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 par Pierre Hillard - پی ير ھيالر

 ترجمه توسط حميد محوی
  ٢٠١٤ اگست ٠٥

  

 Globalisation -جھانی سازی

 « Histoire du « Nouvel ordre mondial -» نظم نوين جھانی«تاريخ 

 )بخش اّول(

  

تخصص او .  دکتر در علوم سياسی و مقاله نويس فرانسوی١٩٦٦ جنوری ٢١ متولد Pierre Hillardپی ير ھيالر 

بوده و اين موضوع را نيز به مثابه روند فن ساالر که وحدت جھان را به بھای تخريب » جھانی سازی « در زمينۀ 

 .ی تعبير می کندئملت ھا با ايجاد مناطق بزرگ قاره 

در رسانه ھای راديوئی . ای فرانسه به عنوان استاد مناسبات بين المللی تدريس می کندپی ير ھيالر در دانشگاه ھ

 Radio ici et« ، و راديو  »Radio Courtoiseراديو کورتوآز « ،  »France Cultureفرانس کولتور « مانند 

maintenant   «مقاله منتشر ٢٣  بکهحضور دارد و با شبکۀ ولتر نيز ھمکاری داشته و تا کنون از او در اين ش 

 اتالنتيک-طور کلی پيرامون ابزارسازی اتحاديۀ اروپا در چشم انداز جبھۀ اروپاه موضوع پژوھشی او ب. شده است

ی شمالی ايجاد امريکابه باور پی ير ھيالر، ھدف از تشکيل اتحاديۀ اروپا ايجاد اروپای واحد نبوده بلکه با . است

  .ی دھد را تشکيل ماتالنتيک-بلوک اروپا

به  ) جاپانی -اتريشی (Richard Nikolaus von Coudenhove-Kalergiکالرژی -او از ريچارد وون کودنھوو

انديشيده اند، و در اين راستا » اتحاديۀ اروپا « عنوان نخستين فدراتيست ھای اروپائی نام می برد که به ايجاد 

» فدراسيون سه تائی ھا«  به عنوان او اين مجموعه را. رده اند تشبيه کامريکاانگلستان را به سينی دّوار بين اروپا و 

  .نامگذاری کرده است

اتحاديۀ اروپا، (ی که در حال تشکل ھستند ئبه دليل انتقال صالحيت سياسی، اقتصادی و پولی به اتحاديه ھای قاره 

فريقا، ای جنوبی، اتحاديۀ ريکاام، اتحاديۀ Robert Pastorی شمالی مبنی بر نظريات رابرت پاستور امريکااتحاديۀ 

از عملکرد و علت وجودی و ماھيت خود تھی ساخته و بر اساس عامل ھای را ، دولت ھا )اتحاديۀ اوراسيا و غيره

ی شمالی که در شرف امريکا، به دليل ايجاد اتحاديۀ  راحتی اياالت متحده.). مالی، قومی، اقتصادی، و غيره(متعدد 

و حتی کانادا نيز  ) Igor Panarineنظريۀ ايگور پاتارين ( قۀ مرزی تقسيم نموده تکوين است، به چندين منط
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ی با ئاين روندی که ھمه جا روی کرۀ زمين در شرف تکوين است، اتحاديه ھای قاره . مشمول ھمين طرح می باشد

  .از بين بردن دولت ھای مستقل، ساختار دولت جھانی را پايه ريزی خواھند کرد

  پاريس| حميد محوی|و مبارزهگاھنامۀ ھنر 

 

Globalisation 

Histoire du « Nouvel ordre mondial » 

par Pierre Hillard 

 را مورد بررسی قرار می دھد که نشان بارز خود را در  تاريخ جريان ايدئولوژيکPierre Hillardپی ير ھيالر 

ی به ثبت رسانده، و بر آن است تا آنھا را به ئتالش ھای کنونی برای اتحاديۀ دولت ھا در بطن بلوک ھای منطقه 

ھدف آن پيشگيری از جنگ نيست، بلکه می خواھد قدرت مالی و تجاری جھان آنگلو . سوی دولت جھانی ھدايت کند

 را می  »نظم نوين جھانی « اين جريان ايدئولوژيک با نظريه پردازی و ادعای طرح . ساکسون را گسترش دھد

 که می  البته، نبايد نگاه خودمان را تنھا به تالش ھائی منحصر سازيم. ملت ھا بنا کند- دولتخواھد روی ويرانه ھای

خواھد به جدائی ملت ھا خاتمه داده و حاکميت يگانه ای ايجاد کند، بلکه بررسی اين طرح از اين جھت ضرورت 

ای يگانه به کابوس توتاليتر تبديل پيدا می کند که اجازه ندھيم تا کمال مطلوب بشريت را در تحول به سوی جامعه 

 .کند

  ٢٠١٠ بروری ف٢١| پاريس | شبکۀ ولتر 

  

 کشور از ٢٠، پيرامون ملکۀ اليزابت دوم، رؤسای جمھور و دولت ھای ٢٠٠٩ اپريل ٢گردھمآئی در لندن، 

 .قدرتمندترين ھای جھان، ھدايت اقتصاد جھانی را در چشم انداز خود قرار دادند

  

 برای Herman van Rompuy کشور اروپائی، گزينش ھرمن وون رومپوی ٢٧ر ليسبون توسط با پذيرش منشو 

مور خارجی و  به عنوان نمايندۀ عالی اتحاديه برای اCatherine Ashtonرياست شورای اروپا و کاترين اشتون 

. ه وجود آوردب) ١(ن کننده ای در بلندپروازی ھای جھانی ساز يي، چرخش تع٢٠٠٩مبر  نو١٩سياست امنيتی، 

می » ن ولفيشمارۀ ت« اتحاديۀ اروپا به تدريج با چھرۀ سياسی خودش آشنا می شود و به قول ھنری کيسينجر داری 
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ی ئ نياز خواھد داشت تا اين اتحاديۀ منطقه — اشکال خاصی از ادارۀ امور—مطمئناً، به تنظيمات جديدی . شود

 رئيس شورای اروپا، رئيس کميسيون اروپا و رئيس پاره وقتی شش در واقع، رقابت بين. واقعاً استقرار پيدا کند

با اين وجود، با کسب شخصيت حقوقی و .  را می آزارد)١(اين وضعيت عميقاً دولت اوباما . ماھه ادامه می يابد

ه بازيگر يافته و ب) توفيق ؟(اولويت کامل حقوق اروپائی نسبت به حقوق ملّی، اتحاديۀ اروپا می تواند ادعا کند که 

اشتباه خواھد بود که بگوئيم که اين فراخوان جديد در استقالل کامل نسبت به . فعال صحنۀ بين المللی تبديل شده است

در واقع، نخبگان اروپا گرا به پشتيبانی اليگارشی مالی در پيوند و . خود خواھد گرفته بقيۀ جھان صورت عملی ب

 .ی که در جھان در شرف تکوين ھستند، پيش می روندئنطقه اتحاد روحی با تمام اشکال اتحاديه ھای م

ی می انجامد که ئبايد دانست که، اتحاديۀ اروپا تنھا بخشی از يک برنامۀ گسترده است که به ايجاد اتحاديه ھای قاره 

ه ھا ی يا اتحاديئمجموع اين بلوک ھای قاره ...ھر يک پول، شھروندی، پارلمان يگانۀ خاص خود را دارد، و غيره

ی در شرف تکوين ئدر اينجا می توانيم اتحاديه ھای منطقه . است که برای تشکيل دولت جھانی فراخوانده می شوند

  :را يادآور شويم 

  

 تأسيس شد و چند کشور از شوروی سابق را در بر می گيرد ٢٠٠٠در اکتبر : )٢(  اتحاديۀ اقتصادی اوراسيا —

 و در چشم )٣( اين اتحاديه در پی ايجاد گمرک مشترک است ٢٠١٠ سال ، از...)روسيه، قزاقستان، بالروس، (

نام اين ) ...(  eurasia(» اوراسيا«و يا ) euras(» اوراس«يا ) ٤() evraz(» اوراز«انداز ايجاد پول يگانه به نام 

  )٥() ر کندييپول باز ھم می تواند تغ

ی جاری به ئد شد، و بر آن است که از منطق منطقه  ايجا٢٠٠٨ یدر ماه م : )٦(ی جنوبی امريکا اتحاديۀ ملل —

ھويت منطقه ای که در حال پيوستن به يکديگر ھستند تحول يابد يعنی منطقه ای متشکل از يک سازمان، بازار 

به استثناء گويان فرانسه، و (ی جنوبی امريکامشترک جنوب و اتحاديۀ آندين، يعنی با گردآوری تمام کشورھای 

 و حق شھروندی )٧(کمال مطلوب اين اتحاديه استقرار پارلمان، پول يگانه ). ئی سانديويچ و مالوينجزائر بريتانيا

 التين و –ی جنوبی برای الگوی اروپائی در چھار چوب مجلس پارلمانی ارو امريکااتحاديۀ ملل . مشترک است

  .قائل است ناميده اند اولويت و امتياز بيشتری )٨( ) EUROLAT(» اروالت«ئی که امريکا
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ی مرکزی امريکا بنيانگذاری شد، اين گروه از کشورھای ١٩٩١مبر  دس)٩(ی مرکزی امريکا نظام اتحاديۀ — 

ی جنوبی، به ويژه ايجاد پول مشترک پس از سی و سومين امريکاھمان اھدافی را پی گيری می کنند که کشورھای 

  .٢٠٠٨مبر طی دس) ھندوراس(در سان درو سوال  هکنگر

  

 موجب شد که با سرعت باال دست پيدا کند، از سال ١٩٦٣ طی سال )١٠(» فريقا اسازمان اتحاد « اه اندازی  ر—

  و ) ٢٠٠٢ جوالیدر اوربان طی ( فريقا ا، با ايجاد اتحاد ٢٠٠٠-١٩٩٩ھای 

کميسيون، (ن می شود يي اھداف از روی الگوی اروپا تع) ١١(» ھمکاری ھای نوين برای توسعۀ آفريقا « 

  )١٢() فريقا برای حقوق بشر، و غيره افريقا، دادگاه اارلمان، ّپان پ

  

 ايجاد شد، و بيش از پيش به سوی اتحادی ١٩٨١ سال )١٣() خليج فارس: مترجم ( شورای ھمکاری خليج —

بحرين، کويت، عمان، قطر، عربستان (حرکت می کند ) خليج فارس: مترجم (منسجم تر بين کشورھای خليج 

برای .  پيشبينی شده است٢٠١٠/٢٠١١پول مشترک در اطراف سال ھای ). امارات متحد عربیسعودی و 

  )١٤(مطرح شده است ولی ھنوز مشخص نيست » خليجی«نامگذاری اين پول 

  

  : يک اتحاديۀ آسيائی به رھبری سه عضو اصلی در حال شکل گرفتن است —

  )CEAT, Council on East Asian Community(جاپان

  )NEAT, the Network of East Asian Think Tank(چين 

  ).EAF, the East Asia Forum( جنوبی وريایک
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بزرگترين ) انجمن ملت ھای جنوب شرقی آسيا«آرم انگليسی برای  (Asean، چين و ٢٠١٠ جنوریاز اّول ماه 

  .يا و زالند نو به آن پيوستند، استرالجاپان، وريا برای مبادالت آزاد در جھان را راه اندازی کردند، سپس کهمنطق

آسين - دبير کل شورای اقتصادی چينNingning Xu برای مبادالت آزاد، ھمان گونه که زو نينگنينگ هاين منطق

Chine-Asean  ١٥(روند منطقه گرائی را تسريع سازد«  دوست دارد بگويد، بايد(  

  

کت رؤسای جمھور اياالت متحده، کانادا و  در تگزاس با شر٢٠٠٥ چی شمالی در ماه مارامريکا اتحاديۀ — 

 ھدف اعالم شده عبارت است از )١٦( راه اندازی شد مکزيک در چھار چوب ھمکاری برای امنيت و توسعه

» آمرو« واحد پول مشترک به نام )١٧(دستيابی به محيط سياسی، اقتصادی و نظامی مشترک بين ھر سه کشور

) amero(  ی شمالی امريکا دالر« يا «)اياالت متحده و دالربايد جايگزين ) ن اين پول جديد تضمين نشده استييتع 

 و سپس فروپاشی دالرچنين تحولی از فروپاشی ). ١٨( واحد پول مکزيک شود pesoکانادا و به ھمين گونه پزو 

جغرافيای سياسی، مالی، پولی و (اين بحران ساختاری در سطح جھانی . نظام مالی و پولی جھان عبور خواھد کرد

برای تسھيل رسيدن فصل نظم نوين جھانی که اين ھمه طرفداران آن انتظارش را می کشيدند، در آغاز سال ) سياسی

  . تقويت خواھد شد٢٠١٠

 سياسی، اقتصادی   در زمينه ھایاتالنتيک – استقرار اتحاديۀ ارو ٢٠١٥ سرانجام، از ديدگاه نظری، برای سال —

  )١٩(و نظامی پيشبينی شده است 

 قطعنامه ای را به تصويب رساند، ٢٠٠٩ چ مار٢٦در عين حال می توانيم يادآور شويم که پارلمان اروپا به تاريخ 

اين . » پس از انتخاباتی که در اياالت متحده صورت گرفت اتالنتيکوضعيت مناسبات فرا « با در نظر گرفتن 

 بود و می بايستی به اتحاد فرا اتالنتيکر دو سوی قعطنامه حاوی تمام توافقات سياسی، اقتصادی و نظامی در ھ

  )٢٠(نجامدی بياتالنتيک

  

اين فھرست کامل نخواھد بود اگر به يک رويداد بسيار مھم اشاره نکنيم، که البته رسانه ھای فرانسوی آن را به 

ولت به پرونده ھای ، رؤسای د)٢٠٠٩ جوالی ١٠-٨(در واقع، گردھمآئی الکوئيال در ايتاليا . سکوت برگزار کردند
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عالوه بر اين، طی يک مصاحبۀ مطبوعاتی، رئيس ...). بحران اقتصادی، آب و ھوا، (مختلفی رسيدگی کردند 

جمھور روسيه مدودف با خوشبينی خاصی يک سکه، پيش نمونۀ يک پول جھانی که در بلژيک ساخته شده بود را 

  )٢١(» وحدت در تنوع « ته شده بود به روزنامه نگاران نشان داد، روی سکه به انگليسی نوش

نمايش اين سکه اھميت خيلی زيادی داشت، زيرا برای نخستين بار، يکی از رؤسای دولت واحد پولی را نشان داده 

 اين حرکت بيانات ھرمن وون رومپوی )٢٢(بود که می توانست برای تمام بشريت در سر تا سر جھان مطرح باشد

انی اش به مناسبت سپاسگذاری از انتخاب وی برای مقام رياست شورای اتحاديۀ را تکميل می کند، او در سخنر

 در ٢٠٠٩سال « : اروپا، ھيچ ترديدی بخود راه نداد که آن جملۀ انباشته از معانی سنگين را به زبان نياورد و گفت 

  )٢٣( »  در کوران بحران مالی نخستين سال دولت جھانی است٢٠عين حال با استقرار کشورھای گروه 

ه  ما را ب— تنھا به اين علت که از سوی يکی از طرفداران دولت جھانی مطرح شده —اعتراف به چنين امری 

فکر وامی داشته و اين پرسش را مطرح می سازد که چگونه به اينجا رسيده ايم ؟ در واقع، طرح اين اتحاديه ھای 

 با —ر چوب قدرتی مرکزی گسترش يافته اند ی که کمابيش در شرف تکوين بوده و کمابيش در چھائمنطقه 

 حاصل يک اتفاق ساده نبوده —  )٢٤(فروپاشی دولت ھائی که آن را تشکيل داده و از درون دچار فروپاشی شده اند

 و گروه ھای نخبۀ )٢٥(در واقع، چنين تحولی حاصل کاری طوالنی و بنيادی از سوی اليگارشی مالی . است

  .يا بنيادھای مختلف بوده است) think tanks(ای فکری سياسی در چھارچوب اتاق ھ

  

  اليگارشی آنگلوساکسون و شاھزادگانش

عموم فرانسه زبانان متأسفانه بازيگران واقعی سياست جھانی را نمی شناسند، و بازيگران سياست جھانی نيز ھوش 

برای آن که بتوانيم .  امور سياسی در پشت پرده به کار می بندند و نه در جلوی صحنۀو درايت خودشان را غالباً 

وضعيت اسفناک مدافعان آرمان ملّی را در آغاز قرن بيست و يکم به شکل عميقتری درک کنيم، ضروری خواھد 

آريستوکراسی .  و نقش بسيار مھم قدرت مالی و آريستوکراسی آنگلوساکسون را يادآور شويمهبود که خطوط برجست

ماگنا : به التين (» منشور کبير «  در دولت تشکل يافته، و پس از تصويب آنگلوساکسون ھمواره به شکل دولت

-١٢١٦پس از شکست جان پادشاه انگلستان .  به قدرت رسيد١٢١٥ جون ١٥به تاريخ )   Magna Cartaکارتا 

ت ، در روياروئی با شاه فيليپ اوگوس)John Lackland( ملقب به شاه جان بی زمين، يا جان شاه بی زمين ١١٩٩

 امتيازات سياسی و مالی به  در بووين، بارون ھای انگليس١٢١٤ جوالی ٢٧در ) در شمال فرانسه(طی نبرد بووين 

ی نيرو، قدرت مالی و بلند ااز اين پس، تاج و تخت بريتانيا مجبور می شود با اين فرقۀ جديد که دار. دست آوردند

ت که گروھی از نخبگان حريص، معترض و متکبر به از ھمين تاريخ اس.  ھمکاری کند،پروازی تجاری می باشد

ھستند که از راه ) Lobbieيا البی (اين گروه از نخبگان سرمنشأ تشکل گروه ھای فشار . منصۀ ظھور می رسند

قدرت سياسی برای حفظ قدرت به . ی روی قدرت سياسی تأثير می گذارندئمالی، اطالعاتی يا رسانه : ھای متنوع 

تيبانی آريستوکراسی و پول نقد آنھا وابستگی داشت، در نتيجه مطلقاً مجبور بود که نظريات و شکل گسترده به پش

که البته » انستيتوی پژوھشی« (think tanksاتاق فکری . مشاورت ھای اين گروه از نخبگان را به حساب بياورد

 . و تمايالت نخبه گرا و تاجر استخبگان پيامد منطقی اين حال و ھوا، بنيادھا و گروه ھای ن)ترجمۀ نارسائی است

به مراکز تجمع اقليت فعالی تبديل شد که آيندۀ جھان آنگلوساکسون را رقم می زد ) تينک تانک(اين اتاق ھای فکری 

خالف سنّت سياسی فرانسه که تمام فعاليت را در حيطۀ . و اندک اندک دايرۀ تأثيرات آن به تمام جھان سرايت کرد

تجاری به قدر قدرت ملّی بستگی ندارند، و خيلی زود  -  اين سازمان ھای سياسیدولت تعريف می کند،
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 London Mercers، و London Staplers، شرکت ھائی مانند ااز قرون وسط. شان را به کاربستنداستعدادھاي

Company بر اين اساس، . در واقع به نوک نيزۀ امپرياليسم بريتانيا تبديل شدند) قرن ھفدھم( يا کمپانی ھند شرقی

به قول فرانسوآ کلوسه . آريستوکراسی تجاری مشعل فتوحات و تسلط بر ثروت ھا را نسل به نسل منتقل کردند

François de Closets »  ھميشه بيشتر«.  

 انجاميد، به عنوان شناسنامۀ و ١٧٦٣ بروری ف١٠ی شمالی راکه به معاھدۀ امريکاشايد بتوانيم شکست فرانسه در  

در واقع از دست دادن فرانسۀ نوين برای تاج و تخت بريتانيا اين .  اوج قدرت اليگارشی بريتانيا تلقی کنيمروز تولد

 خالی از سکنه بود دست امکان را فراھم ساخت تا به ثروت ھای بی بديل و شگفت انگيز تمامی يک قاره که تقريباً 

ی به اين سرزمين وسيع و ضميمه سازی آن به ضعف رژيم سطنتی فرانسه برای گسيل مھاجران فرانسو). ٢(يابد

با مخلوطی از روحيۀ . رمی موجب شد که تمام اين قاره تحت سيطرۀ آنگلوساکسون ھا قرار گيرد - تمدن يونانی

ئی در پيوند با ھم قطاران بريتانيائی برای تحميل الگوی خود به تمام جھان آماده امريکاموعودگرائی، فاتحان نخبۀ 

. ، قدرت آنگلوساکسون در درياھا بی رقيب ماند١٨١٥نگ ھای انقالب و شکست ناپلئون اّول در پس از ج. شدند

ل گرفتن وفريقای جنوبی، استراليا و زالند نو، تحت کنترای شمالی، امريکاتوان جمعيت، پر کردن سرزمين وسيع 

ريباً در تمام قاره ھا، فن ، تصرف سرزمين ھا تق...)جبل طارق، ھونگ کنگ، (ژيک در تمام جھان ينقاط سترات

ل وآوری پيشرفته و بانکداری مؤثر به اين آريستوکرات ھای تاجر در لندن و نيويورک اجازه داد تا رؤيای کنتر

اين روند چھرۀ برجسته ای دارد که . گسترش دھند  Wall Street و وال استريت Cityجھان را با مرکزيت سيتی 

  .Cecil Rhodesسسيل رودز : ؤيا بدانيم بايد او را به عنوان پيشگام اين ر

   

  Cecil Rhode (1902-1853) (26 (  سسيل رودز

اين مدافع بزرگ امپراتوری بريتانيا به جنوب آفريقا مھاجرت می کند و به دليل شخصيت و ھوش و درايت استثنائی 

 De Beersبيرز  - شرکت داو بنيانگذار صنعت الماس و. خود در تجارت الماس به ثروتمند عظيمی دست می يابد

ثروت عظيم او ). Nathaniel Mayer Rothschild )1915-1840در پيوند و با پشتيبانی ناتانيل ماير روتشيلد 

فريقای جنوبی را بنيانگذاری کرد ادرھای مستعمرات بريتانيا را برای او باز کرد، سسيل رودز پايه ھای اوليۀ دولت 

ل ونفوذ مالی و سياسی او کنتر.  شکل گرفت١٩١٠ه پس از مرگش در سال ک) مستعمرۀ امپراتوری بريتانيا(

 به رودزيای شمای و رودزيای جنوبی که بعداً . رودزيا: سرزمينی را برای او فراھم ساخت و نام خود به ثبت رساند 

  . به زامبی و زيمبابوئه تبديل شدندتقسيم شد، اين دولت ھا بعداً 

ژی او برای دفاع از يدرسترات. ماری او ايجاد خط آھن از دماغۀ آفريقا تا قاھره بودبا اين وجود، نظريۀ بزرگ استع

در تمام (امپراتوری بريتانيا، و تمام منافع راه ھای ارتباطی اھميت اساسی داشت، و گسترش راه ھای ارتباطاتی 

غاز قرن بيست و يکم از اين درس مھم برای آ.  امری اجباری برای کارکرد مفيد ھر امپراتوری بود)٢٧(اشکال 

راه ھای ارتباطاتی رگ ھائی است که امپراتوری تجاری و سياسی را آبياری  . )٢٨(رويدادھای مھم تلقی می شود

  .می کند
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Cecil Rhodes   ١٩٠٢-١٨٥٣(سسيل رودز(  

ود واداشته خه فراسوی کارکرد مناسب برای امپراتوری بريتانيا، کمال مطلوب خاصی تمام افکار سسيل رودز را ب

آنگلو ساکسون، سياستی را مد نظر داشت تا اين برتری را » نژاد « در واقع او با اعتقاد راسخ به برتری . بود

طور کامالً مشخص تر، ايجاد جبھۀ ه اين سياست ھمانا اتحاد تمام کشورھای آنگلو ساکسون بود، و يا ب: تضمين کند 

از ديدگاه او اين مجموعه می بايستی به سنگ بنائی تبديل گردد تا . مريکاامتحد امپراتوری بريتانيا و اياالت متحدۀ 

 . و فلسفۀ آريستوکراسی تجاری آنگلو ساکسون ممکن سازد  ايجاد دولت جھانی را در پيوند با اصول

 برای دستيابی به چنين ھدفی، او بر اين باور بود که شخصيت ھای برجستۀ دانشگاھی را که مدافع چنين نظرياتی

خدمت گرفت، در زمينه ھای مختلف اقتصادی، مالی، نظامی، تربيتی، اطالعاتی يا روزنامه نگاری، ه ھستند بايد ب

بر اين اساس، به مثابه پيکرۀ يک ارتش، اين اشخاص مختلف . و بايد پست ھای مھم و حساس را به آنھا واگذار نمود

 جھانی گرائی به سوی ھدف مشترکی نيل کرده و در عرصۀ) يا ژزوئيت ھای واقعی(مانند يسوعی ھای واقعی 

- افکار عمومی را در کشورھای خود آماده و متشکل می سازند، و در عين حال برای توسعۀ ساختارھای سياسی

و بسيار » تايتانيکی«در ذھنيت او، اين بلند پروازی . اقتصادی در راستای پيدايش دولت تجاری جھانی می کوشند

البته . عبور می کند) Rhodes Scholarships(» بورس تحصيلی سسيل رودز «  راه ايجاد طوالنی و نفس گير از

 ھمکاران نزديک او نخستين ١٩٠٤ولی طی سال . سسيل رودز تحقق اين آرزوی خود را در زمان حياتش نديد

اوگوست کنت جامعه شناس فرانسوی، . بورس ھای تحصيلی را به نام او در دانشگاه آکسفورد راه اندازی کردند

Auguste Comte اين فرمول کامالً برای سسيل رودز . »مردگان بر زندگان حکومت می کنند « :  می گفت که

بی آن که به . نظريات او بنمايه ھای جھان در قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يکم بوده است. مناسبت پيدا می کند

نھائی که مشمول امتياز بورس تحصيلی سسيل رودز بوده اند را فھرست تمام اسامی بپردازيم، می توانيم چند تن از آ

 James Wolsey، جيمز وولسی )Bob Hawke )1993-1981نخست وزير استراليا باب ھاوک : نام ببريم 

 و بازيگر ١٩٩٠ کارفرمای ناتو طی دھۀ Wesley Clarke، وسلی کالرک )١٩٩٣-١٩٩٥(رئيس سازمان سيا 

، جيمز )١٩٦٨پروموسيون  (Bill Clintonن ، رئيس جمھور بيل کلينت١٩٩٩ چماراصلی تخريب يوگوسالوی طی 

سناتور آرکانزاس و يکی از چھره ھای درخشان سياست اياالت  (James William Fullbrightويليام فولبرايت 

  )٢٩() متحده
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ه اين شکل گسترش سياست سسيل رودز بی آن که ھمکاران نزديک او نظرياتش را پی گيری کنند، نمی توانست ب

  .يابد

 اثر کارول کيگلی Anglo-American Etablishmentدر اين مورد نيز نمی توانيم به ليست بلند باالی کتاب 

Carroll Quigleyافرادی که پيرامون سسيل رودز ديده می شوند، دارای وجه مشخصۀ مشترکی ھستند، .  بپردازيم

 و به شکل خدشه ،)٣٠( نيمۀ دوم قرن نوزدھم را در اختيار دارنداين افراد بخش ھای کليدی جامعۀ بريتانيا در

  .در اين فھرست بلند باال، ما به معرفی سه نفر از آنھا بسنده خواھيم کرد. ن کنندۀ آيندۀ جھان بوده اندييناپذيری تع

  

(1854-1925) Alfred Milner  آلفرد ميلنر  

يکی از چھره ھای برجسته، جانشين و پسر معنوی سسيل ) ده، لرد ميلنر نيز ناميده ش١٨٥٤- ١٩٢٥(آلفرد ميلنر 

 .رودز است

، او رئيس کابينۀ جنگ طی نخست وزيری London Joint Stock Bankبين فعاليت ھای مختلف او مانند رياست 

 ١٩١٧مبر طی اين جنگ، رويدادی در نو.  بود١٩١٤- ١٩١٨ در کوران جنگ جھانی Lloyd Georgeلويد جرج 

 Arthur Jamesآرتور جيمز بالفور (» بيانيۀ بالفور « در واقع، . ن کننده داشتييای آينده نقش تعبرای نسل ھ

Balfourوزير امور خارجۀ وقت بريتانيا اعالم کرد که دولت بريتانيا ايجاد يک انجمن ملی ) ، سياستمدار بريتانيائی

 Waltherتقيماً طی نامه ای به والتر روتشيلد اين بازشناسی مس. برای يھوديان در فلسطين را به رسميت می شناسد

Rotschildدر واقع، نويسندۀ واقعی . والتر روتشيلد رابط جريان صھيونيستی بريتانيای کبير بود.  رسميت پيدا کرد

 » بيانيۀ ميلنر« می بايستی » بيانيۀ بالفور « ھمان گونه که کارول کيگلی شرح داده است، . اين بيانيه آلفرد ميلنر بود

  )٣١(ناميده می شد

   منشی شخصی لويد جرج)  ناميده شدlord Lothian که لرد لوسيان Philipp Kerr )1940-1882 فيليپ کر 

Lloyd Georgeبه ھمين نکته بسنده کنيم که او در قلب مراودات و مبادالت سياسی پيرامون نخست وزير .  بود

 سپس، او سفير انگلستان در )٣٢(عمل می کرد»  ميلنر گروه« انگليس بود و نقش او مانند تسمه برای تمام 

  .واشينگتن بود
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عالوه بر شرکت در معاھدۀ . نام ببريم) Lionel Curtis )1872-1955سرانجام می توانيم از ليونل کورتيس 

 است که از —»  Commonwealth of nations «—» کشورھای مشترک المنافع « ورسای، او بانی اصطالح 

ھمان گونه که کارول کيگلی می گويد، اين اصطالح نتيجۀ کارھائی است که ھدفش آماده .  رايج گرديد١٩٤٨تاريخ 

 ھائی که مشترک المنافع چنين تالش. که می بايستی به سازمان جھانی بينجامدسازی بريتانيا برای تحوالتی بود 

 ليونل ١٩١٩يادآوری کنيم که سال  عالوه بر اين بايد مشخصا )٣٣(گردد بازمی ١٩١٦ناميده می شد به سال 

مؤسسۀ سلطنتی مطالعات بين :  انگليس بازی گرد think tankن کننده ای در ايجاد اتاق فکری ييکورتيس نقش تع

  . چاتم ھاوس نيز ناميده می شودChatham Houseکه   Royal Institute of International Affairsالمللی 

. عظيمی مورد بررسی قرار دھيم) يا جورچين(را بايد به مثابه پازل ) نيستجھا(درک ساخت و ساز جھانی گرائی 

بايد ھر يک از قطعات جورچين را مورد بررسی قراردھيم و سپس آنھا را در کنار يکديگر نھاده و به تصويری 

ندگان به ھمين علت، به بخش ديگری از اين ساخت و ساز می پردازيم، با اين وجود به خوان. جامع دست يابيم

 را مد نظر داشته باشند تا متعاقباً بتوانند — يا تمام قطعات جورچين —يادآوری می کنم که عناصر مختلف 

  .را درک کنيم» ھيوال « تنھا با کار بست چنين شيوه ای است که می توانيم . مجموعۀ يکپارچه ای را بازسازی کنند

   

  )٣٤() Fabian society(جامعۀ فابين 

 مانند سيدنی وب ندن به تشويق سياستمداران انگليس در ل١٨٨٤مؤسسه ای است که سال   )٣٥(جامعۀ فابين

Sydney Webb )1859-1947 ( و ھمسرش بئاتريس وبBéatrice Webb و نويسندۀ ايرلندی جرج برنارد ،

ائی پيشگامان اين جامعه تحت تأثير سوسياليست ھ. به وجود آمد) George Bernard Shaw )1856-1950شاو 

استاد دانشگاه ) ١٨١٩- ١٩٠٠( که جان راسکين )٣٦(  )Robert Owen )1771-1858مانند رابرت اوون 

 افراد ديگری که تحت تأثير آرمان )٣٨( از پيروان او بود و سسيل رودز نيز تحت تأثير او می باشد )٣٧(آکسفورد

نخستين ) Frederik Derrison Maurice )1805-1872سوسيال مسيحی بودند، مانند فردريک دريسون موريس 

  .مبانی که سرانجام به ايجاد جامعۀ فابين انجاميد را در کوران قرن نوزدھم پايه ريزی کردند

نرال رمی در دوران جنگ ھای پونيک جبه نام )  »fabian« (» فابيان«يا ) »  fabien «(» فابين « انتخاب نام 

باز ) يعنی تنظيم کنندۀ زمان (Fabius Cunctator کونتراکتور فابيوس)  پيش از ميالد مسيح٢٠٠در اطراف سال (

نرال رمی تاکتيک جنگ چريکی را به کار جنرال کارتاژ، فابيوس ج Hannibalدر روياروئی با ھانيبال . می گردد

 — ولی —اين روش در ايجاد تحول در اشکال نرم . می بست و برای رسيدن به ھدفش از شتاب خودداری می کرد

از اصل جامعۀ بی طبقه ) فابی ين: برای تلفظ صحيحتر (جامعۀ فابين . ناپذير، نشان بارز جامعۀ فابين استخدشه 

نجامد، در مجموع بايد به بي) قوانين بازار(و سرمايه داری ) دولت رفاه(دفاع می کند که بايد به سنتز سوسياليسم 

برای پاسخگوئی به بلندپروازی ھای اين . دنجامصاراتی در چھارچوب دولت جھانی بيشکل گيری اقتصاد انح

جامعه، رھبران آن بر اين باور ھستند که بايد گام به گام پيش بروند يا بر اساس اصطالحی که خودشان به کار می 

 عضو را بسياری از سياستمداران انگليسنفوذ اين جامعه بسيار کسترده است زي. »درجه بندی « برند مبنی بر 

  )٣٩( اندجامعۀ فابين بوده

 را در سال London School of Economics اقتصادی لندن ۀنفوذ اين جنبش تا جائی پيش رفت که مدرسّ 

اين مدرسۀ ارزشمند برای آموزش علم اقتصاد . بنيانگذاری کردندSydney Webb به سرکردگی سيدنی وب ١٨٩٥

ندين نسل از رھبران چيدا کرد، و نه تنھا که به نظريات جنبش فابين تکيه داشت بعدھا به شعبات مختلفی گسترش پ
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بسياری از اين .  بلکه بسياری از دانشجويانی را که از اطراف و اکناف جھان آمده بودند آموزش دادانگليس

رئيس پيشين . دانشجويان پس از بازگشت به بازيگران مھم زندگی سياسی و اقتصادی در کشور خودشان تبديل شدند

نمارک ، ملکۀ د  John Kennedy، رئيس جمھور جان کندی   Romano Prodiپرودی کميسيون اروپا رومانو 

، البيگرا و عضو چندين )نخست وزير کانادا (Pierre Trudeau، پی ير ترودو   Margarethe IIمارگارت دّوم 

 George، سرمايه دار جرج سوروس )»شاھزادۀ ظلمت « ملقب به  (Richard Perleاتاق فکری ريچارد پرل 

Soros )  بنيانگذار مؤسسات جامعۀ بازOpen Society( مشاور قديمی فرانسوآ ميتران، اريک اورسنا ،Erik 

Orsenna و حتی گروه مشھور رولينگ استونس ، Rolling stones ميک جگر ، Mike Jagger)  يک سال

فعاليت ھای جامعۀ فابين برای اين آخری به مدد .  روی نيمکت ھای اين مدرسه نشسته اند،)٤٠(! بيشتر باقی نماند 

با اين وجود، نفوذ اين جامعه از جمله به دليل فعاليت . آماده سازی افراد بسياری در سراسر جھان شرکت داشته است

-Herbert George Wells )1866 نويسنده ھربرت جرج ولز  ھای اعضای آن متنوع بوده است، به عنوان مثال

1946.(  

  

H.G. Wells  ١٩٤٦-١٨٦٦( ولز ھربرت جرج(  

مرد « آثاری مانند . ھربرت جرج ولز تحت تأثير آرمان فابين در چندين کتاب ديدگاه ھای خودش را ترسيم گرد

 اين نويسندۀ انگليس.  شھرت رسانداو را به» جنگ دنياھا « و يا » ماشين برای سفر به زمان گذشته « ، »نامرئی 

مطرح   منتشر شدبه شکل گسترده١٩٢٨که به سال ) Open conspiracy(» توطئۀ باز « نظرياتش را در کتاب 

ل و جرج ھربرت ولز در اين کتاب به تبليغ دولت جھانی بی طبقه می پردازد که ھمه چيز را تحت کنتر)٤١(کرد

، و کاھش فوق العادۀ جمعيت جھان و بھينه سازی ژنتيک )»جامعۀ نوين بشری«به شيوۀ بيانی او ( دارد 

)eugénisme (را در کتابی ناشناخته مطرح  شدر واقع، ھربرت جرج ولز نظريات. جزء برنامه ھای آن می باشد

   به نام) : تخريب سازنده (Ordo ab chaoکرده است که عنوان آن کامالً با فرمول فراماسونری تطبيق می کند 

يت می کند که به ايجاد  منتشر شد، اين کتاب داستان جنگی عمومی را روا١٩١٤که سال » تخريب رھائی بخش«

 در اين کتاب است که اصطالح )٤٢(به بيان »  منطقه١٠«(  بخش تشکيل شده می انجامد ١٠دولت جھانی که از 

سپس، ھربرت جرج ولز . — منتشر شد ١٩١٤ يادآوری کنيم که اين کتاب سال —را می يابيم » نظم نوين جھانی«
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را منتشر » نظم نوين جھانی « بار بی ھيچ ابھامی کتابی به نام  دوباره به اين موضوع بازگشت و اين ١٩٤٠سال 

 )٤٤(کرد

تمام نمايندگان فابين از دور و يا از نزديک با تيم سسيل رودز و به ھمين گونه با تيم لرد ميلنر در ارتباط بودند و 

 به حرکت وا می روحيۀ تيمی واقعی برای ھدفی مشترک، دولت جھانی اين اشخاص مختلف را. ھمکاری می کردند

 ھستند، نيروھای خودشان ای آريستوکرات ھای تجاری قرون وسطاين نخبگان آنگلو ساکسون که تداوم منطق. داشت

.. )٤٥( در لندن و نيويورک گردآوری کردند١٩٠٢ به سال Pilgrim Societyرا در بطن باشگاه ھای ديگر مانند 

  .خود گرفته ليت ھايشان شتاب حداکثر بفعا) Round Table(» ميز گرد« با ايجاد ١٩١٠سال 

   

  )٤٦(» فرزندانش « و ) Round Table(ميز گرد 

 ميراث چندين قرن گذشته از سنت راز و رمز مدار، مالی و نخبه گرا بود، و )٤٧(   Round Tableايجاد ميز گرد 

مرحله ای سرنوشت ساز تلقی نجامد ی بايستی به تأسيس دولت جھانی بيآن را بايد برای آماده سازی مقدماتی که م

 برای تضمين امريکادر واقع، به تشويق لرد ميلنر و نزديکانش، اين انستيتوی لوکس در پيوند با نخبگان مالی . کنيم

ميز گردھای ديگری در تمام . نجامدی بايستی به ايجاد دولت جھانی بياولويت جھان آنگلو ساکسون ايجاد شده بود و م

  .بريتانيا و به ھمين گونه در اياالت متحده ايجاد شدسرزمين ھای تحت سلطۀ 

را احاطه کرده بودند، Lord Milnerدر ادامۀ نظريات سسيل رودز، سرمايه داران مالی نامداری تيم لرد ميلنر 

و خانوادۀ )) 1864-1940( Sir Abe Bailey، سر ايبی بيلی )Alfred Beit )1853-1906مانند آلفرد بيت 

  .Astorآستور 

 Johnجان پيرپونت مورگان : وه ھای ديگری به گھوارۀ جھانی گرائی پيوستند که ميز گرد محرک آن بود گر

Pierpont Morgan )٤٨( بانک الزارد ،Lazard و خانوادۀ راکفلر ،Rockefeller و ويتنی Whitney )٤٩(  

 اشاره کنيم، و آن ھم اين است که ميز گرد بپردازيم، بايد به نکتۀ خاصی» آثار اصلی « پيش از اين که به بررسی 

حتی اگر ھدف مشترکی داشتند، مانع بروز اختالفات داخلی شان ) جھانی مسلک(خانواده ھای بزرگ جھانی گرائی 

نخستين مورد که قدمت آن به اندازۀ تاريخ . ختالفات می توانيم دو مورد را مد نظر قرار دھيمادر مورد اين . نمی شد

رقابت در بلند پروازيھا و بلند پروازی در کسب قدرت و نفوذ فزاينده تر و . لی نام داردجھان است، رقابت داخ

اين پديده . ثروت بيشتر برای کسب بھترين جايگاه، آذين بخش صفحات تاريخ اين آريستوکراسی تجاری بوده است

رقابت داخلی، دومين مورد  عکس اين مورد در زمينۀ هولی ب. البته به ھمان اندازه قديمی است که تاريخ بشريت

در ھر دو مورد، اين جريان . در واقع، زير چتر ديدگاه يگانه، دو جريان فکری پنھان شده بود. خاص ميز گرد است

با اين وجود، در يک مورد، يکی از اين دو جريان . يعنی دولت جھانی: ھا ھدف مشترکی را پی گيری می کردند 

دفاع می کرد، و اين ) امريکاامپراتوری بريتانيا و اياالت متحدۀ (سون متحد فکری از اصل جبھۀ مشترک آنگلو ساک

  . به عنوان ستون فقرات اصلی بود که به بقيۀ جھان اجازه می داد که به آن بپيوندندامريکا-و-پايۀ انگليس

گاه ضروری در دومين مورد، جريان ديگر بر اين باور است که ايجاد امپراتوری آنگلوساکسون به عنوان تکيه 

برای جھان متحده شده ضروری نيست، و برای ايحاد جھانی تبليغ می کند که ھيچ کشوری نبايد قانون و فلسفۀ 

از ديدگاه طرفداران دومين راه، می بايستی مجموعه ای يک پارچه از جامعۀ  . سياسی خود را به ديگران تحميل کند

اين نظريه با نظريۀ . تفکيکی بين آنھا وجود داشته باشدبشری در يک جبھۀ يگانه ايجاد شود، بی آن که ھيچ 

  .طرفداران جھانی گرائی از نوع آنگلوساکسون در تقابل قرار می گرفت
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جزئيات نقش اساسی اگر چه در اينجا ممکن نيست که به . جنگ جھانی اّول موجب تحول جھانی به جھانی ديگر شد

ن کنندۀ الوف آشبرگ يي ولی می توانيم به مأموريت تع،)٥٠(مئی طی اين جنگ بپردازيامريکا و نخبگان انگليس

Olof Aschberg) ی در رأس بانک يدنسو) ١٩٦٠- ١٨٧٧Nya Banken de Stockholmاو .  اشاره کنيم

سرمايه دار بزرگی بود که بين نخبگان وال استريت و سيتی از يک سو و رھبران بلشويک از سوی ديگر، نقش 

 Antonyھمان گونه که آنتونی سوتون . بود» بانکدار انقالب جھانی « نام مستعار او . شتميانجيگر را به عھده دا

Sutton توضيح می دھد، بانک الوف آشبرگ يک شعبه در لندن داشت يعنی که به نام بانک تجارت شمال Bank 

of North Commerce به رياست ايرل گری Earl Grey ًدر مالکيت تيم  فعاليت داشت و خيلی به سادگی تماما

.  لرد ميلنر در عين حال نقش اساسی در بطن اليگارشی آنگلوساکسون بازی کرد)٥١(سسيل رودز و لرد ميلنر بود

 Lloyd اين لرد ميلنر بود که نخست وزير لويد جرج ،در واقع، عالوه بر فعاليت ھائی که در باال بدان اشاره شد

Georgeلشويک پشتيبانی کند را متقاعد کرد که قوياً از انقالب ب.  

-William Boyce Thompson )1869اين تحول اساسی برای آيندۀ جھان پس از بازديد ويليام بويس تامپسون 

، توماس المونت John Pierpont Morganبه ھمراھی يکی از نمايندگان جان پيرپونت مورگان  ) 1930

Thomas W. Lamont )1870-1948(   صورت گرفت١٩١٧ از لندن در پايان سال )ويليام بويس ).٥٢ 

ت رئيسۀ بانک فدرال اياالت متحده، مأمور خدماتی اليگارشی در بطن صليب سرخ اياالت متحده أتامپسون عضو ھي

پوشش صليب سرخ به او اجازه داد که مبلغ ھنگفتی برای آن .  در پتروگراد حضور داشت١٩١٧بود که سال 

 راه بازگشت به نيويورک، در لندن توقف   در)٥٣( به بلشويکھا کمک مالی برسانددالرعنی يک ميليون دوران، ي

لرد ميلنر، که از . کرد تا گزارشی را به ليود جرج تحويل دھد و او را برای پشتيبانی از انقالب بلشويک ھا فراخواند

در . سون تالش کرد تا موافقت لويد جرج را جلب کندستايشگران کارل مارکس بود، با پشتيبانی از ويليام بويس تامپ

نتيجه بايد دانست که انقالب بلشويک بی آن که اليگارشی تجاری آنگلو ساکسون از آن پشتيبانی کنند، نمی توانست به 

  )٥٤(پيروزی رسد

گاه انسانی و پايان جنگ جھانی اّول به رھبری قدرت ھای پيروزمند تجاری آنگلو ساکسون و فرانسه ای که از ديد

ی که تضعيف شده و اقتصادش به شکل المانمعاھدۀ ورسای امنيت فرانسه را در مقابل .  آغاز شد،مالی بی بنيه بود

فلج شدن فرانسه در مقابل سرمايه داران . گسترده به وام ھای آنگلو ساکسون بستگی يافته بود، تضمين نخواھد شد

 و يونگ Dawes (1924( وام ھای آنگلوساکسون از طريق طرح داوزمالی آنگلو ساکسون وقتی شدت پيدا کرد که 

)Young (1928 را به بانک ھای لندن و نيويورک وابسته می ساختالمان که در عين حال که اقتصاد )نقش )٥٥ ،

در واقع گسترش عظيم صنايع فوالد و شيمی که برای جنگ .  يافتالمانن کننده ای در تقويت قدرت صنعتی ييتع

 تا حدودی به فعاليت سرمايه دارن ١٩٤٠منشأ شکست فرانسه در سال .  تحقق يافت١٩٢٠ بود طی دھۀ ضروری

) به ويژه فوالد، روغن مصنوعی و کائوچو(  مرتبط می باشد المانمالی آنگلو ساکسون به نفع رشد اقتصادی و فنی 

)٥٦(  
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Colonel Edward Mandell House  ١٩٣٨-١٨٥٤( سرھنگ ادوارد ماندل ھاووس(  

 تصميم گرفتند که زمينۀ ايجاد تحول ١٩١٨- ١٩١٩ از سال ھای امريکابه موازات اين سياست، نخبگان انگليس و 

در واقع، برای افزايش کارآئی بيشتر، تصميم گرفتند که دو اتاق . تازه ای را برای ميز گردھايشان تدارک ببينند

 داشته باشد، در سواحل دو سوی   خارجی ھر دو کشورکه نقش موتور را برای سياست) think tanks(فکری 

 . ايجاد کننداتالنتيک

 و ھمکار لرد ميلنر از مؤسسۀ سلطنتی Lionel Curtis  به رھبری ليونل کورتيس ١٩١٩در انگلستان، سال 

 Chatham Houseکه چاتام ھاووس  ( Royal Institute of International Affairsمطالعات امور بين المللی 

 اين ھمان ليونل کورتيسی است که برای جامعۀ فدراتيف تبليغ می کرد که قابليت جذب ).٥٧() نيز ناميده می شود

بورسيه تحصيلی (، گزارشگر نيويورک تايمز در جامعۀ بين الملل )٥٩(کشورھای مختلف جھان را داشته باشد

  ).٦٠( Frank Aydelotte، فرانک آيدلوت »گروه ميلنر«و نمايندۀ اياالت متحده از ) ١٩٢٠سسيل رودز، دورۀ 

-Edward Mandell House )1854، به ھدايت شخصيت مرکزی، سرھنگ ادوارد ماندل ھاووس امريکادر 

مشاور .  ايجاد شد )CFR( Council on Foreign Relations مشاورت امور خارجه  ١٩٢١سال ) 1938

وال استريت » بزرگان« اری بود بين گروه ميلنر و  اين پرسوناژ سينی دوّ )٦٢(نزديک رئيس جمھور ويلسون 

در اين فھرست ناکامل، می ...). ،Warburg، راکفلر، واربورگ Vanderlipجان پيرپونت مورگان، واندرليپ (

بانک ( اشاره کنيم که در رأس رزرو فدرال اياالت متحده Paul Warburgتوانيم به نام پر اھميت پل واربرگ 

ل از قدرت مرکزی عمل می اين بانک خصوصی، مستق. ، يعنی از تاريخ تأسيس آن١٩١٣سال از ) امريکامرکزی 

پل واربرگ در عين .  و عبارت ديگر، دولتی را در درون دولت تشکيل می دھد)٦٣(ول پخش پول بوده ؤکند و مس

وليت ؤ با تالقی مسدر اينجا ما. ه داشترا از آغاز تأسيس آن به عھد) CFR(» مشاورت امور خارجه«حال مديريت 

ل در بطن اليگارشی آنگلوساکسون روب رو می شويم، عالوه بر اين ھمان گونه که در پاراگراف ه ھای درجۀ اوِّ

  .اروپا اختصاص دارد اجباراً بايد دوباره از پل واربرگ بگوئيم-بعدی که به پان

او در کتاب راز و رمز مدارانۀ جھانی فعاليت سرھنگ ادوارد ماندل ھاووس را بايد با نقل قول ھائی از شاھکار 

)   Philip Dru, administrator(منتشر کرده است » فيليپ درو، ديوان ساالر«گرا تکميل کنيم، که تحت عنوان 

» آکادمی نظامی وست پوينت «  داستان يک افسر به نام فيليپ درو از   منتشر شده و١٩١٢ اين کتاب سال ).٦٤(

)West Point (تا می کند و ديکتاتوری خود را با حذف قانون اساسی کشور بر اياالت متحده حاکم می است که کود

  .سازد
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خود راه نمی دھد و می گويد که ه مانند لرد ميلنر، سرھنگ ادوارد ماندل ھاووس برای ابراز نظرياتش ترديدی ب

 ٥٢در فصل . کارگذاری کرد» سوسياليسمی را که کارل مارکس در تخيالتش پرورانده بود « قھرمان داستان او 

 در تگزاس Wacoاز تاريخ راه اندازی طرح ويکو . ی شمالی را مطرح می کندامريکانويسنده آرمان اتحاد جبھۀ 

بايد بپذيريم که .  ھمان گونه که ما آن را در آغاز اين متن نشان داديم، موضوعی تحقق يافته است٢٠٠٥ چدر مار

نفوذ پايه ھای جھانی گرائی با ايجاد مؤسسه . ل پيش از اين اعالم کرده بودنداين نخبگان رنگ حوادث را در صد سا

  .Paneuropeپان اروپا : ای که می بايستی نقش درجه اولّی را در ساخت اروپا به عھده بگيرد تقويت شد 

  

  پان اروپا، سکوی پرواز جھانی گرائی

 به دنيا آمده بود، ريچارد جاپانیتريشی که از مادر مديون تالش ھای آريستوکرات ا) Paneurope(ايجاد پان اروپا 

ھدف کودنھوو جلوگيری از . است) Richard de Coudenhove-Kalergi )1894-1972کالرگی -دو کودنھوو

اين نيّت شرافتمندانه البته درختی بود که جنگل را از نظرھا پنھان می . تکرار مصيبت ھای جنگ اّول جھانی بود

ی زود، کودنھوف به روشنی رويکرد جنبش خود را طی گزارشی به جامعۀ بين الملل به سال در واقع، خيل. کرد

ھدف او متحد ساختن اروپا برای ادغام آن در چھارچوب يک سازمان سياسی جھانی متحد شده .  اعالم کرد١٩٢٥

 ۀدر ذھنيت نويسنداشاره می کند، » قاره ھای سياسی « يجاد ا از ھمين رو، او در گزارش خود به ضرورت. بود

 نظريات فدراتيست او به شکل )٦٥(نجامدسيونی برای فدراسيون ھا بياين مجموعه می بايستی به تشکل فدرا

در تداوم خيزشی که برداشته بود، کودنھوو . قرار می گيرد) يا فابيان(تنگاتنگ در رابطه با نظريات جامعۀ فابين 

 در  )١٩٣٢-١٨٦٢ (Aristide Briandفتخاری آريستيد بريان  نخستين کنگرۀ اروپا را به رياست ا١٩٢٦سال 

را به عنوان ) l‘Ode à la joie( سرود شادی بتھوون )٦٧( در گردھمآئی چندين مليت )٦٦(وين برگزار کرد

  . که بعداً به عنوان سرود اتحاديۀ اروپا تثبيت شد)٦٨(سرود اروپا انتخاب کردند 

اتحاديۀ پان اروپائی (...) « : مطرح شده است » اصول بنيادی « وب اھداف پان اروپا به روشنی در چھارچ

در دوران وابستگی . پيوستگی خود را به ميھن دوستی اروپائی، و تاجگذاری ھويت ملل اروپائی را اعالم می کند

 اروپا و ھای درونی و منازعات جھانی، تنھا اروپای قدرتمند و متحد از ديدگاه سياسی قادر به تضمين آيندۀ مردم

ن سرنوشت ملت ھا و حق گروه ھای قومی را برای توسعۀ يياتحاديۀ اروپا حق تع. ھويت قومی آنھا خواھد بود

  )٦٩(» (...) فرھنگی، اقتصادی و سياسی به رسميت می شناسد 
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Richard de Coudenhove-Kalergi١٩٧٢- ١٨٩٤(کالرگی- ريچارد دو کودنھوو(    

کالرگی به اياالت متحده پناھنده شد، و در آنجا پيرامون موضوع - دوکودنھووطی جنگ جھانی دّوم، ريچارد

در بازگشت به اروپا . به تدريس پرداخت در دانشگاه نيويورک» پژوھش در زمينۀ فدراسيون اروپای پس از جنگ«

به ايجاد شورای  ١٩٤٩، او فعاالنه در تشکيل اتحاديۀ پارلمان اروپا شرکت کرد که متعاقباً در سال ١٩٤٦در سال 

با نفوذ در تمام دولت ھا، اين سازمان اروپائی به نمايندگان ملی مأموريت می دھد که نظريات  . )٧٠(اروپا انجاميد

 به سال )٧٢( دوکودنھوو پس از کسب مھمترين جايزۀ اروپائی، جايزۀ شارلمان)٧١(بنيانگذار آن را تبليغ کنند

اگر بخواھيم تأثيرات پان .  سپردAlain Terrenoireر به آلن ترنوآر  مشعل را برای ادامۀ کا١٩٧٢، سال ١٩٥٠

منابع مالی اين نھاد ھم بائی عميق . پول: اروپا را بھتر درک کنيم، بايد به عصب حساس جنگ توجه نشان دھيم 

که به جھان در واقع، عالوه بر پشتيبانانی . رھبران آن با ديگر بازيگران جھانی گرائی را به روشنی نشان می دھد

 Maxکالرگی از پشتيبانی مکس واربرگ - صنعت و سرمايه داری مالی تعلق داشتند، ريچارد دوکوئنھوو

Warburg در ھامبورگ برخوردار بودالمان بانکدار، نمايندۀ بانک .  

مشاورت امور «در رأس ) شاخۀ اياالت متحده(ھمان گونه که پيش از اين مطرح کرديم، برادر او پل واربرگ 

کالرگی -در اينجا فوراً در می يابيم که ريچارد دو کودنھوو. بود) Council on Foreign Relations(» ارجهخ

بين نزديکی اين . برای ھمکاری با فضای مالی وال استريت و ھم قطاران لندنی کارت سفيد در اختيار داشت

ت رئيسۀ شرکت أ مکس واربرگ عضو ھياروپا و ديگر محافل جھانی گرا وسعت بيشتری داشت زيرا- بنيانگذار پان

  .)٧٣( عضويت داشت IG Farben   بود و برادر او پل واربرگ در شاخۀ اياالت متحدهIG Farbenی فاربن المان

توضيح داده است، ھيتلر برای کسب قدرت از پشتيبانی ) Antony Sutton(به ھمان شکلی که آنتونی سوتون 

در اين . ی خود برخوردار بوده استالمانکسون با ميانجيگری ھم قطاران سرمايه داران صنعتی و مالی آنگلو سا

ميانجيگر دست ) 1877-1970( Hjalmar Schacht، يالمار شاخت )Reichsbank(مورد، رئيس رايشتاگ بانک 

 به عنوان وزير اقتصاد رايش سّوم برگزيده شده ١٩٣٤- ١٩٣٩کارکرد او تا جائی اھميت داشت که بين . اّول است

 که حاصل کارکرد او بود به ھيتلر اجازه داد سياستی را پيش ببرد که بدون به روز سازی المانرشد اقتصادی . ودب

برگ به اشد نار شاخت می توانست در دادگاه نوربا چنين سابقه ای يالم. و ارتقاء سطح رشد کشور امکان پذير نبود

در واقع، يالمار شاخت قوياً در پيوند با . ، و تبرئه شدولی چنين حکمی در مورد او صادر نشد. مجازات محکوم شود

 Equitable سال در بطن شبکۀ ٣٠ئی، طی امريکاپدر او ويليام شاخت . آريستوکراسی تجاری آنگلو ساکسون بود

Life Assurance  )در نتيجه پسرش در کاخ نظام جھانی گرا )٧٤(ن کار می کرد يدر برل) يک شرکت بيمۀ عمر 

ت رئيسۀ أ در ھي١٩١٨ار شاخت از سال اين موضوع باز ھم پر رنگتر است زيرا يالم. ده بودبه دنيا آم

Nationalbank für Deutschland) » در کنار اميل ويتنبرگ ) »المانبانک ملیEmil Wittenberg بانکدار 

 تأسيس  بود که)٧٥(   Ruskombankت رئيسۀ نخستين بانک شوروی، روسکومبانک أکه در عين حال ھضو ھي

  . باز می گردد١٩٢٢آن به سال 

 اداره می شد که پيش از اين دربارۀ او )٧٦(  Olof Aschbergالوف آشبرگ ...يدنیاين بانک توسط بانکدار سو

 Maxبانک ياد کنيم، يعنی مکس می  برای ادامه به شکل پراکنده، می توانيم از مدير بخش خارجی روسکوم. نوشتيم

May   ون جان پيرپونت مورگان در  معا)٧٧(ئی امريکا Guaranty Trust Company بود، که شعبه ای از 

  ).٧٨(ستون ھای وال استريت است
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برای .  در وال استريت در بطن بانک برگزيدۀ شوروی کار می کردامريکادر اين جريان، يک نمايندۀ عالی رتبۀ 

 با اين فضا به دليل پيوندھای دوستی با رئيس تکميل تمام اين موارد، بايد يادآور شويم که ھمکاری يالمار شاخت

بر اين اساس بھتر می بينيم که چرا يالمار . تقويت شده بودNorman Montagu ، نورمن مونتاگ نگليسبانک ا

  . در فردای جنگ جھانی دّوم واقعاً در تھديد نبود)٧٩(شاخت 

سم، نازيسم و به ھمين نسبت عليه فرانکلين دالنو پشتيبانی آريستوکراسی تجاری و آپارتايد آنگلو ساکسون عليه کموني

 در کتاب سه Antony Sutton به شکلی که آنتوتی سوتون )٨٠(   Franklin Delano Rooseveltروزولت 

وال استريت و به قدرت رسيدن ھيتلر، وال استريت و انقالب (جلدی خود به نام وال استريت توضيح می دھد 

اتحاد (ی بود ئز اشکال تجربی و آزمايشگاھی در چھار چوب محلی يا منطقه ا) بلشويک، توطئۀ رزرو فدرال

 تحت نامگذاری ھای ديگری، آنتونی سوتون نتيجه )٨١( نازی و اياالت متحده المانجماھير سوسياليستی شوروی، 

برای (» ی سوسياليسم اشتراک« ، »سوسياليسم شوروی « می گيرد که اين ايدئولوژی ھا، با نامگذاری ھای متنوع 

من به شکل چپ نوين ترجمه : مترجم )(New Deal(»سوسياليسم به مفھوم چپ نوين « و ) سوسياليسم-ناسيونال

کردم که بيشتر به فرانسه مرتبط می باشد، ولی اين سياست به برنامه ھای اقتصادی و اجتماعی فرانکلين روزولت 

 می باشد، يعنی آرمان واال برای سازمانی که بايد از اين ، تنھا اشکالی از سوسياليسم انحصارگرا)مرتبط می باشد

  .در سطح جھانی به منصۀ ظھور برسد» نظم نوين جھانی « پس در چھار چوب 

 نتيجۀ تمام اين اين فعاليت ھای پشت پرده بود که انتقال جھان را به جھانی ديگر ممکن ساخت، ١٩٣٩-١٩٤٥جنگ 

با اين وجود ھر دو جھان از يک سر . تابع اصل ھگلی تز و آنتی تز بودندايجاد دو جبھۀ ظاھرا متضاد که کامالً 

  .چشمه مالی مشترک آبياری می شدند، و از اين پس پايه ريزی نخستين مراحل تحقق دولت جھانی امکان پذير شد

)٨٢(  

  

Winston Churchill  ١٩٦٥- ١٨٧٤(ويلسون چرچيل(  

 به سوی تشکل و تقويت بنيادھای مقدماتی ه دومين مرحل١٩٤٧ تگسبه تاريخ ا) سوئيس(با گردھمآئی در مونترو 

با   )٨٤( و اياالت متحده)٨٣(بر اين اساس، نمايندگان اروپائی . ن کننده ای رقم زده شدييدولت جھانی، گذار تع

 )٨٥(   Max Habichtاکتساب فدراليسم جھانی برای ايجاد دو مؤسسه به رھبری حقوقدان سوئيسی مکس ھابيشت 

 :اين دو مؤسسه عبارت است از :  از اعتبار خاصی برخوردار بود به توافق رسيدند که
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» اتحاديۀ فدراليست ھای اروپائی « و ) World federalist movement, WFM(» جنبش فدراليست جھانی « 

)Union of European Federalists, UEF.(  

 به نفع اصول کليدی برای ايجاد دولت جھانی متکی جنبش فدراليست جھانی منشور خود را طی گردھمآئی مونترو

 سال پس از طرح چنين ساز و کاری، آرزوی آنھا به شکل گسترده ٦٣می بينيم که . به فدراليسم معرفی کرد

  .برآورده شده است

 ما، فدراتيست ھای جھانی، معتقد ھستيم که ايجاد کنفدراسيون جھانی مشکل« :  اساس که در واقع داعيه بر اين

 بی جواب — ملّی يا بين المللی —له حل نشود، تمام مسائل ديگر أتا وقتی که اين مس. ن ما می باشدبنيادی دورا

انتخاب بين سرمايه داری و کمونيسم نخواھد بود، بلکه بايد بين فدراليسم و امپرياليسم دست به انتخاب . خواھد ماند

: دات اصولی است که ما در اينجا به برخی از آنھا اشاره می کنيم در اين رويکرد، اين بيانيه حاوی پيشنھا. »بزنيم 

ايجاد « ، »انتقال آن به کنفدراسيون قدرت ھای قانونگذار، اجرائی و قضائی « با » محدوديت برای حاکميت ملّی « 

ت و يکم ، و به ويژه روی نکته ای تأکيد می کند که جزء مسائل روز آغاز نخستين دھۀ قرن بيس»ارتش فراملّی 

تشکل اتحاديۀ منطقه . ی و کارکرد آن بايد در چشم انداز فدراليستی قرار گيردئفعاليت ھا در سطح منطقه « است، 

ان بيانيه، پيشنھاد شده است که در پاي. »ی ھدف غائی نيست، و بايد برای کنفدراسيون جھانی کارکرد داشته باشدئ

، اتحاديۀ فدراليست )WFM(ازات تأسيس جنبش فدراليست جھانی به مو)٨٦(ايجاد گردد » مجلس مؤسسان جھانی «

در . با اين وجود کارھای پيشگامان از پيش زمينه را آماده کرده بود. در مونترو راه اندازی شد) UEF(ھای اروپائی

 از  بنيانگذاری شد که١٩٣٤کالرگی، اتحاديۀ اروپا سال - اروپائی مانند ريچارد دوکودنھوو-واقع، تحت نفوذ پان

  )٨٧(کمال مطلوب اروپای متحد مبنی بر اصل فدرالی و با الھام از الگوی سوئيس دفاع می 

 و ليونل Lord Lothianتحت نفوذ فابين ھا لرد لوسيان )٨٨(، اتحاديۀ فدرال ١٩٣٨مبر چھار سال بعد، در نو

 به ھمان شکلی —ی اروپا است اين اتحاديه شاخه ای از اتحاديۀ فدراليست ھا.  ايجاد شدLionel Curtis کورتيس 

و غيره ) الماناتحاديۀ فدراليست ھای  (المان، )اتحاديۀ فدراليست ھای فرانسه(که شعبه ھای مختلف برای فرانسه 

طور مشخص، مثل عروسک ھای روسی که چند عروسک يکی در درون ديگری جای می گيرد، ه ب. وجود داشت

  )٨٩( است )WFM(خه ای از جنبش فدراليست جھانینيز شا) UEF(اتحاديۀ فدراليست ھای اروپا 

در نتيجه، ما در اينجا با يک انستيتوی اروپائی سروکار داريم که به طرفداری از فدراليسم فعاليت می کند و در عين 

چرا توجه به چگونگی و . حال با فعاليت ھای جنبش فدراليست جھانی در پيوند بوده و در سطح جھانی عمل می کند

اين ھمه اھميت دارد و ما اين ھمه روی آن تأکيد می کنيم ؟ اين انستيتوی ) UEF(ت اتحاديۀ فدراليست اروپا مأموري

نمايندۀ پارلمان اروپا » دموکرات ليبرال « با پرچم ) انگليسی (Andrew Duffفدراليست توسط آندريو داف 

 و مشابه )٩٢( ايجاد شد٢٠٠٧که سال   )٩١( او در عين حال عضو مشاورت امور خارجۀ اروپا می باشد)٩٠(است

   Council on Foreign Relations  مشاورت امور خارجه  ئی آن است که پيش از اين زير عنوانامريکانسخۀ 

  . باز می گردد١٩٢١در باال به آن اشاراتی داشتيم و بنيانگذاری آن به سال 

 و Bertelsmannرسانه ھای ھمگانی برتلزمان آندريو داف ھمان فردی نيز ھست که با ھمکاری نزديک با شرکت 

 ٢٠٠٥لند در سال ا، پس از شکست رفراندم فرانسه و ھJohannes Voggenhuberنمايندۀ اتريشی يوھان وگنھابر 

منشور ليسبون بدون پشتيبانی و اعتقادی که آندريو داف بدان .  طرح قانون اساسی اروپا را به جريان انداخت،)٩٣(

از سوی ديگر، بايد بپذيريم که  . — دست کم به سختی صورت می گرفت —ت وجود داشته باشد داشت، نمی توانس

 تأثير گذار ٢٠٠٣-٢٠٠٤نظريات سسيل رودز و لرد ميلنر حتی پس از مرگشان در ايجاد قانون اساسی اروپا سال 
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ابين ھا ھميشه طرفدار اتحاد و جامعۀ ف) می نامند که مقدمه ای بود بر منشور ليسبون» قانون اساسی ژيسکار«(بود 

  .اروپا بودند به شرط اين که تحت ھدايت آنگلوساکسون ھا صورت بگيرد

 به عنوان قدرت زمين نمی توانست برای لندن و المانطی دو جنگ جھانی، تالش برای اتحاد اروپا به مديريت 

ئی می کردند و از امور قارۀ قديمی واشينگتن که قابل قبول باشد زيرا آنگلوساکسون ھا بر آبھای جھان فرمانروا

در نتيجه ضروری خواھد بود . ريچارد دوکودنھوو اين موضوع را بخوبی دريافته بود. حذف می شدند) يعنی اروپا(

از راه دور شده بود توجه نشان دھيم، » قانون اساسی ژيسکار«که به مدير کلی که مأمور ھدايت کارھای مرتبط به 

 و سفير  کارنامۀ او نشان می دھد که در رأس شرکت نفتی رويال دوچ شل.  انگليسیJohn Kerrدھيم جان کر 

ساکسون نشان می دھد که او پيوندھای او با آريستوکراسی تجاری آنگلو . انگلستان در اياالت متحده نيز بوده است

 به عھده )٩٤( »بورس تحصيلی سيسل رودز« ت رئيسه ای بوده که استخدام نخبگان را در چھارچوب أعضو ھي

ھمان گونه که می بينيم، توفيق روند جھانی گرائی به زمان بندی بستگی دارد ولی سرانجام فرا می . داشته است

  .رسد

 نفر از ٨٠٠به رياست افتخاری ويلسون چرچيل با شرکت نزديک ) ١٩٤٨ می ١٠ تا ٧(سرانجام، گردھمآئی الھه 

چھرۀ پيشگام اين گردھمآئی دبيرکل . ی متحد را پايه ريزی کردند نخستين بنيادھای اروپا)٩٥(طرفداران اروپا 

اين . بازيگران واقعی تاريخ غالباً پشت پرده ھستند. بود) Joseph Retinger )1888-1960جوزف رتينگر 

 و چاتم ھاوس بود کامالً صحيح Council on Foreign Relationsموضوع در مورد رتينگر که در خدمت 

  )٩٦(ن کننده ای در گسترش ساختارھای جھانی گرا بازی کرديياو نقش تع. است

  

  )٢٠٠٠بروکسل، ژوئن (گردھمآئی گروه بيلدربرگ 

http://www.dailymotion.com/video/x5loed_bilderberg-bruxelles-juin  

 بيلدربرگ، نيو ايج و سه جانبه

می . لند برگزار شدا واقع در ھOosterbeck در دھکدۀ اوستربک ١٩٥٤نخستين گردھمآئی بيلدربرگ  طی می 

با اين وجود . گويند که نام اين گروه نخبه ساالر به دليل نام ھتلی بوده است که شرکت کنندگان در آن اقامت داشتند

در ھر صورت بنيانگذاری آن به شکل گسترده به تالش ھای جوزف رتينگر بستگی داشت و . ترديدھائی وجود دارد

که ( را نيز به فھرست اضافه کنيم David Rockefellerجھانی گرائی مانند ديويد راکفلر حتی اگر بايد آتش بيار 

 ).بود... ،CFR ،Chase Manhattan Bank رئيس مشاورت مناسبات بين المللی 

رسانه . بيلدربرگ ھا در واقع گيالس روی کيک خامه ای در کاخ سياسی، اقتصادی و مالی جھان آتالنتيست ھستند 

. )٩٧( به ندرت از گردھمآئی ھای آنھا خبر می دھند و خيلی کمتر دربارۀ آنھا گزارش تھيه می کنندھای غربی

انستيتوی سلطنتی امور بين (قواعد سازمان و مداخالت اعضای شرکت کننده مستقيماً از روی قواعد چاتم ھاوس 

  .ان ھای خود را بر جا گذاشته انددر اين مورد نيز، خانوادۀ رودز و ميلنر نش. کپی برداری شده است) المللی

ن می ييدر واقع، نخبگانی که در بطن بيلدربرگ ھستند به شکل گسترده چرخ امور سياسی، اقتصادی و مالی را تع 

 تا ١٩٨١ت اروپائی أمعاون ھي.  جايگاه ويژه ای داردجيمی بلEtienne Davignonمورد اتين داوينيون . کنند

 ھرمن وون رومپوی را جيمیھم او بود که مرد سياسی بل. گ اين گروه نخبه تلقی کنيم او را بايد پاشای بزر ،١٩٨٥

 دعوت ٢٠٠٩مبر  نو١٢برای مصاحبه جھت گزينش مقام رياست شورای اروپا، در مقابل نمايندگان بيلدر برگ، 

 حومۀ  درVal Duchesseويژه در مقابل وزير امور خارجۀ قديمی ھنری کيسينجر، در وال دوشس  هکرد، ب
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مصاحبه با .  در مجموع می بايستی بدانند که آيا ھرمن وون رومپوی برای نظام مفيد ھست يا نه).٩٨(بروکسل

  .موفقيت برگزاز شد و او را برای مقامی که در نظر داشتند انتخاب کردند

   

   Prince Bernhard van Lippe-Biesterfeld - )١٩١١- ٢٠٠٤( بيسترفلد - شاھزاده برنارد وون ليپ

، توسط جوزف رتينگر و طرفدارانش اتفاقی )١٩١١-٢٠٠٤(انتخاب نخستين رئيس بيلدربرگ، شاھزاده برنارد 

و بطور ( عضو وافن اس اس بوده است، ١٩٣٠ی در آغاز سال ھای المان واقع اين شاھزادۀ  در. نبوده است

 I.G يکی از شعبات Farben Bilder، و سپس عضو فاربن بيلدر )مشخص عضو سواره نظام وافن اس اس

Farben . لند، شاھزاده خانم ژوليانا ا با وارث تاح و تحت ھ١٩٣٧او سال Juliana دخترش ملکه بئاتريس ،

Béatrixگذشتۀ مخدوش شاھزاده برنارد و گزينش او .  يکی از شرکت کنندگان فعال گردھمآئی ھای بيلدربرگ است

و در واقع برای دستيابی به ھدف،  ل داشتن او نيز بودوتربرای مديريت بيلدربرگ به نوعی خاص برای تحت کن

لندی در ای که به مليت ھالمانگزينش شاھزادۀ .  پر سرو صدائی دارد راحت تر خواھد بود ھدايت فردی که گذشتۀ

 در اين جا بايد به موضوعی بپردازيم. آمده مطمئناً اھميت بسياری دارد زيرا از او در بخش ديگری استفاده کردند

 ).بوم شناسی(اکولوژی : که نظريه پردازان جھانی گرا به آن دلبستگی خاصی دارند 

در . خود گرفته استه حقانيت حفظ محيط زيست تحت تأثير جنبش طرفداران نظم نوين جھانی چرخش ناموزونی ب

» گايا«ل اين اص.  انجاميده استnew age» نيو ايج«واقع، انحراف نظريه به تقدس پردازی طبيعت در طيف 

)gaïa (  بازنمائی شده است» زمين -مادر«که به عنوان)بسياری از انستيتوھا برای اين نظريۀ فسلفی تبليغ . )٩٩

، مؤسسه ای که برای )World Wild Fund for nature(» صندوق جھانی برای طبيعت«می کنند به ويژه 

 گردد و محصول کار اعضای کاخ جھانی گرائی  باز می١٩٦١ايجاد آن به سال . حفاظت از طبيعت فعاليت می کند

  .است

آلدوس .  نام ببريمJulian Huxleyو ژولين ھاکسلی Aldous Huxleyدر واقع، بايد از برادران آلدوس ھاکسلی 

 Brave(» دنيای شگفت انگيز جديد «  تحت عنوان ١٩٣١ھاکسلی نويسندۀ کتاب پيغمبرانه ای است که به سال 

New World (و حاوی يک برنامۀ واقعاً سياسی جھانی گرا می باشد که در شکل رمان تخيلی مطرح منتشر شد 

ی زند که تحت تأثير تحوالت او از يک دولت جھانی متشکل بشريتی فرمانبردار و طبقاتی حرف م. شده است

ت شھودی حال« از مواد مخدر متنوعی برای رسيدن به  ممکن گرديده، اين نويسنده در طول عمرش دائماً ژنتيک

) eugénisme (کسلی را که طرفدار اصالحات ژنتيکاين ھذيان ھا برادر او ژولين ھو. استفاده می کند» رمزآميز

اين ). آموزش، علوم و فرھنگ( نخستين رياست يونسکو را عھده دار شد١٩٤٦بود را تحت تأثير قرارداد و سال 

 Thomas Huxleyپدری آنھا، توماس ھوکسلی چرخش نظری نزد برادران ھوکسلی مديون تأثيرات پدر بزرگ 

 که )١٠٠(توماس ھوکسلی بيولوژيست و از طرفداران سرسخت اصول داروينی بود . است) 1825-1895)
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نظرياتش را به نوه ھای خود منتقل کرده بود و آنھا نيز توانستند به سھم خود اين نظريات را به تمام جھان منتقل 

پيوندھای خانوادۀ جھانی گرا را اضافه کنيم زيرا يکی از شاگردان توماس ھوکسلی نامش در اينجا بايد شبکه و . کنند

   .)١٠١( است H.G Wellsھربرت جرج ولز 

از اين پس می . اين گذار و انتقال نسل به نسل درک تداوم و به قدرت رسيدن جھانی گرائی را روشنتر می سازد

را در رابطه با ) ١٩٦١(» صندوق جھانی برای طبيعت « نيانگذاری توانيم آثار و فعاليت ھای اين مردان را در ب

صندوق جھانی برای «.  است)١٠٢(در واقع ايجاد آن مديون ژولين ھوکسلی. يکديگر مورد بررسی قرار دھيم

آيا اين موضوع . آرمان ھمه خدائی را تبليغ می کند و يکی از شاخه ھای جھانی گرائی را تشکيل می دھد» طبيعت

شاھزاده برنارد رھبر بيلدربرگ » صندوق جھانی برای طبيعت«ايد يک واقعۀ اتفاقی بدانيم که نخستين رئيس را ب

رؤسای ديگری در رأس صندوق جھانی برای طبيعت قرار گرفتند مانند ). ١٩٦٢-١٩٧٦رياست  ()١٠٣(بوده است

- ين مجتمع نفتی انگليسا. وچ شل رئيس کمپانی نفتی، رويال دJohn Kerrيا جان کر John Loudon جان لودون 

يادآور شويم که شاھزاده فيليپ، شوھر ملکۀ اليزابت دوم انگلستان بين سال . لندی لولۀ انتقال نظم نوين جھانی استاھ

  . صندوق جھانی برای طبيعت را مديريت می کرد١٩٩٦-١٩٨١ھای 

  

  )…-David Rockefeller, Sr. )1915 ديويد راکفلر

را نيز اضافه » سه گانه ھا«به سنتی ديرينه در زمينۀ سياسی اقتصادی تعلق دارد می توانيم نقش در اين فھرستی که 

ھر دو عضو مشاورت امور خارجه ( توسط ديويد راکفلر و زيبيگنيف برژينسکی ايجاد شد ١٩٧٣کنيم، که سال 

CFRيائی اقتصادی پيشرفته را اين مؤسسه سه منطقۀ جغراف. ، برژينسکی مشاور رئيس جمھور اوباما است) ھستند

در اينجا می توانيم از پشتيبانی فرانسوی ھائی مانند سيمون وی . جاپانی شمالی، اروپا و امريکا: در برمی گيرد 

Simone Veil روبر مارژولن ،Robert Marjolin ريمون بار ،  Raymond Barre و ھوبر ودرينHubert 

Védrine در روياروئی با مسائلی که بيش از پيش «کند که اياالت متحده  نيز ياد کنيم، برژينسکی اضافه می

 و بيش از پيش در حل آن با مشکل مواجه می شود، دست —ژيک ي مالی، اقتصادی و سترات—مشترک می باشد 

نويسنده مشخصاً می نويسد که برای . »کم به شکلی که منافع طرفين را تأمين کند، يعنی اياالت متحده و بقيۀ جھان

  )١٠٤ (بوده است) G7 (٧سرمنشأ ايجاد گروه» کشورھای سه گانه « بله با چنين مشکالتی، مقا

با جھان صنعت و جھان اتاق فکری به ويژه در شبکۀ ) جاپانی شمالی، اروپا و امريکا(مناسبات کشورھای سه گانه 

 Peterه، پيتر ساترالند  در واقع، رئيس شاخۀ اروپائی کشورھای سه گان).١٠٥( آشکار شداتالنتيکسياست فرا 

Sutherland رئيس شاخۀ اروپائی ،TPNاين ايرلندی تبار در عين حال رئيس گولدمن ساچ .  نيز ھست
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Goldman Sachsولی گيالس روی کيک ... که به شکل خدماتی برای سياست اقتصادی رئيس جمھور اوباما بود

  )١٠٧(مدرسۀ اقتصادی لندن بود خامه ای، پيتر ساترالند در عين حال رئيس مدرسۀ فابين در 

ھمان گونه که می توانيم ببينيم، نخبگان سياسی و اقتصادی از دير باز به سوی نظم نوين جھانی حرکت می 

  .)١٠٩(کنند

  .ولی مجموعۀ ما وقتی کامل خواھد شد که به بيانيه ھای مقامات کليسای کاتوليک بپردازيم

  

  کليسای کاتوليک در خدمت نظم نوين جھانی

بايد . که با ايمان باشيم يا نه، بررسی اصولی که به امور کليسا مرتبط می باشد بايد به شکل عينی صورت بگيرد

آموزشی را که از آن دفاع می کند مورد بررسی قراردھيم و ببينيم که ايا مطالب و اعمالی که بدان پايبند است با 

 سال از آن دفاع کرده ٢٠٠٠ای کاتوليک، نظريه ای که طی در مورد کليس. پيکرۀ دکترينال آن تطبيق می کند يا نه

نوشتارھا و سنّت پايۀ خدشه ناپذير، خزانۀ ايمان بر اساس واژگان مقدس، . به اولويت خدا بر انسان تکيه داشته است

از انسانی که به گناه اوليه آلوده است بايد . ، پاپ تعريف شده استsaint Pierreکه توسط جانشين پی ير مقدس 

اين اصول و قواعد خدشه . قدرت برتری تبعيت کند و از قواعدی که کليسای کاتوليک نگھبان آن است تبعيت کند

اين مورد مرتبط است به . وقتی با چنين ساز و کاری موافق نيستيم کليسای کاتوليک را ترک می کنيم. ناپذير است

اين مجلس . تحول اساسی روی داد) ١٩٦٢-١٩٦٥ (٢با اين وجود با مجلس واتيکان . کليساھای متعدد پروتستان

محصول جريان فکری طوالنی از قرن نوزدھم نزد بسياری از اھالی کليسا و به ھمين گونه افراد ديگری در خارج 

ترقی ( پس از مبارزات طوالنی بين مدافعان سنت و پروگرسيست ھا، سرانجام پروگرسيست ھا . از کليسا بود

برای اين گروه از طرفداران، کليسا بايد .  تحميل کردند٢ان را طی اصالحات بزرگ واتيکان ديدگاه خودش) خواھان

له أولی برای مدافعان سنت، مس.  يابدبا ابداعات سياسی، فنی و اجتماعی که جھان معاصر را متحول ساخته انطباق

انسان .  قواعد کليسا تطبيق دھداين جھان است که بايد خود را با اصول و:  به شکل معکوس مطرح می شود کامالً 

گرائی کليسا با ارتقاء حقوق بشر و ھمکاری با مراتب بين المللی به روشنی در نامۀ رسمی پاپ ژان بيست و سوم 

آوری پيشرفت ھای علم و فنون به با ياد. )١١٠(  Pacem in terris » صلح بر زمين « : منعکس شده است 

» ميراث مشترک ھمه شمول « به اين معنا که . در بطن نوع بشر می انجامد » ھمکاری فزاينده و تقويت اتحادشان«

به ھمين . بايد تقويت شود در حالی که متن نامۀ کليسائی پاپ مدعی می شود که دولت ھا قادر به تضمين آن نيستند

 جھانی مطرح مشکل ميراث جھانی در ابعاد« علت، پاپ ژان بيست و سوم از ديدگاه منطقی نتيجه می گيرد که 

اين مشکالت قابل حل نخواھد بود مگر اين که مقامات دولتی قوانين و امکانات خود را در سطح جھانی . خواھد بود

در نتيجه حتی نظم اخالقی نيز حکم می کند که اقتدار دولتی که . گسترش دھند و در تمام گسترۀ کرۀ زمين عمل کنند

  .»ردد در سطح جھانی واجد صالحيت باشد، تشکيل گ

نبايد به زور تحقق يابد، نامۀ کليسائی پاپ اعالميۀ حقوق بشر به » قدرت فراملّی يا جھانی « با قيد آرزومندی که 

ما اين اعالميه را به « و اضافه می گند که .  را، با قطع نظر از چند نکتۀ انتقادی، به رسميت می شناسد١٩٤٨سال 

  .)١١١ (»سياسی جامعۀ جھانی تلقی می کنيم -عنوان گامی به سوی ايجاد سازمان حقوقی

بنوآ شانزدھم .  می باشد٢ر جھت در کليسای کاتوليک وجه مشخصۀ تمام پاپ ھا از دوران واتيکان يياين تغ

Benoît XVI ١١٢(تشويق کرد» نظم نوين جھانی «  مردم را به شرکت در ٢٠٠٥ در پيغام نوئل(  
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سومين نامۀ بنوآ شانزدھم (» عشق در حقيقت«م در نامه اش تحت عنوان در نتيجه کامالً منطقی بود که بنوآ شازدھ

Veritas in caritate   ()در فراخوان خود روی  ھانی، پاپبا يادآوری استقالل ج. ٢٠٠٩ جوالی به تاريخ ١١٣ 

 به فوريت اصالح سازمان ملل متحد به عنوان ساختار اقتصادی و مالی بين المللی در چشم انداز تحقق بخشيدن«

  )١١٤(تأکيد می کند » (...) مفھوم خانوادۀ ملت ھا 

   

  به سوی گردھمآئی پارلمان جھانی

ی بر اساس قوانين يگانه ای اداره می شود که در مجموع عناصر مختلف دولت ئايجاد اتحاديه ھای بزرگ منطقه 

مرکز تشکيالت ع، در اين موضو. جھانی راتشکيل می دھد، بايد در بطن يک گردھمآئی يگانه بازنمائی شود

 اين بلند پروازی در تداوم منطقی رؤيای اتحاديۀ )١١٥(مطرح می باشد » گردھمآئی پارلمانی جامعۀ بين الملل «

  .و از آن دفاع می کنند) فابين ھا و طرفداران(جھانی توسط نظريه پردازان جھانی گرائی رايج است 

نھادھای تاريخ گذشته محصوالت خودشان را توليد کرده و رويدادھا، شخصيت ھا و . ھيچ رويدادی اتفاقی نيست

 World Federalist(در نتيجه، فعاليت جنبش فدراليست جھانی. ساختمان برج بابل را تکميل می سازند

Movement ( در مونترو اشاراتی داشتيم، منطقاً فعاليت ھای خاص خود ١٩٤٧که ما در باال به ايجاد آن طی سال 

 سرمنشأ تدارک نخستين پروندۀ بزرگی است ١٩٩٢بر اين اساس، جنبش فدراليسم جھانی درسال . را ادامه می دھد

 The case for a United Nations: که برای ايجاد گردھمآئی پارلمان جھانی در سازمان ملل متحد تھيه شد 

Parliamentary Assembly)ر ھينريش نوشتۀ ديت) در مورد گردھمآئی پارلمان در سازمان ملل متحدDieter 

Heinrich  ) ١١٦() کانادائی(.  

   

  نتيجه گيری

بررسی شتاب زدۀ ما در مورد تاريخ جھانی گرائی که آغاز آن در قرون وسطی واقع شده و تا امروز تداوم يافته، 

داشته قدمت خيلی قديمی اين تمايالت را نشان می دھد، و نشان می دھد که تا چه اندازه به حرص و آز بی مرز تکيه 

ه چنين تحولی که تنھا سرعت بيشتری ب. ل کامل تمام ثروت ھای جھان را در سر می پروراندوو کمال مطلوب کنتر

خود گرفته به تدريج مقامات و رھبران جھانی گرائی يعنی جانشينان نمرود، در تحميل تفکرات خود به نفع نظم نوين 

دھۀ . دادھا شتاب بيشتری گرفته اند، بحران نيز به ھمين گونهن، رويياز سقوط ديوار برل. جھانی توفيق يافته اند

بر اساس نظريۀ اين نخبگان، موعود ) موندياليسم(ن کننده خواھد بود، زيرا جھانی گرائی يي برای نوع بشر تع٢٠١٠

 .نظر می رسده گرائی عاجلی ب

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤اگست ٠٢

 


