تا قرارگاه خود را  بر روی زميآنان  اجازه  می . ان گذارده می شود ي بنعلناً 

  . بی می گردند يخ جنگھای صليوارد تار"  شھسواران معبد"ب از آن پس  و با نام ين ترتي، مستقر کنند  و بد

 به جا ئیافتن  دست نوشته ھايه ھای نظری خود ، پس از گذشت اندک زمانی مدعی يل پايه ھا در راستای تکمين شواليا

سا در يه آموزه ھای کليرانه ھای معبد می گردند که بر مبنای آنھا کلير ويح  در زيسی مسيات عيمانده  از دوران ح

  .  ل برده  می شوند ؤاير عالمت سح  با خدا  به زياری از مقوالت مذھبی از جمله  نسبت فرزندی مسيرابطه  با بس

 از علی ابن ئیدست آمدن نامه ھاه نان مدعی بگر آيکبار ديک تھاجم نظامی آنان به دمشق يان ين خط ، درجري اۀدرادام

افتن ين اکتشافات با ھدف يا. ل رفته است يابی طالب می شوند که در آنھا سخن از جعلی بودن قرآن و آموزه ھای انج

افت می شود اال  اسنادی ين راستا ھمه جور سند و مدرکی يدا می کند و در اي ھمچنان تا سالھای متمادی ادامه پقتيحق

  !  وارد آورند " ھوديستو کراسی يآر"ن آلت دست ي  بتوانند خدشه ای بر دکه

، گروھی از آنان به رھبری دو " شھسواران معبد"ر نسل بعدی يجوھای خستگی ناپذ و  جستۀت و در اداميدر نھا

راقشان  و در محل اط١٢٣۵ مارچدرماه ! درست  Roderich  ، Emmerant"ش و اِِمرانتيرودر"ه به نامھایيشوال

" ستارايا" بزرگ ۀبرخورد می کنند که خود را با نام فرشت! با و نورانی يار زينھای سابق کارتاژ ، با زنی بسيدر سرزم

Istara  شھسواران   "ت الھیيمورأمن  نقطه است  که  يدر ا. به آنان  معرفی  می کند  عنوان  فرستاده  خدا به  و

!   ن ي  بر روی کره زمني نوئیامپراتوری روشناک  يجاد يا. می گردد بدانان ابالغ !  از سوی فرشته " معبد

Imperium Novum  .  

ابی به دستنوشته يان آنھا ازجمله در رابطه با دستيران و مبادالت مي حسن صباح  در اۀبا فرق" شھسواران معبد"ارتباط  

ل يدرتمندی است که  با اتکاء به آموزه ھای  انجالت  قيخ تشکيز از نکات جالب  تاريھا  و پارسی و عربی  نيھای  بابل

ھود ، ھر روز بر قدرت  و نفوذش  در اروپای  قرون وسطی افزوده می يستو کراسی يت مالی آريق  و حمايعھد عت

  .  گردد 

  و ه ھا  ، سران  اروپا را به وحشت می اندازديش  شواليالدی ، قدرت  رو به افزاين قرن چھاردھم ميدر سالھای آغاز

رد که بالفاصله به  يپ چھارم پادشاه فرانسه  صورت می گيلي  توسط  ف١٣٠٧ اکتوبر آنان  در ۀافتين سرکوب سازمانياول

  .  ابد يگر اروپا ھم  تسری می ينقاط  د

ن استاد اعظم لژ ، بر فراز خرمنی از آتش ي آخرJakob von Molay" اکوب فون موالیي "١٣١۴ھفت سال بعد در 

ھنوز ھم  نام .  ن ، جوی خون جاری می گردد يروھای مسلح آنان در وين نيدنبال تھاجم به آخره می شود و بده يسوزان

  .ه ھا  وجود دارد ين  و در محل کشتار شواليدر و  Blutgasse"   خونۀکوچ"

                                     

  "شھسوران معبد"  موالی                                 مھر لژ دنتصويری از مراسم سوزان
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ت در يار حائز اھمي بسألۀمس. ابد يار در قالب محافل گوناگون ادامه می يان بسيتا سال" ن معبدشھسوارا"سنتھای لژ 

  .  بوده است کيسای کاتوليکلتھای آن است که اساسا  درون  ين لژ ، مرکز ثقل فعاليرابطه با ا

  

 Rosenkreuzer" صليب گل سرخ"لژ

 

Johann Valentin Andreae  

سای يت مطلق العنان کليم اعتراضی در مقابل حاکمي عظک جنبشيبا ھدف سوار شدن بر " ب گل سرخيصل" لژ 

در .   قرار می دھد سای پروتستاني کلانيتھای خود را درميد  و مرکز ثقل فعاليوجود می آه ک در قرون وسطی بيکاتول

د را ت خوي فعالۀمی باشد که تنھا حوز" شھسواران معبد"می لژ ي ھمان سنتھای قدۀ ادامه دھندن لژ تماماً ين حال ايع

ر ي ناپذئیاگری ، نجوم  و ستاره شناسی ،  سحر و جادو  و خالصه جزء جدايمين سنتھا عبارتند از کيا! داده است تغيير

  " !ھوديکاباالی "عنی يآنھا 

ب گل يصل"تھای جدی لژ يفست  پی در پی ، سر آغاز  فعاليدنبال انتشار سه مانه الدی ، بين قرن ھفدھم ميسالھای آغاز

گول ــ  " ه تحت عنوان ين لژھم در ترجمه ھای پارسی و ھم در ترجمه ھای ترکی مشابه آن ، در ترکينام ا. است " سرخ

 فارسی باال در ۀترجم. ست ي درستی نۀده است که ترجميترجمه گرد" بيگل ـ صل" ران تحت عنوانيو در ا" حاچ

 در gül ا گول يشتری است ، چرا که گل يشتباه ب ترکی گرفته شده است دارای اۀ از روی نمونبرخی منابع که احتماالً 

  !طور کلی ه  فارسی آن به معنای گل سرخ است و نه گل بۀزبان ترکی خالف نمون

صادر می گردد ، " ايختگان دنيتمامی رھبران و فرھ"، خطاب به ١۶١۴خ يفست که در تارين مانيھرحال اوله ب

  .مشھور می گردد   Fama Fraternitatis"  برادری"نام کلی ه  بنام گرفته  و" ر جھانیياصالحات ھمگانی  و فراگ"

  منتشر می ١۶١۵عنی يبالفاصله  در سال بعد   Confessio Fraternitatis" مذھب برادری"نام ه فست دوم  بيمان

انتشار  Chymische Hochzeit" ئیايميکازدواج "نام ه فست  لژ بين ماني سوم١۶١۶گردد  و  متعاقب آنھم در سال  

فستھای سه يلف مانؤن حال مي آنھا منتشر می شوند ، با اۀسنديفست ھا ھمگی بدون ذکر نام نوين مانياگرچه ا. ابد يمی 

 ۀمين لژ را در ني که رھبری بالمنازع ا Johann Valentin Andreae"  اين آندريوھان والنتي"ست جز يگانه کسی ن

اد پروتستان يسای نوبنيک محفل درون کليانسالی تعلق به  ياو که در دوران جوانی و م. اول قرن ھفدھم  برعھده  دارد

گر اعضای محفل که ھمگی به قشر روحانی يدارد ، ھمراه با د" نگنيحلقه توب" نامه ن بيی نشالمانکی از مناطق يدر

سم ، طرح اصالحات را يانگذار پروتستانتيبن"  لوتر" م گرفته اند تا صد سال پس از اصالحات يتعلق دارند ، تصم

ه  ھشتاد ختيک آدم فرھي ، در قالب رمانی ارائه می شود که در تمامی طول آن توسط  ئیايميکازدواج ! جھانی کنند 

که  Rosenkreutz Christian "تسيان رزنکريستيکر"ن نقال فردی است بنام يا. ساله نقل می گردد 

  . سالگی مرده است ١٠۶ درسن می باشد و ظاھراً ) ١۴٨۴ـ١٣٧٨(انگذارلژيبن
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  ب  و  گل سرخ ي                        صل                                          ١۶١۴فست اول ي اصلی  مانۀ      نسخ

ن يی نشالمانبا وارد شدن  مناطق !   ،  طرح اصالحات جھانی ١۶١٨عنی در سال يفست سوم ي مانۀ دو سال پس از ارائ

ابد ، به محک ي ادمه می ١۶۴٨که تا " جنگھای سی ساله"عنی دوران يخ خود يز از تاريک دوران دھشت انگياروپا به 

مان يپ"دنبال دارد که متعاقب ه   مختصری را بئیايجغراف! ک اصالحات ين جنگھا يحاصل ا. تجربه گذاشته می شود 

ن آلزاس يد ، سرزميوجود می آه ن بيی نشالماندولت پروس در مناطق . رد يدر قلب اروپا صورت می گ" وستفالی

  . ت شناخته می شود يلند به رسماس و ھيت دولتھای سوي  و موجود فرانسه می شود  و مھمتر از ھمه استقاللۀميضم

ان ي ، جنگ داخلی ھفت ساله در انگلستان م١۶۴٩ک سال بعد در ي. رد يگر در انگلستان صورت می گيد! ک اصالح ي

يک  اروپا ن بار دريان می رسد و برای اوليبه پا" ور کراموليال"روزی پارلمان به رھبری يپادشاه و پارلمان ھم با پ

.  برقرار می شود ١۶۶٠ ساله در انگلستان تا ١١ک جمھوری کوتاه مدت ي، گردن زده می شود  و ) چارلز اول(پادشاه 

ھود ، اندک اندک پس از تصرف يستوکراسی ي اروپا و به تبع آن آرۀديب بورژوازی تجاری تازه به دوران رسين ترتيبد

دست می ه ن قاره بيدی در مرکز و شمال ايی جدپايھای  در جنوب اروپا ، جاز  و فلورانس ي  ونئیايتاليجمھوری ھای ا

  !  آورد 

ز ين آنان که به موضوع بحث ما نيرند که از معروفترياری شکل می گين لژ تشکلھای بسينام اه در طول سالھای بعد ب

 Hermetic Order of" ئیقت طلوع طاليطر" ، ن بدان اشاره شديش از ايکه پ  OTOمربوط می شود ، عالوه بر 

the Golden Dawn ام وستکاتيليو"توسط دکتر١٨٨٨ می باشد که درسال "William Wynn Westcott .Dr  ،

 Samuel Liddell دل ماترز يساموئل لنامه گر بيکی دي وWilliam Robert Woodman  Dr "ام وودمانيليو"دکتر

MacGregor Mathers  که دربخش گذشته بدان در رابطه با ن لژ ياز اعضای مشھور ا. د يوجود می آه بOTO 

  . می باشد   Aleister Crowley"  آلستر کراولی"اشاره کرده بودم 

" ب گل سرخيقت کھن صليطر"ان می باشند  که  تحت عنو"  ب گل سرخيلژ صل"جالبتر از ھمه دنباله روندگان کنونی  

Alten Ordens der Rosenkreuzer  ۀت دارند و استاد اعظم لژ در حوزي علنی فعالطور ظاھراً ه ھنوز ھم ب 

  !ئیرزايد مينام  حمه رانی تباری است بيی زبان از قضا االمانکشورھای 

  

  ئیرزايد ميحم
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ھم استاد اعظم  Dennis Delorme"  س دلورمهيدن"استاد اعظم  فرانسوی و   Daniel Wagner"  ل واگنريدان"

 می  AMORC ا قرار داشته و نام اختصاری آن يفرنيالت کاليمرکز لژ در سن خوزه  واقع در ا.  لژ می باشند ئیکانادا

  .باشد 

ب گل سرخ تا کنون چه از سوی اعضای آن و چه از سوی منتقدانش ، صدھا کتاب و ھزاران يدر رابطه با لژ صل

ن يکی از اي. مطلب به زبانھای گوناگون نوشته شده است  که البته بحثی است تخصصی و به بحث ما مربوط نمی شود 

 بحثمتان ۀن اشاره به اداميبا ا.  نام دارد  " ب گل سرخ يطلسم صل" ه است ک" رودلف فون سبوتندورف"ۀ کتابھا نوشت

  .م يدر ارتباط با او به قلمرو عثمانی  باز می گرد

ران و عثمانی دو جنبش بزرگ ضد استبدادی اندک اندک از اعماق جامعه رشد کرده  و ساختارھای ين دوران در ايا

در . افتگی  و بی سری آن است ين دو جنبش در سازمان ناي اۀژگی عمديو. د قرار می دھد ينظام سلطانی را مورد تھد

ان دو قدرت مداخله گر يگری وجود دارد که در مين جوامع ، تضاد دين در ائين تضاد باال و پايکنار و ھم عرض ا

ه گذاری يران و عثمانی سرماي بر روی حکومتھای اطی که دولت تزاری اساساً يدر شرا.  ان دارد يس جريروس وانگل

 سبد ت و ھم دريمه تخم مرغھای خود را ھم  در سبد بخشی از عناصر وابسته به خود در حاکميکرده است ، دولت فخ

  .ت استبدادی می گذارد يه حاکميعلسازماندھی جنبش اجتماعی 

 عثمانی  در١٩٠٨ران و ي در ا١٩٠۶  دو انقالب مخملی مشروطه وجود آمدنه بب اگر چه عنصر خارجی در ين ترتيبد

ق ي ھر دوجنبش از طررھبریدست گرفتن ه  بتاً ي دادن و نھاسمت و سو  و تداومنقشی نمی توانست داشته باشد ، در 

ن يبه ا.   برخوردار بوده است  کنندهتعيينک و يک نقش درجه يد از يسازمانھای فراماسونری دست ساز خود ، بی ترد

ت اتحاد يجمع"ران بازی می کند که يھبری انقالب مخملی مشروطه در اھمان نقشی را در ر" رانيداری ايب"اعتبار لژ 

  .  ه عثمانی  بازی خواھند  کرد يدو سال بعد  در ترک" شوکت پاشا "و"  انور پاشا " و"  طلعت پاشا"رھبری ه ب" و ترقی

بوده " انورپاشا"خص ژه شيوه و ب" ت اتحاد و ترقیيجمع" تنگاتنگ با ۀک رابطين دوران  در يکه در ا" سبوتندورف"

ی  را که ت دولت عثمانيتابع ، ١٩٠٨ان به اصطالح انقالب مشروطه يت در جرين جمعيروزی اي، سه سال  پس از پ

دست ه ت مربوطه بيق جمعياز طر١٩١١دست گرفتن رسمی و علنی مقامات باالی حکومتی ضروری بوده دره برای ب

 ١٩١٣ سپتمبر تا ١٩١٢ اکتوبرت عثمانی به جنگھای بالکان  که  از ورود دولۀبعد در آستان می آورد و مدت کوتاھی

ک يدر اواسط  جنگ جھانی اول با ! رد يالت ھالل احمر دولت عثمانی را بر عھده می گياست تشکيابد ، ريان می يجر

ان انشعاب ير باز می گردد وھمانطور که درباال آمد  در جالمانست به ي آن مشخص نی منشا ھنگفتی که  ظاھراً ۀيسرما

 تعيينادی يم ، سرنوشت جنگ تا حدود زي می رس١٩١٧سال ه ن مقطع که بيدر ا. نقش بازی می کند "  لژ ژرمن"

  . ف شده است يتکل

االت متحده ي اۀ کنندتعيين تزاری و ورود ۀي در روسفبروریعنی  پيروزی انقالب ين سال  يدو اتفاق بزرگ در آغاز ا

ه ، ي در روساکتوبرکمتر از دو ماه پس از انقالب . ھم زده است ه  بفاً ي قدرت را کۀعادلن سال ميل ايپرابه جنگ در 

د  و خود وی يس نمايسأا تي باوارۀ لژ ژرمن را در منطقۀابد تا شعبيت می يمورأسبوتندورف م ١٩١٧ دسمبرعنی در ي

  .ان  پسا جنگ  می گردد   مداخله در تحوالت آتی  دورۀز با ارتقاء  به مقام استاد اعظم لژ ، آمادين

گروه مطالعاتی در "س گروھی تحت عنوان ساختگی أتھای علنی خود را در ري، سبوتندورف فعال١٩١٨ جنوریدر 

خ  مستقر می يمون" چھارفصل"مت يآغاز کرده  و ستاد مرکزی خود را در ھتل گرانق" خی ژرمنيراث تاريرابطه با م

اسی ، اقتصادی و فرھنگی  يت سيموفق به جلب تعداد قابل توجھی از الدر ظرف مدت کوتاھی ، سبوتندورف . سازد 

 ۀگر نه امکان ادامينطور برگزاری اجتماعات گوناگون ، ديری ھا و ھميش روند عضوگيبا افزا. خ می گردد يمون

" لژ ژرمن "ئیاي باوارۀل ھم سبوتندورف با ادغام شعبين دليبه ھم. ت مخفی  و نه حتی ضرورت آن موجود است يفعال
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"   تولهۀجامع"نام  ه زد بي پی می ر١٩١٨ اگست ١٨خ  يدی را در تاريالت جديگر ، تشکيکديدر " گروه مطالعاتی"و

Die Thule-Gesellschaft .   

                                                  

  "  تولهۀجامع"         آرم رسمی "                                                       توله ۀجامع" گر از سمبلھای يکی دي 

  

   "Die Thule-Gesellschaft" يا  جامعه تول ِ با کسر الم " جامعه توله"

اسی در ي به مرکز ثقل راست نژادپرستی شده است که در پی تصاحب قدرت سليتبد"   تولهۀجامع"ان جنگ اول يبا پا

در " تيجامع آدم"ا ي" ت ي آدمۀجامع" الت را ما در دوران مشروطه تحت عنوان ين تشکيکاتور ايکار.  است المان

دون يفر" ن ي، پدرھم" تيعباسقلی خان آدم"نام ه الت ماسونی  به رھبری شخصی بيک تشکي. م يز شاھد ھستيران نيا

شده " تي آدمۀجامع"ز يدر آنزمان ن! اسی ما را با مرگش عزادار کرده بود ي سۀ چپ و راست جامعراً يکه اخ" ت يآدم

ه از سوی مراکز يچگاھ! ن جوامع يجالب آن است که ھر دوی ا. ران ياسی و فرھنگی ايت سيبود کانون روشنفکری و اِل

ت در تھران دارای چھار يجامع آدم. ت شناخته نشده اند يالت عضو به رسمي به عنوان تشکفراماسونری جھانی رسماً 

تحت رھبری خود " تيمجمع آدم"نامه ن آنھا مجمع مرکزی بيمھمتر. دند يمجمع بود که آنھا را مجامع اربعه می نام

 ۀبنا به گفت. ند انشعاب می ک" انجمن حقوق"که البته بعدھا تحت عنوان " مجمع حقوق"عباسقلی خان بود و بعد از آن

  . ران بوده است ي فراماسونھای ائین تشکل پس از تعطيلی فراموشخانه ، تنھا مرکز گردھماين  ايل رائياسمائ

. اسی جامعه می پردازد يتھای سين شخصيان باالتريری در ميبه عضو گ"  تولهۀجامع"درست به مانند " تي آدمۀجامع"

ز ين" محمدعلی شاه قاجار"و"  ميرزا علی اصغرخان اتابک"ریيق به عضوگتا آنجا که دراوج دوران اقتدار خود موف

ت امنای جامع أيخواه شده در حضور سه نفر از ھيجالب آن است که مراسم قسم خوردن اتابک  تازه آزاد. می گردد

 که  جالبتر از آن اسامی سه نفری است. رد يدست عباس آقا صورت می گه ش از کشته شدنش بيت چند روز پيآدم

ران  ھمراه با ي اۀانگذار و صدر حزب خوشنام توديبن" رزا اسکندریيمان ميسل. "ری می کنند ياتابک را عضوگ

 مطلب اصلی  چه ۀين موارد مشابه در حاشي گاه به گاه من به اۀاشار! رزا يش محمدعلی ميرزا و عموي میيحيبرادرش 

ان عملکرد و سبک يوستگی مين خاطر است که بتوان پيشتر بديب، يرانه عثمانی و چه در رابطه با ايدر رابطه با ترک

فھم قابل ت دارد ، يب به اتفاق کشورھای جھان فعاليت قري سراسری را که در اکثرۀن  شبکيکارھا و تئوری راھنمای ا

  .نمود 

سمی  که بعدھا ياليونال سوسينشان می دھد که ستون فقرات آن ناس"   تولهۀجامع"ست اسامی اعضای ينگاھی  مشابه به ل

. الت ماسونی  برخاسته است ين تشکيان اي از متماماً " يشواپ"د ، به جز خود ي گردالماناسی در يموفق به کسب قدرت س
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  Ernst Berger" ارنست برگر"ھمچون پروفسور! ھن پرستی يان ميھوديت از حضور ين اسامی حکاين بخش ايجالبتر

 عشق می ئیايان اعضای رھبری توله دارد که نه فقط  به نژاد آريدر م Trebisch-Lincoln "  نکلنيش ليترب"و 

با ھم نگاھی به دانه درشتھای عضو توله  می !   ز می باشند ين ني زمۀورزند که خواستار نابودی نسل خود بر روی کر

  :م يانداز

  تلر ين ھي معاون و جانش  Rudolf Hess ــ  رودلف ھس ١

  روی اس ــ اسي فرمانده کل ن Heinrich Himmlerملر  يش ھينري ــ ھا٢

  شي  رائیروی ھوايفرمانده ن Hermann Göring نگ  ي ــ  ھرمان گور٣

  ش از کسب قدرت  و فرماندار کل لھستان يتلر پيل ھي    وکHans Frank ــ ھانس فرانک   ۴

ر يابطه با مناطق اشغالی ــ  سردبش در رير رايدئولوگ حزب نازی ــ وزيا  Alfred Rosenberg ــ آلفرد ُرزنبرگ ۵

  Völkischer Beobachter"  یده بان خلقيد" حزبی ۀروزنام

ھود يه ضد ياز نشريول حزب در منطقه فرانک  و ناشر و صاحب امتؤمس  Julius Streicherخر  يوس شترايولي ــ  ۶

   Der Stürmer"  شتورمر "

  جنگۀ  شش نفرۀنيش ــ عضو کابير کشور رايوز  Wilhelm Frickک  يلھلم فري ــ  و٧

  تلريپزشک مخصوص ھ  Theo Morell  تئو مورل  ــ  ٨

  Gustav von Thurn und Taxis ــ  شاھزاده  گوستاو فون  تورن  و تاکسی  ٩

  "توله" اشرافزاده و سکرتر  Hella von Westarp ــ  دوشس  ھال  فون وستارپ  ١٠

  " یده بان خلقيد"گر ير ديو سردب جنبش  شاعر Dietrich Eckartش اکارت  يتري  ــ  د١١

  خ يس مونيلوس پيرئ  Franz Gürtnerس گورتنر   ــ فران١٢

   و استاد دانشگاه   ژنرال  Karl Haushofer ــ  پرفسور دکتر کارل ھاوس ھوفر  ١٢

   استاد دانشگاهGottfried Feder د فدر ي ــ پرفسور دکتر گوتفر١٣

  استاد دانشگاهو   نقاش  Ernst Berger)   يھودی(ر  ــ  پروفسور ارنست برگ١۴

 مرموزی که ھمزمان ھم در رابطه با سازمان اطالعاتی ۀچھرTrebisch-Lincoln )  ھودیي( نکلن يش ليترب ــ  ١۵

  الت توله می باشد يب مرتبط با  تشکيکی از عجايت دارد و يستی  فعاليونيانگلستان و ھم  در رابطه با جنبش نوپای صھ

  ١٣٨٧ ]اسد[ مرداد١٠ان بخش ھفتم ، يپا

  

  :يادداشت

  !خوانندگان نھايت عزيز

د  انيدن بان درت رس ه ق سليح و ب ای تمنا داريم تا اين مقاله را در پيوند با اوضاع کنونی اوکراين و نقش صھيونيزم در ت ھ

  . قرار دھيدهمورد مطالعدر آنجا، فاشيستی 
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