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What Is the Illuminati? 

The Illuminati is an elite organization of world leaders, business 

authorities, innovators, artists, and other influential members of this 

planet. Our coalition unites influencers of all political, religious, and 

geographical backgrounds to further the prosperity of the human species 

as a whole. While many of our operations require anonymity for the 

safety of our members, we strive to create a better understanding 

between us and the people we have been entrusted to protect. 
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 ن" ، روشن ضمیران" نخبگا ،"گروه ایلومیناتی ها، کنش ها و منش های نگارش ویژه ای پیرامون سابقه تاریخی
 !!!جهان اربابان  یا 
 

 
 : دک تور نصرالدین شاه پیکار و تدوین  ، ترجمه تهیه

 

 ۲۰۱۷فبروری  ۱۸

 کانادا -ترانتو

 
دان سلطنتی بریتانیا که در و خان طبقه ممتاز : یعنی ایلومیناتی و فراماسونها و صهیونیستها و واتیکان  : ایلومیناتی چیست؟ 

 6درصد کل ثروت جهان هستند و  80این افراد صاحب  . درصد کل جمعیت جهان امروز را تشکیل میدهند یک مجموع 
ثروت دنیا زندگی میکنند؛ علوم جادوگری و جن گیری، کاباال و پیشرفت تکنولوژی و  درصد 20میلیارد انسان باقی مانده با 

وری 
 
و این طبقه را ابر  در یک قرن گذشته مثل  دو بال برای پرواز این طبقه به باالترین درجات قدرت در این دنیا شده  فن ا

دیگر پیشرفت تصاعدی علم و دانش این طبقه را  قدرت دنیا و حاکم بر دنیا ساخته است. از یک طرف علوم کاباال و از طرف
دم و 

 
نجای  ی رسانده که گمان میکند میتواند قدرتی هم اندازه خدا داشته باشد و خود رامدیون ابلیس دانسته و میگویند ا

 
به ا

ابلیس حوا توسط خدای  ی بی رحم در بهشت زندانی شده بود و نمیدانست میتواند قدرتی مثل خدا داشته باشد ولی با کمک 
به قدرت خرد و عقل به این قدرت رسید. در کاباال این درخت را درخت معرفت نامیده اند ایلومیناتی در واقع احیا کننده الهه 

است که حدود  Semiramis بام الهه ایلومیناتی   های باستانی بخصوص الهه های بابل و میان رودان)بین النهرین( است.
یشده است، یکی از اقوامی که در بابل بوده وبرای این الهه مناسک انجام میداده سال پیش در بابل پرستش م 6000

Merovingian ها بوده اند امروزه یکی از قدرتمند ترین و ثروتمندترین خاندان های ایلومینیتی نام خود را 
Merovingian   بعد از  دمخفی هستن نهاده ونسب خود را به این قوم باستان میرساند این خاندان که به شدت سری و

تاجدار را  13در هرم قدرت ماسونی هستند مجموع شورای  دتاجدار هستن 13خاندان سلطنتی بریتانیا در رتبه دوم از شورای 
وسعی در زنده کردن اقوام بت پرست باستان هستند.  دها الهه هستن 10ایلومیناتی میگویند و زیر این نام مخفی شده و دارای 

ماهواره روسی تصاویری از شهر بابل در عراق نشان داد که تعدادی از سربازان امریکای  ی به دور یک زمین  یک 2006در سال 
ن را به 

 
ورده و با عزت واحترام ا

 
حلقه زده اند و پس از مناسکی با حفاری زمین یکی از بت های مدفون شده باستان را بیرون ا

 امریکا منتقل کردند. 
 
ضمیر است و به معنی روشن illuminatus(، جمع کلمه التین Illuminati: التینضمیران یا ایلومیناتی )به محفل روشن 

 باواریاهای شود. از بعد تاریخی، به ایلومیناتیدر اصطالح به گروههای  ی تاریخی و امروزی و همچنین واقعی و خیالی گ فته می
شود گر مخفی گ فته میتاسیس شد. در ایام کنونی به سازمانهای توطئه ۱۷۷۶ه در ضمیرانی کشد، گروه سری روشنگ فته می

رسد رخدادهای دنیا را از طریق دولتهای و شرک تهای بزرگ امروزی کنند که به نظر میکه در حکم دولت در سایه عمل می
نظم . در این ادبیات ایلومیناتی معمواًل در ارتباط با باواریاکنند. معمواًل به عنوان نسل نوینی و تداوم ایلومیناتیهای کنترل می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7
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، معتقدند ایلومیناتی، هزاردستانی در پس وقایع هستند که جهان را به نظریه توطئهرود. معتقدین به کار می نوین جهانی
 کنند.مورد نظر خود راهبری می نظم نوین جهانیسمت 

دام وایسهاوئپت : تاریخچه ایجاد
 
 گوتامیالدی در  ۱۸۳۰نوامبر  ۱۸، وفات اینگولشتاتمیالدی در  ۱۷۴۸فوریه  ۶، زاده ا

لمان(
 
دام وایسهاوئپت. )هردو درا

 
التحصیل فارغ. کردتدریس می اینگولشتات)یسیوعیون( شهر  یانجمن عیسدانشگاه در   ا
در همان دانشگاه )خاستگاه دانشگاه امروزی  فلسفهو  قوانین کلیسای  یو سپس پروفسور رشته  اینگولشتاتاز دانشگاه شهر 

ها را بنیان نهاد )یعنی کسانیکه قابلیت Perfektibilistبا دستیاری دو دانشجو، گروه  ۱۷۷۶( در تاریخ یکم ماه مه مونیخ
ن زمان 

 
غاز این فعالیت وایسهاوئپت که در ا

 
سال بیش سن نداشت، فضای عقالنی حاکم بر  ۲۸تکمیل کردن دارند(. دلیل ا

ن زمان اک ثریت م
 
انجمن یا  فرقه یسوعیونرا برادران روحانی برکنار شده از  دانشگاههای تدریس طلق کرسیدانشگاه بود. در ا

منحل/ ممنوع اعالم شد و فعالیت ایشان بصورت زیر زمینی و مخفی  ۱۷۷۳ها در سالدر دست داشتند. فرقه یسوعی عیسی
مد. 

 
دام وایسهاوئپتدرا

 
بود که از این فرقه نبود و دوران سختی را در کنار برخی دانشجویان در جمع  استاد دانشگاهتنها  ا

های ها و دسیسهگری گذراند. اینبود تصمیم گرفت گروهی را بوجود بیاورد تا دانشجویان زیر فشار را که از موذیمییسوعیون 
ورد. از اینرو و بخاطر اینکه دانشجویان بتوانند به ک تب انتقادی مذهبی دست یابند، یسوعیون رنج می

 
بردند تحت حمایت درا

" بوجود  چلیپای گلگونخواست قطبی علیه محفل ". در ضمن وایسهاوئپت میاو "گروه مخفی وایسهاوئپت" را تشکیل داد
ن زمان روز بروز قوی تر و در عین حال مخرب تر می فراماسونهابیاورد که شاخه ایست مخفی از 

 
شد. )منبع: بخش که در ا

لمانی و انگلیسی همین مقاله(
 
 ا

شاگرد وایسهاوئپت تغییراتی در سازمان « فرانتس اکساور فون تسواک»اولین دوران شکوفای  ی این محفل زمانی بود که 
ورد. در ابتدا وایسهاوئپت نام 

 
ستی چون بایرا پیشنهاد کرد زیرا بر این باور بود که اعضای فرقه می« زنبور عسلفرقه »بوجود ا

وری کنند(، ولی عاقبت تصمیم گرفته شد که نام ، عسل دانای  ی و حکمت را دریابند )جمع«ملکه»تحت فرمان  زنبور عسل
 
ا

منوران / روشن ضمیران( را انتخاب کنند. نتیجه این شد که سازمان یا محفلی مخفی با  /)نورانیان« فرقه ایلومیناتور ها»
ممنوع اعالم شده و رسمًا  ۱۷۸۵و  ۱۷۸۴این محفل فرقه مانند بین سالهای  شباهت بسیار با فرقه یسوعیون تشکیل یافت.

ن هرگز قطع نشد. در این رابطه می
 
این موارد اشاره کرد: اغلب مبارزات علیه توان به تعطیل شد ولی شایعات در مورد ا

ها و بخصوص رومیان در ابتدا با در نظر گرفتن که اروپای  ی« تسلط بر جهان»و یا توئری  انقالب فرانسه، کلیسای کاتولیک
لمانی الگوی  ی علیه سیستم

 
محفل مخفی برخی . (از قول هرودوتهای جهانگیری ایرانیان باستان طرح کردند. )ر ک: بخش ا

ن عضو هستند را نیز از شاخهجرج دبلیو بوشکه  جمجمه و استخوان
 
های این محفل ، پدرش و بسیاری از یاران او در ا

 دانند.می

گاهان»( واژه اي التين است كه معناي Illuminati« )ايلو ميناتي»
 
مدان»و « روشن بنيان»، «روشنفكران»، «ا

 
را دارد.  «سرا

ن شدند كه « بزرگان»با اين توصيف، گروهي از 
 
جهان كه خود را گلچين شدگاني از ميان نخبگان و برگزيدگان مي دانند، بر ا

را بدين نام بخوانند. غالب اين « ان )خود خوانده( جهانارباب»قديمي ترين، مرموزترين و محرمانه ترين سازمان هاي مخفي 
نها بر مردم معلوم است، اما اعضاي 

 
به وضوح شناخته « ايلوميناتي»سازمان ها در جامعه پايگاه و اعضاي  ي دارند و هويت ا

ن كه، اين سازمان از خاندان
 
هاي بزرگ سرمايه  شده نيستند، اگرچه برخي نام ها مصرانه بر زبان ها جاري است. قدر مسلم ا

ديويد »از جمله،  -ها«راك فلر»ها و يا «ويندسور »ها، «دوپون»ها، «راسل»ها، «هريمن»ها، «راتشيلد»داران يا اشراف، مانند 
تشكيل شده است. در ذيل با يكي از  -«شوراي سياست خارجي»و « بيلدربرگ»اجتناب ناپذير، از بنيانگذاران گروه « راك فلر

شنا مي شويم.« ارباب جهان»هاي  ي كه خود را  قدرتمندترين سازمان
 
  مي دانند، ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87_%D8%AA%D9%88%D8%B7%D8%A6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D9%85_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%86%DA%AF%D9%88%D9%84%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B3%D9%88%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%84%DB%8C%D9%BE%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B3%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://de.wikipedia.org/wiki/Herodot
https://de.wikipedia.org/wiki/Herodot
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%84_%D9%85%D8%AE%D9%81%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC_%D8%AF%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%88_%D8%A8%D9%88%D8%B4
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هاي «ژزوئيت»از  -به فعاليت مشغولند. در اين تاريخ، فردي مسيحي 1776ها در شكل كنوني خود از سال «ايلوميناتي»

دام وايسهاوپت»به نام  -سابق
 
ن دوران، پروژ « باوير»را در « ايلوميناتي»فرقه « ا

 
لمان بنيان نهاد. در ا

 
ها تغيير «ايلوميناتي»ه ا

ن زمان مانعي بر سر راه پيشرفت 
 
كامل و بنيادين جهان از طريق نابودي قدرت نظام هاي سلطنتي را شامل مي شد كه در ا

مدند. گ فته مي شود كه انقالب كبير فرانسه و بنيانگذاري اياالت متحده نيز حاصل استراتژي 
 
جامعه و انديشه ها به شمار مي ا

نان بوده اس
 
« هدف»اي بيش نيست و به هيچوجه نمي تواند يك «وسيله»ها، دموكراسي سياسي «ايلوميناتي»ت. از ديدگاه ا

نها، جماعت مردم به طور طبيعي جاهل و احمق و بالقوه تندخو و زودخشم است، و بنابراين جهان 
 
انگاشته شود. از نظر ا

گاه و روشن بين هدايت گردد. بد
 
توطئه گراني »ينسان، اعضاي اين گروه به مرور زمان از صرفا بايد از سوي نخبگاني ا

تبديل گرديده اند كه هدف اصلي و اساسي شان حفظ قدرت و استيالي خود بر مردم « سلطه گراني بيرحم»به « خرابكار
سيس گروه  است.

 
غاز اجراي طرحي بود كه بايد طي قرون متمادي و از طريق كنترل نظام مالي نو« ايلوميناتي»تا

 
ظهور سرا

انجام مي پذيرفت تا استيالي كامل بر جهان حاصل گردد، و به همين منظور نيز طراحي شده بود. اجراي اين طرح سپس در 
از ميان نخبگان و روشنفكران، همانند مشعلي پايدار، نسل به نسل دست به دست گرديده، « برگزيدگان موروثي»بطن اين 

 مطابقت يافت. با تحوالت تكنولوژيك، اجتماعي و اقتصادي
 

نيستند، « شبكه نفوذي»ساده و يا يك « باشگاه تعمق»ها صرفا يك «ايلوميناتي»، «اربابان جهان»برخالف ديگر سازمان هاي 
ميز است.

 
ن كامال مبهم، مشكوك، محرمانه و اسرارا

 
 بلكه سازماني را تشكيل مي دهند كه ماهيت واقعي ا

اشخاصي بسيار منطقي و مادي گرا جلوه مي دهند. اما، اگر مردم مي دانستند كه رهبران سياسي و اقتصادي خود را نزد مردم 
نها كيش خدايان مصر و بابل

 
، «بعل»، «اوزيريس»، «ايزيس»مانند  -برخي از اين اشخاص در جوامعي پنهان و زيرزميني كه در ا

ورند، در مراسمي عجيب و غريب شركت مي جويند -«سميراميس»و يا 
 
 ، كامال شگ فت زده و متعجب مي گرديدند.را به جاي مي ا

« شناختن»و « دانستن»، «روشن كردن»سرچشمه مي گيرد كه خود به معناي « ايلوميناره»از كلمه التين « ايلوميناتي»واژه 
گاهان»معناي « ايلوميناتي»است. پس، 

 
را  ها خود«ايلوميناتي»را دارد. و در واقع نيز، « روشن بينان»و يا « روشنفكران»، «ا

صاحب شناخت، كرامت و خردي برتر مي دانند كه از زمان هاي بسيار دور به ارث برده اند و بر اين پندارند كه اين خود بدانها 
ها شكل مدرن يك جامعه مخفي و سري بسيار قديمي به نام «ايلوميناتي»مشروعيتي براي فرمانرواي  ي بر بشريت مي بخشد. 

ن به ريشه هاي تمدن غرب، در بيش  را تشكيل مي دهند، كه« اخوت مار»
 
سال پيش، يعني تمدن هاي  5000از ريشه و اصل ا

نچه را كه «سومر»تمدني كه امروز بر جهان حاكم است، در واقع ادامه تمدن  سومر و بابل بازمي گردد.
 
ي است كه هر ا

ارتش هاي سازماندهي شده و يك  مانند دولت، پول، تجارت، ماليات، برده داري، -خصوصيت تمدن غربي را تشكيل مي دهد
اختراع كرده است.  -توسعه طلبي و جهان گشاي  ي گسترده بر پايه جنگ هاي  ي مداوم و به خدمت گيري ديگر اقوام و ملل

ورد. تمدن هاي سومري و بابلي با « سومر»تمدن 
 
سيب فراواني وارد ا

 
همچنين نخستين تمدني بود كه به محيط زيست خود ا

بياري »ز حد از زمين هاي كشاورزي پس از اختراع بهره برداري بيش ا
 
زمين ها، دشت هاي سرسبز را به بياباني كه امروز « ا

 نام دارد، مبدل ساختند.« عراق»

با گرفتن اشكال و اسامي متعدد و گوناگون و اجراي نفوذ خود بر « اخوت مار»از دوران تمدن هاي سومر و بابل به اين سو، 
نان از جمله  مذاهب و قدرت هاي سياسي

 
ن نيز در تسلسلي كه بسياري از ا

 
« مكاتب حكمت»متوالي همچنان تداوم يافت، و ا

« اخوت مار»از سوي « وسيله نقليه اي»)كه در راستاي ريشه دوانيدن در اروپا همانند « رم»مصري و يوناني، كليساي مسيحي 
رانسه كه از اواخر قرن پنجم ميالدي تا اواسط قرن ها )نخستين سلسله سالطين ف«مروونژين»مورد استفاده قرار گرفت(، 

نها مانند « معبديون»ها يا «تامپليه»هشتم بر اين كشور فرمانرواي  ي داشتند(، 
 
ها، «فراماسون»)و شاخه هاي متعدد و فراوان ا

الخره، و...( و با« مسلك مالت»، «فرقه نظامي و بيمارستاني سن ژان بيت المقدس»، «پريوره دو سيون»، «رزكروا»
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مريكا كامال مشهود «ايلوميناتي»و سازمان هاي وابسته را دربرمي گرفت.نماد « ايلوميناتي»
 
ها بر اسكناس هاي يك دالري ا

ن توسط 
 
گاه و روشن بين»است و هرمي است كه قله )برگزيدگان و نخبگان( ا

 
 -هرم« پايه كور »نوراني گرديده و بر « چشمي ا

جرهاي  ي مشابه )مردم( ساخ
 
  تسلط دارد. -ته شده استكه از ا

يين خصوصي  13است، « راهبان »شوراي بزرگ  نفره: 13شوراي  
 
را تشكيل مي « راتشيلد»راهب بزرگ كه رهبانيت و ا

 دهند.

   باالترين رده فراماسون هاي جهان سياست، اقتصاد و كليسا را شامل مي شود. اين افراد برگزيدگان  نفره: 33شوراي
يند. « نفره 300كميته »و نخبگان 

 
 به حساب مي ا

  و به منظور پرداختن به امور بانكي و تجاري بين المللي و حمايت از قاچاق  1729اين كميته در سال نفره:  300كميته
BEIMC» (British East India Merchant Company )»يا« مپاني تجاري هند شرقي انگليسك»ترياك، از سوي 

سيس گرديده است. رياست 
 
نماينده كل « كميته»را خاندان سلطنتي انگليس برعهده دارد. اين « نفره 300كميته »تا

با « راتشيلد»از طريق خانواده  نظام بانكي جهان و نيز مهمترين در ميان نمايندگان كشورهاي غربي است. كليه بانك ها
، «لرد چمبرلن»، «جرج بوش»ارتباط مي يابند. برخي اسامي شناخته شده تر اين كميته عبارتند از: « نفره 300كميته »

هنري »، «داگالس هريمن»سر »، «ادوارد هيگ»، سر «جرج لويد»پادشاه دانمارك، « فردريك نهم»، «فوربس»خانواده 
، ملكه «اليزابت دوم»موناكو، ملكه « رنيه»، پرنس «بائتريكس»، پرنسس «اوالف پالمه»، «ميترانفرانسوا »، «كيسينجر

، «هانس هاينريش واندربيلت»، بارون «تيسن بورنميسزا»، كاردينال «راتشيلد»، بارون «ديويد راك فلر»، «جوليانا»
 و...« اگوست فون ها بزبورگ« فون فينك، بارون»خانواده 

مده است كه جهاني وكلي و «ملت-كشور »به جاي قدرت رو به زوال دولت هاي :  دولت جهاني
 
ها، قدرت جديدي روي كارا

از كنترل دموكراسي بدور و محفوظ است. بدينسان، شهروندان كماكان به انتخاب نهادهاي ملي مي پردازند، در حالي كه قدرت 
زمين امروز از سوي صورتي نجومي متشكل از سازمان هاي  ي با واقعي به مراكز جديد انتقال يافته است.به عبارت ديگر، كره 

 نقش هاي اجراي  ي و يا سياسي اداره مي شود. سازمان هاي اجراي  ي خود به سه طيف قدرت تقسيم مي گردند:

 طيف قدرت اقتصادي و مالي 
 طيف قدرت نظامي و پليس 
  طيف قدرت علمي  

يد، كه عبارتند از: قدرت سياسي اين نظام توسط طبقه و رده چهارمي از 
 
، «كلوپ هاي تعمق»سازمان ها به اجرا درمي ا

مجمع »و يا « گروه بيلدربرگ»( مانند Global Leaders« )ليدرهاي جهاني»شبكه هاي نفوذي، و يا همايش هاي 
ي ميان تمامي اين سازمان ها از نزديك با يكديگر مرتبط بوده و مكمل همديگرند و هيچ رقابت «.اقتصادي جهاني داووس

ن به واسطه تعلق همزمان برخي شخصيت 
 
نها در واقع مجموعه اي را تشكيل مي دهند كه انسجام ا

 
نها برپا نيست. ا

 
ا

مين مي گردد. اين اشخاص كليدي را مي توان 
 
تلقي كرد. برخي از « اربابان جهان»هاي عضو به سازمان هاي متعدد، تا

نان 
 
نها  -«نجرهنري كيسي»)پدر( و يا « جرج بوش»مانند  -ا

 
در شمار ليدرهاي سياسي سطح باال قرار دارند. اما، غالب ا

نظام اين سازمان با نبوغ بسياري طراحي شده است. بدين گونه كه، بسياري  براي مردم عادي ناشناخته باقي مانده اند.
موريت و تكليفي واحد را دنبال مي كنند، و -كه ساختاري شبكه اي دارند -از اين سازمان ها

 
چرخه هاي »مراكز و نيز  ما

مين امنيت بيشتر و ثبات مجموعه، دو يا سه برابر گرديده اند. بدين شكل، در صورت بي « فرماندهي
 
نها در راستاي تا

 
ا

فايده و بي اثرشدن يكي از سازمان ها و يا رابط ها، كنترل كل زير تهديد قرار نمي گيرد. دقيقًا همانند اينترنت، كه نظامي 
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ن جريانات اطالعاتي مي توانند يك مركز محلي از كارافتاده را براحتي است بدون مرك
 
 «.دوربزنند»زيت واحد و در ا

 ها عبارتند از:«ايلوميناتي»راي  ي نهادهاي اج
 
  ( سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپاOCDE ياOECD سازمان هدايت كننده :)«تالنتيك

 
 AMI« )بازار نوين فرا ا

ثيرگذار MAIيا 
 
(، كه قوانين و مقررات تجارت جهاني را مشخص ساخته، از نزديك بر سياست اقتصادي كشورهاي غربي تا

ورد.گردهم مي « از اصول اقتصاد بازار پيروي مي كنند،»كشور توسعه يافته را كه  30است. اين سازمان 
 
 ا

  ( صندوق بين المللي پولFMI  ياIMFو بانك جهاني: اين دو نهاد ما ) لي اقتصاد و محيط زيست كره زمين را از طريق
وام هاي  ي كه به شرط اجراي يك سياست اقتصادي فوق ليبرال، و به زيان واقعيت هاي انساني و اكولوژيك اعطا مي 

 گردد، ترسيم مي كنند.
 ( سازمان تجارت جهانيOMC  ياWTO قوانين و مقررات تجاري جهاني را از طريق كاهش بيش از حد :) اختيار

 و يا محيط زيست، تعيين مي كند. تصميم گيري كشورها در زمينه اقتصاد
 
   كه دولت اتحاديه اروپاست. اعضاي اين كميسيون انتخاب نمي شوند، و «(: كميسيون بروكسل»كميسيون اروپا )يا

نان قرار نمي گيرند.
 
 مردم نيز هرگز در جريان نتايج تصميم گيري هاي ا

  
كه تحت هيچ كنترل دموكراتيكي قرار ندارد، انتقال داده « كميسيون»از قدرت كشورها به اين  بخش هاي فزاينده اي

يد، قوانين اروپاي  ي هستند(. 80شده است )
 
 درصد قوانيني كه در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به اجرا درمي ا
پ و با هدف خارج ساختن انتقال بخش هاي  ي از حاكميت كشورها از سوي سياستمداراني از جناح هاي راست و چ

بخش مهم و اساسي تصميمات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي از حيطه اختيارات تصميم گيري عمومي، انجام 
خود تمامًا زير نفوذ البي هاي صنعتي قرار دارد كه الهام بخشان بزرگ « كميسيون اروپا»عالوه بر اين،  پذيرفته است.

( تعيين European Round Table« )ميزگرد اروپا»سياست اروپا با همكاري نزديك قوانين و مقررات اروپاي  ي هستند. 
ورد. 

 
در تمامي تصميمات بزرگ « ميزگرد اروپا»مي گردد كه سران بزرگ ترين شركت هاي چند مليتي اروپا را گردهم مي ا

ي اروپاي  ي به شركت هاي اقتصادي، مالي، اجتماعي و يا زيست محيطي شراكت دارد. و باالخره، بسياري از كميسرها
چند مليتي و يا شبكه هاي نفوذي طرفدار ليبراليسم و جهاني سازي بسيار وابسته اند.از ديگر سو، بسياري از كميسرهاي 

)رئيس كنوني « خوزه مانوئل باروسو»قرار دارند، كه « بيلدربرگ»اروپاي  ي در شمار اعضاي گروه بسيار قدرتمند 
رومانو »، «(قانون بولكشتاين»)كميسر اروپا، باني « فريتز بولكشتاين»ابق پرتغال(، كميسيون اروپا، نخست وزير س

)رئيس سابق كميسيون اروپا، نخست « ژاك سانته»)رئيس سابق كميسيون اروپا، نخست وزير سابق ايتاليا(، « پرودي
« پاسكال المي»، «(گات»پا براي )معاون كميسيون، مذاكره كننده سابقه ارو « ليون بريتان»وزير سابق لوكزامبورگ(،سر 

مده در ماده 
 
مستردام» 133)مسوئل تغييرات به وجود ا

 
ن، انتقال اختيارات كشورهاي عضو به « معاهده ا

 
كه هدف از ا

« اديت كرسون»بوده است(، » MAI»يا» AMI»در زمينه مذاكرات و امضاي معاهدات اقتصادي از نوع « كميسيون»
، «(اشنايدر»خست وزير اسبق و وزير سابق بازرگاني فرانسه، عضو سابق هيئت مديره ، ن«كميسيون اروپا»)عضو سابق 

رومانو »)معاون كنوني مجلس سناي ايتاليا، وزير سابق امور اروپاي  ي و تجارت خارجي در دولت دوم « اما بونينو»
اري در دوران رياست ميالن، كميسر مسوئل رقابت تج« بوكوني»)رئيس كنوني دانشگاه « ماريو مونتي»، «(پرودي

سيس گرديده است(،  2005اروپا كه در سال « مركز يا اتاق تفكر»، يك «بروگل»و از مسوئالن « رومانو پرودي»
 
تا

)وزير ايالتي بلژيك از جناح سوسياليست ها، كميسر اسبق اروپا در « كارل وان ميرت»بلژيكي، « هانس وان دن بروك»
)رئيس بانك فنالند و عضو هيئت مديره بانك مركزي « اركي ليكانن»(، 1999و  1994امور رقابت تجاري بين سال هاي 
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)سياستمدار « ريت بيرگارد»فنالند، عضو اسبق كميسيون اروپا( و « صندوق بين المللي پول»اين كشور، رئيس 
نانند.

 
 دانماركي، عضو اسبق كميسيون اروپا در امور محيط زيست(، ازجمله ا

 
به زبان انگليسي( يك توافق بين المللي است كه به طور «) MAI»به زبان فرانسه ( يا« ) AMI»شايان ذكر است كه

مده و « سازمان همكاري و توسعه اقتصادي اروپا»تحت نظارت  1995كاماًل پنهان و محرمانه از سال 
 
به اجرا درا

ن خطري بي سابقه براي دموكراسي محسوب مي شود. رسانه ها كه اغلب به چ
 
ندمليتي هاي طرفدار اين پيامدهاي ا

 توافقنامه تعلق دارند، درمورد وجود و محتواي اين معاهده پيوسته سكوتي خارق العاده اتخاذ كرده اند.
ن « AMI»اصل عمده

 
برپايه ايجاد مجموعه اي حقوق براي چندمليتي ها، به زيان دولت ها و مردم استوار است، بي ا

ن كمترين اجباري را براي اي
 
ورد.در بانك مركزي اروپا)كه درازاي ا

 
( نيز اشخاصي را مي يابيم BCEن شركت ها به وجود ا

« ويم دويسنبرگ»)رئيس بانك مركزي اروپا(، « ژان كلود تريشه»قرار دارند. مانند: « بيلدربرگ»كه در شمار اعضاي گروه 
)عضو هيئت مديره « ايسينگ اوتمار»، «(ندرالندشه بانك»)رئيس سابق هيئت مديره بانك مركزي اروپا، رئيس سابق 

 )عضو كميته اجراي  ي اين بانك(.« توماسو پادوا شيوپا»بانك مركزي اروپا( و 
 
سازماني است كه قدرتمندترين و ثروتمندترين مردان  ( :World Economic Forumمجمع جهاني اقتصاد )¤ 

و نفوذ كانديدا در زمينه اقتصادي،  كره زمين را دربرمي گيرد. معيار پذيرش در بطن اين شبكه، سطح قدرت، ثروت
هرساله در پايان ماه ژانويه « مجمع اقتصادي جهان»سياست بين المللي، تكنولوژي و يا رسانه هاست. نشست عمده 

سوئيس انجام مي پذيرد. درسراسر طول سال نيز، مهمترين اعضاي اين سازمان ازطريق يك شبكه برتر « داووس»در 
نها اجازه مي دهد در هر لحظه Wellcom«)ولكام» كنفرانس ويدوئي  ي به نام

 
( با يكديگر درارتباط اند. اين شبكه به ا

 پيرامون تصميمات مهم جهاني با هم به مشورت بنشينند.

  :و « ديويد راك فلر»به طور مشترك توسط  1973يك نهاد تعمق بين المللي است كه در سال  كميسيون سه جانبه
بنيان نهاده شده است. اين نهاد سران سه منطقه «( جيمي كارتر»سابق رئيس جمهور )مشاور « زبيگنيو برژينسكي»

ورد.
 
مريكاي شمالي، اروپاي غربي و ژاپن را گردهم مي ا

 
 اقتصادي عمده، يعني ا

 (شوراي روابط خارجيCFR: )  مريكاي  ي است كه از رهبران سياسي و يا اقتصادي رده باال )مانند
 
جرج »سازماني ا

، رئيس شوراي روابط خارجي( تشكيل شده است. شوراي «ديويد راك فلر»و يا « نري كيسينجره»پدر، « بوش
« اتو المسدورف»)نخست وزير اسبق فرانسه(، « ميشل روكار»( شامل نمايندگان خارجي مي شود، مانند: CFRمشورتي)

لمان(، 
 
)رئيس گروه مطبوعاتي « كانراد بلك»)نخست وزير اسبق كانادا( و يا لرد « برايان مالروني»)وزير اسبق داراي  ي ا

 «(.بوش»و از نزديكان دولت « هولينگر»
 
سيس گرديده و بدون شك قدرتمندترين شبكه نفوذي است.  1954اين گروه در سال  گروه بيلدربرگ:¤ 

 
گروه »تا

از دانشمندان شخصيت هاي  ي از تمامي كشورها، رهبران سياسي، اقتصادي، مالي، رسانه ها، و نيز تعدادي « بيلدربرگ
ورد. از ديدگاه اين افراد كه پيرامون شبكه هاي قدرت به تحقيق مي پردازند، 

 
گروه »و دانشگاهيان را گردهم مي ا

 است.« ديويد راك فلر»، «گروه بيلدبرگ»است. رئيس و بنيانگذار مشترك « دولت واقعي جهاني»، «بيلدربرگ
مريكا« گروه بيلدربرگ»كشورهاي عضو 

 
لمان، اتريش، عبارتند از: ا

 
، كانادا، انگليس، فرانسه، بلژيك، سوئيس، هلند، ا

 ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، نروژ، سوئد، دانمارك، فنالند، لوكزامبورگ، ايرلند و بسياري كشورهاي ديگر.
ري ، يك باشگاه تعمق است كه قدرتمندترين و پرنفوذترين اعضاي طبقه رهب«قرن »( : به معناي Le Siecleلوسيكل)¤ 
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ورد. مسوئالن سياسي، رؤساي شركت هاي بزرگ و روزنامه نگاران رسانه هاي 
 
« انديشه ساز»كشور فرانسه را گردهم مي ا

ن قرار دارند.
 
 در شمار اعضاي ا

 
پس از كمك فراوان به  1999است. اين سازمان در سال « لوسيكل»سازماني بسيار مشابه  بنياد سن سيمون:¤ 

 چپ فرانسه به ليبراليسم، منحل گرديد.تغيير گرايش ايدوئلوژيك 
ن است. « شوراي روابط خارجي»نوعي  ( :IFRIمؤسسه روابط بين الملل فرانسه)¤ 

 
اما از نوع فرانسوي ا

سياستمداراني با گرايشات چپ و راست، رؤساي شركت هاي بزرگ، روزنامه نگاران وبرخي دانشگاهيان اعضاي اين 
 مؤسسه را تشكيل مي دهند.

 . رهبران سياسي و اقتصادي عمدتًا اروپاي  ي است.جوامع مخفي و زيرزميني« باشگاه تعمق»يك  رم:كلوپ ¤ 
ن قدرتمندان جهان به منظور شركت در مراسمي عجيب  بوهميانز كلوپ:¤ 

 
جامعه اي زيرزميني و مخفي است كه در ا

يند
 
اربابان »ن و اعضاي سازمان هاي شركت كنندگا. و غريب كه رنگ شيطان پرستي به خود گرفته اند، گردهم مي ا

نان خصوصيات مشتركي نقش بسته است، « جهان
 
به راستي چه كساني هستند؟ مي توان گ فت، بر خطوط چهره ا

مانند: حيله و تدبير، هوش سرشار، سنگدلي و قساوت، عزم راسخ، بي شرمي و وقاحت، بي تفاوتي كامل نسبت به 
و لذت توصيف ناپذير تعلق به قشر برگزيدگان و نخبگان و  «(كند!هدف وسيله را توجيه مي )»مسائل اخالقي 

 ازجمله شخصيت هاي ذيل را مي بينيم:« خودخوانده»مشاهده جهان از فراز و قله هرم...و در شمار اين اربابان 
ي ان اس(، »، رئيس «نيكسون»)وزير خارجه « هنري كيسينجر»

 
سوشيتس ا

 
پدر )رئيس جمهور « جرج بوش»كيسينجر ا

مريكا، رئيس ا
 
كرديت »، مديركل بانك «الف»)رئيس سابق « فيليپ ژافره»(، 1977تا  1976در سال هاي « سيا»سبق ا

گريكول
 
نيلي»، «(ا

 
بانك »)رئيس سابق بانك جهاني، رئيس اسبق « ميشل كاندوسو»، «(فيات»)رئيس « جوواني ا

ندروئتي»زي اروپا(، ، رئيس بانك مرك«بانك فرانسه»)رئيس « ژان كلود تريشه»، «(فرانسه
 
سال 30)مردي كه « جوليو ا

بر ايتاليا حكومت كرد و در بسياري از رسواي  ي هاي مرتبط با مافيا، فراماسون ها و بمب گذاري هاي راست افراطي در 
مريكا،  قبلیبق حزب دموكرات، وزير خارجه )سناتور سا« هيالري كلينتون»دست داشت(،  1970سال هاي دهه 

 
ا

)رئيس سابق بانك جهاني(، « جيمز ولفنسون»)نخست وزير سابق انگليس(، « توني بلر»، «(ينتونبيل كل»همسر 
)صدراعظم « فرانتس فرانيتسكي»)رئيس مايكروسافت(، « بيل گيتس»، «(چيس منهتن بانك»)رئيس « ديويد راك فلر»

لمان(، « دويچه بانك»)رئيس هيئت مديره « هيلمار كوپر»اسبق اتريش(، 
 
)عضو شوراي روابط « برژينسكيزبيگنيو »ا

(، « AMI»)كميسر اروپا و طرفدار سرسخت« پاسكال المي»، «(جيمي كارتر»خارجي، مشاور سابق رئيس جمهور 
فورتيس »)رئيس « موريس ليپنز«(. »برلوسكني»، حزب «فورتزا ايتاليا»)وزير داراي  ي ايتاليا، نماينده « جوليو ترمونتي»

 و...«( بانك
  

گاهی اوقات حقیقت از افسانه هم عجیب تر  : تاجدار گانه  خاندان ایلومیناتی)شورای سیزده 13اسامی 
همان طور که به دوستان قول داده بودیم اسرار هرم قدرت را با مالحظه کمتر خواهیم گ فت تا شما عزیزان .هست

قدرت قرار دارند که خدای انها همان خاندان شیطان پرست در راس هرم  سیزده .بیشتر در جریان توطئه ها قرار بگیرید
تک چشم راس هرم هست و افراد جدیدی که وارد ایلومیناتی میشوند و به خدمت انها در میایند ریاضت ها و مناسک 
فشرده ای را انجام داده و به ستایش شیطان پرداخته تا بندگی و بردگی خود را به ایلومیناتی اثبات کنند اما این سیزده 

چه زمانی و چطور صاحب قدرت شدند ؟؟چه نیروی  ی انها را هدایت و نگهداری کرده است همان طور که خاندان از 
خاندان صاحب هشتاد درصد ثروت جهان متمدن ما هستند و با تمام قدرت از پروژه صهیونیسم و  13شما میدانید این 

 . به قدرت رساندن دجال حمایت میکنند
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درصد زمین های اسراییل هستند گ فته میشود تماما یهودی االصل هستند اما در  80دو خاندان روچیلد و راک فلر صاحب 
انجمن نسب شناسی  حقیقت همه شیطان پرست هستند و یک خانواده واحد را تشکیل میدهند برای رهبری بر جهان ما

ماری را اعالم کرده که بسیار جالب هست
 
وزاده خود با دیک چینی اقای جورج بوش دجال در نهمین عم امریکا به تازگی ا

عموزاده هستند اقای اوباما در هشتمین نسل قبل خود با دیک چینی عموزاده هستند همچنین بوش در هفتمین نسل قبل 
خود با لینکن عموزاده هستند و جان کری با بوش در نهمین نسل خود عموزاده هستند همچنین این نسب شناسی به افرادی 

همچنین امار نسب شناسی این موسس اعالم کرده . میرسد که از اعضای مهم ایلومیناتی هستندچون سلن دیون و مدونا نیز 

سابق امریکا نسب عموزادگی دارد اقایان جورج بوش پدر و پسر جرالد فورد جیمز  باراک اوباما با شش ریس جمهور 
یک خاندان یک حکومت و . اوندی داردهمچنین خاندان سلطنتی بریتانیا نیز رابطه عموزادگی و خویش مدیسن و هری تورمن

یک خانواده شیطانی تحت حمایت و رهبری دجال برای حکومت بر جهان امروز ما وجود دارد همه این حاکمان از یک نسل 
یا این نسل در قرن حاضر ساخته شده؟؟ هرگز

 
این نسل در ابتدا حکومت سراسری  شیطانی هستند و یک خانواده هستند اما ا

کردند و قوانین ر باستان مستقر کردند و هزاران سال از طریق مصر باستان با سلسله فراعنه بر دنیا حکومت خود را در مص
را بر دنیا حاکم کردند در هنگام ازدواج درون خانوادگی ازدواج میکردند تا ثروت و قدرت در خانواده بماند و خود را  شیطانی

خدا یا فرزند خدا میدانستند اما با مرور زمان امپراطوری انها رو به افول گذاشته و انها حکومت سراسری خود را به امپراطوری 
ریق این امپراطوری بر جهان حکومت کردند و جالب هست بدانید همان قوانین شیطانی و مقدس روم در اروپا بردند و از ط

کاباالی  ی در امپراطوری روم هم بر قرار بوده و امپراطوران روم هم خود را خدا یا فرزند خدا دانستند و هزارن الهه و بت را 
میالدی به نفع خود تحریف کردند و مسیح را فرزند  325میپرستیدند پس از ظهور مسیح او را متوقف کردند و دین مسیح را از 

خدا نامیدند اما پس از چند قرن این امپراطوری هم از بین رفت و حکومت سراسری این خاندان ها به انگلیس رفته و از قرن 
د و جالب هست میالدی انگلیس بی هویت به بریتانیای کبیر تبدیل شد و بزرگ ترین امپراطوری تاریخ بشر را به وجود اورن 9

بدانید در این امپراطوری خاندان سلطنتی مانند اجداد فراعنه خودشان ازدواج درون فامیلی میکردند تا قدرت درون خانواده 
این جریان و خانواده حکومت سراسری خود را به ایاالت متحده امریکا برده و از انجا به جهان  19بماند اما با شروع قرن 
امبر ابلیس و این خاندان شیطانی تحت حمایتش باید به سرزمین تسپ 11و بعد از جنایات  2001حکومت کردند تا سال 

مقدس یا همان بیت المقدس )اسراییل( میرفت و با ساخت معبد دروغین سلیمان و تخریب مسجد االقصی اخرین مرحله از 
ول هزاران سال گذشته یک خاندان و یک در ط .این بازی شیطانی را اجرا کنند و اماده ظهور مسیح دروغین خود باشند

دودمان شیطانی بر دنیای ما حکومت کرده و همواره قدرت را در دست داشته و به اجرای دستورات شیطان پرداخته و همواره 
یین های بت پرستی و مراسم قربانی هر چه بیشتر مردم جهان را فریب داده اند

 
گ فته شده .  با به راه انداخت جنگ و ساختن ا

 . شیطان زنده وفعال هست و ما مردم منتخب او هستیم و او را میپرستیم…(توسط خاندان های ایلومیناتی)روچیلد راک فلرو 

سال پیش در بابل پرستش میشده است، یکی از اقوامی که در بابل  6000است که حدود  semiramis نام الهه ایلومیناتی
ها بوده اند امروزه یکی از قدرتمند ترین و ثروتمندترین خاندان  Merovingian بوده وبرای این الهه مناسک انجام میداده

نهاده ونسب خود را به این قوم باستان میرساند این خاندان که به شدت سری  Merovingian های ایلومینیتی نام خود را
هرم قدرت ماسونی هستند مجموع تاجدار هستن در  13و مخفی هستن بعد از خاندان سلطنتی بریتانیا در رتبه دوم از شورای 

ها الهه هستن وسعی در زنده کردن اقوام بت  10تاجدار را ایلومیناتی میگویند و زیر این نام مخفی شده و دارای  13شورای 
یک ماهواره روسی تصاویری از شهر بابل در عراق نشان داد که تعدادی از سربازان  2006پرست باستان هستند. در سال 

ورده  امریکای  ی به
 
دور یک زمین حلقه زده اند و پس از مناسکی با حفاری زمین یکی از بت های مدفون شده باستان را بیرون ا

ن را به امریکا منتقل کردند
 
ظاهرًا  1776در سال « ایلومیناتِی باواریا»ایلومیناتی و نهادهای اجرای  ی: محفل. و با عزت واحترام ا

تحت  را بر پایۀ نابودی ادیان و دولتها، الغای مالکیت، و تشکیل حکومت واحد جهانیبا انشعاب از فراماسونری فعالیت خود 
ن از فراماسونهاي درجۀ 

 
غاز کرد. سازمان ايلوميناتي فراتر از فراماسونري است و مدارج اعضاي ا

 
باالتر  33فرمانروای  ی یک تن ا
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بری شان با خاندان روچیلد)راتشیلد( است. از ميان است. ايلوميناتي ها از سيزده خانوادۀ ثروتمند تشكيل شده اند كه ره
اشاره كرد. ليست اين خاندانها در ك تاب  Onassisو  Astor ،Rockefeller  ديگر خاندانهاي ايلوميناتي مي توان به

مده است. Fritz Spring Meier ، نوشتۀ «دودمانهای ایلومیناتی»
 
 ا

مریکای شمالی اند.  خاندان یهودِی روچیلد از اواخر قرن هجدهم تا به
 
امروز، سالطین بی تاج و تخت اروپای غربی و ا

به « نماد گمشده»فراماسونها که امروز با نزدیک شدن به تحقق اهداف نهای  ی خود پرده پوشی را به کنار نهاده اند، در ک تاب 
نها پنهانی، سازمان برادری شان را در عمق ماس»...معرفی محفل ایلومیناتی می پردازند: 

 
ونها از نو بنا نهادند؛ نوعی تشکیالت ا

نها سپس از ارتباطات جهانی ماسونها استفاده کردند تا نفوذشان را در دنیا گسترش 
 
مخفی در درون تشکیالت مخفی دیگر. ا

مریکا شدند و حکومتی تشکیل دادند که بخش 
 
نگاه متوجه ا

 
دهند. ایلومیناتی ها در اروپا به قدرت زیادی دست یافتند و ا

ن فراماسون بودند؛ جرج واشنگ تن، بنجامین فرانکلین و... ایلومیناتی ها از این فرصت استفاده کرده و بانکها اعظ
 
م اعضای ا

مین می کرد بنا نهادند
 
نها را تا

 
قهرمان رماِن دن براون هدف اصلی این تشکیالت «. و دانشگاهها و صنایعی را که هدف غای  ی ا

فرینش »را این گونه بیان می کند: 
 
یک حکومت جهانی ، نوعی نظام جهانی سکوالر و غیر مذهبی... یک نظام جهانی تازه ا

مده است: «. براساس دیدگاههای ایلومیناتی
 
در اینجا لنگدان به ثروت ایلومیناتی فکر کرد؛ ثروت کهن »در ک تاب همچنین ا

 «.فراماسونهای باواریای  ی، سلسلۀ روچیلد، بیلدربرگرها و...

للی بود که از طریق انباشت سرمایۀ تاراج شده در تهاجم استعماری اروپا، به قدرتی بی رقیب بدل شد و همین شبکۀ بین الم
در قلب اشرافیت جهانی معاصر جای گرفت. بنیاد روچیلد واپسین نماد اقتدار و ثروت این کانون است. برادران روچیلد در 

غاز، در کشورهای گوناگون اروپا به بانکداری و صّرافی پ
 
نها پس از ا

 
رداخته و ارتباط عمیقی با دربارهای اروپای  ی داشتند. ا

خاندان روچیلد، »مدتی، توانستند نبض اقتصاد اروپا را در دست گیرند. دایره المعارف بریتانیکا دربارۀ این خانواده می نویسد: 
ثیر فراوانی بر اقتصاد و ب

 
ه طور غیر مستقیم بر تاریخ سیاسی اروپا مشهورترین سالطین بانکدار اروپا، در دویست سال اخیر تا

. انقالب فرانسه و جنگهای ناپلوئن وضعیت روچیلدها را به شدت ارتقا داد. ناتان 1959، چاپ 574، ص19جلد-«نهاده اند
در این زمان بیشتر «. برابر شده است 2500ثروتش از زمان ورود به انگلیس تا پایان جنگهای ناپلوئنی »روچیلد گ فت: 

ت مالی انگلستان با سراسر قاّرۀ اروپا از طریق دفاتر بنیاد روچیلد انجام می شد. از همین دوران است که روچیلدها به مبادال
، خاندان روچیلد ثروتی اندوختند که از مجموع ثروتهای 1850عنوان پادشاهان یهود شهرت یافتند. به تدریج تا سال 

مریکای  ی به عنوان پیشگامان استخراج نفت در خاندانهای سلطنتی اروپا بیشتر بود. نام روچ
 
یلدها در کنار نام راک فلرهای ا

سهم پس از بریتیش پترولیوم، بزرگ ترین غارتگر نفت ایران پس از کودتای  14خاورمیانه و روسیه شهرت دارد. رویال داچ شل با 
مریکانا دربارۀ روچیلدها می نویسد:  28

 
نها »...مرداد بود. دایره المعارف ا

 
در قرن بیستم نیز بر اندوختۀ مالی و صنایع گسترده ا

سیا امتداد دارد
 
ن از اروپا تا ا

 
امروز از «. ای کنترل داشته و یک نیروی اساسی در اقتصاد جهان محسوب می شوند که منافع ا

هن و حمل و نقل هوای  ی اروپا و... به روچیلدها تعلق د
 
روچيلدها پس از  ارد.بزرگ ترین شرک تهای بیمه گرفته تا شبکه های راه ا

جنگ جهانی اول به طور منظم سرمایه های الزم برای مهاجرت و اسکان یهودیان در فلسطین اشغالی را فراهم نمودند. 
ادموند روچيلد، رئيس شاخۀ فرانسوي روچيلدها به تنهاي  ي بيش از هفتاد ميليون فرانك طال به اين كار اختصاص داد. 

از دولتها را كنترل كرده و سياستمداراني كه به ظاهر قدرتي در دست دارند در حقيقت كارمندان  خاندانهاي ايلوميناتي بسياري 
نها مي باشند. خاندانهاي ايلوميناتي در حفظ اصالت خود از نسلي به نسل ديگر بسيار دقيق هستند.

 
 ا


