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  سخن ناشر

شك باالترين و واالترين عنصري كه در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد،               بي«

اساساً فرهنگ هر جامعه، هويـت و موجوديـت آن جامعـه را             . فرهنگ آن جامعه است   

دهد و با انحراف فرهنگ، هرچنـد جامعـه از بعـدهاي اقتـصادي، سياسـي،                  تشكيل مي 

اي   اگـر فرهنـگ جامعـه     . تهي است   وي باشد، پوچ و ميان    صنعتي و نظامي قدرتمند و ق     

وابسته و مرتزق از فرهنگ غرب باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانـب مخـالف                 

شود و موجوديـت خـود را در تمـام            كند و باالخره در آن مستهلك مي        گرايش پيدا مي  

  ).١٦ص: ١٥، صحيفه نور، ج )ره(امام خميني(» دهد ابعاد از دست مي

توانـد   هـاي واالي فرهنگـي مـي     اقتصادي و يا سياسي بدون توجه به ارزش  ةرشد و توسع  

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و    . موجب سستي و اعوجاج در اصول اعتقادي و ملي جامعه شود          

هـاي علمـي بـا     هاي پژوهشي و نيز برگـزاري نشـست        ارتباطات با انجام تحقيقات و طرح     

گـزارش  « نتايج حاصـل در قالـب        ة و ارائ  يژوهشپ و ترجمه متون     اصحاب علم و فرهنگ   

  . كند هاي اصيل فرهنگي مي ، تالش خود را مصروف گسترش ارزش»كتاب«و يا » پژوهش

ريـزي    گيري از توان علمي پژوهشگران بتوان گـام مـؤثري در برنامـه              اميد است با بهره   

  . كشور برداشتةجامع توسع

هـاي سـري گـروه        گزارش نشست (ي  الملل  توطئه گران بين  «کتاب  ترجمه   ،اثر حاضر 

كه در قالب كتاب در اختيـار    است  وحيدرضا نعيمي     ترجمه    به  تـاکر   جيم  ليفٔتا »بيلدربرگ

  .گيرد مندان قرار مي عالقه

هـاي   ديـدگاه كننـدة   حاضر لزومـاً مـنعكس  كتاب شود مطالب مندرج در    يادآوري مي 

  .پژوهشگاه نيست

  پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ديباچه
نوشته کريستوفر بولين
١ 

  زندگي در خفا
 بيلدربرگکنندگان  تعقيب يکي ازبا

٢  

نخـستين  .  شـروع کـردم    ٣اليت  اسپاتپسند    ، کارم را در مجلة عوام     ۲۰۰۰در ماه ژوئن سال     

 به نـام    کار  ، گزارشگر ارشد مجله در نشست ساليانة گروهي پنهان        ٤تاکر  مأموريتم همراهي جيم  

چيزهـايي   آنکـه    با وجـود  . شد  ستاره نزديک بروکسل برگزار       در هتلي پنج  که  بود  بيلدربرگ  

هاي  گزارش.  از اين گردهمايي سري بسيار اندک بودمدربارة بيلدربرگ شنيده بودم، اطالعات

توانستند بـا هـم       دانستم چگونه چنين افراد سرشناسي مي       قبلي جيم را خوانده بودم، اما نمي      

  .نيايدذکري از آن در مطبوعات روز به ميان مالقات کنند بدون آنکه 

گونه بود که در خالل چهار سال آتي در نشست ساليانة بيلدربرگ شرکت کردم و از  اين

 عکس گرفتم که هر سال پشت درهاي اي مداران، دالالن قدرت و بانکداران نخبه سياست

                                                           
1. Christopher Bollyn 
2. Bilderberg 
3. The Spotlight 
4. Jim Tucker 



 المللي گران بين توطئه  ■  ۱۴

 

ترين مسائل صحبت  هموراست دربارة م شدند تا رک بسته و با تدابير شديد امنيتي جمع مي

  .گذارد مسائلي که بر زندگي همة ما تأثير مي ،کنند

 که وارد سويس شدم، به نصيحت جيم گـوش کـردم و طبـق برنامـة                 ۲۰۰۰ مه   ۳۱روز  

، شهري نزديک بروکسل، پايتخت بلژيک رفـتم و در          ١به ژنوال . کاري عادي وي عمل کردم    

اما به مـن گفتنـد فقـط يـک          .  کردم  اقامت ٢مکان برگزاري نشست آن سال در شاتو دو لک        

توانم بمانم، چون اين اقامتگاه چندين ميليون دالري دربست براي اقامت گروهي از  شب مي

  .افراد مهم در روزهاي آخر هفته قرق شده بود

کـنم کـه مؤيـد        در محوطه و راهروها سروگوشي آب دادم تا ببينم آيا شواهدي پيدا مي            

  آنکـه  با وجود . شود  که نشست بيلدربرگ در اينجا برگزار مي      اطالعات تاکر باشد مبني براين    

دانند، گروهي که قرار بود در چهـار       کردند چيزي دربارة اين گروه نمي       کارکنان هتل ادعا مي   

هاي کنفرانس را به سـرعت آمـاده          که اتاق ديدم    ميروز آينده اين هتل را به اشغال درآورد،         

 دربارة اهميت افرادي که     وگو  گفتيه شده است از     کردم به کارکنان توص     کنند و حس مي     مي

  .يافتند، اجتناب کنند آخر هفته در آنجا حضور مي

  .طور است ام، هميشه همين طور که آموخته همان

اما صبح روز بعد بود که تدريجاً متوجه شدم اين گروه اسرارآميز براي محـصور کـردن                 

  .کند مکان برگزاري نشست چه کارهايي مي

 از پنجره به بيرون نگاه کردم، گروهي از مأموران ويـژة امنيتـي را ديـدم کـه                   هنگامي که 

  .رسيد اتفاق مهمي در شرف وقوع است به نظر مي. زدند اطراف در ورودي هتل قدم مي

روي بـه کنـار        را برداشتم و براي پياده      کيف دوربين . پس از صبحانه، هتل را ترک کردم      

اي  گذشت و آن دورتر، پارک و درياچه  از برابر هتل ميمسيري بود که مستقيم. درياچه رفتم

ابتـدا فکـر    . چندين رديف صندلي با آرايش مناسبي در برابر هتل قرار داشـت           . کوچک بود 

                                                           
1. Genval 
2. Chateau du Lac 
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روي   گذشت، افراد بيـشتري در برابـر هتـل پيـاده            کردم تنها هستم، اما هر چقدر از صبح مي        

 عمـومي بـود،      در بلژيـک تعطيـل     ود و چـون ايـن روز       ب ۲۰۰۰ ژوئن   ۱ پنجشنبه   .کردند  مي

طور که دوربـين بـه دسـت جلـوي هتـل              همان. بسياري از افراد محلي سر کار نرفته بودند       

 بلژيکي فکر ينگار روزنامه. آنجا چه خبر استکه پرسيدند  نشسته بودم، رهگذران از من مي

ـ      مـن کـه نـسخه     .  در هتل اقامت کـرده اسـت       يکرد تيم فوتبال مشهور     مي ب هـايي از مطال

 قرار   دربارة گروه بيلدربرگ به همراه داشتم، توضيح دادم گروهي بسيار متفاوت اليت  اسپات

به او گفتم اين گروه متشکل است از افرادي مانند بئـاتريکس            . است در اين هتل اقامت کند     

جمهـور سـابق      ، هنري کيسينجر، ديويد راکفلر و شايد حتي بيل کلينتون، رئـيس           ١ملکة هلند 

مردم محلي بسيار . نگار بعداً برگشت و گزارشي دربارة بيلدربرگ نوشت ن روزنامهاي. آمريکا

چنـد زن   . پرسيدند چه کـسي آمـده اسـت         مدام مي را ببينند و    مند بودند افراد مشهور       عالقه

آمريکايي که عضو باشگاه آمادگي جسماني هتل بودند، پـس از ديـدن مطالـب مربـوط بـه                   

، وکيل مشهور، مـشاور سياسـي و رازدار کلينتـون را            ٢کجردن کوچ . بيلدربرگ، ورنون اي  

صـحبت  بـا تلفـن     آنها جردن را در جکوزي ديده بودند که حوله به تن داشت و              . شناختند

 در ايالـت    ٣هاي ناشي از تيراندازي، در بيرون متلي در شـهر فـورت ويـن               جراحت. کرد  مي

  .شد ، روي بدن وي ديده مي۱۹۸۰اينديانا در سال 

بر در ميان مردم محل پخش شد که افراد قدرتمند جهان واقعاً بـه شـاتو دو                 وقتي اين خ  

هـر وقـت ماشـيني      . اند، جمعيتي تدريجاً در امتداد مسير مقابل هتـل گـرد آمدنـد              لک آمده 

مـردم  . فتو در موقعيت مناسـب قـرار بگيـرم    کردم براي عکاسي با لنز تله      رسيد، سعي مي    مي

کردند چه کـسي   گفتند فکر مي اغلب به من مي» و کي بود؟ا«پرسيدند،  آمدند و از من مي     مي

  .اند را ديده

کـه مـأموران امنيتـي      ديـدم   بردنـد، امـا       گونه لذت مي     هواي مهماني  و مردم محل از حال   

                                                           
1. Queen Beatrix of Holland 
2. Vernon E. Jordan Jr.  
3. Fort Wayne 
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 را  هاهاي آن   اين جمعيت غيرمنتظره نقشه   . بيلدربرگ از منظرة برابر هتل بسيار ناراحت بودند       

با توجـه بـه     . بيلدربرگ به هتل کامالً به هم ريخته بود       ي  ها  مهمانسروصداي    براي ورود بي  

 توانستند بدون جلب توجه بيـشتر بـه         ها نفر از مردم در مقابل هتل، مأموران امنيتي نمي          حضور ده 

 ١گاسـلينگ   کنندگان بيلدربرگ مانند توني     گروهي از تعقيب  . کار، کاري انجام دهند     اين گروه پنهان  

 کنـار در ورودي     ، دوربين بـه دسـت     ،د و حتي پسري جوان    اهل انگليس آنجا حضور داشتن    

  .ثروتمند و معروف عکس بگيردهاي  مهمانکوشيد از  منتظر ايستاده بود و مي

وقتي اول وقت به هتل رسيدم، ديدم دو چـادر کنـار در     . روز بعد اوضاع تغيير کرده بود     

در نتيجه  . شد  رها مي رسيد، وارد يکي از چاد      وقتي خودرويي مي  . ورودي هتل برپا شده بود    

با توجـه بـه آنکـه قـرار بـود کلينتـون،             . شدند  وارد هتل مي  شوند  ديده  آنکه  مسافران بدون   

 ٣ در نزديکي مرز آلمان با بلژيک جايزة شارلماني        ٢جمهور سابق آمريکا، در شهر آخن       رئيس

  .شد سروکلة وي براي مالقات با گروه بيلدربرگ پيدا شود بيني مي دريافت کند، پيش

، مـدير   ٤دويـچ . جـان ام  . ظهر، اعضاي بيلدربرگ تدريجاً براي هواخوري بيرون آمدنـد        

، همراه با دو آمريکـايي  بودسابق سازمان اطالعات مرکزي آمريکا که در بلژيک به دنيا آمده            

دويـدم و     ور مـي    ور و آن    اين. ديگر بيرون آمد و مستقيم در ديدرس دوربين من قرار گرفت          

تـا  . زدنـد، عکـس بگيـرم       هايي که نزديک درياچـه قـدم مـي          راد و گروه  کردم از اف    سعي مي 

گرفتم، کاري از مأموران امنيتي بيلدربرگ ساخته نبـود؛ ايـن             که سر راه کسي قرار نمي      زماني

کـه    درحـالي . سپس دو نفر از چادر ورودي بيرون آمدنـد        . ي عمومي بود  ها  مکانمسير جزو   

 به سرعت به طرف حياط کنار هتل        ،حاطه کرده بودند  مأموران امنيتي اطراف اين دو نفر را ا       

 ةباز بـدنام در عرصـ       جورج سوروس، بورس  : اين دو شخصيت بيلدربرگ را شناختم     . رفتند

. وزير سابق سوئد و فرستادة ويژة سازمان ملل متحد در بالکان            ، نخست ٥پولي، و کارل بيلت   

                                                           
1. Tony Gosling 
2. Aachen 
3. Charlemagne Prize 
4. John M. Deutch 
5. Carl Bildt 
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. ، مؤدبانه با بيلت صحبت کـردم      رفتند  طور که اين دو نفر به سوي حياط کنار هتل مي            همين

  :نپرسيدماصلي را مطلب خواستم به او بربخورد،  من که نمي

  »دانيد؟ هاي شوروي با کشتي استوني چه مي  دربارة قاچاق سالح،آقاي بيلت«

، که اين کشتي غـرق      ۱۹۹۴ سپتامبر   ۲۸روز  . خورد ميه  کّ ي اين پرسشي بيلت مسلماً از    

  .وزير سوئد بود  نخست نفر را گرفت، وي۸۵۲جان شد و 

سوروس از اينکه در کنار بيلت از وي عکس بگيرند، که در سمت فرستادة ويژة دبيرکل        

بيلـت بـه    . کـرد، آشـکارا معـذب بـود         سازمان ملل متحد در يوگسالوي سابق خدمت مـي        

، از اعضاي   ١کرد که همسرش نانه     سازمان ملل متحد، خدمت مي    ] وقت[عنان، دبيرکل     کوفي

 . بود که ناپديد شده بود٢لنبرگ و خواهرزادة رائول والنبرگخانوادة وا

من از چهار سال پوشـش      دلخواه  هاي    هايي که از بيلت و سوروس گرفتم، عکس         عکس

 هايي بود که آن سال توانستم       آنها همچنين آخرين عکس   . هاي بيلدربرگ است    خبري کنفرانس 

  .تي بيلدربرگ گفتند بايد برومکنفرانس تازه شروع شده بود، اما مأموران امني. بگيرم

ـ به طرف من آمد و با دو نفـر از            ـ در مکاني عمومي      هتل يرئيس مأموران امنيتي جلو   

: وي گفت . همکاران خود که در دو سوي وي ايستاده بودند، مستقيماً در برابرم قرار گرفت             

وران را بـه  ها بدوي و عکس بگيري، همة مـأم       اگر دست از اين کار برنداري، که پشت آدم        «

  ».اندازم جانت مي

در تملـک   دانـستم      آن حوالي رفـتم کـه مـي        ي در کيف دوربين را برداشتم و به رستوران      

 از رستوران به جيم تلفن زدم و گفتم که چه اتفاقي افتـاد و او بـه مـن                    .صاحب هتل نيست  

. بم بودنـد  سروپاي امنيتي بلژيکي مراق     در خيابان، دو مأمور بي    . توصيه کرد آنجا را ترک کنم     

  .آمد، منتظر ماندم ها به نظر مي تلفن کردم تا برايم تاکسي بيايد و در اين مدت که سال

آيـد مجبـور شـدم از         يـادم مـي   . باالخره تاکسي آمد و مرا به ايستگاه قطار بروکسل برد         

                                                           
1. Nane 
2. Raoul Wallenberg 
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مـأمور  . بپـرم داخـل قطـاري   لحظه ها بدوم و در آخرين  جلوي لوکوموتيوي و از روي ريل    

وقتي قطـار از بروکـسل بـه راه افتـاد،     . عت آمد تا ببيند اتفاقي برايم نيفتاده باشد       قطار به سر  

  .نفس راحتي کشيدم

ها را  ها چاپ شدند، من و جيم آنها را مرور کرديم تا افراد حاضر در عکس             وقتي عکس 

شرکت فقط يک روزونيم عکس گرفته بودم، تصاوير زيادي از آنکه با وجود . شناسايي کنيم

 .کردم به عالوه، بسيار بهتر بيلدربرگ را درک مي. داشتم ۲۰۰۰سال در بيلدربرگ ن کنندگا

، به ساحل غربي سوئد رفتيم که بيلدربرگ در هتلي          ۲۰۰۱در نشست سال بعد در ژوئن       

بيلـدربرگ از  .  تـشکيل جلـسه داد  ٢در نزديکـي شـهر گوتنبـورگ    ١نزديـک استنونگـسوند  

 حـصار  ٣بـادن  هتل اسـتنونگس انتخاب ماالً علت بروکسل درس گرفته بود و احت  حفاظي    بي

  .پيرامون هتل بود

گرفتم، پليس    روز اول که داشتم با اجازة صاحب ملک خصوصي مجاور هتل عکس مي            

، کنار جاده وسط کشتزارها، رها      دورترسوئد مرا بازداشت و سوار خودرو کرد و ده کيلومتر           

سوئد به بيلدربرگ، پوشش ايـن نشـست        با توجه به کمک تعداد زيادي از افراد پليس          . کرد

  . نبودتر از نشست بلژيک آسان

در کـار   نشست ايـن گـروه پنهـان   اي   رسانههاي ما پوشش      از سوي ديگر، به يمن تالش     

مقاالتي دربارة بيلدربرگ در مطبوعات سوئد درج شد    . بيشتر از هر کشور ديگري بود     سوئد  

 من به هتلمان در شـهر گوتنبـورگ رسـيديم،           هنگامي که جيم و   . که قبالً اصالً نديده بوديم    

 کنار دروازة هتل که خودروهـاي     . گروهي متشکل از نمايندگان چند مجله از ما استقبال کردند         

ي مختلفـي   هـا   سازمانگذشت، گروهي از شاهدان از        حامل اعضاي بيلدربرگ بايد از آن مي      

مند   بسيار عالقه دربرگ  از برگزاري نشست بيل   پرست آگاه     هاي ميهن   ي  سوئد. حضور داشتند 

  .کنند هايي صحبت مي اند و دربارة چه موضوع بودند بدانند چه کساني شرکت کرده

                                                           
1. Stenungsund 
2. Gothenburg 
3. Stenungsbaden 
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سه روز بعد من دائماً روي درخت يا پل مشرف بر هتل بودم و منتظر بودم تـا يکـي از                     

که اين گروه عازم گردش تفريحي دريايي       بعدازظهر  . بگيردقرار  ها در حوزة ديد       بيلدربرگي

من که بـا يکـي از کارکنـان         .  گرفتم ۲۰۰۱ عالي از جمع گروه بيلدربرگ        ند، چند عکس  شد

کننـدگان را در آخـرين روز         هتل طرح دوستي ريخته بودم، توانستم فهرست کامل شـرکت         

بار ديگر ما توانستيم نشان دهيم دقيقاً چه کساني در بيلدربرگ             يک. گردهمايي به جيم بدهم   

  .شرکت کرده بودند

 در ايالـت ويرجينيـا در آمريکـا    ١در شهر شـانتيلي   که در هتل ماريوت۲۰۰۲رگ بيلدرب

ايـن   آنکه   با وجود . سروصدايي بود   برگزار شد، در مقايسه با نشست سوئد رخداد بسيار بي         

اينجـا کـامالً بـا اروپـا        . زد  مکان فقط چند کيلومتر با واشنگتن فاصله داشت، پرنده پر نمـي           

  .تفاوت داشت

 بـه تـدابير     ۲۰۰۲بيلـدربرگ   . ها احاطه کرده بودند      را درخت  ٢ز ماريوت فيلد  هتل وست 

که قدرتمندترين افراد نبود به غير از ما براي کسي مهم ظاهراً امنيتي زيادي نياز نداشت، زيرا 

فقـط بـه مـرد     . اند  کشورهاي غربي به مدت سه روز در خفا در اين هتل تشکيل جلسه داده             

 در ايالت آريزونـا آمـده بـود تـا نشـست             ٣ از شهر فينيکس   جواني برخورديم که با اتوبوس    

 اليت و اسپات ٤آمريکن فري پرسوي که از خوانندگان قديمي . بيلدربرگ را در شانتيلي ببيند

طبـق  . بود، به خوبي از اهميت رخداد آن چند روز آخر هفته در هتـل مـاريوت آگـاه بـود                   

هاي جيم کـه در        گزارش يند، به استثنا  هاي آمريکا اين رخداد را پوشش نداد        معمول، رسانه 

، خبرنگار ارشد امـور خـارجي   ٥من شخصاً از آندريا ميچل   . شد   درج مي  آمريکن فري پرس  

بانـک  [اسـپن، رئـيس فـدرال رزرو           عکس گرفتم که همسرش، آلن گـرين        سي،  بي  اخبار ان 

  .کرد را در محل نشست آن سال پياده ] مرکزي آمريکا

                                                           
1. Chantilly 
2. Westfields Marriott 
3. Phoenix 
4. American Free Press 
5. Andrea Mitchell 
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گ که به همراه جيم به آن پوشش خبري داديم، رخـداد سـال    آخرين گردهمايي بيلدربر  

با وجـود  . در ورساي در نزديکي پاريس پايتخت فرانسه بود ١ در هتل تراينون پاالس۲۰۰۳

داگـنس  نگار نروژي از روزنامة اقتـصادي         خبري از مطبوعات فرانسه نبود، دو روزنامه      آنکه  

  . از آن گزارش تهيه کردند٢ليو نائرينگز

جمعي به گردش در ورساي پرداختنـد، توانـستم در            که گروه بيلدربرگ دسته   ر  بعدازظه

نزد چند دانـشجوي فرانـسوي در       . حاشية محوطة کاخ معروف ورساي از آنها عکس بگيرم        

خـودم را معرفـي   . گردد پارک نشسته بودم که ديدم راکفلر پياده با محافظ خود به هتل برمي  

  .کردم و وي اجازه داد چند عکس بگيرم

نگـاران آمريکـايي بـودم کـه          در خالل چهار سال بعد، از اينکه جزو تنها گروه روزنامـه           

کوشيد به بيلدربرگ راه پيدا کند و کـاري را بکنـد کـه گزارشـگران بايـد بکننـد، لـذت                 مي

 عمـل    از جانب مردم معمولي آمريکا براي افشاي اخبار واقعاً مهم          يهمچون مأمور : بردم مي

. باليدم  ميهاي بيلدربرگ بسيار به خودم        پوشش خبري نشست   جيم در    همراهياز  . کردم  مي

  .بخش بود کنندگان بيلدربرگ برايم لذت هاي واقعاً گويا از شرکت امکان انتشار برخي عکس

اين تجربه اين احساس را به من داده است که جيم به راستي بخشي از تاريخ است کـه                   

گر کـه بـا همکـاري         کند، گروهي توطئه     برمال مي  کار را   هاي اين گروه پنهان     هر سال دسيسه  

 انتظار من چشم. دارد خبر نگاه مي هاي خود بي هاي جريان غالب، دنيا را از نقشه تنگاتنگ رسانه

بـار و بـراي هميـشه         انتشار کتاب جيم دربارة بيلدربرگ هستم و اميدوارم که اين کتاب يک           

  .رم جيممتشک. کار بردارد پرده از چهرة اين گروه پنهان

  كريستوفر بولين     
  آمريكن فري پرس      

  مدير دفتر غرب ميانه

                                                           
1. Trianon Palace Hotel 
2. Dagens Naeringsliv 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   مترجمةمقدم
  

فـرد کـم اطالعـي      اگر تا به حال اسم بيلدربرگ به گوش شما نخورده است، فکـر نکنيـد،                

ايـن  . انـد   ترين مردم دنيا هم اسم اين گروه مخفـي را نـشنيده             خوان  بسياري از کتاب  ! هستيد

ه متشکل است از شماري از صاحبان ثروت و قدرت سياسي، بيش از نيم قرن است            گروه ک 

ترين مسائل کالن اقتـصادي و        دهد و به بررسي مهم      که هر سال چند روز تشکيل جلسه مي       

ها نـشان نـداده و    از زمان تشکيل، بيلدربرگ روي خوشي به رسانه. پردازد  سياسي جهان مي  

هايي بپردازد  گيري ها به تصميم نافذ مطبوعات و ساير رسانهترجيح داده است به دور از نگاه 

  .زند که سرنوشت بسياري از مردم جهان را رقم مي

اي از ابهام به دور  هاي بيلدربرگ سبب شده است تا هاله سکوت خبري حاکم بر نشست

جـيم   .ايجـاد شـود  شود،  اعضاي اين گروه و مباحثي که هر سال در جلسات آنها مطرح مي         

رغبتـي اعـضاي       نويسندة اين کتاب تنها خبرنگاري است که با سماجت و به رغـم بـي               تاکر

  و از نزديک تمام مـذاکرات      ههاي اين گروه را زير نظر داشت        بيلدربرگ، حدود ربع قرن فعاليت    

ها دعوت نـشد، بلکـه خـود بـا            وي هرگز به اين نشست    . ه است ساليانة آنها را بررسي کرد    
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 مکان ديدارهاي ساليانة بيلدربرگ را کشف       د،يگراي   به مزاح مي   سماجت و پشتکاري که گاه    

  .آورد کار در مي د و سر از کار اين افراد پنهانرک مي

طور که در اين کتاب       نوشت و آن     مي اليت  اسپاتهايش را براي نشرية       تاکر ابتدا گزارش  

کاري به مانند اما ناشر آن که پشت . گويد، اين نشريه به حکم يک قاضي فدرال تعطيل شد           مي

که ظـاهراً هنـوز در شـمار        کرد   را به جاي آن منتشر       پرسفري  آمريکن   ة، نشري داشتتاکر  

هاي بزرگ در آمريکا، بـراي        تاکر معتقد است صاحبان رسانه    . شود  نشريات آمريکا چاپ مي   

ايـن گـروه و مباحـث ديـدارهاي سـاليانة آن، بـا             هـاي     از فعاليـت  خبر نگاه داشتن مردم       بي

  ها با آزادي بيشتري اخبار اين نشست        اما در اروپا رسانه   . اند  ن بيلدربرگ تباني کرده   برجستگا

  . کنند را منتشر مي

ترين وجه مميز آنهـا ايـن باشـد کـه             شايد مهم . هاي خاصي دارد    ها ويژگي   اين نشست 

رساني  محل برگزاري نشست در هر هتلي باشد، کالً در طول روزهاي برگزاري از خدمت             

به عالوه، کارکنـان اضـافي هتـل بـه مرخـصي فرسـتاده              . کنند  افراد خودداري مي  به ديگر   

صـحبت  شـنوند،     دربارة افراد حاضر و مسائلي که مي      نبايد  مانند،    که مي آنهايي  شوند و     مي

  .کنند

، رود مـي تاکر کتاب خود را بر اساس توالي تاريخي مرتب کرده است و هر چه جلـوتر                 

دخالـت نـاتو در يوگـسالوي سـابق، برخـي           . شود  تر مي   مسائل آن براي خواننده محسوس    

اقدامات کلينتون، عملکرد مارگارت تاچر، به جريان افتـادن پـول مـشترک يـورو در اروپـا،        

بيني زمان کنار رفـتن وي کـه بـه     تهاجم آمريکا به عراق، به روي کار آمدن توني بلر و پيش         

هم به حقيقـت پيوسـت، از جملـه        بيني باال رفتن قيمت نفت که آن          واقعيت پيوست و پيش   

  .شود نکات جالبي است که در کتاب مطرح مي

جانبـه    اي به کميسيون سـه      نويسنده در کنار شرح عملکرد بيلدربرگ، هر از چندي اشاره         

هاي آن آسيا     کند که حوزة تصميم     جانبه توصيف مي    کند و آن را گروه برادر کميسيون سه         مي

هـا   پرکن بيلدربرگي دهد به رغم شعارهاي دهان      اب نشان مي  تاکر در اين کت   . گيرد  را در برمي  
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 دربارة ايجاد جهاني مبتني بر صلح، دستور کار آنها به روشني در جهت افزودن منافع اقتصادي               

  .آنهاست

مند با خواندن اين کتاب درکي کلّي از بيلدربرگ، اهداف آن             اميد است خوانندگان عالقه   

 .ب کنندو ابزارهاي تحقق اين اهداف کس







  

  

  

  

  

  

  

  

  گفتار پيش
  

  بيلدربرگ چيست؟
المللي است که بهار      گذاران بين   گروه بيلدربرگ سازماني متشکل از رهبران سياسي و سرمايه        

ايـن گـروه    . دهـد   تشکيل جلسه مـي   صورت سري     بهمشي جهاني     هر سال براي تعيين خط    

، بانکـداران،  ١ روچيلدةاددارد ـ اعضاي خانوادة راکفلر، خانو ثابت کنندة   شرکت۱۱۰حدود 

هر سال  . المللي و مقامات بلندپاية دولتي از اروپا و آمريکاي شمالي           هاي بين   رؤساي شرکت 

 هـاي   اگر حضور آنها سودمند تشخيص داده شود، به نشست        که  شوند    چند نفر جديد دعوت مي    

ه حاضران  هايي ک   تصميم. شوند  در غير اين صورت، از گردونه حذف مي       . يابند  راه مي بعدي  

 رسند، بر سرنوشت هر آمريکايي و بيشتر کشورهاي جهان   هاي مخفي به آن مي      در اين نشست  

  . گذارد تأثير مي

هـاي يـک       و نيز فعاليـت    ،بيلدربرگنام    به ،اين کتاب تاريخچه و اقدامات گروهي سري      

کند ـ   تاکر که تقريباً چهل سال است بيلدربرگ را تعقيب مي. گزارشگر باشهامت ـ جيم پي 

دولت «که بسياري آن را     جلب کند   کند تا توجه همگان را به اقدامات گروهي           را بررسي مي  

                                                           
1. Rothschilds 
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  . اين داستان وي است.خوانند مي»  ساية جهان

  

  تاريخچة طوالني و سرّي آن :بيلدربرگ
المللـي اقتـصاد را دسـتکاري      هاي بـين    گردد که صراف    ها پيش برمي    ريشة بيلدربرگ به قرن   

  . جيب خود را پر کنند و مردم عادي را به بردگي بکشندکردند تا  مي

گـذاران    هاست به طور پنهاني با ديگـر سـرمايه          خانوادة روچيلد در انگليس و اروپا قرن      

  .کنند طور که اعضاي خانوادة راکفلر در آمريکا اين کار را مي کنند، همان ديدار مي

وجه تسمية آن عالمتي بود کـه بـر در   بودند که »  ١ها سپرسرخ«در ابتدا، خانوادة روچيلد     

 از رهگذر محصول کشاورزي آن،      ،در آلمان را  آويختند و خانوادة راکفلر       اي خود مي  ه  هخان

  .خواندند مي] مزارع چاودار[»  ٢راي فيلدز«

 به رياست سـناتور نلـسون       ۱۹۰۸ها از اين دست در بهار سال          ترين نشست   يکي از مهم  

 خانوادة وي با خاندان راکفلـر وصـلت         .، تشکيل شد  ٤رودآيلند ، سناتوري از ايالت      ٣الدريچ

ايـن  . خانوادگي نلسون الدريچ راکفلر، فرماندار فقيد، ناشي از همين وصلت است            کرد و نام  

 .  در ساحل ايالت جورجيا برگزار شد٥ جکيلةنشست در جزير
تمندان اين نشست با شرکت ثرووقايع ، فوربز، سردبير مجلة ٦شادروان بي سي فوربز  

 ٩، فرانک واندرليپ  ٨ از شرکت جي پي مورگان     ٧هنري ديويدسون . گزارش کرد را  جهان  

 معـاون   ١٣پيات انـدرو    و اي  ١٢ از شرکت کان لوب    ١١، پل واربرگ  ١٠رئيس بانک نشنال سيتي   

                                                           
1. Red Shields 
2. Rye Fields 
3. Nelson Aldrich 
4. Rohode Island 
5. Jekyll 
6. B.C. Forbes 
7. Henry Davidson 
8. J.P. Morgan and Co. 
9. Frank Vanderlip 
10. The National City Bank 
11. Paul Warburg 
12. Kuhn Loeb and Co. 
13. A. Piatt Andrew 
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 .داري آمريکا به همراه الدريچ در اين نشست شرکت کردند وزارت خزانه

آنها اين قدرت . ـ علمي اياالت متحده بودماحصل اين نشست سري، برنامه نظام پولي  

 اين شورا متـشکل   . را داشتند که کنگره را براي تشکيل شوراي فدرال رزرو زير فشار بگذارند            

دهي به عرضة پول تـشکيل جلـسه          از گروهي خصوصي از بانکداران هستند که براي شکل        

  .دهند مي

جه رسيدند کـه جهـان بـه قـدري          المللي به اين نتي     گذاران بين   ، سرمايه ۱۹۵۴اما در سال    

هـاي مـنظم و سـاليانه         کوچک و منافع آنها به قدري درهم تنيده شده است که بايد نشست            

»  بيلدربرگ«آن سال، آنها در هتل بيلدربرگ در هلند تشکيل جلسه دادند و نام              . داشته باشند 

  . را روي خودشان گذاشتند

هاي  گاه مسلح در تفريحهاي  نگهبان  ديوارهاي محصور و با حضور از آن پس، آنها پشت

، ١بـروک پگلـر     کاري تا مدت کوتاهي برقرار بود تا اينکه وست          پنهان. کردند  مجلل ديدار مي  

اما مقررات محرمانه بودن    .  برمال کرد  ۱۹۵۷نگار فقيد، موضوع بيلدربرگ را در سال          روزنامه

خـصوصي برگـزار    مفاد جلسات همچنان برقرار است که براساس آن، جلـسات بـه طـور               

  . اند ها منع شده نشستجزئيات کنندگان از صحبت کردن علني در مورد  شود و شرکت مي

شـد، بـه      ، دو سـتون خـود را کـه در چنـد نـشريه درج مـي                ۱۹۵۷پگلر، در ماه آوريل     

 را  ۲پيوسـت   . (دانـست   بيلدربرگ اختصاص داد، هرچند که وي اسـم ايـن گـروه را نمـي              

  .)مالحظه کنيد

دار سرنوشـت اقتـصادي و     طـراح و داعيـه  ۶۷مجموعـة غريبـي از    وقتي   «:پگلر نوشت 

سياسي کشورهاي غربي ما که به چند زبان صحبت و خودشـان صـالحيت خـود را تأييـد                   

آينـد، در      در ايالت جورجيا گرد هـم مـي        ٢اي در ساحل برانزويک     کنند، پنهاني در جزيره     مي

دي و کوچک اسوشيتدپرس به مطبوعات باره حتي يک کلمه هم فراتر از يک گزارش عا اين

                                                           
1. Westbrook Pegler 
2. Brunswick  
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 ». اتفاق اسرار آميزي در شرف وقوع است .رسد مشهور نمي

 و آرتـور  ٢آتالنتا کانـستيتوشن ، سردبير فقيد نشرية ١گيل پگلر گزارش کرد که رالف مک    

، به شـرط رازداري در ايـن نشـست شـرکت کـرده              نيويورک تايمز ، ناشر   ٣هايس سالزبرگر 

 که به ترتيب ناشر و معاون سـردبير         ٥ و جيمي لي هوگلند    ٤ونالد گراهام از آن زمان، د   . بودند

هـاي خبـري      تمام شبکه . اند  ، به طور منظم در بيلدربرگ شرکت کرده       بودند واشنگتن پست 

از مقررات رازداري تبعيت اند  داده همه قول ،اند  شرکت کردهها در اين نشستکه تلويزيوني 

  . کنند

دهـد،     مجلل نزديک شهري کوچک تشکيل جلسه مـي        يمتگاهبيلدربرگ که نوعاً در اقا    

قـرار  ـ نامـه    ترجيحـاً يـک هفتـه   ـ کوتاهي را در اختيار نشرية محلـي   »  اطالعية مطبوعاتي«

ي هـا   کـاروان مسلح، حرکـت    هاي    نگهبانهدف از اين اطالعيه اين است که ورود         . دهد  مي

ايي که افراد ناشناسي را به پشت       هاي تفريحي و فرود هليکوپتره      خودرو، لنگر انداختن قايق   

 . کنند، باعث سلب آرامش خاطر مردم محلي نشود ديوارهاي محصور منتقل مي

از . شود  روز مي   اين اطالعية مطبوعاتي هر سال يکسان است و فقط مکان و تاريخ آن به             

شود که افرادي براي سه روز استراحت مطلق به طـور       اين اطالعيه حداکثر چنين برآورد مي     

سـکوت  . شود  در غير اينصورت سکوت خبري مطلق اعمال مي       . آيند  خصوصي گردهم مي  

 هـاي    در روزنامه   خواهند کلمة بيلدربرگ    نميوقتي  . خبري در اياالت متحده تقريباً کامل است      

. هاي راديويي و تلويزيوني ظاهر شود، فشار روي اسوشيتدپرس بديهي است            بزرگ و شبکه  

يک نشرية محلي با تيراژ محدود پول       با  تري هستند و در مقايسه       ها مشتري بزرگ    اين رسانه 

  .دهند بسيار بيشتري مي

نشريات شهرهاي کوچک براي اخبار مربوط به بيـرون شـهر بـه اسوشـيتدپرس متکـي               

                                                           
1. Ralph McGill 
2. The Atlanta Constitution 
3. Arthur Hayes Sulzberger 
4. Donald Graham 
5. Jimmy Lee Hoagland 
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آنهـا بـه سـختي      . هستند، حتي براي پوشش خبري رخدادهاي مربـوط بـه مجلـس ايـالتي             

آنها از وجود بيلدربرگ    . بال دبيرستان عقب نمانند   کوشند از اخبار شوراي شهر و تيم فوت         مي

  . دانند، مگر آنکه مستقيماً به آنها اطالع داده شود هيچ نمي

، سـوابق امـر چيـز ديگـري     کنـد  را انکار ميها  نشستاهميت بيلدربرگ وجود آنکه  با  

 اطالعـات  که اکنون از انتشار بازمانده اسـت، بـر اسـاس       اليت  اسپاتنشرية  . دهد  نشان مي 

هـايي دربـارة پايـان جنـگ سـرد، سـقوط               گزارش ،، از پيش  ها  دست آمده از بيلدربرگي     به

وزيري انگليس و عهدشکني جورج بـوش پـدر بـراي بـاال               مارگارت تاچر از مقام نخست    

  . نبردن ماليات منتشر کرد

 معتقد بودند که تهاجم به عراق تـا         ۲۰۰۲هاي جريان غالب در سال        اين اواخر که رسانه   

 گـزارش کـرد کـه       آمريکن فري پـرس    تابستان يا اوايل پاييز آغاز خواهد شد، نشرية          اواخر

  .  آغاز شد۲۰۰۳جنگ در ماه مارس .  رخ نخواهد داد۲۰۰۳تجاوزي تا سال 

تصوير آينـدة   اي کوچک از      گوشهدهد، چه بسا      دانستن مسائلي که در بيلدربرگ رخ مي      

  . جهان به دست دهد

  

  يقت توطئه؟يا حق»  نظريه «:بيلدربرگ
المللي، سـران کـشورها و مقامـات          گذاران بين   آيد که سرمايه    هنگامي که کاشف به عمل مي     

هـاي      نظريـه «بلندپاية دولتي در خفا مشغول انجام امور مربوط به عموم هستند، صـحبت از               

هـايي را در اختيارتـان خـواهم          اما به زودي اسـامي و شـماره تلفـن         . آيد  به ميان مي  »  توطئه

کـه  گران بيلدربرگ را به چالش بکشيد         توانيد بررسي کنيد و اين توطئه       ت که خود مي   گذاش

  :کنند که ميانکار 

. کننـد    در مکاني مخفي ديـدار مـي       ، معموالً در اواخر مه يا اوايل ژوئن       ، بهار هر سال   •

اقامتگاه انحصاري آنها ظهر چهارشنبه، پيش از آغاز نشست بيلدربرگ در روز پنجشنبه که              

اقامتگاه از تمام افراد غيربيلـدربرگي تخليـه        . شود  کشد، به کلي بسته مي      يکشنبه طول مي  تا  
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بندنـد تـا از نزديـک شـدن سـايرين             مسلح اقامتگـاه را بـه کلـي مـي         هاي    نگهبان. شود  مي

  . پيشگيري کنند

کنندگان بيلدربرگ و کارمندان آنها و نيز تمـام کارکنـان اقامتگـاه سـوگند            تمام شرکت  •

واشـنگتن  هاي همکار شـامل       روزنامه. نکنندهيچ چيزي را گزارش     کنند که     ميري ياد   رازدا

 آنها به سوگند رازداري   . کنند  ، هيچ چيز گزارش نمي    آنجلس تايمز   لس و   نيويورک تايمز ،  پست

هايشان حقايق را نادرست منتشر کنند، تا اينکه          دهند روزنامه   خود پايبند هستند که اجازه مي     

 را   هيچ کس تقريباً هرگز کلمـة بيلـدربرگ       . کردن بيلدربرگ را به جان بخرند     مخاطرة برمال   

هـاي سراسـري راديـويي و تلويزيـوني           ها نخواهد خواند يا در اخبار شـبکه         در اين روزنامه  

 به علت پوشش خبري گسترده    . (اند  نخواهد شنيد، چون همة آنها سوگند رازداري به جا آورده         

، ١ در شـهر اسـترزا  ۲۰۰۴ پـس از نشـست سـال       نيويورک تايمز هاي اخير در اروپا،       در سال 

 .)هاي توطئه را مردود دانست  درج کرد و نظريه  فکاهييتفسير

انگيزتـرين مأموريـت زنـدگي کـاري مـن در        سال هيجان۲۸تعقيب بيلدربرگ به مدت     

مـن  .  سـال اول آن در مطبوعـات جريـان غالـب سـپري شـد               ۲۰ که   ،مطبوعات بوده است  

 کـه اکنـون از انتـشار بازمانـده          واشنگتن ديلي نيـوز   سردبير شب   ـ   اليي داشتم هاي با   سمت

 ٤ در ريچمونـد ٣ـ ديـسپچ تـايمز   ، ويراستار فني ٢بولتن) ويرجينيا (مارتينزويلاست، سردبير 

 ). اوهايو (٦ در شهر اکرن٥بيکن ـ جورنالو دستيار سردبير خبر در ) ويرجينيا(

انـدازي     بـراي راه   ٧ويليس کـارتو  . ثبت شده است  ، براي هميشه در ذهن من       ۱۹۷۵بهار  

کـارتو بـه طـور      . کـرد    نام داشته باشد، با من مصاحبه مـي        اليت  اسپاتاي که قرار بود       مجله

                                                           
1. Stresa  
2. Martinsvill Bulletin 
3. Times-Dispatch 
4. Richmond 
5. Beacon-Journal 
6. Akron  
7. Willis Carto 
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وي کـه ايـن نهـاد    .  بود، اما موقعيت وي فراتر از آن بود       ١دار گروه البي آزادي     رسمي خزانه 

  .ي آزادي بود بنيان گذاشته بود، خود الب۱۹۵۵گرا را در سال  توده

هرگز اسم بيلدربرگ بـه گوشـم نخـورده         . ام دربارة بيلدربرگ چيست     وي پرسيد عقيده  

خالصة شفاهي کوتاهي به اطالع من رساند و مطالب زيادي از تحقيقات البي آزادي را . بود

نامة هاي اين نهاد ـ ماهنامة   اين مطالب نه فقط شامل خبرنامه. در اختيارم گذاشت تا بخوانم

بروک پگلـر،   هاي وست نوشته هايي از ستون  ـ بلکه نسخه ٢»خبر دست اول آزادي« و ديآزا

ها را از فواصل دور مشاهده کرده         بار اين نشست    نگار فقيد بزرگ بود که براي اولين        روزنامه

  . دربارة آنها نوشته بود۱۹۵۰و در دهة 

 در حالي گذرانـده     شد، من که تمام زندگي بزرگسالي را        چطور مي . مات و مبهوت بودم   

هـا    بودم که صداي دستگاه تلکس اسوشيتدپرس، يونايتدپرس اينترنشنال و ساير خبرگزاري          

هـا در سراسـر    پيچيد و در مجالتي کار کرده بودم که کارکنان آن در دوردست           در گوشم مي  

 از مجـالت گـروه      ديلي نيوز ها چيزي نشنيده بودم؟        از اين شخصيت   ،جهان حضور داشتند  

 نيوزمن در .  بودنيوز سوم در کنار تحريرية ةمقر اين گروه در طبق.  بود٣س ـ هاوارد اسکريپ

و اين .  هاوارد در واشنگتن ارتباط زيادي داشتم ويراستار فني بودم و با کارکنان اسکريپس ـ 

اکنون به مدت سه دهه است که به و  ،آغاز کردمرا  ـ که کار گزارشگري  ۱۹۷۵سالي بود ـ  

کنم تا آن را به اطالع عموم برسـانم،           ي پيگيري اين نشست سري فعاليت مي      طور جدي برا  

نشستي که قدرتمندترين فعاالن اقتصادي، دالالن قدرت و سياستمداران جهان را گـرد هـم               

  .آورد مي

 سـري خـود کـرده و        ةها را جذب توطئ     که فهميدم بيلدربرگ سران رسانه    نکشيد  طولي  

در اروپـا نـشرية     . بـود االت متحـده صـادر کـرده        دستور سـکوت مطلـق خبـري را در ايـ          

 آمـريکن فـري پـرس     کرد و اکنون نشرية        درمورد بيلدربرگ تبليغات زيادي مي     اليت  اسپات

                                                           
1. Liberty Lobby 
2. Liberty Lowdown 
3. Scripps-Howard 
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کنـد، امـا سـکوت خبـري تقريبـاً کامـل در ايـاالت متحـده همچنـان                اين کار را دنبال مـي     

  .حکمفرماست

ان صـنايع بـزرگ و فعـاالن        گذاران، صاحب   بيلدربرگ مجمع نيرومندي متشکل از سرمايه     

  . عرصة سياست است

گرايي همچـون ديويـد راکفلـر بانکـدار،      المللي اين مجمع دربرگيرندة افراد معتقد به بين     

هاي اروپايي و مقامات بلندپاية دولت آمريکا ـ کاخ سفيد، وزارت دفاع، وزارت  سران دولت

  . استـ خارجه، کنگره و غيره 

در بيلـدربرگ شـرکت   ـ بيل کلينتون و جرالـد فـورد     ـرؤساي جمهوري سابق آمريکا  

تواند، زيرا کارکنان کاخ سفيد هـر روز جـدول کـاري              جمهور کنوني نمي    اما رئيس . اند  کرده

کـه هـر دقيقـه کـار وي را     کاغـذي   با جلـد  يکنند ـ به اندازة کتاب  کامل وي را دريافت مي

 توانـد   اي که وي مي     تنها مرخصي ـ  »  تعطيالت کاري «هاي وي در      حتي برنامه . دهد  توضيح مي 

تواند سه روز بـدون اطـالع از    وجه نمي جمهور به هيچ رئيس. شود نيز مشخص ميـ بگيرد  

رفت، حتي    بيلدربرگ مي نشست  جمهور فعلي به       شود و اگر رئيس    غايبمحل اقامت خود    

نظار عمومي جمهور را از ا گرفتند که غيبت رئيس شده هم زير فشار قرار مي هاي کنترل رسانه

  . شدة نشست بيلدربرگ، توضيح دهند هاي قفل و پنهان شدن وي را پشت دروازه

 و هـر سـه شـبکة        آنجلس تايمز   لس و   نيويورک تايمز ،  واشنگتن پست مسئوالن بلندپاية   

تلويزيوني بزرگ بارها با قول رازداري براي گزارش هيچ چيـز و اسـتفاده نکـردن از کلمـة                   

اهميت که در آن  به استثناي چند حادثة کوچک و بي. اند اضر شده در بيلدربرگ ح بيلدربرگ

توان تشکيل جلـسه داد و بـه    هر چه باشد نميـ ناخواسته چاپ شده است    کلمة بيلدربرگ

بـه ايـن   ـ  در مورد اين سکوت خبري تذکر داد  نيويورک تايمز نفر کارمند بخش خبر ۹۰۰

  . قول وفا شده است

هاي برجستة آن   درج شد که يکي از چهرهنيويورک تايمز در  فقط زماني کلمة بيلدربرگ

نشست درگذشت و اين کلمه غفلتاً از زير دست نويسندة سوگنامه و سـردبيران وي     در اين   
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 ۲۰۰۴ در سال   با درج داستاني فکاهينيويورک تايمزطور که قبالً گفته شد،  و همان. دررفت

پاسخ داد و به جهانيان اطمينـان خـاطر داد کـه هـيچ              به توفاني از تبليغات و انتقاد در اروپا         

  . در کار نيست اي توطئه

اي کـه ناشـران متـوالي آن از     روزنامـه ـ  درج شد  واشنگتن پستاين کلمه چهار بار در 

يک مـورد   . اند  ، در آن شرکت کرده    ۱۹۵۴زمان برگزاري نخستين نشست بيلدربرگ در سال        

  . از اعضاي برجستة بيلدربرگ رخ داد١ردنآميز از ورنون ج آن در شرح حال ستايش

 . بـود  جمهـور   موردي ديگر، در شرح حالي چندبخشي از دن کويل، معاون وقت رئيس           

الي خطـوط     اين حقيقت که کويل در نشست بيلدربرگ شرکت کرده بود، گـذرا و در البـه               

حـت  اتفاقي نيست که واشنگتن پست نوشت که ديويد راکفلر ت. (يکي از اين متون ذکر شد     

  .)تأثير عملکرد کويل در آن نشست حضور يافت

مورد ديگر در گزارشـي در صـفحات داخلـي دربـارة سـتايش از چگـونگي مجـازات                   

گراي يورگ   بود که در آن حزب ملياي منصفانهاقتصادي اتريش به دليل برگزاري انتخابات   

کـه بـراي   هاي مهمي  در زمرة فهرست نشست.  دستاوردهاي بزرگي کسب کرده بود     ٢هايدر

 از بيلدربرگ نام برد     واشنگتن پست ريزي شده اما تغيير کرده بود،         برگزاري در اتريش برنامه   

که اين نشست در بلژيک       اما گفت مکان برگزاري آن به فرانسه منتقل شده است، در حالي           ـ  

  . شد خارج از بروکسل برگزار مي

واشنگتن  در   ٣رنارد هلندي  براي شاهزاده ب   ۲۰۰۴ دسامبر   ۳اي که روز      سپس در سوگنامه  

ي وگو گفتيک مجمع ـ  بيلدربرگ ةافتخار تأسيس گروه برجست«:  درج شد، آمده بودپست

شود که از  سري ساليانه براي سياستمداران، انديشمندان و فعاالن اقتصادي ـ نصيب وي مي 

ر ايـن   اي به دخالت ديرينة خود د        اشاره واشنگتن پست »  . رئيس آن بود   ۱۹۷۶ تا   ۱۹۵۴سال  

  . المللي نکرد نهاد سري بين

                                                           
1. Vernon Jordan 
2. Joerg Haider 
3. Prince Bernhard of Netherlands 
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، فرماندار ايالت ويرجينيا، در نشست بيلدربرگ در      ١ حضور مارک وارنر   ۲۰۰۵و در سال    

وارنـر عـضو حـزب دمکـرات        . شـد پخش   در سراسر ويرجينيا     يگزارشمجموعه  آلمان در   

  همواره گرايش جمهوري خـواهي داشـته اسـت، بـه    ۱۹۵۲فرماندار ايالتي است که از سال     

خـواه از ايالـت      جمهـوري  (٢ که ليندون جانسون، سناتور بري گلـدواتر       ۱۹۶۴استثناي سال   

جمهـوري    دهد نخبگان جهـان وي را رئـيس         حضور وي نشان مي   . را شکست داد  ) آريزونا

  .آورند بالقوه به شمار مي

 در انتخاب رؤساي جمهوري ،٣جانبه  يعني کميسيون سه،بيلدربرگ و گروه برادر وي   

اي که دو رقيب در آن حضور         در واقع، آنها دوست دارند در مسابقه      . ارت دارند آينده مه 

جري فورد، بيلـدربرگ؛    : گونه است   چيدمان اين . دارند، هر دو رقيب متعلق به آنها باشد       

جانبـه و بيـل کلينتـون،         جانبـه؛ بـوش پـدر، کميـسيون سـه           جيمي کارتر، کميسيون سـه    

  . بيلدربرگ

 هنگامي. ازداري، مسافرت را در جدول کاري خود نگنجاند       رعايت مقررات ر  جهت  وارنر  

که گزارشگر اسوشيتدپرس نظر غافلگيرانه را شنيد، وارنر حضور را تأييد کرد اما از افـشاي                

 داده آمـريکن فـري پـرس   اي از    به گزارشگر اسوشيتدپرس شماره   . اطالعات خودداري کرد  

  . بودکنندگان شد که حاوي جزئيات بيلدربرگ و فهرست شرکت

تـا چنـد سـال پـيش        اي که      روزنامه ۱۸۰۰چگونه چنين سکوت خبري تقريباً کاملي بر        

در اياالت متحده بود، اعمـال شـده اسـت، در           )  روزنامه کاهش يافته است    ۱۲۰۰اکنون به   (

  دهند؟  که همة آنها در مقام حافظان و عامالن آزادي بيان سينه چاک مي حالي

بيـشتر  . گـذارد   هـا تـأثير مـي       ام نشريات و خبرگـزاري    هاي بزرگ، بر تم     ارعاب روزنامه 

در ايالـت،  ـ دهـد     که خـارج از شهرهايـشان رخ مـي   نشريات کشور براي دريافت اخباري

اگـر خبـري از بيلـدربرگ در اخبـار     . هـا متکـي هـستند    بـه خبرگـزاري  ـ  جهـان   کشور و

                                                           
1. Mark warner 
2. Barry Goldwater 
3. The Trilateral Commission 
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 که من در مـدت  مانند مياطالع   بيها ديده نشود، سردبيران محلي به همان اندازه           خبرگزاري

کوشند تا از روند اخبار شوراي شهر، تيم فوتبال دبيرستان و  آنها به سختي مي.  سال بودم۲۰

هاي کوچک راديويي و تلويزيـوني بـه    به همين شکل، شبکه   . تمام اخبار محلي عقب نمانند    

د هاي وابسته متکي هستند که آنها نيز بـه نوبـة خـود تـا حـ      هاي خبري خود و شبکه  بخش

  .ها اتکا دارند زيادي به خبرگزاري

نشريات شهرهاي بـزرگ چنـد      . کنند  هاي کشاورزان عمل مي     ها مانند تعاوني    خبرگزاري

هـا   وقتـي آنهـا بـه خبرگـزاري    . پردازنـد  برابر نشريات شهرهاي کوچک براي اخبار پول مي 

  . گويند خبري از بيلدربرگ مخابره نکنند، اين فشار واضح است مي

به قول خود در مورد سـکوت       کنند تا     کننده هر کاري مي    هاي شرکت   روزنامهخبرنگاران  

نگاران، خـوردن و آشـاميدن بـا ثروتمنـدان و افـراد               براي اين روزنامه  . بند باشند   خبري پاي 

  . دهند آنها اين کار را به بهاي اعتبار نشريات خود انجام مي. معروف تجربة مهيجي است

 بـود، کـه در شـانتيلي در ايالـت           ۲۰۰۲رگ در بهار سال     مثال اخير آن در نشست بيلدرب     

بينـي    هاي جريان غالب پيش      و تمام رسانه   واشنگتن پست در آن زمان،    . ويرجينيا برگزار شد  

امـا دونالـد    .  رخ دهـد    کردند که تهاجم آمريکا به عراق در اواخر تابستان يا اوايـل پـاييز               مي

هايي که مخـالف تهـاجم بودنـد، بـه            روپاييرامسفلد وزير دفاع آمريکا براي خشنود کردن ا       

  . انجام نخواهد شدـ  ۲۰۰۳ـ بيلدربرگ اطمينان خاطر داد که اين تهاجم تا سال بعد 

هاست که همراه با       سال واشنگتن پست نويس    جيمي لي هوگلند، معاون سردبير و ستون      

. سفلد گوش کند  به اطمينان خاطر رام   بود  وي مجبور   . رفته است ناشر روزنامه به بيلدربرگ     

ادامه دهـد،  »  اواخر تابستان يا اوايل پاييز«بيني   خودش همچنان به پيشةاما اجازه داد روزنام 

وي حتي با تظاهر به دريافـت اطالعـات از          . بودبيني اشتباه     دانست اين پيش    هر چند که مي   

  .چون خيلي خطرناک بودـ را هدايت نکرد جاي ديگر، روزنامة خود 

عملياتي است که ـ باشد مختص فصل بهار نيست که  بيلدربرگ کاري اما پوشش خبري

 بيلـدربرگ در بـه      ةهـا دربـار     ترين افـشاگري    دو مورد از مهم   . در تمام طول سال ادامه دارد     
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  . و به شکلي عجيب اتفاق افتاد ١اصطالح فصل کسادي

تـشر   در چند خط در بخش اجتماعي اين خبر را منواشنگتن پست ،  ۱۹۸۵در ماه مارس    

 وقـت اتحـاد     جمهـور   کرد که ديويد راکفلر و هنري کيسينجر با ميخائيل گورباچف، رئـيس           

بررسـي  . بـس  اين ديدار را پربـار توصـيف کـرد و            واشنگتن پست . اند  شوروي ديدار کرده  

  . شوروي جزئيات بسيار زيادي را برمال کردتحت تسلط هاي  رسانه

را فـشارهاي اقتـصادي اتحـاد شـوروي         راکفلر و کيسينجر به گورباچف گفته بودند که         

تواننـد    در لهستان باشند، مـي      ها شاهد انتخابات آزاد     که آمريکايي   کنند و در صورتي     درک مي 

رو، قـرار     از اين . نشاندة آن در لهستان کمک مالي کند        ترتيبي دهند که آمريکا به دولت دست      

سـوم    گـزار شـود و فقـط يـک         بر  بر اين شد که انتخابات پارلمان ملي لهستان به طـور آزاد           

  . قرار بگيرد هاي آن در اختيار حزب کمونيست که در محاصره بود کرسي

فقـط  از قبـل  سـوم کنگـره    توانيد انتخاباتي را در آمريکا تصور کنيد که در آن يک  ميآيا  

  مشخص شده باشد؟خواهان  ها يا جمهوري   براي دمکرات

اي از     ايـن حـزب شـاخه      .ر گرفته شد  ها براي حزب دهقان در نظ        سوم ديگر کرسي    يک

  .حزب کمونيست بود که به مدت چهل سال، طبق دستورهاي کرملين رأي داده بود

طلبان در حزب دهقان فرصت را غنيمت          به پايان رسيد، اصالح     اما هنگامي که انتخابات   

ودند شمردند و همراه اعضايي رأي دادند که واقعاً آزادانه براي تشکيل دولت انتخاب شده ب              

آنگاه آتش آزادي اروپا را دربرگرفـت و        . و به اين ترتيب، دولت کمونيست را ساقط کردند        

هـاي جريـان غالـب        براساس اين اطالعات و پيش از آنکـه رسـانه         . به جنگ سرد پايان داد    

 شد، گزارشي زودهنگام دربارة سقوط کمونيـسم         که هنوز منتشر مي    اليت  اسپاتمتوجه شوند،   

  .ددرج کردر اروپا 

، پنجاهمين سالگرد تأسيس    ۱۹۹۹رخداد مهم ديگر زماني اتفاق افتاد که ناتو، در آوريل           

هاي   وزير سابق دارايي انگليس و از چهره٢کنت کالرک،. خود را در واشنگتن جشن گرفت

                                                           
1. Off-season 
2. Kenneth Clark 
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اي به ظاهر دوستانه بـا گـروه کـوچکي از             برجستة ديرينة بيلدربرگ، موافقت کرد در جلسه      

بعد از اينکه خاطرنشان    من  اولين سؤال   .  حاضر شود  ١گاه ملي مطبوعات  گزارشگران در باش  

 در پرتغـال، شـرکت کنـد،        ٢کردم که وي قرار است در نشست بيلدربرگ، در شـهر سـينترا            

  .بوددربارة دستور کار 

هاي دقيق را بـه      حاال که شهر، کشور، اقامتگاه و تاريخ      . کوب کرد   اين پرسش وي را ميخ    

پيش . زير ضربات سؤال قرار گرفت    . تر از آن بود که انکار کند        زده لتوي گفته بودند، خجا   

علناً تأييد کرد که مقصود بيلدربرگ تبديل نيمکرة غربي به اتحاديـة            در کمتر از يک ساعت      

  . بودخواهد  وجه رايج اتحادية آمريکا دالر ، وست، مانند اتحادية اروپا آمريکا

ـ اقيانوس آرام با وجه رايـج سـومي          تحادية آسيا کالرک نقشة بيلدربرگ را براي ايجاد ا      

وي يادآوري کرد که قرار است جهان به سه ناحية بزرگ تقسيم شود تـا ادارة                . تصديق کرد 

وي گفت  . گيرد، آسان باشد    آن براي دولت جهاني، که زير نظر سازمان ملل متحد شکل مي           

  .به زودي رخ خواهد دادتمام اين تحوالت 

انـد،     بيلـدربرگ را تعقيـب کـرده       آمـريکن فـري پـرس      و حاال    يتال  اسپاتهر سال که    

اي باشـند، زيـرا       هاي جريان غالب منتظـر چـه واقعـه          اند پيشاپيش رسانه    خوانندگان آموخته 

  . هستنداطالع  بياند و سايرين  دانند، سوگند سکوت خورده کساني که مي

در .  تبليغات زيادي کردنـد    هاي اروپا دربارة بيلدربرگ      در رسانه  اليت،  اسپاتخوانندگان  

 برگـزار   ، پايتخـت فنالنـد    ، متوجه شديم کـه نشـست بيلـدربرگ در هلـسينکي           ۱۹۹۴سال  

. بـود مثبـت    ،ها خبـر دهنـد      پرسيدند آيا بايد به رسانه    که  خوانندگان اروپايي   پاسخ  . شود  مي

هـاي    ها بود کـه چهـره       نتيجة اين کار پوشش خبري گستردة مطبوعات و راديو و تلويزيون          

اي   از آن زمان، اخبار بيلدربرگ در اروپا بازتاب گـسترده         . زده کرد   برجستة بيلدربرگ را بهت   

ها و تدابير امنيتي در اياالت متحـده بـه قـدري شـديد                حال، کنترل رسانه    با اين . استداشته  

                                                           
1. The National Press Club 
2. Sintra 
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  . اند است که خوانندگان در برمال کردن بيلدربرگ در اين کشور توفيق کمي داشته

هاي ما را تأييد      اند که گزارش    اي تاريخي يافته    عاتي واشنگتن، که کارنامه   هاي مطبو   گروه

پـس از هـر نشـست       . انـد   مند شـده    توانند گزارش کنند، عالقه     شدت به آنچه نمي     کند، به   مي

هـاي بيلـدربرگ را بـه         هاي زيادي از آمريکن فري پرس، محتوي گزارش         بيلدربرگ، نسخه 

بـسياري از آنهـا مـستقيماً بـه مـن اعـالم             . گزارش کنند توانند    دهم که نمي    گزارشگراني مي 

  .دانند هاي جريان غالب را رسوايي مي کنند که سرپوش گذاشتن رسانه مي

ام که    ها متوجه شده    اما در طول سال   . آيد که سؤال را با سؤال پاسخ دهند         معموالً بدم مي  

رگ صرفاً فقـط يـک   گويند بيلدرب اين روش مؤثري براي پاسخ به گزارشگراني است که مي        

  :پرسم است، و ميرخداد ورزشي 

اي هر سـال در اقامتگـاهي محـصور      بازيکن فوتبال حرفه   ۱۲۰ ستارة سينما يا     ۱۲۰اگر  «

زديـد کـه      کردند، به هر دري مـي       مسلح از آن محافظت مي    هاي    نگهبانآمدند و     گرد هم مي  

تـرين رهبـران جهـان در          نفـر از برجـسته     ۱۲۰پس چرا وقتي    . ببينيد چه اتفاقي افتاده است    

  » کند؟ آيند، هيچ کنجکاوي بروز نمي عرصة امور مالي و سياست به اين شکل گرد هم مي

  . داده نشده استهرگز به اين سؤال پاسخ 
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  هاي اوليه سال
  

 خبري بيلدربرگ را برعهده داشتم       نظارت بر گزارشگران پوشش    ۱۹۸۲ تا   ۱۹۷۵از سال   من  

کـه بيلـدربرگ در اروپـا         هنگامي. کردند  آوري مي   که دربارة دولت ساية جهان گزارش جمع      

بـه  . يافت به محـل نشـست بـرود         داد، يک خبرنگار اروپايي مأموريت مي       تشکيل جلسه مي  

داد، گزارشـگري از      همين شکل وقتي بيلدربرگ در آمريکـاي شـمالي تـشکيل جلـسه مـي              

 طـول کـشيد تـا خـودم         ۱۹۸۳تا سال   . شد  ارکنان نشريه يا يک خبرنگار محلي گسيل مي       ک

در خـالل آن  . ام شخصاً پوشش خبري بيلدربرگ را آغاز کنم و از آن زمان لذت زيادي برده       

  . ام سال، اطالعات فراواني از منابع متعدد اندوختم که از آن در فصل اول استفاده کرده هفت

 دسامبر، ۱۴اي تلفني با من، در  جانبه در مکالمه گوي کميسيون سه، سخن ١فارست موردن 

 بـه پيـشنهاد راکفلـر در جريـان يکـي از             ۱۹۷۳تأييد کرد که اين کميسيون در ماه جـوالي          

نـام    موردن، که رئيس يک شرکت روابط عمومي به       .  تشکيل شد   هاي اولية بيلدربرگ    نشست

 سازمان بيلدربرگ، در ايـاالت       يف اداري دار وظا   شرکت فارست موردن بود، گفت که عهده      

                                                           
1. Forrest Murden 
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 منهتن، خيابان پنجاه و يکـم       ،اين شرکت در نيويورک   . شده است   متحده، برمبناي هزينة تمام   

  . بود، طبقه پنجم واقع ۳۹شرقي، پالک 

 جذب کميسيون شد، زيرا به گفتة مـوردن، سـازمان جديـد             ۱۹۷۳جيمي کارتر در سال     

  . بيني کرده بود ا را درخشان پيش جورجية فرماندار ناشناختةآيند

بيلدربرگ به  (جانبه همتاي سازمان بيلدربرگ است که گرايش آسيايي دارد            کميسيون سه 

و بسياري از اعضاي ايـن دو       ) منافع کشورهاي سازمان پيمان آتالنتيک شمالي گرايش دارد       

در آمريکا به اين شورا نهاد جنبي گروه بيلدربرگ .  هستند١نهاد عضو شوراي روابط خارجي

کننده در اين سه گروه اشاره و با اين نکتـه             هاي همپوشاني   موردن به عضويت  . رود  شمار مي 

»  يـک گـروه بيلـدربرگ آسـيايي       «جانبه تحت عنوان      موافقت کرد که توصيف کميسيون سه     

  .اند ها نيز در آن گنجانده شده پذير است، زيرا ژاپني قياس

 در نيويورک، که اکنون از انتشار       اليت  اسپاتنشرية  ياب    بار گزارشگران حقيقت    نخستين

موردن در دو مصاحبة تلفني نقش      . بازمانده است، ارتباط موردن با بيلدربرگ را برمال کردند        

 تأييد کرد، هر چند که ايـن        هاي بيلدربرگ در اين کشور      ت نشست اجراي مقدما در  خود را   

  .کنند  ديدار ميمختلفگروه هر سال در کشورهاي 

دهي بيلـدربرگ، در   ردن در هر دو مصاحبه گفت که جک هاينز، رئيس کميتة سازمان  مو

کرد کـه اکنـون درگذشـته         اشاره مي  ٢موردن به هنري جي هاينز دوم     . وي حضور دارد  دفتر  

هاي    سال در نشست   ۲۱وي رئيس شرکت ترشي و سس گوجه فرنگي هاينز بود که            . است

در مـصاحبة   . اد کرد هاينز در مصاحبه شرکت کند       موردن ابتدا پيشنه   .بيلدربرگ شرکت کرد  

  و بـا   ۱۹۷۶جان هاينز دوم، پسر هاينز، در سال        .  است  دوم، موردن گفت هاينز در کنفرانس     

بـه عـضويت سـناي آمريکـا     ـ که يک رکورد اسـت   ـ  ميليون دالر از پول خود  ۹/۲صرف 

  .انتخاب شد

                                                           
1. Council on Foreign Relations (CFR) 
2. Henry J. Heinz II 
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، با همکـار هـاينز      ١اش ترزا    بيوه همسر. سناتور هاينز در سانحة سقوط هواپيما کشته شد       

 از ايالت ماساچوست، ازدواج کرد که نهايتـاً نـامزد حـزب             ٢در سنا، يعني سناتور جان کري     

 . شد۲۰۰۴دمکرات در انتخابات رياست جمهوري سال 

شود، اما     برگزار مي   موردن گفت نشست بعدي بيلدربرگ در بهار سال آينده در انگليس          

  . بودمعين نشده مکان و تاريخ دقيق هنوز 

گذارنـد    ها مسائل مربوط به سياست کالن را به بحث مي           موردن تصديق کرد بيلدربرگي   

وي همچنين تأييد کرد کـه مـذاکرات بيلـدربرگ مـستقيماً            . گذارد  که بر کل جهان تأثير مي     

اما گفـت بـه علـت قـرارداد رازداري، کـه      . ها در سياست کالن جهان است       عامل دگرگوني 

  . تواند نتايج صريح را مستند کند دهند، نمي ا بر اساس آن تشکيل جلسه ميه بيلدربرگي

در اين مصاحبه، که وي به شکلي غيرعادي صريح بود، اين سؤال مطـرح شـد کـه آيـا                    

مذاکرات سياسي که در آن سران کشورها و مقامات بلندپايه مانند هنـري کيـسينجر، وزيـر                 

کـه شـهروندان حقيقـي را از        نيـست    ٣ لوگـان  کنند، ناقض قانون     آمريکا، شرکت مي   ةخارج

کند؟ موردن مصرانه گفت که اين قبيـل          تالش براي تأثيرگذاري بر سياست خارجي منع مي       

  .  عادي و قانوني است مذاکرات

همچـون  جانبه کـارتر را       ترين اظهارات موردن تصديق اين امر بود که کميسيون سه          مهم

  .جانبه بود ه راکفلر محرک تشکيل کميسيون سهيک ستارة سياسي بالقوه جذب کرد، و اينک

ناظران روابط پنهاني جهاني، با اشاره به عـضويت متقابـل اعـضاي ايـن سـه گـروه در                    

انـد کـه      ها پيش سازمان بيلدربرگ را همچون چتري فـرض کـرده            هاي ديگر، از مدت     گروه

  .هاي آن هستند جانبه پره شوراي روابط خارجي و کميسيون سه

، و دوباره در سـال      ۱۹۷۱  ، در سال  البي آزادي خبر دست اول ليبرتي، نشرية      بار   نخستين

همگـان علنـاً مظنـون      .  اصلي در سازمان بيلدربرگ معرفي کرد       ، راکفلر را يک قدرت    ۱۹۷۵

                                                           
1. Theresa 
2. John Kerry 
3. Logan Act 
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سخنان . دهد جانبه دخالت خود را در جهان گسترش مي بودند که وي از طريق کميسيون سه

  . ها در اين زمينه است لني بيلدربرگي عةشد موردن نخستين تصديق شناخته

بـار از گمنـامي درآمـد، مـشاهدات اوليـة ديگـر رقبـاي                 که کارتر براي نخستين     هنگامي

 حاکي از آن بود کـه وي هرگـز بـا کمبـود منـابع مـالي                  ١دمکرات در دور ابتدايي انتخابات    

ميـسيون  اسـت کـه ک    طولي نکشيد که معلوم شد وي از نخستين افـرادي           . شود  رو نمي   روبه

  .جانبه جذب کرده است سه

 ةجانبـه فرمانـدار ناشـناخت       وجود نداشت که کميسيون قدرتمند سه     توضيح مقبولي   هيچ  

، کارتر خارج از جورجيا کامالً ناشناخته بود و ۱۹۷۳در سال . جورجيا را به عضويت بپذيرد

 سابق، و مرحوم    ، فرماندار ٢ بسيار زيادي معتقد بودند اين ايالت در اختيار لستر مدوکس          ةعد

 . است٣سناتور ريچارد راسل

ستارة سياسي در   «بنابراين، اين تصديق موردن حائز اهميت است که کارتر همچون يک            

 نـه   ،جذب شد )  پيشنهاد کرد و موردن پذيرفت     اليت  اسپاتاين کلمات را    (»  گيري  حال اوج 

کند که  يحاً تأييد ميهاي موردن تلو گفته. به دليل تمايل به گسترش دايرة عضويت کميسيون       

ايـن امـر   . ماننـد کـاخ سـفيد   ـ کرد    بزرگ آماده مييجانبه کارتر را براي امور کميسيون سه

 .جوشيد دهد که چرا و چگونه چشمة منابع مالي کارتر همواره مي توضيح مي

 دسـامبر مجلـة     ۲۰جانبه شـمارة      کميسيون سه »  فهم بهتر «موردن خود پيشنهاد کرد براي      

  .ه شود مطالعتايم

وي با بيلدربرگ همکـاري     . ، بيلدربرگي بود  تايموالد، مدير مسئول آن زمان        هنري گرون 

منظمي داشت و هرگز از دستورهاي ايـن گـروه، بـراي سـرپوش گذاشـتن بـر اطالعـات                    

ــارة  . هــاي آن، ســرپيچي نکــرد نشــست ــصاحبه درب ــراي م ــي آزادي را ب وي دعــوت الب

  . ردهايش در چارچوب بيلدربرگ رد ک فعاليت

                                                           
1. Primaries  
2. Lester Maddox 
3. Richard Russell 
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آميـز از اتکـاي کـارتر بـه مؤسـسة              دسامبر، روايـت همـدردي     ۲۰، شمارة   تايمگزارش  

  . جانبه براي تأمين نيروي کاري مستعد در دولت جديد است  و کميسيون سه١بروکينگز

  :تايم گزارش کرد

 گزارش کرد که همين مـاه       وال استريت ژورنال  ، مورخ، در    ٢کوچکشلزينگر  . آرتور ام «

نگـاران پـاريس را       يد جمعي از مخاطبان متشکل از روشنفکران و روزنامـه         گذشته وي کوش  

توطئـة هولنـاک    «نام است و نه يک        يک سازمان خوش  ] جانبه  سه[متقاعد کند که کميسيون     

  »  .که به فکر خانوادة راکفلر متبادر شده باشد»  بانکداران

  

  كند كاري دفاع مي راكفلر از پنهان
 نـامزد رياسـت   ۱۹۷۶کوشيد در سـال    جمهور، که به سختي مي      نلسون راکفلر، معاون رئيس   

ي داشت تا اينکـه مـسئلة      ا  دوستانه، تاحدودي با مطبوعات جناح چپ رابطة        جمهوري شود 

لبخنـد هميـشگي وي ناپديـد و        . کاري دفاع کند    بيلدربرگ سبب شد تا وي ناشيانه از پنهان       

ني و درهم برهم بـود، اصـالً        پاسخ وي طوال  . حالت مکدري بر چهرة شاد وي مستولي شد       

  .آشکارا يکه خورده بود. پاسخ نبود

رسيد وقتي سؤال مطرح شد، اطالع از تاريخچة بيلـدربرگ بـه ذهـن راکفلـر                  به نظر مي  

اش بـه      بـر زبـان آورده شـد و چهـره           رسيد؛ صورت وي شاد بود تا اينکه کلمة بيلـدربرگ         

  . سرعت در هم رفت

  :به سرعت پاسخ داد

خيلي . هايي، آ، آ، ضروري است      تبادل آراء ميان چنين گروه    ... ست رفتم   من به يک نش   «

  »  .برخي به صورت خصوصي... برخي به صورت علني ... سودمند است، آ، که مردم 

راکفلر مکث کرد و پس از اين جملة ناقص نگاهي ناراحت به اطراف انداخت و ادامـه                 

  :داد

                                                           
1. The Brookings Institution 
2. Arthur M. Schlesinger Jr. 
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هـا    يگر حضور داشتند که اگـر ايـن نشـست         اي از رهبران مخالفين از کشورهاي د        عده«

توانم تمايل مطبوعات را درک کنم، آ، اين امر بـراي             مي. علني بود، از ابراز نظر اکراه داشتند      

  » .سنا اهميت زيادي دارد

همکار ديرينة . گردند دنبال کمک مي بار به نظر رسيد چشمانش به اينـ يک مکث ديگر  

 اين گروه، يعني هنري کيسينجر وزير خارجه، حضور         راکفلر در بيلدربرگ و مشاور سياسي     

  . نداشت

ايـن مـشکلي بـسيار      اگر دادگاه يادداشت کارمندي را مطالعه کند، چطور ممکن اسـت،            

اشاره به قوانيني که مستلزم آن است که امور عمومي به طـور             [»  قوانين آفتاب «. جدي است 

هـا بررسـي      ا را با توجه به اين موضـوع       جذابيت زيادي دارند، اما بايد آنه     ] علني انجام شود  

  » .کنيم و، آ، در اين زمينه به تعادل برسيم

  :منظور از اين جواب، پاسخ به سؤال من بود

  در نشست بيلدربرگ شـرکت     ۱۹۷۴در سال   تأييد کرديد   جمهور، شما     آقاي معاون رئيس  «

ديگري قـرار  هاي زيادي شرکت کرده است و نشست       در نشست  ، برادر شما  ،ديويد. داشتيد

از آنجـايي کـه مقامـات    .  در ويرجينيا برگزار شود١ آوريل در هات اسپرينگز۲۲ ـ  ۲۴است 

هاي آنها از     کنند و هزينه    بلندپايه در مورد سياست آمريکا با رهبران ساير کشورها مذاکره مي          

  اين جلسات بايـد     حضور در  کنيد  مينشود، آيا فکر      محل منابع مالي دولت فدرال تأمين مي      

  » براي مطبوعات آزاد باشد؟

به نظر برخي ناظران مهم اين بود که جواب طوالني اما بدون محتواي راکفلر تأييد ايـن                 

اما آنها نتوانستند بگويند آيا راکفلـر       . شود  به بحث گذاشته مي   »  سياست آمريکا «نکته بود که    

  .گونه گفت يا سردرگمي او را از توجه به آن باز داشت تعمداً اين

چـون قـانون لوگـان      م اين بود که راکفلر تلويحاً بحث درباره سياسـت را پـذيرفت،              مه

  . کند  را از مذاکره در مورد سياست آمريکا منع مي٢عاديشهروندان 

                                                           
1. Hot Springs 
2. Plivate citigens 
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  گذاري بر بيلدربرگ  پليس مطبوعات و مشاركت در سرپوش
لـيس  ، نهادي خودخوانده که مورد سـتايش عمـوم بـود و خـود را جـاي پ                   ها  نگهبان رسانه 

کـرد، در     مباالت را دنبـال مـي       نگاران بي   زد، درواقع فقط روزنامه     هاي سراسري جا مي     رسانه

 هـاي  نشست: کرد ترين ماجراهاي قرن مشارکت مي     گذاري بر يکي از مهم      که در سرپوش    حالي

  .شد المللي تدوين مي هاي بين سري بيلدربرگ که در آن سياست

 بود، کـه در سـال       ٢ مرحوم ريد ايروين   ١» ها  هصحت در رسان  «رئيس سازمان به اصطالح     

  واز فدرال رزرو که متعلق به بخـش خـصوصي اسـت   ساليانه  دالر مقرري  ۳۷،۰۰۰،  ۱۹۷۵

  .کرد کند دريافت مي المللي را تنظيم مي پولي بينمقررات پولي آمريکا و سياست 

به ـ المللي   نترين صرافان بي پيمان گروه بيلدربرگ است که از بزرگ فدرال رزرو نيز هم

  . تشکيل شده استـ رهبري اعضاي خانوادة راکفلر و روچيلد 

هـاي مهـم      کننـده   تـا از مـسافت دور از شـرکت        صـرف کـرد     ها وقت     البي آزادي سال  

مـسلح برگـزار   هـاي   نگهبـان محصور و با حـضور   هاي    در مکان هاي بيلدربرگ، که      نشست

گرايـان را واداشـت       المللي  هايتاً اين بين  اين امر ن  . آوري کند   شود، اسناد و تصاويري جمع      مي

هاي  وجود خود را تأييد کنند و اسوشيتدپرس و يونايتدپرس اينترنشنال را وادار کرد گزارش

  .خوشايند مخابره کنند

، نيوزويـک ،  واشنگتن پـست  ،  نيويورک تايمز گذاري، که مشخصاً      هدف از اين سرپوش   

کـاري    کـه خـود را محافظـه      ٤کوچـک   کليبـا . گـذاري ويليـام اف      بـا بنيـان    (٣نشنال ريويـو  

ها در اسـتخدام سـيا    الملل و سال خواند و وارث ثروت چشمگير نفت بين       مي  پذير  مسئوليت

زمان در چنـد نـشريه        شد که مطالب خود را هم       نويساني را شامل مي     و برخي از ستون   ) بود

زياني   ي بي گو  و  هاي سري بيلدربرگ همچون جلسات گفت       کردند، معرفي نشست    منتشر مي 

                                                           
1. Accuracy in Media (AIM) 
2. Reed Irvine 
3. National Review 
4. William F. Buckley, Jr. 
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  .نداشتبود که هيچ اهميتي 

هايي که براي پيگيري اخبار مربوط به افراد منتخبي ماننـد اسـپيرو               اما همان سران رسانه   

جمهور سابق، آن قدر ابتکـار و      جمهور، و ريچارد نيکسون، رئيس      ، معاون سابق رئيس   ١اگنيو

ان و سياسـتمداران ارشـد      کردند، حاال هيچ کنجکاو نيستند که چرا بانکدار         انرژي صرف مي  

شـده و سـاير    هـاي قـرق   مسلح، هتـل هاي  نگهبانـ کاري   جهان در شديدترين شرايط پنهان

زيـان گـرد هـم     وگفت بي براي گپـ هاست   تدابير امنيتي که حاکي از نشست سران دولت

  .آيند مي

کاهش : دهند نيز عالقه نشان نميکه آشکارا به بيلدربرگ مرتبط است  يآنها به موضوعات

   .دهد ميهاي بيلدربرگ رخ   وفراز در سياست خارجي که در پي نشست ارزش دالر و نشيب

، که از فدرال رزرو حقـوق       »ها  در رسانه صحت  سازمان  «موقعيت ايروين در مقام رئيس      

  .گيرد که از مافيا رشوه ميبود گرفت، مشابه رئيس پليسي  مي

گـذاري بـر    گـر ايـروين سـرپوش   ا. جنبشي دردناک ايـن سـازمان قابـل درک اسـت        بي

داد و بـه       دالري سـاليانة خـود را از دسـت مـي           ۳۷،۰۰۰کرد، حقوق     بيلدربرگ را مختل مي   

  .کردن براي فدرال رزرو او را جزئي از آن کرده بود  کار،عالوه

والـد، مديرمـسئول      گرون. گذاري بودند   ليبرال بخشي از سرپوش   غول مطبوعاتي   رهبران  

، از  ٢؛ آزبـورن اليـوت    نـشنال ريويـو   نويس چند نـشريه و سـردبير          ون؛ باکلي، ست  تايممجلة  

، از انتـشارات    ٤؛ گـاردنر کـاولز    واشـنگتن پـست   ، از مسئوالن    ٣؛ فردريک اس بيب   نيوزويک

نگـاران     و روزنامـه   ٦لـوک نويس چند نشريه از جمله نـشرية          ، ستون ٥کاولز؛ جوزف کرافت  

. ال. ، سـي  ٧ سـالزبرگر کوچـک     از جملـه مرحـوم آرتـور هـيس         نيويورک تـايمز  زيادي از   

                                                           
1. Spiro Agnew 
2. Osborn Elliott 
3. Fredrick S. Beebe 
4. Gardner Cowles 
5. Joseph Kraft 
6. Look 
7. Arthur Hays Sulzberger 
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هـاي     همگي از مدعوين نشـست     ٣ و توماس ويکر   ٢، مکس فرانکل  ١سالزبرگر، جيمز رستون  

  .وآمد داشتند االحترام رفت المللي واجب بيلدربرگ بودند که با صرافان بين

قدري نزديک است کـه ايـروين         ها به   در رسانه صحت  پيوند بين فدرال رزرو و سازمان       

نگـاري   هـا نامـه   افزار فدرال رزرو از جانب سازمان صحت در رسانه    ه از نوشت  گاه با استفاد  

 دالري بـراي کـاري      ۳۷،۰۰۰ درآمـد    .کـرد   بايد از فرامينـي اطاعـت مـي       اما ايروين   . کرد  مي

گير بود و اين عالوه بـر حقـوقي            دندان ۱۹۷۵در سال   يا کاري بدون صرف وقت      وقت    نيمه

از آنجايي که وي اساسـاً بـراي يـک نهـاد            . گرفت   مي ها  بود که از سازمان صحت در رسانه      

مجبـور بـه   کـشيد،   کرد و دو چـک مـي   کار مي) فدرال رزروـ ها   سازمان صحت در رسانه(

  .چنين رفتاري بود

. داد، اما اين کافي نبود      ايروين مأموريت خود را در رابطه با بيلدربرگ به خوبي انجام مي           

 و آگـاه در ايـاالت متحـده و اروپـا بـه رهبـري       هـاي مـستقل   نامـه  هر سال نشريات و گـاه     

 از  اليـت   اسپاتپس از بازماندن    . نوشتند  ها مي    مطالب بيشتري دربارة بيلدربرگي    اليت  اسپات

  .  اين نقش را برعهده گرفته استآمريکن فري پرس، ۲۰۰۱انتشار در سال 

                                                           
1. James Reston 
2. Max Frankel 
3. Thomas Wicker 
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در نخستين سالي که بيلدربرگ را از محل نشست ساليانة آن در نزديکـي مـونترال پوشـش                  

خبري دادم، دولت ساية جهان مجبور شد روابط به هم پيوندخوردة خـود را بـا کميـسيون                  

  .جانبه تصديق کند سه

هاي زيادي را بر خود هموار کردند تا به مطبوعات            ها دشواري    بيلدربرگي ۱۹۸۳در سال   

 هستند که مهماني خصوصي      هاي خوب قديمي     اطمينان دهند آنها فقط گروهي از بچه        عزيز

آورد، موضوع مـذاکرات   درد مي وشما را به مسائلي که قلب منو ـ کنند   کوچکي برگزار مي

البته ترجمة محتوايي اين جمله اين است که خانوادة راکفلر و           . آنهاستحساس  دلسوزانه و   

  .پردازان آمريکايي را بچاپند کنند تا ماليات  توطئه ميروچيلد و همکاران آنها

نگـاران و     نشـستند و بـه جمـع روزنامـه        چهار شخصيت برجـستة بيلـدربرگ دور ميـز          

ـ کلمات و لبخندهاي فخرفروشانه تحويـل   گزارشگران راديو و تلويزيون ـ حاضر در اتاق 

  .دادند

                                                           
1. Quebec  
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 مه، يک روز پس از      ۱۲تي در   مصاحبة مطبوعا .  انتخاب شده بود   تاکتيکيحتي محل نيز    

. ريزي شده بـود  برنامه ١برگزاري کنفرانس سه روزه، در هتل مجللي واقع در فرودگاه ميرابل

کـه  داشـت    قرار   ٢بلو   کيلومتري اقامتگاه دورافتادة مونته    ۵۰المللي در حدود      اين فرودگاه بين  

 . آن سال بودمکان نشست 

ايـن مکـان بـراي      . ز شهر مونترال منتقل شـد      در مرک  ٣اما مکان برگزاري به شاتو شمپلن     

 شهريـ بلو فاصله داشت    کيلومتر از مونته۵۰تر بود و  راحتنور چشمي دسترسي مطبوعات 

 .آخر هفته در آن هيچ خبري نخواهد بودها اصرار داشتند  که بيلدبرگي

، دبيرکل افتخاري گـروه فرعـي بيلـدربرگ در آمريکـا و رئـيس               ٤تئودور اليوت کوچک  

جمهور سابق آلمان  ، رئيس٥شکدة حقوق و ديپلماسي فلچر در دانشگاه تافتس؛ والتر شيل   دان

، استاد امور مالي عمومي در دانشگاه ليدن ٦غربي و رئيس فعلي بيلدربرگ؛ ويکتور هالبرستاد

، رئـيس بانـک هلنـد و        ٧و دبيرکل افتخاري بيلدربرگ در اروپا و کانادا و ويلـم دويزنبـرگ            

ري بيلدربرگ، از مقامات بيلدربرگ بودند که با مطبوعات مورد عالقـة خـود   دار افتخا  خزانه

  . کردند ديدار مي

هـا در    آغاز شـد کـه بيلـدربرگي   ۱۹۷۵ از آوريل  هاي مطبوعاتي  سنت برگزاري مصاحبه  

 نامـة آزادي،  وقفة    هاي بي     اين کار در پي گزارش    .  در ترکيه تشکيل جلسه دادند     ٨شهر جزمه 

پــذير شــد کــه يونايتــدپرس اينترنــشنال، اسوشــيتدپرس و  ادي، امکــانمتعلــق بــه البــي آز

ي از ا مؤدبانـه هاي   را واداشت تا گزارشتايمز آنجلس لس ـ  واشنگتن پستهاي  خبرگزاري

  .بيلدربرگ مخابره کنند

                                                           
1. Mirabel Airport 
2. Montebello  
3. Chateau Champlain 
4. Theodore Elliot Jr. 
5. Walter Scheel  
6. Victor Halberstadt 
7. Willem Duisenberg 
8. Cesme  
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کلي ماهيت تشويقي داشته و دارند و         طور  هاي غالب به    هاي رسانه   گزارشوجود آنکه   با  

هـايي کـه نخبگـان جهـاني پـشت            هستند و با توجه به ماهيت موضوع      فاقد اهميت بوده و     

دسـت  انکـار خـود     ها احساس کردند بايد از        گذاشتند، بيلدربرگي   درهاي بسته به بحث مي    

  . بردارند

کردنـد و در آن    را شـروع    هـا      هاي مطبوعـاتي پيـشاپيش نشـست        آنها برگزاري مصاحبه  

گفتند در اين  ست و ميکردند که کامل ا يمتأکيد و عرضه کنندگان را  فهرست ناقص شرکت

 مصاحبة مطبوعـاتي ديگـري      ،بعداً، پس از نشست   . دهند  سه روز کار چشمگيري انجام نمي     

  . اند کردند که کاري انجام نداده کردند و اعالم مي برگزار مي

شيل، با خواندن متني آماده به زبان فرانسوي مصاحبة مطبوعاتي را آغاز کـرد مبنـي بـر                  

  . رسد اي نمي گيرد که هرگز، هرگز به نتايج قابل مالحظه اي صورت مي  تبادل نظر سادهاينکه

  » کنيد؟ پس اصالً چرا ديدار مي«: از وي پرسيدند

 گفـت   ١جورج بال «: اي شده بود که اليوت به کمکش آمد         وي دچار دستپاچگي آزارنده   

ي بيلدربرگ با بسياري    ها  وقتي مرد شماره دو وزارت خارجة آمريکا شد، از رهگذر نشست          

  » .از رهبران اروپايي، که با آنها کار کرد، آشنا شده بود

  .ها را احساس کنيد راحتي مطبوعات غالب و بيلدربرگيتوانستيد  ميآنجا 

هـا   در ميان گروهي از بيلدربرگي بال. رسد، احمقانه نبود گونه که به نظر مي اين پاسخ آن

 به مناصب بـااليي در دولـت         او را  ۱۹۶۱يکا، در سال    جمهور آمر   بود که جان کندي، رئيس    

 انتخاب شد، گروه ديگـر راکفلـر يعنـي کميـسيون            ۱۹۷۶زماني که کارتر در سال      . گماشت

انتـصابي  مقـام   جانبه را از طريق ايـن         هاي مشترک بيلدربرگ و سه      جانبه بود که سياست     سه

  . کرد بلندپايه اجرا مي

  .جانبه پرسيد ها با سه  يلدربرگي ارتباطات بةنگاري دربار روزنامه

: اي را تصديق، اما هر گونـه ارتبـاطي را انکـار کـرد و گفـت                  شيل عضويت متقابل عده   

                                                           
1. George Ball 
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هـا    جانبه اعضاي بيشتري دارد کـه در تمـام نشـست             هست، زيرا کميسيون سه    هايي  تفاوت«

بـار   ط يککنند که فق کنندگاني را دعوت مي ها شرکت که بيلدربرگي حالي  کنند، در   شرکت مي 

  .»حضور دارند

دهي و کميتة مشورتي  با اين سؤال کل گروه به چالش کشيده و معلوم شد کميتة سازمان  

شـماري اسـت کـه منـصبي در بيلـدربرگ              عضو دائمي دارد و اين عالوه بر اعضاي بي         ۴۴

آيند، مانند اعضاي خانوادة روچيلـد و راکفلـر کـه مـشترکاً در سـال                  ندارند، اما هر سال مي    

  . بيلدربرگ را تأسيس کردند۱۹۵۴

  .اليوت اشتباه بعدي را مرتکب شد

    ايـن  رابطـة   هـاي بيلـدربرگ و بـا انکـار            ي توصيف کردن نشست   وي با مخالفت با سر

جانبه در ماه آوريل در رم يا نشست اقتصادي آتي سران، که              نشست با نشست کميسيون سه    

ريـزي    در ايالت ويرجينيا برنامـه ١ورگ مه در شهر ويليامزب۲۸ ـ  ۳۰براي برگزاري در تاريخ 

  . تأکيد کرد  به جاي سري شده بود، بر استفاده از کلمة خصوصي

شـود، امـا      هاي خصوصي زيادي دربـارة اقتـصاد جهـان برگـزار مـي              وي گفت نشست  

  رسانند و شايستة برچـسب سـري   هايشان را به اطالع همگان مي    ها اخبار نشست    بيلدربرگي

  .نيستند

ها بيش از يک دهه موجوديت خود را انکار کرده بودند             دآوري کردند بيلدربرگي  به او يا  

  . هايشان را علني کردند هاي مربوط به خود، نشست و فقط پس از خواندن گزارش

  . سکوتي ناخوشايند حکمفرما شد

و رئيس شوراي فدرال    ] اي دبليو کالزن  [با توجه به اينکه رئيس بانک جهاني        «: پرسيدم

شـماري هـستند کـه شـرکت      گذاران بلندپاية بي    در زمرة مقامات و سرمايه    ] ل ويکر پ[رزرو  

کنند، آيا قصد داريد مشکالت مربوط به بدهي جهان سوم و کشورهاي بلوک شرق را به   مي

  » بحث بگذاريد؟

                                                           
1. Williamsburg 
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  » .خب هر چيزي ممکن است مطرح شود«: اليوت پاسخ داد

وقتي قرار است دربارة مخاطرات بانکـداري    «: بعداً از يکي از کارکنان بيلدربرگ پرسيدم      

و امور مالي و ساير مسائل مربوط به آيندة بلندمدت رشد در اقتصاد جهان و غيره صـحبت                  

  » کنيد، چطور ممکن است چنين چيزي مطرح نشود؟

دانستند کـه مطـرح       اما اليوت از تأييد طرح چنين موضوعي سر باز زد، هر چند همه مي             

  . شود و شد مي

وي گفت در عـوض اعـضاي       . کرد که بيانية مشترکي در کار نيست        ئماً تأکيد مي  شيل دا 

 براي تحقق اهداف مختلفي از اطالعـات بـه دسـت             بيلدربرگ هر کدام در حوزة نفوذ خود      

 .خواهند کرداستفاده آمده در اين نشست 

ري اند؟ آيا آنها در پوشش خب نگاران منتخب بر چه اساسي دعوت شده روزنامه«: پرسيدم

  » اين نشست از امتيازي برخوردارند که بقية ما از آن محروم هستيم؟

نگـاران منتخـب اعـضاي کميـسيون          روزنامـه قوانين دسترسي   براساس  . بودمنفي  پاسخ  

براسـاس قـانون   . اسـت قابل گزارش  بيلدربرگ غير ةمحرماناجالس جانبه، هر سه روز،    سه

،   کننـده در ايـن نشـست خـصوصي         رکتکدام از اصحاب مطبوعات ش      نگاري، هيچ   روزنامه

  .شده گزارش دهند شده و محافظت تواند دربارة رويدادهاي پشت درهاي قفل نمي

نشستي بااهميت براي کـل جهـان و هـر          . نگاران خودفروخته هستند    آنها روزنامه «: گفتم

  » .دهند ماجرا را گزارش نکنند شود و آنها قول مي پرداز آمريکايي برگزار مي ماليات

، حـضور داشـت کـه از       تـايم والد، رئـيس      نگاران منتخب، هنري گرون     ر رأس روزنامه  د

 که به دليل ١سايرين عبارت بودند از اليزابت درو. رفت هاي هميشگي به شمار مي بيلدربرگي

؛ )٤لو دوواسردبير  (٣ بسيار معروف بود؛ ليز بيسونت٢مصاحبة تلويزيوني شرکت آگرونسکي   

                                                           
1. Elizabeth Drew 
2. Agronsky and co 
3. Lise Bissonette 
4. Le Devoir 
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، فارن افـرز  ، سردبير   ٢باندي.  معرفي شد؛ ويليام پي     نگار سياسي   زنامه که رو  ١بيورن بيارنسون 

، سـردبير   ٣نشرية شوراي روابط خارجي و از مقامـات سـابق دولـت کنـدي؛ انـدرو نايـت                 

، سـردبير  ٦؛ و تئـو سـومر  ٥برلينگسکه تيدنـده ، سردبير ٤ چاپ لندن؛ نيلز نورالند اکونوميست

  . ٧دي تسايتزبان  نشرية آلماني

اليوت خواسته شد که بيشتر دربارة اين نشست توضـيح دهـد، وي گفـت کـه                 وقتي از   

  .شود هاي بيلدربرگ خارج مي  جديدي از نشست دار هميشه با ماجراهاي خنده

هـاي    در پايان مصاحبة مطبوعاتي پيش از نشست اعالم شد که امسال بـر خـالف سـال                

  .شود اخير، بعد از کنفرانس مصاحبة مطبوعاتي برگزار نمي

                                                           
1. Bjorn Bjarnson 
2. William P. Bundy 
3. Andrew Knight 
4. Neils Norlund 
5. Berlingske Tidende  
6. Theo Sommer 
7. Die Zeit 
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 ، سوئد١سالتشوبادن
  

هـاي     متوجه شدند ماليات آنها قرار است در سال        ۱۹۸۴ناظران آمريکايي بيلدربرگ در سال      

  .بعد افزايش يابد، که البته يافت

صد ، قـ  المللـي و سياسـتمداران دربنـد         بـين  گذاران   متشکل از سرمايه   ،سازمان بيلدربرگ 

 کـشورهاي چنانچه   ميليارد دالر افزايش دهد تا       ۱۰۸ها را     داشت که ماليات بر درآمد آمريکايي     

  . هاي خود را نپرداختند، پول کافي در دسترس باشد جهان سوم و کمونيست بدهي

 در سالتشوبادن در    ۱۹۸۴ مه   ۱۱ـ   ۱۳در اين پيشنهاد، که در نشست سري ساليانة آن در           

  .افزود  ميليارد دالر ديگر بر درآمدها مي۲۳يش مالياتي مورد نظر سوئد مطرح شد، افزا

 ميليـارد دالر و در      ۶۱ به   ۱۹۸۷ ميليارد دالر، سال     ۳۹ به   ۱۹۸۶  مالي اين افزايش در سال   

 ميليارد  ۱۰۸ به   ۱۹۸۹مجموع اين درآمد جديد تا سال       .  ميليارد دالر رسيد   ۸۳ به   ۱۹۸۸سال  

  .رسيد دالر مي

دورنمـاي اقتـصاد و اشـتغال در        «اي با عنوان      يد ماليات در مقاله   درخواست افزايش جد  

                                                           
1. Saltsjobaden 
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، مدير برنامة مطالعات اقتـصادي در مؤسـسة         ١مطرح شد که آليس ام ريولين     »  اياالت متحده 

 . بروکينگز، عرضه کرد

، رئـيس، و ويليـام بـي        ٢لـوري   دو مقام ديگر مؤسسة بروکينگز يعني بـروس کـي مـک           

. ين نشست شرکت کردند، از اظهـار نظـر خـودداري کردنـد            ، محقق ارشد، که در ا     ٣کوانت

  .اش را به دست آوردم اي از مقاله  نبود، اما من نسخه دوشيزه ريولين نيز در دسترس

اما راهبرد  . مشي مالياتي عرضه کنند     ها خيال نداشتند براي کشور ديگري خط        بيلدربرگي

جانبه به    گروه برادرشان يعني کميسيون سه    المللي با راهبرد      آنها به نمايندگي از بانکداران بين     

  . خوبي هماهنگ شده بود

سـي     در واشنگتن دي   ۱۹۸۴ آوريل   ۳ مارس تا    ۳۱جانبه، که از      در نشست کميسيون سه   

 اياالت متحـده مقـصر     ،آور کشورهاي جهان سوم و کمونيست       برگزار شد، در بدهي سرسام    

  .شود رم مي کسري بودجه باعث تو، با استناد براينکهشناخته شد

سـقف  تعيـين   اي بود که مانع از تصويب پيشنهاد          در هر دو نشست فشار وارده به اندازه       

 ميليـارد دالر    ۸۱۰هـا در مجمـوع بـه           رقم ايـن بـدهي     شدهاي جهان سوم      نرخ بهرة بدهي  

 که متعلق به بخش خصوصي و تحـت کنتـرل آن            ،هر بار که شوراي فدرال رزرو     . رسيد  مي

برد، ميلياردها دالر به تعهدات کشورهاي جهـان سـوم بـراي              را باال مي  است، نرخ پاية بهره     

فدرال رزرو با ايجاد انقبـاض عرضـة پـول، پـس از نشـست           . شود  ميپرداخت بهره افزوده    

  که کشورهاي   را، ، اين نرخ را باال برد و حجم پرداختي بهره         ۱۹۸۴جانبه در سال      کميسيون سه 

  . داختند، ميلياردها دالر افزايش دادپر هاي بزرگ مي بدهکار بايد به بانک

 ژوئن همان سـال     ۴المللي پول در فيالدلفيا که        در نشست کشورهاي عضو صندوق بين     

پيشنهاد کاهش فشار وارده بر کشورهاي ، مديرعامل اين صندوق ٤ژاک دالروزيهبرگزار شد، 

  . ها را رد کرد سقف براي بهرة بدهيتعيين از طريق  بدهکار

                                                           
1. Alice M. Rivlin 
2. Bruce K. McLaury 
3. William B. Quandt 
4. Jacques de Larosiere 
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] براي نرخ بهره  [تعيين سقف   «: المللي پول گفت    جريان نشست صندوق بين   الروزيه در   

  » .کاهد ها مي  هاي مرکزي براي تسهيل بازپرداخت بدهي از توانايي بانک

، عمـالً از محـدود کـردن نـرخ بهـره            هـاي بيلـدربرگ      به گفتة سه منبع آگاه در نشست      

دانـستند تـا   تصادي جهـان سـوم      هاي اق   اياالت متحده را مسئول نابساماني    و  جلوگيري شد،   

زمينه را فراهم کنند تا اين کشور را براي عرضة طرح کمک به بدهکاران، با استفاده از منابع                  

  . پردازان، زير فشار بگذارند پولي ماليات

نرخ بـاالي بهـره در ايـاالت متحـده بـه            «اي در نشست بيلدربرگ، ذکر شد که          در مقاله 

انجامد و به شدت بر وضعيت متزلزل بدهي در سطح             مي افزايش نرخ بهره در سراسر جهان     

هاي بدهي براي کشورهاي جهان       با افزايش نرخ بهره، پرداخت بهره     . زند  المللي دامن مي    بين

  » .شود اي دشوار مي طور فزاينده سوم به

همه کسري بودجة آمريکا را عامل افزايش نرخ بهره دانستند و زمينـه را بـراي افـزايش                  

  .آمريکا فراهم کردندماليات در 

هـا   آنها خواهان افـزايش ماليـات آمريکـايي    . بازي است   اين دغل «: بعداً به دوستانم گفتم   

در . هستند تا منابع مالي الزم براي طرح کمک بانک به بدهکاران را در آينده داشـته باشـند                 

 ة انـداز و سودهاي خودشان به همـان ـ آورند تا نرخ پايه    رزرو فشار ميعين حال به فدرال

  » .که تورم پايين است، افزايش دهد را در زمانيـ ميلياردي 

در طول دورة زمامـداري کـارتر، بانکـداران تـورم دو رقمـي را عامـل نـرخ بهـرة بـاال              

 ۱۴ دالر با بهرة     ۱۰۰ درصد بود، خاطرنشان کردند اگر       ۱۴که تورم ساليانه      زماني. دانستند  مي

سـال بازپرداخـت       دالري که پـس از يـک       ۱۱۴يرا  درصد قرض دهند، زيان خواهند کرد، ز      

  .ارزد  دالر مي۱۰۰شود، فقط 

اين .  درصد، نرخ بهره را باال نگاه داشته بود۵ تا ۳با کاهش تورم ساليانه فدرال رزرو   اما  

با وجود خطـر بـازپس   شد تا وام دادن به جهان سوم و کشورهاي کمونيست،       کار باعث مي  

به کشاورزان آمريکايي باشد، که زمـين و محـصوالت خـود را            ، پرسودتر از وام دادن      ندادن
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دادن بـه جهـان سـوم و          پردازان آمريکايي در قبال زيان وام       درواقع، ماليات . گذاشتند  گرو مي 

، هزاران نفر از کـشاورزان      شرايطدر اين   . دادند  ها ضمانت مي    کشورهاي کمونيست به بانک   

  .دادند ين خود را از دست ميآمريکايي هر سال به علت کمبود اعتبار، زم

 ژوئن همان سال، يک روز پس از آنکه يک نسخه از مقالة دوشيزه ريولين را بـه                  ۶روز  

 بروکينگـز، بـه گروهـي منتخـب از          ةدست آوردم، وي اين طرح را، بنا به پيـشنهاد مؤسـس           

اين حقيقت ذکر نـشد کـه طـرح يادشـده           . گزارشگران مطبوعات جريان غالب عرضه کرد     

  .اي قفل شدة نشست بيلدربرگ شکل گرفته بودپشت دره

هاي داخلـي و      پيشنهادها براي هزينه   «:هاي موافق گفته بود     دوشيزه ريولين به بيلدربرگي   

گري داخلي بـه منظـور        مدت هزينه   پس از توقف کوتاه   . تغييرات مالياتي در دو مرحله است     

سـرعت اجـرا    ي داخلـي بـه  هـا  تر برنامـه  جويي در منابع پولي، تجديد ساختار اساسي    صرفه

به همين شکل پس از تغييرات مالياتي، با هدف کسب سـريع درآمـد بيـشتر از                 . خواهد شد 

  » .طريق گسترش پاية مالياتي و اضافه ماليات، اصالح کامل نظام فدرال اجرا خواهد شد

ه بود کـ  اي مي درصد دقيق اضافه ماليات پيشنهادي ذکر نشد، اما اين نسبت بايد به اندازه      

اي   کرد و اين نسبت بايد ساليانه به گونـه           ميليارد دالر درآمد بيشتر توليد مي      ۲۳در سال اول    

  . کرد  ميليارد دالر ديگر توليد مي۱۰۸، ۱۹۸۹يافت که تا سال  افزايش مي



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1985(م فصل چهار
  وايت پلينز، نيويورک





  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، نيويورك1وايت پلينز
  

 کمک شماري از افراد محلي، از جمله يک راننده تاکـسي خـالق، بـه    ، من با ۱۹۸۵در سال   

 در شـهر وايـت پلينـز در ايالـت           ٢نشست فوق سري بيلدربرگ در هتل اختصاصي ارووود       

 .به داليل واضح، اسم اين رانندة تاکسي حذف شده است. نيويورک راه يافتم

  »  .تاسم شما به جاي جيم تاکر، آقاي ايکس اس«: رانندة تاکسي گفت

توانم خودم را هنري کيسينجر جا بزنم و ِقـِسر            فکر نکردم مي  . بسيار خوب «: پاسخ دادم 

  » .در بروم

 شد، که در مسير هتل اختـصاصي        لباس شخصي نزديک مي   نگهبانان  طور که تاکسي به       همان

بازرسـي گذاشـته بودنـد، در         سومين نشست بيلدربرگ ايست     و  ارووود براي حفاظت از سي    

 صندلي عقب نشسته و اميدوار بودم تالش قبلي من بـراي ورود بـه محوطـه                 گوشة راست 

  . باعث نشود که مرا بشناسند

                                                           
1. White Plains 
2. Arrowwood Hotel 
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اسـم  تنهـا   معلوم اسـت    . بازرسي گذشتيم   و از ايست  »  آقاي ايکس «: رانندة تاکسي گفت  

که به اسم يک عضو حقيقي بيلـدربرگ        شده بود   ، بلکه اسمي انتخاب     کارساز نبود »  ايکس«

حالت کسي را بـه     . زيادي داشت شباهت  ت در اين نشست ثبت نام کرده بود         که براي شرک  

و البته  . (خودم گرفته بودم که کامالً از حق ورود برخوردار است و اين حيله مؤثر واقع شد               

  .)گيري امروز نبود هاي اوليه بود که تدابير امنيتي بيلدربرگ به سخت اين در سال

 و بيلـدربرگ      کـه بـسيار الزم بـود       ،اخبار بيلـدربرگ  بازي بود، اما کسب      البته کمي حقه  

  . داد جلوي آن را بگيرد، ارزش آن را داشت ترجيح مي

خواست اسـمم     با ورود به هتل، خانم جواني لبخند بر لب در سرسرا جلويم آمد که مي              

  .را بنويسد و مرا به بيلدربرگ بفرستد

درواقـع،  . ايکس ثابـت کنـد    هيچ چيز نداشتم که هويت مرا تحت عنوان آقاي          ! اي واي 

کند يا آن اسـم چـه اثـر جـادويي خواهـد               براي چه کسي کار مي    »  ايکس«دانستم    حتي نمي 

بـه محـل    از گوشة چشم ديدم که مأموران مخفي چـشم از مـن برداشـته بودنـد و                  . داشت

  . کردند  يعني ورودي سرسرا نگاه مي،شده تعيين

اما اول  «: با حالت تشويش شديد گفتم    »  .بتهبله، بله، ال  «: به خوشامدگويي وي پاسخ دادم    

  » !دستشويي مردانه کجاست؟ سريع

. ساعت در کافة کنار دستشويي نشستم       يک. و مرا آنجا برد   »  از اين طرف  «: وي پاسخ داد  

کردند کـه معمـوالً       صاحب کافه و پيشخدمت شکايت مي     شنيدم    ميمن تنها مشتري بودم و      

  .  مشتري داشتند۶۰در آن موقع 

با سختي توانـستم    . قدر شديد نبوده است     وقت اين   تدابير امنيتي هيچ  «: کي از آنها گفت   ي

  » .سر کار بيايم

ايـن  «:  گرفته و خـودم را بـه نـاداني زده بـودم، پرسـيدم              يا  معصومانهکه قيافة     در حالي 

  » اند؟ ها کي گنده کله

  » .گويند يزي به ما نمياما چ. آيد يک نفر از خانوادة بوش مي. دانم نمي«: صاحب کافه گفت
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  » جمهور؟ معاون رئيس«

  »  .آيد  مي دانم يک نفر از خانوادة بوش فقط مي. دانم نمي«

اسم بوش نه در فهرستي بود که در اختيار گزارشگران گذاشته شده بود، نه در فهرسـت                

  . کنندگان گذاشته شده بود تري که در اختيار شرکت نسبتاً مفصل

  »  توانند هتلي را به مدت سه روز ببندند؟ مياما چگونه «: پرسيدم

نيستم که قرار بود اينجا     آنهايي  ناگهان متوجه شد من از      . قيافة صاحب کافه مشوش شد    

  دانم؟ و اگر بودم، پس چرا اين چيزها را نمي. باشند

ايـن  . جور نشست ديپلماتيک است     يک«: کرد، گفت   طور که با ابهام به من نگاه مي         همين

بـا لحـن    »  .رفتيـد   شـما همـه بايـد بيـرون مـي         .  هتل فقط به روي آنها باز اسـت        کافه و کل  

حـاال افـراد    »  .ام تا چيزي را براي کـسي ببـرم          البته من فقط اينجا آمده    «: بخشي گفتم   اطمينان

توانستم قيافة آرام يک بيلـدربرگي را بـه           تر مي   چرخيدند و راحت    بيشتري در آن حوالي مي    

 ميزي در اتاق کنفرانس رفتم و فقط تعـدادي بروشـور هتـل پيـدا                سر. خود بگيرم و بگردم   

 .کند دارد و بعد بررسي مي در اين حرفه، آدم اول برميـ آنها را برداشتم . کردم

اي   هـا نتيجـه     هاي دورانداختة بيلـدربرگي     ها براي يافتن يادداشت     وارسي همة دستشويي  

  .نداشت

، بـود ک اجتمـاع در سـازمان ملـل          که شکل يک تـاالر کوچـ       ،در سالن کنفرانس اصلي   

  .کارکنان هتل مشغول آوردن گل بودند

  » .سالم«: وقتي از کنارشان گذشتم، با لبخند گفتم

  » .خير، قربان شب به«

وجـو کـردم،      وانمود کردم دستيار يک بيلدربرگي هستم و آهسته لوح اسامي را جـست            

تواند با قاطعيت و مطمئن به      کوشيدم جايي براي رئيسم پيدا کنم تا وي ب          واضح است که مي   

  . آنجا بيايد

کم يک يادگاري گيرم  اگر نتوانم چيز به دردبخوري پيدا کنم، دست       «با خودم فکر کردم،     
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  » .پرل«: چشمم به لوح اسم خاصي افتاد»  .آيد مي

. المللـي بـود     ، دستيار وزير دفاع در امور سياست امنيت بـين         ١اين لوح اسم ريچارد پرل    

کرده بود که پرل منافع     افشا  ها قبل     ، يکي از همکاران قديمي وي، مدت      ٢رجاندرو سنت جو  

هـاي    داسـتان . کنـد   و از آن حمايـت مـي      دهـد     مياسرائيل را بر منافع اياالت متحده ترجيح        

با استفاده از قـانون     و   ، تصديق کرد  ٣تبار  هاي عرب    وي را اتحادية ملي آمريکايي     ةدهند  تکان

اي دست يافت، که اين اتحاديه در دادگاه    کننده  م شواهد ويران  آزادي اطالعات به بخش اعظ    

  .کرد مي پيگيري 

  . پس اين يادگاري، لوح اسم پرل، را در جيبم گذاشتم

. دهـي امـشب اسـت       نشست کميتة سـازمان   «: بهتر ديدم که در حين راه رفتن سؤال کنم        

  » درست است؟

کـردم   مي در سرسراي هتل نگاه اي رنگ و پر از کتابچه      هاي قهوه   دزدکي به رديف کيف   

البته، دوست داشتم يکـي از آنهـا را         . که دو زن مسئول و سه مأمور مخفي مراقب آن بودند          

هايي که  گرفتند، يادداشت اگر مرا مي. اهميت داشتو زمان بود آميز  داشتم، اما کاري مخاطره

کم، مأموران    دست. رفتم  ياحتماالً به زندان م   . رفت  و لوح اسم پرل از دستم مي      برداشته بودم   

 . کردند مخفي زمان زيادي را صرف گشتن من مي

بعـد از يـک   . اسم يک بيلدربرگي به يادم آمد که کمتر شناخته شده و احتماالً نيامده بود      

پيشخدمت خواستم برايم تاکسي خبر کند و توضـيح دادم کـه چيـزي را در فرودگـاه جـا                    

خواستم به يک     دهند، اما مي    ها توضيح نمي    اي پيشخدمت معموالً بر ها    مهمانالبته  . ام  گذاشته

بـه   چـشم دوختـه بـود،        يکه به جهـت ديگـر       مأمور مخفي اطمينان خاطر دهم که درحالي      

  .کرد گوش ميهاي من  حرف

  .ها روي آن گذاشته شده بود، نزديک شدم دو دقيقه سپري شد، بعد به ميزي که کيف

                                                           
1. Richard Perle 
2. Andrew St. George 
3. the National Association of Arab Americans (NAAA) 
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ها   داريد؟ سناتور به خالصة دستورالعمل    کيف   ١سآيا براي سناتور چارلز متايا    «: پرسيدم

  .)اين اشاره به سناتور وقت متاياس از مريلند بود(»  .نياز دارد

  . رسيد آن زن دو دل به نظر مي

  » !تاکسي شما، قربان«

»  .من عجله دارم. خواهيد البته که کارت شناسايي مي .آه«: کنم و گفتم نشان دادم درک مي

  .ام در کنگره را نشان دادم يت مطبوعاتيقسمتي از کارت فعال

  »  !تاکسي شما، قربان«

  .کيف را برداشتم و از آن خانم نگران تشکر کردم»  .آمدم«: فرياد زدم

سيم بـه     آيا مأموران مخفي با بي    . بازرسي  ايستهاي    نگهبان: يک مانع ديگر وجود داشت    

ين مـوقعيتي فقـط يـک کاغـذ         آنها اطالع داده بودند که تاکسي را متوقف کنند؟ بـراي چنـ            

کيف را سمت راستم گذاشتم و به آن تکيـه دادم تـا ديـده               . يادداشت در جيبم گذاشته بودم    

  .نشود

ام اين بود که اگر مانع من شدند، بيرون بپرم، مدت کوتاهي مشاجره کنم، سپس راه  نقشه

طـة  هـا بـروم و خـودم را در محو           زمين گلف مجاور را در پيش بگيرم، بـه طـرف درخـت            

 . گم کنم٢دانشگاه ايالتي نيويورک

نگهبان «من که از اين چالش لذت برده بودم، با خودم گفتم چقدر احمق بودم که وقتي                 

  .هاي سلطنتي برايم دست بلند کرد، احساس نااميدي کردم با احترام مخصوص خانواده»  کاخ

سـتم وارد شـوم و   از بـار اولـي کـه خوا   . الزم نبود به رانندة تاکسي بگويم که گاز بدهد 

هايي که بر اين  رانندة تاکسي از دسيسه. دست شده بوديم مرا برگرداندند، با هم همها    نگهبان

آمد و پس از اينکه به او يک درس کوتاه آداب نزاکـت و                شهر حاکم شده بود، خوشش مي     

  .هاي نفوذ به اين حصار صحبت کرديم يک انعام درست و حسابي دادم، دربارة راه

                                                           
1. Charles Mathias 
2. the State University of New York (SUNY) 
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بـرد گفـتم      مرا به هتل مـي    که  راننده تاکسي   به   ، صبحگاهي ة محاصر ة پايان مرحل  پس از 

  .  دانشگاه شوم و در تاريکي هوا از زمين گلف بگذرمةوارد محوطبهتر است 

کس شب گلف بازي      دانند هيچ   آنها مي . مأموران مخفي انتظار آن را دارند     . نه«: وي گفت 

هاي زيادي هستند، از      ظهر که گلف بازها و بچه      بعد از    ۴بهتر است حوالي ساعت     . کند  نمي

  » .حصار بپري

  .چند دقيقه در سکوت به رانندگي ادامه داديم، آنگاه فکري به سرم زد

طـور    آوري، ايـن    احتماالً امروز کسان ديگري را از فرودگاه به هتل ارووود مي          «: پرسيدم

نه ـ اسم را به خاطر بسپار  . ييبگوها  نگهباننيست؟ آنها مجبورند اسمي به تو بگويند که به 

اگـر شـک نکننـد،    .  چند ساعت از همين اسم براي من استفاده کـن  ازبعدـ اسمي معروف  

کننـد و اگـر       فهرستي دارند که اسامي را در آن بررسي مـي         ها    نگهبان. شود  کسي متوجه نمي  

بدون تـشکر   البته چنين خدمتي،    . گذرد  کنند و خودرو مي     ، با دست اشاره مي     باشد اسم آنجا 

هاي تاکسي معموالً از اين حسن تعبير         حساب بيايد، اما راننده     طوري که رشوه به   (» ماند  نمي

 ).آيد بيشتر خوششان مي

به اين ترتيب بود که من آقاي ايکس شدم و کيف بيلدربرگي سناتور چارلز متاياس بـه                 

کننـدگان بـود      شرکتدستم افتاد که حاوي تمام اسناد موجود و متون اوليه و فهرست سري              

هنري کيسينجر در اتاقش در هتل      نحوة بيدار کردن     و    فراتر از فهرست علني   محتواي آن   که  

  .کنندگان درج شده بود در اين فهرست حتي شماره اتاق شرکت. بود

را يک روز پيش از آغاز نشست بيلدربرگ، خودروهـايي ورودي هتـل مجلـل ارووود                

توانـستند سـر      گذشت، مي   کم سه ماه از اشتغالشان مي       ستو فقط کارکناني که د    بسته بودند   

  . کار بيايند

رو   ساعت پيش از نشست، با تاکسي آمده بودم، با ممانعت مردان جواني روبه          ۲۴من که   

  .رسيدند رنگ يکساني به تن داشتند و افراد کارآمدي به نظر مي شدم که همگي بلوزهاي آبي

  » اسم شما، لطفاً؟«
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  » چه ايرادي دارد؟. نيستملک خصوصي که اينجا «: من پاسخ دادم

  » .اين هتل امروز براي يک نشست خصوصي قُرق شده است«

بـه مـن    . چطور چنين چيزي ممکن است؟ من امروز صبح به هتل زنـگ زدم            «: پرسيدم

شود و من قرار است ظهر آنجا با شخـصي             باز مي  ۱۱گفتند کافة داخل هتل ارووود ساعت       

  » .مالقات کنم

  » ا چه کسي قرار است مالقات کنيد؟ب«

خواهم به اين کـار عـادت         من عادت ندارم براي پادوها توضيح دهم و نمي        «: پاسخ دادم 

  » .کنم

شده  هاي شناخته   پوش دور تاکسي مرا گرفته و ديگر بيلدربرگي        حاال هر سه نفر بلوز آبي     

  .آمد  ن نمي خوششا از لفظ پادو. و ساير رهگذران را منتظر نگاه داشته بودند

توانم مجوز امنيتـي آن را چـک          اگر اسمي به من بگوييد، مي     . متأسفم، قربان «: وي گفت 

  » .اما حاال، هتل براي يک مهماني خصوصي قرق شده است. کنم

  » ؟اند کيکدام مهماني خصوصي؟ آنها «

  » .توانم بگويم به داليل امنيتي، نمي. متأسفم، قربان«

  »  ؟امنيت چه کسي؟ من يا آنها«

بنـابراين از روي ادب اجتمـاعي، ايـن سـکوت           . فرمـا شـد     سکوت سـنگيني حکـم    

  :آور را شکستم سرافکندگي

  »  بعد از ظهر؟۴تا ـ هتل براي مهماني تا چه ساعتي قرق شده است «

  » .تمام روز، قربان«

  » رسد؟ و فردا هم؟ اين مهماني خصوصي چه وقتي به پايان مي«

  » .توانم به شما بگويم نمي«

توانستم از روي چهرة آنها       کردند، مي   به من نگاه مي   ها    نگهبانطور که     همين. ما برگشتيم 

  :گويند تشخيص دهم که با خود مي
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  » .گردد او برمي«

  .گفتند درست مي

  

 محروم از مجوز كار مطبوعاتي
، برمال شـد و درآمـد   ١مجوز خبرنگاري مرا در کنگره گرفتند، اسم مستعارم، هريسون هورن 

چند هزار دالر کاهش يافت و اينها همه به دستور سناتور چارلز مک سي متايـاس                ام    ليانهسا

  .بود) خواه از ايالت مريلند جمهوري(

متاياس بسيار خشمگين بود، زيرا من وانمود کرده بودم که از کارکنان وي هستم و کيف 

  .ست آورده بودمپلينز در نيويورک به د اين سناتور را در نشست بيلدربرگ نزديک وايت

و نـه   (هاي خصوصي و فهرست محرمانة        ها، شماره تلفن    اين کيف حاوي متن سخنراني    

شده در هتل  و محافظتبسته براي افشا کردن آنچه پشت درهاي . کنندگان بود شرکت) علني

ساير اطالعات در   . ها گذشته بود از محتويات اين کيف استفاده کردم          ارووود بين بيلدربرگي  

ها  ها در داخل هتل و در زماني بود که کارکنان هتل و بيلدربرگي ا مبتني بر مصاحبهه گزارش

  .کردند من يکي از اعضاي بيلدربرگ هستم فکر مي

در آن زمان، من يک نويسندة آزاد و مخـالف نظـم موجـود بـودم کـه محـل کـارم در                       

هـا و هـم    يلـدربرگي  استفاده کرده بودم تا هم ب  از اسم مستعار هريسون هورن    . واشنگتن بود 

  . جانبه را گيج کنم گروه برادر آنها يعني کميسيون سه

اين خبر را که هويت من کشف شده است و مجوز کـارم در سـمت عـضوي از دفتـر                     

، سرپرست دفتر مطبوعات سـنا، در تمـاس         ٢گي  شود، روي ال مک     مطبوعاتي کنگره لغو مي   

  . ت ژوئن همان سال به من گف۴ي روز ا خشمگينانهتلفني 

مـسئول  و  سـاکن نيويـورک   ٣اقدام وي بر اساس شکايت چارلز مـولر که گي گفت   مک

  . استبوده کارکنان بيلدربرگ در اياالت متحده 

                                                           
1. Harrison Horne 
2. Roy L. McGhee 
3. Charles Muller 
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کـدام از     هـيچ . حق نشست خصوصي را دارند    ] ها  بيلدربرگي[آنها  «: گي فرياد کشيد    مک

  » .ندنشريات چيزي در اين زمينه درج نکرد

در اين نشست مقامات انتخابي و ساير       . داري خصوصي نبود  اين دي «: من در پاسخ گفتم   

  » .شرکت کردندها  سازمانمقامات بلندپاية وزارت خارجه و ساير 

  » شما چيزي را که به سناتور متاياس تعلق داشت، برداشتيد و برنگردانديد؟«

گيرد، مردم قطعـاً      وقتي کارهاي عمومي پشت درهاي بسته صورت مي       . بله«: پاسخ دادم 

  » .ق دارند که بدانندح

نخواست اهميت بـرمال  ـ که به احتمال زياد زير فشار شديدي قرار داشت  ـ گي   اما مک

کردن بيلدربرگ را بفهمد و تهديد کرد اگر مجوز کارم را پس ندهم، اجازة فعاليت در تمـام   

  . کند کردم، لغو مي طور آزاد برايشان کار مي که بهرا نشرياتي 

اي که  داد، نه افراد و بنابراين، نويسنده ه به نشريات مجوز فعاليت ميدفتر مطبوعات کنگر

  . طور فني نمايندة يک نشريه بود کرد، به براي چند نشريه کار مي

اي که مجوز کار را فراهم کرده بود، زنگ زدم، خواستم که اخـراجم                به رئيسم در نشريه   

ساير مشتريان را . يافت کرده بودرئيس من تهديدهاي مشابهي در. کند و مجوزم را پس دادم

  . دالر در سال جريمه شدم۱۰،۰۰۰کم  از دست دادم و از نظر اقتصادي با دست

ام را با پست      بعداً به دفتر مطبوعات زنگ زدم و به کارکنان آنجا گفتم که مجوز برگشتي             

  . فرستم سفارشي مي

. خواهم  آن را نمي  اگر ناراحت نکردن يک سناتور شرط حمل اين کارت است،           «:  گفتم

  » .هنوز سناتورهاي زيادي هستند که بايد آنها را ناراحت کنم

گاهي اوقات  . پذير، اما بسيار دشوار است      پوشش خبري وقايع کنگره بدون مجوز امکان      

. گيرد که مجـوز دارنـد       ها کم است و فقط در اختيار کساني قرار مي           فهرست شاهدان و متن   

 .نشينيد به جاي دور ميز گزارشگران، روي صندلي حضار مياگر مجوز نداشته باشيد، گاه 

پـردازان بـه بـسياري از         مالياتبا کمک   است که      اما دفتر مطبوعاتي معادل يارانة بزرگي     
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را گيرد که مراقب هستند سناتورها يا اعضاي کنگره           نگاران ساکن واشنگتن تعلق مي      روزنامه

دفاتر شامل اتاق کار مجاني به همراه تلفن و ساير  براي بسياري از گزارشگران، اين      . نيازارند

 مقايـسه   ١ دفتري کوچک در باشگاه ملي مطبوعـات       ةآن را با اجار   . لوازم متعدد دفتري است   

 دالر اســت و هزينـة تلفــن، اسـباب و لــوازم دفتــري را   ۱،۰۰۰کنيـد کــه ماهيانـه بــيش از   

  . گيرد دربرمي

نگاران بـا رضـايت    ه مجوز کار روزنامههمکار دلسوزي در دفتر مطبوعاتي توضيح داد ک 

  . شود  صادر مي ضمني کنگره

ماند،  همان همکار که به منظور حفظ کارت پالستيکي و سبزرنگ خود ناشناس باقي مي           

  .کننده و آزاردهنده در امان باشم توصيه کرد کارت را بازگردانم تا از بازجويي ارعاب

  » .شتاق آن هستند که از کسي بازجويي کنندآنها بازجويان بيکاري دارند که م«: وي گفت

اي که سناتور را  طور تفصيلي در اين فصل توضيح داده شد، حادثه طور که پيشتر به همان

هـا راه پيـدا کـردم و بـه            اي به هتل بيلـدربرگي      خشمگين کرد، پس از آن رخ داد که با حقه         

  .مصاحبه با کارکنان هتل و بررسي اسناد پرداختم

کننده بر هر کدام نوشـته   هايي با چرم مصنوعي را ديدم که نام يک شرکت    فمن انبوه کي  

ها نيـاز دارد،     شده بود، تاکسي خواستم و توضيح دادم که آن سناتور به خالصة دستورالعمل            

کـه    زمانيظاهراً يکي از کارکنان باهوش بيلدربرگ       . کارتم را نشان دادم و با کيف فرار کردم        

  .  را ديده بود اسم تاکردادم، کارتم را به سرعت نشان 

 که هنري کيسينجر و ساير افراد سرشناس        ،هاي محرمانه از اين دست      گي از نشست    مک

 را  گرايان حق نشست خصوصي گفت نخبه کرد و مي  کنند، دفاع مي هميشه در آن شرکت مي

  . دارند

                                                           
1. The National Press Club 
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جمهور آمريکا، کـسب منـابع پـولي          به قدرت رساندن جورج اچ دبليو بوش در مقام رئيس         

در دستور کـار نشـست   بيشتر براي آفريقا و پايان دادن به تبعيض نژادي در آفريقاي جنوبي      

 به رياست جمهوري    ۱۹۸۸در حقيقت، بوش در سال      . قرار داشت  ۱۹۸۶بيلدربرگ در سال    

ـ     الرهـاي ماليـات   انتخاب شد، د    آفريقـا و آفريقـاي جنـوبي تحويـل دولـت            ةپـردازان روان

  .پوستان شد سياه

 در اسکاتلند و اسپانيا نشست داشت، براي باال بردن ۱۹۸۶دولت ساية جهان که در سال 

بهاي نفت که در حال نزول بود، اختصاص پول بيشتري از دالرهاي ماليات مردم آمريکا به                

مونيست در آفريقا، و فشار آوردن به آفريقاي جنوبي براي پايـان            جهان سوم و کشورهاي ک    

جانبـه بـه    مجموعة بيلدربرگ ـ کميسيون سـه  . طراحي کردکارزاري دادن به تبعيض نژادي 

اي پيشنهادهاي سري خود را مطرح کرد که مردم متقاعد شوند که عکـس آن درسـت                   گونه

  . است

                                                           
1. Gleneagles  
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بـه  ـ رئيس جمهورکردن جورج بـوش   ـ  اولويت ديگري که در دستور کار قرار داشت

  .نداشتکه دليلي براي نگراني وجود رفت  ميها، به قدري خوب پيش  گفتة بيلدربرگي

 ۲۴ ـ  ۲۷ايگلـز در روزهـاي    هاي سري بيلدربرگ در باشگاه گلف گلن آنچه در نشست

سپانيا جانبه در مادريد پايتخت ا هاي سري گروه برادر آن يعني کميسيون سه آوريل و نشست

  . بيني برمال شد  رخ داد، با باريک۱۷ ـ ۱۹در روزهاي 

کند کـه بـراي نوشـتن         کرد با وکيلي اهل بوستن صحبت مي        شخص مطلعي که فکر مي    

صـحبت  ها    شود، دربارة اخبار نشست     کنندگان آماده مي    اي دربارة سابقة يکي از شرکت       مقاله

  .کرد

 در نوشـتن      تحـصيالت تکميلـي    کوشيد به يک دانشجوي دورة       شخص ديگري که مي   

المللي از ديـدگاه فـردي مطلـع کمـک کنـد، مـشاهدات و مقـاالت بـسيار                     دربارة امور بين  

 و  جانبه سودمندي را در مورد سوابق عرضه کرد، اما به اين شرط که از کلمات کميسيون سه    

  . استفاده نشود بيلدربرگ

داد،    در اختيار ديگران قـرار مـي        را ١يک نفر که اطالعية مطبوعاتي صندوق آيندة آمريکا       

وي نامزد شده است و احتماالً انتخـاب خواهـد          . جورج وضعيت بسيار خوبي دارد    «: گفت

جمهور، براي آغاز مبـارزة انتخابـاتي خـود در     اين گروه را جورج بوش، معاون رئيس    »  .شد

  . يابي به کاخ سفيد راه انداخته بود  براي راه۱۹۸۸سال 

 ميليـون  ۶ انتخاباتي بـوش بـيش از   ةاد ظرف کمتر از يک سال، کميتد اين سند نشان مي   

 پس از آن تشکيل شد که نشـست         ۱۹۸۶گروه يادشده در ماه مه      . آوري کرده بود    دالر جمع 

 جـورج بــوش را نـامزد حــزب   ،پلينــز در ايالـت نيويــورک   در نزديکــي وايـت ،بيلـدربرگ 

وش يکي از اعضاي ديرينة گروه      ب. خواه در انتخابات رياست جمهوري اعالم کرد       جمهوري

که اين گـروه    بود  گزارش اين صندوق حاکي از آن       . جانبه است   برادر آن يعني کميسيون سه    

 کمک کرد و اين امر   انتخاباتية درصد از عوايد خود را ظرف سه ماه اول امسال به مبارز۲۷

                                                           
1. The Fund for America’s Future 
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اهان در مـاه  خو جمهور، به منظور کسب موفقيت جمهوري      بوش، معاون رئيس  کرد که   ثابت  

   .بود ۱۹۸۶خواه در سال  نوامبر، پيشتاز تالش حزب جمهوري

ي منبع.  ايالت ظاهر شده بود    ۲۲ رخداد سياسي در     ۴۱اين صندوق گزارش داد بوش در       

تبليغـاتي حمايـت جلـب      هـاي     برنامهقدري با پول و حضور در         وي به «:  بيلدربرگ گفت  از

  »  . کسي به گَرِد پاي او برسد۱۹۸۸کرده است که ممکن نيست در انتخابات سال 

ـ المللي   دستور کار رسمي مقابله با فشارهاي اقتصادي بين« :شخص مطلع ديگري گفت

اطالع از  وي بي»  .و فالکت اقتصادي کشورهاي آفريقايي بودـ که به معناي بهاي نفت است 

ولـت آفريقـاي    هاي وي را تأييد کرد که فـشار بـر د            آنچه منبع ديگر به من گفته بود، حرف       

  . جنوبي توجه زيادي را به خود معطوف خواهد کرد

المللي و رهبران سياسـي       گذاران بين   از هر دو شخص مطلع سؤال شد آيا ائتالف سرمايه         

هـاي خـود را از وضـعيت     جانبه ـ بيلدربرگ به همين شکل نگرانـي   در قالب کميسيون سه

ور را زير فشار خواهد گذاشت تـا  حقوق بشر در اتحاد شوروي نشان خواهد داد و اين کش          

  . از سياست کشتن و حبس ناراضيان سياسي دست بردارد

  شـود،    در مورد سرکوب شوروي اغماض نمي       آنکه  هر دو منبع پاسخ دادند که با وجود       

اين آگـاهي   .  است  اکنون وضعيت در آفريقاي جنوبي به علت آگاهي باالي عمومي، بحراني          

اند که به ايـن       ايجاد کرده ) دمکرات از ايالت ماساچوست    (١ کندي را افرادي مانند سناتور تد    

هايي را که  دانشجويان نيز شرکت. کنند هاي تبعيض نژادي را تقبيح مي کشور سفر و سياست

  .کنند کنند، تحريم مي در اين کشور فعاليت مي

هـا در کـشورهاي       گـري   اگر آنها به همين اندازه دربـارة وحـشي        «:  گفت يشخص مطلع 

  » .اي آنها را آرام کنيم آوردند، ناچار بوديم در اين مورد هم به گونه نيست فرياد برميکمو

هـاي بيلـدربرگ و       همين منبع با اشاره به حضور نمايندگان آفريقاي جنوبي در نشـست           

  » .هايي داشتيم ما از قبل از نشست، در اين موضوع پيشرفت«: جانبه گفت کميسيون سه

                                                           
1. Ted Kennedy 
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جمهـور آفريقـاي جنـوبي، اعـالم کـرد       رئيس ،١ پيتر دبليو بوتا آوريل۱۸روز بعد يعني 

. چند روز پس از انتشار يک سند دولتي دربارة شهرنـشيني لغـو خواهـد شـد          »  قوانين گذر «

کـه    کـساني . کند  اي آنها محدود مي     پوستان را به مناطق قبيله      قوانين گذر، سکونت بيشتر سياه    

  .د، بايد مجوزهاي خاصي داشته باشندخواهند بيرون از اين مناطق زندگي کنن مي

جانبه، درخواست شـد کـه ميلياردهـا     در مقالة محرمانة برنامة بيلدربرگ ـ کميسيون سه 

اين مقالـه طـرح مـشترک شـوراي         . پردازان آمريکايي صرف آفريقا شود      دالر از پول ماليات   

  .  بود٢روابط خارجي و شوراي توسعة ماوراءبحار

 از جمله ٤نامارا و رابرت مک )عضو شوراي روابط خارجي (٣راکفلر، جان تمپل سوينگ

نامـارا،    مـک . کساني بودند که از اختصاص ميلياردها دالر آمريکا به آفريقا حمايـت کردنـد             

رئيس سابق شرکت فورد، وزير دفاع در زمـان رياسـت جمهـوري جـان کنـدي و لينـدون             

  .جانبه بود جانسون و يکي از اعضاي کميسيون سه

اياالت متحده بايد ظرف سه سال آينده هـر         «:  اين گزارش نوشته شده بود     ۲۰در صفحة   

 کمک کنـد تـا      ٥المللي توسعه    ميليارد دالر به دور هشتم تجديد منابع انجمن بين         ۳۳/۱سال  

انجمـن  . تري در درازمدت براي توسعة آفريقا به عمل آيـد           گذاري چندجانبة شايسته    سرمايه

  » .کند ک جهاني است که وام با بهرة اندک پرداخت ميالمللي توسعه، بخشي از بان بين

گذاري خود را در آفريقا در        اياالت متحده بايد سرمايه   «:  نوشته شده بود   ۲۱و در صفحة    

 ميليارد  ۳هاي دوجانبه و چندجانبه سه برابر کند تا به سطح جديد              برنامهبه کمک   بلندمدت   

  » .دالر در سال برسد

نفت نـه فقـط منبـع       . ترين مشکل دولت ساية جهان بود       مهمچنان کاهش بهاي نفت مه    

گرايان است، بلکه کاهش بها در کشورهاي بدهکار فقيـر            المللي  مستقيم درآمد کالن اين بين    

                                                           
1. Pieter W. Botha 
2. The Overseas Development Council 
3. John Temple Swing 
4. Robert McNamara 
5. The International Development Association 
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  .هاي بزرگ دشوارتر شود هايشان به بانک شود بازپرداخت وام باعث مي

 اخير خـود دايـر   به علت سخنانـ اي آماج انتقادهاي سياسي قرار گرفت   بوش به اندازه

بر اينکه بهاي نفت بايد باال رود و اشاره به اين که وي از عربستان سعودي خواهد خواست              

  .که به او دستور داده شد کمتر آفتابي شودـ از توليد بکاهد 

 منتقـد   ۱۹۸۰جمهوري که در جريان مبارزة انتخاباتي خود در سال            رونالد ريگان، رئيس  

 در کاخ سفيد ميزبان اعضاي کميسيون بـود، نهايتـاً بـه             ۱۹۸۱ جانبه و در سال     کميسيون سه 

گرايان براي  المللي همکاري خود بازگشت و با درخواست عجيب اين بينعدم حالت اصلي 

  . گرايانه بر واردات نفت مخالفت کرد هاي محافظت اعمال تعرفه

بـه  جانبه و هم اعـضاي بيلـدربرگ رهبـران سياسـي خـود را                 هم اعضاي کميسيون سه   

دادن به مـازاد جـاري نفـت و           کشورشان فرستادند تا براي کاهش توليد نفت به منظور پايان         

از آنجايي که سران سابق کـشورها و سـاير مقامـات بلندپايـة      . بردن بهاي آن تالش کنند      باال

المللي ديدار کردند، نفـوذ مـستقيم بـسياري بـراي             گذاران بين   ها با سرمايه    بسياري از دولت  

  .يد ِاعمال شدکاهش تول

» امنيـت ملـي   «نفت به مثابه موضوعي مربوط به       بهاي  ها گفته شد از تثبيت        به آمريکايي 

  . هاي آينده جلوگيري کنند  و از بروز کمبودهاي جديد و شديدتر در سال استقبال

هاي ماست، اما اين مسائل خواهـد         ترين دوره   اين يکي از سخت   «:  گفت يشخص آگاه 

  » .براي نفت و آفريقا بينديشيماي  بايد چاره. گذشت





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1987(م فصل شش
 چرنوبيو، ايتاليا 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، ايتاليا١چرنوبيو
 

اما با کمک منابع    .  به ما رو دست زد و نشست سري آن سري ماند           ۱۹۸۷بيلدربرگ در سال    

  .پذير شد مهم، تعيين محل جرم و پي بردن به برخي از اخبار آن امکان

 ۱۹۸۷ آوريل ۲۴ ـ  ۲۶ بيلدربرگ حتماً احساس رضايت کردند که در روزهاي هاي بچه

بـرداري   هيچ گزارشگر يا فـيلم ـ  جلسة مخفيانه برگزار کردند  ٢در اقامتگاه مجلل ويال دسته

  .زد هاي محل پرسه نمي بيرون دروازه

، آن سال بيلدربرگ موفق شد نشست سري خود را سري نگاه دارد، اما پيگيـري مـداوم                

 و  بـسته با همکاري ديگران، سبب شد تا بخـش زيـادي از اخبـار نشـست پـشت درهـاي                    

  . مانند برمال شود  اين اقامتگاه کاخةشد محافظت

 متمرکز بر انتخابات رياست جمهـوري     متعاقب آن معلوم شد بيشتر مذاکرات بيلدربرگ        

تـر آن     وچکجمهور، عضو گروه ک     از آنجايي که جورج بوش، معاون رئيس      .  بود ۱۹۸۸سال  

                                                           
1. Cernobbio 
2. The Villa D’Este 
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، بيلدربرگ از نفوذ عظيم خود استفاده کرد تا وي نامزد رياست            بودجانبه    يعني کميسيون سه  

طور که قبالً گفته شد، بيلدربرگ دوست دارد  اما همان. خواه شود  حزب جمهورييجمهور

 بـراي   بنابراين، گزينة آنها  . ، هر دو نفر را در اختيار داشته باشد        دارددر رقابتي فقط دو نامزد      

 ،جمهور بود که مانند جيمـي کـارتر         ، معاون سابق رئيس   ١ والتر مانديل  ،نامزد حزب دمکرات  

 .جانبه است جمهوري از اعضاي ديرينة کميسيون سه رئيس

انتظـار  جمهـور ريگـان        بوش، يعنـي رئـيس     بسياري افراد به علت حمايت قاطع رئيسِ      

در ـ نبايد چيزي را به بخـت سـپرد    اما بيلدربرگ معتقد است هرگز . وي را داشتندپيروزي 

  .سياست، هر چيزي ممکن است

بحث بيشتري دربارة لزوم پايين آوردن توليد نفت، به منظور پايان دادن به مازاد عرضـة                

 بـه   ،هاي شـاخص بيلـدربرگ      بسياري از چهره  . نفت، و باال بردن بهاي نفت صورت گرفت       

  .اند  نفت به ارث برده ثروت ميلياردي خود را از طريق صنعت،خصوص راکفلر

ايجاد امنيـت بـراي     : همچنين به موارد هميشگي موجود در دستور کار توجه زيادي شد          

گيـري   ، که شـکل  هاي تجارت آزاد    نامه   و ترويج موافقت   ٢  اروپا همچون يک اََبردولت    ةجامع

روپـا، يـک    ماننـد ا  اتحادية آمريکاکند؛   را ميسر ميدالرـ  با يک واحد پولي   اتحادية آمريکا

و  ؛عـالي آمريکـا باشـد       گذاري و ديواني داشته باشد که برتر از کنگره و ديوان            مجلس قانون 

  .  واگذار کنند تمام کشورهاي نيمکرة غربي حاکميت ملي خود را به اتحادية آمريکا

                                                           
1. Walter Mondale 
2. Super state 
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 اينسبروک، اتريش





  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، اتريش١اينسبروك
 

جمهور، پـيش از اينکـه بـه رياسـت جمهـوري انتخـاب شـود،                  ئيسجورج بوش، معاون ر   

ماليات جديدي در کار : هايم توجه کنيد به لب«دانست به وعدة مشهور خود که گفته بود  مي

، ٢هاي تلويزيوني با مايکل دوکاکيس وي اين وعده را در مناظره. پشت پا خواهد زد»  نيست،

. اي رياست جمهـوري، مطـرح کـرده بـود         فرماندار ماساچوست و نامزد حزب دمکرات بر      

جمهور شد، به قول خود به بيلدربرگ وفا کرد، اما در مبارزة انتخاباتي دور  بوش وقتي رئيس

 . ، شکست خورد۱۹۹۲دوم، در سال 

بـار   اينـ رسيد، نشست ديگري   کو به پايان ميزمان با آنکه يک نشست سران در مس هم

تـک   نتايج نشـست اينجـا تـأثير بيـشتري بـر تـک      . دش آغاز ميـ ديدار رهبران سري جهان  

گروه بيلدربرگ که در اقامتگاهي مجلل در باالي کـوهي در   . پردازان آمريکايي داشت    ماليات

  :هاي بعدي خود را معين کرد  هاي آلپ تشکيل جلسه داده بود، دستور کار سال رشته کوه

                                                           
1. Innsbruck 
2. Michael Dukakis 
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ه هر شکلي کـه از نظـر سياسـي    بـ ها اعمال کنيد   ري را بر آمريکاييهاي بيشت  ماليات•

تا بودجة جنگ افزايش يابد و در اين راه نياز به تقويـت نيـروي نـاتو و    ـ قابل تحقق باشد  

بحران «جمهور آينده و کنگرة جديد،  استدالل سياسي رئيس.  بهانه باشد١طرح دفاع راهبردي

  .شود د ميقلمدا»  جهان وابسته به هم«است که عامل مشکالت اقتصادي »  کسري بودجه

اين کار تقدير از مايکل دوکاکيس نبـود        .  جورج بوش را به رياست جمهوري برسانيد       •

دوکـاکيس نـامزد    . شـد نـامزدي حـزب دمکـرات را دربـست در اختيـار دارد                که اذعان مي  

اي بود که امکان داشت بودجة نظامي را به شدت کـاهش دهـد و باعـث کـاهش                     ناشناخته

 يا طرح ابتکـار دفـاع       ٢» جنگ ستارگان «وي ممکن بود    . ودافزارسازي ش   منافع صنعت جنگ  

  . اي داشت، لغو کند راهبردي را، که بيلدربرگ در آن شرکت گسترده

بوش يکي از خود آنها بود، يکي از اعـضاي گـروه بـرادر بيلـدربرگ يعنـي کميـسيون                    

 شد و  که بوش به معاونت رياست جمهوري انتخاب        طرح دفاع راهبردي، از زماني    . جانبه  سه

جمهور، طرح سپر فضايي خود را اعالم کـرد، در دسـتور کـار                اي که ريگان، رئيس     از لحظه 

  .بيلدربرگ قرار داشت

 ژوئن حاصل ۲ ـ ۵مشي جهاني بيلدربرگ که در پي نشست آن در  تحول جديد در خط

  .شد، طرح افزايش بودجة ناتو بود که آن هم طرح بسيار سودآوري بود

، واقع در نقطـة مرتفعـي از شـهر          ٣ خود را در اينترآلپن هتل تايرول      ها راهبرد   بيلدربرگي

 مـسلح، در تنهـا      هـاي   نگهبان کيلومتري اينسبروک و در پناه حفاظت        ۳۰ در   ٤کوچک تلفس 

  .ورودي هتل، تنظيم کردند

تنها راه ورودي ديگر به . کنندگان بيلدربرگ با هليکوپتر آمدند     بيشتر يا شايد همة شرکت    

  . رسد زند و به باال مي وسويه است که کوه را دور مياي د شهر جاده

                                                           
1. Strategic Defence Initiative (SDI) 
2. Star Wars 
3. Interalpen Hotel Tyrol 
4. Telfs 
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خانـة   ، قهـوه ه بـود دو سـال پـيش سـاخته شـد    که به اين اقامتگاه مجلل جادة منتهي  در  

خانـه تنهـا جـايي در کـل ايـن             در طول نشست بيلدربرگ، اين قهـوه      . داشتکوچکي قرار   

  . توانستند گلويي تازه کنند ها مي مجموعه بود که فقير بيچاره

 متر ديگر ۳۰۰بايد حدود بود خانه، تا قلة کوه که هتل اينترآلپن در آن واقع       از محل قهوه  

دادنـد و     مسلح جلوي تنها ورودي گشت مـي      هاي    نگهباندر آنجا   . کرديم  با خودرو طي مي   

  . بازرسي برپا شده بود براي اطمينان بيشتر ايست

رگ براي آن بود که نشست خـود        هاي عزم بيلدرب    انتخاب اين مکان يکي ديگر از نشانه      

اطالع از نشست آنهـا فقـط محـدود بـه کـساني بـود کـه بايـد                   . را کامالً سري برگزار کند    

پراکندن اطالعـات   . کاري سوگند خورده بودند     دانستند و اين افراد داخلي نيز براي پنهان         مي

  .کاري بود نادرست نيز سالحي ديگر براي پنهان

  

  كند نفوذ ميگزارشگر به ديوار امنيتي 
بازرسي بيـرون     الشکل پوشيده بود، از ايست      اي خشن داشت و لباس متحد       نگهبان که چهره  

  » خواهيد؟ اينجا چه مي«: آمد و پرسيد

هـر دو   »  .خواهد به کافة هتل برود      يک گردشگر آمريکايي دارم که مي     «: راننده پاسخ داد  

  .کرد ه ميترجم» گردشگر«راننده براي  ؛کردند به آلماني صحبت مي

  .معرفي شد»  سام ديويس«گردشگر، يا همان نگارنده، با نام 

به داخـل اتاقـک رفـت، تلفـن را          »  .بايد بپرسم . يک لحظه صبر کنيد   «: نگهبان پاسخ داد  

وقتي به طرف خودرو برگـشت، بـا تحکّـم          . برداشت و بيش از دو دقيقه مدام صحبت کرد        

  : گفت

  » .خواهيد ببينيد تواني برگردي و هر چه مي  ميآن زمان. تا پنج ژوئن غيرممکن است «

 .  صحبت کندها نگهبانراننده درخواست کرد با رئيس 

ام، اما افراد واقعاً مهمي اينجا هـستند و رفـتن             تا به حال وي را نديده     «: نگهبان پاسخ داد  
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  » .به آنجا غيرممکن است

 اسـتخدام کـرده بـودم و         ژوئن، ۲هتلي در اينسبروک، براي صبح      در  راننده را شب قبل     

  .شرطم اين بود که اين قدر انگليسي بداند که بتواند مترجم من باشد

در حين سفر از اينسبروک به روستاي کوچک تلفس، که چند کيلـومتر فاصـله داشـت،                

راننده با اطمينان اصرار داشت ما را به اينترآلپن هتل تايرول، اقامتگاه مجلل جديدي بر باالي 

شـود، امـا وي       هاي مهم در آنجـا برگـزار مـي          ي توضيح داد بسياري از نشست     و. کوه، ببرد 

گيـر   انداز نفـس  قيمت و چشم بسياري از گردشگران را فقط براي صرف يک نوشيدني گران         

  .آن از آلپ به اين مکان برده بود

بـه رسـتوران    .  نام داشت، از اينکه ما را راه ندادند، يکه خورده بـود            ١راننده که پل يوتنر   

خواهـد در     آنجا يوتنر به من گفـت مـي       . خانه در پايين جاده برگشتيم      کوچک يا همان قهوه   

، ۱۹۸۸دستيابي به تمام اطالعات ممکن دربارة نشـست سـري گـروه بيلـدربرگ، در سـال                  

گرايـان   پـردازي ايـن نخبـه    برخورد با نگهبان باعث شده بـود وي بـه توطئـه   . همکاري کند 

  . المللي ايمان بياورد بين

، افسر ارتش آلمان در جنگ جهاني دوم، مـاجراي يکـي از         ٢شب قبل، فليکس زگلينکي   

 زگلينکـي، سـروان     .کـرد   ي در اينسبروک تعريف مي    ا  خانه  قهوهافسران زيردست خود را در      

  .جمهور اتريش بود زمان رئيس کرد که آن  اشاره مي٣ارتش، به ستوان کورت والدهايم

والـدهايم  . کـنم    خدمت کردم و بـه آن افتخـار مـي          من در ارتش آلمان   «: زگلينکي گفت 

  » .نشست پشت ميز مي. وي زيردست من بود. کار نبود جنايت

پس از بحث دربارة جلوگيري از ورود والـدهايم بـه ايـاالت متحـده و اينکـه چگونـه                    

 ،)اسم واقعي وي نبود(»  آ آندره«گذارند، زگلينکي به  وصلح تأثير مي   هاي نامرئي بر جنگ     قدرت

  . يکي از کارکنان اينترآلپن هتل، تلفن کرد و از وي خواست روز بعد با من همکاري کند

                                                           
1. Paul Juttner 
2. Felix Zglincki 
3. Kurt Waldheim 



 ۹۵  ■  فصل هفتم ـ اينسبروک، اتريش

 

 تعليم دادم    آ  به آندره . ام با يکي از کارکنان هتل تعيين شد         به اين ترتيب نخستين مصاحبه    

توانـست،    هاي پنهاني بردارد و هر سندي را که مي          تواند گوش کند، يادداشت     از هرآنچه مي  

  . لبته بدون آنکه امنيت خودش به مخاطره بيفتدبردارد، ا

  . شد۱۹۸۸آنچه وي و دو نفر ديگر شنيدند، دستماية گزارش نشست بيلدربرگ در سال 

هتـل اينتـرآلپن   وجـود آنکـه   بـا  . دايرة دوستان يوتنر در صنعت گردشگري گسترده بود   

، از تمام اتريش    و به جاي استخدام کارکنان خود از ميان افراد محلي         داشت  سياست عجيبي   

  .آورد، يوتنر توانست دو نفر ديگر از کارکنان هتل را به خبرچيني وادارد نيروي کار مي

مديريت هتل به تمام کارکنان سفارش کرده بود دربارة آنچه در طول نشست بيلدربرگ              

  . شوند مي کوچکترين تخطي به سرعت اخراج  بادهد، سکوت کنند رخ مي

با خبرچين . کرد ستاي کوچک تلفس، در پايين کوه، زندگي ميها در رو يکي از خبرچين

  .آمد، در اين شهر مصاحبه شد ديگر، که از چند کيلومتر دورتر از اينسبروک مي

اي که در تلفس انجام شد، خبرچين در اتاقي در رستوران نشـست و هرگـز                در مصاحبه 

رساند کـه نـه       را به خبرچين مي   هاي م   يوتنر پرسش . نگارنده را، که در اتاقي ديگر بود، نديد       

  . تنها پاسخ داد، بلکه اطالعات حساسي را داوطلبانه در اختيارم گذاشت

ام را از دسـت خـواهم    ، مغـازه  بفهمنداگر  «: صاحب رستوران که عصبي شده بود، گفت      

  » .داد

به او، دربارة محرمانه بودن مصاحبه، مجدداً اطمينان خـاطر دادم و مـصاحبه ادامـه پيـدا            

  . دکر

وي اسـم و شـغلش را گفـت، يعنـي           . با سومين خبرچين در اينسبروک مصاحبه کـردم       

  .کنم اعتماد کرد که هويتش را فاش نمي

آوري شد، دو بار ديگر براي نفوذ بـه نشـست             در همان دوروزي که اين اطالعات جمع      

  . بيلدربرگ تالش کرديم

 در نزديکـي    ۱۹۸۵روي چند برگ يادداشت مخصوص بيلدربرگ، که در نشست سـال            
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  :پلينز در ايالت نيويورک به دست آورده بودم، نوشتم وايت 

 توانست کي مي اچ]. امضاي هنري کيسينجر[»  کي اچـ ش را بپذيريد  سام ديويس و دستيار«

سربرگ بيلدربرگ نامـه رسـمي بـه نظـر          با  . هنري کيسينجر يا هر شخص ديگري باشد      

هـاي    نشـست «: بـود  روي آن نوشـته شـده        و فقـط   نداشـت    کاغذ سربرگ تاريخ  . رسيد  مي

  » .بيلدربرگ

وقتي . تري داشت   تري با تلفن صحبت کرد و مکالمة فشرده         بار نگهبان مدت طوالني     اين

  . راننده دور زد. پيدايش شد، با يوتنر صحبت کرد

  » .خواست شما را بازداشت کند مي«: يوتنر توضيح داد

کنـد،     بيلدربرگ کسي از من استقبال نمـي       باالخره اين حقيقت را پذيرفتم که در نشست       

  .توانستم در برابر آخرين راه ورود مقاومت کنم اما هنوز نمي

پس موافقت کرديم اين کار را سريع . بار مرا بازداشت کنند ترسيد که اين يوتنر از اين مي

کاغذ با خودرو به طرف در ورودي رفتيم، يادداشتي را به نگهبان داديم که روي . انجام دهيم

اين يادداشت خطاب بـه مـولر       . بيلدربرگ نوشته شده بود و به سرعت محل را ترک کرديم          

  . دهد بود، که امور اداري بيلدربرگ در اياالت متحده را از دفترش در نيويورک انجام مي

  :يادداشت اين بود. مکان نشست را سري نگاه دارد و مولر به سختي کوشيده بود که زمان

  :راميآقاي مولر گ «

 نشست  ةنوازي سخاوتمندانة شما و فراهم آوردن چنين اطالعات زيادي دربار           از مهمان «

  .قدر لذت نبرده بودم پلينز تا به حال اين از نشست وايت . امسال بيلدربرگ براي من متشکرم

  »  جيمز پي تاکر کوچک] امضا[«
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  ، اسپانيا١وخاال ت
  

بيلدربرگ تصميم گرفت آن سال، با استفاده از نفوذ زياد خود، مارگارت تـاچر را از اريکـة                  

آنهـا از او خـشمگين بودنـد کـه در برابـر واگـذاري       . نخست وزيري انگليس پايين بکـشد    

کار کـه    از حزب محافظه٢جان ميجر. و حاکميت ملي به اتحادية اروپا مقاومت کرد استقالل

  . نيز عضو آن بود، جانشين وي شدتاچر

 مـاه مـه در ايـن    ۱۱ ـ  ۱۴کاشف به عمل آمد که گروه بيلدربرگ در آخر هفتة منتهي به 

شود و توطئة ترور      ، پنهان مي  ٣ودرا  جزيره، در ساحل اسپانيا در اقيانوس اطلس نزديک پونته        

  . کشد وزير انگليس، را مي سياسي مارگارت تاچر، نخست

گـارزن  .  از سفارت اسپانيا در واشـنگتن تأييـد کـرد          ٤ ميگوئل گارزن  خبر اين نشست را   

وزير اسپانيا، در اين نشـست شـرکت     نخست٥گفت پادشاه خؤان کارلوس و فليپه گونزالس      

                                                           
1. La Toja 
2. John Major 
3. Pontevedra  
4 Miguel Garzon 
5 Felipe Gonzalez 



 المللي گران بين توطئه  ■  ۱۰۰

 

  .کنند کنند، اما سخنراني نمي مي

وي از تکذيب برگزاري اين نشست . اين نشست را يکي از دستياران کيسينجر تأييد کرد

  . کردسري امتناع 

جانبه، موفق شد سکوت  کيسينجر، يکي از اعضاي ارشد گروه بيلدربرگ و کميسيون سه

  ي کلمـة بيلـدربرگ  ا رايانهوجوي  آن سال، جست. خبري مطلق را بر اين نشست ِاعمال کند   

 روز اول مه، اسوشيتدپرس، يونايتدپرس اينترنشنال، نيويورک تـايمز،          ۱۵نشان داد در خالل     

هيچ کدام از مجالت خبري عمده از اين کلمه اسـتفاده     و   واشنگتن پست    آنجلس تايمز،   لس

  . اند نکرده

ها، مديران خود را بـا ايـن قـول در             نشريات خبري عمدة اياالت متحده، در خالل سال       

  . باره چاپ نشود اند که هيچ چيز در اين جلسات مخفي شرکت داده

المللـي و رهبـران سياسـي،     ان بـين گذار منابع داخل اين انجمن سري، متشکل از سرمايه     

گفتند در نشست سري آنها در سال جاري تأکيد شد خـانم تـاچر بـه علـت خـودداري از                     

 ايجـاد شـود، بايـد       ۱۹۹۲واگذاري استقالل ملي به ابردولت اروپايي، که قرار بود در سـال             

  .ساقط شود

انگليس ورود افراد بـه     و اصرار بر اين که      »  گرايي  ملي«و  »  بيني  کوته«خانم تاچر به علت     

پذيرد و استقالل سياست پولي و         اين ابردولت را نمي    ةکند و گذرنام    اين کشور را کنترل مي    

  . کند، تقبيح شد ساير مسائل را به اين ابردولت واگذار نمي

به رهبران سياسي در انگليس، که در نشست بيلدربرگ شرکت داشتند، توصيه شده بود              

گفته شد به   . را در هم بشکنند   »  خانم آهنين «اچر حمله کنند تا ارادة      از نظر سياسي به خانم ت     

اي فشار عمومي وارد شود که وي مجبور شود براي حفظ دولت خود، استقالل ملت                 اندازه

  .خود را واگذار کند

گونه موانع تجاري يا مسافرتي بين        ها بود که نقشة يک ابردولت اروپايي، بدون هيچ          سال

يورو، در دستور کـار  ـ غربي و انگليس و نهايتاً يک واحد پولي مشترک  کشورهاي اروپاي 
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اين نقشه گامي بزرگ در راه تحقق هدف آنها مبني بر تشکيل دولت             . بيلدربرگ قرار داشت  

هـاي    تـا بانـک    کـرد   مـي به عالوه، اين طرح فضاي مناسبي ايجـاد         . شد  جهاني محسوب مي  

هـاي کوچـک را    المللي، شرکت اي بزرگ بينه هاي کوچک را ببلعند و شرکت      بزرگ، بانک 

  . جذب کنند

 جانبه  هاي کميسيون سه    طور که رسم است، سياست      به غير از آن، نشست بيلدربرگ، همان      

  .پيگيري کرد که در پاريس تنظيم شده بود  را در نشست آوريل

جانبه طرحي را تدوين کرده بود کـه براسـاس آن ميخائيـل گوربـاچف و                  کميسيون سه 

کردند تـا از نظـر        درخواستي غرب را اجرا مي    »  اصالحات« از کشورهاي بلوک شرق      برخي

ها پذيرفتني باشد که با ارسال دالرهاي حاصل از ماليات براي تقويت  سياسي براي آمريکايي

  . نظام کمونيستي، آن را از فروپاشي نجات دهند

ا اتحاد شـوروي بـه    چند ميليارد دالري ب گذاري مشترک  سرمايه۱۷کم    در عوض، دست  

جريان افتاد که در آن از فناوري، دانش فني مديريتي و سـرماية غربـي بـراي تـأمين مـالي،                     

ها نيروي انساني را تأمين و عوايـد را           شوروي. اندازي کارخانجات استفاده شد     ساخت و راه  

  . تقسيم کردند

ايي بـه  هـ  جانبه در پاريس، بوش قـول داد کمـک    يک هفته پس از نشست کميسيون سه      

به کـرملين   . ، به لهستان بدهد   » آزادي«ارزش يک ميليارد دالر، براي پاداش حرکت به سوي          

گذاري ملـي جديـد را، کـه قـرار بـود در لهـستان                 تضمين داده شد که کنترل مجلس قانون      

  .بگيردشود، در اختيار »  انتخاب«

يه به گورباچف و در     اين طرح را راکفلر، کيسينجر و ساير رهبران بيلدربرگ در ماه ژانو           

طرح يادشده در نشست کميـسيون      . ماه مارس به رهبران لهستان و مجارستان عرضه کردند        

  . جانبه، در آوريل، تأييد نهايي شد سه

اين طرح کامالً مطابق برنامة ابردولت اروپايي بود که بيلدربرگ بـر آن تأکيـد داشـت،                 

ايع جديد در پشت پـردة آهنـين   هاي بزرگ و صن زيرا حجم تجاري عظيمي را بين شرکت 
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  . کرد ميايجاد 

، از  )خـواه از ايالـت مريلنـد       جمهـوري (معلوم شد که چـارلز متايـاس، سـناتور سـابق            

بـار در     ملکه بئاتريکس هلند براي دومين    .  حاضر بود  ، در اين نشست   ،کنندگان دائمي   شرکت

يش در سـال    بـار در جلـسة اينـسبروک در اتـر           وي نخستين . نشست بيلدربرگ شرکت کرد   

مـديرة گـروه      ، شـاهزاده برنـارد، نخـستين رئـيس هيئـت          همسرش.  شرکت کرده بود   ۱۹۸۸

  .بيلدربرگ بود

هـا بلکـه      کاري مطلق، نه فقـط دربـارة نشـست          هاي بيش از حد براي حفظ پنهان        تالش

  . داد ميالمللي را نشان  گران بين بار اين توطئه  ماهيت شرارت،دربارة موجوديت گروه

ن سال، يعني يک روز پس از آنکه نشست بيلدربرگ به پايـان رسـيد، مـولر،                 مه هما  ۱۵

مدير اداري بيلدربرگ در اياالت متحده، به گزارشگران در واشنگتن گفت که هيچ اطالعاتي       

  .در اختيار ندارد

  .درخواست کسب اطالعات از اعضاي کنگره نيز از سوي موکالن آنها مکرراً رد شد

 ةدهنـد   کننـد، نـشان     ون به ندرت در آمريکاي شمالي ديـدار مـي         اين حقيقت که آنها اکن    

 ۱۹۶۰ و   ۱۹۵۰هـاي     ها براي برقراري مجدد سکوت خبري کامل است، کـه در دهـه              تالش

بار  بيلدربرگ عادت داشت هر سه سال يکگروه . وجود آنها را مانند يک راز نگاه داشته بود

 به جاي اتريش    ۱۹۹۸ة قبلي، آنها در سال      براساس روي . در اياالت متحده يا کانادا ديدار کند      

  .کردند بايد در آمريکا ديدار مي

پلينـز در ايالـت        به نشست بيلدربرگ در نزديکي وايـت         ۱۹۸۵که در ماه مه       اما از زماني  

  . اند هاي خود را در کشورهاي ديگر برگزار کرده نيويورک رخنه کردم، آنها بيشتر گردهمايي
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 بـه ايـاالت متحـده بازگـشت و          ابقة پنج سـاله   س  ، بيلدربرگ پس از غيبت بي     ۱۹۹۰در سال   

جمهور، جورج اچ دبليو بوش، را زير فشار گذاشت تا وعدة معروف خود را دربـارة                  رئيس

 خـود را شکـست و در انتخابـات          وي اين قـول   . وضع نکردن ماليات جديد زير پا بگذارد      

  .  شکست خورد۱۹۹۲

ها   جمهور کرد تا ماليات     بيلدربرگ بار ديگر فشار قابل توجه خود را متوجه بوش رئيس          

هر چنـد کـه در اظهـار    ـ اين گروه مطمئن بود که وي تمکين خواهد کرد  . را افزايش دهد

  .داد نظرهاي عمومي از خود اکراه نشان مي

هـاي    نگهبـان  کـه در پنـاه       ۱۹۹۰فرانس ساليانة بيلدربرگ در سال      کنندگان در کن    شرکت

دادند که    ، مکاني مجلل و دورافتاده، برگزار شد، مکرراً اطمينان مي         ٣مسلح در مرکز هريسون   

  .پردازان آمريکايي به زودي بار پرداخت ماليات بيشتر را به دوش خواهند گرفت ماليات

                                                           
1. Glen Cove 
2. Long Island 
3. Harrison Center 
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يعني يک روز پيش از آغاز رسمي نشست سري  مه، ۹کنندگان بيلدربرگ از روز  شرکت

  .کردند صحبت مي»  کاهش کسري بودجه«سه روزه، دائماً از فوريت افزايش ماليات براي 

 مه براي اولين ديدار خـود بـا دولـت سـاية             ۱۱جمهور، که روز      دن کويل، معاون رئيس   

  .جه شدجهان در بيلدربرگ وارد اين نشست شد، نيز با توصية افزايش ماليات موا

کنندة بيلـدربرگ را تأييـد        چند شرکت هاي    گفتهوقتي از کيسينجر خواسته شد برخي از        

 هر کسي آزاد اسـت    «:  مه در تماسي تلفني گفت     ۱۱ صبح روز    ۷وي ساعت   . کند، طفره رفت  

  » .هر موضوعي را مطرح کند

  .و آنها همين کار را کردند

کردم و هربـار صـحبت از افـزايش         بار جداگانه به مرکز کنفرانس هريسون نفوذ          من سه 

بوش اخيراً موافقت کرده بود که در ديدار مقامات کاخ سفيد با رهبران کنگره به . ماليات بود 

 يعني دو روز پس از پايان نشست سـري          ۱۹۹۰ مه   ۱۵منظور بحث دربارة بودجه، که براي       

يـن موافقـت را   هـا ا     مسائل مطرح شـود و بيلـدربرگي       ةريزي شده بود، هم     بيلدربرگ برنامه 

  . دانستند هاي خود مي حاصل تالش

اياالت متحده در نشست اقتصادي سران هفت کـشور مهـم           » تنبيه«آنها به عالوه دربارة     

قرار بود در اين اجالس . شد کردند که در ماه ژوئن همان سال برگزار مي صنعتي صحبت مي

مداد شود و تقاضا براي کسري بودجة اياالت متحده عامل تمام مشکالت اقتصادي جهان قل    

  . هاي جهاني از اياالت متحده باشد افزايش ماليات بخش اصلي درخواست

جمهور در ديدار     کردند که چگونه رئيس     کنندگان بيلدربرگ همچنين صحبت مي      شرکت

اي دوربـرد و      هـاي هـسته     خود با گورباچف در واشنگتن در ماه ژوئن همان سال، موشـک           

  . را حفظ خواهد کرد»  جنگ ستارگان«ر سودده قيمت و نيز طرح بسيا گران

. زيست را کشف کـرد      جانبه، موضوع تخريب محيط     گروه بيلدربرگ، مانند کميسيون سه    

زيست استقبال کردند، زيرا      جانبه دربارة محيط    ها از گزارش آن سال کميسيون سه        بيلدربرگي

  . ها منافع بالقوة عظيمي را دربرداشت پاکسازي آلودگي
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، رئيس وقت کارکنان کاخ سفيد که صراحتاً با صرف ميلياردهـا            ١قت، جان سنانو  در حقي 

محيطـي در کـشورهاي       هاي زيست   دالر به دست آمده از دريافت ماليات براي اجراي طرح         

بار به نشست بيلدربرگ احضار شد تا مشخصاً براي تغيير            کرد، براي اولين    ديگر مخالفت مي  

   .موضع خود زير فشار قرار بگيرد

  رئيس مجلس نمايندگان   ۱۹۹۰، که در سال     )نمايندة دمکرات از ايالت واشنگتن    (٢تام فولي 

جانبه در واشتنگتن در اوايل ماه آوريل شرکت کرده بود، نيز             و در نشست کميسيون سه    بود  

  .ها توجيه شود به نشست بيلدربرگ فراخوانده شد تا دربارة راهبردهاي افزايش ماليات

کردند، اما متوجـه      درآمد فدرال حمايت مي     اً از افزايش شديد ماليات بر     ها قوي   بيلدربرگي

جانبـه، يکـي از       ، که در مقـام يکـي از اعـضاي کميـسيون سـه             براي بوش بودند که اين امر     

  اي به همراه خواهد داشت ، مشکالت سياسيشد خودشان محسوب مي

: رکـز هريـسون گفـت     کنندة بيلدربرگ که قدبلند، الغر و موسفيد بود، در م           يک شرکت 

بايد فعالً قـدري بـه خـاطر    ـ جورج عملکرد خوبي در زمينة محيط زيست خواهد داشت  «

  » .جناح راست مقاومت کند

نظر از    صرف«: رسيد، پاسخ داد     ساله به نظر مي    ۵۰ قامتي، که حدوداً       مرد موسياه متوسط  

االت متحده سهم خود را     اينکه اين پول از جانب بانک جهاني يا نهاد ديگري تأمين شود، اي            

  » .پرداخت خواهد کرد] سازي محيط زيست جهان براي پاک[

براي کسب حـداکثر بودجـه بـراي ابتکـار دفـاع           »  ديک«القول بودند که      هر دو نفر متفق   

منظور آنها ريچـارد    . هاي آنها تبعيت خواهد کرد      هاي دوربرد از خواست     راهبردي و موشک  

  . جانبه داده بود هايي از اين دست به کميسيون سه دهچني، وزير دفاع وقت بود که وع

حفظ خواهد ـ به تعدادي که بتواند ـ و وي سربازان خود را در اروپا «: مرد موسياه گفت

  » .کرد

                                                           
1. John Sununu 
2. Tom Foley 
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در ارتباط با کارزار جهاني محيط زيـست، جـورج بايـد اکنـون در               «: مرد موسفيد گفت  

  » دانيد، مگر نه؟ ليل آن را ميو شما د. مورد بودجة اختصاصي آمريکا، تبليغ کند

ها  چيزي که مدتـ ها را به نوعي باال ببرد   خواهد ماليات بله، وي مي«: مرد موسياه گفت

رو   وي، در اين زمينه با مشکالت زيادي از جانب جنـاح راسـت روبـه              . ايم  خواهان آن بوده  

  » .اند باره به ما خبر داده در اين. خواهد شد

کننـده   لدربرگ نفوذ کـردم، توانـستم يادداشـتي از يـک شـرکت         بار بعد که به نشست بي     

بايـد بـر افـزايش      «: روي آن نوشـته بـود     . خطاب به ديگري پيدا کنم که دور انداخته بودند        

  » .ها تأکيد کنيم ماليات

  .  بيلدربرگ اين يادداشت را گرفتندهاي نگهباناما 

هاي آنها    ند که با تالش   کرد   ميان خودشان خاطرنشان مي    وگو  گفتاعضاي بيلدربرگ در    

 درصد افـزايش داد  ۵۰، ۱۹۹۰ مه  ۸المللي پول سهمية کشورهاي عضو را، روز          صندوق بين 

  . گران سري نشست خود را آغاز کنند يعني يک روز پيش از آنکه اين توطئهـ 

المللـي و رؤسـاي    داران، رهبـران سياسـي بـين    داران، بانـک  ها بود که ايـن سـرمايه    سال

  . المللي پول را در اختيار داشتند ندمليتي صندوق بينهاي چ شرکت

، در نزديکـي مـونترال، توانـستند از دولـت           ۱۹۸۳ها در جريان نشست سـال         بيلدربرگي

شدة وي، وعده     بيني  سال زمامداري پيش     ميليارد دالر را، در خالل هشت      ۵۰ريگان پرداخت   

، در اجالس اقتصادي، کـه بعـداً در     وزير وقت کانادا    ، نخست ١اين نکته را پير ترودو    . بگيرند

ها، ريگان بـه تعهـد خـود           سال  با گذشت .  در ويرجينيا برگزار شد، تأييد کرد      ٢ويليامزبورگ

  . کامالً عمل کرد

 درصد يا معـادل     ۲۰المللي پول باعث شد که اياالت متحده          افزايش سهمية صندوق بين   

پرداختنـد و در قبـال هـر     هميه را مي کشور ديگر عضو، بقية س۱۵۱.  ميليارد دالر بپردازد   ۱۲

                                                           
1. Pierre Trudeau 
2. Williamsburg 
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  .کردند دالر آمريکا فقط مبلغ ناچيزي هزينه مي

جانبـه    کميـسيون سـه   . آور نبـود    کشف موضوع محيط زيست توسط بيلدربرگ تعجـب       

هاي  گزارشي را، که قبالً ذکر شد، منتشر کرده بود که در آن از اعضا خواسته شده بود دولت   

پـردازان را بـراي       هـاي ماليـات     د تا مبالغ زيادي از پرداختـي      متبوع خود را زير فشار بگذارن     

داران و سـاير      ها بـراي دالالن، بانـک       اين طرح . محيطي جهاني صرف کنند     هاي زيست   طرح

دادنـد،    فعاالن عرصة مالي، که اتفاقاً بخش اعظم اعضاي اين دو گروه سري را تـشکيل مـي                

  . بسيار سودآور بود

، از اعضا درخواست شده بود با استفاده از قياس وضعيت      جانبه  در گزارش کميسيون سه   

. موجود با وضعيت جنگي، زمينه را براي اختصاص سريع مقادير هنگفت پول فـراهم کننـد        

، بيفتـد امنيت کـشوري از نظـر نظـامي بـه خطـر             طور که وقتي      براساس اين گزارش، همان   

ة جهاني براي نجـات محـيط       کنند، در مبارز    کشورها به سرعت تمام منابع خود را بسيج مي        

  . کنندزيست نيز بايد چنين 

طبـق معمـول، مـسئوالن بلندپايـة     . آن سال، سکوت خبري دربارة کل نشست کامل بود  

  . هاي بزرگ نيويورک تايمز و واشنگتن پست در نشست حضور داشتند امپراتوري

ي در  خبر اين نشست فقط از چند پاراگراف فدايت شوم تشکيل و در قعر اخبـار محلـ                

: نويسنده با خوشحالي از مولر نقل قول کرده بود        .  درج شده بود   ١النگ آيلند نيوزدي  نشرية  

  » .اي صادر و مصاحبة مطبوعاتي برگزار نخواهد شد هيچ بيانيه«

  .انتخاب شده بود»  داليل امنيتي« گفت مکان نشست به نيوزديمولر به 

 هـا  نشاندة بيلـدربرگي  يات مهم دستحتي در اثنايي که اين نشست سري جريان داشت، نشر   

هاي خود خواسـتار       در سرمقاله  واشنگتن پست  و   نيويورک تايمز : دادند    کارشان را انجام مي   

ها شدند و دولت آمريکا را محکوم کردند که از قول پرداخت ميلياردها دالر                افزايش ماليات 

  .کند دداري ميمحيطي، خو براي کمک به کشورهاي فقير، به منظور حل مشکالت زيست

                                                           
1. Long Island Newsday 
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و حتـي  ـ رغم لجاجت ظاهري بوش و سنانو، مردان بيلدربرگ همچنان خودپسندانه    به

  .کند مطمئن بودند که دولت آمريکا از دستورهاي آنها اطاعت ميـ متکبرانه 

دسـتي خـود، در يکـي از          اندام را شنيدم کـه بـه بغـل          هاي يک آمريکايي کوچک     حرف

 گويم،  به شما مي  «: گفت  داد و مي     مه، اطمينان خاطر مي    ۱۲جلسات نشست بيلدربرگ در روز      

وي به  . ما نبايد در مورد طرح محيط زيست يا موضوع ماليات نگران عملکرد جورج باشيم             

  » .روش خاص خود، هر آنچه بتواند انجام خواهد داد

کنـد کـه بـوش        مـي    اقتـضا   سياست داخلـي  « :اش گفت   اين آمريکايي به همکار اروپايي    

  » .خواهيد ديدـ انجام دهد، اما نتيجة کار مطلوب خواهد بود خاصي  کارهاي

اشـاره کـرد،    »  مـشکالت بـا جنـاح راسـت آمريکـا         «اين شخص آمريکايي چند بار بـه        

  . ها بود مشغولي بيلدربرگي موضوعي که آن سال دل

جمهور در اين نشست خبر بدي براي کساني بـود کـه مـصرانه از                 حضور معاون رئيس  

ايـن امـر    .  کنـار بگـذارد    ۱۹۹۲سته بودند کويل را از برنامة نامزدي خود در سال           بوش خوا 

المللي وعدة بوش را براي حفظ کويل در برنامة نامزدي و نيز              سبب شد که اين نخبگان بين     

  .  جدي بگيرند۱۹۹۶امکان انتخاب کويل را به مقام رياست جمهوري در سال 

  .جانبه روشن بود دربرگ و کميسيون سهدر اين حال، دستور کار جهاني گروه بيل

  قـرار بـود کـسر بودجـه       . ها افـزايش يابـد      ها، به شکلي، براي آمريکايي      قرار بود ماليات  

اما در طول تاريخ، هرگـز از افـزايش ماليـات بـراي             . دستاويز کسب درآمدهاي جديد باشد    

 از افـزايش    .هاسـت   کاهش کسر بودجه استفاده نشده است، زيرا کسر بودجه به نفـع بانـک             

گـذاران و     شود، که بـه نفـع سـرمايه         هاي جديد استفاده مي       ماليات، بدون استثنا، براي هزينه    

  :قرار بود از درآمدهاي جديد براي اهداف زير استفاده شود. المللي است بازان بين بورس

 دالر  المللي، با فرستادن ميلياردها     داران بين    استفاده از آن همچون تور ايمني براي بانک        •

هـاي     بـدهي  ةپردازان به کشورهاي جهان سوم تا اين کشورها بتوانند بهر           اخذ شده ازماليات  

  .ها بپردازند خود را به بانک
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 فرستادن ميلياردها دالر براي کشورهاي داراي اقتـصاد نابـسامان، بـه منظـور اجـراي                 •

 آن منافع هنگفتي    گذاران انتظار داشتند از رهگذر      محيطي، که سرمايه    هاي جديد زيست    طرح

  و . به جيب بزنند

 فرستادن ميلياردها دالر ديگر به کشورهاي بلوک شرق براي کمک به آنها در بازسازي          •

 از  هاي مـشترک  از رهگذر طرح. اقتصاد، پس از بيش از هفت دهه سيطرة ويرانگر کمونيسم 

و حـاال بـه بهـاي       هايي که پيشتر متعلق به دولت بـود،           شده و خريد شرکت     ريزي  قبل برنامه 

  . شد گرايان مي المللي شد، سود کالني نصيب اين بين پايين فروخته مي
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  بادن ـ بادن، آلمان
  

معلوم شد ايـن    . شود  دانستند که آمريکا وارد جنگ مي        از پيش مي   ۱۹۹۱خوانندگان در سال    

ه يوگسالوي در زمان رياست جمهوري بيل کلينتـون اسـت کـه در              جنگ در واقع تهاجم ب    

 به رياست جمهـوري برگزيـده       ۱۹۹۲ بيلدربرگ شرکت کرد و در سال        ۱۹۹۱نشست سال   

  .شد

ايـن خبـر    . کـرد   ريـزي مـي     سال بعد برنامه    گروه بيلدربرگ براي جنگي ديگر ظرف پنج      

 که پنهاني در تحقيقاتم همکـاري       يکي از کارکنان بلندپاية بيلدربرگ    ـ   يناگوار را منبع آگاه   

در آن زمـان، وي از درون  .  داد١از پشت ديوارهاي محصور هتـل باديـشر هـوف   ـ کرد   مي

  . را داشتند کرد و همکاران وي حکم منابع ارتباطي گروه همکاري مي

نشـست سـري سـاليانة      . ديد  بار مرا مي    بار و گاه دو     کم روزي يک    منبع آگاه اصلي دست   

  .  ژوئن، در اين شهر ييالقي برگزار شد۷ ـ ۹ نخبگان جهان،

قبت هوايي  کردند، مسئول برج مرا     هاي جنگ را تدوين مي      ها نقشه   که بيلدربرگي   حالي  در

                                                           
1. Badischer Hof 
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کـرد،   ـ بادن، ورود تعداد زيادي پرواز از بروکسل را گزارش ميدر فرودگاه خصوصي بادن  

قت آمريکـا، در ايـن شـهر بـه          که مقر ناتو است و در آن زمان، جيمز بيکر، وزير خارجة و            

  . داد اتحاد شوروي وعدة کمک مي

، دبيرکل ناتو در    ١در يکي از آن هواپيماها که رهسپار نشست بيلدربرگ بود، مانفرد ورنر           

  . ، نشسته بود۱۹۹۱سال 

داريم که  »  هاي ديگري   صدام«هاي آينده     در نشست بيلدربرگ مکرراً بيان شد که در سال        

کردنـد کـه از       حسين اشاره مي    آنها به صدام  . اطعيت با آنها برخورد کرد    بايد به سرعت و با ق     

  .خيز عراق ساقط شد رهبري کشور نفت

بـه  . گروه بيلدربرگ تشکيل يک ارتش جهاني بود که در فرمان سازمان ملل باشد            هدف  

عالوه، هدف درازمدت بيلدربرگ اين بود که سازمان ملل به دولت جهان بدل شود و همـة                

  . در انقياد آن قرار بگيرندکشورها 

آنچه در تبديل سازمان ملل به يک دولت جهاني قدرتمند نقش اساسي داشـت، کـه بـه                

يافـت،    تحقق مـي  ) يک تحول بيولوژيک   (٢کنندگان بيلدربرگ با اُسمز     قول برخي از شرکت   

  . بود»  قدرت ِاعمال قانون«اعطاي 

ازمان ملل بايد بتوانـد در هـر        ارتش س «:  گفت  کيسينجر در خالل يکي از همان جلسات      

گيـري هـر کـشور     اي از جهان به سرعت عمل کند و نبايد تأخيرهاي ناشي از تـصميم              نقطه

  » .آفريني آن تأثير بگذارد بينانه در نقش براي مشارکت براساس مالحظات کوته

کيسينجر و ديگران از چگونگي اجراي جنگ خليج فارس ابراز خرسندي و تأکيد کردند 

نگ را سازمان ملل به درخواست بوش، پيش از طرح آن در کنگـره، صـادر کـرده                  مجوز ج 

  . بود

کـه    جمهور ابتدا موضوع را در سازمان ملل مطرح کـرد، درحـالي             اين حقيقت که رئيس   

 هـا  دور کردن آمريکايي «قانون اساسي اختيار اعالم جنگ را به کنگره داده است، گامي مهم در              

                                                           
1. Manfred Woerner 
2. Osmosis 



 ۱۱۷  ■  فصل دهم ـ بادن ـ بادن، آلمان

 

  .تلقي شد»  گرايي از ملي

هـاي    ها را متقاعد کرد کـه تـصميم         گفتند اگر بتوان آمريکايي      بيلدربرگ مي  هاي  سخنران

مربوط به اعالم جنگ را به سازمان ملل واگذار کنند و اجازه دهند مردان جوانشان با لبـاس                  

گرايـي   ملـي «الشکل سازمان ملل و در جنگ زير پـرچم سـازمان ملـل کـشته شـوند،          متحد

  .س، فرانسه و کشورهاي ديگر از بين خواهد رفتدر انگلي»  بينانه کوته

»  .ها بـه پـيش بـرد    طرح جنگ خليج فارس اين هدف را به اندازة سال         «:  گفت يسخنران

 نفر در جنگ بدفرجام ويتنام،      ۵۸،۰۰۰ها، که پس از کشته شدن         وي گفت نگرش آمريکايي   

شتند، کامالً تغيير کـرده     از فرستادن نيروهاي خود به ميادين نبرد در کشورهاي ديگر اکراه دا           

  .است

شناسي، کار خوبي کـرد کـه بـه کنگـره و سـاير                وي خاطرنشان کرد بوش، از نظر روان      

 سـرباز   ۴۰،۰۰۰ تـا    ۲۰،۰۰۰دادن بـين      رهبران اجازه داد بـيم خـود را از احتمـال از دسـت             

  . ددانست تلفات جاني به مراتب کمتر خواهد بو که خود مي حالي آمريکايي ابراز کنند، در

ها شنيدند  و آمريکاييبود  نفر  ۳۷۸ گفت وقتي مجموع تلفات نيروهاي ائتالف فقط ييک

انـد، بـسيار       آمريکايي کـشته شـده      فقط چهار ند که در طول يک هفته جنگ زميني         و خواند 

   .المللي بود خوشحال شدند، گويي اين يک مسابقة ورزشي بين

هـاي فـراروي    الزم بـراي سـال   گفت چنين مـاجراجويي بـراي ايجـاد ذهنيـت         يديگر

  . ها ضروري بود آمريکايي

جمهـور   کنندگان بيلدربرگ، به روش محتاطانة خاص خود، تأثيرگذاري بر رئيس          شرکت

دادنـد کـه     و بـه يکـديگر قـول مـي        . دانستند  هاي خود مي     مرهون تالش    را براي آغاز جنگ  

آنهـا بـا الفـاظ      . شـود   يرو مـ    هاي آينده، با رخـدادهاي بيـشتري روبـه          سازمان ملل در سال   

»  رخـداد «توانند به موقـع       جانبه مي   گفتند گروه بيلدربرگ و کميسيون سه       تري مي   غيرمستقيم

  . شنيده شد»  ظرف پنج سال«بارها کلمات . ايجاد کنند

شده، قـدرت     شده و پذيرفته    گام مهم ديگر براي تأسيس دولت جهاني قدرتمند، شناخته        
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کنـد کـه هـر کـشور      هايي فعاليـت مـي    با استفاده از سهميه   سازمان ملل . وضع ماليات است  

هاي متعددي براي ماليات  گرايان طرح المللي اما اين امر مانع از آن نشد که اين بين. پردازد مي

  .ها عرضه نکنند آمريکايي

 در توکيو، از سازمان ملـل       ۱۹۹۱جانبه در نشست خود، در آوريل         اعضاي کميسيون سه  

 سنت ماليـات وضـع      ۱۰ي هر بشکه نفتي که منشاء آن خليج فارس بود،           خواستند که به ازا   

کـشد کـه کويـت        اعالم شود که فقط تا زمـاني طـول مـي          »  موقتي«قرار بود اين طرح     . کند

  . بازسازي و نيازهاي غذايي کردها، تا هنگام خودکفا شدن، تأمين شود

دانستند که وقتي مردم به         ها مي آن. ها اين اقدام گروه برادر خود را تأييد کردند          بيلدربرگي

ده سنت، به ازاي هر بشکه، تأثير ناچيزي . شود مالياتي عادت کنند، هرگز آن ماليات لغو نمي     

 بـه   ، هاي بعد، با افزايش مناسب      بر بهاي بنزين داشت و اين امکان وجود داشت که در سال           

  . سراسر جهان تعميم يابد

 از  را  بخشي از فلسفة وضـع ماليـات        ازمان ملل   که س کردند    آنها با رضايت يادآوري مي    

 درصد سود نفت عراق را غرامـت        ۳۰در آن زمان، سازمان ملل      . استدرآورده  قبل به اجرا    

داشت و اياالت متحده، براي کمک به اين سازمان، اين موضع را اتخاذ کرده بـود کـه                    برمي

  .  درصد افزايش خواهد يافت۵۰اين نسبت به 

» آدم بـد  «ماليـات را بـر      :  که گفته شد، راهبرد بيلدربرگ پديدار شد       از مجموع چيزهايي  

تحميل کنيد که بايد تحمل کند، و از درآمد آن براي مقصودهاي بشردوستانه        اي    تازه پاگرفته 

قدر پايين نگاه داريد که مردم        ميزان ماليات اوليه را آن    . مانند تأمين غذاي کردها استفاده کنيد     

  .بعد آن را باال ببريد. شنداز وصول آن آگاه نبا

زمان با تجهيز  براساس طرح سري بيلدربرگ که در اين نشست به بحث گذاشته شد، هم

سازمان ملل به ارتش جهاني و تبديل ماليات مستقيم به منبع درآمد ديگري براي آن، جهـان                 

ش آمـاده  اروپـاي غربـي از پـي   . عمده تقسيم کـرد »  مناطق«توان براي سهولت اداره به    را مي 

 پـول رايـج واحـدي       ۱۹۹۶قرار بود اروپا تا سال      .  مرزها را بردارد   ۱۹۹۳شد که در سال       مي
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قـرار بـود   . شدند اروپاي شرقي و اتحاد شوروي نهايتاً در اين طرح گنجانده مي     . داشته باشد 

.  براي هميشه تحت انقياد بماننـد     ١نخورده باقي بماند و کشورهاي اسير         اتحاد شوروي دست  

  . تر بسيار پيچيده بود  کشور کوچک۱۵جهه با موا

فشار بيلدربرگ بر کنگره براي تصويب پيمان تجارت آزاد با مکزيک، گامي ديگر بـراي               

تجارت آزاد با کانادا نخـستين      .  غربي به عنوان يکي از آن مناطق بود        ةتثبيت موقعيت نيمکر  

اي آمريکاي التـين گنجانـده       کشوره ةقرار بود از آن پس هم     . گام و با مکزيک گام دوم بود      

  .شوند

ريزي شده بود     اندازي جنبش پول واحد براي نيمکرة غربي برنامه         هاي بعد، راه    براي سال 

  .که شبيه پول رايج جامعة اقتصادي اروپا و نهايتاً دولت جهاني با پول جهاني بود

ها  صحبتاز همچنين در عرصة اقتصاد جهاني آن زمان، فشار بيلدربرگ بر دور اروگوئه 

حتـي در زمـاني کـه       . شـد   احساس مي ) گات (٢ عمومي تعرفه و تجارت    ةنام  موافقتدربارة  

گذار و رهبران سياسي بزرگ جهان تشکيل جلسه داده بود،   سرمايه۱۲۰بيلدربرگ با حضور 

 و ارادة جديدي براي رسيدن به توافق  روحية همکاريکه کنندگان گات اعالم کردند       مذاکره

  . تايجاد شده اس

آنهـا وي را    .  تمجيـد کردنـد    ۱۹۹۱راکفلر و کيسينجر از اقـدامات گوربـاچف در سـال            

  . راحتي به او دسترسي داشتند کردند و به راهنمايي مي

عمدتاً ـ  ميليارد دالري از غرب  ۱۰۰پيشکشي در آن سال، گورباچف اعالم کرده بود به 

دانست اين امـر بـه    بيلدربرگ مي. ه دهداياالت متحده ـ نياز دارد تا بتواند به زمامداري ادام 

 ميليارد دالر و    ۲۰ها قيافه بگيرد و بگويد خير، فقط          داد که در برابر آمريکايي      بوش اجازه مي  

  . آن هم فقط در شرايطي که گورباچف درست رفتار کند

 ژوئن، يعني دو روز پس از نشست بيلدربرگ، بوش از سر لطف موضع خود را ۱۱روز 

                                                           
1. Captive Nations 
2. The Uruguay Round of talks on the General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT) 
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 را   شش هفته پس از آنکه اعالم کرده بود اتحاد شوروي لياقـت دريافـت اعتبـار                ـ تغيير داد 

و اعالم کرد ايـاالت متحـده   ـ  کرنش کرده بود   ندارد و به اين ترتيب در برابر جناح راست

ضـمانت  «. ها را براي خريد گندم تضمين خواهد کـرد           ميليارد دالري به کمونيست    ۵/۱وام  

  .شي بودتقريباً مترادف پيشک»  وام

ها قبل و از زمان فعاليت وي در نشرية           اي که از سال     نگار پرآوازه   ، روزنامه ١فرانک موري 

شـود، در روزنامـة    شناختم، که اکنون ديگر منتـشر نمـي   وي را مي ٢واشنگتن ايونينگ استار

سـازي تجـارت و       نخستين گام از اقداماتي براي آسـان      « نوشت که اين اقدام      واشنگتن تايمز 

  »  .کمک اقتصادي به مسکو بوداعطاي 

کاخ سفيد همچنين بر مخالفت خود با اقـدامات کنگـره بـراي ارسـال هرگونـه کمـک                   

شـد، بـدون      اين اقدام باعث مي   . کرد  هاي عضو اتحاد شوروي تأکيد مي       مستقيم به جمهوري  

آنکه ديوارهاي سست و لرزان کمونيسم در داخل اتحاد شوروي تحکيم شود، تـالش آنهـا                

  . سب آزادي تقويت شودبراي ک

پردازان آمريکايي دريافت شده بود،  در سال آينده، قرار بود از ميلياردها دالر که از ماليات

  .براي حفظ اتحاد شوروي استفاده شود و تسلط آن بر عضو اتحاد شوروي تداوم يابد

 روزة بيلدربرگ، جيمز بيکر، وزير خارجة ، در دومين روز نشست سه۱۹۹۱ ژوئن ۸روز 

داد و  برد، پرداخت دالرهاي آمريکا را به گوربـاچف وعـده مـي     آمريکا که در ژنو به سر مي      

  .کند کرد آمريکا کشورهاي اسير را به حال خود رها مي تأکيد مي

اما با وجود معلوم بودن شرکت مقامات بلندپاية وزارت خارجه و دفاع و کاخ سفيد در                

دود نفرهايي بود که دير رسيدند و پشت حـصار          بيلدربرگ، معلوم نشد که آيا بيکر جزو مع       

  .  پنهان شدندها نگهبان

و کارکنان ديگر همگي در پاسخ به سؤاالتي که دربارة حضور هر کس مطـرح    ها    نگهبان

                                                           
1. Frank Murray 
2. Washington Evening Star 
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  » .دانم نمي«: گفتند شد، فقط مي مي

خواست کشورهاي اسير را همچنان برده و بخشي از اتحاد شـوروي              البته گورباچف مي  

شد ميلياردها دالر از  بيني مي اياالت متحده موضعي گرفته بود که براساس آن پيش. نگاه دارد

المللـي   پردازان آمريکايي در آينده از طريق بانک جهاني و صندوق بـين     هاي ماليات   پرداختي

 کشوري که اسـتقالل خـود را        ۱۵عوارض مواجهه با     اختيار کرملين قرار گيرد تا از        پول در 

  . کرد اين موضع آمريکا وي را تقويت مي. رده بودند، در امان باشدمجدداً به دست آو

ها درست چند روز پـيش از آغـاز هفتـة کـشورهاي تحـت سـلطه بـر ايـن                       بيلدربرگي

 کليساها را بـه      قبالً در اين هفته براي آزادي ملل دربند ناقوس        . رقصي صحه گذاشتند    خوش

  . خواندند آوردند و دعا مي صدا درمي

  

  ابير امنيتيگذر از تد
نخـستين  . ، نفوذ به نشست ساليانة بيلدربرگ مستلزم راهکارهاي جديدي بود     ۱۹۹۱در سال   

امـا طبـق   . دو روز تا شروع کنفرانس باقي مانـده بـود  .  ژوئن رخ داد   ۵رخنه در بعد از ظهر      

  .سازي مقدمات بودند قراوالن مشغول آماده معمول، لشکري از پيش

ـ بـادن، يعنـي شـهري کـه     ترين هتل بادن   ر هوف، مجلل باديشتمايل به صرف نهار در

امـا آنچـه بعـداً    .  تاکسي غيرعادي نبـود ةترين امکانات اقامتي را دارد، براي رانند  قيمت  گران

هنگامي که فاصـلة طـوالني از اقامتگـاه متوسـط، در            . اتفاق افتاد، براي من تقريباً عادي بود      

هاي گذشته، اظهـار      پيمودم، مانند سال    ا تاکسي مي  ، تا هتل يادشده را ب     ١هتلي در شهر گاگناو   

اما رانندة تاکسي اطمينان خاطر داد      . ترديد کردم که مردم عادي را به باديشر هوف راه دهند          

  .که چنين نخواهد بود

آه نه، بسياري از افراد براي صرف شام مجلل يا صرف نوشـيدني عـالي بـه                 «: وي گفت 

  . »روند باديشر هوف مي

                                                           
1. Gaggenau  
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وقتـي کرايـة راننـده را دادم، از وي          . تر بود که خودش متوجه شود       جالب. مچيزي نگفت 

سري تکان داد و مطابق ميل من       . ام  خواستم اندکي منتظر بماند تا مطمئن شود من وارد شده         

اي   امـا وقتـي يـک قـدم از درهـاي شيـشه            . هرگز انتظار نداشت دوباره مرا ببيند     . عمل کرد 

هاي متحدالشکل مقابلم قرار گرفتنـد،        ندين مرد با لباس   سرسراي هتل به داخل گذاشتم و چ      

  .همه چيز تغيير کرد

  » .خواهم نهار بخورم فقط مي. اين هتل عمومي است«: من گفتم

  » .اين هتل براي برگزاري نشستي خصوصي تعطيل است«: به من گفتند

دم که کارت   را به جا آور   »  ١راگ«دوستم  . هاي آنها نگاهي به داخل انداختم       از روي شانه  

پارسـال، در   . شناسايي بيلدربرگ را، که مانند گواهينامة رانندگي بود، به گردن انداختـه بـود             

 رفـتم   اش  خانهآن زمان چند بار به      . نشست بيلدربرگ در النگ آيلند، با وي آشنا شده بودم         

  . کرد اين کار من او را ناراحت ميکه 

حرکت    لبخندي زدم، اما صورت وي بي      سرم را به نشانة دوستي براي راگ تکان دادم و         

  . مانده بود

کردنـد، دسـت تکـان دادم و          بيلدربرگ مرا به بيرون مشايعت مي     هاي    نگهبانکه    درحالي

 . راگ اخم کرد»  .بينمت، راگ بعداً مي«: گفتم

از اينکـه از ورود     . دهند  رانندة تاکسي هنوز منتظر بود و من توضيح دادم که مرا راه نمي            

هتل عمومي ممانعت کرده بودند، خـشمگين شـد و گفـت کـه ايـن را تحمـل                   من به يک    

  . کند نمي

 گذشـت و بـر سـر        ها  نگهباناز تاکسي بيرون پريد و وارد سرسراي هتل شد، از جوخة            

مدت کوتاهي پس از آن، به تاکـسي برگـشت و بـا نگـاهي               . متصدي پشت ميز فرياد کشيد    

  »  .اين نشستي سري است«: متحير گفت

 بيايد و مـرا     ر، در بيرون همين هتل، به دنبالم      ة تاکسي موافقت کرد پنج ساعت ديگ      رانند

                                                           
1. Rog  
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  . ، در گاگناو برگرداند١به استادهتل

زبـان راننـدة      بعد از اينکه توضيح بيشتري دربارة گروه بيلدربرگ دادم، دوست انگليـسي           

  .کنند تاکسي، زن متصدي کافة هتل و دو مرد مشتري گفتند کمکم مي

اين .  بنشينم ٢فتند، شب بعد در کافة طبقة اول رستوران دوطبقة وستاينر براسري          به من گ  

  .رستوران کارگران بود که يک کوچه با باديشر هوف فاصله داشت

بايد خاطرنشان شود که پيش از دريافت اطالعات از منابع داخل نشست، در گردهمايي              

 پنهاني بـه باديـشر هـوف وارد     شب که نخبگان جهان۹آن سال بيلدربرگ از اوايل صبح تا   

 .شدند، اتفاقات زيادي در جريان بود مي

 اليت  اسپاتهاي تلويزيوني آلمان با تنها نشرية آمريکايي حاضر، يعني            مطبوعات و ايستگاه  

از جمله همکاران من . کردم، همکاري مؤثري داشتند که من آن زمان برايش گزارش تهيه مي

، رئيس گروه تلويزيوني پـنج  ٤و يورگه بريلر اشپيگلرشگر ، گزا٣دکتر هانس ـ اولريخ گريم 

پـا شکـسته    و افراد بسيار ديگري بودند، اما وقتي با انگليسي دست. نفره از بادن ـ بادن بودند 

يک نفر که نامش را هرگز نفهميدم، . شد کردند، دانستن نام آنها دشوار مي تبادل اطالعات مي

  .زبان در شيکاگو کار کرده بود اي آلماني ريهوي گفت دو سال براي نش. مترجم بود

هاي ورودي هتـل      دو راه ورودي در دو انتهاي راهي که به شکل نعل اسب بود، تنها راه              

زدنـد    هاي تلويزيوني در برابر هر دو ورودي گشت مي          گروه. شد  باديشر هوف محسوب مي   

هـا     شب ورودي  ۹ تا   از اواسط صبح  . کرديم  وآمد مي   و من و گريم بين اين دو ورودي رفت        

رفتيم تـا انـدکي بـه پاهايمـان اسـتراحت             نوبتي به رستوران وستاينر مي    . ندشد  محافظت مي 

  . ها را مقايسه کنيم دهيم، براي هم قهوه بخريم و يادداشت

تر از هميشه باشد، امـا از قـضاي روزگـار             ها انتظار داشتند اين نشست سري       بيلدربرگي

                                                           
1. Stadhotel 
2. Westeiner Brasserie 
3. Hans-Ulrich Grimm 
4. Jorge Briller 
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 از ليموزين پياده شـود و فيلمبـرداران تلويزيـون وي را احاطـه               بار هم نشد يکي از آنها       يک

  . شان، اين نوميدي را نشان ندهند تفاوتي در چهره بسياري کوشيدند با بي. نکنند

بـا يکـديگر    در بيرون هتل باديشر هوف      که  نگاران مطبوعاتي و تلويزيوني       روزنامههمة  

ز گريم و بريلر، اطالعات اندکي دربـارة        بيشتر آنها ، به ج    . آشنا شديم با هم همکاري کرديم     

هاي جهـاني، اتفاقـات عجيبـي رخ          دانستند با حضور شخصيت     ها داشتند، اما مي     بيلدربرگي

نگاران به اين دليل به آنجا آمده بود که يک مراقب ترافيـک پـرواز                 يکي از روزنامه  . دهد  مي

هايي از بروکسل، پايتخـت  فرودگاه خصوصي بادن ـ بادن به وي اطالع داده بود که هواپيما 

دار، در ايـن فرودگـاه    بلژيک، حامل رهبران ناتو و نيز هواپيمايي از سوئد، حامل چهار بانک    

  .به زمين نشست

، داشـتم کـه حـاوي       ۱۹۹۱ ژوئـن    ۱۰ مـورخ    اليـت،   اسـپات هـاي زيـادي از        من نسخه 

ه تلويزيـوني   دو ايـستگا  . هاي مفصلي دربارة نشست آينده بود و آنها را توزيع کردم            گزارش

. هاي اين نشريه را به تفصيل خواندند و آنها را روي صفحة تلويزيون نـشان دادنـد                  گزارش

مفسران آنها دربارة محتواي مطالب صحبت کردند و از مـن درحـال صـحبت دربـارة ايـن                   

آن شب ديروقـت کـه      . کردند و قرار شد آن را با ترجمه پخش کنند           ميبرداري    فيلمنشست  

بار برايم زنگ زده،       فرانسوي هشت  ةتم، به من اطالع دادند زني از يک نشري        به گاگناو برگش  

  . اما پيامي نگذاشته است

هاي کارآمد قسمت پذيرش، که روز اول متوجه عادت من بچـه روسـتايي سـابق                  خانم

شده بودند که براي صرف صبحانة رايگان اروپايي، با گشايش سالن غذاخوري، در سـاعت     

 ۸شوم، به خانم گزارشگر گفته بودند روز بعـد سـاعت              الن حاضر مي   صبح در اين س    ۳۰/۶

 صـبح زمـان     ۸وي تمـاس گرفـت و در طـول اقـامتم، هـر روز سـاعت                 . صبح زنگ بزند  

  . رساني ما بود اطالع

البته در اولين روز در بادن ـ بادن و با توجه بـه آغـاز نشـست بيلـدربرگ در روز بعـد،       

 جلوگيري کردند، به تعداد زياد در بيرون مستقر بودنـد و            نگهباناني که روز قبل از ورود من      



 ۱۲۵  ■  فصل دهم ـ بادن ـ بادن، آلمان

 

  . پليس آلمان هم به آنها پيوسته بود

بـر  اي  سرخوشانهرا دادم، روحية  »  هجوم«رغم مشقت مأموريت، وقتي پيشنهاد مانور         به

هـا    هـر کـدام از ورودي     بـه   ها اغلب با همراهي پليس        که ليموزين   هنگامي. ما مستولي شد  

سـه ثانيـه    . داديـم   به افراد نزديک ورودي ديگر نـدا مـي        »  توجه«، با فرياد    يکنزد شدند  مي

رفتيم، آن را تجاوز به ايـن اقامتگـاه عمـومي تلقـي               تر مي   اگر نزديک . مانديم  رو مي   درپياده

کوشـيد مـا را عقـب         با يک عالمت، همگي با هم بر خالف فرياد پليس که مـي            . کردند  مي

ايـن کـار    . کـرد   لمان از ضربه زدن به سر مـا خـودداري مـي           پليس آ . برديم  بزند، هجوم مي  

بيلدربرگ که بيـشترشان لبـاس متحدالـشکل پوشـيده          هاي    نگهبانگروه بزرگ   . خوبي بود 

اي ديگر لباس عادي به تن داشتند، تا مثالً مأمور مخفـي              وشلوار و عده    بودند و برخي کت   

  . باش بودند باشند آماده

راکفلر بعد از ظهر، کيسينجر ـ ري از افراد را شناسايي کنيم  بسياما با اين روش توانستيم 

و از بسياري ـ  عصر و غيره  ۴۰/۶ بعد از ظهر، ملکه بئاتريکس هلند ساعت ۴حدود ساعت 

  . برداري شد يا ديده شدند ديگر عکس

شـد، يـک نگهبـان        آمد و هر وقت سروکلة افراد برجسته پيدا مـي           گاه باران مي    گاه و بي  

عکسي از وي، در حالي که      . کرد تا آنها را از نظر دور بدارد         تر بزرگي را باز مي    بيلدربرگ چ 

آمد، آن را کنـار       زده مي   کرد، گرفتم و وي که به نظر خجالت         به اين شکل از چتر استفاده مي      

همان راهبرد تشکيل ديوارة انساني را براي جلوگيري از مشاهده شدن افراد وارده             . گذاشت

  . در پيش گرفتند

ناکامي از   و   ،با اين روش توانستيم بسياري از افراد وارده را شناسايي کنيم، اما نه همه را              

  . ها خرسند بوديم بيلدربرگي

حاال که معلوم شد چه کساني داخل هتل هستند، هـدف بعـدي ايـن بـود کـه بفهمـيم                     

  .مشغول چه شيطنتي هستند

ورتر از باديشر هوف قـرار  روز دوم به ديدار خانم متصدي هتلي رفتم که چند کوچه د          
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وي بار ديگر بـه مـن اطمينـان خـاطر داد شخـصي از               .  تاکسي بود  ةداشت و دوست رانند   

هاي آن سال بيلدربرگ کمـک خواهـد کـرد و گفـت بايـد عـصر در کافـة                      داخل نشست 

  . رستوران باشم

  » آقاي تاکر؟«

  .و از روي صندلي کافه بلند شدم»  بله«: جواب دادم

  » توانيم سر ميز بنشينيم؟ مي«: دمرد جواني پرسي

اي از    اي در اين رسـتوران بـزرگ، گفـت کـه شـماره              اين مرد جوان، سر ميز دورافتاده     

اما به مـن گفـت حتـي        .  را که پيش خانم متصدي گذاشته بودم، خوانده است         اليت  اسپات

مـن از کمـک     . دهـد   پيش از آن نيز به طور غريزي پي برده بود رخدادهاي عجيبي رخ مي             

او نام و عنوان شـغل خـود را   . وي و چندين همکار ديگر که هرگز نديدم، برخوردار بودم       

شد، او و بـسياري ديگـر اخـراج           اگر همکاري وي برمال مي    . گفت  به من نگفته بود و نمي     

  . شدند مي

به او گفتم اگر دوستم در خيابان بااليي صحت اطالعات وي را تأييد کنـد، همـين مـرا                   

اي آنکه به وي آرامش بيشتري بدهم، تصميم گرفتم به او نگويم از بـاالي               بر. کند  راضي مي 

ديوارهاي بلند به حياط پشت ساختمان هتل سرک کشيده و متوجه شـده بـودم او يکـي از                   

  . کارکنان ارشد بيلدربرگ است

تواننـد اطالعـات و، اگـر خطـري         دانستم که همکاران وي در داخل باديشر هـوف مـي          

مرد جوان سپس تدريجاً آنچه را اتفاق افتاده بود، برايم . ر اختيارم بگذارندنداشت، اسناد را د

  .تعريف کرد

احتمال شناخته شدن در اين رستوران کارگري بعيد بود، قرار گذاشتيم اگر وجود آنکه با 

بـا  . او در ميزي کنار ميز من نوشيدني بخورد، من هم فقط به روزنامه روي ميزم توجه کـنم                 

  . ار هم مجبور نشديم اين نمايش را بازي کنيمب اين حال يک

دار باديشر هـوف بـه رشـتة نگـارش            بيشتر آنچه آن سال از وقايع پشت درهاي نگهبان        
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ها  هاي بيلدربرگي چيني پرست جوان براي برمال کردن توطئه درآوردم، مرهون ارادة اين ميهن    

  .و آگاه کردن مردم بود

وشـلوار     کـه کـت    يفت مرد کوتاه قد و موسـفيد      وي گ . نقل قولي از وي به خاطر دارم      

وجه   شما به هيچ  «: مشکي به تن داشت، به کيسينجر که لباس خاکستري به تن داشت، گفت            

  »  .کنيد، باهوش نيستيد قدر که فکر مي آن





  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1992(م فصل يازده
 فرانسه ، ِاويان





  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  فرانسه، ١اِويان
 

از پيشرفت بزرگ در تحقق هدف بيلدربرگ، براي تأسـيس           ۱۹۹۲هنري کيسينجر، در سال     

ها به آمريکـا      وي سناريويي را ترسيم کرد که در آن خارجي        . کرد  دولت جهاني، صحبت مي   

  .کنند خود، از سازمان ملل استقبال مي»  نجات«ها براي  آورند و آمريکايي هجوم مي

 در ٣ و ِارميتـاژ ٢جلل رويالهاي م  در اقامتگاه، مه۲۱ ـ  ۲۴ در ، که۱۹۹۲در نشست سال 

 در راه تحقـق      خود را   توجه  کنندگان پيشرفت قابل    شهر ِاويان در فرانسه برگزار شد، شرکت      

تـرين    ايـن بـزرگ   .  جشن گرفتند  ۲۰۰۰هدف اين گروه براي تأسيس دولت جهاني تا سال          

اي حاصل آن بر    نشست بيلدربرگ در تاريخ خود بود که اين بزرگي نتيجة مستقيم تالش بي            

  . حفظ اتحاد شوروي بود

به گفتة منابع آگاه، کيسينجر در نشست آن سال گفت که جهانيان، باالخره حتي آمريکا،               

هاي سازمان ملـل را بـراي     حل  راه«و  »  پرستي محدود غلبه کنند     به سرعت آموختند بر ميهن    «

                                                           
1. Evian 
2. The Royal 
3. Ermitage  
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  .بپذيرند»  حل مشکالت مشترک جهاني

أسـيس دولـت جهـاني در دو جبهـه اظهـار      کنندگان بيلدربرگ از پيـشرفت در ت       شرکت

  :خرسندي کردند

هاي جهاني را تـأمين کنـد، بلکـه        برقراري ماليات سازمان ملل که نه فقط هزينة برنامه         •

  .را آمادة پرداخت خراج کند»  جهانمردم «

بـراي پـذيرش طـرح ارتـش     ـ هاي لجـوج    دوباره همان آمريکاييـ سازي مردم    آماده•

  .  خود را با زور در امور داخلي هر کشوري ِاعمال کندةند ارادسازمان ملل که بتوا

آنجلس شوند،  امروز اگر نيروهاي سازمان ملل براي اعادة نظم وارد لس«: کيسينجر گفت

  » .آيند؛ فردا آنها سپاسگزار خواهند شد ها به خشم مي آمريکايي

دبيرکـل سـازمان    دهندة آن سال پطروس پطروس غالي،         کيسينجر دربارة سخنراني تکان   

 در مقـر سـازمان ملـل در         ١ملل متحد، در جمع اعضاي اتحاديـة ناشـران روزنامـة آمريکـا            

نشريات اعـضاي اتحاديـه بـر ايـن خبـر سـرپوش             . نيويورک، در اوايل ماه مه، گزارش داد      

  .گذاشتند

دبيرکل خطاب به ناشران نشريات گفته بود شوراي امنيـت سـازمان ملـل بايـد نيرويـي          

 و از  ه باشد که سريعاً در هر نقطه از جهان مـستقر شـود تـا از صـلح، حفاظـت                   دائمي داشت 

   .رعايت حقوق بشر اطمينان حاصل کند

رهبر سازمان ملل به ناشران آمريکايي گفت اين نيرو بايد اجازه داشـته باشـد در سـطح                  

  .  مداخله کند محلي و گروهي

 به حضور نيروهاي سازمان  است، که ناشران خصوص ماية خشنودي به« :کيسينجر گفت

  . »ملل در خاک آمريکا و ِاعمال ارادة سازمان ملل ايراد نگرفتند

امـروز  . ( روزنامـه هـستند  ۱۶۰۰ ناشران روزنامه در آمريکا، ناشـرحدود      ةاعضاي اتحادي 

هـاي بـزرگ شـهري در         اما عمـدتاً ناشـران روزنامـه      .)  روزنامه باقي مانده است    ۱۲۰۰فقط  

                                                           
1. The American Association of Newspaper Publishers 
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هاي کوچک کمتـر کـسي شـرکت          از روزنامه . کنند   صنفي شرکت مي   هاي اين گروه    نشست

  .کند مي

هاي مجلل، ضمن  نها در هتلآاي پررونق،      حرفه هاي  سازماندر حالت عادي مانند بيشتر      

به مقـر سـازمان ملـل دعـوت نـشده         پيش از اين    آنها  . کنند  خوردن نوشيدني، تبادل نظر مي    

  .بودند

خنراني ديگري که يک هفته بعـد در باشـگاه ملـي            رهبر سازمان ملل متحد در جريان س      

 ايراد کرد، در پاسخ به سؤال خصوصي مـن، از تکـرار درخواسـت خـود بـراي                   ١مطبوعات

  . تشکيل شاخة نظامي سازمان ملل طفره رفت

شـد کـه بـراي تـأمين هزينـة            ماليات سازمان ملل بـه شـکل ماليـات نفـت اعمـال مـي              

تقال ميلياردها دالر به کشورهاي جهان سوم هزينـه          جهاني و ان    محيطي  ساالري زيست  ديوان

  . شود 

 دالر ماليـات بـر هـر بـشکه       ۳،  ۱۹۹۳ مه، تصويب کرد که از سال        ۱۳جامعة اروپا، روز    

 به   اما اين اقدام مشروط   . رسيد   دالر مي  ۱۰ به   ۲۰۰۰نفت خام وضع کند که اين رقم تا سال          

، رئيس جامعة اروپا، در نشست      ٢، ژاک دلور  در نتيجه . بوداقدام مشابه اياالت متحده و ژاپن       

بيلدربرگ گفت عوايد حاصل از اين ماليات در اختيار سازمان ملل قرار خواهـد گرفـت تـا         

  .  را اجرا کند سياست انرژي جهاني

دربارة پيشرفت بيشتر ـ که منابع آگاه نتوانستند نام وي را فاش کنند  ـ يک رهبر اروپايي  

سيس دولت جهاني، که از مردم پنهان داشته شـده اسـت، گـزارش    در سازمان ملل در راه تأ    

  . داد

در افتتاحية  [وزراي کشورهاي مختلف    «: کنندگان بيلدربرگ گفت    وي خطاب به شرکت   

صريحاً اين مفهوم را به چالش کشيدند کـه      ] ۱۹۹۱نشست چهلم مجمع عمومي در سپتامبر       

                                                           
1. The National Press Club 
2. Jacques Delors 
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از آنهـا حمايـت     »  حاکميـت ملـي    «کنند،  وقتي کشورها اصول اولية حقوق بشر را نقض مي        

  » .کند مي

وزراي خارجة آلمان، کانادا، ايتاليا و اتريش حـق مداخلـه در امـور              «: اين سخنران گفت  

  » .داخلي کشورها به منظور حفاظت از حقوق بشر را تأييد کردند

انگيز را برمال کرد که تـا پـيش از ايـن کـسي از آن اطـالع                وي همچنين تحولي شگفت   

 نفـر از رهبـران جهـان    ۳۶، ۱۹۹۱ر نشستي با عنوان ابتکـار اسـتکهلم در آوريـل        د: نداشت

هـاي    کـه شـبيه نشـست     ... اجالس جهاني دربارة حاکميت جهاني شدند     «خواهان برگزاري   

المللي   براي تأسيس صندوق بين    [١و برتن وودز  ] براي تأسيس سازمان ملل   [فرانسيسکو    سان

  » .بود] پول و بانک جهاني

مقاماتي بودند که اکنون مصدرکار هستند، «مي از امضاکنندگان بيانية اجالس وي گفت ني

جمهـور    وي گفت جيمي کارتر، رئيس    »  .وزيران شيلي، نروژ، سوئد و جاماييکا       مانند نخست 

  . سابق آمريکا نيز از جملة امضاکنندگان بود

ار بـه آن اجـازه      ب  براي اولين «هاي سازمان ملل اشاره کرد که         وي با خرسندي به قطعنامه    

اي، بيولوژيک و شيميايي را در يـک کـشور مـستقل يعنـي عـراق                  سالح هسته   دهد خلع   مي

  .خواند»  روية مهمي«و آن را »  ِاعمال کند

بررسـي  «کـه اسـم محترمانـة آن    ـ سخنران ديگري در اين نشـسِت شستـشوي مغـزي     

ايندة روحيـة پـذيرش   گيري فز از شکلـ بود  »  هاي عمومي در قبال نظم نوين جهاني نگرش

مفهـوم دولـت جهـاني در    . هاي عمده، تجليـل کـرد   ها، با راهنمايي رسانه     در ميان آمريکايي  

ها در صدر دستور کـار        رو، کسب حمايت آمريکايي     از اين . سراسر اروپا پذيرفته شده است    

  .بيلدربرگ قرار دارد

يل ارتش سـازمان    شمار نشريات را نقل کرد که خواهان تشک         اين سخنران تفسيرهاي بي   

اين مطالـب   «وي افزود   . اند، ارتشي که بتواند در امور داخلي کشوري مداخله کند           ملل شده 

                                                           
1. Bretton Woods  
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هـاي عمـومي را       زايي چهـره    گونه اعتراض، ارسال نامة خشمگينانه به سردبير يا چالش            هيچ

  » .درپي نداشت

 ر فرزنـد شـما  و از بـي  ٢المللـي کـارنگي   ، محقق ارشد در مؤسسة صلح بين١ديويد شفر

جنگ خليج فارس و    «:  نوشت واشنگتن پست  آوريل همان سال در      ۷خواندگان بيلدربرگ،   

دهد براي بازداشتن متجاوزان بالقوه از طريق گسيل سريع نيروها  پيامد نامطلوب آن نشان مي

و حفاظت از مردم در داخل مرزهاي ملي دربرابر تجاوزهاي داخلي لزوم ايجاد ظرفيتـي در                

  » .محسوس استسازمان ملل 

وي گفـت   »  .المللي باشد   تواند تهديدي براي صلح بين      منازعات داخلي مي  «: شفر نوشت 

بـه  . در اختيار سازمان ملل و تابع فرمان دولت جهاني باشـد          »  باش  آماده«ارتش آمريکا بايد    

جمهوري ايـاالت متحـده،    اين ترتيب، وي اين قيد صريح قانون اساسي را رد کرد که رئيس     

  . ده کل نيروهاي مسلح استفرمان

 جانبه  هاي کميسيون سه     در نشست  واشنگتن پست، نويس    حضور جيمي لي هوگلند، ستون    

، رئيس وقـت هيئـت   ٣ها شرکت کاترين گراهام سال طور که شد، همان مخفي نگاه داشته مي

هـايش در     از هوگلنـد بـراي تـالش      . شد  مديرة شرکت واشنگتن پست پنهان نگاه داشته مي       

  .ها به واگذاري حاکميت ملي به يک دولت جهاني تجليل شد  کردن آمريکاييمتقاعد

 به ديدگاه غالب در عرصـة  واشنگتن پست، در مطلبي در ۱۹۹۲ آوريل ۲۳هوگلند، روز   

  . حمله کرد حاکميت و استقالل ملي

 سازمان ملل براي مداخله ةاز وظيف... اياالت متحده، امروز «: هوگلند با خشنودي نوشت

هوگلند از تمايـل    »  .کند  شد، حمايت مي    آنچه قبالً امور داخلي کشورهاي عضو تلقي مي       در  

 در امـور داخلـي يـک کـشور مـستقل             المللي براي مداخله    بوش براي تعريف يک حق بين     

  .تجليل کرد

                                                           
1. David Scheffer 
2. The Carnegie Endowment for International Peace 
3. Katharine Graham 
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، معاون سابق دبيرکـل سـازمان       ١اين حقيقت نيز چشمگير بود که از ِسر برايان ِارکهارت         

نيـروي  « نقل قول شد که وي خواسـتار تـشکيل           نيويورک تايمز ، در     باني  ملل در امور صلح   

  .جديد سازمان ملل است و رهبران آمريکا اعتراضي به آن نکردند»  پليس

رسد فروپاشـي حاکميـت ملـي از          به نظر مي  «: ِارکهارت با ابراز رضايت خاطرنشان کرد     

  » .هاي دورة پس از جنگ سرد باشد ويژگي

ها طرح بيلدربرگ را براي تقسيم جهان بـه منـاطق فراملـي            مريکايياين سخنران گفت آ   

  . پذيرند  کارآمدتر توسط دولت جهاني در سازمان ملل ميةبراي ادار

 واشـنگتن پـست  ، در روزنامـة  ۱۹۹۱ دسـامبر  ۳سخنران يادشده گفـت کيـسينجر، روز       

، )کـرة غربـي   نيم(اياالت متحده   : عمده دارد ) منطقه(نظم نوين جهاني شش کشور      «: نوشت

و هر آنچه در اتحاد شـوروي شـکل   ) حاشية اقيانوس آرام(، چين، ژاپن )جامعة اروپا(اروپا  

  » .گيرد مي

 اروپا، از   ة، به سبک جامع     اي داراي ابردولت    قرار بود طرح تبديل نيمکرة غربي به منطقه       

يمـان  در آن زمـان، پ    .  به تمام کـشورها عملـي شـود         ي تجارت آزاد  ها  پيمانطريق گسترش   

پيمان تجارت آزاد بـا مکزيـک بـه زودي اجـرا            . تجارت آزاد آمريکا با کانادا معين شده بود       

  .  مه اعالم کرد شيلي کشور بعدي است۱۳و کاخ سفيد روز . شد مي

  

 هاي اتحاد شوروي سابق خوشامدگويي به جمهوري
شه ريختند تا از هاي بيلدربرگ نق ، که تازه جنگ سرد به پايان رسيده بود، بچه۱۹۹۲در سال 

  .برداري کنند منابع طبيعي غني، زمين ارزان، ملک و نيروي کار دراتحاد شوروي سابق بهره

بار، نيروهاي اتحاد شوروي سـابق در گردهمـايي سـازمان بيلـدربرگ در                براي نخستين 

  . اي داشتند ِاويان براي نشست سري ساليانة خود براي بررسي راهبرد جهاني حضور گسترده

ها در دو هتل به       کنندگان بيش از حد معمول بود و سبب شد تا بيلدربرگي            ر شرکت شما

                                                           
1. Sir Brian Urquhart 
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به عالوه، اين شمار زيـاد باعـث        . هاي رويال و ِارميتاژ در اين شهر ييالقي اقامت گزينند           نام

  .اتخاذ شودترين تدابير امنيتي تا آن زمان  سختشد تا 

وروي در ايـن نشـست شـرکت        جمهور سابق ش    شد که گورباچف، رئيس     زني مي   گمانه

خواهد کرد، هر چند آوردن و بردن وي، بـدون آنکـه جهانيـان متوجـه شـوند، مـشکالت                    

  .پشتيباني دشواري داشت

در هر صورت، همدستي گورباچف و ساير رهبران اتحاد شوروي سابق و نيـز رهبـران                

  .هاي سري بيلدربرگ لحاظ شده بود کشورهاي بلوک شرق سابق در طرح

المللي و رهبران سياسي در ِاويان گرد آمدند تا از منـابع طبيعـي عظـيم                  اران بين د  سرمايه

المللي  برداري کنند و به همين علت آنها به عضويت صندوق بين بلوک کمونيست سابق بهره

  .پول و بانک جهاني پذيرفته شدند

ها را    ييالمللي پول نه فقط دالرهاي حاصله از ماليات آمريکا          بانک جهاني و صندوق بين    

داران غربـي بـا       فرستند، تا کاالهايي را بخرند کـه سـرمايه          به کشورهاي کمونيست سابق مي    

اند، بلکه اين نهادها ابزار کنتـرل اقتـصاد           استفاده از نيروي کار ارزان اين کشورها توليد کرده        

  .جديد آنها و منابع طبيعي قديمي آنها هستند

قـراول در مـورد       رد بيلـدربرگ و کارکنـان پـيش       وا ديدم اعـضاي تـازه      از همان ابتدا، مي   

  .گفتند مي گورباچف به يکديگر تبريک  همکاري

، بـين گوربـاچف،     ۱۹۸۹شـده، در فوريـه        اين همکاري از زمان نخستين ديدار شـناخته       

جانبـه     بـرادر آن يعنـي کميـسيون سـه          راکفلر، کيسينجر و ساير رهبران بيلـدربرگ و گـروه         

  .دهند باهم دولت ساية جهان را تشکيل مياين دو گروه . مستحکم بود

 شد کـه در آن شـوراي امنيـت نيروهـاي             گورباچف خواستار سازمان ملل قدرتمندتري    

هاي نقدي از اعـضا، هـر         توانست با دريافت کمک     اين شورا مي  . خاص خود را داشته باشد    

  .طور که مايل بود، از ارتش خود استفاده کند

بـرد، مـورد      ي در نهادهاي مختلف در آمريکا به سر مي        گورباچف که براي ايراد سخنران    



 المللي گران بين توطئه  ■  ۱۳۸

 

تشويق مخاطبان خود قرار گرفت که از پيشنهاد واگذاري بيشتر حاکميـت آمريکـا بـه يـک              

اين دقيقـاً همـان چيـزي بـود کـه کميـسيون             . دولت و نيروي پليس جهاني استقبال کردند      

سال در بـادن ـ بـادن در     در توکيو و گروه بيلدربرگ همان ۱۹۹۱جانبه در نشست سال  سه

اين حقيقت که بوش براي جنگ در عراق ابتـدا اجـازة سـازمان ملـل را     . آلمان خواسته بود 

 در  کسب کرد و سپس موافقت کنگره را بدون اعالم جنگ به دسـت آورد، تحـولي واقعـي         

  .شد محسوب مي»  ١سياست بومي برتري«يا »  نظرانه  گرايي کوته ملي«غلبه بر 

نويس راکفلر ديکته کرده     هاي گورباچف را کيسينجر، پس از تهية پيش         انيسخنرچه بسا   

شد، اين دقيقاً همان کاري بود کـه   ها مربوط مي تا آنجايي که به محتواي اين سخنراني   . باشد

جانبه را دربارة نيروي نظـامي   گورباچف همان نگرش بيلدربرگ ـ کميسيون سه . اتفاق افتاد

 در کـشورهاي سـابقاً مـستقل     تواند براي اجراي حقوق بـشر  يسازمان ملل مطرح کرد که م   

  . مداخله کند

نظـم نـوين    «: ، در شوراي روابط خـارجي شـيکاگو گفـت         ۱۹۹۱ مه   ۸گورباچف، روز   

از آن نوع   افراطي را،   پرستي    گورباچف همچنين ميهن  »  .جهاني به معناي تمدني جديد است     

رد و به روشني از آمريکاييان خواست وفاداري دهند، تقبيح ک  از خود نشان مي گرايان که ملي

  . به سازمان ملل را مقدم بر وفاداري به اياالت متحده قرار دهند

وي »  .همه چيز در برابر ما قرار دارد«: گورباچف به اعضاي شوراي روابط خارجي گفت

صميم ، ت۱۹۹۱ـ بادن، در ژوئن کرد که بيلدربرگ در نشست بادن   ميبه دولت جهاني اشاره 

  . تأسيس کند۲۰۰۰گرفت تا سال 

                                                           
1. Nativism 
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جمهـور    ، بيلدربرگ از همکاري يکي از اعضاي خـود، بيـل کلينتـون رئـيس              ۱۹۹۳در سال   

  .آمريکا، براي ارتقاي سازمان ملل به يک دولت جهاني تجليل کرد

، بر فـراز    ٢ که پشت ديوارهاي محصور هتل مجلل نافيسکا استير پاالس         گروه بيلدربرگ، 

کـرد تـا از       اي در چند کيلومتري جنوب آتن، تشکيل جلسه داده بود، بار ديگر توطئه مي               تپه

  . برداري کند منابع طبيعي غني اتحاد شوروي سابق و هندوچين بهره

مان ملل، بـراي رسـيدگي بـه        ساالري بزرگ و جديد در قالب ساز        به عالوه ايجاد ديوان   

امور محيط زيست، در صدر دستور کار بيلدربرگ قرار داشت تـا صـاحبان صـنايع بتواننـد                  

وهـواي جهـان بـه جيـب          سازي آب   منافع کالني از رهگذر عرضة فناوري جديد براي پاک        

  . بزنند

 جمهور  ها همچنين از همکاري يکي از اعضاي خود يعني بيل کلينتون، رئيس             بيلدربرگي

                                                           
1. Vouliagmeni  
2. The Nafiska Astir Palace Hotel 
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  .آمريکا تجليل کردند

 رئيس وقت هيئت مديرة شرکت عظـيم کـشاورزي آرچـر ـ دانيلـز ـ       ،١دواين آندرياس

اين پيام مستقيمي براي «:  گفت٣ با اشاره به وعدة بيل کلينتون براي امضاي پيمان ريو٢ميدلند

دها پيمان ريو خواستار آن شده است که ميليار       »  .ماست که از طريق نشريات داده شده است       

در سراسر جهان هزينه »  محيط زيست پاک«ها به نام  هاي دريافتي از آمريکايي دالر از ماليات

  . شود

بله و وي ايـن کـار را در دورة اول رياسـت جمهـوري انجـام                 «: دستيار آندرياس گفت  

براي انجام تغييراتي چند تا دورة دوم رياست جمهوري         خواست     مي] بوش[جورج  . دهد  مي

رسد کلينتون متوجه شده است       به نظر مي  . د تا جناح راست آمريکا را آرام کند       خود صبر کن  

  » .اگر در دورة اول کارهاي مشخصي انجام نشود، چه بسا دورة دومي در کار نباشد

کارشکني در پيمان   دليل  اين نخستين دليلي بود که بيلدربرگ احتماالً براي تنيبه بوش به            

. هاي جديد ديگر به سوي کلينتون متمايـل شـده بـود             ياتريو و مقاومت در برابر وضع مال      

  . ، به نوعي خودکشي سياسي بدل شد۱۹۹۰خلف وعدة بوش در زمينة ماليات، در سال 

جانبه بود که رهبري آن با بيلدربرگ تا حد زيـادي             بوش از اعضاي ديرينة کميسيون سه     

يافـت و   ارتقـا  ۱۹۹۱سال جانبه بود و در   سال عضو کميسيون سه     کلينتون هفت . يکسان بود 

بنابراين، دولـت سـاية جهـان مالـک هـر دو نـامزد رياسـت                . به عضويت بيلدربرگ درآمد   

  . جمهوري آمريکا در رقابتي بود که نتيجة آن براي اين دو گروه، برد بود

شـد، ممکـن بـود بـه      جمهور مـي  اگر جورج براي دورة دوم نيز رئيس «: آندرياس گفت 

و مـسلماً   . ديد بپردازد، چون دربارة انتخاب مجدد نگراني نداشت       هاي ج   بهداشت و ماليات  

کرد، هر چند احتماالً با قدري ادا و اصول سياسي و اصرار بر تغييرات                 مي  پيمان ريو را امضا   

  » .ايرادگيرانه

                                                           
1. Dwayne Andreas 
2. Archer-Daniels-Midland 
3. The Rio Treaty 
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  » .شد اما مثل کلينتون اين اقدامات زود انجام نمي«: ديگري گفت

ر سازمان ملل براي رسيدگي به محـيط زيـست       پيمان ريو خواستار تأسيس کميسيوني د     

سـازي   ها بخش اعظم بودجة اين برنامة چند ميليارد دالري را، براي پـاک         آمريکايي. شود  مي

 تـأمين   هوهوا، حفظ خاک و جلوگيري از فرسايش خاک در کشورهاي در حـال توسـع                آب

صرف و آلـوده    ها بيش از ساير کـشورهاي جهـان مـ           به اين دليل که آمريکايي    . خواهند کرد 

  . کنند مي

افزودن ادارة جديدي به سازمان ملل، براي نظارت و حفظ محيط زيست در کشورهاي              

سابقاً مستقل، نيز هدف بيلدربرگ را براي تبديل سازمان ملل به يـک دولـت سـاية واقعـي                   

بنابراين، بيلدربرگ پذيرش عمومي ارتش دائمي سازمان ملل را جـشن           . برد  جهاني پيش مي  

 يها گوش به فرمان فرماندهي خواهند بود که فقط پاسخگو در اين ارتش، آمريکايي. گرفت

براي آنها مهم بـود کـه سـربازان آمريکـايي           . جمهور يا کنگره    شوراي امنيت است، نه رئيس    

باقيمانده در سومالي تحت فرمـان يـک ژنـرال تـرک و فرمانـدهي سـازمان ملـل خـدمت                     

  .  نصّ قانون اساسي، فرمانده کل آنها نبودجمهور آمريکا برخالف رئيس. کردند مي

کننـد دنيـا بـه برتـري          هاي بيشتري هستند که کمک مـي        سومالي«: گفتديگر  سخنراني  

زده در جهـان باشـد تـا هـر وقـت              کم بايد پنج مکان فالکت      دست. سازمان ملل عادت کند   

  »  .ها را بشکنيم خواستيم، بتوانيم قلب آمريکايي

 هـا   هـا از آمريکـايي       در بوسني صورت گرفت، اما بيشتر اروپايي       بحث زيادي در مورد جنگ    

  .خواستند از حمالت هوايي بپرهيزند و صرفاً تحريم اقتصادي را اجرا کنند

مسئله مثل سومالي نيست که تلفات اندکي به بار آيد و تـصاوير             «: گفتديگر  سخنراني  

و .  کشته خواهند شدها خلبان هواپيماها ساقط و.  در حال تغذية کودکان منتشر شودسربازان

  » .اگر کار به نبرد زميني کشيده شود، تلفات زيادي به بار خواهد آمد

توان آن را با خليج فارس نيـز مقايـسه کـرد کـه عـوارض                  نمي«: سخنران ديگري گفت  

طبيعي سبب شد استقرار نيروي گسترده، بمباران عراق، تحمل تلفات اندک و اعالم پيروزي         
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  » .کنند ردم شما ديگر به اين مسئله مانند يک مسابقة ورزشي نگاه نميم. آسان شود

 آمريکـا بـه ورنـر،    ت دفاع و خارجـة با اين حال، منابع بيلدربرگ گفتند مقاماتي از وزار  

دبيرکل وقت ناتو، پيوستند و خواهان آن شدند که سازمان ملل اجـازة حمـالت هـوايي را                   

  . صادر کند

هاي آينده، کارهاي زيـادي       نيروهاي سازمان ملل، در سال     «:سخنراني ديگر اظهار داشت   

. قبوالنـد   دارند، کارهايي که نقش نيروهاي اين سازمان را در هر نقطه از جهان به عموم مـي                

هاي اين    ميرند جاروجنجال کنيم و فيلم      اگر ما براي مردمي که در سودان بر اثر گرسنگي مي          

توانند با تـدارکات غـذايي        ربازان سازمان ملل مي   ها پخش کنيم، س     فالکت را در اخبار شبکه    

  » .وارد اين کشور شوند

مردان بيلدربرگ قدري عصبي بودند که تمام کشورهاي اروپاي غربي را وادار کننـد تـا                

 به يک ابردولت اروپايي واگذار کنند، اما        ١حاکميت ملي خود را بر اساس پيمان ماستريخت       

اين نيـز بـراي     . اد آمريکاي شمالي تصويب خواهد شد     نامة تجارت آز    مطمئن بودند موافقت  

  . تحقق هدف بيلدربرگ براي تأسيس دولت جهاني اهميت داشت

 در حاشية اقيانوس آرام تشکيل و سازمان ملل مقر دولت جهاني             اي  سومين دولت منطقه  

   .شد مي

 نـدوچين برداري از منابع طبيعي اتحاد شوروي سابق و ه          بيلدربرگ موافقت کرد براي بهره    

 عـضو   ۱۲اي براي انتخـاب ايـن         کميته.  عضو تأسيس کند   ۱۲مرکب از   »  شوراي عالي «يک  

  . تعيين شد

از چنان جايگاهي برخوردار باشند که به سران        «بيلدربرگ گفت اعضا بايد     از   يسخنگوي

 عـضو،   ۱۲ايـن   »  .کشورها و رهبران پارلمان در سراسر جهان دسترسي سريع داشته باشـند           

هاي اتحاد    تا مبالغ ميلياردي بيشتري را به جمهوري      گذارند    ميربي را زير فشار     کشورهاي غ 

هاي شوروي سابق اين کمـک را         آنها در مذاکره با رهبران جمهوري     . شوروي سابق بفرستند  

                                                           
1. The Maastricht Treaty 
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  .دهد وعده مي

بهـا را   ها حق استخراج نفت، طال و ساير فلزات گران  نفر سپس از اين جمهوري ۱۲اين  

طـال در زمـين و نفـت        «: کننـد   مـي آنهـا اسـتدالل     . ني مطالبـه خواهنـد کـرد      به قيمت پـايي   

شـود تـا مـا        همکاري در اين زمينه باعث مـي      . نشده هيچ حاصلي براي شما ندارد       استخراج

  » .همچنان از نفوذ خود براي گرفتن کمک مالي بيشتر از غرب استفاده کنيم

کـه بخـش   ـ منابع مـالي عمـومي    استفاده کردن از : اين يک نمونه طرح بيلدربرگي بود

 حـق اسـتخراج نفـت و     براي خريـد ـ کردند   پردازان آمريکايي تأمين مي اعظم آن را ماليات

  . بها از اتحاد شوروي سابق و کسب منافع کالن فلزات گران

سازي   برداري از منابع در هندوچين خودداري آمريکا از عادي          در آن زمان، تنها مانع بهره     

  . وفصل مسئلة اسراي جنگي و سربازان مفقوداالثر بود م، تا زمان حلروابط با ويتنا

: ها بخواهند دست به اقـدامي بـزرگ بزننـد    کردند که از ويتنامي ها بررسي مي    بيلدربرگي

اذعان کنند که شماري از سربازان کمونيست پس از پايان جنگ، چنـد سـرباز آمريکـايي را             

بر اساس ايـن سـناريو،      . آنها را به ضرب گلوله کشتند     نگاه داشتند و ادعا کنند چند ماه بعد         

ها نيز براي مجازات تيربـاران         فرمان اين اعدام   ةقرار بود هانوي بگويد که افسران صادرکنند      

بـه عـالوه    . ها بر خالف دستورهاي رژيم کمونيـستي بـود          شدند و اضافه کند که اين اعدام      

  .شد ادي ميکرد و خواستار روابط ع ويتنام بايد عذرخواهي مي

در غير . اين مشکل مستلزم کار بزرگي شبيه اين است« : بيلدربرگ گفتيکي از اعضاي 

  » .اين صورت، شايد اين مسئله هرگز از بين نرود

هاي کثيف مثل     گاه  دغدغة گروه بيلدربرگ نفت بود، نه سربازان آمريکايي که در اسارت          

  . شدند برده نگهداري مي
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  هلسينكي، فنالند
  

ها در برابر تغيير اتحادية اروپـا و تبـديل آن بـه               ، بيلدربرگ از برخي مقاومت    ۱۹۹۴در سال   

 رکود اقتصادي در آسيا، نگـران       ة در ژاپن، در بحبوح     يک ابردولت، مأيوس و در مورد ثبات      

  .بود

 ژوئـن  ۲ ـ  ۵ربرگ در اين شهر، در تاريخ چندين سخنران در جريان نشست گروه بيلد

بـرداري از منـابع طبيعـي اتحـاد        براي بهـره  المللي بايد     گذاران بين     ، گفتند سرمايه  ۱۹۹۴سال  

زيرا هفت دهه سيطرة کمونيسم مانع ـ خواهان حق مالکيت دانش فني شوند شوروي سابق، 

   .از انجام کار و کسب عادي شده بود

جانبـه،    اي مشترک، شامل شماري از اعضاي کميـسيون سـه           تهها کمي   همچنين بيلدربرگي 

  .  در ژاپن تعيين کردند براي پيگيري ثبات سياسي

ي مجلـل محـصور و سـاکت موسـوم بـه هتـل              ها  ساختمانهايي که در مجموعة       چهره

يـک دليـل آن رگبـار     .  گرد آمده بودند، به طوري غيرعـادي مغمـوم بودنـد           ١کاالستايا تورپا 

                                                           
1. The Kalastajatorppa Hotel 
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  .نگار کوچک بود غات محلي بود که عامل آن همين روزنامهسابقة تبلي بي

رهبران بيلدربرگ از مقاومت فزايندة برخي کشورهاي اروپـايي در واگـذاري حاکميـت          

، هجانبـ   برادران آنها در کميـسيون سـه      (خود به اتحادية اروپا، تداوم آشوب سياسي در ژاپن          

و ) وزير را دادند يب سقوط نخستآوريل سال گذشته که در توکيو تشکيل جلسه دادند، ترت   

  .تعميق آشوب اقتصادي در اتحاد شوروي سابق نگران بودند

 بيلدربرگ  ي که از  چندين منبع آگاه از درون جلسات بسته و محصور بيلدربرگ و اسناد           

ه خبـر خـوبي   کردند کـه البتـ   گرايان را ترسيم مي    دستم افتاد، تصويري از يأس اين جهاني        به

  . و خود مختار بودگرا براي نيروهاي ملي

بودند که وظيفة آن کمک به ژاپن براي »  کاري گروه«راکفلر و کيسينجر جزو اعضاي يک 

  .  هدايت کند١ اقيانوس آرامةعضويت در اتحادي وزيري بود که اين کشور را به يافتن نخست

 وزيـر ژاپـن را، در        نخست ٢هيرو هوسوکاوا  جانبه موري   بيلدربرگ از طريق کمسيون سه    

. ، به دليل اکراه در واگذاري حاکميت به اتحادية اقيانوس آرام از کار برکنار کرد۱۹۹۴آوريل 

  .طرح اين اتحاديه تازه مطرح شده بود

داند چه کـسي فـردا يـا          اکنون هيچ کدام از ما نمي     «: يک عضو بيلدربرگ با گاليه گفت     

  » .هفتة آينده رهبر ژاپن خواهد بود

هاي آشناي ديگري پديدار شدند، از جمله لـرد پيتـر             جر، چهره عالوه بر راکفلر و کيسين    

 ٥جمهور و ِاسکو آهـو       رئيس ٤ آتيساري ،، ملکه بئاتريکس هلند، ورنر دبيرکل ناتو      ٣کرينگتون

 از ٧ و آتـوس ِاکـو  ٦ـ اوتـو پـل   هلموت کهل صدراعظم آلمان، هـانس   ،وزير فنالند نخست

  .ناشران مشهور فنالند

                                                           
1. The Pacific Union 
2. Morihiro Hosokawa 
3. Lord Peter Carrington 
4. Ahtisaari 
5. Esko Aho 
6. Hans-Otto Pohl 
7. Atos Ekko 
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، رئـيس شـرکت     ٢جمهور اتريش؛ پرسي بارنويـک      ، رئيس ١يهمچنين فرانتس ورانيتسک  

 و يـاکو    ٤از سـوئد؛ مـاکس ياکوبـسون      ) ٣آ براون بووري با مسئوليت محـدود        آسه(بي    بي  اي

، دستيار مدير دفتر مديريت و بودجة کاخ سفيد و فولکه ٦وي  از فنالند؛ روزان ريج٥ايلونيمي

  . از آلمان حضور داشتند٧روهه

 از شـرکت    ٨راهام، مالک شرکت واشنگتن پـست؛ لـوئيس جرسـتنر         به عالوه، کاترين گ   

، مشاور بوش؛ پـل     ١٠، سفير آمريکا در روسيه؛ برنت اسکوکرافت      ٩ام؛ توماس پيکرينگ    بي  آي

، ١٣از انگليس؛ ملکـه صـوفيا از اسـپانيا؛ رود لـوبرز     ١٢ از شرکت زيراکس؛ پيتر سادرلند١١آلر

 از پرتغال؛ آنـدره  ١٦هاروسو ئل دورائو از بلژيک؛ خوزه مانو١٥ و ويلي کالس١٤ديويد آدسن

 در ايـن نشـست شـرکت        ١٩و برايت برول   ١٨ از لهستان؛ توروالد استولتنبرگ    ١٧اولچوفسکي

  . کردند

 هشداري به گروه بيلـدربرگ       مشکالت ژاپن و مقاومت جديد در برابر ابردولت اروپايي        

ه منطقـة بـزرگ بـراي     تقسيم دنيا به سـ    و خواهانة آن   بود، زيرا تهديدي براي برنامة تماميت     

  .شد سهولت اداره زير پرچم دولت نوظهور جهاني، محسوب مي

                                                           
1. Franz Vranitsky 
2. Percy Barnevik 
3. ABB (Asea Brown Boveri Ltd.) 
4. Max Jacobson 
5. Jaakko Illoniemi 
6. Rozanne Ridgway 
7. Volker Ruhe 
8. Louis Gerstner 
9. Thomas Pickering 
10. Brent Scowcroft 
11. Paul Allaire 
12. Peter Sutherland 
13. Ruud Lubbers 
14. David Oddson 
15. Willy Claes 
16. Jose Manuel Durao Harroso 
17. Andrzej Olechowski 
18. Thorvald Stoltenberg 
19. Bright Breuel 
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کردند،   اظهار نوميدي مي۱۹۹۴که اعضاي بيلدربرگ از تحوالت سياسي در سال  درحالي

بيشترين نگراني از ناحية باالگرفتن بحران اقتصادي در روسيه و کـشورهاي حـوزة دريـاي                

 در شـهر ِاويـان در       ۱۹۹۲ها در نشـست خـود در سـال           بيلدربرگي. شد  بالتيک احساس مي  

  . برداري کنند فرانسه تصميم گرفته بودند از منابع غني اتحاد شوروي سابق بهره

اما پس از استفاده از نفوذ گستردة خود براي انتقال ميلياردها دالر به روسيه، بـه منظـور                  

اقتـصاد  «ع طبيعـي غنـي، نتـايج        برداري از نيروي کار ارزان ساکنان اين کشورها و منـاب            بهره

  .بار بود فاجعه»  درماني شوک

بايد به کشورهاي غربي، باالخص کشور من، فهماند که کمک بـه        «: يک آمريکايي گفت  

  » .هاي شوروي سابق بايد گسترده و مداوم باشد جمهوري

ود، پردازان آمريکايي دريافت شده ب هاي نقدي، که عمدتاً از ماليات دربارة فرستادن کمک

گذاران غربي     گفت سرمايه  يسخنران. هاي زيادي شد    به کشورهاي کمونيست سابق صحبت    

 ـ   ساختارهاي زميني، منابعـ  مدعي مالکيت زمين در روسيه   بايد به ازاي بهاي دانش فني ما

  .شوند

گوينـد سـود؟ سـود        کنيد، آنهـا مـي      ها مذاکره مي    وقتي با روس  «: گفتديگري  سخنران  

روسي که، پس از هفت دهه کمونيسم، در فضايي با اقتصاد بازار آزاد چيست؟ هيچ شخص   

ترين معـدن طـالي جهـان زيـر يـک مزرعـة        اگر بزرگ. رشد کرده باشد امروز زنده نيست 

  » .کاشتند تا بتوانند ودکا توليد کنند زميني مي شد، همچنان سيب زميني کشف مي سيب

گـذار غربـي بايـد ميـزان          يعـي، سـرمايه   برداري از منـابع طب      در بهره «: اين سخنران گفت  

  » .مند دانش فني مطالبه کندمتناسبي را در ازاي کمک ارزش

اي در اين نشست، که به دست مـن افتـاد، دربـارة ايـن موضـع توضـيح                     متن سخنراني 

وي سـواد داشـت، امـا اشـتباهاتي در          . نويسندة اين مقاله ظاهراً اروپايي بود     . داد  بيشتري مي 

ظاهراً . ه بود که بعيد بود کار کسي باشد که زبان اول وي انگليسي است      نگارش کلمات کرد  

نويس بود که بعد از تايپ مجدد دورانداخته شده بود، اما نام نويـسنده را بـراي                   نسخه پيش 
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  .احتياط بيشتر قلم گرفته بودند

ثباتي، نبـود تـالش يـا        بيمشکالت  «:  دربارة اتحاد شوروي سابق گفته بود      هاين نويسند 

، رنجغبهاي    گيري  دقتي در تصميم    کاري و بي    پذيري، پنهان   ابتکار شخصي، ترس از مسئوليت    

  ».به واسطة تشتت آراء پيچيده شده است

ـ هاي بسيار غالب انجـام کاروکـسب در ايـن کـشورهاست       اينها ماهيت«: وي گفته بود

  » .کشد تاجران غربي اين ذهنيت را تغيير دهند چندين سال طول مي

، گـزارش کـرد کـه کـشورهاي صـنعتي اصـلي جهـان از                ير، در سخنراني مهم   کيسينج

هاي بيلدربرگ براي تجديد زمان در پرداخت بخش اعظم بـدهي روسـيه بـراي                 درخواست

کـه     درحـالي  ، ژوئن در پاريس حاصل شد     ۴نامه روز     اين موافقت .  تبعيت کردند  ۱۹۹۴سال  

هـا و      ميليارد دالر بـه دولـت      ۸۰روسيه حدود   . نشست گروه بيلدربرگ هنوز جريان داشت     

هاي غربي بدهکار بود که بيشتر آن پس از فروپاشي اتحاد شوروي سابق به اين کشور                  بانک

 استمهال باعث   ةنام  کيسينجر به همکاران خود گفت امضاي اين موافقت       . به ارث رسيده بود   

 وي افـزود     امـا  .جـويي کنـد      ميليارد دالر از محل پرداخت سود صـرفه        ۷شود تا روسيه      مي

تـر بـدهي      در درازمـدت از اسـتمهال جـامع       هاي مستقيم بيشتر، بايد       روسيه عالوه بر کمک   

هـاي قبلـي      وي گفت روسيه اکنون کمتر از آن مقداري که بابت سود بدهي           . برخوردار شود 

ها خواستار کمک مـالي       بنابراين، کيسينجر و بيلدربرگي   . کند  پردازد، از غرب دريافت مي      مي

صـندوق  کارتـل   هاي دريـافتي از       يکا به روسيه بودند تا اين کشور بتواند سود وام         بيشتر آمر 

تا ايـن کـشور     شود    ميهاي اقتصادي باعث      المللي پول را بپردازد، هر چند که اين کمک          بين

  .پذيرتر شود  آسيب برداري و حق مالکيت دانش فني نابسامان در برابر بهره

 وزارت خارجة آمريکـا گـزارش داد کـه تغييـر            در نشست آن سال بيلدربرگ، مقامي از      

و جـدا دانـستن آن از موضـوع    ـ الوداد بـا چـين     گسترش روابط کاملهموضع کلينتون براي 

موضـع کلينتـون   . دهندة پايبندي وي به تقويت اتحادية اقيانوس آرام بود نشانـ حقوق بشر  

  .در دوران مبارزة انتخاباتي برخالف اين بود
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 در ١وزير خارجة وقت وارن کريستوفر در انجمـن آسـيا  ـ يس خود  ي به سخنراني رئو

 . اشاره کرد۱۹۹۴ مه ۲۷نيويورک در 

الوداد چـين را بـه همکـاري در ايجـاد نظـم               ادامة وضعيت کامله  که  کريستوفر گفته بود    

   .کند المللي تشويق مي اي و بين جديد منطقه

توانـد بيـان      تـر نمـي      واضح جمهور از اين    موضع رئيس «: اين مقام وزارت خارجه گفت    

 جانبه بود که نخستين حضور وي در بيلدربرگ         کلينتون از اعضاي باسابقة کميسيون سه     »  .شود

  . بود۱۹۹۱در نشست بادن ـ بادن در سال 

ورنر با بيان اين گزارش که طرح تشکيل ارتش جهاني آمادة سازمان ملل بـه خـوبي در                  

مثـال بمبـاران اهـدافي در    . ود دلگرمـي دهـد  کوشيد به همکاران خ     حال پيشرفت است، مي   

آمريکايي با فرماندهي يک ژنرال انگليسي که به شوراي امنيـت           هاي    خلبانبوسني به دست    

. رو شـد  بـا تأييـد همگـان روبـه    پاسخگو بـود  ـ  جمهوري نه کنگره يا رئيسـ سازمان ملل  

 فرماندهي يک ژنـرال  همچنين، مثال خدمات سربازان آمريکايي در ميدان نبرد در سومالي با    

  . مورد توجه قرار گرفتـ که دوباره تنها در برابر سازمان ملل پاسخگو بود ـ ترک 

  »  .ها نشنيديم ما هيچ فرياد اعتراض شديدي از آمريکايي«: اي گفت کننده شرکت

   »  .اند آنها خوابيده«: ديگري گفت

                                                           
1. The Asia Society 
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آنها دلخور بودنـد، چـون      .  در سويس تشکيل جلسه دادند     ۱۹۹۵اعضاي بيلدربرگ در سال     

دهندگان آمريکايي خواهان رويکردي به مسائل داخلـي و خـارجي             کردند رأي   احساس مي 

  .هستند که در آن آمريکا مقدم بر هر عنصر ديگري است

اي و در     ي پاک با قلبهايي ناپاک بر بلنداي تپـه        گروه بيلدربرگ در اين شهر، در کوهستان      

ديويد راکفلر، که پايش در توکيو شکسته بود لنگـان لنگـان            . خضيض افسردگي گرد آمدند   

دانستن   ، خواستار مقدم  ۱۹۹۴دهندگان ژاپني، در نوامبر       آمد، دلش هم شکسته بود، زيرا رأي      

  .مصالح کشورشان در مسائل داخلي و خارجي شده بودند

 سالگي، جاودانگي در برابر چشمان راکفلـر بـود و آرزو داشـت رؤيـايش بـراي        ۸۰در  

االجل تشکيل اين دولت در سال       به خوبي محقق شود، اما حاال ضرب       يتشکيل دولت جهان  

  .  افتاده بود  عقب۲۰۰۰

جانبه که ماه آوريـل       تر خود، يعني کميسيون سه      اعضاي بيلدربرگ به مانند گروه کوچک     

                                                           
1. Burgenstock  
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وهواي حـاکم بـر آمريکـا کـه           پايتخت دانمارک تشکيل جلسه داده بود، از حال       در کپنهاگ   

اگر پوشـش  . اي کفرآميز در محافل آنها ـ داشت، دلخور بودند  واژهـ   گرايانه وبوي ملي رنگ

آور حاکم را درک  وهواي يأس توانيد حال به آن بيفزاييد، مينيز هاي سويسي را  خبري رسانه

  .کنيد

کاري  خواه تازه  جمهوري۷۳کردند بسياري از  برگ با تأسف يادآوري ميکارگزاران بيلدر

آنهـا کنتـرل   . دار نه وکيـل و بانـک  ـ که در نوامبر انتخاب شده بودند، تاجراني جوان بودند  

  . مجلس نمايندگان و سنا را در کنگره به دست گرفته بودند

هـاي   دولت و لغو کمـک ها و حجم  تمايل براي برقراري توازن در بودجه، کاهش هزينه      

کـار در منـاطق    خواهان تازه بسياري از جمهوري.  اعضاي بيلدربرگ را ترسانده بود    ،خارجي

دهندگان خواسته بودنـد منـابع        از رأي ـ    خود عليه امتيازات خاص دولت فدرال تبليغ کرده       

الف زياد و با اختـ سازي را نپذيرند   ها، ادارات پست و پل مالي فدرال براي کمک به دادگاه

  . رأي آورده بودند

 در انتخابـات رياسـت   ١اعضاي بيلدربرگ به شدت ترسيده بودند که حضور پت بوکنان      

تـر و کمتـر       پرسـتانه   تـر، مـيهن     گرايانـه   جمهوري باعث شود نامزدهاي ديگر به مواضع ملي       

سـت  ي برگزيده و بـه ريا     دحتي بيم داشتند که بوکنان به نامز      . جويانه سوق داده شوند     ستيزه

آنهـا  . توان با يادآوري تاريخ معاصر درک کـرد  رنج بيلدربرگ را مي. جمهوري انتخاب شود 

انـد    کـرده آنهـا عـادت     . جمهـور اسـت     کـه چـه کـسي رئـيس       نگران باشـند    عادت ندارند   

چه کـسي  جمهور  رئيساينکه نظر از  صرفـ جمهور را در مالکيت خود داشته باشند   رئيس

  .اخ سفيد استزبي صاحب اختيار کحاست و چه 

جانبه و بيلدربرگ؛ بوش، عضو کميسيون        کلينتون، عضو کميسيون سه   : نگاهي به گذشته  

جانبه را در کاخ سـفيد پـذيرفت و بـه معـاون خـود       جانبه؛ ريگان، اعضاي کميسيون سه  سه

گفت برايشان سخنراني کنـد؛ کـارتر و والتـر مانـديل، معـاون وي، هـر دو عـضو                    ) بوش(

                                                           
1. Pat Buchanan 
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بودند؛ جرالد فورد و نلسون راکفلـر، معـاون وي، هـر دو در بيلـدربرگ               جانبه    کميسيون سه 

  . بودند؛ و ريچارد نيکسون به دليل مقاومت در برابر بيلدربرگ از کاخ سفيد اخراج شد

 دولـت جهـاني عـادت    ةجانبـ  هاي بيلدربرگ ـ کميـسيون سـه    شاخهاز آنجا که بنابراين 

ارد، دو نامزد را در اختيار داشته باشند، انتخابـات          اند در انتخاباتي که همواره دو نامزد د         کرده

  . کرد  آنها را عصبي مي۱۹۹۶رياست جمهوري سال 

کردند تا وي در حزب خود بدون  و آنها به سختي فعاليت ميـ شد  اگر کلينتون نامزد مي

نيز به بيلدربرگ   ) دمکرات از ايالت نيوجرسي    (١هر چند که سناتور بيل برادلي     (چالش باشد   

  . فقط يک نامزد در اختيار داشتندـ ) لق داشتتع

 ٢؟ رقيبان اصلي، يعني سـناتور بـاب دال        داشتندخواهان را نيز در اختيار       اما آيا جمهوري  

، )خواه از ايالـت تگـزاس      جمهوري (٣و سناتور فيل گرام   ) خواه از ايالت کانزاس    جمهوري(

  . جانبه يا بيلدربرگ شرکت نکرده بودند هرگز در کميسيون سه

  

  كنند كنند؛ در برابر بيلدربرگ تعظيم مي رهبران جهان از دستورها پيروي مي
گرايـان در بورگنـستاک معـين         المللي  دو هدف گروه بيلدربرگ، که در نشست اخير اين بين         

  :شد، عبارت بود از 

 تأسيس يک صندوق بزرگ براي رفع مخـاطرات اقتـصادي کـه متوجـه آن دسـته از                   •

کننـد تـا از       گـذاري مـي     المللـي اسـت کـه در کـشورهاي فقيـر سـرمايه             گذاران بين   سرمايه

 کـه از سـوي دولـت تحميـل      ـ دستمزدهاي بسيار پايين، نبود مزاياي جنبي براي کـارگران 

  شود، و قيمت ارزان زمين استفاده کنند؛ و  مي

وزير انگليس، يا وادار کردن وي براي پذيرش موضع            ساقط کردن جان ميجر، نخست     •

  .حمايتي کامل از يکپارچگي سياسي کامل اروپاـ گ بيلدربر

                                                           
1. Sen. Bill Bradley 
2. Sen. Bob Dole 
3. Sen. Phil Gramm 
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 ، مستقيماً به دسـتورهاي   ۷رهبران جهان در نشست اقتصادي هفت کشور صنعتي، يا گروه           

اي که حتي پيش از گرد هم آمدن رهبران اين  در بيانيهـ اين گروه  . دادند بيلدربرگ پاسخ مي

خواستار ايجاد يک سـازوکار مـالي   ـ  در کانادا نوشته شده بود  ١کشورها در شهر هاليفاکس

  .  شدند اضطراري

المللي پول دو برابـر        توان کشورهاي فقير را در دريافت وام از صندوق بين           اين سازوکار 

سقوط ارزش پـزو، واحـد پـول مکزيـک، در سـال             . رساند   ميليارد دالر مي   ۵۰کرد و به      مي

المللـي ورشکـستگي      ق بـين  ، علتي بود که معموالً براي ضرورت تشکيل اين صـندو          ۱۹۸۴

  . شد عنوان مي

 ابـراز شـده بـود، در جريـان          ۷طور که در بيانية گـروه         هاي بيلدربرگ، همان    درخواست

المللي پول در ماه سپتامبر در واشنگتن به طور رسمي             کشور عضو صندوق بين    ۱۷۸نشست  

  . تصويب شد

پـردازان    يري بـر ماليـات    کـرد کـه ايـن اقـدام تـأث           کلينتون مصرانه به مردم آمريکا اعالم       

 درصد مبلغي را که کشورهاي عـضو تحـت          ۲۰اما اياالت متحده    . آمريکايي نخواهد داشت  

 کـشور ديگـر     ۱۷۷کنـد و بقيـه را         دارند، ضمانت مي    برمي»  حق برداشت مخصوص  «عنوان  

  .کنند عضو تضمين مي

 بيلـدربرگ در    ،۱۹۸۳در مـاه مـه      . المللي پول سابقة تاريخي دارد      استفاده از صندوق بين   

اعـضاي گـروه در خفـا از        . بلو، در ايالت کبک، در کانادا تشکيل جلسه داده بـود            شهر مونته 

 ميليـارد دالر بـه کـشورهاي جهـان سـوم و             ۵۰ريگان قول گرفتند که ظرف هـشت سـال          

  .کمونيست فرستاده شود

ق در آن زمـان ماننـد اکنـون، صـندو         . اعالم شـد  »  ٢طرح بريدي «اين وعده تحت عنوان     

 ها به کـشورهايي     المللي پول مجراي انتقال دالرهاي حاصل از دريافت ماليات از آمريکايي            بين

                                                           
1. Halifax  
2. The Brady Plan 
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هـدف از اعطـاي ايـن اعتبـارات حفاظـت از            . بود که شـرايط دريافـت اعتبـار را نداشـتند          

  . المللي بود گذاران بين هاي بدون مخاطره و بسيار سودآور سرمايه گذاري سرمايه

بيلدربرگ . جر، نه فقط سابقة تاريخي داشت، بلکه نوعي معما بود         مشکل بيلدربرگ با مي   

 فراهم آورد، زيرا وي در برابر واگذاري کامل حاکميـت    ۱۹۸۹زمينة سقوط تاچر را در سال       

، ميجر به همين دليل مورد غـضب        ۱۹۹۵در سال   . کرد  انگليس به اتحادية اروپا مقاومت مي     

  . قرار گرفت

توانست به انـدازة      وي نمي . کرد  نشاندة بيلدربرگ عمل مي     تا آن مقطع، ميجر مانند دست     

ايجـاد اتحاديـة اروپـا، اتحاديـة        . کافي و با سرعت کافي انگليس را وارد اتحادية اروپا کنـد           

ـ اقيانوس آرام براي تحقق هدف بيلدربرگ، تقسيم جهـان بـه             آسيا ةو اتحادي ) ١نفتا(آمريکا  

  .سه منطقة بزرگ، حياتي است

پرستان   گرايي در اياالت متحده از اقيانوس اطلس گذشته بود و ميهن            ان ملي اما موج خيز  

، بيـشتر مخالفـت     خصوص با پيشنهاد پـول مـشترک        ، به انگليس با ورود به اتحادية اروپا     در  

ميجر که بـه کمـک      . نمايندگان مخالف در پارلمان نارضايتي خود را اعالم کردند        . کردند  مي

تسليم انگليس را به اين اََبردولت رهبري کند، زير ايـن فـشار     بيلدربرگ انتخاب شده بود تا      

وي گفت که چه بسا انگليس با پول مشترک موافقت نکند، زيرا پول مشترک         . عقب نشست 

  .نمادي مهم از تسليم حاکميت و استقالل خواهد بود

ر تـاريخ اغلـب تکـرا   . کـار آورد، وي را بـرد   بنابراين، همان بيلدربرگي که ميجر را روي 

  .آموزد شود، اما انسان به ندرت از آن مي مي

  

  »  اين گروه جهاني ناكام خواهد ماند«: مال كرد تاچر بيلدربرگ را لجن
، بيلـدربرگ را    ۱۹۹۵ي خصوصي با من، در پايان ماه ژوئـن سـال            وگو  گفتخانم تاچر در    

  .محکوم و مسخره کرد

                                                           
1. NAFTA (North American Free Trade Agreement) 
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هـر کـسي کـه اسـتقالل        . محکوم شدن در بيلدربرگ افتخـار اسـت       «: خانم تاچر گفت  

  . صدايش خاموش شد و سرش را به نشانة انزجار تکان داد»  ...کشورش را واگذار کند 

  » .وافاده هستند آنها يک دستة پر فيس«: خانم تاچر افزود

، ۲۰۰۲اما ظاهراً او خوشبين بود که هدف بيلدربرگ، براي تأسيس دولت جهاني تا سال 

  . ماند ناکام مي

 بودن بايد سرکوب شود، امـا نظـم نـوين جهـاني             ١کشور«آنها گفتند   «: خانم تاچر گفت  

  » .گيرد هرگز شکل نمي

خانم تاچر اين سخنان را پيش از سخنراني خود در جمع اعضاي باشگاه ملي مطبوعات               

  .  ژوئن، خصوصي به من و يک مهمان ديگر گفت۲۶در واشنگتن، در 

  . حادية اروپا را رد کردات خانم تاچر در سخنراني رسمي خود، ابردولتي

  » .من قبول ندارم که عمالً ديگر نبايد برخودمان حکمراني کنيم«: وي گفت

وي پول پيشنهادي مشترک را رد کرد، و اين در حالي بود که رهبران اتحاديـة اروپـا در                   

االجل مربوط به يکپارچگي پولي در سـال          شهر کَن در فرانسه گرد هم آمده بودند تا ضرب         

آنها در اجالس کَن تصميم گرفتند هـر کـشوري نـام پـول جديـد را                 .  تعيين کنند   را ۱۹۹۹

  . يوروپوند، يوروفرانک و غيرهـ تلفيقي از اسم پول سنتي خود با پيشوند يورو تعيين کند 

ساالري مستقر در بروکسل و دادگاه        واگذاري اختيارات بيشتر به ديوان    «خانم تاچر عليه    

حاکميـت و اسـتقالل ملـي و        «و کساني کـه     »  شورمان را باطل کند   تواند آراي ک    اروپا که مي  

  . هشدار داد»برند کشوربودن را از بين مي

کننـد، اشـتباه     زبان صحبت مـي ۱۳ کشور که به    ۱۵ايجاد کشوري مرکب از     «: وي افزود 

  » .پاشد اََبردولت اروپايي يک امپراتوري است و امپراتوري فرومي. است
  

  دهند توز قدرت خود را نشان مي نهگرايان كي المللي بين
 وزيـري   از نخست  ۱۹۹۵ جوالي   ۴کار استعفا کرد و روز        وقتي ميجر از رهبري حزب محافظه     

                                                           
1. nationhood 
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 .آور نبـود  تعجبـ يا من  ـ زده شد، اما اين کار براي بيلدربرگ   انگليس کنار رفت، دنيا شگفت

اهان مجازات سياسـي  بيلدربرگ کمتر از دو هفته قبل، در نشست بورگنستاک در سوئد، خو           

رسيد وي در تعهد خود به واگذاري کامل استقالل انگليس به  ميجر شده بود، زيرا به نظر مي

 .اتحادية اروپا سست شده است

اي، ميجر زماني جانشين خانم تاچر شد که بيلدربرگ به همـان دليـل            به شکل معماگونه  

ها  ميجر سال. در برابر اتحادية اروپاگيري وي شده بود، يعني مقاومت در انقياد  خواهان کناره

گرايي، که سال قبل از آن ايـاالت          اما موج جديد ملي   . نشاندة آن بود    ابزار بيلدربرگ و دست   

متحده را درنورديده بود، از اقيانوس اطلس گذشته و بسياري در پارلمان انگلـيس در برابـر                 

  . اتحادية اروپا طغيان کرده بودند

پرستان انگليسي، از جمله افراد بسياري در پارلمـان و            شار ميهن ميجر کوشيده بود زير ف    

راضـي کـردن بيلـدربرگ و در    ـ خانم تاچر، بين اين دو دسته رفتار متعادلي در پيش بگيرد  

امـا ايـن    . خواستند استقالل کشور را حفظ کننـد        عين حال آرام کردن طرفداران خود که مي       

  .رفتار ديري نپاييد

 گفـت   داد، ميجر مـي     کوه بورگنستاک تشکيل جلسه مي    برفراز  رگ  حتي زماني که بيلدرب   

شـايد هرگـز    « به پول مشترک اروپا بپيوندد و        ۲۰۰۰انگليس آمادگي آن را ندارد که تا سال         

  » .زمان مناسب آن پيدا نشود

، زيرا دست را دربرداشتاين موضع خشنودي مخالفان اتحادية اروپا در پارلمان انگليس 

هـاي بـزرگ    ملي در ازاي پول جديد اتحادية اروپـا يکـي از آخـرين پـرده              برداشتن از پول    

دولت ساية جهان ريسماني را . همين براي بيلدربرگ کافي بود. واگذاري استقالل ملي است

  .که ميجر از آن آويزان بود، بريد و وي سقوط کرد

را زير فـشار    کار ميجر     وقتي خانم تاچر و ساير مخالفان اتحادية اروپا در حزب محافظه          

کرد هرگز پول مشترک را  اي را صادر کند که بر اساس آن انگليس اعالم مي گذاشتند تا بيانيه

. پذيرد، ميجر کوشيد به اين ريسمان چنگ بزند و بار ديگر به آغوش بيلدربرگ بازگردد             نمي



 المللي گران بين توطئه  ■  ۱۶۴

 

  . وي از انتشار بيانيه خودداري کرد

بيلـدربرگ او را سـاخت و       . متوجه نشد بيلدربرگ بار ديگر ريسمان را انداخت و ميجر         

  .اي وفادار، وي را از بين برد نشانده ها فعاليت همچون دست به رغم سال

. اما دولت ساية جهان مجبور شد با توجه به ديگر گزينة رهبري حـزب، وي را ببخـشد                

 روان تاچر بود که به شدت       ، يکي از دنباله   ١ جان ردوود  ي که پديدار شده بود،    گر  تنها چالش 

در نتيجـه، گـروه بيلـدربرگ       . کرد  با واگذاري استقالل انگليس به اتحادية اروپا مخالفت مي        

  . مجبور شد بار ديگر اين فرزند ناخلف را بپذيرد

 رأي  ۱۲ رأي ردوود و     ۸۹: حال، اخبار بـد بيـشتري بـراي بيلـدربرگ در راه بـود              اينبا  

 رأي براي ميجر بسيار کم بـود چـون          ۲۱۸. تري براي بيلدربرگ به همراه داشت     دردسر بيش 

وزيـري انگلـيس، در       کردند تا بتواند در سـاختمان نخـست          نفر بايد از وي حمايت مي      ۲۳۰

کـار ميجـر در       سوم از اعضاي حـزب محافظـه        يک.  خيابان داونينگ، مستقر شود    ۱۰ ةشمار

  . اروپا مخالفت کردندپارلمان با وي و يکپارچگي با اتحادية 

 امتياز از حزب کارگر عقب بود، قرار ۳۰ها    کار در نظرسنجي    به رغم آنکه حزب محافظه    

بسياري از اعضاي برجستة حزب کارگر مخالف       .  برگزار شود  ۱۹۹۷بود انتخابات تا آوريل     

  .تر با اتحادية اروپا بودند پيوندهاي نزديک

خبري مردم  خواست دولت ساية جهان با بي مياين نيز خبر بدي براي بيلدربرگ بود که     

تواند با ابزار دمکراتيک در نبرد افکار  بيلدربرگ نمي. تحقق پيدا کند و آن را به بحث نگذارد 

  .پيروز شود

جمهـور    اما در همان سال، هدف ديگر بيلدربرگ محقق شد و اَل گـور، معـاون رئـيس                

 ۱۵ قـرارداد اکتـشاف نفـت بـه ارزش           وزير روسيه،   آمريکا، با ويکتور چرنوميردين، نخست    

  . ميليارد دالر امضا کردند

بر اساس اين قرارداد، از ميادين نفتي ساحل جزيرة ساخالين در شرق دور روسـيه، کـه                 

                                                           
1. John Redwood 



 ۱۶۵  ■  ردهم ـ بورگنستاک، سويسفصل چها

 

 ميليـارد دالر    ۱۵شـرکت ِاگـزان     . شد  زمان جنگ جهاني دوم از ژاپن گرفته شد، استفاده مي         

  .ين قرارداد سهيم بودندهاي ژاپني نيز در ا گذاري کرد و شرکت سرمايه

برداري از منابع طبيعي و نيروي کار بسيار ارزان روسيه   ديوار برلين، بهرهتخريباز زمان 

 . در صدر دستور کار بيلدربرگ قرار داشت
  

  جانبه اس دربارة اعضاي كميسيون سه بي ويرايش خالقانة گزارش شبكة سي
در اخبـار  ـ دوداً بـه انـدازة مـصاحبه     حـ ـ  دقيقـه   ۲۰اس  بي هرگز انتظار نداشتم شبکة سي

 وقت در اختيارم قرار دهد، اما اميدوار بـودم بـيش از يـک               ۱۹۹۵ مه   ۲شبانگاهي در تاريخ    

  :جمله پخش شود

 تشکيل دولتي جهاني است که در آن نخبگان بر کل جهـان حکومـت خواهنـد                 ،توطئه« 

 ماننـد  ،ي خـود هـا  اسـتان   بيشتر به دولت جهاني وفادار خواهند بـود تـا  ،کرد و مردم عادي   

  » .اياالت متحده

  .جانبه پرسيده بود اس، دربارة کميسيون سه بي ،خبرنگار شبکة سي١آنتوني ميسون

. بودتوليدي بلکه  مصاحبه زنده نبود،. اما همه چيز به اتاق ويرايش شبکه بستگي داشت

  تري را انتخاب کند؟ توانست جمالت جالب اس مي بي آيا سي

 جانبه و بيلـدربرگ     خصوص به کادر رهبري مشترک کميسيون سه        د ميسون به  رسي  به نظر مي  

 نقش راکفلر، کيسينجر و سـايرين     . نشنيده بود باره    قبالً چيزي در اين   بدون شک   . مند بود   عالقه

 .  در هر دو گروه توضيح دادمرا

يسون هايي از م جانبه نوشته بودند، نقل قول هايي که اعضاي کميسيون سه از ميان گزارش

اي که در      محکوم شده بود، جامعه     اي فردگرا   جامعهاتهام  به  خواندم که در آن اياالت متحده       

  .هاي رهبري آماده کرد توان نخبگان را براي نقش آن به دشواري مي

اليت و برگزيـدگان  جانبه نگران توانايي  رسيد اعضاي کميسيون سه  که به نظر مي     درحالي

                                                           
1. Anthony Mason 
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گرايي در آمريکا بودند، بـه ميـسون    هواي جديد توده    و  در حال براي انتخاب شدن    مورد نظر   

  . اند خاطرنشان کردم که آنها در گذشته در ارتباط با اعضاي خود موفق بوده

جانبـه بودنـد و       رؤساي جمهور کارتر، بوش و کلينتون همگي اعضاي کميسيون سه         

 پيروز، در اختيـار نظر از حزب  ساير اعضاي کميسيون مشاغل مهمي را در هر دولتي، صرف     

  . دارند

  . اس قطع شد بي اما تمام اين سخنان در اتاق ويرايش سي

  

  زبان مغز بزرگ بيلدربرگ بند آمد
دهد، غيـر عـضوها نبايـد بداننـد در             با کيسينجر نشان مي    ۱۹۹۵رويارويي من در ماه ژوئن      

  . گفته شده استبيلدربرگ چه سري هاي  نشست

کـه يـک    شـنيدم   شرکت کردم   که  شست قبلي بيلدربرگ    دکتر کيسينجر، در ن   «: من گفتم 

بـه  به کـشورهاي فقيـر   کمک بداند ها بايد   اروپايي موسفيد با تحکّم به شما گفت آمريکايي       

  » .خودشان بودنفع 

چيزي نمانده بود نوشيدني کيسينجر از دستش بيفتد، دهانش باز مانـد و احتمـاالً بـراي                 

هـا اخبـار      نگاران ديگر، کـه در خـالل سـال           روزنامه .، زبانش بند آمد     بار در زندگي    نخستين

کيسينجر را پيگيري کرده بودند، بعداً گفتند هرگز نديده بودنـد او وقـار خـود را از دسـت                    

  .بدهد

کيسينجر وقتي به اين کشور آمد پسر جواني بود، اما همواره لهجة غليظ آلماني خـود را             

  . اش را فراموش کرد ت کوتاهي لهجهباالخره صدايش را بازيافت، اما به مد. حفظ کرد

هـا    گويم چنين چيزي رخ نداد؛ در اين نشـست          نمي«: کيسينجر با انگليسي واضح گفت    

صدايش تدريجاً ضعيف و نگرانـي در چـشمهايش آشـکار           »  ...شود    مطالب زيادي گفته مي   

  . شد

به خـود   اطالعات بيشتري دربارة اتفاقات نشست بيلدربرگ، به وي دادم که از ناراحتي             
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  .شد پيچيد و چشمانش مرتب منبسط و منقبض مي مي

در واقع، بيلدربرگ به آن اندازه که با شما مهربان بوده اسـت، بـا مـن نبـوده                   «: من گفتم 

  » .نواز نيستند کنند و گاهي اوقات قدري مهمان مرا دعوت نمي. است

ه بود، اما همچنان مرمـوز      اش را بازيافت    لهجة آلماني »  .دانم  مي«: کنان گفت    چپ  کيسينجر پچ 

  . رسيد به نظر مي

  » .طبق معمول امسال هم بار ديگر با شما در بيلدربرگ خواهم بود«: گفتم

  » .دانم مي«: کنان گفت پچ کيسينجر پچ

  .رسيد ولي مشتاق به نظر نمي

  

  يابند هاي بزرگ به حقيقت دست نمي رسانه
الب هميشه اين سؤال را به ذهن من      هاي جريان غ    ها، سرپوش گذاشتن رسانه     در خالل سال  

لياقت هستند يا خود      هاي جريان غالب فقط احمق و بي        آيا اعضاي رسانه  : متبادر کرده است  

  بخشي از اين توطئه هستند؟

هـاي عمـدة ايـاالت        ، يک اطالعية مطبوعاتي براي تمام رسانه      ۱۹۹۵ مه   ۲۲روز دوشنبه   

 ةنشست سـاليان ـ ل را به آنها اطالع دادم  هاي سا ترين نشست متحده فرستادم و يکي از مهم

  . نبودنداطالع  از آن بيالبته . سري بيلدربرگ

 ژوئـن در شـهر بورگنـستاک در    ۸ ـ  ۱۱، گـروه بيلـدربرگ در روزهـاي    ۱۹۹۵در سال 

. کننـدگان بودنـد     هاي جريان غالب جزو شرکت      نمايندگان رسانه . سويس تشکيل جلسه داد   

آن سال ماننـد    . شد، چيزي نگفتند    ر اين نشست سري گفته مي     ها دربارة آنچه د     همين رسانه 

گراهـام از شـرکت   کـاترين  ـ ي آمريکا  ها رسانههاي  ترين غول هاي قبل، يکي از بزرگ سال

خـانم گراهـام دعـوت    . من هم شرکت کردم. در اين نشست شرکت کردـ واشنگتن پست  

  .شده بود؛ من، نه

 فرسـتادم، از خـانم گراهـام        واشـنگتن پـست   اي  بنابراين همراه با اطالعية خبري که بـر       
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  . خواستم با مصاحبه دربارة گروه بيلدربرگ موافقت کند

  :اين متن نامة من است

   ۱۹۹۵ ژوئن، ۲۲

  کاترين گراهام

  رئيس هيئت مديره، کميتة اجرايي

  شرکت واشنگتن پست

  سي واشنگتن دي

  خانم گراهام گرامي،

جانبـه و بيلـدربرگ       هاي کميسيون سـه     شستبيش از ده سال است که همراه شما در ن         

ام و نيـز       نخوانده واشنگتن پست هاي بيلدربرگ در      ام، اما هرگز دربارة نشست      شرکت کرده 

شما دعـوت شـديد؛ مـن،       . (جانبه بايد به تأييد خودشان برسد       اخبار اعضاي کميسيون سه   

  .) قطعاً نه

ريچمونـد  ، شنگتن ديلـي نيـوز  وااز جمله ـ ام    سال را با روزنامه سپري کرده۲۰من که 

نگـاري کـه    براساس هيچ کدام از معيارهاي روزنامهـ  اَکران بيکن جورنال و ديسپچ ـ  تايمز

  .توانم بپذيرم ام، سرپوش گذاشتن واشنگتن پست بر گروه بيلدربرگ را نمي آموخته

و  نيويورک تايمز، واشـنگتن پـست     آيا اين حقيقت را که شما و ساير مسئوالن بلندپاية           

ـ نگاري با سـوگند سـکوت     ، نشريات خبري و سايرين در حوزة روزنامهلس آنجلس تايمز

توان به چيزي جـز يـک    کنيد، مي ها شرکت مي در اين نشستـ قول به برمال نکردن چيزي  

نگاري نيست، شبيه خبرنگـاري کـه         توطئه تفسير کرد؟ آيا چنين قولي خود فروشي روزنامه        

اش بفرسـتد، آن را بـه          شوراي شهر به گروه شهري روزنامـه       ةرپيش از آنکه خبرش را دربا     

  تأييد شهردار برساند؟

ي نيکوکـاري  هـا  سـازمان جانبـه    اگر باور کنيد که گروه بيلدربرگ و کميسيون سـه         حتي  

و مـا مـردم عـادي بايـد سپاسگزارشـان           ـ   کنند  هستند که به حل مشکالت جهان کمک مي       
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  ؟شودچيزي عوض آيا ـ باشيم 

 نفر از ستارگان برجستة سينماي جهان يـا بازيکنـان بـزرگ فوتبـال يـا                 ۱۲۰اگر  مسلماً  

دادند،  تشکيل جلسه ميها  نگهباننظاميان سه روز پشت درهاي بسته و با حضور  رهبران شبه

آوردند تا اين رويـداد را        به عمل مي  اي    مجدانههاي    ها تالش    و ساير روزنامه   واشنگتن پست 

  .گزارش کنند

گـزاران و رهبـران سياسـي          نفر از قدرتمندترين سرمايه    ۱۲۰ست که وقتي    پس چگونه ا  

شود؟ شما و  کنند، هيچ کنجکاوي برانگيخته نمي شده ديدار مي جهان پشت درهاي محافظت

ها و بيـشتر مـردم جهـان          گيرند، بر زندگي آمريکايي     هايي که آنها مي     دانيم که تصميم    من مي 

  . گذارد تأثير مي

  آنهـا هزينـة   . دهنـد   هـا مـي     يارانة قابل توجهي براي برگزاري اين نشست      پردازان    ماليات

. کننـد  کننده را تـأمين مـي   خانة شرکت سنگين مسافرت مقامات بلندپاية کاخ سفيد و وزارت 

  .) کنند روند يا در مسافرخانه اقامت نمي ام؛ آنها با دليجان نمي من بليت مسافرت آنها را ديده(

جـو در خطـوط خبـري اسوشـيتدپرس،           و  ام را صرف جـست      سال، زندگي  ۲۰به مدت   

 کـه   ۱۹۷۵حال، تا ماه مه      با اين .  کردم نيويورک تايمز و لس آنجلس    يونايتدپرس اينترنشنال،   

اعتقاد . ها خبر نداشتم     پيوستم، اصالً از وجود بيلدربرگي     اليت  اسپاتبه البي آزادي و نشرية      

  .امل اتفاق بيفتدندارم که چنين رخدادهايي در يک سکوت خبري ک

ي براي خاموش کردن حقيقت اسـت؟ رويـارويي بـا           ا  رسانهآيا اين کار جز يک توطئة       

گذاشتن سنگدالنه و غيراخالقي شـما بـر يکـي از             صداقتي فکري شما، سرپوش     تزوير و بي  

  .دهد ترين رخدادهاي روزگار ما به انسان حالت تهوع مي مهم

.  دربارة نقش شما در اين توطئه صـحبت کـنم          مايل هستم هفتة آينده با شما مصاحبه و       

  . براي تعيين قرار مالقات با منشي شما تماس خواهم گرفت

  ارادتمند

  امضا
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  جيمز پي تاکر کوچک

  اليت اسپاتخبرنگار 

  آيا تعجب کرديد که به نامة من پاسخ ندادند؟

  

  كرديمهاي سويس، بيلدربرگ را در كانون توجه قرار دادند؛ ماجرا را تعريف  رسانه
. هاي جريان غالب در آمريکا جرئت بيشتري دارند اند از رسانه ثابت کردهسوئيس هاي  رسانه

هاي عمـدة خبـري در ايـاالت          هاي مطبوعاتي به رسانه     ، با ارسال اطالعيه   ۱۹۹۵ مه   ۲۲روز  

گفـتم اطالعـاتي دارم     . متحده، برگزاري نشست سري امسال گروه بيلدربرگ را اعالم کردم         

  .جوابي دريافت نکردم. در اختيار آنها بگذارمکه مايلم 

خـصوص    هاي عمدة اروپـا فرسـتادم، بـه         همچنين اين اطالعية مطبوعاتي را براي رسانه      

 پاسـخ   ها  سوئيسي. شد  که نشست بيلدربرگ در اين کشور برگزار مي       سوئيس  براي نشريات   

من تشکر کردند که  کم از     دادند، اين حقايق را براي خوانندگان خود گزارش کردند و دست          

  .سرنخ اين تحقيق را به آنها دادم

  .شود اي از مطبوعات سويس عرضه مي اينجا ترجمة گزيده

: ، روزنامة سويسي، اين تيترها درج شـده بـود         ١شاو  تاگس ة مه نشري  ۲۶در شمارة جمعه    

بورگنستاک کانون نخبگان سياست و امور مالي در        » « کنفرانس سري روي کوه بورگنستاک،    «

  » .اه ژوئنم

المللي و برجـسته حفاظـت خواهـد          و دولتمردان بين  ها   اقتصادداناز  سوئيسي  ارتش  «و  

  » .کرد

  :ترجمة اين گزارش به شرح زير است

رهبران برجستة جهان سياست و اقتصاد براي حضور در کنفرانس بسيار سري بيلدربرگ 

رود حـدود     انتظار مي . کنند  ي بر فراز کوه بورگنستاک در سويس با هم ديدار م          ٢در نيدوالدن 

                                                           
1. Tagesschau  
2. Nidwalden  
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بانکـداران، سياسـتمداران و     .  ژوئن، در اين نشست شرکت کنند      ۱۱ تا   ۸ نفر، از تاريخ     ۱۰۰

  .صاحبان صنايع برجسته از اروپا و آمريکاي شمالي در آن حضور دارند

هـاي جـاري در       هاي خبري جهان به بحث دربارة موضوع        کنندگان دور از رسانه    شرکت

ها و اسامي     فقط موضوع .  بحث سري است   موضوع اصليِ . پردازند  ان مي عرصة سياست جه  

  . کنندگان اعالم شده است شرکت

، در هلنـد  ١ در هتل بيلدربرگ، نزديک اوسـتربيک ۱۹۵۴نخستين نشست اين گروه سال      

در بورگنستاک براي اين     ٢بار است که از هتل مجلل ريزورت پاالس         اين سومين . برگزار شد 

  .شود ده ميها استفا نشست

، والتـر   ٣اند از کرت فرگلـر       عبارت ۱۹۹۵هاي برجستة حاضر در نشست        از جمله چهره  

 رئيس هيئت مديرة فيـات، اسـتاووس        ٤شيل، هنري کيسينجر، هلموت کهل، جيوواني آنيلي      

برگزارکنندة .  صاحب شرکت کشتيراني، ديويد راکفلر و شاهزاده کالوس از هلند          ٥نيارکوس

آ بـراون   ، مدير ارشد اجرايي شرکت عظيم و قدرتمنـد آسـه   ٦د د پوري  کنفرانس امسال ديوي  

  . استسوئيس از ) بي بي ِاي(بووري 

  : مه۲۶ در روز ٧لوتسرنر تسايتونگبه نوشتة 

کننـدگان   پليس محلي از ارتش سويس خواسته است در هتل نگهباني دهد و از شـرکت    

کنندگان نشست به هتل  شرکتترين  هليکوپتري ويژه براي آوردن مهم. نشست حفاظت کند 

اشـخاص  . ها دسترسي خواهند داشت     کنندگان نشست به هتل     فقط شرکت . شود  استفاده مي 

بايد در هتل پارک يا گراند هتل در آن نزديکي          ) شامل محافظان آنها    (کنندگان    همراه شرکت 

  . مستقر شوند

                                                           
1. Oosterbeek  
2. The Resort Palace Hotel 
3. Kurt Furgler 
4. Giovanni Agnelli 
5. Stavos Niarchos 
6. David de Pury 
7. Luzerner Zeitung 
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اي از جهان خطـوط       ها در هر نقطه     ها و مقر شرکت     براي برقراري ارتباط سريع با دولت     

ايـر تـا آنجـا        در آخرين نشست، شرکت هواپيمايي سـويس      . تلفن اضافي نصب خواهد شد    

  .ي دريافت بليت ويژه نصب کردها گيشهکنندگان نشست  پيش رفت که براي شرکت

نامـة    زمـان برگـزاري نشـست در هفتـه        «:  مه لوتسرنر تسايتونگ گزارش کرد     ۲۶شمارة  

  » .شد و دولت سويس آن را تأييد کرد برمال اليت اسپاتآمريکايي 

  

  :١بوندر تسايتونگاز نشرية 

  دهد دولت ساية جهان تشكيل جلسه مي
هـا   دهند، همواره رسانه  ها تشکيل جلسه مي     المللي در قالب کنفرانس     هر جا که نخبگان بين    

»  يدولت ساية جهان  «اما وقتي که کنفرانس بيلدربرگ يا به اصطالح         . کنند  آنها را تعقيب مي   

پنجـشنبة ايـن هفتـه ايـن        . انـد   ها گَرد مرده پاشـيده      شود، گويي در فضاي رسانه      برگزار مي 

 نفـر شخـصيت مهـم از اروپـا و           ۱۰۰شود که     برآورد مي . شود  نشست بار ديگر شروع مي    

آمريکا به مدت چهار روز ديدار خواهند کرد تا دربارة مشکالت مهم اقتصادي و سياسـي                

  .بحث کنند

. دهنـد  بار در يک مکان تشکيل جلسه مي        بار است که اين گروه براي دومين       اين نخستين 

] مؤلـف ـ  بـود   ۱۹۶۱در واقع در سال . [ نيز در بورگنستاک ديدار کردند۱۹۸۱آنها در سال 

هاست چرا که در جايي قرار دارد که دسترسـي            بورگنستاک مکاني آرماني براي اين نشست     

رسد تصويري کـه مـردم از کنفـرانس        واقع، به نظر مي    در. به آن به راحتي قابل کنترل است      

ها واقعاً سري هستند و  اين گردهمايي. کاري آن است بيلدربرگ دارند، بيشتر مربوط به پنهان

در  نشست اين باشـگاه اختـصاصي        ةهاي زيادي دربار    زني  در نتيجه شايعات فراوان و گمانه     

ندگان عرضه و نه اطالعية مطبوعـاتي       کن  نه فهرست شرکت  . آيد  ميپديد  پشت درهاي بسته    

ها وعده  در بهترين حالت، به رسانه. رسد اطالعات واقعي اندکي به مردم مي... شود صادر مي

                                                           
1. Bunder Zeitung 
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هاي حاضر در اين باشگاه اختصاصي، مانند         دهند و حتي نمايندگان رسانه      بيانية پاياني را مي   

  .کنند ي، قانون سکوت را رعايت مواشنگتن پستکاترين گراهام رئيس 

  

  : ژوئن۶ مورخ ١پست شوايتزاز 

  جدول زماني تشكيل دولت ساية جهاني
 گزارش شد، کنفرانس امسال بيلدربرگ به اين اليت اسپاتطور که در نشرية آمريکايي  همان

گـذاري جهـان      گرايي خطرناک جديد در آمريکا، سـرمايه        توده«: ها خواهد پرداخت    موضوع

همچنين با توجـه بـه   »  .وع گسترش ناتو به شرق اروپا  غرب در اتحاد شوروي سابق و موض      

 ۲۰۰۲ از جـدول زمـاني تـشکيل دولـت جهـاني تـا سـال                 اليـت   اسپاتنظم جهاني آينده،    

  .قرار بود نشست امسال به جاي سه روز هميشگي، چهار روز برگزار شود. نويسد مي

  

  : ژوئن۱۱ مورخ ٢زونتاگس تسايتونگاز 

  دژ قدرت: بورگنستاك
شده باعث  دربارة دولت ساية جهان     را  هايي    زني  کنندگان اين کنفرانس، گمانه     تاهميت شرک 

کنـد    شـود، ادعـا مـي       سي منتشر مي     که در واشنگتن دي    اليت  اسپاتنشرية آمريکايي   . است

اين نشريه چند سال است که بـه موضـوع          . بندي شده است    تأسيس يک دولت جهاني زمان    

گـشايش سياسـي شـرق و       «:  گفت اليت  اسپاتخبرنگار  جيمز تاکر   . پردازد  ها مي   بيلدربرگي

 تاکر که معموالً غيرقابـل    »  .هاست  افول مارگارت تاچر در انگليس نتايج راهبردهاي بيلدربرگي       

ترين مکان ممکن  در عوض، وي در نزديک. حاضر نيست در اين کنفرانس،دسترسي است، 

اين کنفـرانس شـرکت کننـد و       توانند در     مردم نمي . به محل برگزاري کنفرانس نشسته است     

  .، در محل حضور دارد ، مجهز به سگ٣پليس محلي لوسرن. تدابير امنيتي شديد است

                                                           
1. Post Schweitz 
2. Sonntags Zeitung 
3. Lucerne  
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ط بـر   ، بيلدربرگ را مجبور کرد در راهبرد خود براي تـسل          ۱۹۹۶گرايي فزاينده، در سال       ملي

  .جهان بازنگري کند

بيلدربرگ در اوج تبليغات ناخوشايند، راهبرد جديدي براي تحقق هدف خود به منظور             

 ٢بيلدربرگ، که در مرکز راهبري بانک تجارت امپريال کانادا. ايجاد دولت جهاني تدوين کرد

 ۱۹۹۶ ژوئـن  ۱ مـه تـا   ۳۰هاي خود را در نشست سـاليانه از      تشکيل جلسه داده بود، برنامه    

 .تعيين کرد

خواسـت بـه کمـک فنـون جديـد تبليغـاتي بـه مـصاف                  در ابتدا، اين گروه جهاني مـي      

  .پرستي فزاينده در جهان برود ميهن

ترک مـزارع بـه     : داد  الوقوع هشدار مي     جديد دربارة فجايع جهاني قريب      تحقيقات علمي 

 بود در مورد آلودگي همچنين قرار. را درپي دارد که قحطي در شهرها  علت نبود رشد پايدار

  .وهوا نگراني شديد ايجاد شود آب

                                                           
1. King City 
2. The Canadian Imperial Bank of Commerce Leadership Center 
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هاي سرسخت متمسک به آخرين  بايد به مردم جهان، به ويژه آمريکايي«:  گفتيسخنران

. نوشيم کنيم و آب کثيف مي هاي خودمختاري، فهماند که همة ما هواي آلوده تنفس مي رشته

است که يـک سـازمان        بديهي. ستشناسد و به کسي وفادار ني       هوا و مجاري آب مرزي نمي     

  » .فراملي زير نظر سازمان ملل بايد به اين مشکل رسيدگي کند

است کـه در زمـاني کـه بـر شـمار آوارگـان افـزوده                  به همين اندازه بديهي   « : وي افزود 

 » .الخطاب مسائل مربوط به مهاجرت باشد شود، سازمان ملل بايد فصل مي

] در بورگنـستاک در سـويس     [ که ديدار کـرديم      از آخرين باري  «: سخنران ديگري گفت  

گرايي در اروپا و به ميزان بيشتري در اياالت متحده نه کـاهش بلکـه         ايم که مشکل ملي     ديده

اگر قرار است اصالحات موفق شود، بايد طبقة متوسط را متقاعد کنـيم             . افزايش يافته است  

ستانه است تـا ايـن کـشور از         پر  اي ميهن   که حمايت از اختيارات جديد سازمان ملل، وظيفه       

  » .گزند بالياي طبيعي حفظ شود

 بودنـد چيـزي گـزارش نکننـد، گـوش            نگاران خودفروش هم که قول داده       اين روزنامه 

، که مالک بـيش از نيمـي از نـشريات کاناداسـت؛ ويليـام اف بـاکلي                  ١کنراد بلک : کردند  مي

؛ مارگاريـدا   وال استريت ژورنال   از روزنامة    ،٢پل گيگات ؛  نشنال ريويو کوچک، سردبير آزاد    

 از انگلـيس، کـه رئـيس رويتـر          ٤نگار تلويزيوني معرفي شد؛ پيتر جوب       ، که روزنامه  ٣مارانته

ي روپرت ا رسانه، امپراتوري ٥است؛ اندرو نايت از انگليس که اکنون رئيس نيوز کورپوريشن

 کـه   ،٨تريکـامن  سـردبير نـشرية      ٧ ميلياردر صهيونيـست اسـت؛ نـورمن پـادهورتز         ٦مورداک

 از ٩فادن کار شاخة کميتة يهوديان آمريکا در نيويورک است؛ توجر سيدن سخنگوي نومحافظه

                                                           
1. Conrad Black 
2. Paul Gigot 
3. Margarida Marante 
4. Peter Job 
5. News Corporation 
6. Rupert Murdoch 
7. Norman Podhoretz 
8. Commentary  
9. Toger Seidenfaden 
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   .٣لونيتا از ايرلند، سردبير ٢ و والتر ولتروني١اس/پوليتيکن آ ةدانمارک، سردبير نشري

  در جمع اين دولتمندان، يعني باکلي و پـادهورتز      کار  حضور دو سخنگوي برجستة محافظه    

اصـطالح    دهد که بيلدربرگ قـصد دارد در جرگـة بـه             باال به آنها اشاره شد، نشان مي       که در 

. ِاعمـال نفـوذ کنـد     »  مخـالفين وفـادار   «بر  »  کاري  جنبش محافظه «و  »  خواه راست جمهوري «

خـواه را، کـه نـامزدي     گرايانة حزب جمهوري گرايانه و ملي  مسئوليت سرکوب شورش توده   

دهندة آن است، باکلي و پـادهورتز بـر          جمهوري نشان   ات رياست روانة بوکنان در انتخاب     تک

 ،کـار   مهمان محافظه در نشست سال گذشتة بيلدربرگ در بورگنستاک در سويس،          . عهده دارند 

  .  مورداک بودويکلي استانداردويليام کريستول، منتقد برجستة بوکنان و ناشر 

  :المللي موارد ديگري مطرح شد در گردهمايي نخبگان بين

بفهمانيد که اگر دولت جهاني نيرومندي نداشته باشيم کـه از اختيـار عمـل               ] ها  توده[به  «

شود، دامـن     گير کرة زمين مي     اي که نهايتاً گريبان     مؤثر، سريع و قاطع برخوردار باشد، فاجعه      

اگـر دولـت ـ ملـت نتوانـد ايـن       . معنا خواهد شد گيرد و تکان دادن پرچم بي آنها را نيز مي

  » ببرد، فايدة آن چيست؟از بين  را ها چالش

آمادة تبليغاتي شويد که هـدف از    : کرد  منتقل مي را  حس کلي   اين  در آن سال، بيلدربرگ     

پرست نيستيد، مگر اينکه از انتقال مقادير عظيم دالرهاي  آن اين است که احساس کنيد ميهن

را تـرويج   »  لينکُلنـي «ي  بايد ديـدگاه  . ها حمايت کنيد    حاصله از دريافت ماليات از آمريکايي     

 ...تواند تا مدت زيادي فقر نيمي از مردم و غناي نيمي ديگر را تحمل کنـد                   جهان نمي ... کنيم  

ها بـراي آمريکـا و سـاير ملـل       ها و پل    گرسنگي در آفريقا و فقر در روسيه به اندازة بزرگراه         

  » .صنعتي اهميت دارد

اقدامي صورت نگيرد، اين کشورها بـا سـيل        يافت که اگر      گونه ادامه مي    اين تبليغات اين  

  .شوند رو مي غيرقابل توقفي از آوارگان روبه

                                                           
1. Politiken A/S 
2. Walter Veltroni 
3. L’Unita 
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بهتر نيست براي رسيدگي به مشکالت جهان، در سطح جهاني، بخش   «: سخنراني پرسيد 

بهايمان دچار    معناي مرزهاي گران     توجهي از استقالل را واگذار کنيم، تا به گرفتاري بي           قابل

  » نشويم؟

توانيم اجازه دهيم آمريکا يا هيچ کـشور ديگـري خودسـرانه     نمي«: ديگر گفتسخنراني  

اما ايجاد يک سازمان فراملـي      . مرزهايش را ببندد و بار آوارگان بر دوش ديگران قرار بگيرد          

ها، به همان اندازه دشوار است که         در چارچوب سازمان ملل، براي حکميت در اين موضوع        

  » .قبوالندن آن

گرايي، اين گروه چيزي داشت کـه    و ملي بيني ت بيلدربرگ با افزايش کوتهبه رغم مخالف 

ما اکنون ناتو را همچـون ابـزاري بـراي سـازمان ملـل              «:  گفت يسخنران. آن را جشن بگيرد   

وي »  .ايم جز از جانب جناح راست افراطي، واکنش منفي چنداني نداشته بهو ايم،  تثبيت کرده

دهد که بتوانـد در خـارج از اروپـا            اي تغيير مي    خود را به گونه   بيني کرد که ناتو منشور        پيش

  . اي از جهان در هر نقطهـ وارد عمل شود 

کرد که ناتو     وي به اين حقيقت اشاره مي     »  .تجربة اروپا موفق بوده است    «: وي اعالم کرد  

ها تحت  آمريکايي. تحت فرمان شوراي امنيت سازمان ملل در يوگسالوي سابق مداخله کرد

جمهور و کنگره، به رغم نصّ قانون اساسي، هـيچ            فرمان يک فرمانده خارجي بودند؛ رئيس     

  .اختياري در اين ميان نداشتند

ويليام پري، وزير وقت دفاع آمريکا که قبالً به اين نويسنده اطمينان خاطر داده بود که با                 

، هـر  ت کرده باشـد مخالفبا اين اظهارات رسيد  مينبه نظر ارتش سازمان ملل مخالفت کند،    

  .حضور داشتجلسه در چند که 

کـاران آمريکـايي از نفتـا         حتي محافظـه  «: شنيده شد که يک بيلدربرگي به ديگري گفت       

 افراطي جناح   گرايي  پرستي و ملي    پس ميهن . کنند و خواستار گسترش آن هستند       استقبال مي 

  » .راست تنها مشکلي است که بايد با آن روبرو شويم

القول بودند که برنامة ايجاد ابردولتي در اروپا با پولي واحد در مسير               ن متفق اين دولتمندا 
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بخـش بـه       با شتابي رضايت   ١ـ اقيانوس آرام   رود و جامعة اقتصادي آسيا      درست به پيش مي   

 .شود اتحادية اقيانوس آرام تبديل مي

 تـرين مـشکل مـا    بـزرگ «: يک سخنران در تکريمي ناخواسته از ايـاالت متحـده گفـت     

توانستيم بدون دغدغه پيشرفت کنيم، هر سال مشکالت          در کشوري که قبالً مي    . آمريکاست

  » .کند گرايي آمريکايي داريم که برخي مسائل را از نظر سياسي دشوار مي بيشتري با ملي

اين گروه جهاني گسترش اتحادية اروپا براي دربرگرفتن لهستان و قطعي  يکي از اهداف    

بوده هاي عضو شوروي سابق       ي پيمان ورشوي سابق و آنگاه جمهوري      نهايتاً ديگر کشورها  

به همين شکل، رهبران جهـان اول بـراي         . است، تا اين پديده سراسر اين قاره را دربربگيرد        

اي   دربرگرفتن تمام کشورها در نيمکرة غربي خواهان گسترش نفتا بودنـد تـا اساسـاً زمينـه                

گـام  .  برخوردار شـود   حاکم براي اتحادية آمريکا رلمانفراهم شود که اين نيمکره نهايتاً از پا      

که به اين شکل، جهان را به سه منطقة بزرگ تقـسيم            است    آخر ايجاد اتحادية اقيانوس آرام    

  .بيني کرد  پيش ۱۹۸۴گونه که جورج اورول در کتاب خود با عنوان  کند، آن مي

  

  كند جريان غالب بر اساس دستورهاي بيلدربرگ عمل مي
هـا بـه     در کانادا، ايـن جهـان اولـي   ۱۹۹۶ روز پس از پايان نشست بيلدربرگ، در سال   چند

  !چه اتفاقي. تري براي تقويت اين گروه تدوين کردند هاي سختگيرانه سرعت طرح

المللي براي پيشبرد دستور کار بيلـدربرگ، کـه در کينـگ سـيتي در                 گران بين   اين توطئه 

تبـديل کننـد و   »  المللـي  حقـي بـين  «کن و غذا را به اُنتاريو مشخص شده بود، کوشيدند مس  

  .حيطة عمل ناتو را زير پرچم ارتش آمادة سازمان ملل گسترش دهند

که ارتشي جهاني آن را ـ قرار بود نهايتاً اين دو اقدام به اقتدار نهايي سازمان ملل بينجامد 

ديگري وارد شود و منـابع  داد به اياالت متحده يا هر کشور  که به آن اجازه ميـ ِاعمال کند  

  . مالي حاصله از دريافت ماليات از کشورهاي غربي را به کشورهاي فقير منتقل کند

                                                           
1. The Asian-Pacific Economic Community 
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کلينتون مشاور خود، جورج .  از حمايت کاخ سفيد برخوردار بودها متقابالً اين مأموريت

  .، را به نشست سري در کانادا فرستاده بود تا دستورها را دريافت کند١استفانوپولوس

 زير نظر سازمان ملل در استانبول       )٢هبيتات(بشر  که کنفرانس دوم اسکان       حتي در زماني  

در ترکيه، تصميم گرفت که مسکن حق همة مردم است، کارگزاران سازمان ملل خواهان آن      

، ۱۹۹۵ در رم در نـوامبر       ، بودند که در اجالس سران کشورها براي بررسـي وضـعيت غـذا            

  .م شود جهاني اعاليسيري شکم حق

هنگامي که تصويب شد که مسکن و غذاي کافي حق جهانيان است، وظيفـة پرداخـت                

  .اين حقوق برعهدة اياالت متحده و ساير کشورهاي صنعتي گذاشته شد

پردازها را براي تـشکيل يـک دولـت        که اين کارزارهاي دوگانه رؤياي اين خيال        حالي  در

المللي کـه در ايـن        گذاران بين    ساير سرمايه  برد، براي راکفلرها، روچيلدها و      جهاني پيش مي  

  .داشت کردند منافع آني و فراواني در پي جلسات سري شرکت مي

پردازان آمريکايي و ساير کشورهاي غربـي مـسکن و غـذا فـراهم                مالياتوجود آنکه   با  

، با   به کشورهاي فقير    دولتمردان طرفدار کمک  با عنوان   المللي    کنند، از اين کارآفرينان بين      مي

  .شود ميها، تجليل  ساخت کارخانجات و ساير طرح

کند، در کـشورهاي فقيـر        با آنکه دالرهاي مالياتي مردم آمريکا غذا و سرپناه را تأمين مي           

دهنـد و بـه عـالوه از          ثروتمندان در کارخانجات خود حقوق بسيار اندکي به کـارگران مـي           

، که بسياري   درمان حقوق و بيمة     پرداخت مزايايي همچون مستمري بازنشستگي، تعطيلي با      

  .زنند کنند، سرباز مي هاي داخلي عرضه مي از شرکت

اي اعالم کـرد در نـوامبر بـراي     سازمان خواربار و کشاورزي سازمان ملل متحد در بيانيه    

  . فعاليت خواهد کرد»  غذا براي همه«تحقق هدف 

ت متحـده حـامي     اياال«: ، که در اجالس استانبول شرکت داشت، گفت       ٣هيلمي توروس 

                                                           
1. George Stephanopoulos 
2. Habitat II  
3. Hilmi Toros 



 ۱۸۳  ■  فصل پانزدهم ـ کينگ سيتي، انتاريو

 

  » .اند آنها از ما کامالً حمايت کرده.  بوده استيبسيار مهم

مايکـل  .  مـسکن در اسـتانبول سـتايش ايـاالت متحـده را برانگيخـت               توافق بر سر حق   

بـراي  «: ، دستيار وزير مسکن و شهرسازي و يکي از رؤساي هيئت آمريکا، گفـت             ١استگمن

  » .رساند  اطالع عموم ميرا به] اين توافق حقوق مسکن[بار  نخستين

 .کنندگان از مطالبة امکانات از اياالت متحده و ساير کشورهاي غربي ابايي نداشـتند          شرکت

 کشور فقير    ۷۷، از اعضاي هيئت نمايندگي کاستاريکا و نمايندة گروه          ٢فرناندو بروکال سوتو  

   ».پردازندها را ب دانند، بلکه هزينهنيک حق فقط  را  کشورهاي ثروتمند مسکن«گفت 

الملل براي رسيدگي به موضـوع حـق مـسکن بايـد منـابع مـالي                  جامعة بين «: وي افزود 

  ».چشمگيري صرف کند

در اين حال، ناتو در حال بازنگري بود تا نقش نوظهـور آن در جايگـاه ارتـش جهـاني                    

کارگزاران ناتو که در برلين تشکيل جلـسه داده بودنـد، موافقـت             . سازمان ملل تقويت شود   

 کار کنند، مانند مورد بوسني کـه          باشند و همچنان خارج از ائتالف       پذيرتر  دند که انعطاف  کر

  .يابند استقرار ميسربازان بيش از مدت يک سال 

ناتو همچنين موافقت کرد که ابتدا لهستان، سپس مجارسـتان و جمهـوري چـک را بـه                  

اي   بخشي از اين ارتش قارهنهايتاً تمام کشورهاي اروپايي، از جمله روسيه،. عضويت بپذيرد

  .خواهند شد

                                                           
1. Michael Stegman 
2. Fernando Berrocal Soto 
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  ليک لنير، ايالت جورجيا





  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، ايالت جورجيا١ليك لنير
  

هـاي نـژادي و       در جهان جديـد بـدون مـرز، تفـاوت         « : وعده کرد  ۱۹۹۷بيلدربرگ در سال    

  » .فرهنگي از بين خواهد رفت

، بيلدربرگ در نشست خود پشت درهاي بسته و ۱۹۹۷ ژوئن سال ۱۲ ـ  ۱۵در روزهاي 

 کيلومتري آتالنتـا    ۹۰ در   ٢در اقامتگاه دورافتاده اما مجلل رنسانس پاين آيل       ها    نگهباندر پناه   

  .، پيشرفت چشمگير در راه تحقق دولت جهاني را جشن گرفت]مرکز ايالت جورجيا[

 را گامي مهم در     ، متحده  در اياالت  ،  جديد در راه سازگاري نژادي     رهبران حاضر حرکت  

  .  خواندند جهان بدون مرزسازي اذهان عمومي براي پذيرش  دهآما

کيسينجر در نشست آن سال بيلدربرگ گفته بود که براي حفاظت از اين دولت جهاني،               

خواهد شـد   گسترش ناتو و دادن قدرت به روسيه بود، باعث          جهت  ي جديد   ها  پيمانانعقاد  

  .خارج از اروپا فعاليت کنندتا اين سربازان بتوانند 

                                                           
1. Lake Lanier  
2. The Renaissance Pine Isle Resort 
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هاي پيشين بيلدربرگ گفته بود ناتو عمالً به ارتـش جهـاني              کيسينجر با اشاره به نشست    

اين امر زماني تحقق يافت که سربازان آمريکـايي در بوسـني           . سازمان ملل تبديل شده است    

وراي کاله آبي به سر گذاشتند و تحت فرمان فرماندهي اروپايي خدمت کردنـد، کـه بـه شـ              

  .کاره بودند جمهور هيچ داد، و کنگره و رئيس امنيت سازمان ملل گزارش مي

داد به هر نقطه از جهـان         حاال با گسترش ناتو و نقش جديد روسيه، که به ناتو اجازه مي            

  .  برداشته شده بوديسرباز بفرستد، گام مهم ديگر

 خارج از اروپـا و در        احتمال دارد نخستين مأموريت ناتو      که کيسينجر در آن زمان گفت    

گرايان   بدين ترتيب اضطراب ملي   «: وي افزود . زده در آفريقا باشد، شايد کنگو       اي بحران   نقطه

  » .کرد شود که ناتو در کشوري در آمريکاي مرکزي مداخله مي کمتر از زماني مي

در . برداري از فضايل سازگاري نژادي ستايش کـرد         سخنراني ديگر از کلينتون براي بهره     

، ۱۹۹۷ ژوئـن    ۱۴ تعيـين و در       اي را براي بررسي روابـط نـژادي         ، کلينتون کميته  ۱۹۹۷ال  س

در آن .  ايـراد کـرد   را در تمجيد از برادري    گو  سخنراني افتتاحية دانشگاه کاليفرنيا در سن ديه      

ها گفته بود آمادة روزي شوند که در آن آمريکا کـشوري بـا اکثريـت                  سخنراني به آمريکايي  

کلينتون همچنين در اين سخنراني، که مصادف با نشـست بيلـدربرگ            . ت باشد غيرسفيدپوس

  . داري شده بود  کنگره از برده بود، خواستار عذرخواهي

رسـيد    در اين نشست بيلدربرگ، سخنران آمريکايي با مو و پوست تيره که به نظر مـي               

بينـي     پـيش  وي. کند، به همين شکل نظم نوين جهاني را سـتود            سالگي را طي مي    ۵۰دهة  

تبـار و      آفريقـايي  هـا    با آمريکايي  هاي سفيدپوست   هاي پيش رو که آمريکايي      در سال «: کرد

شوند، خوشبختانه تمايزهاي نژادي و فرهنگـي از          دار مي   کنند و بچه    تبار ازدواج مي    آسيايي

  » .رود بين مي

هـان  شناختي، مردم هـر چـه بيـشتر ج      زمان با پيشرفت اين فرايند زيست       هم«: وي گفت 

اي تـاريخي محـسوب       ـ ملت عتيقه   بدون مرز را پذيرا خواهند شد، جهاني که در آن دولت          

  » .شود مي
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هـدف واالي   هـاي اخيـر       شناسي هماهنگ بـود کـه در سـال          اين کلمات با موضوع بوم    

  . جانبه بود بيلدربرگ و کميسيون سه

پذيرنـد    را مي شناسد و مردم همه جا اين حقيقت          وي گفت آب و هواي آلوده مرز نمي       

ابـزاري ضـروري بـراي حفـظ        «سيس يک سازمان فراملي در چارچوب سازمان ملـل            که تأ 

  » .سفينة زمين است

 ساله بود، نيز به موضوع نـژاد پرداخـت و بـه    ۶۰سخنراني ديگر، که اروپايي و حدوداً       

حده دهندة ميزان بااليي از پذيرش در اياالت مت         نظرسنجي اخير گالوپ اشاره کرد که نشان      

هاي سفيدپوست طرفدار ازدواج بـا نـژاد     درصد آمريکايي۶۱اين نظرسنجي نشان داد     . بود

 درصــد سفيدپوســتان طرفــدار ازدواج بــا ۴، فقــط ۱۹۵۸در ســال . پوســت هــستند ســياه

تـرين    در تـازه  .  درصـد رسـيده بـود      ۴۵ بـه    ۱۹۹۴پوستان بودند و اين رقـم در سـال            سياه

تان گفتنـد در انتخابـات رياسـت جمهـوري بـه             درصـد سفيدپوسـ    ۹۳نظرسنجي گالوپ،   

 درصـد و در     ۳۵،  ۱۹۵۸که اين نسبت در سال        دهند، درحالي   پوست رأي مي    کانديداي سياه 

  . درصد بود۷۷، ۱۹۸۷سال 

هـاي    سخنران ديگري اعالم کرد به رغم نتـايج ايـن نظرسـنجي، بـسياري از آمريکـايي                

کنند و نه در انتخابـات   پوست ازدواج مي سفيدپوست طبقة متوسط به احتمال زياد نه با سياه        

  .دهند پوست رأي مي کانديداي مرد سياهبه رياست جمهوري 

زمينـي    بگذاريد عمرشان را به تماشاي تلويزيون و خوردن سيب        «: سخنراني ديگر گفت  

هـا بـا خنـدة تأييـد حـضار            اين گفته »  .آنها را دورانديش خواهيم کرد    ـ   کرده بگذرانند   سرخ

  .روبرو شد

پوستي که در مقام رئيس سـتاد مـشترک ارتـش آمريکـا               نرال کالين پاول، تنها مرد سياه     ژ

خدمت کرد، در اين نشست مهمان ويژة بيلدربرگ در اقامتگاه رنسانس پاين آيل بود تـا بـه    

گرايي و تثبيت نقش ناتو در مقام ارتش جهاني سازمان ملـل             المللي  تحقق اهداف دوگانة بين   

  .اي از جهان کمک کند  نقطهبراي استقرار در هر
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اي سرشناس بدل شد، از رهگذر  محبوبيت پاول، که از زمان جنگ خليج فارس به چهره

 درصـد  ۹۰انگيز  ها در حيطة شگفت هاي اصلي در ميان آمريکايي توجه و تبليغ دائمي رسانه  

  .باقي مانده است

راي پديد آوردن   جنگ اول خليج فارس فقط ب     «: کنندگان بيلدربرگ گفت    يکي از شرکت  

  » .پاول ارزشمند بود

ها پيش، که وي هنوز رئـيس سـتاد مـشترک             سال. پيوستن پاول به بيلدربرگ طبيعي بود     

بود، من در ارتباط با موضوع خدمت سربازان آمريکايي تحت فرمان فرماندهان خارجي بـا               

يـن اقـدام    وي از ا  . خوانـد    مـي   خواه راکفلـري   پاول خود را جمهوري   . وگو کردم   پاول گفت 

  .غيرقانوني دفاع کرد

 جهـاني و     پاول به همکاران جديد خود در بيلدربرگ قول داد بـراي تحقـق سـازگاري              

  .  تالش خواهد کرد ناتوي نيرومندـ سازمان ملل 

هـاي    کالين پاول براي کمک به غلبه بر وسواس دائمـي آمريکـايي           «: استفناپولوس گفت 

گيري است، ارزش زيـادي   ني که در حال شکلنشين به حاکميت ملي و پذيرش جها       حاشيه

  .کرد استفناپولوس براي دومين بار در نشست بيلدربرگ شرکت مي»  .دارد

گـرا در      ملي ١گرا در آمريکا و ژان ماري لوپن        هايي دربارة حاميان پت بوکنان ملي       نگراني

رون  در بيـ   ،  و افراطيـون دسـت راسـتي       اليـت   اسـپات تجمـع خواننـدگان     . فرانسه ابراز شد  

  . ها را ناراحت کرده بود  بيلدربرگي،هاي محل برگزاري نشست ورودي

با مـسئلة مخالفـان     «: شخصي با صداي آرام، که به اعتقاد منابع داخلي راکفلر بود، گفت           

توان آنها را منزوي و مهار کرد؛ نسل  اما مي. عدالت اجتماعي بايد به طور جدي برخورد کرد

 نگاهي سرشار از صـلح و رفـاه بـراي همگـان بـه جهـان                 کاملي در حال ظهور است که با      

  » .نگرد مي

، کـه  )دمکرات از ويرجينياي غربي   (نسل راکفلر و پسر عمويش سناتور جان دي راکفلر          

                                                           
1. Jean-Marie Le Pen 
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  . تعريف خاصي دارند»  رفاه براي همگان«در اين نشست حضور داشت، از 

زمان باال بـردن      همها و     اين تعريف عبارت است از پايين آوردن سطح زندگي آمريکايي         

در عين حـال کـه قـدرت و    ـ سطح زندگي در کشورهاي فقير تا اقتصاد جهان تثبيت شود  

  .شود ثروت راکفلر افزون مي

 به منظور   ،ديگران، مهاجرت بيشتر از کشورهاي فقير آمريکاي التين به اياالت متحده را           

ان بـراي صـنايع آمريکـا       کمک به اقتصاد زير فشار اين کشورها و نيز عرضة نيروي کار ارز            

جانبه بـراي     بنابراين، نفتا ستوده شد و از خواستة برادران آنها در کميسيون سه           . الزم دانستند 

تأسيس سازماني در قالب سازمان ملل براي حکميت در مسائل مربوط به مهاجرت حمايت              

 مهـاجر   اين امکان وجود داشت که با دستور چنين سازمان فراملي، آمريکا مجبور شود            . شد

  .نامطلوبي را بپذيرد

زده   برخـي از مـا سـال آينـده از پيـشرفت خـود شـگفت               «: هـا گفـت     يکي از آمريکايي  

  » .شويم مي

  

  بازي بيلدربرگ معلوم شد 
، از دستور بيلدربرگ اطاعت کرد و به سـازمان ملـل وعـده داد کـه                 ۱۹۹۷کلينتون، در سال    

  يا گلخانهاکسيد کربن و ساير گازهاي  ش ديآوري براي کاه المللي الزام هاي بين نامه موافقت

  .تدوين کند

ساالري سازمان ملل است کـه        هدف نهايي تشکيل سازمان فراملي جديد درقالب ديوان       

اين . بتواند براي اجراي چنين تعهداتي در اياالت متحده و ساير کشورها حضور داشته باشد          

  . جزء کوچکي از طرح کلي ايجاد دولت جهاني است

کـه مـشکل    کـنم     ميمردم آمريکا و کنگره را متقاعد        «:جمهور قبالً وعده کرده بود     رئيس

طور که به وي دستور داده شده بود،          اما همان »  .الوقوع است    واقعي و قريب   ،تغييرات اقليمي 

مرکـز ايالـت     [١از اعالم علني تعهد به اهداف مشخص نشـست اقتـصادي سـران در دنـور               

                                                           
1. Denver  



 المللي گران بين توطئه  ■  ۱۹۲

 

هايي که از  خودداري در واقع نمايش سياسي بود براي آمريکايياين . خودداري کرد] کلرادو

  . برند هاي برقي لذت مي زن يا استفاده از چمنحياط خلوت سرخ کردن همبرگر در 

گـرم شـدن    «دهد چيزي به اسـم        کنند که نشان مي     دانشمنداني که به مطالعاتي اشاره مي     

 امـضاي   ةکه مشاغل آمريکا در نتيجـ     دهند    وجود ندارد و اقتصادداناني که هشدار مي      »  جهان

آميـز کلينتـون    شود، نيز اهداف نمـايش اکـراه   هايي مانند نفتا به جنوب منتقل مي     نامه  موافقت

 . بودند

، از کـاهش گازهـاي      ۲۰۱۰ تا سال     هشدار دادند از آنجا که کشورهاي فقير      ها    اقتصاددان

، معـاف شـدند، فـرار صـنايع از           درصد، که هزينة بسيار بـااليي دارد       ۱۵ي به ميزان    ا  گلخانه

شود هزاران شغل در اين کشور  هاي گزاف، باعث مي  آمريکا براي اجتناب از پرداخت هزينه     

  . بين برود از

 ٢ي صـنعتي هـا  سـازمان  ة و فدراسيون کـار آمريکـا ـ کنگـر    ١اتحادية ملي توليدکنندگان

حتمل هشدار دادنـد کـه      در ائتالفي غيرم  ـ  ] هاي کارگري آمريکا    ترين انجمن اتحاديه    بزرگ[

را درپـي    خروج مشاغل از آمريکا       معاف کردن چين، کره و ساير کشورهاي در حال توسعه         

 و نبايـد    کوچک هستند بسياري از اعضاي اتحادية ملي توليدکنندگان صاحبان مشاغل         . دارد

  .المللي اشتباه کرد که در بيلدربرگ نماينده دارند هاي بين آنها را با شرکت

 ژوئن، در کميتة فرعي امـور مـالي سـنا           ۲۶ روز   ه رئيس اين اتحادي   ٣نوسکيجري جاسي 

دهند و توليدکنندگان آمريکايي در بازار  ها آمريکايي شغل خود را از دست مي ميليون«: گفت

  .خورند جهاني به سختي ضربه مي

کلينتون به سازمان ملل قول داده بود تا زمان برگـزاري نشـست گـرم شـدن جهـان، در                 

  .، در کيوتو در ژاپن، تعهد مشخصي را بپذيرد۱۹۹۷ر دسامب

جمهور همچنين اتهام سازمان ملل به آمريکا را پذيرفت و تصديق کرد اين کشور                رئيس

                                                           
1. The National Association of Manufacturers (NAM) 
2. The AFL-CIO (American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations) 
3. Jerry Jasinowski 
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ي جهان را توليـد     ا  گلخانهپنجم گازهاي     چهار درصد جمعيت جهان را دارد، اما بيش از يک         

  . کند مي

 استدالل کرد اگر ايـاالت متحـده اقـدام          سابقه در مردم،    جمهور، با ايجاد ترس بي      رئيس

شـود،    رود، کشاورزي فلج مي      کيلومتر از فلوريدا و لوئيزيانا از بين مي        ۱۶،۰۰۰نکند، حدود   

هـاي عفـوني ايـن سـرزمين را نـابود             روند و بيمـاري     مردم فقير بر اثر فشار گرما از بين مي        

  . کند مي

ايـن تالشـي    «: مريکا به مـن گفـت     در اواخر آن سال، مقام ناشناسي از وزارت خارجة آ         

  » .ها به منظور واگذاري استقالل ملي خود بود آشکار براي ترساندن آمريکايي

  

  شود در جورجيا به تاكر توجه خاصي مي
نوازي جنوبي آنها در مورد من به  امسال کاسة صبر گروه امنيتي بيلدربرگ لبريز شد و مهمان        

  .پايان رسيد

 بـراي   گذاري نه فقط به علـت وجـود سـرودي           اين نام . ودمگذاشته ب » سايه«اسم او را    

، بلکه به آن دليل بود که سگي به نام سايه، مرا به هنگام صرف صبحانه                با اين نام   کودکياري

  .و ساية بيلدربرگ و ساية سگ شبيه هم بودند. آورد سرحال مي

 پنهـاني حـضور     )از نوع بيلدربرگي  (رفتم، سايه     در اقامتگاه رنسانس پاين آيل هر جا مي       

آنهـا   (١رفتم کـه شـرکت مـوردن        با آسانسور به طبقة پنجم مي     . سرگرمي جالبي بود  . داشت

کارهاي پشتيباني بيلدربرگ را، هر وقت که در آمريکاي شـمالي جلـسه داشـت، بـر عهـده          

  . قرار داشتدر آن قراول  و نيز محل استقرار کارکنان پيش) داشتند

دانستم سايه با آسانسور ديگر به        من که مي  . کردم   مي  ي اطالعات سواري  وجو  جستدر  

کـردم و     اي صـبر مـي      گشتم، دقيقه   شدم و به سرسراي هتل برمي       آيد، پياده نمي    دنبال من مي  

  . رفتم شدم و به طبقة پنجم مي دوباره بدون سايه سوار آسانسور مي

                                                           
1. The Murden Co.  
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کردم،   اخل کيفم مي  ام را د    خوردم، بيني   وقتي نهار يا قهوه مي    . گذاشتم  سر به سر سايه مي    

  .کند دانستم سايه گوش مي مي. کنم گويي با تلفن صحبت مي

خواهم مطلب بااهميتي بگويم که نبايد از شنيدن          مي. سايه، به دقت گوش کن    «: گفتم  مي

  » .آن غافل شوي

آتالنتـا  اي از نـشرية      بار وقتي سايه صـفحه     يک. آيد  دست مي   اي حساس به   هميشه لحظه 

کرد در حال خوانـدن اسـت، بـراي مـدت زيـادي،       زد و وانمود مي   ق مي  را ور  کانستيتوشن

بار، پس از گذاشتن گوشي تلفـن دسـتش نزديـک             يک. فراموش کرد ورق زدن را تمام کند      

بار ديگر، به مدت طوالني فراموش کرده بود خم شود و چنـد ورق کاغـذ را،                 . گوشش بود 

  . داردکه از روي ميز روي زمين سرسراي هتل ريخته بود، بر

  .بردم کوب کردن سايه لذت مي از ميخ

.  کردند، ترسانده بـود    مرا که روز اول حضورم در هتل رنسانس کمک        آگاهي  سايه، افراد   

سند اسقاط حقـوق امـضا      بودند  شده  در مکالمات جداگانه، سه نفر از آنها گفتند که مجبور           

دام از کارکنان هتل که کمتـر       همچنين به من گفتند هر ک     . بودکنند و سابقة آنها بازبيني شده       

ايـن  . کـار کننـد   توانستند    نمي، در روزهاي نشست بيلدربرگ      داشتنداز يک سال سابقه کار      

اداي ِدين به کساني است که جرئت داشتند، در طول نشست بيلدربرگ، شخصاً با من ديدار     

  . گوش من عمل کردند و يا تماس تلفني برقرار کنند و به اين ترتيب مانند چشم

در روز سوم نشست آن سال بيلدربرگ، به طرف يکي از منابع آگاه خودم رفتم که تنهـا                  

  :اما وي با اين کلمات که بلند بر زبان آورد، از من استقبال کرد. نشسته بود

  » !گويم من هيچ چيزي به شما نمي«

ا من در همان مکان و زمـان شـما ر         «: آنگاه اين کارمند به جلو خم شد و به آرامي گفت          

  » .کنم بينم و تا آنجا که بتوانم، به شما کمک مي مي

اما ـ    برخي ،سايه و همدستانش با موفقيت    . دانست که ديوار هم گوش دارد       اين منبع مي  

.دانم منبع يادشده از اين امر مطلع بود يا نـه  نمي. منابع بيلدربرگ را ترسانده بودندـ نه همه  
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  : م درپيش گرفت مستقييبيلدربرگ غروب همان روز رويکرد

  » توانم با شما صحبت کنم؟ آقاي تاکر، مي«

  .با هم روي نيمکتي بيرون رستوران اصلي اين اقامتگاه نشستيم

 ساله باشـد،  ۳۰رسيد  اين مرد که قدوقامت متوسط با موهاي مشکي داشت و به نظر مي   

  » . است، رئيس مأموران امنيتي هتل١اسم من جيم پن«: گفت

  ».است طمئنم کار شما عاليم«: دوستانه گفتم

  » .بيلدربرگ از حضور شما در اينجا بسيار ناخشنود است«: پن گفت

ها را در سراسر اروپا و آمريکاي شـمالي           هاست اين بچه    سال. تعجبي ندارد «: پاسخ دادم 

  » .اند کنم و هيچ وقت به گرمي از من استقبال نکرده دنبال مي

کنيـد وقتـي از آنهـا         ناراحت مـي  مرا  اما کارکنان   فهمم،    من وظيفة شما را مي    «: پن گفت 

و . آورندو گاه کاغذهايي را از سطل آشغال در دقيق شوند  جلسات بيلدربرگ  بهخواهيد مي

  » .دهيد به آنها در قبال جاسوسي، وعدة پاداش مي

اگر بيلدربرگ سرنوشت يکي از کارکنـان اينجـا را بـه دليـل              . ببينيد آقاي پن  «: من گفتم 

گوييـد،    هايي که مـي     اما پاداش . بخشيدم  کرد، هرگز خودم را نمي      هاي من خراب مي    فعاليت

است کـه   که تنها لطفيـ شايد يک ساندويچ و پپسي  ـ هاي ساده نيستند   چيزي جز خوردني

  » .تواند به يک منبع اطالعات کند نگاري مي روزنامه

ي هـستند کـه از ايـن        کوشـ   اند؛ آنها افراد سـاده و سـخت         آنها خيلي ناراحت  «: پن گفت 

  » .اند زده ، شگفترويداد

بيلدربرگ قبل از اين هرگز در اينجـا تـشکيل          . طور است   مطمئنم همين «: من تأييد کردم  

 سال ديگر ۳۰کم تا  جلسه نداده است و بعد از اين هم در اينجا ديدار نخواهد کرد، يا دست          

  » .که کامالً نسل جديدي از کارکنان آمده باشند

  » .بايد از رفتن نزد کارکنان من و درخواست اطالعات خودداري کنيد«: پن گفت

                                                           
1. Jim Penn 
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فقـط هوشـيار باشـند و       جز اينکـه    هرگز از آنها نخواستم کاري انجام دهند،        «: من گفتم 

  » .حقوق خود را، براساس اصالحية اول قانون اساسي آمريکا بدانند

  » .خواهم اين کار را نکنيد از شما مي« : پن گفت

  » .کنم هاي شما فکر مي  به حرف«:  ندادم که اين کار را نکنم و پاسخ دادممشخصاً قول

  .رسيد که پن عصباني و در عين حال از تمام شدن اين مکالمه شادمان است به نظر مي

  » .متشکرم، آقاي تاکر«

 » .خير، آقاي پن شب به«

ين کارمنـد   وقتي وقايع روز را در ذهنم مرور کردم، فقط سعي کرده بودم يکـي از چنـد                

دانـي را     کاغذهاي داخل آشـغال   و فقط از او خواسته بودم       . آنجا را منبع اطالعاتي خود کنم     

دانستم چه کسي به پن  مي. به بقيه گفته بودم شايد کاغذهايي روي ميز جا مانده باشد. دبگرد

 شده،  مدت کوتاهي اين فکر ذهنم را مشغول کرد که براي انتقام از کارمند ياد             . بودخبر داده   

تشکر کنم، اما به سرعت اين فکر را کنـار گذاشـتم،   کمکش که سايه بشنود، از وعدة      طوري

  .چون اخالقي نبود

بـا کارمنـدان صـحبت      . ام  روز بعد گذاشتم سايه گزارش کند که من رفتار خوبي داشـته           

ط توانست به آنها بگويد کـه مـن فقـ          سايه مي . کردم، سرم را تکان دادم و يادداشتي برداشتم       

فکر بدي نبود که بگـذارم      . نشاني مکاني را خواسته و دربارة بيلدربرگ صحبت نکرده بودم         

  .در اين حال، دو منبع ديگر پيدا کردم. سايه احساس کند باالخره موفق شده است

 صبح از خواب بيدار شدم، يعني روزي که ما مـردم عـادي              ۳روز چهارم حدود ساعت     

از ترس اينکه سايه بيدار شـود، از کارکنـان          . رفتيم  از هتل مي  بايد تا ظهر    ) ها  غيربيلدربرگي(

 ۵هتل نخواسته بودم مرا در آن ساعت بيدار کنند، بلکه مثل هميشه خواسـته بـودم سـاعت                   

  .ام بخوابم با بلوزي يقه باز از اتاق بيرون رفتم، گويي نتوانسته. صبح مرا بيدار کنند

قـراول بيلـدربرگ قـدم        روه پـيش  که در بخش پذيرش جلوي محل اسـکان گـ          درحالي

يک تکه کاغذ . ايم بخوابيم هر دو گفتيم که نتوانسته . زدم، با يک مأمور امنيتي روبرو شدم        مي
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هـدف بـه سـالن        بـي . هاي زباله را هم کامالً خالي کرده بودند         شد؛ حتي سطل    هم ديده نمي  

مور امنيتي صدايم کرد    مأ. جلسة بيلدربرگ رفتم که ميکروفون و ابزار ترجمه تعبيه شده بود          

  .و خواست از آنجا خارج شوم

بـه احتمـال قـوي اتفـاق مهمـي رخ           «: کردم، گفتم   که ناحية ممنوعه را ترک مي       درحالي

  » .دهد مي

  » .بله، اتفاق مهمي«: او هم تأييد کرد

 تنها نشرية   آتالنتا کانستيتوشن،  صبح اتاقم را ترک کردم و براي خريد          ۶حدود ساعت   

سـاية  . رو شـدم   روبـه ۲رفتم که با ساية شماره    ل، به فروشگاه طبقة پايين مي     موجود در هت  

دنبال من به فروشگاه و از آنجا به آسانسور آمد و دکمـة             . جديد تالش نکرد ناشناس بماند    

 را زدم که سرسرا و رستوران در آنجا ۳من دکمة طبقه . طبقة بيلدربرگـ طبقة پنجم را زد  

  .بود

ران تعقيب کـرد و چنـد ميـز دورتـر از مـن نشـست و مـردي، بـا                      مرا تا رستو   ۲ساية  

  . وشلوار تيره، به وي پيوست که روز قبل اتفاقي با وي صحبت کرده بودم کت

  » .خير آقاي تاکر  صبح به«: وشلوارپوش گفت مرد کت

وقتي به اتـاقم برگـشتم،      . شد   تأييد مي  ۲گونه هويت ساية      اين»  .خير  صبح به «: پاسخ دادم 

چند دقيقه بعد، در اتاقم را باز کردم و        .  سوار آسانسور بود و در همان طبقه پياده شد         ۲ساية  

  .  متري سمت چپ به ديوار تکيه زده بود۱۰ را ديدم که در فاصلة ۲ساية 

  » کني؟ من بدگمان هستم يا مرا دنبال مي«: پرسيدم

  » .بله«: پاسخ داد

آيا . روم  داني، به هتل هيلتون مي       که مي  طور  کنم و همان    به زودي هتل را ترک مي     «: گفتم

  » آيي؟ آنجا هم با من مي

  » .شايد«: پاسخ داد

به محض اينکه چمدانم را بـستم، بـا هـم بـه             . خب، چند دقيقه به من وقت بده      «: گفتم



 المللي گران بين توطئه  ■  ۱۹۸

 

  » .کنيم رويم و هتل را ترک مي پذيرش مي

  .  قدري گيج شده بود، اما سر تکان داد۲ساية 

و تعـارف   »  .بيـا بـريم   «: شين تحرير از اتاق بيرون آمدم، به او گفـتم         وقتي با چمدان و ما    

آورم، چون پيرمردي مثل تو بايـد از ايـن همـه              من خودم وسايلم را مي    . نه متشکرم «: کردم

 اصالً مطرح نکرد، اما     ۲پيشنهادي بود که ساية     به  البته اين پاسخ    »  .ايستادن خسته شده باشد   

  . بخش بود عصبي کردن او لذت

 ۲سـاية   »  .گيرند  هاي بيلدربرگ خودشان را جدي مي       بچه«: با همان لحن دوستانه گفتم    

هـاي پرافـاده      امـا آن آدم   .  ساله بود، همچنان سـاکت بـود       ۶۰که مردي الغراندام و حدوداً      

بنابراين کمک کردم که گـزارش او       . بنامم»  هاي بيلدربرگ   بچه«آمد که از آنها را        بدشان مي 

  .تر شود جالب

براي رفتن به هتل هيلتـون      »  .بيا بايد ماشين بگيريم   «: پس از خروج از هتل به سايه گفتم       

روي نيمکت . نقل رايگان گذاشته بودند و که حدود دو کيلومتر فاصله داشت، سرويس حمل     

  .بيرون هتل نشستم و منتظر ماشين شدم

 همه ايستادن خسته شده نشيني؟ مطمئناً پيرمردي مثل تو از اين سايه، اينجا نمي«: پرسيدم

  . رسيد، سر تکان داد سايه که هنوز مبهوت به نظر مي»  .است

اشخاص پايبند اصول اخالقي هميشه نگران سالمت «: با لحني آرام و مهربانانه ادامه دادم

  » .مردم هستند، حتي سالمت افراد منفور

  » .نخداحافظ، قدري استراحت ک«: شدم، گفتم که سوار اتوبوس مي درحالي

مـن و بيلـدربرگ     .  خروج مرا با تلفن همراه گزارش داد       ۲وقتي اتوبوس راه افتاد، ساية      

چند نفر از مـأموران پلـيس جورجيـا، کـه           . رابطة نزديکمان را در هتل هيلتون حفظ کرديم       

برخي ديگـر بـا دوچرخـه گـشت         . زدند  شلوار کوتاه به پا داشتند و مسلح بودند، گشت مي         

پرستي که يک ميکروفون مخفي را از کاناپة اتاق مـن درآورد،              د، ميهن صبح روز بع  . زدند  مي

  .تماس گرفت
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  . شود وي گفت تلفن من در هتل هيلتون نيز کنترل مي

است بايد ناشناس بماند، داوطلب شده بود به         يک مقام اطالعاتي سابق فدرال، که بديهي      

چنـد  . به اين اقامتگاه مجلل بـرد     وي در آتالنتا به فرودگاه آمد و مرا با خود           . من کمک کند  

تلفـن  ـ در اولين روز در محل هتل نشست بيلدربرگ  ـ دقيقه پس از اينکه وارد اتاقم شدم  

طور    همان ،توانم، تا چهارشنبه ظهر به جاي سه شنبه ظهر          زنگ زد و از پذيرش گفتند که مي       

  . داشتتر در راهرو قرار که خواسته بودم، در اتاقي بمانم که چند متر پايين

به محض ورود به اتاق دوم، اين مقام اطالعاتي با ابزاري کوچک کـه صـداهاي جـالبي                 

وي روکش متکا را درآورد، با چاقوي جيبي ته آن را . داد، شروع به قدم زدن در اتاق کرد مي

همچنـين بـه مـن هـشدار داد کـه تلفـن نيـز               . پاره کرد و ميکروفون داخل آن را به من داد         

  .ميکروفون دارد

کنم،  اليت اطالع دادم که وقتي از اتاقم در هتل صحبت مي بنابراين، به همکاران و اسپات

گفتيم که    کرديم و چيزهاي عجيب و غريبي مي        تفريح مي . کنند  مأموران بيلدربرگ گوش مي   

  .هاي بيلدربرگ جدي بگيرند بچه

  

  كند كلينتون به سرعت در مورد دستور كار بيلدربرگ اقدام مي
دانستم آيا شتاب کلينتون براي اجراي دستور کار اين           ست آن سال بيلدربرگ، نمي    در پي نش  

  يا توطئه؟ـ گرا فقط اتفاقي بود  گروه جهاني

تـرين نشـست      ي که در تـازه    ا  دوگانه، دولت کلينتون در ارتباط با اهداف        ۱۹۹۷در سال   

 و قومي و اجازه به      از بين بردن تمايزهاي نژادي    : بيلدربرگ معين شده بود، سريع اقدام کرد      

  . نيروهاي ناتو براي حضور در جهان در مقام ارتش سازمان ملل

 ازدواج بـين سفيدپوسـتان و        کـه  کنندة بيلـدربرگي گفـت      چند روز پس از آنکه شرکت     

و در ـ رود   پوستان بدين معناست که تمايزهاي نژادي و فرهنگي خوشبختانه از بين مي سياه

کلينتون، در دفتر کار خود در کاخ سـفيد،  ـ پذيرند    را مي  مرزها جهان بدون نتيجه آمريکايي
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اي چنـدنژادي و      خـواهيم جامعـه     مـا مـي   «: پوسـت گفـت     نگاران سياه   به گروهي از روزنامه   

  » .چندقومي شويم

بـراي آنکـه   ـ اين امر تحقيقاً سومين انقالب بزرگ خواهـد شـد    «: کلينتون اظهار داشت

  » .تن فرهنگ اروپايي غالب زندگي کنيمتوانيم بدون داش ثابت کنيم مي

کلينتون سپس براي جشن به کاليفرنيا رفت، زيرا اين ايالت با اکثريـت سفيدپوسـت در                

  . آستانة از دست دادن موقعيت خود بود

ظرف سه سال آينده اينجا در کاليفرنيا، ديگر نژاد يـا گـروه قـومي واحـدي                 «: وي گفت 

تا نـيم قـرن ديگـر، در آمريکـا هـيچ نـژادي در       . هدد اکثريت جمعيت ايالت را تشکيل نمي     

  » .اکثريت نخواهد بود

طور رسمي دستورهاي    جمهور در امور امنيت ملي، به       ، دستيار وقت رئيس   ١ساموئل برگر 

کرد که نمايندة کاخ سفيد در نشست سري نخبگان جهـان             بيلدربرگ را به کلينتون ابالغ مي     

  .بود

 استفانوپولوس، به طور غيررسـمي از طـرف وي در           همچنين هيالري، همسر کلينتون و    

از همسران رؤساي جمهوري آمريکـا فقـط هـيالري در نشـست             . بيلدربرگ شرکت کردند  

  .بيلدربرگ شرکت کرد

کننـدگان بيلـدربرگ، کـه بـراي          حضور خانم کلينتون حتي در فهرست محرمانة شرکت       

ست در جزاير ليک لنيـر در       اما من حضور وي را در محل نش       . انتشار نيست، ذکر نشده بود    

در واشنگتن، کاخ سفيد با اکراه حـضور وي را تأييـد کـرد، هـر چنـد                  . جورجيا تأييد کردم  

  .مطبوعات جريان غالب از دستورها اطاعت کرده و اين حقيقت را چاپ نکردند

کدام از رؤساي جمهور آمريکا چنين سخنان تُندي بـر زبـان نيـاورده                هيچوجود آنکه   با  

کردن آمريکا از فرهنگ و ميراث خود در نظام آموزشـي تثبيـت شـده                ار محروم است، کارز 

  .است

                                                           
1. Samuel Berger 
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رو   نشدن منابع مالي از محل دريافت ماليـات فـدرال روبـه             ها که با تهديد پرداخت      ايالت

مجبور شدند از آن دسته کتب درسـي        »  ۲۰۰۰اهداف  «هايي همچون     ، به واسطة برنامه   بودند

پوستان محکوم و بنيانگذاران       سرخ  کشي  آمريکايي را به علت نسل    استفاده کنند که مهاجران     

  .کنند آمريکا را به طرق مختلف تحقير مي

  گرايان را به عضويت در کميسيون زمان با نشست بيلدربرگ، کلينتون گروهي از چپ     هم

 بود که از ١رئيس اين کميسيون مورخي به نام جان هوپ فرانکلين. نژادي منصوب کرده بود

  .  زمان استاد دانشگاه دوک بوده استآن

به همين شکل، مادلين آلبرايت، وزير خارجة وقت آمريکا، به سـرعت شـروع کـرد بـه                  

هـاي    نامـه   سازي ذهن مردم براي پذيرش اين ادعاي بيلدربرگ که، بر اسـاس موافقـت               آماده

توانـد    که مي اجازة گسترش ناتو، اين سازمان نظامي ديگر به دفاع از اروپا محدود نيست، بل             

  .در سراسر جهان تحت عنوان ارتش آمادة سازمان ملل عمل کند

که مديران آن در     ( آنجلس تايمز   لسدر روزنامة   »  ديدگاه جهاني «وزير خارجه در ستون     

» تفسير مهمـان  «مطلبي تحت عنوان    ) گذارند  کنند و بر آن سرپوش مي       بيلدربرگ شرکت مي  

  . صحبت کرد»  و فراتر از آنـ اي ثبات در اروپا ي ناتو بروجو جست«نوشت و در آن از 

  .اهميت زيادي براي اياالت متحده و جهان دارد»  فراتر«همين لغت کوچک 

                                                           
1. John Hope Franklin 
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قضايي و  هاي    جويي در عرصه    ترين باشگاه جهان در صدد برتري       ، خصوصي ۱۹۹۸در سال   

  .اقتصادي جهان برآمد

اي بـين هنـد و پاکـستان قـدري حـواس              مسابقة جديد تسليحات هـسته    وجود آنکه   با  

شـده بـراي تحقـق دولـت         بيلدربرگ را منحرف کرد، اين گروه بر دستيابي به اهداف تعيين          

  :جهاني متمرکز شد

الي تمـام کـشورها     هاي ع   گاه  عالي آمريکا و داد      تأسيس دادگاه جهاني که برتر از ديوان       •

  .باشد

وزير انگليس، براي آنکه شجاعت سياسـي کـافي            زير فشار گذاشتن توني بلر، نخست      •

  .پيدا کند و پول واحد اروپا، يورو، را به مردم کشورش بقبوالند

 المللي  هاي بين    ميليارد دالر به بانک    ۱۸ زير فشار گذاشتن کنگره براي تصويب پرداخت         •

هـا را     اين پول سود اين وام    . ادند که شرايط دريافت اعتبار را نداشتند      که به کشورهايي وام د    

                                                           
1. Turnberry  
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پردازان آمريکايي اصل     هاي يادشده اطمينان خاطر داده بودند که ماليات         به بانک . پرداخت  مي

  . کنند وام آنها را حفظ مي

وزير انگليس، کـه در اجـالس هـشت کـشور             ، نخست هاي امسال بيلدربرگ      در نشست 

 کيلومتري در انگليس حضور داشت، تعمـداً فراخوانـده          ۸۰۰يرمنگام در فاصلة    صنعتي در ب  

  .شد

وي به علت کوتاهي در به جريـان انـداختن          . با بلر در شأن يک رئيس دولت رفتار نشد        

بلـر بـه   .  همان سال به گردش افتاده بود، شديداً سرزنش شـد       ةپول مشترک که از اول ژانوي     

انگليس اين پول را خواهد پذيرفت، اما بايد بـه مـشکالت            بيلدربرگ اطمينان خاطر داد که      

  » .گرايي در کشور شروع شده است ملي«  بپردازد، زيرا  سياسي

  »  .شما مگي تاچر با شلوار بلند هستيد«: تباري به بلر گفت آلماني

کار خانم تاچر را بـه همـين          اي از اين حقيقت بود که حزب محافظه         اين يادآوري زننده  

و جـان ميجـر هنرمنـد بنـدباز     ـ بـه دسـتور بيلـدربرگ     ـ رياست دولت ساقط کرد  دليل از 

  .جانشين وي شد

هرگـز از   ] صـدراعظم وقـت آلمـان     [هلموت کهـل    «: همان شخص آلماني به بلر گفت     

به همين علت ممکن اسـت      . اصرار براي پيوستن کشورش به پول مشترک دست برنداشت        

امـا هلمـوت    . گرايي مـشکل دارد     لمان هم با ملي   دانيد که آ    مي. در انتخابات شکست بخورد   

  » .محکم ايستاد

  .بلر برگشت و بيرون رفت

کنندگان بيلدربرگ به نشست زير نظر سازمان ملـل در مـاه ژوئـن در رم بـسيار                    شرکت

 ١المللـي   نويس پيمان تأسيس دادگاه جنايي بـين        اين نشست براي تهية پيش    . خوشبين بودند 

  .شد برگزار مي

المللـي از قـدرت ِاعمـال قـانون           دگاه جهاني موجـود، دادگـاه جنـايي بـين         بر خالف دا  

                                                           
1. The International Criminal Court (ICC) 



 ۲۰۷  ■  بري، اسکاتلند فصل هفدهم ـ ترن

 

  .هاي خود را در سراسر جهان عملي کند تواند تصميم برخوردار است و مي

گرايان آمريکايي بر سر پيمان دادگـاه بـراي مـا دردسـر               آيا ملي «: اي پرسيد   کننده  شرکت

  » کنند؟ درست مي

 ة، مدير مؤسس١کاسيمر يوستـ ما کامالً معلوم نشد  اـ شد   تباري که تصور مي آمريکايي

تاون در واشـنگتن بـود،         در دانشکدة خدمات خارجي در دانشگاه جورج       ٢مطالعة ديپلماسي 

  » .کنم فکر نمي«: پاسخ داد

 به تأييـد  ۴۵ به ۵۵، سناي آمريکا با اکثريت ۱۹۹۴اين آمريکايي خاطرنشان کرد در سال   

وي گفت سنا با علم به      . لي در چارچوب سازمان ملل رأي داد      المل  تأسيس دادگاه جنايي بين   

ايـن دادگـاه جهـاني بـا قـضاتي از چـين             چه بسا   اين موضوع به طرح يادشده رأي داد که         

تـک شـهروندان حکـم        کمونيست يا ديگر کشورهاي سرکش در مورد اياالت متحده و تک          

  . صادر کنند

بيشتر آنهـا چيـزي     . ردند، اما نه زياد   مردم آمريکا قدري مخالفت ک    «: اين آمريکايي گفت  

  » .دانند و احتماالً نخواهند دانست باره نمي در اين

المللـي بـه زنـدان        مگر آنکه يکي از آنها را دادگـاه جنـايي بـين           «: شخص ديگري گفت  

  » .بفرستد

  » .شوند بله، آنگاه متوجه مي«: آن آمريکايي ادامه داد

  . ز بودآلود و تحقيرآمي اين دو جملة آخر مزاح

  .صبرانه منتظر گسترش ناتو بودند کنندگان بيلدربرگ بي شرکت

تـرين راه بـه صـلح         کوتاه«: هاي وي با تأييد همگان روبرو شد، گفت         سخنراني که گفته  

را به عضويت اين ـ از جمله روسيه  ـ دائمي آن است که با حداکثر سرعت ممکن، همگان  

  » .سازمان درآوريم

                                                           
1. Kasimer Yost  
2. The Institute for the Study of Diplomacy 
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  .اي آن مطرح شده سؤالي دربارة هزينه

ها پرسيديد؟ دو جنگ جهـاني، کـره، ويتنـام و جنـگ               دربارة هزينه «: سخنران پاسخ داد  

تـر    هـا گذاشـت؟ صـلح بـسيار ارزان          خليج فارس چقدر هزينه روي دست آمريکايي      ] اول[

  » .است

حـصول اطمينـان از صـلح دائـم در سراسـر جهـان نيازمنـد                «: همين سخنران ادامه داد   

دهـي   د براي ِاعمال قانون است، يعني گسترش ناتو بايد بر اسـاس جهـت           سازوکاري نيرومن 

گرايـان متعـصب کـسي بـا آن      اي دارد که جز ملي اين کار سابقه. سازمان ملل ادامه پيدا کند   

  » .مخالفت نکرد

اي که به آن اشاره شد، نيروهاي سازمان ملل در بوسـني بـود کـه در آن سـربازان                        سابقه

لشکل سازمان ملل را پوشيدند و تحت فرمان فرمانده خارجي بودنـد            آمريکايي لباس متحدا  

  . داد که مستقيماً به شوراي امنيت گزارش مي

کردند که سازمان ملل همچون يک دولت         کنندگان بيلدربرگ ديگر باره تأکيد مي       شرکت

  .  آن را ِاعمال کندةجهاني ظهور کند که ارتش آن در سراسر جهان حضور يابد و اراد

 ميليـارد دالر بـه      ۱۸هاي برجستة بيلدربرگ خشمگين بودند که کنگـره پرداخـت             هچهر

  . هاي بزرگ در سال گذشته، تصويب نکرد المللي را، براي کمک به بانک صندوق بين

چگونه به کنگـره    «: تباري پرسيد  مردي فرانسوي در جريان بحث غيررسمي از آمريکايي       

  » .نبودمشکل کار قبالً اصالً دهيد از کنترل خارج شود؟ اين  مياجازه 

  » .دهندگان هستند  ما رأيةمشکل کنگر«: مرد آمريکايي پاسخ داد

رهبران کنگرة . به اين دليل است که ما ارتباط مستقيم کمتري داريم«: مرد فرانسوي گفت

  » .پذيرند شما ديگر دعوت ما را براي حضور در بيلدربرگ نمي

ها مـا کـامالً از        سال. دهندگان هستند   شکل اصلي رأي  باز هم م  «: مرد آمريکايي پاسخ داد   

انگيزند   دهندگان را برمي    راستي رأي   اکنون افراطيون دست  . حريم خصوصي برخوردار بوديم   

  » .پرسند و از اعضاي کنگره سؤاالت زيادي مي
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رئـيس  ) دمکرات از ايالت واشنگتن   (١به مدت چند دهه، رهبران کنگره از قبيل تام فولي         

رئـيس سـابق کميتـة      ) دمکـرات از ايالـت تگـزاس      (٢س نمايندگان، لويد بنـستن    سابق مجل 

بنستن بعداً در دولت کلينتون وزير      . کردند  بانکداري سنا و سايرين در بيلدربرگ شرکت مي       

  .کنندگان امسال قرار نداشت داري شد، اما در فهرست شرکت خزانه

 ٣رت بودند از سناتور سـام نـان       کننده، عبا  گزاران شرکت   در چند سال گذشته، تنها قانون     

البتـه آنهـا پـس از اعـالم         ــ    و يک عضو مجلـس نماينـدگان      ) دمکرات از ايالت جورجيا   (

  .بازنشستگي خود در نشست حاضر شدند

دهـد، مـا بـه     المللي پول نشان مي    طور که مسئلة صندوق بين      همان«: مرد فرانسوي گفت  

  » .حضور دوبارة آنها نياز داريم

آخر چگونه؟ اعضاي کنگره اکنون حضور در بيلدربرگ را خودکشي          «: آمريکايي پرسيد 

  » .کنند سياسي قلمداد مي

کنندگان هميشگي بيلدربرگ حضور داشتند، از جمله راکفلر، کيـسينجر و ِاولـين               شرکت

   ٥.، رئيس شرکت ِان ِام روچيلد و پسران از انگليس و اروپا٤دي روچيلد

، دستيار وزير   ٦مارک گراسمن : ات دولتي فرستاده بود   کلينتون مثل هميشه ترکيبي از مقام     

خارجه؛ ورنون جردن کوچک، مشاور ارشد افتخاري که مطالبات بيلدربرگ را مـستقيماً بـه         

داري؛ و کريـستين تـاد    مقام وزيـر خزانـه    دهد؛ الرنس سامرز، قائم     جمهور گزارش مي    رئيس

ور خـانم ويـتمن در نشـست        اين اولين حـض   . ، فرماندار نيوجرسي  )خواه جمهوري(٧ويتمن

  .دهد برايش برنامه داشتند بيلدربرگ بود که نشان مي

هاي برجستة قديمي حاضر عبارت بودند از پيتر کارينگتون، دبيرکـل سـابق               ديگر چهره 

                                                           
1. Tom Foley 
2. Lloyd Bensten 
3. Sam Nunn 
4. Evelyn de Rothschild 
5. N.M. Rothschild & Sons of Britain and Europe 
6. Marc Grossman 
7. Christine Todd Whitman 
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 ةناتو؛ پل الر، رئيس سابق زيراکس؛ و کنراد بلک، رئيس سابق و رسواي يک مجموعه نشري               

  .جهاني ديگرهاي  مختلف و رئيس يک رشته شرکت

 من نتوانستم به اين نشست رخنه کنم، اما نـه           ۱۹۹۸هاي گذشته، در سال       بر خالف سال  

داوطلبي که به دليل امنيـت جـاني و اقتـصادي بـيش از ايـن                . به اين دليل که تالش نکردم     

 مه با ماشين به پشت اين اقامتگـاه         ۱۵ صبح روز    ۲توانم وي را معرفي کنم، مرا ساعت          نمي

  .بري را گشته بودم روز قبل پشت ترن. بردقصرمانند 

به . رسد  هتل صدها متر از ورودي پشت فاصله دارد و راهي مستقيم از آن به دروازه مي               

تـصميم گـرفتم کـه از ايـن     . رسـيد  موازات اين راه، پرچيني داشت که ارتفاع آن به کمر مي     

ام با چراغ خاموش  ندهران. بري استفاده کنم پرچين همچون حفاظي براي نزديک شدن به ترن

  . متر در اين مسير پيش رفت۱۰۰حدود 

هـا     متر رفـتم، چـراغ     ۵۰اما وقتي حدود    . روي ديوار رفتم و ظاهراً کسي متوجه نشده بود        

ديگر سعي نکردم خـودم را پنهـان کـنم و بـه             . روشن شد و صداي روشن شدن خودرو آمد       

خاموش، به آرامي نزديک من آورد و مـن         هاي    ام خودرو را، با چراغ      راننده. سوي ديوار دويدم  

ها را    وقتي از ديدرس آنها دور شديم، چراغ      . وي با چراغ خاموش راه افتاد     . به داخل آن پريدم   

طبق قرار قبلي وارد رستوران و کافة کوچکي شديم که با خودرو فاصلة اندکي از               . روشن کرد 

بـري در اينجـا       نـستم کارکنـان تـرن     دا  من که مـي   . روي دور بود    بري داشت، اما براي پياده      ترن

  . کنند، آن هفته وقت زيادي را آنجا گذراندم تا منابع مناسبي پيدا کنم خستگي درمي

رو شد که ناچار شديم حـدود يـک سـاعت            هتالش من براي نفوذ با چنان شکستي روب       

  . ، درست سر وقت آمد منبع. تا زمان قرار فرابرسدـ  ۳تا ساعت ـ صبر کنيم 

دانستند اتفاقي شوم در  ها قبل مي  اين منبع نمايندة چند اسکاتلندي بود که از ماهدر واقع،

. ميهنان خود و جهانيان هـستند       گزاري هم   آنها شايستة سپاس  . بري در شرف وقوع است      ترن

هاي اين منبع است      خوانيد، حاصل گفته     بيلدربرگ مي  ۱۹۹۸بيشتر آنچه دربارة نشست سال      

  .بري ا داخل ترنهاي م ها و چشم گوشـ 
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  تدابير امنيتي   
 تدابير امنيتي بيلدربرگ همانند تدابير امنيتي در اجالس سران کشورهاست، اما امسال بدگماني            

توانـست از     حال، تمام تدابير امنيتي دنيا هم نمـي        با اين . کاري به حد اعال رسيد      دربارة پنهان 

  .کند به مردم ممانعت ۱۹۹۸هاي سال  رسيدن خبر بيلدربرگي

هـا را در      نگـار بيلـدربرگي      سال گذشته کـه ايـن حقيـر روزنامـه          ۱۵کم    در خالل دست  

آمريکاي شمالي و اروپا تعقيب کردم، آنها همواره از چهارشنبة هفتة ديدار، مکان برگـزاري               

 . کردند مينشست را قُرق 

.  کننـد گفتند که بايد صبح چهارشنبه هتل را ترک ديگر هتل ميهاي  مهمانپيشتر به همة  

کنندگان بيلدربرگ،    تا شب چهارشنبه، اين اقامتگاه از همة افراد، به غير از کارکنان و شرکت             

، زيـرا کارکنـان     آمـد   مـي دسـت   بـه   هـا، اطالعـات زيـادي         در اين چهارشنبه  . شد  ميتخليه  

  .شدند ميو مستقر آمدند  ميقراول بيلدربرگ  پيش

دانستم بايد پيش از اقامت       شدم و مي  بري     مه وارد ترن   ۱۳ چهارشنبه روز    ۱۱:۰۵ساعت  

مـاتيو  .  چند ساعت در آن حوالي منتظر بمانم       ٢ در شهر جيروان   ١خانة گلندريشاگ   در مهمان 

  .، مرا با ماشين خود به آنجا برد٣آپ ويکبراونينگ، سردبير و ناشر مجلة 

تعجـب  از اينکه دو مأمور پليس با لباس متحدالشکل در بدو ورود به استقبال ما آمدند،                

 بـه روي مـردم بـسته         بري اکنون به علت نشستي خـصوصي        آنها توضيح دادند ترن   . کرديم

  . است

  » آه؟ آيا نشست بيلدربرگ اينجاست؟«: من پرسيدم

  » .بله«: مأمور پليس با لبخند پاسخ داد

  .  کارت شناسايي خواستند آنها براي بررسي سابقه

فقط بايد راننـده را شناسـايي کنـيم؛         «: يدخواستم پاسخ دهم، که مأمور به ميان حرفم پر        

                                                           
1. The Glendrishag 
2. Girvan  
3. Wake Up 
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  » .شناسيم شما را مي

کرد، من که متوجه      طور که مأمور پليس گواهينامة رانندگي براونينگ را بررسي مي           همان

  » ام؟ من کي«: هاي روي ورقي در دست وي شده بودم، پرسيدم نوشته

  .لبخند زد

 » .اسم من جيم تاکر است« 

هـاي بيلـدربرگ      هاست به نشـست     دانم سال  مي. اليت  اسپاتز  بله، ا «: مأمور پليس گفت  

  » .آييد مي

  » .بله، اما خوشامدگويي آنها گرم نيست«

کردم  تصور مي. کند با شنيدن اين حرف، وي خنديد و گفت فقط از دستورها اطاعت مي

ه گـرا کـ   المللي  بيناي ز دستهمحافظت ا: کند که چه کار ميـ و متأسف بود  ـ دانست   که مي

  .استقالل کشورش را غصب کنندخواستند  مي

سـالم مـرا بـه ديويـد راکفلـر، هنـري          «: کرديم، گفتم   که اجباراً محل را ترک مي       درحالي

  » .برسانيدـ وي نيز اينجا خواهد بود ـ کيسينجر و توني بلر 

  .مأمور پليس لبخند زد و به نشانة خداحافظي دست تکان داد

گلندريشاگ يکـي از    . رو شديم   انگيزي روبه   اتفاق شگفت خانة گلندريشاگ، با      در مهمان 

هزينه در اين ناحيه است که فقط تختخواب و صبحانه در اختيار مسافران               صدها اقامتگاه کم  

  ).تلفن در اتاق نيست؛ دستشويي بيرون اتاق است (گذارد مي

 شـب   ٢خانه، گفتند شخصي به نام ريچارد گريو        ، مالکان مهمان  ١کيت و فيندلي مکينتاش   

وي وکيـل و    . بري رفـت    قبل مهمان آنها بود و براي توزيع مطالبي در نقد بيلدربرگ به ترن            

  . بوداليت اسپاتمشترک 

خانوادة مکينتاش گفتند پليس وي را بازداشت کرده، خودرو و خودش را گشته و محل               

                                                           
1. Kate and Findlay 
2. Richard Greave 
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ع را گريو، با خـاطري آزرده، بـه گلندريـشاگ بازگـشت و وقـاي      . بوداقامتش را سؤال کرده     

  .تعريف کرد

ي بيلدربرگ  وجو  جستانگيز بود که هر دو در         شناختم، و شگفت    من اصالً گريو را نمي    

امـا آنهـا    . بعداً گريو روايت خانوادة مکينتاش را تأييد کرد       . خانة گلندريشاگ رفتيم    به مهمان 

  .نگران بودند که بيلدربرگ به چشم توطئه به اين ماجرا نگاه کند

هايي را مسدود کرده بود       شناخت که شش ماه اخير ورودي       ايي را مي  فيندلي مکينتاش بنّ  

  . بود اين فقط بخشي از تدابير امنيتي. بسته باشدکه قرار بود در طول نشست بيلدربرگ 

 خبرنگاري ١ که نشست بيلدربرگ در جريان بود، پليس کمپبل توماس، مه۱۵روز جمعه 

بـا  . کرد، بازداشت کـرد   گزارش مي٢ديلي ميل ي  را که اين رويداد را براي روزنامة اسکاتلند       

  .داشتنداش  نگاهوي با خشونت برخورد کردند، به او دستبند زدند و هشت ساعت 

                                                           
1. Campbell Thomas 
2. Daily Mail 
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  ، پرتغال١سينترا
  

ها بود     سال البته.  طرح نظم نوين اقتصاد جهاني را اعالم کردند        ۱۹۹۹نخبگان جهان در سال     

  . آن در مرحلة تدوين بودةهاي اولي که طرح

  المللـي   گزاري ساختار مالي بـين      پيروزي در جنگ با يوگسالوي به هر قيمت و نيز بنيان          

 ۶هاي بيلدربرگ، در تاريخ       که شخصيت  درحالي. در صدر دستور کار بيلدربرگ قرار داشت      

 در  ٢تگاه سزار پـارک پنـا لونگـا       هاي محصور و محفوظ اقام      ، پشت ورودي  ۱۹۹۹ ژوئن   ۳ـ  

اي منتـشر کـرد کـه در آن           پرتغال تشکيل جلـسه داده بودنـد، سـفارت يوگـسالوي بيانيـه            

اين بيانيه مبتني بر حقايقي بود      . بيلدربرگ را عامل حملة بدون دليل به کشورش معرفي کرد         

  : نوشتماليت اسپات در ۱۹۹۹ مه ۱۰که من در تاريخ 

 شد و با اين کـار نقـش تعريـف      د که تهديدي محسوب نمي     ناتو به کشوري حمله کر     •

  .شدة خود را همچون يک سازمان دفاعي نقض کرد 

                                                           
1. Sintra  
2. The Caesar Park Penha Longa 
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 ناتو در جديدترين نشست سران کشورهاي عضو خود در واشنگتن اعالم کرد اکنـون            •

  .تواند در هر جايي از جهان وارد عمل شود و به خصوص از خاورميانه نام برد مي

جمهور فرانسه گفت ناتو فقط به دستور شـوراي            رئيس ، شيراک  در اين اجالس، ژاک    •

  .شود امنيت سازمان ملل وارد جنگ مي

دهد که ناتو اکنون ارتش جهاني سازمان ملل          رفته، اين امر به روشني نشان مي        روي هم 

در بايـد   اعتبـار خـود     بـراي   گفتنـد نـاتو       ديگر مي يکهاي بيلدربرگ به      اما شخصيت . است

 در عين حال، کلينتون در حال رايزني با فرماندهان نظامي           .ي پيروز شود  جنگ با يوگسالو  

فاصلة کلينتـون و بيلـدربرگ فقـط بـه انـدازة يـک       . آمريکا، دربارة طرح جنگ زميني، بود 

  .تماس تلفني بود

جمهور يوگسالوي، تقاضـاي نـاتو را         ، رئيس ١در همان روزي که اسلوبودان ميلوسوويچ     

ريزي بيشتر شـود، ماننـد کـشته شـدن صـدها نفـر در                 نع از خون  براي تسليم پذيرفت تا ما    

  .داد ، ناتو همچنان به عمليات بمباران هوايي ادامه ميها بيمارستانبمباران مراکز خريد و 

بيلـدربرگ بـه کمـک      . هاي تلفني برقرار شـد       بيلدربرگ با مسکو و بلگراد تماس      مقراز  

ني آن، در جنگي که آغاز کرده بود، پيروز         عامالن خود يعني سازمان ملل و ناتو، ارتش جها        

  . شد

 ۱۹۹۶ خبرگزاري يوگسالوي اعالم کرد بيلدربرگ جنگ در بالکان را در سـال              ٢تانيوگ

اين خبرگزاري به نسخة . روز و قطعي کرد طراحي و پارسال در نشست خود در اسکاتلند به

  . استناد کرد٣وويسکايوگسالويايي مجلة 

نگار مستقل آمريکايي اين گروه را برمال و رهبـران آن را              زنامه نوشته بود که رو    وويسکا

  .شناسايي کرده بود

در اين نشريه آمده بود که بـر اسـاس طـرح اصـلي جنـگ، نخـستين اقـدام بازداشـت                      

                                                           
1. Slobodan Milosevic 
2. Tanjug 
3. Vojska  
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 تا واکنش شديدي را برانگيزد که بتوان از آن براي            ها بود   کاران جنگي از ميان صرب      جنايت

آميزي را برانگيزد، به      ناتو که نتوانست واکنش مخاصمت    . کردتوجيه ورود به جنگ استفاده      

  .هر صورت دست به حمله زد

داري ايـن کـشور، در نشـست     ، عضو پارلمان انگليس و وزير سابق خزانه   ١کنت کالرک 

  . جديدي شده بود المللي  بيلدربرگ خواستار ساختار مالي بين۱۹۹۹سال 

اي اصـلي      بايد سه واحد پـولي منطقـه       کالرک به همکاران بيلدربرگي خود گفت جهان      

وي گفت انگليس به    . يوروي اروپا : در جريان است  اکنون  نخستين واحد پولي    . داشته باشد 

کالرک خاطرنشان کرد کـه بهتـر اسـت انگلـيس           . واحد پول مشترک اروپا خواهد پيوست     

رک از  کـال . تر شـود    شاهد تضعيف ارزش پوند باشد تا استفاده از پول مشترک برايش آسان           

وزيـر انگلـيس از       کار و مخالف پارلمان است که همراه با توني بلر، نخست            اعضاي محافظه 

حزب کارگر و ديگر عضو گروه بيلدربرگ، خواهان واگذاري بيشتر اسـتقالل انگلـيس بـه                

  .اتحادية اروپا شد

بـا  . به گفتة کالرک، گام بعدي ابداع واحد پول بزرگ منطقة دوم در نيمکرة غربي است              

پانامـا، در سـال     . آيـد   پديـد مـي   » ٣آمريجو« اقتصاد کشورهاي آمريکاي التين،      ٢الري شدن د

آرژانتـين و برزيـل نيـز       . ، پول خود را رها کرده و به استفاده از دالر روي آورده بـود              ۱۹۹۴

کنند، هر چند که در حال مذاکره بـا شـوراي فـدرال               جانبه از دالر را بررسي مي       استفادة يک 

ر آن زمان، کالرک ابراز اميدواري کرد که پـول مـشترک نيمکـرة غربـي بـه                  د. رزرو هستند 

وي افزود واحد پولي مشترکي بايد براي منطقة آسـيا ـ اقيـانوس    .  به واقعيت بپيوندد زودي

 .آرام ابداع شود

کنند که قبالً در جهان ايـن همـه           به سختي باور مي    کالرک در بيلدربرگ گفت نسل بعد     

  . هر کشور پول خاص خود را داشتواحدهاي پولي بود و

                                                           
1. Kenneth Clarke 
2. Dollarization  
3. Amerijo  
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ي هـا   سـازمان ، که کالرک از آن صحبت کـرد، شـامل تأسـيس               بخشي از ساختار جديد   

وي خواسـتار تعيـين وزيـر       . وفراز سه واحد پولي اصلي بـود         براي مواجهه با نشيب     فراملي

  . در سازمان ملل شد دارايي جهاني

اي نوظهور، که بـه هـيچ         پولي منطقه القول بودند که واحدهاي       همکاران بيلدربرگ متفق  

 خواهد  گرايي و مفهوم کهنة استقالل اي در از بين بردن ملي  کشوري تعلق ندارد، نقش عمده    

  .داشت

 و بازارهـاي     هـايي دربـارة اقتـصاد جديـد         بخش اعظم اين سخنان در چارچوب بحـث       

تور کار رسمي هايي که در دس ديگر موضوع. از دستور کار بودبخشي  مطرح شد که  نوظهور

 و سياست  قرار داشت، عبارت بود از رابطة بين آمريکا و اروپا در دوران تغيير، سياست اروپا

  .آمريکا

 و دميتـري    ١ليليـا شويـسو   : بار، دو نماينده از روسيه شرکت کـرده بودنـد           براي نخستين 

ي در  مقـر بنيـاد کـارنگ     . ، که هر دو از دفتـر بنيـاد کـارنگي در مـسکو آمـده بودنـد                 ٢ترنين

، رئيس  ٣جسيکا متيوز . اند  هاي دور بازوي بيلدربرگ بوده      آمريکاست و شعبات آن از گذشته     

  .المللي کارنگي، به نشست بيلدربرگ برگشت مؤسسة صلح بين

هـايي    سـازمان از طريق   ) عمدتاً از آمريکا  (ها اطمينان داشتند که دالرهاي بيشتري         روس

  .ي وارد اقتصاد نابسامان آنها خواهد شدالمللي پول و بانک جهان مانند صندوق بين

شماري به اين منظور به سينترا آمـده بودنـد تـا بـشنوند کـه                  گذاران بي   راکفلر و سرمايه  

شوند که بـه کـشورهاي داراي         هايي مي   دار پرداخت سود وام     پردازان آمريکايي عهده    ماليات

  . اند بحران اعتباري اعطاء کرده

ريکا، رهبـران بيلـدربرگ اظهـار اطمينـان کردنـد کـه             در خالل بحث دربارة سياست آم     

کردنـد کـه      آنها به اين نکته اشاره مي     . همچنان کنترل کاخ سفيد را در دست خواهند داشت        

                                                           
1. Lilia Sheviso 
2. Dmitri Trenin 
3. Jessica Mathews 
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خواه خواهد بود، پسر  جورج دبليو بوش، فرماندار تگزاس که احتماالً نامزد حزب جمهوري  

  . جانبه است يون سهجمهور سابق و از اعضاي کميس جورج اچ دبليو بوش، رئيس

، چگونه خواهـد    و نامزد احتمالي حزب دمکرات    جمهور    اما وضع ال گور، معاون رئيس     

بـا وي  ] کلينتـون  [پـدرش «: آميزي گفـت  بود؟ يکي از اعضاي بيلدربرگ با پوزخند اطمينان  

  » .صحبت کرده است

 نفوذ  هاي رياست جمهوري دوايت آيزنهاور بر کاخ سفيد         در حقيقت، بيلدربرگ از سال    

انـد و    کم يکي از اين دو گروه بـوده         بيشتر رؤساي جمهور عضو دست    . مستقيم داشته است  

اند تـا دسـتورهاي خـود را دريافـت            هاي بيلدربرگ فرستاده    تهمة آنها نمايندگاني به نشس    

  .کنند

  

  كند  ابداع مي بيلدربرگ ساختار مالي
، براي ابـداع سـاختار      ۱۹۹۹ل  کنت کالرک نمايندة پارلمان انگليس گفت بيلدربرگ، در سا        

  .کند  فعاليت مي مالي جهاني

آوري دربـارة گـروه      کالرک در حضور پنج گزارشگر در واشنگتن با صـراحت تعجـب           

سري بيلدربرگ صحبت کرد و اين در حالي بود که مدت کمـي بـه گـشايش نشـست، در                    

  .در سينترا، مانده بودها  نگهبان درهاي بسته در پناه  پشت

 بيلدربرگ رهبـران سياسـي و اقتـصادي را بـراي مـذاکرات غيررسـمي و               کالرک گفت 

هاي زيادي دربارة بهبود ساختار مـالي جهـاني           بحث«: وي افزود . آورد   گرد هم مي    غيرعلني

  » .شود مطرح مي

 است که در چارچوب آن، آرژانتين و         به گفتة کالرک موضوع مورد بحث، دالري شدن       

. کنند  ه نفع دالر آمريکا، پول خود را از گردونه خارج مي          ساير کشورهاي آمريکاي جنوبي ب    

  آيا اين به معناي آغاز واحد پولي مشترک براي نيمکرة غربي و سپس جهان است؟

 اي  کنم در آينـده     فکر مي . روزگار عملي کردن اين فکر فرا رسيده است       «: کالرک پاسخ داد  
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  » .دادحتم دارم که چنين چيزي رخ خواهد . نزديک اتفاق بيفتد

ها نبايد از اين که دالر پول مشترک نيمکرة غربي شـود،              آمريکايي«: وي خاطرنشان کرد  

د زيرا پاناما دالر را به جريان انداخته است و دالرهـايي کـه در داخـل ايـاالت                   نبيمناک باش 

دسـت   بـه  متحده در جريان است، بيش از دالرهايي است که در خـارج ايـن کـشور دسـت       

  » .شود مي

جانبـه    ها قبل هدف گروه بيلدربرگ و کميسيون سـه          دهاي پول ملي از مدت    حذف واح 

بـرد و زمينـه را بـراي     بوده است، زيرا اين کار نه فقط نماد مهمي از استقالل را از بـين مـي   

کند، بلکه از آنجايي که فدرال رزرو دالر را براسـاس             رؤياي تأسيس دولت جهاني آماده مي     

. کند، اين پول براي مالکان فدرال رزرو بسيار سودآور اسـت            يپردازان منتشر م    بدهي ماليات 

  .فدرال رزرو متعلق به بخش خصوصي است

کنند، از اين همه پول ملي در         وقتي نوادگان ما به گذشته نگاه مي      «: کالرک يادآوري کرد  

هـاي ملـي در دسـتور کـار نشـست             وي ادامه داد مسلماً حذف پول     »  کنند  جهان تعجب مي  

  .واهد بودبيلدربرگ خ

به گفتة وي، . دارد وي گفت انگليس به نفع يورو، پول مشترک اروپا، از پوند دست برمي

تر شود  اين نمايندة پارلمان ابراز اميدواري کرد که پوند ضعيف»  .شده است يورو کاري تمام«

  . تر شود تا دورة گذر از آن مطبوع

  . کردمعرفي   مجلس عوامکالرک، خود را رهبر جناح طرفدار اتحادية اروپا در 

  

  هاي تبليغاتي بيلدربرگ، پيشگام شادي براي نظم نوين جهاني بوق
که سازمان دارد ، کلينتون با جسارت دکترين بيلدربرگ را مطرح کرد که قصد ۱۹۹۹در سال 

اين موضوع  . ملل به دولتي جهاني با ارتشي جهاني، براي ِاعمال دستورهاي خود، بدل شود            

تا زمان کلينتون، رهبران .  درج شد تا همه بخوانند، اما بسياري در خواب بودندها در روزنامه

جمهور با جسارت     اما رئيس . شدند  کاري خواهان تأسيس دولت جهاني مي       جديد با مالحظه  
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  .صحبت کرد و کسي هم وي را به چالش نکشيد

، در  ۱۹۹۹ ژوئـن    ۲۲کلينتون در اروپا، مدت کوتاهي پـس از نشـست بيلـدربرگ، روز              

نظر از اينکه در آفريقا، اروپاي مرکزي يـا           صرف«: وي وعده کرد  . نشست ناتو سخنراني کرد   

گناه را تعقيب کنند و بکوشند براي نژاد،          کنيد، اگر شهروندان بي     هر جاي ديگري زندگي مي    

باشد، مـا جلـوي   ما خاستگاه قومي يا دين، آنها را بکشند، و اگر توقف آن در حيطة قدرت             

  » .خواهيم گرفتآن را 

اي علني در نشست سران کـشورهاي عـضو نـاتو، در              اين سخنراني متعاقب ايجاد رويه    

، در واشنگتن بود که در نشست بيلدربرگ در سينتراي پرتغال، در ژوئن همان              ۱۹۹۹آوريل  

ناتو به اين حقيقت اعتراف کرد که مأموريت ذکرشدة خود را در جايگاه             .  شد  سال، پيگيري 

 سـال، بـه کـشور       ۵۰ دفاعي نقض کرد و در تنها عمليات جنگي خود، ظـرف             يک سازمان 

  .مستقل يوگسالوي هجوم برد، کشوري که متضمن هيچ تهديدي نبود

در نشست يادشدة سران کشورهاي عضو ناتو، رهبران ناتو گفتند اکنون از اختيار عمل و 

در . ت سـازمان ملـل  اما فقط به دستور شوراي امنيـ ـ برخوردارند  حضور در سراسر جهان 

در اين نشست به ناتو دستور داده شد .  شدنشست بيلدربرگ براين امر تأکيد و از آن تجليل      

هاي خود را کمتر کند و جنگ را به پايان برساند، جنگي که باعث سـرافکندگي                  درخواست

  .شده بود

 ۱۹۹۹ ژوئـن    ۲۷ در بيلـدربرگ، در سـتوني کـه          واشنگتن پست جيمي هوگلند نمايندة    

  . وشت، اين تحوالت را ستودن

اند در    ها آماده   دهد که در آن آمريکايي      اي را مي    جمهور قول آينده    رئيس«: هوگلند نوشت 

جمعي نژادي يا قـومي را در داخـل يـا خـارج از                که بتوانند جلوي کشتارهاي دسته      صورتي

  » .مرزهاي کشورهاي ديگر بگيرند، با قدرت نظامي مداخله کنند

بيند که اياالت متحده فعاالنه با سـازمان          اي را مي    وي آينده «: ن رويه گفت  وي با تأييد اي   

جمعي سياسـي را      کشان دسته   کند تا جلوي آدم     المللي همکاري مي    ملل و ساير نهادهاي بين    



 المللي گران بين توطئه  ■  ۲۲۴

 

  » .دهد ميوي نظم جهاني نويني را وعده ... بگيرد و آنها را مجازات کند 

، جسورانه و صـحبت ايـشان بلندپروازانـه         جمهور  عمل رئيس «: هوگلند در ادامه نوشت   

. اقدام نظامي را از بين برده است و موانع جنگ با يوگسالوي، مرزها«وي گفت »  .بوده است

  » . حمايت کنگره و مردم استةاين شايست«: هوگلند افزود

طـور کـه در       همـان . رفـت   در اين حال، بخش ديگري از دستور کار بيلدربرگ پيش مي          

 ميليارد دالر بـه     ۵/۴ ماه، با پرداخت     ۱۸المللي، بعد از      ده شد، صندوق بين   نشست سينترا وع  

 ۳۰، روز   ١وزير وقت روسـيه سـرگئي استپاشـين         اين قرارداد را نخست   . روسيه موافقت کرد  

  .ژوئن، در مسکو اعالم کرد

  

  شود ميميسر كار گروهي نفوذ به بيلدربرگ با 
 ۷۰ زيباي کوهستاني واقـع در  ةدر اين ناحيکار گروهي باعث شد تا سد ورود به بيلدربرگ  

با خودروي دونفرة گروه تلويزيـوني کـه از ليـسبون آمـده             . شکسته شود  کيلومتري ليسبون 

بودند، از هتلي که در آن اقامت داشتيم به سزار پارک پنا لونگا، که بيلدربرگ هـر روز آنجـا              

  . گشتيم رفتيم و برمي داد، مي تشکيل جلسه مي

نامـة   ، کـه اخبـار بيلـدربرگ را در هفتـه        ٢چنين براي مالقات با پل الکمـن      ما سه نفر هم   

  . رفتيمليسبون داد، به  زبان نيوز به خوبي پوشش مي انگليسي

گروه تلويزيوني انگليسي که براي کسب اطالعات بيشتر دربارة بيلدربرگ، يـک روز را              

ي ا رسانه اسامي خودشان و در واشنگتن با من سپري کرده بودند، در ابتدا موافقت کردند که     

اما . چاپ شودـ کند   که براي سراسر کشورشان برنامه پخش ميـ کردند   که براي آن کار مي

هاي بيلدربرگ مصاحبه کنند، در       هاي آتي با چهره     از آنجايي که اميدوار بودند بتوانند، در ماه       

حاال .  مايک ياد کنم   تصميم خود تجديد نظر کردند و خواستند از آنها فقط با اسامي جان و             

                                                           
1. Sergei Stepashin 
2. Paul Luckman 
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 .١جان رانسون: توانم نام آن خبرنگار تلويزيوني را بگويم مي

اي براي توليد يک مجموعة ويژة شش قسمتي، بـا             ماهه ۱۸ ةاين گروه انگليسي در پروژ    

رانسون همچنين در حال نوشتن کتاب نامطلوبي بـه         . کرد  ، کار مي    موضوع نظم نوين جهاني   

شـد، کـه پـر از اشـتباهات و            بيلدربرگ و من مربوط مـي     آن به   ل   بود که چند فص    ٢آناننام  

  .هاي شخصي بود فحاشي

مايک نيز نگران بود که اگر همکاري ما برمال شود، قدرت بيلـدربرگ ورودشـان را بـه                  

   .اياالت متحده ممنوع کند

پس از سه روز تـالش بـراي يـافتن اقامتگـاه کارکنـان هتـل محـل برگـزاري نشـست                      

  . جه شدم آنها نزديک من هستندبيلدربرگ، متو

کننـد و     شناسد کـه آنجـا کـار مـي          کارمند پذيرش در سرسراي هتل گفت کساني را مي        

  .تواند آنها را نزد من بياورد مي

پـس از  . شوند شود، اخراج هم نمي شان اعالم نمي از پيش به آنها اطمينان دادم که اسامي     

  .  کمک زيادي کردندآن

 بـا   ،رو شد، زيرا بيلـدربرگ توانـست       ه با شکست روب   به جلسات ها براي نفوذ      اما تالش 

و استفاده از تمـام نيـروي         کشتنبه قصد    صدور دستور تيراندازي     ةدرباراخطار به نگهبانان    

  .اين هشدارها از چند منبع اعالم شد. ، همه را بترساند الزم

مکـان نشـست     را داده بودم که قـرار بـود مـرا بـا خـودرو بـه                  يترتيب مالقات با مرد   

فقط يک راننده را اجير کرده بودم . بيلدربرگ ببرد و در گذر از ديوار و جنگل همراهم باشد

اما عوارض طبيعـي پيرامـون پنـا لونگـا و           . که بيرون محوطة اقامتگاه بيلدربرگ منتظر بماند      

  . هاي آن حوالي مستلزم آن بود که کسي مرا همراهي کند پليس

ظـاهراً شـايعة دسـتور      . صلي گذاشتيم، راننده از من جدا شـد       پس از آنکه با هم قرار مف      

                                                           
1. John Ronson 
2. Them 
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  .  باعث شد وي در تصميم خود تجديد نظر کند تيراندازي به قصد کشتن

   دروغ بود؟ آيا دستور تيراندازي به قصد کشتن

زد،    ژوئن که در ورودي اقامتگاه بيلدربرگ قدم مـي         ۵ روز   نيوز، از مجلة    ١هرنان دي بير  

  .ا گفته بود چقدر تدابير امنيتي ضعيف استه به يکي از پليس

هـاي روي تپـه       سـنگ   به تخته ر پاسخ وي گفته بود که چنين نيست و          آن مأمور پليس د   

  .تيراندازهايي در امتداد اقامتگاه مستقر بودند اشاره کرد که تک

شـما همدسـت   ـ فهمنـد     ممنوع بگذريد، ميةوقتي از منطق«: اين مأمور پليس گفته بود

  » .ر هستيدجيم تاک

  

  گذارد  بيلدربرگ دام مي
، در پرتغـال،      بار ديگر، مأموران حفاظت نخبگان بيلدربرگ کاري کردند که من در تعطيالتم           

اما اين باعث نشد من از منابع پشت ديوارهاي محصور نشست، اطالعات کسب  . تنها نباشم 

  .نکنم

د، تعجب کردند که نگهبان کردن گزارشگراني که از لندن آمده بودند و با من همکاري مي

فقط به ما اجازه داد، روز اول ژوئن، وارد اقامتگاه سزار پارک پنا لونگـا شـويم، کـه تقريبـاً                     

اين دو گزارشگر تلويزيوني، مايک و رانسون، و من انتظار داشتيم که طبق معمول . خالي بود

هـا مـستقر      دي ورو ةپليس، نيروي نظامي و نيروهاي امنيتي خصوصي زيادي در اطراف هم          

در کنار استخر نهار خورديم، اما ظاهراً کارکنان عبوس اقامتگاه از نشستي بزرگ             . شده باشند 

  . ما که گيج شده بوديم، محل را ترک کرديم. خبر بودند بي

مايـک کـه    . طولي نکشيد که خودرويي مشکي ما را تعقيب کرد و اين معمـا حـل شـد                

درسـت بعـد از آن،      .  آن خودرو از کنار ما گذشت      کرد، کنار جاده توقف کرد و       رانندگي مي 

مايک به حرکت ادامه داد . تر از ما توقف کرد  متر عقب۳۰۰خودروي مشکي ديگري حدود 

                                                           
1. Hernan De Beer 
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مايک بار ديگر توقـف کـرد و ايـن خـودرو هـم              . و خودروي يادشده نيز به حرکت درآمد      

 و خـودروي    مايک دور زد و در جهت مخالف حرکت کـرد         .  متر جلوتر ايستاد   ۱۰۰حدود  

  . مزبور نيز همين کار را کرد

مايک توقف کرد و آن خودرو      . در سمت راست، ديوار اقامتگاه سزار پارک پنا لونگا بود         

  . هم توقف کرد

. کننده فيلم گرفتم    من از خودروي تعقيب   . مايک، از دور، از سزار پارک فيلمبرداري کرد       

. بـا مـن از سـرگرفت      را  نگتن آغاز شـده     اي طوالني، که در واش      آنگاه رانسون ادامة مصاحبه   

  .کننده فيلمبرداري کرد مايک هم از خودروي تعقيب

کننده همچنان تا چند کيلـومتر داخـل شـهر سـينترا مـا را دنبـال کـرد تـا اينکـه                         تعقيب

گزارشگران قانون شکني کرده و نزديک به يک بريدگي توقف کردند تا بتوانيم در صـورت                

کننده نزديک شد و    مأمور پليس به خودروي تعقيب    . رکت کنيم لزوم در يکي از دو جهت ح      

  .وي با پليس صحبت کرد و اجازه گرفت که بماند. به او اشاره کرد که حرکت کند

. IZ ـ 02 ـ 53:کننده نزديک شديم و شمارة آن را ديديم ما سه نفري به خودروي تعقيب

د را نشان داد و فرياد کشيد کـه از     رانسون کارت شناسايي خو   . ها باال بود و درها قفل       پنجره

کننـده دسـت      شـخص تعقيـب   . کنند  آيد و پرسيد چرا ما را تعقيب مي         تلويزيون انگليس مي  

  . تکان داد، اما چيزي نگفت

رانسون رفت تا ببيند    .  کيلومتر ديگر ما سه نفر را تا هتل محل اقامت دنبال کرد            ۹وي تا   

شديم، گشتي در شـهر زديـم و          که تعقيب مي    حالي  اند و من و مايک، در       که آيا اتاق را گشته    

  .به هتل بازگشتيم

. رو منتظر ماند کننده خودرو را در خيابان کنار هتل متوقف کرد و در پياده شخص تعقيب

هاي هتل باال رفتم، از نزديک استخر         از پله . رسيد   ساله به نظر مي    ۳۰چرده بود و حدوداً       سيه

شـخص  . هاي درختان گذاشتم و دوربينم را بين شاخه  که سمت راست قرار داشت، گذشتم       

  .کننده به پشت درختي دويد و ما بازي قايم باشک را شروع کرديم تعقيب
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مرد کوشـيد  »  .زود باش، لبخند بزن عزيزم  «: دادم، گفتم   طور که دوربين را تکان مي       همين

اخواسته باز شد و    اي کوتاه، صورت عبوسش به پوزخندي ن        اين کار را نکند، اما براي لحظه      

  .بعد دوباره به حالت اول برگشت

چند ساعت بعد که با قرار قبلي به هتل ديگري رفتم کـه يـک کوچـه فاصـله داشـت،                      

  .کننده رفته بود خودروي تعقيب

. خبـر دادنـد  دو مزاحم ديگر در سرسراي هتـل  از وقتي رانسون و مايک نزد من آمدند،  

  » .توان تشخيص داد از رفتارشان مي«: ک توضيح دادچگونه دانستند آنها مزاحم هستند؟ ماي

اصـالً بـه آنهـا نگـاه     . يکي از هتل رفتيم، اول رانسون، بعد مايک و دست آخر مـن   يکي

 ۳۰نکردم، اما از گوشة چشم متوجه شدم که يکي از آنها مردي با موهاي مشکي و حـدوداً                

  . نبودکنندة قبلي اما او تعقيبـ تر است  ساله و ديگري مردي مسن

. اي رفتم که يک کوچه با هتل فاصـله داشـت            بدون آنکه به پشت سر نگاه کنم، به کافه        

پس از پنج دقيقه، ناگهان به      . ميزي نزديک به عقب سالن گرفتم و به در ورودي پشت کردم           

  . تر چند ميز دورتر نشسته است پشت سر نگاه کردم و متوجه شدم مزاحم جوان

مزاحم همچنان عبـوس   . حم به نشانة دوستي دست تکان دادم      لبخند زدم و براي اين مزا     

  .بود

  .مزاحمان خيلي مؤدب نيستند
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  بروكسل، بلژيك
  

اي در پيش گرفت و از حضور جيمـي لـي هوگلنـد از                بيلدربرگ امسال انضباط سختگيرانه   

برگ در مـوارد نـادر اعـضاي دردسرسـاز را کنـار             بيلـدر . واشنگتن پست جلـوگيري کـرد     

، درگيـر رسـوايي     ۱۹۵۰گذارد، مانند اولين رئيس آن شاهزاده برنارد از هلند که، در دهة               مي

  .فساد در ماجرايي شد که شرکت هواپيماسازي الکهيد نيز در آن دست داشت

نـابع  در نشست امسال بيلدربرگ در شاتو دو لک، نزديک بروکسل پايتخـت بلژيـک، م              

يکي از داليل کم شدن تعداد آنها در سال جاري بـود، امـا      جلب توجه کمتر،    آگاه گفتند که    

ماننـد مـورد جيمـي لـي هوگلنـد از روزنامـة       ـ بود  بيشتر انضباط برقراري علت اصلي آن، 

  .واشنگتن پست

. ، از اعضاي پروپاقرص و منظم بيلـدربرگ بـود         واشنگتن پست  دستيار سردبير    ،هوگلند

کاترين، مادر وي کـه اکنـون       . کرد  هاي بيلدربرگ به دونالد گراهام کمک مي        نشستوي در   

 واشـنگتن پـست   مرده است، پيش از مرگ کنار کشيد و دونالد جاي وي را در سمت ناشر                
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 ژوئـن  ۳ تـا  ۱اکنون در نشست ساليانه، هوگلند، در طـول روزهـاي آخـر هفتـه از            . گرفت

  . ، غيبت آشکاري داشت۲۰۰۰

هـاي خـود در سـتون نظريـات      هاي بيلـدربرگ را در نوشـته   ادارانه سياستهوگلند وف 

هايي نوشته بـود کـه از نفتـا، سـازمان جهـاني               شناسي ستون   وي با وظيفه  . کرد  منعکس مي 

کرد تـا نـشان دهـد ايـن سـازمان ارتـش               تجارت و تهاجم ناتو به يوگسالوي حمايت مي       

ه بيلـدربرگ پنهـاني معـين کنـد،         سازمان ملل شده است و در سراسر جهان، و نقـاطي کـ            

  . يابد حضور مي

که وي آن سال در نشست      کرده بودند   ، کارکنان دفتر هوگلند اعالم      ۲۰۰۰در اوايل سال    

 مـه، در  ۲۱ کارکنان بيلـدربرگ علـت ايـن امـر، روز          ةاما به گفت  . کند  بيلدربرگ شرکت نمي  

  .، معلوم شدواشنگتن پستستون منتشر در 

بل، از کنگره خواستار تصويب روابط عادي تجاري دائمي با چين ها ق بيلدربرگ از مدت

کمونيست شده و آن را گامي مهم براي ورود اين کشور به سازمان جهاني تجارت و ايجاد                 

دانـست امـسال در نشـست          مه، هوگلند کـه مـي      ۲۱اما روز   . يک دولت جهاني خوانده بود    

آيا کنگره روابط عادي تجاري دائمي      کند، اين سؤال را مطرح کرد که          بيلدربرگ شرکت نمي  

  .ماند کند يا قدري منتظر مي را تصويب مي

  .بيلدربرگ قصد نداشت منتظر بماند

هوگلند ابتدا به اين نکته اشاره کرد که روابط عادي تجاري دائمـي، رأي بـه چگـونگي                  

ه گرايـان مغـاير بـود کـ         اين با اسـتدالل جهـاني     . رفتار دولت چين با شهروندان خود نيست      

هـاي   شود و اينکـه سياسـت   تجارت با چين به نوعي باعث مهرباني بيشتر دولت با مردم مي  

  .شود داخلي کشوري ديگر به نوعي به اياالت متحده مربوط مي

هوگلند همچنين با نگراني چين را يک تهديد نظامي خواند کـه مـصمم اسـت توانـايي              

اي حفظ کند و بـا ايـن کـار بـه              ههاي هست   پکن را براي حمله به شهرهاي آمريکا با موشک        

اين اسـت   جهانگرايي بيلدربرگ   دکترين  . گراي جهاني برخاست    مخالفت با ايدئولوژي نخبه   
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ها و ساير ابزارهايي که بـراي   که وانمود شود چين تهديدي نيست و نگراني از فروش رايانه    

  .مورد است ها کاربرد نظامي دارد، بي کمونيست

 مجلس بايد با استفاده از معيار امنيـت ملـي، دولـت را وادار               نمايندگان«: هوگلند نوشت 

کنند براي جلوگيري از شکست اين اليحه را پس بگيرد و بکوشد تا شرايط اسـتراتژيک و                  

  » .جزئيات تجاري مهيا شود

هوگلند نگفت که هرگز نبايد با چين قرارداد تجاري بـست، درخواسـت             وجود آنکه   با  

ه پيامدهاي نظامي، طبق معيارهاي بيلدربرگ، نافرمـاني تلقـي          وي براي تأخير و توجه وي ب      

  .شود مي

اخـراج  به اين علـت     توان گفت که آيا بيلدربرگ هوگلند را          نمي«: منبع آگاهي گفت  

کند يا آيا آنچه وي نوشت، عقيـدة واقعـي            دانست وي چه موضعي اتخاذ مي       ميکه  کرد  

نـد روز بيـشتر در بروکـسل        دانـست چ    خودش بود، زيرا قبل از نوشـتن آن سـتون مـي           

  » .نخواهد بود

نيويـورک  ، واشـنگتن پـست  ـ  هاي عمده اما وي خاطرنشان کرد مسئوالن ارشد روزنامه      

پـس از   ــ    هاي راديـو و تلويزيـوني       هاي خبري و شبکه     نامه  ، هفته لس آنجلس تايمز  ،  تايمز

نها هرگز کلمـة    به گفتة وي، آ   . کنند  ها شرکت مي    کاري در اين نشست     يادکردن سوگند پنهان  

رود از مواضـع      کننـد، امـا انتظـار مـي         نويسند يا وجود آن را تصديق نمـي          را نمي   بيلدربرگ

  .مناسب حمايت کنند

هوگلند با طرح موضوع پيامد نظامي قرارداد با چين و درخواست تأخير در تصويب اين 

سـت   از سيا  واشـنگتن پـست   تـرين انحـراف       ، نخستين و کوچک   ۱۹۵۴اليحه، پس از سال     

 .بيلدربرگ را رقم زد
  

  كنند هاي اروپايي به دستور بيلدربرگ حركت مي بانك
 ، در سراسر جهـان    ۲۰۰۰پس از صدور دستور بيلدربرگ مبني بر افزايش نرخ بهره در سال             
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بانک مرکـزي اروپـا نـرخ    وقتي .  به سرعت به اين درخواست پاسخ داد١بانک مرکزي اروپا 

  که در اختيار بيلـدربرگ     واشنگتن پست،  درصد افزايش داد و      ، نيم ۲۰۰۰ ژوئن   ۸پايه خود را،    

 فقـط پـنج روز از صـدور دسـتور بيلـدربرگ             ؛است، اين کار را اقـدامي جـسورانه خوانـد         

 ۲۵/۴هاي تجـاري را بـه         هاي بانک   تحليلگران گفتند اين افزايش، نرخ بهرة وام      . گذشت  مي

  .کند ، پول مشترک اروپا، کمک ميرساند که بسيار زياد است، اما به مشکل يورو درصد مي

بيلدربرگ خواستار افزايش نرخ بهره شد تا برسود مؤسـسات مـالي افـزوده شـود و بـا                   

دسـتمزدها   ،بيکـاري با افـزايش    . زا، بيکاري گسترش يابد     هاي اشتغال   گذاري  کاهش سرمايه 

  .يافت ميکاهش 

. ي اروپا همـراه بـود     اعالم افزايش نرخ بهره با تغييري فني در چگونگي کار بانک مرکز           

گيـرد، نـرخ      هاي عـضو بـراي دريافـت وام مـي           اين بانک به جاي تعيين نرخي که از بانک        

  .دهد که بيشترين بهره را بپردازند هايي وام مي کند و به بانک حداقلي را تعيين مي

، رئيس بانک مرکزي اروپـا، در اعـالم افـزايش نـرخ بهـره و سياسـت             ٢ويلم دويزنبرگ 

 خواند، که به گفتـة تحليلگـران، در زبـان مـبهم      ره، اين اقدامات را مساعدت    حداقل نرخ به  

  .بانکي حاکي از افزايش بيشتر نرخ است

 ايـن    کنـد   گران از گفتة دويزنبرگ مبني بر اينکه اين تغيير فني فضا را مساعد مـي                تحليل

ردازنـد،  هاي عضو، نرخ بيشتري از حداقل نرخ جديـد بپ           گونه برداشت کردند که اگر بانک     

  .توان از افزايش نرخ بهره در آينده اجتناب کرد مي

  . يافت رفت و اشتغال کاهش مي ها باال مي به هر حال، سود بانک

 ة در فرانکفورت آلمـان، ايـن اقـدام جـسوران          ٤ از گروه مالي گلدمن ساچه     ٣توماس ماير 

  .بانک مرکزي اروپا را ستود

                                                           
1. The European Central Bank (ECB) 
2. Willem Duisenberg 
3. Thomas Mayer 
4. The Goldman Sachs Group 
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، جـان   ۲۰۰۰در سـال    . کنـد   برگ شرکت مي  اي از گلدمن ساچه در بيلدر       هميشه نماينده 

عامل بانک مرکـزي اروپـا نيـز در      از اعضاي هيئت٢ رئيس و توماسو پادوآ ـ شيوپا ١تورنتون

  .نشست بيلدربرگ شرکت کردند

ايـن  . اگر اين افزايش نرخ مؤثر باشد، به نفع ثبات بها و يورو خواهـد بـود               «: ماير گفت 

  » .بدهندخطر هست که کنترل نرخ بهره را از دست 

نـرخ بهـره را   تـا  کنـد   تحليلگران گفتند نظام نرخ متغير به بانک مرکزي اروپا کمک مـي       

 برابر حجم ۱۰۰شود، هميشه  ميدرخواست ميزان پولي که از بانک مرکزي اروپا . کنترل کند

  .خواهد براي کنترل نرخ بهره به نظام مالي وارد کند پولي است که اين بانک مي

بانـک مرکـزي    [اساس نظام جديد، که بيـشتر شـبيه نظـام فـدرال رزرو              آنها افزودند بر    

شـود     درصد بهره بپردازند کـه باعـث مـي         ۲۵/۴است، متقاضيان موفق بايد بيش از       ] آمريکا

  .کنندگان بيشتر شود  ها و مصرف  دريافت وام براي شرکتةهزين

اين اقدام به   «: گفتمي  قدياي از وزارت خارجه و از منابع آگاه قابل اعتماد             مقام بلندپايه 

دهد با کنترل بانک مرکزي اروپا و توانايي خـود بـراي دسـتکاري نـرخ      بيلدربرگ اجازه مي 

اينکه اشـتغال و رفـاه بـاال باشـد يـا رشـد       ـ بهره، وضعيت اقتصادي را در اروپا تعيين کند  

هـاي   گيـزه البته به شکلي که به نفع انـ اقتصادي کاهش يابد و در نتيجه بيکاري ايجاد شود  

  » .المللي است گذاران بين خودخواهانة سرمايه

از طريـق کميـسيون   ـ بيني کرد اقدامات مشابهي در اياالت متحـده و کانـادا و     وي پيش

  .در ژاپن و ساير کشورهاي آسيايي اجرا شودـ جانبه  سه

  » .شود  مربوط مييموضوع به کنترل جهان«: وي گفت

  

  خورد  خبري شكست ميبيلدربرگ در نبرد براي حفظ سكوت
 خبرنگاران و   داد؛  ميکه در آن ايالت به مطبوعات يارانه        کرد    ميبيلدربرگ مکاني را انتخاب     

                                                           
1. John Thornton 
2. Tommaso Padoa-Schioppa 
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بـا  . شـد   مـي رساني نادرست به راحتـي اجـرا          و کارزار وسيع اطالع   شدند    ميمردم مرعوب   

، خدشة قابل توجهي در تالش بيلدربرگ بـراي برقـراري سـکوت             ۲۰۰۰حال، در سال     اين

  . ري ايجاد کرديمخب

  که در بروکسل منتـشر     ،١دي مورگن  بلژيکي به نام     اي  اين پيروزي زماني رخ داد که نشريه      

هـاي    نگهبـان اول خود گزارشي دربارة نشست پنهاني بيلدربرگ در پناه          صفحة  شود، در     مي

 گزارش مفصل ديگري به همراه عکـسي از دو          ۷در صفحة   . مسلح در شاتودولک درج کرد    

 .دة بيلدربرگ در حال قدم زدن کنار درياچه چاپ شدکنن شرکت

 دربارة قُرق هتل پنج ستارة شاتودولک شـنيده  دي مورگن،، گزارشگر نشرية  ٢سو سامرز 

شود که اروپا و  مربوط ميهاي جهاني فوتبال  رقابتکرد موضوع به  و آمده بود، زيرا فکر مي

  .انگليس را دستخوش هيجان زيادي کرده بود

ولين، همکار من که به زبـان فرانـسوي و چنـد زبـان ديگـر مـسلط اسـت،                    کريستوفر ب 

دولک  چه کساني در شاتواي با عنوان  نامه وضعيت را براي دوشيزه سامرز توضيح داد و ويژه

نامه به قـدري خواهـان        اين ويژه .  منتشر کرده بود   اليت  اسپات به وي داد، که      اند؟  پنهان شده 

  .تمام شد و طرفداران ناچار شدند آن را تکثير کنندپيدا کرد که صدها نسخه از آن 

شان اطـالع دادنـد کـه بـراي تهيـة              همکارش به مجله   ٣دوشيزه سامرز و والتر دي بوک     

در اين حـال، ديگـر      . گزارش آنها روز بعد درج شد     . مانند  گزارش از بيلدربرگ در شاتو مي     

مکـاري کـرده بودنـد، بـار     هاي پيشين بيلدربرگ با من ه   خبرنگاران انگليسي که در نشست    

  .ديگر در بروکسل پديدار شدند و هر چه بيشتر اين نشست را گزارش کردند

ترين تدابير در بيلدربرگ به اجرا درآمد، و اين گروه از اقدامات امنيتـي                بار سخت   اما اين 

  .معموالً سخت خود نيز فراتر رفت

گاران را به کشوري اشتباه ها از واشنگتن شروع شد که بيلدربرگ کوشيد خبرن اين تالش

                                                           
1. De Morgen 
2. Sue Somers 
3. Walter De Bock 
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گراهـام، ناشـر    . شـود    گزارش کرد که نشست در فرانسه برگزار مي        واشنگتن پست . بفرستد

دانست اين دروغ است، زيرا وي در اين نشـست در نزديـک بروکـسل                  مي واشنگتن پست 

  .شرکت کرد

 شـد و از وي بازرسـي بـدني کـرد، گفـت              ١مأمور خشمگيني که مانع هربوتس ديـدير      

.  حـضور دارد   اليـت   اسـپات  مه اعالم شود،     ۱۸دانست وقتي جزئيات نشست       برگ مي بيلدر

  .  بين مردم مشتاق بازداشت شداليت اسپاتهاي  ديدير در حين توزيع نسخه

بيلدربرگ که پي برده بود محل نشست آن برمال شده است، کوشيد توجه خبرنگاران و               

  . کم مانده بود که موفق شوند.  کندطرفداران را به مقر ناتو در مرکز شهر بروکسل جلب

 مـه، بـا مـرد       ۳۰روز  . هـاي ابتـدايي وارد بروکـسل شـدم           مه، من براي بررسي    ۲۹روز  

الـشکل    برخوردي در هتل هيلتون هـم صـحبت شـدم کـه لبـاس متحـد                 سال و خوش    ميان

  .راه ـ به تن داشت و در اين هتل مستقر بود وشلوار راه کتـ بيلدربرگ 

برخي از افراد بيلدربرگ در شاتو خواهند بود، اما سـايرين بـه علـت               اين مرد گفت که،     

شوند تا  آنها هر روز به مقر ناتو برده مي. کنند در جاي ديگر اقامت مي)  اتاق۱۲۱(کمبود جا 

  .کارشان را انجام دهند

  » .مقر ناتو هدف شماست و موفق باشيد«: وي افزود

هـا پـالوده     را داشتم و با ليبـرال ٢ي فدرالمن که تجربة پوشش خبري سازمان امور ماليات 

هـاي وي بـاورکردني بـه نظـر           خورده بودم، تجربة کار با دروغگوها را داشـتم، امـا حـرف            

  . رسيد مي

. تالش ديگر براي پنهان ماندن اين بود که هتل را به نام سازمان بيلـدربرگ قُـرق نکننـد      

الً جا ندارد، گفـتم قـرار اسـت در          وقتي تلفن کردم که اتاق رزرو کنم و گفتند که شاتو اص           

هتل گفت هيچ گروهي به نام بيلـدربرگ جـا          . نشست گروهي به نام بيلدربرگ شرکت کنم      

                                                           
1. Herbots Didier 
2. The Internal Revenue Service 
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  .رزرو نکرده است

خـودم را همچـون يـک پلـيس     . بيلدربرگ بعد از قُرق محل، اسم خودش را اعالم کرد   

ليل نشست بيلـدربرگ    پرسيدم آيا تدابير امنيتي براي اين مکان به د         برخورد جا زدم و     خوش

  » .بله«: اتخاذ شده است، مأموران مخفي گفتند

آنجا کارمند  . باري که به شاتودولک رفتم، يک گردشگر معمولي اما مشتاق بودم           نخستين

د، نمان  شود، اما کساني که سر کار مي        هتل توضيح داد از چهارشنبه به بعد کارش متوقف مي         

هـاي هميـشگي بيلـدربرگ        کردن  اين مانند قرق  . زننددار به سينه ب     شناسايي عکس   بايد کارت 

همچنــين معلــوم شــد کــه شــاتو چنــدين ويــال دارد کــه بــراي اســکان کارکنــان و  . بــود

  .شود کنندگان ديگر استفاده مي شرکت

 مه وارد شاتو شود، اما مجبور شده        ۳۱بر اساس قرار قبلي، بولين توانسته بود چهارشنبه         

بولين به من در هتل هيلتون زنگ زد        . ل ژوئن آنجا را ترک کند     بود تا ظهر روز بعد يعني او      

کننـدگان را بـه       اند و چادري برپا شده است تا هويت شـرکت           مستقر شده ها    نگهبانو گفت   

  .هنگام ورود به شاتو پنهان کند

  . اما تالش براي جلوگيري از پخش اخبار نه در اينجا شروع شد، نه به پايان رسيد

 ها اين تماس.  زيادي با من داشت هاي  بروکسل يک ماه بود که تماس      اهل   ١مارک دلکور 

  کننـد،   از زماني شروع شد که فقط فهميده بود که تمام هواپيماها به سوي بروکسل پرواز مي               

هـاي    دلکور اين اطالعات را به رسـانه      . که مکان برگزاري نشست هنوز نامعلوم بود        درحالي

 نفـر ديگـر اطـالع دادنـد کـه معمـوالً             ۶۰دير بـه    همچنـين دلکـور و ديـ      . بروکسل نيز داد  

  .خواستند حضور داشته باشند مي

ها  مطبوعات و مردم از بيکاري و ساير مجازات. اند آنها مرعوب شده«: دلکور توضيح داد

تواند جلوي انتشار گزارش      دهد، مي   با توجه به آنکه دولت به مطبوعات يارانه مي        . ترسند  مي

  » .را بگيرد

                                                           
1. Mark Delcour  
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بري همکاري کـرده       با من در ترن    ۱۹۹۸، نويسندة آزاد اهل لندن که در سال         ١زدمين مير 

شـناخت، تلفـن    بود، به محض اينکه از راه رسيد به خبرنگاراني که در نشريات محلـي مـي            

  .کرد

. ميرز گفت در ابتدا همه از اطالع از محل برگزاري نشست بيلدربرگ هيجان زده بودند              

  . اند دادند که از پوشش خبري بيلدربرگ منع شدهاما يک ساعت بعد، همه توضيح 

کنـد، حتـي      قبالً پليس تهديد کرده بود اگر ميرز آنجا را ترک نکند، وي را بازداشت مي              

  .وي اين کار را نکرد و آنها هم وي را بازداشت نکردند. اگر وي خارج از محدوده باشد

همة مدتي که وي با لنز دوربرد مأموران امنيتي . اما کم مانده بود بولين دچار مشکل شود

  . گرفت، مراقب او بودند هاي برجسته عکس مي از چهره

خواستم عکس بگيـرم، مـانع    هر جا مي . کردند  سروپا مرا تعقيب مي     دو بي « : بولين گفت 

  » .توانستم آنها را جا بگذارم شدند، اما معموالً مي يم

بـود، دوربـين خـود را بـه طـرف      را جا گذاشـته   سروپاها بولين که، به قول خودش، بي  

  .  و کارل بيلت گرفت٢جورج سوروس

آنگاه، رئيس مأموران امنيتـي بلژيـک بـه سـمت مـن آمـد و گفـت اگـر                    «: بولين افزود 

  »  .رسم طور پشت سر مردم بدوي، حسابت را مي همين

. ها به رستوران کوچکي در گوشة مجتمع رفت تا بازداشت نـشود             بولين جلوتر از پليس   

  .نتظر تاکسي شد که وي را به ايستگاه قطار بردآنجا م

سيم   وقتي ايستاد، با بي   . مسلح به مسلسل بود    يها  نگهبانديدير گفت وي تحت تعقيب      

در آنجا وي متوجـه شـد کـه سـايت           . گفتند که سؤاالت خاصي از وي بپرسند      ها    نگهبانبه  

  .الم کرده بود در اينترنت زمان و محل برگزاري نشست بيلدربرگ را اعاليت اسپات

هـاي    کـه نـشاني   ــ    وي سه کارت بـه آنهـا داد       . آنها از ديدير کارت شناسايي خواستند     

                                                           
1. Damien Mears 
2. George Soros 
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  .آنها با مشقت همة آنها را نوشتند. متفاوتي داشتند

گراياني از مجارسـتان و سـاير کـشورها         در فرانسه و ملي    ١همچنين افرادي از جبهة ملي    

  .حضور داشتند

هميشه يک نفـر، امـا      .  شروع به بررسي اوضاع کردم      مه شروع شد که    ۲۹تعقيب من از    

  .گشتم، در کنارم بودند ي عمومي ميها مکانخيلي اوقات دو نفر، از کارکنان هتل وقتي در 

، مـدير مهمـاني و      ٢ شخصي به نام کريـستف وت       کنندة اصلي   بعداً معلوم شد که تعقيب    

  .شيدني بود، مدير غذا و نو٣بينست شخص ديگر آلن ون. کنفرانس هتل بود

روزي که بـولين هتـل را       تا صبح   بينست بعداً به مأموران امنيتي بيلدربرگ کمک کرد           ون

  .کرد، وي را اذيت کنند ترک مي

آنها در هنگام ترک هتل با صـداي بلنـد          . هتل چند مهمان باقيمانده را عصباني کرده بود       

خواب کـرده     ها را بي  کردند که مأموران پر سروصداي بيلدربرگ سراسر شب آن          اعتراض مي 

  .زد، زيرا نتوانسته بود بخوابد حساب اقامت خود سر باز مي مردي از پرداخت صورت. بودند

گـشت، و تمـام مـدت     کرد، در هتـل مـي   بولين در صبح روزي که بايد هتل را ترک مي         

بولين خاطرنـشان   . تر هتل را ترک کند      کارکنان از وي خواستند هرچه سريع     . شد  تعقيب مي 

کارکنـان هتـل از وي خواسـتند در اتـاقش           .  صبح ۱۱ه زمان ترک هتل ظهر است، نه        کرد ک 

  .بماند، اما وي از اجابت اين خواسته خودداري کرد

. با فرارسيدن زمان خروج، بولين در حين ترک هتل به شدت به اين رفتار اعتراض کـرد          

 عـذرخواهي پيـدا     تا آن وقت، آنها تبحـر زيـادي در        . کارکنان هتل بسيار عذرخواهي کردند    

  .کرده بودند

رساني نادرست، مرعوب و تهديدها، اخبار بيلـدربرگ منتـشر            اما به رغم تمام اين اطالع     

  .کنندگان آن عکس گرفتند شد و از شرکت

                                                           
1. The National Front 
2. Christophe Voet 
3. Alain Vanbinst 
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رسـاني،     مورگن و افزايش فشار بـر بيلـدربرگ بـراي اطـالع             پس از انتشار گزارش دي    

هـاي    همچنـين يکـي از ايـستگاه      . سرازير شدند نگاراني از سراسر اروپا به بروکسل         روزنامه

  .کنندگان بيلدربرگ پخش کرد اي طوالني دربارة ورود شرکت تلويزيوني فرانسه برنامه

آنگـاه  . کنندگان را در اختيـار مـن گذاشـت          منبعي آگاه در اتحادية اروپا فهرست شرکت      

 را آمـاده کردنـد       آن  خاصيت  زده اطالعية مطبوعاتي هميشگي و بي       کارکنان بيلدربرگ شتاب  

  .شناس نيز پيوست شده بود کنندگان وظيفه و فهرست شرکتخبر خاصي نبود مبني بر اينکه 
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  گوتنبرگ، سوئد





  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، سوئد١گوتنبرگ
  

اي را اتخـاذ کـرد تـا          سـابقه   ها، اقـدامات بـي      بيلدربرگ در پاسخ به توجه ناخوشايند رسانه      

آنها در  . ري آن پشت درهاي بسته نزديک گوتنبرگ در سوئد پنهان باقي بماند           گردهمايي س 

  .اي نزديک گوتنبرگ اقامت کردند ، واقع در جزيره٢کواليتي هتل استنونگس

 تأسيس دولت جهاني اقدام     ة، بيلدربرگ براي جلوگيري از فروپاشي برنام      ۲۰۰۰در سال   

. ريزي کرد   مداخله در خاورميانه برنامه   چشمگيري به عمل آورد و در عين حال براي نوعي           

مسلح برگزار کرده   هاي    نگهبانبيلدربرگ که همواره جلسات خود را در پناه تدابير امنيتي و            

 مه، نزديک گـوتنبرگ در  ۲۴ ـ  ۲۷ جهاني، از ةدر خالل نشست دولت ساينيز است، امسال 

  .زد شت ميگ بادن  س کواليتي هتل استنونگة پليس در محوطةسوئد، گروه ويژ

بـود، در امـالک   اليـت   اسـپات پليس سوئد کريستوفر بولين را، کـه آن زمـان خبرنگـار        

 کيلومتري برده و در آنجا رهـا        ۱۰، و با خودرو به محلي در فاصله          کرد خصوصي بازداشت 

                                                           
1. Gothenburg  
2. The Quality Hotel Stenungsund  
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  . اروپايي به مدت چند ساعت بازداشت شديخبرنگار. کرد

تي خصوصي و محافظـان شخـصي، بـه         تنش ميان بيلدربرگ و انبوه پليس، مأموران امني       

  .هاي قبلي من زياد بود هاي سوئدي بر اثر رايزني  رسانهةعلت پوشش خبري گسترد

هاي بيلدربرگ با  ها در خالل نشست     ها ساعت   ها، مجالت و راديوها و تلويزيون       روزنامه

  .من مصاحبه کردند

کردنـد تـا      مـي شمار زيادي از گزارشگران همکاري      . پوشش خبري هر روز مستمر بود     

 ةبيلدربرگ حتي زير فشار پوشش خبري خـصمان       . ها باشند    ساعته، مراقب ورودي   ۲۴عمالً  

حـال،   با اين . کنندگان و دستور کار خود سر باز زد         فهرست شرکت عرضة  نشريات بزرگ از    

  .کنندگان، با رؤيت، شناسايي شدند شرکت

  سـي   ربرگ در واشـنگتن دي    منابع آگاه در داخل بيلدربرگ و کساني که در محافل بيلـد           

 رويدادهاي پشت درهاي بسته عرضـه       ة، اسامي و اطالعات بيشتري دربار     داشتندوآمد    رفت

بـاالخره توانـست از داخـل ايـن اقامتگـاه فهرسـتي       با قبول خطر فراوان    منبعي آگاه   . کردند

  .نويس از اسامي و دستور کار در اختيارم بگذارد دست

در  وزير سابق کشور ميزبـان،     مان ملل به بالکان و نخست      ساز ةغيبت کارل بيلت، فرستاد   

هـاي برجـسته بيلـدربرگ بـود، در           ها از چهـره     بيلت که مدت  . بودمشهود  نشست آن سال    

  .در بروکسل شرکت کرده بودـ  ـ بازوي بيلدربرگ ١نشست انجمن اَسپن

حضور محمد نشاشيبي، وزير دارايي دولـت خـودگردان فلـسطيني بـه رياسـت ياسـر                 

رسـيه گزارشـي    .  شناسـايي کـرد    ٣ لبـدو  ة از مجل  ٢وي را روالن رسيه   . فات، برجسته بود  عر

 اليـت    اسـپات  پيگيري اخبار مربوط به بيلدربرگ توسط      ها   البي آزادي و سال    ةمفصل دربار 

  .تهيه کرد

آنها انتظار داشتند .  اروپا متالشي شودة، بيلدربرگ بيم آن داشت که اتحادي۲۰۰۱در سال 

                                                           
1. The Aspen Society 
2. Roland Rossier 
3. L’Hebdo 
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رهبر .  اروپا شده و يورو را به جريان انداخته باشدة عضو کامل اتحادي۲۰۰۱ا سال انگليس ت

ريزي براي کاهش چشمگير ماليات، يورو را دچار مشکل کرده بود،             جديد ايتاليا که با برنامه    

  .  دردسر آنها شده بودةماي

 بـا کمـک    در اياالت متحـده  گرا گرايان راست ترسيدند که ملي    ها همچنين مي    بيلدربرگي

 آمريکا ممانعت کنند؛    ة تجارت آزاد کشورهاي قار    ةکشورهايي مانند برزيل، از تشکيل منطق     

  . اجرا شود۲۰۰۵جمهور آمريکا، مطرح کرده و قرار بود در سال  اين پيشنهاد را بوش، رئيس

کـار دسـتور داد بـه      اروپا در حزب محافظهةبيلدربرگ با دستپاچگي به طرفداران اتحادي 

 ژوئن صورت رسمي پيدا کـرد، پـذيرش         ۷که پيروزي حزب کارگر در انتخابات       محض اين 

 اين طرح   ةدر آن زمان، دربار   . هاي خود قرار دهند     پول مشترک را در صدر فهرست اولويت      

  .به طور خصوصي با رهبران حزب کارگر مذاکره شده بود

سـابق  کـار پارلمـان انگلـيس و وزيـر        اين دسـتورها را کنـت کـالرک، عـضو محافظـه           

کالرک به کـارزار بيلـدربرگ      . کرد ميداري، ابالغ کرد که مرتب در بيلدربرگ شرکت           خزانه

  .براي تأسيس دولت جهاني عالقه زيادي داشت

در . خوانـد »  انتقام مگي«اي آن را  کننده  علت دستپاچگي بيلدربرگ چيزي بود که شرکت      

وزيـر سـابق      ت تـاچر، نخـست    که بيلدربرگ در آن اقامتگاه پنهان شـده بـود، مارگـار            حالي

  .کرد کار سخنراني مي انگليس، در گردهمايي حزب محافظه

تـرين موضـوع در ايـن انتخابـات، در واقـع              اساسي«: تاچر در گردهمايي آن سال گفت     

ـ ملتي آزاد و مستقل      ترين موضوع فرا روي کشورما اين است که آيا انگليس دولت            اساسي

شود، راه سـومي      نميدوال دوال   شترسواري  . شوددرال تجزيه   باقي بماند يا بايد در اروپايي ف      

  » .وجود ندارد و فرصت ديگري هم نيست

، با حزب کارگر توافق کـرده  ١کار و نامزد نخست وزيري آن، ويليام هيگ     حزب محافظه 

امـا در   . بودند که موضوع پيوستن به پول مشترک را از مباحثات انتخاباتي دور نگـاه دارنـد               

                                                           
1. William Hague 
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 بعدي پارلمان ةکاران استفاده از يورو را فقط براي مدت زمان فعاليت دور حافظهعين حال، م

کار، که     اروپا در حزب محافظه    ةاين امر براي حزب کارگر و طرفداران اتحادي       . کردند  رد مي 

داد کـه     ها در آن زمان نشان مي       سنجي  به اروپاي فدرال پايبند بودند، قابل قبول بود، زيرا نظر         

 اروپـا   ة انگليس با از دست دادن پوند يا واگذاري بيشتر اسـتقالل بـه اتحاديـ               دو سوم مردم  

بـراي  را  هـا     اذهان انگليسي خواستند تا     ميگرايان زمان بيشتري      المللي  اين بين . مخالف بودند 

  .آماده کنندپذيرش ابردولت و يورو 

کـرد  مخالفت صريح خانم تاچر به رغم سرزنش حزب متبوع وي، بيلدربرگ را مجبور              

هـاي   کار و کارگر دستور دهند يورو را در صدر فهرسـت اولويـت      به رهبران حزب محافظه   

خواستند ايـن موضـوع را از ابتـدا بـه رغـم مخالفـت                 آنها نمي . پس از انتخابات قرار دهند    

  . کردند دستشان رو شده است عمومي به پيش ببرند، اما احساس مي

 ةخوانـد کـه، دولـت سـاي         مي»  انتقام مگي «ا   خانم تاچر ر   ةبيلدربرگ به اين علت مداخل    

وي در قبـال    . جهاني مقدمات سـقوط وي را از مقـام نخـست وزيـري فـراهم آورده بـود                 

  . اروپا و پيوستن به پول مشترک مقاومت کرده بودةواگذاري استقالل کشورش به اتحادي

تـوني بلـر    . يـد البداهه خانم تاچر بـه مـزاح گراي         حال، آثار سخنراني نيرومند و في      با اين 

تقـسيم  کـه   وزير انگليس که عضو حزب کارگر بود، احساس کرد بايد استدالل کند               نخست

 ؛ اسـت  پرسـتانه   اروپا و دست برداشتن از پوند به نفع يورو اقدامي مـيهن        ةاستقالل با اتحادي  

  .استپوندي که مظهر استقالل 

 اروپـا   ةهاي اتحاديـ    حکاران، حزب کارگر را به علت حمايت از طر          هيگ، نامزد محافظه  

رهبر . ها در ميان کشورهاي عضو اتحاديه به باد انتقاد گرفته بود            سازي ماليات  براي هماهنگ 

هايي مانند ماليات بر ارزش افزوده         اروپا در نظر دارد ماليات     ةکار گفت اتحادي    حزب محافظه 

  .ي دهدونقل و لباس تسر را هماهنگ کند و آن را به محصوالتي مانند کتاب، حمل

حقوق و اختيارات زيادي از مردم انگليس بـا         «: هاي انتخاباتي گفت    هيگ در گردهمايي  

  » .شود انعقاد اين پيمان به ديگران منتقل مي
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زده در مقام محکوم کردن هيگ براي ايجاد رعب   و ليبرال شتابکارگزاران حزب کارگر

. هـا رد کردنـد      ن ماليـات  و وحشت برآمدند و وجود هر گونه طرحي را براي هماهنگ کرد           

  . اروپا نيز اين موضوع را انکار کردندةمقامات اتحادي

 گاردين چـاپ لنـدن      ة اروپا نشان داد که روزنام     ة مربوط به اتحادي    هيگ سندي درزکرده  

کـاران و     در آن سند اتهامات محافظـه     . هاي مالياتي توصيف کرد      اولويت ةآن را سندي دربار   

اننـد ماليـات حـاکم بـر حقـوق قابـل انتقـال بازنشـستگي و                 هـا، م    هماهنگي برخي ماليات  

   .بيني شده بود محيطي، پيش هاي زيست ماليات

 و ائـتالف    ١، بيلدربرگ نگران بود که ايتاليا با انتخاب سـيلويو برلوسـکني           ۲۰۰۱در سال   

  . اروپا شودة جديدي در اتحاديةکار وي باعث تفرق محافظه

 وي را ۲۰۰۱ مــه ۱۸بيلــدربرگ اســت، روز  کــه در اختيــار واشــنگتن پــست ةروزنامــ

  . خواند ترين چالش در برابر پول جوان يورو بزرگ

، بار ديگر در نشست بيلدربرگ در آن سال شـرکت کـرده             واشنگتن پست گراهام، ناشر   

  .بود

 زيادي از بيلـدربرگ و دسـتور کـار آن           ةبرلوسکني ميلياردر است، فاصل    آنکه    با وجود 

کنندگان بيلدربرگ،     شرکت ةاليات را وعده داده است که به گفت       وي کاهش چشمگير م   . دارد

  بيلدربرگ به عـالوه او را بـه علـت داشـتن عقايـد ضـدمهاجرت               . کند  يورو را تضعيف مي   

  .محکوم کرد

، از  )٣از ورمونـت   (٢آوري منتشر شده بود دالّ بر اينکه سناتور جيمز جفـوردز            خبر بهت 

بيلـدربرگ  . شوند  ها بر سنا مسلط مي      جه دمکرات خواه بريده است و در نتي      حزب جمهوري 

  .  آمريکا شودةها نهايتاً مانع از تشکيل اتحادي آمريکاييکوته بينانه گرايي  نگران بود که ملي

بوکنـاني باشـيم کـه      ] پـت [هـاي     زاده  حاال بايد نگران حرام   «: عضوي از بيلدربرگ گفت   

                                                           
1. Silvio Berlusconi 
2. James Jeffords 
3. Vt. 
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ها از تحقـق      ي تحت کنترل دمکرات   دهند تا در سنا     هاي کارگري مي     به دست اتحاديه   دست

  » . آمريکا ممانعت کنندة تجارت آزاد کشورهاي قارةمنطق

) دمکرات از ايالت کانکتيکـات    (١در چارچوب دستور کار رسمي، سناتور کريستوفر داد       

 ةاي دربـار    دقيقـه  ۹۰اي    مباحثـه  مـه،    ۲۶ شـنبه    ۸:۳۰کنراد بلک، غول مطبوعاتي، در ساعت       

  . تند داش دولت جديد آمريکا

جمهور آمريکا، براي ايجاد منطقـه تجـارت آزاد کـشورهاي قـاره               عملکرد بوش، رئيس  

. ابراز نوميدي کردند که وي پيمان کيوتو را رد کـرد           ها  سخنرانآمريکا ستايش شد، اما تمام      

  .اين پيمان جزء کارزار بيلدربرگ براي تأسيس دولت جهاني است

تـوان بـوش را بـه حمايـت از             ِاعمال فشار مـي    آنها همچنين اظهار اطمينان کردند که با      

  . واداشت که کنترل سازمان ملل را برجهان تقويت کند  گرم شدن زمينةپيماني در زمين

 هويت دفاعي امنيتي اروپـا      ةسپس ريچارد پرل، دستيار وزير دفاع آمريکا، بحثي را دربار         

جمهور آمريکـا   نب ريگان رئيس، از جا۱۹۸۰ ةپرل، در ده.  آغاز کرد ـ اروپا  و امنيت آمريکا  

 طرح بوش بـراي ايجـاد       ة، دربار ۲۰۰۱در سال   . هاي بيلدربرگ شرکت کرده بود      در نشست 

  . سپر موشکي بحث شد که به نتيجه نرسيد

هايي کـه ارتبـاطي بـه         کنندگان بيلدربرگ آنگاه براي صرف نهار و حصول توافق          شرکت

 بزرگ روي دودکـش   »  بي«که حرف   ـ   د شدن ٢دستور کار نداشت، سوار کشتي تفريحي اريک      

  .آن نوشته شده بود

»  تأثير آن بر آسيا و جهان     : خيزش چين «بعد از ظهر، کيسينجر رياست بحثي را با عنوان          

المللـي خـود بـه نـام کيـسينجر             بـين  ةکيسينجر از طريـق شـرکت مـشاور       . بر عهده گرفت  

القـول بودنـد کـه     متفـق همگـان  . ، منافع مالي وسيعي در چين کمونيست داشت  ٣اسوشيتس

اياالت متحد بايد همچنان به فعاليت ادامه دهد و حوادثي مانند سـاقط کـردن هواپيماهـاي                 

                                                           
1. Christopher Dodd 
2. Erik  
3. Kissinger Associates 
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اهميت گـشودن بازارهـاي     . المللي نبايد تأثيري در آن بگذارد       آمريکايي در قلمرو هوايي بين    

 بيلـدربرگ .  و هموار کردن مسير عضويت آن در سازمان جهاني تجـارت تأکيـد شـد                چين

خواه از ايالت     جهموري( ١تأکيد کرد که به خصوص به نفع سناتور داد و سناتور چاک َهِگل            

اهميت چين به برخي وقايع، از ورود چين          هاي کم   است که کنگره، به دليل واکنش     ) نبراسکا

  .تجارت ممانعت نکندجهاني به سازمان 

همکـاران بيلـدربرگي    . دکردن  بار بود که شرکت مي       ساله، دومين  ۵۵ ساله و َهِگل     ۵۷داد  

آنها از احزاب مخالف هم هستند و بيلدربرگ        . دانستند  آنها را بالقوه رؤساي جمهور آتي مي      

  .، هر دو را در اختيار داشته باشدداردمايل است در رقابتي که فقط دو نامزد 

ها براي بهبود کيفيت      دولت«:  مه، به اين موضوع پرداختند     ۲۷ پاياني، يکشنبه    ةدر جلس 

 اروپـا   ة اتريش در اتحاديـ    ة، نمايند ٢هدايت بحث با فرانتس فيشلر    »  واربار بايد چه کنند؟   خ

  .بود

 ةسازماني در قالب سازمان ملل بايد تشکيل شود که وظيفـ          : بيني بود    آن قابل پيش   ةنتيج

  . مردم جهان باشدة غذايي سالم براي همةآن فراهم آوردن برنام

 کردنـد   آنها فکر مي  . بيلدربرگ واقعاً گيج شده است     «:منبعي آگاه از داخل بيلدربرگ گفت     

.  باشـند   ها منـسوخ شـده      ـ ملت   اروپا اََبردولتي تمام عيار شده باشد و دولت        ةتا حاال اتحادي  

  » .ترسند که مبادا کل اين طرح از بين برود حاال از اين مي

ده است، بيلدربرگ    قوا در سناي آمريکا بر هم خور       ةحاال که موازن  «: اين منبع آگاه افزود   

 آمريکا شوند و    ة تجارت آزاد قار   ةهاي کارگري مانع از تشکيل منطق       بيم آن دارد که اتحاديه    

  » . آمريکا هرگز شکل نگيردةاتحادي

  

  رود  بيلدربرگ براي تقويت تدابير امنيتي به دريا مي
ران بود، ظهر   هاي ناپاک خود نگ     بيلدربرگ که از نفوذ به سد پيرامون آن و برمال شدن تعامل           

                                                           
1. Chuck Hagel 
2. Franz Fischler 
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  . به دريا زد۲۰۰۱ مه ۲۶شنبه 

هـاي    شدند، مأموران امنيتي کارت     وقتي اعضاي بيلدربرگ و کارکنان آن سوار کشتي مي        

دار به يک رنگ براي اعـضاي واقعـي بيلـدربرگ،      نشاني عکسـ ديدند   شناسايي آنها را مي

و رنگي ديگر براي کارکنان اي به رنگ ديگر براي کارکنان بيلدربرگ  دار با زمينه نشان عکس

هـاي سـري       برگزاري نشست  ةدر حدود نيم قرن سابق    . بادن  اقامتگاه کواليتي هتل استنونگس   

المللي اين اولين باري بـود کـه بـه قـدري       دارايي و سياست بين ةقدرتمندترين مردان عرص  

  .چيني پرداختند بدگمان شدند که در دريا به توطئه

کنت کالرک دستور داده بودند که موضوع پيوستن انگليس به          قبالً رهبران بيلدربرگ به     

کار   هاي حزب محافظه     اروپا را در صدر اولويت     ةپول مشترک و واگذاري استقالل به اتحادي      

  . قرار دهد

کار پارلمان انگليس و وزير سابق دارايي، از اعضاي پروپاقرص و              عضو محافظه  ،کالرک

  . اروپا و دولت جهاني استةبه اتحاديو پايبند قديمي بيلدربرگ 

کار در خالل کارزار اخير، کـه مارگـارت           جناح طرفدار دولت جهاني در حزب محافظه      

 ةوزير سابق صراحتاً عليه پذيرش يورو و واگذاري استقالل انگليس به اتحاديـ              تاچر نخست 

  .اروپا سخن گفت، سکوت اختيار کرده است

کـاران در      انتظـار داشـتند کـه محافظـه        اعضاي بيلدربرگ شامل کالرک اميدوار بودند و      

وزيـر شکـست       ژوئن با اختالف زيادي در برابر حزب کارگر توني بلر نخـست            ۷انتخابات  

ها مشتاق يورو، دولت واحـد اروپـايي و دولـت             بلر خود بيلدربرگي است که سال     . بخورند

  .جهاني بوده است

هـاي    ملـت   ــ    تر دولـت  انگليس از نظر سياسي مجبور به انجام کاري شده است که بيش           

 پـذيرش پـول     ةپرسـي عمـومي دربـار       سابق اروپا از آن سر باز زدند، يعني برگـزاري همـه           

  .مشترک

هاي عمده حـاکي از پيـروزي بـزرگ حـزب کـارگر اسـت،                 سنجي  که تمام نظر   درحالي
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 اروپا خشمگين هستند و اگـر يـورو بـه     ةبسياري در انگليس از واگذاري استقالل به اتحادي       

  .افتد ميخطر  بهمومي گذاشته شود،  ع رأي

به همين علت بود که بيلدربرگ دستورهايي خطاب به کالرک صادر کرد که وي نيز بـا                 

با بلر ديدار کند و از وي بخواهد سريع اين موضوع را مطرح             : خوشحالي از آن اطاعت کرد    

اه از وي   کـار در ايـن ر        اروپـا در حـزب محافظـه       ةکند و به وي قول دهد طرفداران اتحادي       

  . کنند حمايت مي

 پارلمـان، خـشمگين   ةها از دادگاه اروپايي براي ابطـال دو مـصوب        دو سال پيش انگليسي   

پـا بـه علـت فـروش          ها دوباره به خشم آمدند و چون کاسبان خـرده           امسال انگليسي . شدند

پـا،   ارو ةها با استفاده از اوزان و مقياس سنتي انگليس، و نـه نظـام متريـک اتحاديـ                   فرآورده

  . محاکمه، جريمه و به زندان تهديد شدند

که بيلدربرگ در سوئد تشکيل جلسه داده بود، خانم تاچر عليـه پـذيرش                حتي در زماني  

داد اين به بهاي از دسـت دادن اسـتقاللي    کرد و هشدار مي      اروپا صحبت مي   ةيورو و اتحادي  

   .شود که براي کسب آن جنگيده و کشته شده بودند تمام مي

رو اعـالم کـرد پـذيرش     حساس کرد وظيفه دارد به خانم تاچر پاسخ دهد و از ايـن           بلر ا 

در چنين جوي بـود کـه       . پرستانه است    اروپا، اقدامي ميهن   ة با اتحادي   يورو و تقسيم استقالل   

  . کار خانم تاچر دستور داد پذيرش يورو را در اولويت قرار دهد بيلدربرگ به حزب محافظه
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  شانتيلي، ايالت ويرجينيا





  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، ايالت ويرجينيا١شانتيلي
  

 ة در حومـ ٣ نزديـک فرودگـاه دالـس   ٢فيلـدز  ، بيلدربرگ در هتل مجلل وست   ۲۰۰۲در سال   

بار در نشست بيلـدربرگ، کـه شـاهد اختالفـات            اين. واشنگتن در ايالت ويرجينيا پنهان شد     

  .تري حاکم بود  ضعيفةوپايي بود، فضاي دوستانعميق بين نخبگان آمريکايي و ار

موضوع تجاوز آمريکا به عراق به تأخير افتاد و کاخ سفيد موافقت کرد به جـاي اواخـر                  

 منتظر بماند، اما بحران در نشـست سـري       ۲۰۰۳ و نهايتاً تا سال      ۲۰۰۲تابستان يا اوايل پاييز     

  .اوج رسيدبه ، ٤وتفيلدز ماري  ژوئن در هتل وست۲ مه تا ۳۰بيلدربرگ، از 

 ۲۰۰۲بوش به دروغ گفت که هيچ طرحي براي جنگ با عراق يا کشوري ديگر در سال            

جمهـور    اما مقامات نظامي در پنتاگون به رئـيس       . ها تلنبار شده بود     ـ در واقع اين طرح     ندارد

فقـط غيرنظاميـان در وزارت دفـاع و         .  جنـگ نيـست    ةهشدار دادند که اياالت متحده آمـاد      

                                                           
1. Chantilly  
2. Westfields  
3. Dulles  
4. Westfields Marriott 
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  .خواستار جنگ بودندخارجه 

در نشست بيلدربرگ در بـادن ـ بـادن، در    . نقش ميانجي صلح براي اروپا تازگي داشت

براي اقـدام   اي    مشتاقانههاي    ، جنگ خليج فارس جشن گرفته شد و درخواست        ۱۹۹۱ژوئن  

ــ بـادن بـود کـه کلينتـون بـراي             در بادن . رسيد  ، به گوش مي     نظامي بيشتر، ظرف پنج سال    

سال بعد وي به رياسـت جمهـوري انتخـاب و           . در نشست بيلدربرگ شرکت کرد    بار    اولين

  . تعبير شده بود باني هاي صلح  مأموريت کشور درگير جنگ شد که به۱۶ه در اياالت متحد

 بروکينگـز،  ة، محقق ارشد در مؤسـس ١مايکل اوهنلون. افروزان تا آخر جنگيدند    اما جنگ 

 داخلـي بـود،     ة کـه معـادل بخـشنام      تريت ژورنال، وال اس  ة مه در تفسيري در روزنام     ۲۹در  

  .مصرانه خواستار تهاجم به عراق شد

 وال استريت ژورنالاي از  نماينده. شمار بيلدربرگ است داران بي بروکينگز يکي از مشعل

مـشي تحريـري آن تـابع     هاي بيلدربرگ حـضور دارد و خـط     هميشه در نشست    کار  محافظه

طلبي درست يک روز پيش از گردهمايي  اين نداي جنگ. است آن   ةگرايان  دستور کار جهاني  

  .رسمي بيلدربرگ براي جلسه سري ساليانه بود

با به تأخير افتادن موقت موضوع جنگ، نبردهاي ديگري در اين نشست بيلدربرگ، کـه               

در ارتباط با دستور کار اصـلي،       . ترين نشست آن تا به حال بود، بروز کرد          احتماالً پراختالف 

بـه  ايجاد دولت جهاني    : تي که حدوداً نيم قرن برقرار بوده است، بدون تغيير باقي ماند           وحد

  .المللي همين گروه از نخبگان بينزمامداري 

 اروپا در بيلدربرگ خشمگين بودند که بـوش در برابـر ورود             ةکنندگان از اتحادي    شرکت

آنها همچنين به همين . قيمت اروپايي، از صنعت داخلي فوالد حمايت کرد      محصوالت ارزان 

هـاي کـشاورزي را افـزايش         اندازه از قوانيني عصباني هستند که به طور چشمگيري يارانـه          

 ةشـوند، شـامل افـراد برجـست         منـد مـي     که از اين امر بهـره     »  کشاورزان خانوادگي «. دهد  مي

  .بيلدربرگ از قبيل ديويد راکفلر و دواين آندرياس از شرکت آرچر دنيلز ميدلند است

                                                           
1. Michael O’Hanlon 
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خواهند اياالت متحده قوانين      ميـ   ها  و بسياري از آمريکايي   ـ   عضاي اروپايي بيلدربرگ  ا

 انصاف و برابري«آنها اين را . تغيير دهد که مناسب جيب خودشان باشداي  گونه بهمالياتي را 

 خود بـراي برقـراري يـک ماليـات          ة ديرين ةبيلدربرگ همچنين ازخواست  . خوانند  مي»  مالياتي

  .  مستقيماً به سازمان ملل بپردازند، دست نکشيده است» شهروندان جهان«جهاني، که 

هاي کشاورزي براي     يارانه. بار نبود، جالب بود     ها اگر براي منافع آمريکا زيان       اين تناقض 

، ١هاي بيلـدربرگ، تـد ترنـر    نبايد آنها را با بچهـ است  ضروري هاي کشاورز واقعي  خانواده

 اقـدامات  ةچون نتيجـ لط کرد  خ يا بازيکنان ميليونر بسکتبال هاي تلويزيوني صاحب شبکه

  ». در برابر تجارت منصفانه نفتا و ساير قوانين تجارت آزاد: بيلدربرگ است

دهنـد، امـا بـا         اروپا نيز به کشاورزي و ساير صادرات يارانه مي         ةکشورهاي عضو اتحادي  

  . کنند حمايت آمريکا از اقتصاد داخلي مخالفت مي

المللي و پيمان     ها همچنين از اياالت متحده به علت مخالفت با دادگاه جنايي بين             يياروپا

دهند پيمان  هشدار ميها  اقتصاددان. وهواي جهان، عصباني هستند  کنترل آبةکيوتو، در زمين  

هـيچ  جهـان   درصـد    ۶۰شود، در حالي کـه از         گسيخته در آمريکا مي     کيوتو باعث تورم لگام   

اختالف نظر جدي ديگري بر سر سياست آمريکـا در خاورميانـه            . کند  نميتکليفي را مطالبه    

زيرا . ها با سياست طرفداري کامل آمريکا از اسرائيل مخالف هستند بسياري از اروپايي. است

هـاي اروپـايي پوشـش خبـري بـسيار       طرفه است، رسانه هاي آمريکا که يک   به نسبت رسانه  

  .کنند  عرضه ميتري از تالطم در خاورميانه را متوازن

فيلدز را احاطه کـرده و منتظـر          شخصي وست   مسلح و مأموران امنيتي لباس    هاي    نگهبان

، قـائم مقـام     ٢ها کنت دام    ترين چهره   يکي از مغموم  . هاي بيلدربرگ بودند    رسيدن شخصيت 

هـاي همتايـان اروپـايي در         داري آمريکا بـود کـه بـاران انتقادهـا و پرسـش              وزارت خزانه 

  .انتظارش بود

                                                           
1. Ted Turner 
2. Kenneth Dam 
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، ۱۹۶۲در سال   . قدر نزديک واشنگتن تشکيل جلسه نداده است        وقت اين   بيلدربرگ هيچ 

که با پول راکفلر ساخته شده بود ـ واقـع   ـ  را  ١ بخش تاريخي شهر ويليامزبرگةکل محوط

 .در چند کيلومتري جنوب ريچموند در ايالت ويرجينيا اشغال کرد

هـاي    هـاي بيلـدربرگ از تروريـست        هبچـ : کارشناسان امنيتي دليل آن را توضـيح دادنـد        

فرودگاه دالس و فرودگاه ملي ريگان در واشنگتن، به علت تـردد            . ترسيدند   مي اي  خاورميانه

هـاي ايـاالت متحـده        تـرين فرودگـاه      دولت، امـن   ة اعضاي کنگره و مقامات بلندپاي     ةگسترد

  .هستند

ها بتواننـد     تروريستاگر  «: گفت  شنيده شد که يکي از مأموران امنيتي به همتاي خود مي          

  » .موفقيت بزرگي خواهد بود راکفلر را بکشند،

وقتـي ورودي آن بـسته      .  کيلومتري جنوب فرودگاه دالس قـرار دارد       ۱۲فيلدز در     وست

تواننـد بـا      اعـضاي بيلـدربرگ مـي     . فيلـدز را ديـد      توان ساختمان وسـت     شود، ديگر نمي    مي

. فيلـدز برسـند      دو فرودگـاه بـه وسـت       هليکوپتر، و ظرف مدت کوتاهي، از هر کدام از اين         

حال، بسياري از اين افراد پرافاده ترجيج دادند از خودروهاي دراز و مـشکي ليمـوزين                  بااين

  .شد استفاده کنند که با حضور اسکورت پليس و آژير روشن کامل مي

. کنـد هايي از ايـن دسـت را اجـرا         ليموزين مشکي داشت که نمايش    قدر    آنفيلدز    وست

ول اطمينان از مرتب بودن اوضاع، يک خودروي مشکي با نشان وزارت خارجـه              براي حص 

  .فيلدز متوقف شده بود در بيرون وستـ  مه ۲۶ـ از پنج روز قبل 

  
  كند بيلدربرگ از سياست آمريكا در قبال خاورميانه و جنگ انتقاد مي

ورميانه به بـاد    اعضاي بيلدربرگ همتايان آمريکايي خود را براي سياست آمريکا در قبال خا           

  ها از اسرائيل را عامل نياز به جنگ با تروريسم جانبة آمريکايي آنها حمايت يک. انتقاد گرفتند

  .انجامد هاي نظامي خونين مي دانستند که به ماجراجويي مي

                                                           
1. Colonial Williamsburg 
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هاي بيلدربرگ از هر دو سوي اقيانوس اطلس به داليلـي مطمـئن               حال، بيشتر بچه   با اين 

در آن وقـت، هـر دو کـشور در آسـتانة            . دهـد   نمياکستان و هند رخ     بودند که جنگي بين پ    

  .اي بودند کشتار هسته

زده  شد که شنبه اول ژوئن شتاب    اين امر به حضور دونالد رامسفلد وزير دفاع مربوط مي         

جمهور   در مقام دستيار جري فورد، رئيس۱۹۷۵رامسفلد، در سال . به نشست فراخوانده شد

فـورد وقتـي رئـيس      . ربرگ در شهر جزمة ترکيه شرکت کـرده بـود         آمريکا، در نشست بيلد   

  .مجلس بود، در بيلدربرگ شرکت کرده بود

طبـق  هـا اطمينـان خـاطر دهـد کـه             معلوم بود رامسفلد احضار شده بود که به اروپـايي         

بـا سـماجت از     . ها نخواهد بود    ريزي کاخ سفيد، تهاجم آمريکا به عراق به اين زودي           برنامه

  .هاي آتي ندارد  اما رامسفلد نگفت که اياالت متحده طرحي براي جنگوي پرسيدند،

مشخص نيست که آيا رامسفلد به بيلدربرگ اين اطمينان خاطر را هم داد که جنگي بين                

  .دهد پاکستان و هند رخ نمي

انـدازي جنـگ جـدي بـه      که رامـسفلد دربـارة تـأخيري موقـت در راه        اما حتي درحالي  

 ١پوينـت  داد، بوش در سخنراني خود در دانشکدة نظامي وسـت          مي بيلدربرگ اطمينان خاطر  

  .کرد رجزخواني مي

در حمله بـه    که  بوش، خطاب به افسران نيروي زميني که تازه درجه گرفته بودند گفت             

وي وعده کرد جنـگ را      . کند  ميدستي    تهديدکنندة اياالت متحده پيش    يها  کشورها يا گروه  

ترين تهديـدها، پـيش از بـروز،       ي آن را مختل و با خطرناک      ها  به سرزمين دشمن ببرد، نقشه    

   .مقابله کند

ــ   ريزي شده بود   داري، برنامه   به غير از رامسفلد، حضور کنت دام، قائم مقام وزير خزانه          

  . که وي شرکت کرد

آميـز، لبخنـد،      اما وحدت بر سر دسـتور کـار بلندمـدت بيلـدربرگ بـا کلمـات محبـت                 

                                                           
1. Westpoint  
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  :شد دن ابراز ميکشي دادن و در آغوش دست

که به يک دولت جهـاني قـانوني و بالفعـل تبـديل               توانمندسازي سازمان ملل تا زماني     •

  .شود

 پيشبرد اين هدف با برقراري ماليات مستقيم سازمان ملل بر شهروندان جهان، گسترش •

ديـة   مشابه اتحا اي براي ايجاد اتحادية آمريکا زمينه نفتا در سراسر نيمکرة غربي همچون پيش    

به . المللي براي از بين بردن هر چه بيشتر استقالل کشورها اروپا و توانمندسازي نهادهاي بين

  . عالوه، در مورد تثبيت ناتو در مقام ارتش جهاني سازمان ملل بحث شد

هـاي     در اروپـا، کـه موفقيـت        گرايـي   کنندگان در مورد خيـزش ملـي        بسياري از شرکت  

گرايـي در هلنـد و دانمـارک      انـسه و تجديـد حيـات تـوده        انتخاباتي ژان ماري لـوپن در فر      

 را   ها موافقت کردند ايجاد جهان بدون مـرز        آمريکايي. دهندة آن بود، اتفاق نظر داشتند       نشان

  .پيگيري کنند

هـا،    اما در ارتباط با مسائل جنگ و سياست خارجي آمريکا در خاورميانه، از آمريکـايي              

در زمان اسـتراحت بـين جلـسات، شـديداً انتقـاد            سه روز تمام در جلسات رسمي و حتي         

  .کردند

کيسيجر عبوس و سايرين ناچار بودند شاهد محکوميـت سياسـت آمريکـا باشـند و دم                 

  .برنياورند

هاي اخير تبليغات     ها از مطبوعات منفور خود، که در سال         کار به جايي رسيد که اروپايي     

 جمالت بازسازي دقيق سخناني هـستند       اين. زيادي در مورد آنها کرده بودند، تمجيد کردند       

  :ها شنيدند که آمريکايي

ها  اروپايي. اي را در قبال خاورميانه اتخاذ کرد جانبه توان چنين سياست يک در اروپا نمي«

طلبانـة اسـرائيل و اشـغال         هاي گسترش   به علت پوشش خبري گستردة مطبوعات، از جنگ       

دانند که به غيرنظاميـان، زنـان و کودکـان،            ا مي آنه. اند  هاي فلسطيني آگاه    رحمانة سرزمين   بي

  .شود هايي مي بدون هيچ هدف نظامي، چه ظلم
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دانند کـه     مي. کند  دانند که هزينة دستگاه نظامي اسرائيل را آمريکا تأمين مي           ها مي   اروپايي

هايي است که در حمله به شـهروندان          ها و سالح    هواپيماها، تانک کنندة  ايالت متحده تأمين    

 ۱۱توجيهي براي حمالت نيويـورک و واشـنگتن در          نکه  آ با وجود . شود  گناه استفاده مي   بي

دانند فلسطينيان به هر شکل که بتوانند، مقاومت خواهنـد   ها مي سپتامبر وجود ندارد، اروپايي   

  .کرد

ها اکنون بايد متحد      به علت سياست غيرمنصفانة اياالت متحده در خاورميانه، ما اروپايي         

  » .نگ با تروريسم باشيمشما در ج

  .دادند هاي درهم رفته و شانه باال انداختن به اين انتقادات پاسخ مي ها با چهره آمريکايي

بيني کرده و کوشيده بود با عرضة طرح صـلح، بـا              دولت آمريکا اين رگبار انتقاد را پيش      

 اطمينان خاطر ها ها به اروپايي آمريکايي. دولت فلسطين، آن را تخفيف دهداستقالل موضوع 

  .دادند اين فراتر از مواضع سابق آمريکاست که صرفاً خواهان کشور فلسطيني بود مي

 بـود، امـا بـه       نـويس   يلدربرگ، هنوز در مراحل پـيش     اين طرح در زمان تشکيل جلسة ب      

  . شود دادند که اين طرح در ماه جوالي منتشر مي ها اطمينان مي اروپايي

علنـي  ل بود که برقراري ماليات جهاني سـازمان ملـل           بيلدربرگ از اين حقيقت خوشحا    

هـا    بار من اين موضوع را سال      اول.  فرياد اعتراض برآورند    گرايان  شده است، بدون آنکه ملي    

، سفير آمريکا در سازمان ملل در زمان رياست جمهـوري           ١آلن کيز . پيش گزارش کرده بودم   

  .حث گسترده در مورد آن آغاز شدريگان، اين پيشنهاد را رد کرده بود و از آن زمان ب

 سنتي  ۱۰نخست، ماليات   . بيلدربرگ چندين شکل از اين ماليات را پيشنهاد کرده است         

در اين حالت، وقتي مردم باک خودروي خـود را پـر يـا    . بر هر بشکه نفت را پيشنهاد کرد  

 برقـراري   .دهنـد   کنند، مستقيماً به سازمان ملل ماليـات مـي          به هر شکل از نفت استفاده مي      

هـاي مـالي      انتقـال   و  المللي زميني يا هوايي و ماليات بـر نقـل           هاي بين   بها بر مسافرت    اضافه

  .المللي نيز پيشنهاد شد بين

                                                           
1. Alan Keyes 
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خواهـد  اي انـدک      ماليات سازمان ملل، مانند ماليات بر درآمد فدرال، در ابتدا به انـدازه            

توانـد    صل که سازمان ملـل مـي      اما تثبيت اين ا   . شود  کننده اصالً متوجه نمي     که مصرف بود  

ايـن امـر گـامي      . مستقيماً از مردم جهان ماليات بگيرد، براي بيلدربرگ حائز اهميت اسـت           

اعـضاي بيلـدربرگ بـه خودشـان        . رود  بزرگ در راه تأسيس دولت جهاني بـه شـمار مـي           

يا مخالفت اندک عمومي بحث شـود؛ البتـه         دادند اين موضوع علني و با توجه          اطمينان مي 

اي بــه ران پــل   ايــن اشــاره .گــرا اســتثنا هــستند کنگــره و مطبوعــات ملــي ١هــاي  پــلران

گـراي مجلـس نماينـدگان آمريکـا و نـشرية             عضو توده ) خواه از ايالت تگزاس    جمهوري(

و اليـت     اسـپات  و پس از محکوميـت قـضايي         ۲۰۰۱ بود که در سال      ٢آمريکن فري پرس  

  .ناشر آن يعني البي آزادي، منتشر شد

به ايـن معنـا کـه    ـ  مطرح شد    مالياتيبرابرين نشست بيلدربرگ، تقاضاي اجراي در اي

تـري از     اي اصالح کند که بازتاب عادالنـه        اياالت متحده بايد قوانين مالياتي خود را به گونه        

گفتنـد ايجـاد وضـعيت        مـي . پردازند  جوامع سوسياليست اروپايي باشد که ماليات بااليي مي       

هـا باعـث      توسط اياالت متحده براي اشـخاص و شـرکت        ـ   طور نسبي به  ـ    مناسب مالياتي 

  .شود مي» ناجوانمردانهتجارت «

بـه  [ بر واردات فوالد      ها همچنان از قانون جديد يارانة کشاورزي و ِاعمال تعرفه          اروپايي

براي محافظت از صنعت داخلي در برابـر ورود فـوالد ارزان شـکايت داشـتند و از        ] آمريکا

هاي  دهد معاهده جمهور آمريکا اجازه مي اي که به رئيس رويه [Fast Trackروية براي اتخاذ 

توانـد تـصويب کنـد يـا نکنـد، امـا              تجاري با کشورهاي ديگر امضا کند که کنگره مـي         سنا  

هاي تجاري ناقض   معاهدهادد ناراضي بودند، چون به کنگره اجازه مي] تواند اصالح کند نمي

  .خلي را تصويب نکندقوانين حمايت از صنايع دا

گيري امضاي آمريکا از پيمان کيوتـو، در زمينـة            در اين نشست به اقدام بوش در بازپس       

                                                           
1. The Ron Pauls 
2. American Free Press 
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 هشدار داده بودند اين پيمـان باعـث بـاال رفـتن             ها  اناقتصادد. شدن جهان، انتقاد کردند     گرم

 اروپا کـه    اتحادية. کند  اي را از بيشتر کشورها مطرح نمي        شود، اما هيچ مطالبه     شديد تورم مي  

ورزي، اين پيمان را روز اول ژوئن کـه بيلـدربرگ              کشور بود، از روي غرض     ۱۵متشکل از   

  .تشکيل جلسه داده بود، تصويب کرد

اين امر باعث شد تا يکي از اعضاي نسبتاً مـسن بيلـدربرگ بگويـد کـه جـورج بـوش                     

ز ايـن نثـار     هرگز تمجيـدي بـاالتر ا     . نيکسون است ] ريچارد[جمهور از زمان      بدترين رئيس 

  .بوش نشده است

که ناتو، در جريان تهاجم به يوگسالوي، پنجاهمين سالگرد تأسيس خـود را در           از زماني 

اولين گلولة  . واشنگتن جشن گرفت، اين سازمان به ارتش آمادة سازمان ملل بدل شده است            

نيت در  گونه که منشور سازمان مقرر کرده است، بلکـه از روي عـصبا              ناتو نه براي دفاع، آن    

در آن زمان، رهبران اعالم کردند ناتو ديگـر بـه اروپـا محـدود               . جنگي تهاجمي شليک شد   

در هر جايي از جهان، به دستور شوراي امنيت سازمان ملـل            نيست، بلکه به عمليات نظامي      

 .کند مبادرت مي

بيلدربرگ در حال تقويت دکترين ارتش جهاني و در عين حال تدارک اقـدامات اوليـه       

  . آسيا ـ اقيانوس آرام، استةة سومين منطقة بزرگ نوظهور جهان، يعني اتحاديدربار

 ـ  ١ـ اقيـانوس آرام  هاي اقتصادي آسيا مجمع همکاريـ اين منطقه اکنون با عنوان اَپک  

حتي در زماني که بيلدربرگ تشکيل جلسه داده بود، يکي از اعـضاي آن،              . شود  شناخته مي 

، در نشست وزراي دفـاع کـشورهاي   )ه از ايالت نبراسکا خوا جمهوري(سناتور چاک َهِگل    

نهايتاً براي سهولت ادارة جهان توسط دولت جهاني        . آسيا و اقيانوس آرام شرکت کرده بود      

  .اتحادية اروپا، اتحادية آمريکا و اتحادية آسيا ـ اقيانوس آرام: شود ميسه منطقه ابداع 

د پايان داد و بعد از ظهر يکشنبه        بيلدربرگ يک روز پيش از وقت معمول به نشست خو         

بـه طـور عـادي، بايـد روز دوشـنبه بـا هـم خـداحافظي                 . فيلدز را ترک کرد      ژوئن وست  ۲

                                                           
1. APEC (the Asian-Pacific Economic Cooperation) 
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کنندگان بيلدربرگ، که در      احتماالً اين تصميم ناگهاني بود، زيرا به کارکنان شرکت        . کردند  مي

  .ندشنبه در دفتر حضور ندار واشنگتن استقرار داشتند، گفته بودند تا سه

  

  كنند هاي آمريكا رخنه مي ها به سكوت خبري رسانه اروپايي
 يبه اسـتثنا ـ است  شده هاي جريان غالب در آمريکا موفق  بيلدربرگ در فراري دادن رسانه

  .ستهاي اروپايي پا بر جا اما عالقة رسانه ـ ١اينسايت و امريکن فري پرس

اي دريافـت کردنـد کـه حـاوي           تمام نشريات در مريلند و ويرجينيا اطالعية مطبوعـاتي        

اطالعاتي دربارة برگزاري نشست و سابقة بيلدربرگ بود و اين اطمينان که به پوشش خبري           

واشـنگتن  اين اطالعية خبري با پيـک بـراي     . شود  اين رخداد جهاني کمک قابل توجهي مي      

  .  ارسال شدواشنگتن تايمز و نيويورک تايمز، پست

نامـة خبـري خـود بـه نـام            ، گزارشگر هفتـه   ٢َدن دويل  پاسخ داد و     واشنگتن تايمز فقط  

اطـالع   کـدام از بيلـدربرگ بـي     هـيچ واشنگتن پـست  و نيويورک تايمز . را فرستاداينسايت،

دهنـد چيـزي      فرستند و قول مي     هاست به بيلدربرگ نماينده مي      هر دو روزنامه مدت   . نيستند

  .چاپ نکنند

ار بـا مـن مـصاحبه کـرد؛ يـک بـار در       دو ب ] سي  بي  بي[شرکت راديوتلويزيوني انگليس    

  .فيلدز، حين نشست بيلدربرگ و بار دوم بعد از آن وست

آنها نيز به نوبة خود بـه همکارانـشان         . تلويزيون استار ترکيه چند بار با من مصاحبه کرد        

  .کردند در اروپا کمک مي

در نيويورک ه کاو .  است٤گستي پاوالياي استونيايي به نام  ، خبرنگار نشريه٣آرويي تاپور

 در ايالـت    ٥مستقر است، با اتوبوس مسافربري به واشنگتن رفته بود و با قطار به شهر ويـن               

                                                           
1. Insight  
2. Dan Doyle 
3. Arui Tapuer 
4. Gesti paevalehi 
5. Vienna  
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در اينجا، همان گونه    . فيلدز رسانده بود    ويرجينيا آمده و سپس با تاکسي خودش را به وست         

وي گفت رانندة تاکسي از قُرق شدن . که انتظار داشت، نگهبان محوطه جلوي وي را گرفت

  . حل يکه خورده بودم

استوني پس از خالصي از يوغ اتحاد شوروي سابق تدريجاً بـه مطبوعـات آزاد عـادت                 

  . کند مي

سي اين بود که آيا بيلدربرگ بـا انتقـال محـل برگـزاري نشـست بـه                    بي  اولين سؤال بي  

فيلـدز بـه      وسـت . اي ديگر، مانع از دسترسي خبرنگاران اين شبکه به نشست شده بود             نقطه

از مـن در  . افتـد  ، اتفـاق ديگـري در ايـن هتـل نمـي      بود جز چنـد عروسـي   ه  سي گفت   يب  بي

  .باره پرسيدند اي زنده در اين مصاحبه

 ديرينه در شنود تلفن من، در روزهايي کـه          ةبه مردم انگليس گفتم که بيلدربرگ با سابق       

: ضافه کردمکند و ا وپاسخ گوش مي در مکان نشست اين گروه هستم، احتماالً به اين پرسش 

  » .گويند آنها دروغ مي«

دروغ گفتن به معنـاي گفـتن       . رود  عبارت دروغ در اينجا به معناي کامل کلمه به کار مي          

در . امري غيرواقع از روي اراده به منظور توانمند کردن خود، لطمه زدن به ديگران يا هر دو                

  . خواست حق دانستن را از مردم بگيرد فيلدز مي اين مورد، وست

پـس از آن جزئيـات      »  .قـصر مـستقر هـستند     ها در     نگهبانبيلدربرگ اينجاست؛   «: فتمگ

شـنوندگان  اطـالع   بـه   که تا آن وقت حضورشان محرز شـده بـود           دستور کار و افرادي را      

  .رساندم

و اکنـون آمـريکن   اليت،   اسپات ة  تعداد زيادي از نشريات رقابتي شهرهاي اروپا با نشري        

انـد تـا رگبـار تبليغـات را متوجـه              همکاري کرده  ،ه تعطيل شد  که با حکم دادگا   فري پرس   

رو بيـشتر پوشـش خبـري         اسـت، از ايـن    شده   بيشتر آنها محدود     ةاما بودج  .بيلدربرگ کنند 

  .نشست امسال در مطبوعات اروپا بايد بلندمدت باشد
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  كاري رسماً هويدا شد سياست پنهان
کننـدگان و دسـتور       رست رسمي شرکت  دو اقدام جدي کمک کرد تا بيلدربرگ داوطلبانه فه        

  . کار خود را عرضه کند

 مه، که زمان مقرر براي خروج مردم        ۳۰ بعد از ظهر پنجشنبه      ۲ساعت قبل از ساعت      نيم

ـ  ة، نشري ٢ سردبير وقت بارنز ريويو    ١عادي از هتل بود، دکتر رافائل جانسون        چـاپ   ة دوماهان

شد، به ميز بلندي نزديک شد         منتشر مي   تاريخ ةواشنگتن که با گرايش به تجديدنظر در زمين       

  .دادند کنندگان بيلدربرگ تحويل مي  حاوي اسناد مختلف را به شرکتةکه کارکنان پوش

الملـل    اش روابط بين    نامه   دکتراست و موضوع پايان    ةجانسون توضيح داد دانشجوي دور    

  » .نه«: شود، زن تنومند سوئدي مکرراً گفت ها بعد چاپ مي اش ماه است و مقاله

رنـگ   وشلوار تيـره  پنج دقيقه قبل از زمان خروج، به ميز نزديک شدم و به مردي که کت           

اي از دسـتور کـار        تـوانم نـسخه     مـي . نگار آمريکايي هستم    من روزنامه «: به تن داشت، گفتم   

  » کنندگان آن را داشته باشم؟ بيلدربرگ و فهرست شرکت

  » .نه«: ر زد و گفتسال را کنا زن موطاليي تنومند سوئدي مرد ميان

  » .دهيد هاي عمومي انجام مي شما پشت درهاي بسته فعاليت«: من گفتم

  » .نه اين يک نشست خصوصي است«: اين زن گفت

پـردازان    کنند و ماليات    در اين نشست مقامات دولتي از اياالت متحده شرکت مي         «: گفتم

  » ...دهند  به آن يارانه مي

دو مأمور در دو طرفم قرار گرفتند و مـرا          »  .ت رفتن است  وق«: مأمور امنيتي تنومند گفت   

  .تا بيرون همراهي کردند

  

  دانند كنند از بيلدربرگ چيزي نمي مطبوعات وانمود مي
هـاي بيلـدربرگ نماينـده         که در موارد بسياري در نشست      نيويورک تايمز،  و   واشنگتن پست 

                                                           
1. Raphael Johnson 
2. The Barnes Review 
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  .اطالعي عنوان کردند اند، عدم پوشش خبري را بي داشته

فيلـدز مـاريوت       نوشت به علت جلوگيري از دسترسي بـه هتـل وسـت            اشنگتن تايمز و

 خبري آن،   ةنام  ، هفته  اينسايت حال،  بااين. نتوانست اخبار بيلدربرگ را به اطالع عموم برساند       

 اکنـون    اينـسايت  متأسفانه،. و در تدارک چاپ گزارشي مشروح خبرنگاري به محل فرستاد         

  .شود ديگر منتشر نمي

در شهر شانتيلي در ايالت ويرجينيا، از صحبت        واقع  فيلدز ماريوت،     ن هتل وست  مسئوال

باره که بيلدربرگ در اين هتـل مجلـل بـا تـدابير امنيتـي گـسترده                    دروغ خود در اين    ةدربار

  .باره اصرار کردم، تلفن را قطع کردند وقتي در اين. کند، خودداري کردند نشست برگزار نمي

واقعـاً  ... مطمـئن نيـستم     «:  گفـت  واشـنگتن پـست    ةروزنامـ مردي از بخش داخلي در      

  »  اين نشست براي چيست؟. دانم نمي

 آن اطالعات دادم و وي مرا        کنندگان برجستة   نشست و شرکت   ةخالصه مختصري دربار  

 همين درس تعليمات مـدني را تکـرار         ١گير تلفني ال کيمن     در پيام . به آقاي کيمن ارجاع داد    

  .کردم

دانـم کـه خبـر آن را منتـشر            نمي«:  گفت نيويورک تايمز  ةاخلي روزنام مردي از بخش د   

 ةاطالعـي کـرده بـود و مـن تاريخچـ            وي نيز اظهـار بـي     »  .کنم  کنيم يا نه، اما بررسي مي       مي

  .مختصري از بيلدربرگ را گفته بودم

زني که خود را باربـارا  . فيلدز، تماس گرفتم ، مدير ارشد فروش هتل وست٢اَتلو با کيران

  . عرفي کرد، گفت وي نيستم

 بيلـدربرگ را    فـري پـرس    آمـريکن    ةاسم من جيم تاکر است و براي نشري       «: به او گفتم  

فيلدز چند بار به من گفتند گروهي به اسم بيلدربرگ            کارکنان وست » .دهم  پوشش خبري مي  

فيلـدز تـشکيل       مه، که بيلـدربرگ در وسـت       ۳۰پنجشنبه  «: ادامه دادم . در آنجا نشست ندارد   

                                                           
1. Al Kayman 
2. Kieran Atlow 
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سي گفتيد که چنين نشستي نداريم، فقـط چنـد عروسـي برگـزار                بي   بي ةجلسه داد، به شبک   

  » گويند؟ فيلدز دروغ مي چرا کارکنان وست. شود مي

تـوانم بـه ايـن     من، من، من واقعاً نمـي «: باربارا قبل از اينکه تلفن را زمين بگذارد، گفت     

  » .ببخشيدـ سؤال پاسخ دهم 

  

  كند  را تأييد ميآمريكن فري پرسي ها اسناد بيلدربرگ گزارش
 ةي گسترده در اروپا، به علـت خـودداري از عرضـ           ا  رسانهتهديد شدن بيلدربرگ به پوشش      

کنندگان و دستور کار نشست سري در شانتيلي در ايالت ويرجينيا، بـاالخره               فهرست شرکت 

  . سبب شد تا اين گروه تسليم شود

وپايي بيلدربرگ، به سرعت اسناد يادشده را با        کنندگان ار   توني گاسلينگ، يکي از تعقيب    

گاسلينگ يکي از بسيار افـرادي در اروپاسـت         .  فرستاد آمريکن فري پرس   ةنمابر براي نشري  

 براي فـاش  مريکن فري پرسآو اکنون ـ که با حکم دادگاه تعطيل شد  ـ اليت   که با اسپات

ــت    ــرده اس ــاري ک ــدربرگ همک ــت بيل ــردن فعالي ــي وي  . ک ــايت اينترنت ــشاني  س ــه ن ب

www.bilderberg.org دهد اي به اخبار اين گروه مي پوشش گسترده. 

مريکا در اين سکوت خبري، اسـرار       ا ةهاي عمد   بيلدربرگ اميدوار بود با همکاري رسانه     

دهد، با پوشـش خبـري        حاال وقتي بيلدربرگ در اروپا تشکيل جلسه مي       . خود را حفظ کند   

  . پايه گذار آن بوداليت  اسپاتشود که ميهاي عمده روبرو  اي در رسانه گسترده

شود فهرست خود را علني کند، يک اطالعيه خبري را بـه آن               هرگاه بيلدربرگ ناچار مي   

 خبري که هر سال يکسان است، برگزاري سري اين فعاليت عمـومي             ةاين اطالعي . افزايد  مي

ت نشـست جديـد      مشخـصا  ةکند که دربرگيرنـد     فقط بند اول آن فرق مي     . کند  را توجيه مي  

  : اين بند از اين قرار است. است

ايـن  . شـود   پنجاهمين نشست بيلدربرگ در شـانتيلي در ايالـت ويرجينيـا برگـزار مـي              «

 پـس از بحـران،      ةگردهمايي بـه مبـاحثي از جملـه تروريـسم، تجـارت، بازسـازي در دور               
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هـان و   هاي مدني، سياست خـارجي آمريکـا، راسـت افراطـي، اقتـصاد ج               خاورميانه، آزادي 

  » .پردازد ها مي حاکميت شرکت

 آمـريکن فـري پـرس     فيلـدز مرتـب بـه         ها را منبع آگاه بيلدربرگي از وست        اين موضوع 

  .کرد گزارش مي

هـر بـار کـه ايـن        . فهرستي که به زور از بيلدربرگ گرفته شد، طبق معمول ناقص است           

مـثالً  . انـد   نـشده اند که ذکـر     اي به دست آمده است، شرکت کنندگاني بوده         فهرست به شيوه  

فيلـدز    در وسـت ١سـيليتي  امسال آمريکن فري پرس توانست در طول نشست با اندرو پاري          

  . نبود، هر چند که اسم وي در فهرست بيلدربرگ بگيردتماس 

) خواه از ايالت نبراسـکا  جمهوري(سيليتي، مشاور امور خارجي سناتور چاک َهِگل       پاري

گي بيلدربرگ بود، امـسال در اجـالس صـلح سـران            کنندگان هميش   هگل که از شرکت   . بود

سـيليتي بـه نماينـدگي از وي در ايـن نشـست                کرده بود و پاري     کشورهاي آسيايي شرکت  

  .حضور داشت

هاي خبري تلويزيوني  هاي بزرگ آمريکا و شبکه در بيلدربرگ همواره نمايندگان روزنامه

بيلدربرگ بـه   . زي گزارش نکنند  دهند چي   آنها در ازاي حضور خود قول مي      . کنند   مي  شرکت

  .کند اين شکل سکوت خبري کاملي را در اياالت متحده برقرار مي

ها کـه در نشـست امـسال شـرکت کردنـد، عبـارت بودنـد از         از جمله نمايندگان رسانه 

؛  پـست  شـينگتن واهاي    نويس  ستون ،٢هامر  و چارلز کراوت  ) از افراد هميشه حاضر   (هوگلند  

 از نـروژ، مـدير کـل شـرکت راديـو      ٥؛ جان برندر٤لو فيگارو ، سردبير    از فرانسه  ٣ژان دو بلو  

وال اسـتريت    کـار   محافظـه ة روزنامـ ة سـرمقال ة، دبيـر صـفح  ٦تلويزيوني نروژ؛ پل جيگوت  

                                                           
1. Andrew Parisiliti 
2. Charles Krauthammer 
3. Jean de Belot 
4. Le Figaro 
5. John Bernder 
6. Paul Gigot 
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 شرکت ارتباطات رز که در راديـوي سراسـري برنامـه دارد؛             ةکنند  ، تهيه ١؛ چارلي رز  ژورنال

 .٣نشنال پست از کانادا، سردبير ٢ و کنت وايتکن پليتيفادن از دانمارک، سردبير توجر سيدن

کنندگان هميشگي    اي از نشريات در سراسر جهان، از شرکت         کنراد بلک، مالک مجموعه   

  .است

نـشينان بيلـدربرگ را تـشکيل         وارد هـستند کـه بخـشي از حاشـيه           اي تازه   هر سال، عده  

نشين به    افراد حاشيه . ندا  هاست شرکت کرده     نفر دائمي هستند که سال     ۱۰۰حدوداً  . دهند  مي

اگـر  . بـسا ابـزار سـودمندي باشـند         کند چه   شوند که بيلدربرگ فکر مي      اين علت دعوت مي   

  .شوند نباشند، کنار گذاشته مي

 فرماندار ويرجينيا بود، بيلدربرگ وي را فراخواند، زيرا اولين ٤که داگالس وايلدر هنگامي

حـال و بـه رغـم        با اين . اري انتخاب شده بود   پوستي بود که در اياالت متحده به فرماند         سياه

جمهـوري وي هرگـز     هاي خيالي رياست ورود ابتدايي وي به محافل بيلدربرگ، بلندپروازي 

  .برآورده نشد

 شرکت کـرد، امـا فقـط يـک          ۱۹۸۴وايلدر در دور اول نامزدي حزب دمکرات در سال          

. لدربرگ او را کنار گذاشـت      به خود اختصاص داد و بي      ٥درصد آراء را در ايالت نيوهمپشاير     

به همين شکل، کريستين تاد ويتمن در مقام فرماندار نيوهمپشاير دعوت و بعداً کنار گذاشته               

  .شد

 وي حـضور داشـت و ايـن سـناتور          ةغيبت َهِگل به معناي برکناري او نبود، زيرا نمايند        

نشـست وزراي   اما سرگرم انجام کارهـاي بيلـدربرگ در         . اميدوار بود که بتواند شرکت کند     

  .دفاع کشورهاي آسيايي بود و موقعيت خوبي داشت

هـاي    توانستند ستارگان نوظهور بيلدربرگ باشند يا اخراجـي         واردها مي   بنابراين، اين تازه  

                                                           
1. Charlie Rose  
2. Kenneth Whyte 
3. The National Post 
4. Douglas Wilder 
5. New Hampshire 
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خواه از ايالت     جمهوري(١سناتور کي بيلي هاچيسون   : آينده و اين بستگي به رخدادها داشت      

 ).نمايندگان از نيويورکعضو دمکرات مجلس  (٢و جان الفالس) تگزاس

تـري  . بار، رؤساي هر دو حزب بـزرگ بـه بيلـدربرگ فراخوانـده شـدند                اما براي اولين  

 ملي حـزب    ة، رئيس کميت  ٤ ملي حزب دمکرات و مارک راسيکوت      ة، رئيس کميت  ٣آليف  مک

  .خواه هر دو در بيلدربرگ شرکت کردند جمهوري

ـ   خـواه اکنـون مـي       رهبران احزاب دمکرات و جمهوري     ستند بيلـدربرگ از آنهـا چـه        دان

  .همچنين از مبالغ پول و نفوذ جهاني آن مطلع بودند. خواهد مي

                                                           
1. Kay Bailey Hutchison 
2. John LaFalce 
3. Terry McAuliffe 
4. Mark Racicot 
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  ورساي، فرانسه
 

حال، مـا آنجـا       بااين. کاري آغاز شد     نخبگان جهاني در اواسط ماه مه با پنهان        نشست ساليانة 

هـاي جهـان را کـه     ن حاصل گردهمايي قدرتمندتريازشان برويم و اتفاقاتتا به پيشو  بوديم  

  .آيند، براي جهانيان فاش کنيم  مسائل مهم روز گرد هم ميبراي بحث دربارة

کنندگان آمريکايي و اروپايي بيلدربرگ بر سر تهاجم آمريکا به عراق  اختالف بين شرکت

. دتـر شـ     ائيل عليـه فلـسطينيان گـسترده      عيار آن از تجاوز اسـر       و حمايت کورکورانه و تمام    

 شدند ١ مه، وارد هتل مجلل پاالس تريانون   ۱۴ بيلدربرگ، روز    هاي برجستة   که چهره   هنگامي

ها بحث داغ   مه شرکت کنند، معلوم بود که اين موضوع۱۵ـ  ۱۸بين تا در نشست اين گروه 

  . نشست است

 ، پيشنهاد ارتشي مستقل از    موضوع ديگري که در صدر دستور کار بيلدربرگ قرار داشت         

بر خالف دو موضوع مهم ديگر، اين موضوع باعث رويـارويي           .  اروپا بود  ناتو براي اتحادية  

 اروپـا مخـالف     ها بـا ارتـش اتحاديـة        تمام آمريکايي . شود  نميها    ها و اروپايي    بين آمريکايي 

                                                           
1. The Trianon Palace Hotel 
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 اروپـا بـر   رهبري جناح ضـد ارتـش    . هستندها هم مخالف آن       بسياري از اروپايي  هستند که   

 . ، دبيرکل ناتو است١ لرد جورج رابرتسونعهدة

جمهور فرانسه، در مقام رئيس دولت کشور ميزبان سـخنراني پيـشواز را،               شيراک، رئيس 

ها را تخفيـف      شيراک کوشيد تنش  .  مه، در اولين روز کاري بيلدربرگ ايراد کرد        ۱۵پنجشنبه  

هـا و    تهاجم به عراق، آمريکايير دربارة کرد که به رغم اختالف نظدهد و به اين نکته اشاره     

ترين منتقدان جنـگ بـود و دولـت            سخت فرانسه در زمرة  . دان ديرينه هستند  ها متح   اروپايي

  . ها بسته است  فرانسوي آمريکا کمر به تنبيه

هاي اروپايي منتقدان جـدي بودنـد، امـا حتـي در              آلمان و روسيه هم مانند بيشتر دولت      

يل جلسه داده بود، کالين پاول وزير خارجه براي برگزاري جلسات           که بيلدربرگ تشک    حالي

  . جبراني به اين دو کشور سفر کرده بود

 بيلدربرگ  ة نشست سري ساليان   ،مقدار  ها افراد بي    به تعبير بيلدربرگي   ،کارگران در فرانسه  

پـنجم    مه باعث شد فقط يک     ۱۳اعتصاب آنها در    . ها به تأخير انداختند     را در آن سال ساعت    

 در پـاريس، بـر   ٢تر اورلي المللي شارل دو گل و در فرودگاه قديمي پروازها، در فرودگاه بين  

  .زمين بنشيند

آميز بود  اين اعتصاب يک روزه به قدري موفقيت   .  کوتاهي از پاريس دارد    ةورساي فاصل 

پنجشنبه که تا ـ  ها ريختند ها طرفدار اعتصاب در پاريس و شهرهاي ديگر به خيابان ميليونـ 

  . مه تمديد شد۱۹

از ظهـر روز بعـد آنهـا        .  مه آغاز شد   ۱۳ورود نامشهود کارکنان بيلدربرگ به تريانون از        

 مـه، آخـرين اعـضاي       ۱۵صـبح پنجـشنبه     . شده شدند   ريزي   مواجهه با اعتصاب برنامه    ةآماد

وارد هاي مشکي و دراز در پناه همراهي پليس و آژير خودروهاي آنها  بيلدربرگ در ليموزين

  .هتل شدند

                                                           
1. George Robertson 
2. Orly Field 
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 مه، هتل پاالس تريانون را تعطيل کند تـا طبـق    ۱۳ريزي کرده بود، ظهر       بيلدربرگ برنامه 

در عوض هتل تريانون تا شبانگاه . ها وارد شوند  معمول کارگزاران آنها بتوانند در غياب توده      

برگ کـار  آنگاه بيلدر. چهارشنبه به روي مردم باز بود و اوايل صبح پنجشنبه هتل تعطيل شد       

  .خود را آغاز کرد

 اقامتگاه محـصور در      در اين  در داخل هتل تريانون پاالس دربارة رخدادها      سه منبع آگاه    

  . اطالعات مفصلي را عرضه کردندها پناه نگهبان

و نيـز   بيلدربرگ در پيگيري هدف مشترک تأسيس دولت جهاني زير نظر سازمان ملـل              

  .م ساکنان آن همچنان متحد بود زمين و تماکنترل آن بر ثروت طبيعي کرة

اروپا، که از دونالد رامـسفلد وزيـر دفـاع          . رو بود  هاما جنگ آمريکا با خشم شديدي روب      

هـاي جنگـي      سال قبل بـا نقـشه        به عراق حمله نکند، يک     ۲۰۰۲قول گرفته بود که در سال       

بـا  . شـتند ها بيش از سال گذشته بـه جنـگ عالقـه ندا              اما اروپايي  .آمريکا مخالفت کرده بود   

  »هاي وحشتناک کشتار جمعي کجاست؟ اين همه سالح«: گفتند گوشه و کنايه مي

 آمريکا براي کنترل نفت عراق به نفع مردم عراق بـدبين            نين دربارة نقشة  ها همچ   اروپايي

چـه کـسان ديگـري سـود        «:  با لحن تمـسخرآميزي پرسـيد      اروپااي از     شرکت کننده . بودند

شود که  آيا، از پول نفت عراق براي بازسازي چيزهايي استفاده مي       «: سؤال اين بود  » برند؟  مي

  »شود؟ ها مي ها ويران کردند؟ چند قرارداد پرسود نصيب اروپايي آمريکايي

. اسات از ايـن هـم تنـدتر بـود         اما در ارتباط با سياست آمريکا در قبال خاورميانه احـس          

 اسـرائيل، بـا لحـن       وزير  ن، نخست که بيلدربرگ در ورساي گرد آمده بود، آريل شارو         زماني

سـازمان  ــ    مطرح و ساير اعضاي گـروه چهارگانـه        صلح را که بوش        راه تحقيرآميزي نقشة 

  . اروپا و روسيه ـ تأييد کرده بودند، رد کردملل، اتحادية

اما شارون  . پاول تازه با شارون ديدار کرده بود تا به او التماس کند طرح صلح را بپذيرد               

هـاي فلـسطيني اصـالً        هـاي اسـرائيلي در سـرزمين         برچيدن شهرک   دربارة که مذاکره گفت  

  .موضوعيت ندارد و آن را رد کرد
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 کاهش کمک آمريکا را مسخره  هر گونه نظر دربارة،١جروزالم پست امةشارون، در روزن

هاي موجود در کرانـة       مريکا از شهرک  هاي آ   کدام از دولت   که تا به حال هيچ    وي گفت   . کرد

، يعني مناطقي که اسرائيل پـس از راه انـداختن جنـگ       ندا  نوار غزه حمايت نکرده    باختري و 

  . اشغال کرد۱۹۶۷شش روزه در سال 

يکي از اعضاي اروپايي بيلدربرگ با اشاره به تکبر شارون در برابر کشوري که در خالل             

ه اسـت، بـه     نيم قرن گذشته ميلياردها دالر به اسرائيل داده و چيزي در ازاي آن مطالبه نکرد              

اي به شما اهانـت کنـد،     تر از آن هستيد که وقتي کوتوله        شما احمق «: آمريکايي عبوس گفت  

 ».متوجه شويد

افزود که طرح صلحي که با        ها در بيلدربرگ مي     اين حقيقت به سرافکندگي آمريکايي    

در . گستاخي به پاول برگردانده شد، فقط خواستار اقدامات کوچکي از اسرائيل شده بود            

 ۲۰۰۱هايي را ترک کند که از مـارس           شهرکبود  ين طرح فقط از اسرائيل خواسته شده        ا

 اوليه، اسرائيل ملزم نـشده       در اين اقدام صلح   . هاي فلسطيني ساخته شده بود      در سرزمين 

 اشـغال و مـساحت آن را دو برابـر کـرد، عقـب      ۱۹۶۷هايي که در سـال   از سرزمينبود  

  .نشيني کند

 اروپا برخاسته از دلخوري آن از تسلط آمريکا بـر نـاتو       تحاديةانديشة ارتش مستقل ا   

. گويند اين ارتش نيرويي جداگانه اما وابسته به ناتو و در کنترل آن باشـد                برخي مي . بود

ند کـه نيـروي جداگانـه بـراي         اما مخالفان آن در اروپا و نيز اياالت متحده استدالل کرد          

 از  ، همچون ارتش جهـاني سـازمان ملـل        ،اتوشود انسجام نقش ن      اروپا باعث مي   اتحادية

  .بين برود

ناتو بارها گفت مأموريت آن ديگر محدود به دفاع از اروپا نيست، بلکه به فرمان شوراي       

  بانـان   در آن زمان، صـلح    . امنيت سازمان ملل در هر نقطه از جهان سرباز مستقر خواهد کرد           

  .ن حضور داشتند جها مأموريت در نواحي دورافتادة۱۶در سازمان ملل 

                                                           
1. The Jerusalem Post 
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  اندازد تدابير امنيتي بيلدربرگ را به دام مي
تدابير امنيتي در بيلدربرگ به قدري شديد بود که منابع آگاه زودتر از حد معمـول بـه زبـان                    

 ١ مه به هتـل نووتـل  ۱۲ در فرانسه دوشنبه آمريکن فري پرس،در اولين روز انتشار ـ آمدند  

ن پاالس داشت و قرار بود بيلـدربرگ، از بعـد از ظهـر               اندکي از هتل تريانو    رفتم که فاصلة  

مستقيم به هتل تريانون رفتم، گشتي زدم و در کافه نشستم تا            . چهارشنبه، در آن مستقر شود    

  .قهوه بخورم

ام، سر صحبت را      ي بيلدربرگ رفتارکرده  وجو  جست سال در    ۲۰طور که در خالل       همان

ام بـراي کـل    دهد، چون نتوانـسته  خ مي راد مهمي   گفتم احتماالً رويد    کردم و خيلي عادي       باز

  . هفته جا رزرو کنم

کـنم    ي کارکنـان را تـشويق مـي       شود، يعن   سازي انجام مي    روز اول همواره عمليات آماده    

هتـل تريـانون قـبالً هـم بـراي          . دهد، صـحبت کننـد      انگيزي که رخ مي      وقايع حيرت  دربارة

هرگـز  . مسلح محصور نشده بـود    هاي    گهبانناما هرگز با    . رخدادهاي بزرگ گرفته شده بود    

شـوند و در      هم به کارکنان آن گفته نشده بود چيزي را نبينند يا نـشوند، چـون اخـراج مـي                  

کنندگان خيره نشوند يـا   گيرند و هرگز در چشمان هيچ يک از شرکت         فهرست سياه قرار مي   

  .قرار بگيرندمخاطب با آنها صحبت نکنند مگر اينکه 

تعدادي بـه مرخـصي     . بود شومي در شُرف وقوع      ةدانستند واقع   کنان مي اما روز بعد کار   

  .شد ميکاري هشدار داده   پنهانةتر بار ديگر دربار به کارکنان باسابقه. فرستاده شده بودند

فرزدستي آنها . وگوش من شدند روز دوم و سوم، افراد شجاعي پا پيش گذاشتند و چشم

کردنـد کـه از پـيش         نها با من در نقاطي مالقات مـي       آ. باعث شد به اسنادي هم دست يابند      

  .تعيين کرده بوديم

به دليل تدابير امنيتـي سـلطه جويانـة         ـ   بار، آنها روز اول پا پيش گذاشتند        اما براي اولين  

  .بيلدربرگ

                                                           
1. Novotel  
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دهد، چون سعي کرده بودم براي کـل هفتـه از پـيش جـا      گفته بودم اتفاق مهمي رخ مي 

 مه هتل را ترک کـنم، زيـرا هتـل تريـانون بـراي نشـستي          ۱۴نبه  بگيرم، اما بايد روز چهارش    

  . رزرو شده بود خصوصي

آور نبود؛ اين موضوع در ديرتـرين زمـان           تعجب. داد  کارمند هتل با تعجب سر تکان مي      

 تـا امکـان درز اطالعـات        ،دانـستند   ممکن و فقط به کساني اطالع داده شده بود که بايد مي           

  .کاهش يابد

کـه گـيج شـده بـود، گوشـي را       بعـد در حـالي    . را برداشت تا بپرسـد    ن  کارمند هتل تلف  

مأموران امنيتي در دو طرف من قـرار گرفتنـد کـه بـه     ـ نه دقيقه  ـ ظرف چند ثانيه . گذاشت

مأمور امنيتي بيلدربرگ طـي     . يک نفر از آنها سراپايم را ورانداز کرد       . زدند  درشتي حرف مي  

  .ام جمع کرده بود وندهشماري از من در پر بيهاي  عکسها  سال

اما دو نفـر ديگـر جلـو آمدنـد تـا            . شناسي مرا ناديده گرفت     کارمند هتل از روي وظيفه    

  .کنند رساني به من همکاري مي بگويند آنها در اطالع

توانند يکي از ما را اخراج کنند، اما اخـراج هـر سـه نفـر مـا                    مي«: منبع آگاه اصلي گفت   

  » .شود باعث دردسرشان مي

ن امنيتي اين نکتـه را در نظـر نگرفتـه بودنـد کـه کارکنـان هتـل در ايـن کـشور                        مأمورا

در بيـشتر کـشورها از جملـه        . هاي کارگري نيرومند و مثالً مرخصي با حقوق دارند          اتحاديه

 درمان يا ساير مزايا را ةتعطيلي يا بيمـ اياالت متحده، کارگران از اين مزايا برخوردار نيستند 

  . کارکنان هتل تريانون عادت ندارند مانند حيوانات با آنها صحبت کننددر نتيجه،. ندارند

اي   با منبع آگاه ديگـر در نقطـه       . قرار بر اين شد که هر روز با منبع آگاه اصلي ديدار کنم            

دادند و برخـي افـراد حاضـر را شناسـايي              مي يآنها اطالعات مفصل  . کردم  ديگر مالقات مي  

  .کردند مي

 هتل نووتل   ة بعد از ظهر، در کاف     ۵ زيادي از اروپا، هر روز ساعت        هاي  خبرنگاران رسانه 

  .شد تمام اطالعات يکپارچه، مقايسه و تأييد مي. کردند با من ديدار مي
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   خود را پنهان كنندةتوانند چهر نمي
کردنـد، هـر روز در خـالل نشـست            خبرنگاران و عکاسان که گاهي اوقات نوبتي کـار مـي          

  . زدند  بيرون هتل تريانون پاالس گشت مي،۲۰۰۳بيلدربرگ در سال 

هاي خود را مقايسه و اطالعات  شدند تا يادداشت  هتل نووتل جمع ميةهر شب، در کاف

 ة که از ورساي، در شـمار      آمريکن فري پرس  هايي از اولين گزارش       نسخه. را يکپارچه کنند  

  .شدنگاران اروپايي توزيع   نوشته شده بود، در بين روزنامه۲۰۰۳ مه ۲۶

  . کنندگان بيلدربرگ بودند  آمريکايي در اين نشست فقط شرکت نگاران ديگر روزنامه

ــ   قابل چـاپ نبودنـد    بيشتر آنها   . صدها عکس روي ميز گذاشته شده بود تا همه ببينند         

  . ليموزينة تيرةاي از پشت شيش مثالً چهره

ها را بهتر  کيفيت عکستاپ خود   بتوانست در ل ، خبرنگار نروژي، مي١اما گونار بلوندال

  .اغلب به کمک دو يا سه خبرنگارـ با اطمينان شناسايي شوند افراد بسياري تا کند 

  . شدند آمدند، شناسايي مي اي وقتي براي تنفس هواي خنک بهاري بيرون مي عده

کـرديم    کـه تظـاهر مـي   ،مانند تلفن زدن به هتل تريانونـ برخي با حقه شناسايي شدند  

  .کشيديم کننده را به پاي تلفن مي از خانه است و شرکتتلفني ضروري 

  :به اين شکل، با اطمينان معلوم شد افراد زير در نشست شرکت کردند

، وزير اقتصاد ترکيه؛ خوان کارلوس پادشاه و سوفيا ٢ملکه بئاتريکس از هلند؛ علي بابکان

داري و    ابق خزانـه  جمهور فرانسه؛ کنت کـالرک، وزيـر سـ           اسپانيا؛ ژاک شيراک، رئيس    ةملک

، ٥ بلژيـک؛ ژان لـويي دبـره       ٤، از بانک سوسيته ژنـرال     ٣عضو پارلمان انگليس؛ اتين داوينيون    

، مدير ارشد اجرايي بانـک      ٧، از ترکيه؛ سوين ژرم    ٦رئيس مجلس ملي فرانسه؛ کمال درويش     

                                                           
1. Gunnar Blondal 
2. Ali Babacan 
3. Etienne D’avignon 
4. Societe General 
5. Jean Louis Debre 
6. Kemal Dervis 
7. Sevein Gjerem 
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 ، رئـيس شـرکت هواپيمـايي      ٢باست  ، از اتحاديه اروپا؛ اجيل مايکل     ١ملي نروژ؛ پاسکال المي   

؛ ريچارد پرل، عضو هيئت مشاوره دفاعي پنتاگون؛ آندرس فوگ ٣اس اي نورسک هايدرو اس

، ٦، وزير خارجه فرانسه؛ اوتو شيلي٥وزير دانمارک؛ دومينيک دو ويلپن ، نخست٤ـ راسموسن

وزيـر    ، نخـست  ٨، رهبر مخالفين در آلمان؛ پاوو ليپـونن       ٧وزير کشور آلمان؛ ولفگانگ شولده    

؛ آنا ليند، وزير خارجه سوئد؛      ١٠، مدير ارشد اجرايي شرکت نوبيد     ٩د اوليال سابق فنالند؛ يارم  

پـي   مديره شـرکت بـي    پيتر سادرلند، رئيس شرکت گلدمن ساکس اينترنشنال و رئيس هيئت         

  .، دبير بيلدربرگ١٢، مارتي تيلور١١آموکو

  

 دارد بيلدربرگ شارون را به تغيير سخنان خود وامي
ريـزي بـراي جهـان،        هـاي سـري بـراي برنامـه         م قرن نشست  اي نادر، در تاريخ ني      در لحظه 

کم بـه طـور       اين گروه به دولت اسرائيل فشار آورد که دست        : اي هم داشت    بيلدربرگ فايده 

  .علني از سياست گسترش اسرائيل و سرکوب فلسطينيان دست بردارد

وزيـر   که بيلدربرگ در داخل هتل تريانون تشکيل جلسه داده بود، نخست           حتي در زماني  

 و سـاير  جروزالم پستشارون در مصاحبه با . کرد  صلح را رد مي      راه ةاسرائيل با تحقير نقش   

هاي فلسطيني را کـه در نـيم قـرن گذشـته              هاي اسرائيل گفت اسرائيل هرگز سرزمين       رسانه

ها خنديد که اگر سياست وي براي گسترش          شارون به اين حرف   . گرداند  اشغال کرد، برنمي  

وي بـادي بـه غبغـب       . شـود   يابد يا متوقـف مـي       يابد، کمک آمريکا کاهش مي    اشغال پايان ن  

                                                           
1. Pascal Lamy 
2. Egil Myklebust 
3. Norsk Hydro SAS 
4. Anders Fogh-Rasmussen 
5. Dominique de Villepin 
6. Otto Schilly 
7. Wolfgang Schaulde 
8. Paavo Lipponen 
9. Jarmd Ollila 
10. Nobid  
11. BP Amoco 
12. Marty Taylor 
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انـد، امـا کمـک        هاي اسـرائيل مخالفـت کـرده        هاي آمريکا با شهرک     انداخت که تمام دولت   

  .عيار متوقف نشده است تمام

شـدت بـه      کنندگان اروپايي بيلدربرگ که از برخورد شارون خشمگين بودند، بـه            شرکت

ي بـا مقامـات     ا  خـشمگينانه هاي    ها تماس   اروپايي. کردند  کايي گاليه مي  کنندگان آمري   شرکت

  .دولت خود و اسرائيل برقرار کردند

. کم بـه طـور علنـي        دستـ    مه، شارون حرفش را عوض کرد      ۲۶يک هفته بعد در روز      

 صـلح دسـت يابـد و بـه          ةنام   خود گفت مصمم است به توافق      ةزد  وطنان شگفت   وي به هم  

  . تري و نوار غزه پايان دهد باخة کران اشغال

که از جانـب بـسياري از   ـ  آورد  را به زبان مي  اشغال ةباري بود که شارون کلم      اين اولين 

  .شود ها هستند، مردود شناخته مي ها که به داليل مذهبي، مدعي تملک اين سرزمين اسرائيلي

 از  اي خطاب به اعضاي خشمگين حزب متبـوع خـود ليکـود، کـه               سخنراني شارون در 

 ميليون نفر تحت اشغال براي ما و آنها بـد  ۵/۳نگاه داشتن «: راديو اسرائيل پخش شد، گفت   

اهللا، جنـين و      خواهيد بـراي هميـشه در رام        آيا مي . توان اين کار را تا ابد ادامه داد         نمي. است

  »نابلس باقي بمانيد؟

ـ            تغيير لحن حيرت   ايي بيلـدربرگ   انگيز شارون در پاسخ مستقيم به فعاليت اعـضاي اروپ

هايش   بود، زيرا وي از آن بيم داشت آمريکا براي مجازات اشغالگري اسرائيل، کمک            مشهود  

  .را کاهش دهد يا متوقف کند

 بيابـد کـه رسـماً آن را     »  راه ةنقش«کساني که انتظار داشتند وي راهي براي گريز از طرح           

اي ديگر اميدوار بودند  اما عدهکردند،  هاي شارون با بدگماني توجه مي پذيرفته بود، به حرف

  .که رهبر اسرائيل صادق باشد

 ٣، در دانشگاه بار ايالن٢، مدير مرکز بگين ـ سادات براي مطالعات راهبردي١افرائيم اينبار

                                                           
1. Efraim Inbar 
2. The Begin-Sadat Center for Strategic Studies 
3. Bar Ilan  
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  ».کند مياگر شرايط ايجاب کند، وي تغيير . گراست شارون عمل«: آويو گفت در تل

شـارون  « :تـر بـود، گفـت    کـه بـدبين  ) يلپارلمان اسرائ (٢، عضو کنست١اما يوسي سريد 

کـه   خواهد که دولت آمريکا باور کنـد کـه وي بـه طـرح صـلح پايبنـد اسـت، درحـالي                مي

هـا و     طلب وي تصور کنند وي اقدامي تاکتيکي براي آرام کردن اروپايي            جنگهاي    پيمان  هم

  ».ها کرده است آمريکايي

آميز رفتار  ون دوست دارد ابهامآريل شار«:  نوشت٣يديعوت آهارونوت ةسريد در روزنام

  ».فهمد را نميکند، زيرا در آن صورت کسي منظورش 

                                                           
1. Yossi Sarid 
2. Knesset  
3. The Yediot Ahronot 
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  ، ايتاليا١استرزا
  

هـا را بـاال ببرنـد و          ها ماليات   ، بيلدربرگ مجدداً خواهان آن شد که آمريکايي       ۲۰۰۴در سال   

کننده و بدهکار     ترين کمک   دهند، هر چند که اياالت متحده بزرگ      کمک خارجي را افزايش     

  .جهان است

 در نزديـک    ٢ که نشست بيلدربرگ در گراند هتل دس ايلـس بـوروميس           ۲۰۰۴در سال   

شهر استرزا در ايتاليا برگزار شد، برخي از قدرتمندترين نخبگان جهـان توجـه خـود را بـه                   

اي بـه     شور، اشغال عراق که به طـور فزاينـده        هاي خارجي اين ک     ها در آمريکا، کمک     ماليات

ايـن  . ها در آينـده معطـوف کردنـد         گراييد و نقش سازمان ملل در تمام مناقشه         خشونت مي 

 ة ژوئن در اقامتگاه مجللـي برگـزار شـد کـه مـشرف بـه درياچـ       ۳ ـ  ۶نشست در روزهاي 

 .  بود٣ماجيوره

کـه اعـضاي آن عمـدتاً بـه         يادداشتي معين کرده بـود      بيلدربرگ در   پيش از اين نشست     

                                                           
1. Stresa  
2. The Grand Hotel des Iles Borromees 
3. Maggiore 
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روابط اروپا ـ آمريکا و در اين چارچوب، سياست آمريکا، خاورميانه، ژئوپليتيک خاورميانه،  

  .ناتو، چين، انرژي و مشکالت اقتصادي خواهند پرداخت

. حمايت از تهـاجم بـه عـراق شـديداً انتقـاد شـد       در طول کنفرانس، از انگليس به دليل  

توني بلر، چند سال قبـل،      .  نپذيرفتن يورو به باد انتقاد گرفتند      همچنين اين کشور را به علت     

  .بري اسکاتلند پذيرش يورو را وعده داده بود در نشست بيلدربرگ در ترن

 ةها در انگليس براي خروج از اتحاديـ         اعضاي بيلدربرگ همچنين از افزايش درخواست     

  .اروپا ابراز نگراني کردند

هـاي خـارجي آن        به اين علت که کمـک      هاياالت متحد رفت، از     طور که انتظار مي     همان

اين سومين نشست   . دهد، انتقاد شد    نسبت کمتري از توليد ناخالص داخلي آن را تشکيل مي         

هـا،    الشعاع دشمني بـين آمريکـايي        تحت  آن زباني تقريباً کامل    متوالي بود که چندين دهه هم     

  .گرفت ميها قرار  ها و اروپايي انگليسي

هـا در      پديـدار شـد کـه بيلـدربرگي        ۲۰۰۲تفرقه در صفوف آنها، در سـال         ةاولين نشان 

هـا    در آن زمان، اروپـايي    . شانتيلي در ايالت ويرجينيا نزديک واشنگتن تشکيل جلسه دادند        

دونالد رامسفلد، وزير دفـاع،     . شد   تهاجم به عراق مي    ةعصباني بودند که اياالت متحده آماد     

در عوض، جنگ در مارس     . آنها را آرام کند   » ل جاري در سا « حمله نکردن    ةکوشيد با وعد  

  . آغاز شد۲۰۰۳

ها در هدف درازمدت خود براي تقويت نقشي که سازمان ملل در              حال، بيلدربرگي   بااين

به غير از ايـن هـدف، ديگـر مـسائلي کـه در              . کند، متحد بودند    تنظيم روابط جهاني ايفا مي    

  : ازدستور کار کنفرانس امسال بود، عبارت بودند

 نخبگان انگليسي به رغم مخالفت داخلي فزاينـده، موضـوع عـضويت انگلـيس را در                 •

  . اروپا به پيش ببرندةاتحادي

شود، بـه      غربي   ة آمريکا بايد به اجرا درآيد و شامل کل نيمکر         ة تجارت آزاد قار   ة منطق •

 آمريکا تبـديل  ةيآنگاه اين منطقه به اتحاد   . استثناي کوبا تا زماني که فيدل کاسترو زنده است        
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  . اروپاستةشود که مشابه اتحادي مي

، سومين ابردولت، تا جهان براي سهولت اداره   آسيا ـ اقيانوس آرام ةگيري اتحادي  شکل•

ايـاالت  . شـود    بزرگ تقـسيم     ةهاي جهان به سه منطق      داري و شرکت   به کمک نخبگان بانک   

ي تجاري جهاني را تسهيل و      ها  پيماناين  المللي بايد انعقاد      متحده و ساير نهادهاي مالي بين     

  . آنها را اجرا کنند

موضوع ديگري که در کنفرانس امسال فراوان بحث شد، مفهوم برقراري ماليات مستقيم             

: ها براي تحقق آن دو پيشنهاد مطرح کردند برخي بيلدربرگي. سازمان ملل بر مردم جهان بود

  . المللي هاي مالي بين ماليات بر تراکنشماليات بر نفت که پس از استخراج اخذ شود و 

رهبران بيلدربرگ گرايش زيادي به ماليات بر نفت داشتند، زيرا هر کـسي کـه راننـدگي           

کند، نهايتاً اين ماليـات را   کند يا با هواپيما پرواز مي      ونقل عمومي استفاده مي     کند، از حمل    مي

المللـي    هـاي مـالي بـين       ي که تـراکنش   اين ماليات افراد بيشتري را به نسبت کسان       . پردازد  مي

  .گيرد دارند، دربرمي

هاي اروپايي بيشتر از اين ناراحت بودند کـه ايـاالت متحـده               در مورد عراق، بيلدربرگي   

 سازمان ملل دست به تهاجم زد، تا اين حقيقت که هزاران سـرباز آمريکـايي و                 ةبدون اجاز 

  .اند  کشته شده عراقي

شست امسال شرکت کند، اين خبر به گردهمايي رسيد کـه           از رامسفلد که نتوانست در ن     

تر  کننده گيرد و کمتر به عمليات تحريک تري در عراق به خود مي  ارتش آمريکا حالت دفاعي   

  .شود خانه و گسترده متوسل مي به وجوي خانه جست

، قـائم مقـام معـاون    ٢، معاون رامسفلد در امور سياست، و ويليام لوتي١اما داگالس فيس  

. در امور خاور نزديک و جنوب آسيا، به نماينـدگي از وي در اسـترزا حـضور داشـتند                  وي  

. ريچارد پرل، مشاور سابق پنتاگون و يکي از معماران اصلي جنگ عـراق، نيـز حاضـر بـود           

                                                           
1. Douglas Feith 
2. William Luti 
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ي را ريختنـد کـه   ا خاورميانـه  طرح سياست ۱۹۹۰ از اواسط دهة ١پرل، فيس و پل ولفوويتز 

  . را اتخاذ کردندبعداً بوش، چني و رامسفلد آن

هاي اروپايي همچنين به اين امر اعتراض کردند که پنتاگون در حال بررسـي                بيلدربرگي

کاهش شمار سربازان در آلمان بود و به سختي کوشيدند همتايان آمريکـايي خـود را بـراي                  

  .مقاومت در برابر اين اقدام متقاعد کنند

نظـر از      و صـرف    کنـد   را تـضعيف مـي    کردند اين کار وحدت ميان آنها         آنها استدالل مي  

 در ايـن    آمريکـايي ها دالري کـه سـربازان         پيامدهاي نظامي، اقتصاد آلمان هر سال از ميليون       

  .برد کردند، بهره مي کشور خرج مي

دربرداشت مقاومت در انگليس در برابر يورو و عضويت در اتحادية اروپا نگراني زيادي 

  .ستندو آن را مانع تحکيم اين ابردولت دان

کنندگان بيلدربرگ جلسات سري خود را با خوبي و خوشي به پايان رسـاندند و     شرکت

در ماه سپتامبر در اين جزيره بود . با قايق تفريحي به جزيرة زيبايي در درياچة ماجيوره رفتند

، جديدترين معاون شـرکت خودروسـازي فيـات، ازدواج خـود را جـشن               ٢که جان ِالکمن  

  .گرفت

  

  تاليا خبرنگار بيلدربرگ را به دام انداختندهاي اي پليس
شخصي ايتاليا مرا در اولين روز اقامـت در اسـترزا، بـراي               ، پليس لباس  ۲۰۰۴ مه   ۳۱دوشنبه  

به گراند هتل پنج ستارة دس ايلس بوروميس رفته         . پوشش خبري بيلدربرگ، بازداشت کرد    

ر بودم اطالعاتي از کارکنان هتل بودم، که قرار بود اين گردهمايي آنجا برگزار شود، و اميدوا         

ام را  شخصي راه را بر من بستند، گذرنامـه    آمدم، سه پليس لباس     هنگامي که بيرون مي   . بگيرم

  .گرفتند و مرا به سوي خودرويي بدون عالمت بردند

                                                           
1. Paul Wolfowitz 
2. John Elkman 
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اي   نام داشت، به من گفت مرا به يک سواري پنج دقيقه          ١افسر مسئول که آنتونيو باچينلي    

 دقيق طول کشيد که ۴۰اما بيش از . شان مايل است با من صحبت کند رماندهبرند، چون ف مي

  .خودروي پليس مرا از ميان شهر به ادارة پليس برد

  .مرا از خودرو پياده کردند و در ادارة پليس، به اتاق بازجويي بردند

دانم که وزارت خارجة آمريکا راضي نيست که من اخبار بيلدربرگ             ها گفتم مي    به پليس 

را پوشش دهم، اما بعيد است که اقدام پليس ايتاليا را، براي به زندان انداختن من بـه اتهـام                    

  . ساله با صورتي ناصاف بود۶۰بازجويم افسري حدوداً . ام، تأييد کند انجام وظيفه

وي به کمک مترجم، شامل باچينلي و زني جوان، با من صحبت کرد و از من پرسيد آيا                  

دانيد من دقيقاً کي هستم؟ من به         شما مي «: پاسخ دادم . ر استرزا هستم  دليل خاصي دارد که د    

  ». گزارش کنمآمريکن فري پرسام تا اخبار بيلدربرگ را براي نشرية آمريکايي  اينجا آمده

  .سپس پروانة خبرنگاري آمريکايي خودم را دادم که آن را بررسي کردند

، که ِپِرس شده بود، با صداي بلند        ام را   افسر زن مطالب انگليسي پشت کارت خبرنگاري      

اي را در استفاده   اين کارت به اين وسيله هر مخاطرهةدارند«: اين متن از اين قرار بود. خواند

پذيرد، اما اعضاي نيروي پليس بايد در تمام موارد به دارندة کارت احترام بگذارند                از آن مي  

  ».و با وي همکاري کنند

 چند بار شنيده شد، تا اينکه        نگار  رفت که در آن کلمة روزنامه     بحثي به زبان ايتاليايي درگ    

ام را بازگرداند و به من گفت ديگـر پلـيس              و کارت خبرنگاري    افسر زن لبخند زد، گذرنامه    

  .شود مزاحم من نمي

با کمال تعجب، باچينلي و فرمانده مرا، پس از سه ساعت بازداشت، با خودرو بـه هتـل                  

من که به قسمت نشستن   . خل هتل دنبال کردند و در سرسرا نشستند       مرا حتي تا دا   . رساندند

قـدر بـه      اگـر شـما رفقـا ايـن       «: به آنها گفته بـودم    . رفتم، آنها را زير نظر داشتم       ميها    مهمان

کنم در روزهاي آينده دوباره بـه مـن ملحـق             مند هستيد، از شما دعوت مي       بيلدربرگ عالقه 

                                                           
1. Antonio Bacinelli  
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  ».کنند هاي بيلدربرگ چه کار مي بچهشوم به شما بگويم  خوشحال مي. شويد

  ».آييم ما هميشه به اين هتل مي. آه نه«: آنها پاسخ داده بودند

بعداً کارمندي از هتل، که موافقت کرد به طور ناشناس با من صحبت کند، به من گفـت                  

  .گويند که دروغ مي

  

  دهند  هاي جريان غالب هنوز پوشش خبري مي رسانه
 جـوالي، گزارشـي دربـارة گـروه سـري           ۱۱م قرن سـکوت، روز       پس از ني   نيويورک تايمز 

. اما اين گزارش دقيق نبود و همکاري ديرينة روزنامـه را فـاش نکـرد   ـ   بيلدربرگ درج کرد  

 هاي بيلدربرگ حضور داشـتند      ها در بسياري از نشست       در خالل سال   نيويورک تايمز مسئوالن  

  .اند و تا به حال، به قول سکوت خود وفا کرده

 چنـد سـال قبـل در خبـري کـه دربـارة مـرگ يکـي از                   نيويورک تـايمز  وجود آنکه    با

بار بود کـه     کنندگان درج کرد، به طور اتفاقي به بيلدربرگ اشاره کرده بود، اين اولين              شرکت

المللـي و رهبـران       گـذاران بـين     اين روزنامه واقعاً دربارة اين گروه سري متشکل از سـرمايه          

  .سياسي نوشته بود

 در هلند، نقل قول کرد کـه بـه   ٢، اهل شهر ليدن١ از مايا بانک ـ پولدرمن ک تايمزنيويور

ـ پولـدرمن     ها، بانک   در خالل سال  . کند  هاي بيلدربرگ در اروپا کمک مي       هماهنگي نشست 

  . هاي بيلدربرگ مقاومت کرده است ها براي کسب جزئيات نشست همواره در برابر تالش

الزم نيـست   «: گفته بود » ٣چتم هاوس «رگ موسوم به قانون     کاري بيلدرب   وي دربارة پنهان  

  ».فهمند که صحبت نکنند چيزي را امضا کنند، اما مي

انتقاد شده بود، گويي    »  نظريات توطئه «شد، در اين گزارش به        بيني مي   طور که پيش    همان

  . اي نبود شده  سال حقيقت ثابت۵۰هاي سري بيلدربرگ در خالل  نشست

                                                           
1. Maja Banck-Polderman 
2. Leiden  
3. Chatham House 
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تجليل ) دمکرات از ايالت کاروليناي شمالي    (١ حضور سناتور جان ادواردز    اين گزارش از  

  .جمهور ارتقا داد زني کرد که اين حضور موقعيت وي را تا نقش يک معاون رئيس و گمانه

  . اخذ کردندنيويورک تايمزساير نشريات اين گزارش را از تلکس خبري 

هـاي عمـدة نشـست         موضـوع   گزارش کرد که نفت روسيه از      ايتارتاسمثالً خبرگزاري   

، را در   ۲۰۰۴ مـشروح نشـست بيلـدربرگ، در سـال           ايتارتاسگزارش اخير   . بيلدربرگ بود 

  .استرزاي ايتاليا روايت کرده بود

  

   به چالش كشيده شدواشنگتن پست
 نوشتم و اين روزنامه را دعوت کردم کـه از           واشنگتن پست اي براي     ، نامه ۲۰۰۴ مه   ۱۱روز  

اي اسـت کـه بـراي مايکـل           متن زير نسخة نامه   . برگ گزارش کند   بيلدر ۲۰۰۴نشست سال   

هـاي    بـازرس ويـژه وظيفـه دارد شـکايت        .  فرسـتادم  واشـنگتن پـست،   ، بازرس ويژة    ٢گتلر

وي . بررسي کند و تشخيص دهد که به اعتقاد وي کدام شکايت درست است را  خوانندگان  

پـردازد و     هاي درست مي    تنويسد، به شکاي    سپس در ستون نظرگاه، که يکشنبة هر هفته مي        

  .کند اقداماتي را براي اصالح مشکل توصيه مي

  .تا به امروز، پاسخي دريافت نشده است

  آقاي گتلر گرامي،

 ۶المللي، که در روزهاي   دربارة نشست مهم بينواشنگتن پستتوانم پيشنهاد کنم  آيا مي

  جامعي درج کند؟شود، گزارش   ژوئن در گراند هتل دس ايلس بوروميس تشکيل مي۳ـ 

داري و خارجه و کاخ سفيد نوعـاً در ايـن             هاي دفاع، خزانه    خانه  مقامات بلندپاية وزارت  

المللي از اروپـا      گذاران بين   سران کشورها، رهبران سياسي و سرمايه     . کنند  نشست شرکت مي  

  .نيز شرکت خواهند کرد

ردبير و دونالـد    جيمي لي هوگلند، معـاون سـ      . اي ندارد   پوشش خبري اين رخداد هزينه    

                                                           
1. John Edwards 
2. Michael Getler 
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فيليپ گراهـام و کـاترين      . کنند  گراهام، ناشر روزنامة شما، مرتب در اين نشست شرکت مي         

هـاي سـاليانه شـرکت      در زمان حيات خود در اين نشـست    واشنگتن پست، گراهام، ناشران   

  .کردند

 هاي نگهبان نفر از قدرتمندترين مردان جهان در اقامتگاهي محصور در پناه ۱۲۰آيا وقتي 

آيند، اين رخداد ارزش خبري ندارد؟ واضـح اسـت کـه              مسلح سه روز در سال گرد هم مي       

هـا و بيـشتر       مشي کالني هستند که همة آمريکـايي        ريزي براي تعيين خط     آنها در حال برنامه   

  . دهد ها را تحت تأثير قرار مي اروپايي

لـس  ، ورک تـايمز نيويـ که گاه شامل ـ کنند   ي که شرکت ميا رسانههاي  حال، غول بااين

يک کلمـه  . دهند کاري مي قول پنهانـ  و چهار شبکة تلويزيوني بزرگ هستند  آنجلس تايمز

  .هاي بيلدربرگ درج نشده است هم براي تشريح نشست

 کـه اکنـون     البـي آزادي،   و   اليـت   اسپات سال است که اخبار بيلدربرگ را ابتدا براي          ۲۰

اما بيلدربرگ در قبال من     . ام   گزارش کرده  رسآمريکن فري پ  شود، و اکنون براي       منتشر نمي 

واشـنگتن ديلـي   از جملـه  ـ ها کار کردم    سال کامل را با روزنامه۲۰. نواز نبوده است مهمان

بدون آنکه ـ  اکرون بيکن جورنال و ديسپج ـ  ريچموند تايمزشود،   که ديگر منتشر نمينيوز

  .کلمة بيلدربرگ را بخوانم يا بشنوم

دهد؛ شايد    گويند که در بيلدربرگ هيچ اتفاق مهمي رخ نمي          د به شما مي   جيمي لي و دونال   

امـا مـن توانـستم بـا پوشـش خبـري            . اين رخداد چيزي جز يک بازي پوکر طوالني نيـست         

هايي را از پيش دربارة پايان جنگ سرد، جنگ اول خلـيج فـارس، دربـارة                  بيلدربرگ، گزارش 

ها، دربارة سقوط مارگـارت تـاچر از          مالياتنقض وعدة جورج بوش پدر براي افزايش ندادن         

  آيا اين رخدادها مهم نبودند؟. هاي اختصاصي بنويسم وزيري انگليس و ساير موضوع نخست

  .از توجه شما ممنون هستم و مشتاقانه منتظر پاسخ شما هستم

  ارادتمند
  جيم تاكر

  آمريكن فري پرسدبير ارشد 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )2005(م چهارو فصل بيست
  ِاگرن، آلمانروتاش ـ





  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ، آلمان١روتاش ـ اِگرن
 

 در شهر روتاش ـ اگـرن در   ٢ بيلدربرگ، در اقامتگاه دورينت سوفيتل۲۰۰۵در نشست سال 

آلمان، دو منبع آگاه خودي در داخل نشست سري بيلدربرگ شنيدند که کيسينجر به ريچارد 

 ۱۵۰ل ممکن است بهاي نفت به       کار آمريکايي، گفت ظرف دو سا       ، ديپلمات کهنه  ٣هالبروک

  .دالر برسد

، هتـل اقـامتي و محـل        ٤هتـل اوبرفـارت     ها در دورينت سـوفيتل سـي        امسال بيلدربرگي 

اي   ايـن هتـل در درياچـه      .  اتاق مجلل دارد، تشکيل جلسه دادند      ۱۸۸برگزاري کنفرانس که    

  .همان چيزهايي که بيلدربرگ به آن نياز داردـ نزديک زمين گلف قرار دارد 

هـاي     و از چهره   ٥سي  ِال  ها کيسينجر به هالبروک، معاون رئيس پرسئوس ِال         بنا به گزارش  

کيسينجر گفت تقاضا براي نفت »  .مدت زيادي طول نخواهد کشيد«:  بيلدربرگ، گفتةديرين

                                                           
1. Rottach-Egern 
2. Dorint-Sofitel 
3. Richard Holbrooke 
4. Dorint Sofitel Seehotel Uberfahrt 
5. Perseus LLC 
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ي از مباحثة پرمناقشة    يابند، جزئ   کساني که به آن دست مي     نفت و   . از عرضه فراتر رفته است    

  .رة سياست در قبال خاورميانه استبيلدربرگ دربا

 حـضور يافتـه بـود،    ٢، که به نمايندگي از گروه کاراليل      ١منبعي آگاه گفت که جيمز بيکر     

منتظر نفـت بـه بهـاي       «بيني را در يک گردهمايي تجاري اظهار کرده و گفته بود              همين پيش 

  ». دالر باشيد۱۵۰اي  بشکه

ش پدر، به نمايندگي از کاخ سـفيد        بيکر، در زمان رياست جمهوري ريگان و جورج بو        

وي در زمان رياست جمهـوري ريگـان رئـيس          . يافت  هاي بيلدربرگ حضور مي     در نشست 

  . داري بود کارکنان کاخ سفيد و در دورة جورج بوش پدر وزير خزانه

آور خواهـد      که همين حاال هم باالست، حيرت      ،تأثير اقتصادي سه برابر شدن بهاي نفت      

ـ شـده در بـازار     از مواد خام تا محصوالت تمامـ نقل  و يابد، زيرا حمل ميتورم افزايش . بود

  .از کراوات تا خانهـ تأثير چشمگيري بر خريدها دارد 

 مه، تشکيل جلسه داد تا تصميم بگيرد که جهان چگونه با ۵ ـ  ۸بيلدربرگ، در روزهاي 

نگ بالقوه با ايران مواجـه      ـ آمريکا، بشکة باروت خاورميانه، اقتصاد جهاني و ج         روابط اروپا 

  .شود

فرماندار ويرجينيا حاکي از آن بود کـه بيلـدربرگ          ) دمکرات (٣اولين حضور مارک وارنر   

  .آورد وي را نامزد رياست جمهوري به حساب مي

نامزد رياسـت   [٤، معاون جان کري   )کاروليناي شمالي (غيبت سناتور سابق، جان ادواردز      

داد که خورشيد حيات سياسـي وي غـروب کـرده             مي بود، نشان    ۲۰۰۴در سال   ] جمهوري

نشين، وي    پارسال، اولين سال حضور جان ادواردز بود و مانند بيشتر مدعوين حاشيه           . است

  .را مانند دستمالي کهنه دور انداخته بودند

                                                           
1. James Baker 
2. The Carlyle Group 
3. Mark Warner 
4. John Kerry 
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هـايي در     ها به دليـل تهـاجم بـه عـراق بـا درج گـزارش                ها با آمريکايي    دشمني اروپايي 

ها پيش از تهاجم آمريکـا، پنهـاني بـا            توني بلر، ماه  اينکه   بر     گرفت مبني  مطبوعات اروپا باال  

  .بوش موافقت کرده بود که وارد اين جنگ شود

ي بين بلر   وگو  گفتهاي مشروحي از متن        چاپ لندن گزارش   گارديناز جمله روزنامة    

 اين مـتن بـه    .  صورت گرفته بود   ۲۰۰۳و بوش درج کرد که سه ماه پيش از تهاجم مارس            

دهد در جنگ با عراق بـه ايـاالت متحـده ملحـق               داد بلر از پيش قول مي       روشني نشان مي  

  . شود

اين امر باعث شد که در ميزگردي دربارة معناي صلح، که کيـسينجر رياسـت آن را بـر                   

خواستند بدانند آيـا ايـران        ها مي   اروپايي. ي ابراز شود  ا  خصمانهعهده داشت، اظهار نظرهاي     

 و مکرراً به آمريکـا هـشدار داده شـد            يابد؟  اين کار چه وقت پايان مي     هدف بعدي است و     

  .براي جنگ با ايران شتاب نکند

. هـاي اروپـايي نيـستند       تـر از بيلـدربرگي      طلب  ها جنگ   دهد آمريکايي   اما تاريخ نشان مي   

 ۱۹۹۱ جمهوري بـوش پـدر در سـال           ها از تهاجم آمريکا به عراق در دورة رياست          اروپايي

ها همچنين از تهاجم      اروپايي.  را جشن گرفتند   ١دند و پايان سيندرم ويتنام آمريکا     حمايت کر 

آمريکا در دوران رياست جمهوري کلينتون به يوگسالوي پشتيباني و ناتو را وارد عمليـات               

. اي که سربازان ناتو از روي عصبانيت شليک کردند، در يوگسالوي بود             اولين گلوله . کردند

  .مالً به ارتش آمادة سازمان ملل تبديل کردبيلدربرگ ناتو را ع

ها بود، که به دليل پايبندي بلر به   خوشايند اروپايي۲۰۰۵نتايج انتخابات انگليس در سال 

 دربـارة   ۲۰۰۶هـا سـال       قرار بود انگليسي  .  با اکراه از وي حمايت کردند      ،قانون اساسي اروپا  

ال بودند که اکثريت حزب کارگر بلر اما آنها خوشح. تصويب قانون اساسي اروپا رأي بدهند

شد که وي ظرف دو سال        زني مي    کرسي کاهش يافت و اين گمان      ۶۰ به   ۱۶۰در پارلمان از    

  . وزيري کنار رود از مقام نخست

                                                           
1. America’s Vietnam’s Syndrome 
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 از اسرائيل و زياد ابـوَعمر       ٢ و ناتان شارانسکي   ١، بيلدربرگ آيوال جيالدي   ۲۰۰۵در سال   

  .خاورميانه بپردازدفلسطيني را گرد هم آورد تا به موضوع 

شارانـسکي وزيـر    . وزير اسرائيل بود    جيالدي مشاور امور راهبردي آريل شارون نخست      

شارانسکي همان افراطي اسـرائيلي بـود   . المقدس و يهوديان خارج از اسرائيل بود  سابق بيت 

يکـم از نظـر ايـدئولوژيک از الگـوي وي پيـروي               و  خواهان قرن بيـست    که اکنون جمهوري  

دانند که شارانسکي به تدوين مـتن سـخنراني افتتاحيـة دورة دوم رياسـت                  همه مي  .کنند  مي

خواهان براي دمکراتيزه کردن جهان شکل  جمهوري بوش کمک کرد و به حرکت جمهوري   

  .داده است

 و ٤، رئيس شوراي روابط خـارجي فلـسطين  ٣گزاري فلسطين ابوَعمر، عضو مجمع قانون 

  . بود٥زيتاستاد علوم سياسي در دانشگاه بير

نـشيني از برخـي    در آن سال، بيلدربرگ به اسرائيل دستور داد به وعدة خود براي عقـب            

همچنين يادآوري کردند فلسطينيان بايـد بابـت        . ها در کرانة باختري و غزه عمل کند         ک  شهر

گزار باشند و بر بازگشت اسرائيل به مرزهـاي قبـل از       گرفتن بخشي از سرزمين خود سپاس     

  .فشاري نکنند پا۱۹۶۷سال 

 در جريان بحثي دربارة روابط بين دوسـوي اقيـانوس           ،اروپايي بلندقدي با موهاي سفيد    

هاي شديد همکاري کنيم، زيرا اکنون در جهاني زنـدگي            بايد به رغم اختالف   «:  گفت  اطلس

فقر در آفريقا يا آمريکاي جنوبي يا     . کنيم که اقتصاد کشورهاي آن متکي به يکديگر است          مي

  ».اي از جهان است  ما در هر نقطهةي ديگر، تهديدي براي همهر جا

اي از کمـک اقتـصادي بـه          بار ديگر، آمريکا به دليل اختـصاص نـدادن سـهم منـصفانه            

هـا خنـدان      بار ديگر، کيسينجر و راکفلر در کنار ساير آمريکايي        . کشورهاي فقير محکوم شد   

                                                           
1. Eival Gilady 
2. Natan Sharansky 
3. The Palestinian Legislative Council 
4. The Palestinian Council on Foreign Relations 
5. Birzeit University 
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کرد با احتساب ميزان کمک     گ استدالل مي  بيلدربر. دادند  بودند و به نشانة تأييد سر تکان مي       

  . هستند ها خسيس آمريکا نسبت به توليد ناخالص داخلي، آمريکايي

گيري در سازمان ملل براي برقراري ماليات جهاني مستقيم به            بار ديگر، دربارة زمان رأي    

ايـن کـار بـراي تحقـق        .  سنت بر هر بشکه نفت در هنگام استخراج صحبت شـد           ۱۰ميزان  

لدربرگ به منظور تثبيت نقش سازمان ملل در جايگاه دولت رسمي جهاني اهميـت              هدف بي 

  .دريافت چنين ماليات مستقيمي از افراد از نظر نمادين حائز اهميت بود. داشت

سه سال بود که پيشنهاد ماليات جهاني بيلدربرگ در سازمان ملل بالتکليف مانـده بـود،                

  .دربرگ بودند، خبر آن را منتشر نکرده بودندهاي آمريکا که تحت کنترل بيل اما رسانه

بگذاريد ماليات بدون   «: ها دربارة ماليات بالتکليف سازمان ملل گفت        بيلدربرگياز  يکي  

صحبت کنيد و   ] خبري[هاي    از پيش با بچه   . گونه تبليغي به تصويب سازمان ملل برسد        هيچ

 اضافه شدن يک پني به يک       مردم. به آنها دربارة برانگيختن خشم جناح راست هشدار دهيد        

گويند اين  وقتي آگاه شوند، شايد تا سه سال آينده، فقط مي. کنند گالن بنزين را احساس نمي

  » .که رقمي نيست

هايي که آن سال به بحث گذاشته شد، عبارت بود از چين و انرژي، نقـش       ديگر موضوع 

معلـوم نيـست    . ي آمريکا روسيه در جهان، آزادسازي اقتصادي و اصالح نظام تأمين اجتماع         

. عالقة بيلدربرگ به چگونگي مواجهة اياالت متحده با نظام تأمين اجتماعي چه دليلـي دارد              

هاي اخير به شدت افزايش يافته و باعث شده بود که بهاي              تقاضاي چين براي نفت در سال     

ط لولـة   کردند که آيا خـ      باره بحث مي    بيلدربرگ در اين  .  دالر برسد  ۵۰اي    آن به سطح بشکه   

  .پيشنهادي بايد نفت را از روسيه به ژاپن يا چين منتقل کند

  هاي سنا که در گذشته بـه لـوايح تجـارت آزاد             ، خبر رسيد برخي دمکرات    ۲۰۰۵در مه   

بيني نشدن تدابير کافي بـراي محافظـت از            بودند به علت پيش     رأي داده بودند، تهديد کرده    

ايـن خبـر    . دهنـد    رأي نمـي   ١)کفتـا (ريکاي مرکزي    تجارت آزاد آم   ةنام  کارگران، به موافقت  

                                                           
1. The Central America Free Trade Agreement (CAFTA) 
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کفتا گامي مهم در جهت گسترش نفتـا و تبـديل آن بـه منطقـة                . ها را مغموم کرد     بيلدربرگي

  . تجارت آزاد قارة آمريکاست

  

  شود بيلدربرگ پيدا مي
کـار را در      گـاه ايـن گـروه پنهـان         کنندگان اروپايي بيلـدربرگ مخفـي       ، تعقيب ۲۰۰۵در سال   

  .  کيلومتري مونيخ پيدا کردند۷۰هي مجلل در شهري کوچک و زيبا در اقامتگا

 گفتند که تمام ظرفيت آن از       آمريکن فري پرس  مسئوالن هتل دورينت سه بار به نشرية        

کننـدگان   از همه به غير از شـرکت . اما گفتند بيلدربرگ آنجا نيستـ پيش گرفته شده است  

بـه کارکنـان    همچنـين   . که هتل را ترک کنند    هند  خوا  ميبيلدربرگ، کارکنان و همسران آنها      

  .شنوند، برمال نکنند بينند يا مي چيزي از آنچه ميدهند  ميهتل هشدار 

  

  موش و گربه 
خـواهم، فهرسـتي از       از خـانم کارمنـد بيلـدربرگ مـي        : افتـد   اين وضع هر سال اتفـاق مـي       

در همـان   . کنـد   يکنندگان و دستور کار نشست را به من بدهد، اما وي خودداري مـ               شرکت

استولين از وي در حال .  عکاس آزاد فرياد کشيد که عکس نگيرد١لحظه بر سر دني استولين 

  .اما تفريح ادامه داشت. تکان دادن دستانش عکس گرفت

از اتوبـوس  ـ وشلوار و کراوات سياه   با کتـ ها نفر از مأموران امنيتي بيلدربرگ   وقتي ده

ني که مانند دانشجوياني لباس پوشيده بود که به تعطيالت    مجلل بزرگ پياده شدند، مرد جوا     

وي گفت اجازه نـدارد اسـم خـود يـا           .  معرفي کرد    مأمور امنيتي آمريکايي  خود را   روند،    مي

  .کند، بگويد سازماني را که براي آن کار مي

در مقام يک شهروند انجام وظيفه کرده و توضيح دادم که عمل مقامات دولتـي ايـاالت                 

مـشي    کنند تا دربارة تعيـين خـط        هاي سري با افراد حقيقي شرکت مي        که در نشست  متحده  

  .دولتي بحث کنند، مجرمانه است

                                                           
1. Danny Estulin 
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وي خاطرنشان کرد، هيالري کلينتون، که در آن زمان بانوي اول آمريکا بود، گروهـي از                

 از بخش خصوصي را پشت درهاي بسته گرد آورد تا طرحي  کارگزاران فدرال و کارشناسان

اي آمريکا ايـن      ، قاضي منطقه  ١رويس لمبرت . براي اصالح نظام بهداشتي کشور تدوين کنند      

اين قاضي او را جريمـة      . کردمتهم  قانون  نقض  اقدام خانم کلينتون را تقبيح کرد و وي را به           

  .کيفري کرد

 مأمور امنيتي گفت که ماجرا را به ياد دارد، اما اختيار بازداشت مقامـات آمريکـايي را در      

  . آلمان ندارد

اما سه سال پيش، کـه بيلـدربرگ در شـانتيلي در ايالـت ويرجينيـا                . فهمم  مي«: من گفتم 

 بـار بعـد کـه       .توانستيد دونالد رامسفلد وزير دفاع را بازداشـت کنيـد           يتشکيل جلسه داد، م   

بنـد    دهم که بـا دسـت       دهد، به شما اطالع مي      بيلدربرگ در اياالت متحده تشکيل جلسه مي      

  ».بياييد

 آمـريکن فـري پـرس     توانست خـود را معرفـي کنـد، امـا             نمي. مأمور يادشده لبخند زد   

، مأمور ويژه از واحد خدمات محافظتي فرمانـدهي تحقيقـات           ٢وي رابرت هاروي  : تواند  مي

  . در ويرجينيا بود٤ در فورت بلوير٣جنايي نيروي زميني

موران امنيتـي کراواتـي پيـاده       پس از آنکه تعداد زيـادي از مـأ        . تدابير امنيتي گسترده بود   

شدند، شمار قابل توجهي از پليس محلي با لباس متحدالشکل در محل مـستقر شـدند و در     

بيشتر . اين حال پنج اتوبوس تعداد زيادي پليس ملبس به لباس ضدشورش را به محل آورد              

که عالوه  گزارش مقام آلماني حاکي از آن بود        . آنها به داخل هتل رفتند و ديگر ديده نشدند        

  .، موساد نيز مأموراني به محل گسيل کرده بود٥بر سازمان پليس مخفي آمريکا

                                                           
1. Royce Lamberth 
2. Robert Harvey 
3. The Army’s Criminal Investigation Command 
4. Ft. Belvoir 
5. The U.S. Secret Service 





  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بخش پاياني
  ١به قلم ويليس اي کارتو

 مقدمة مؤخره به قلم جيم تاکر

 استخدام کرد و بعد به تعقيب اليت اسپاتکارتو نبود که مرا به سردبيري  اي اگر لطف ويليس

  .خورد  به گوشم نمي کلمة بيلدربرگـ تقريباً مسلماً ـ االً بيلدربرگ گماشت، احتم

، از اين فرصت برخوردار اليت اسپاتگذار البي آزادي، ناشر  به لطف کارتو در مقام بنيان

شدم که کاري را آغاز کنم که نهايتاً به تعقيب بيلدربرگ در طول يک نسل بدل شد و از اين 

برسانم، که در غير اين     نفر  ها    ن گزافه به گوش ميليون    طريق توانستم اخبار بيلدربرگ را بدو     

  .خبر مانده بودند گرا بي ريزان جهاني صورت مانند خودم از اقدامات اين برنامه

با توجه به نقش محوري کارتو در افشا کردن بيلدربرگ، شايسته است که اين کتـاب را                 

ة اينکـه بيلـدربرگ بـراي       تـأمالت وي دربـار    : با تفسيري از خود کـارتو بـه پايـان برسـانم           

  .مندان به آيندة جهان چه معنايي دارد عالقه

هـاي مـن دارد، در اينجـا          با فروتني تمام و آگاهي از تحسين گرمي که ويليس از تالش           

                                                           
1. Willis A. Carto 
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  . دهم صفحات را براي ختم کالم در اختيار آقاي کارتو قرار مي

 پرداختـة گروهـي از       سـاخته و   ةاينکـه توطئـ   ــ    ها از وجود آن ترديد داشتيد       آنچه سال 

   .شود در اين کتاب اثبات ميـ گذارد  المللي بر زندگي شما تأثير مي دولتمندان بين

انگيز خود در تعقيـب ايـن گـروه از افـراد خطرنـاک،                جيم تاکر به دليل پشتکار شگفت     

هاي سري آنها در تنها نشرياتي     هاي وي دربارة فعاليت     گزارش. شايستة باالترين تقدير است   

 درج  آمريکن فري پـرس    و سپس    اليت  اسپات جرئت استفاده از آن را داشتند، يعني اول          که

  . شد

 را به طور غيرقانوني تعطيل کـرد،        اليت  اسپاتو يکي از داليل اينکه قاضي فاسد فدرال         

ايـن قاضـي بـه نماينـدگي از         . هاي اين نـشريه بـراي بـرمال کـردن بيلـدربرگ بـود               تالش

آمـريکن  اما نـشرية    . گرا وابستگي داشتند    المللي  ه به اين نخبگان بين    گراني اقدام کرد ک     توطئه

  .زنده نگاه داشته استرا هاي جيم تاکر از بيلدربرگ   برخاسته و گزارشفري پرس

فردي که تا به حال پنهان مانده بود و در کتاب جيم عرضه شده                از ميان حقايق منحصربه   

  :ها اشاره کرد توان به اين است، مي

اي بين سياستمداران و بانکـداران پرنفـوذ شـکل            يافته  قيقت توطئة بسيار سازمان    در ح  •

گرفته است تا هر کدام سهم بيشتري از آنچه در پي آن هستند، يعني قدرت و پول، به دست 

  آورند؛

دهنـدگان   پـردازان و رأي  هـا نفـر از ديگـر ماليـات           و اين دو عنصر را شـما و ميليـون          •

  گذاريد؛  آنها ميخورده در اختيار فريب

هـاي ملـي و جـايگزين کـردن يـک دولـت         اين توطئه شامل ساقط کردن تمام دولت    •

  برداري و ارتشاء است؛ جهاني از طريق کاله

دهندگان قرباني مطبوعات به اصطالح آزاد آنهـا      پردازان و رأي    کنندگان، ماليات    مصرف •

  از اين توطئه هستند؛جزئي گزافه  هستند که بي

آنها هزاران مرد جـوان     . افتاد   براي پيشبرد منافع اين حاميان شرارت به راه مي         ها   جنگ •
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  کنند؛ فرستند و جيب خود را از ثمرات گناه انباشته مي خورده را به کام مرگ مي فريب

هاي تاريخي را بـراي توجيـه جنايـات خـود و آمـاده کـردن زمينـه بـراي                       آنها کتاب  •

  نويسند؛ تاً تأسيس دولت جهاني ميهاي پرسود در آينده و نهاي جنگ

پـس از جنـگ     ) اصيل(١نگاري تجديدنظرطلب   اين نکتة آخر همچنين دليل زايش تاريخ      

  .جهاني اول است

جرئـت آن را داشـتند تـا حقـايق واقعـي      ـ اين مردان و سايرين  ـ تمام مورخان فداکار  

  :دربارة رخدادهايي را که به آن جنگ منتهي شد، بررسي کنند

 ٢ري ِالمر بارنز دکتر ه•

  ٣ پروفسور سيدني بي في•

  ٤ هنري ويکم استيد•

 ٥ميکر ي شونب ادوين •

 ٦ ويليام سيور وودز•

  ٧ پروفسور چارلز اي بيرد•

 ٨ سي هارتلي گراتان•

 ٩ سيزلي هادلستون•

  ١٠ اچ سي پترسون•

  ١١ فرانسيس نيلسن•

                                                           
1. Revisionist  
2. Harry Elmer Barnes 
3. Professor Sidney B. Fay 
4. Henry Wickham Steed 
5. Edwin B. Schoonmaker 
6. William Seaver Woods 
7. Charles A. Beard 
8. C. Hartley Grattan 
9. Sisley Huddleston 
10. H. C. Peterson 
11. Francis Nielson 
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 بـسياري از ايـن      حال، پس از جنگ جهاني دوم      با اين . و اين فهرست اصالً کامل نيست     

هـاي بـسياري ديگـر از         بـاقي بـود و تـالش      همچنـان    در حيطة خودشان،     ه،اسامي برجست 

  :تجديدنظرطلبان کار آنها را کامل کرد، از جمله

  ١ دکتر جيمز جي مارتين•

  ٢ بنجامين کولبي•

  ٣ دکتر ديويد هوگان•

  ٤ جورج ان کروکر•

  ٥ِمير  ژنرال آلبرت سي ويده•

  ٦ينگ رالف فرانکلين کيل•

  ٧ جان َسک•

  ٨ کارلوس پورتر•

  ٩ جان تي فلين•

  ١٠ الرنس آر براون•

 ١١ فرانسيس پي يوکي•

  ١٢ ويليام هنري چمبرلن•

  ١٣ ديويد ايروينگ•

                                                           
1. James J. Martin 
2. Benjamin Colby 
3. David Hoggan 
4. George N. Crocker 
5. Gen. Albert C. Wedemeyer 
6. Ralph Franklin Keeling 
7. John Sack 
8. Carlos Porter 
9. John T. Flynn 
10. Lawrence R. Brown 
11. Francis P. Yockey 
12. William Henry Chamberlain 
13. David Irving 
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  ١ ميچل استوردزا•

  ٢ سناتور ويليام لَنِگر•

  ٣ سرهنگ چارلز اي ليندبرگ•

  ٤ پروفسوِروين اس کول•

  ٥ جوستوس دوِنکه•

  ٦ جان تولند•

  ٧ تانسيل چارلز کاالن•

  ٨ دکتر آرتور باتز•

  ٩ سروان راسل ِگِرنِفل•

  ١٠ دکتر آستين جي اَپ•

  ١١ دکتر ويلهلم استاگليش•

  ١٢زاياس  آلفرد ام دي•

  ١٣ لوئيس فيتزگيبون•

  ١٤ الرنس دنيس•

   ١٥ ويليام ِگيلي سيمپسون•

                                                           
1. Michel Sturdza 
2. William Langer 
3. Charles A. Lindbergh 
4. Wayne S. Cole 
5. Justus Doenecke 
6. John Toland 
7. Charles Callan Tansill 
8. Arthur Butz 
9. Russell Grenfell 
10. Austin J. App 
11. Wilhelm Staeglich 
12. Alfred M. deZayas  
13. Louis Fitz Gibbon 
14. Lawrence Dennis 
15. William Gayley Simpson 



 المللي گران بين توطئه  ■  ۳۱۲

 

  ١ليني  ادوارد دي•

  ٢بي   آرتور پانسن•

  ٣ اي جي پي تيلور•

  ٤ کنراد کي گريب•

  ٥ برتون کي ويلر سناتور•

  ٦ اف جي پي ويل•

  ٧ چسلي مانلي•

  ٨ بوک کارتر•

  .اين فقط چند اسم از تعداد زيادي اسم است

که چرا من با اسامي اين مورخان برجسته شـما  ـ و حق هم داريد  ـ پرسيد   حاال شما مي

مي که  هنگا: به اين دليل است   . را به ستوه آوردم، کساني که شايد بسياري از آنها را نشناسيد           

تواننـد   باالخره تاريخ کامل و معتبر قرن بيستم نوشته شود، هيچ کدام از دانشمندان مبرز نمي          

نگار با جرئت، يعني جيم تاکر، آن تـصاوير را             يادماندني يک روزنامه    بدون مراجعه به اثر به    

ان پـرداز   تاکر در صحنه حضور داشت تا مستقيماً مراودات سـري توطئـه           . از نو روايت کنند   

آنها مسئول نهايي رقم خوردن وقايع . ثبت کندـ نامند   که خود را بيلدربرگ ميـ پشت پرده  

  .در طول قرن بيستم و فراتر از آن هستندـ تاريخي ـ تاريخ پنهان 

هيچ شخص سالمي که منافع ملي اياالت متحده و بهزيستي هر مرد، زن و کودک را در                 

توجه باشـد کـه       به اين موضوع بي   ـ   ۲۰۰۵سال  ـ   گامتواند در اين هن     ذهن داشته باشد، نمي   

                                                           
1. Edward Delaney 
2. Arthur Ponsonby 
3. A.J.P. Taylor 
4. Conrad K. Grieb 
5. Burton K. Wheeler 
6. F.J.P. Veale 
7. Chesley Manly 
8. Boake Carter 



 ۳۱۳  ■  بخش پاياني

 

هاي مطلقي بودنـد      ، فاجعه ۱۹۳۹ و   ۱۹۱۴هاي    مداخلة آمريکا در دو جنگ اروپايي، در سال       

اقتصادي، پولي، فرهنگي، اخالقي، نژادي و    : که از هر جهت اين کشور را دچار قهقرا کردند         

  . بار است  از اين واقعة تأسفناپذير ي جداييئرسوايي جاري در عراق فقط جز. سياسي

هـاي خـارجي و داخلـي         کارانه که سياست    که کليات اين توطئة جنايت      بنابراين، درحالي 

شود، خوانندگان اثر جيم تاکر را با  انگيزي هويدا مي آمريکا را هدايت کرده است، به طرز غم

  .کنند ميآور قضاوت   شرمةتوجه به اين زمين

  

  ويليس اي كارتو         
 2005، جوالي سي واشنگتن دي          

 


