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نگاهی به رمان «مرزهایی که از آن گذشتی» نوشته مسعود ُب ُربر

ُ
انگار فیلمرا کند کردهباشند

کتاب «کمیته ( »300کانون توطئههای جهانی) در آستانه چاپ بیستم قرار گرفت

دستکاری واقعیت!

افشــاگریهای دکتر جان کولمن ،یکی از اعضای پیشــین سازمان جاسوســی بریتانیا ،درباره دستهای
پشت پرده شرارت در جهان

[ترجمه فرشاد رضایی] دکتر جان کولمن مولف کتاب «کمیته  ،300کانون
توطئههای جهانی» که خود یکی از اعضای پیشین سازمان جاسوسی بریتانیا بوده
از اسرار توطئهگرانی پرده برمیدارد که هیچ یک از مرزهای ملی را نمیشناسند،
خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده و تمامی ابعاد زندگی سیاسی ،دینی،
بازرگانی ،صنعتی ،معدنی و بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر
سلطه خود دارند .گروه توطئهگران جهانی که با نام کمیته  300فعالیت دارند ،در
روند تمامی رویدادهای جهانی تأثیر قطعی دارند .این کتاب اسامی همه اعضاء،
شرکتها ،موسسات ،سازمانهای دولتی و جنبشهای گوناگونی را که «آنها» در
زمینه سلطه جهانی خویش به وجود آوردهاند ،برمال میسازد.
کتابهای کولمن بین دیگر نظریهپردازان توطئه مانند دیوید ایسکه و جیم
مارس به خوبی پذیرفته شدهاست و در کارهای آنها معموال به آن استناد میشود.
از نظر کولمن بعضی از گروههای معروف شبهنظامی گروههای مخفی فراماسونری
هستند که با حمایت توماس ادوارد لورنس ،برتراند راسل و جان فیلبی برای
عقبمانده نگهداشتن خاورمیانه به منظور غارت نفت و منابع طبیعی آن شکل
گرفتهاست .کولمن از نهادهای بسیاری مانند باشگاه رم انتقاد کرده است .او در
مجموع  ۲۲کتاب نوشته است و هماینک هفتهنامهای به نام «گزارش اطالعات
هفتگی» را به چاپ میرساند .دکتر جان کولمن ،افسر برجسته سازمان امنیت
نظامی بریتانیا ،اکنون توانسته است گوشهای از فعالیتهای کمیته  300را آشکار
سازد .کمیته  300نزدیک به یکصدوپنجاه سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده
است .کمیته همواره دستورات خود را از مجراهای غیرمستقیمی مثل موسسه
سلطنتی امور بینالملل صادر کرده است .وقتی مقرر شد یک نیروی برتر اداره امور
اروپا را زیر نظر بگیرد ،موسسه سلطنتی امور بینالملل ،موسسه تاویستاک را به
وجود آورد که این موسسه هم به نوبه خود ،دست به تشکیل سازمان ناتو زد.
اعتبارات سازمان ناتو به مدت پنجسال از صندوق مارشال آلمان تأمین میشد.
مخفیترین جامعه در جهان
«کمیته  ،300کانون توطئههای جهانی» دقیقا میگوید اعضای این گروه چه
کسانی هستند و برای آینده ما چه برنامهای ریختهاند ،چه روشهایی را به کار
میگیرند و چطور مغز «همه» ما را شستوشو دادهاند .وقایعی که از زمان چاپ
اول این کتاب تا به حال رخ داده است ،صحت پیشبینیهای صورتگرفته و
تحقیقات درست نویسنده آن ،دکتر جان کولمن ،را به وضوح نشان میدهد .اما
اهداف این گروه چیست؟
اهداف گروه توطئهگران جهانی در چند محور قابل تبیین است؛ ب ه عنوان مثال
ایجاد حکومتی تمامیتخواه برای سلطه بر تمام دنیا یعنی ایجاد نظم نوین جهانی
با کلیسای متحد و یک سیستم مالی یکپارچه تحت هدایت آنها .بسیاری از مردم
نمیدانند که این حکومت در دهه  1920و  1930ساخت «کلیسای خود» را آغاز کرده
است؛ زیرا آنها میخواهند ایمان مردم را هم در مسیر شرورانه خود هدایت کنند.
گام دیگر نابودی کامل تمامی هویتهای ملی و همچنین غرور ملی است تا با
مفهومی نظیر نظم نوین جهانی فردیت همه افراد را به منظور ایجاد «توده» از بین
ببرند .شروع ،انجام و هدایت تخریب دین به استثنای دین خودساخته خودشان
یعنی «دین نوین جهانی» از دیگر اهداف آنها است .از دیگر اهداف این گروه
همچنین کنترل افراد از طریق کنترل ذهن آنهاست .همچنین آنچه برژینسکی آن
را «تکنوترونیک» مینامید« :ایجاد رباتهای شبیه به انسان (کلونهای ژنتیکی)
و سیستمی برای ترور ».هدف دیگر نیز پایاندادن به صنعتیسازی و تولیدات
هستهای است؛ در واقع آنچه آنها «جامعه پساصنعتی و رشد جمعیت صفر»
مینامند ،مگر در صنایع رایانه و خدمات .صنعت باقیمانده در ایاالت متحده به
کشورهایی مانند مکزیک و خاور دور صادر میشود؛ جایی که کار اجباری رونق دارد.

تبدیل انسان به آمار
همانطور که از سال  1993دیدیم ،این امر درواقع با تصویب توافقنامه
تجارت آزاد آمریکای شمالی معروف به نفتا شکل گرفت و از آن زمان به وسیله
موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) و سازمان تجارت جهانی بهبود یافته
است .افراد بیکار در مراحل اولیه تخریب صنعتی در ایاالت متحده یا به تریاک،
هرویین یا کوکائین اعتیاد پیدا میکنند یا فقط در فرآیند از بینبردن جمعیتهای
اضافی به آمار تبدیل میشوند .ما امروز این امر را بهعنوان گزارش جهانیسال
 2000میشناسیم.
از دیگر اهداف آنها تبلیغ مصرف مواد مخدر و قانونیکردن آن است و تبدیل
فیلمهای پورنوگرافی به یك «فرم هنری» كه مورد پذیرش واقع شود و به طور
گسترده استفاده شود؛ به عنوان آخرین تحول میتوانیم گزارش دهیم كه
پورنوگرافی تاسال  2004جای خود را در «فرهنگ عامه» محکم میکند و تئاتر در
استرالیا آشكارا پورنوگرافی را نمایش میدهد .به این مسأله «برنامهنویسی
واقعیت» گفته میشود .در هلند واقعیت مورد نظر زمانی اتفاق افتاد که فیلم
زندگی ،رابطه جنسی و مواد مخدر در تاریخ دهم اکتبر  2005از کانال بی ِان ِان ،کانال
جوانان هلند نمایش داده شد .پس از آن «میزگردهایی» برای ارایه دیدگاههای
مختلف تشکیل شد .این فیلم درباره جوان هلندی بیستوشش سالهای
است که به میخانه میرود و هرویین مصرف میکند سپس به خانه برمیگردد
ل ِاسدی میکشد .این انحرافات برجسته بخشی از برنامه
و در حضور مادرش ِا 
طوالنیمدت آنها با هدف دستکاری روان بشر است .موسسه تاویستاک قوانینی
را برای این کار درسال  1946ارایه کرد .اساسا این مسائل قبال در اثر تاریخی اسوالد
اشپنگلر «انحطاط غرب» پیشبینی شدهاند و بخشی از یک استراتژی برای از
بینبردن فرهنگ هستند.
تمامیتخواهی در انرژی هستهای
با توجه به تالشهای رژیم کمونیستی پل پوت در کامبوج هدف دیگر
مهندسان افکار عمومی ویرانکردن شهرهای بزرگ است .جالب است بدانید که
برنامههای قتل عام پل پوت با الهام از موسسات تحقیقاتی باشگاه رم در ایاالت
متحده طرح شده است .توماس اندرس ،مقام ارشد وزارت امور خارجه ایاالت
متحده ،وظیفه برنامهریزی آن را برعهده داشت .همچنین جالب است بدانید که
جنایتکاران پل پوت را در کامبوج به قدرت
این کمیته سعی کرده است بار دیگر
ِ
برساند تا از محکومیت آنها به قتل عام جلوگیری کند.
سرکوب همه پیشرفتهای علمی به جز مواردی که کمیته مفید میداند،
از دیگر اهداف آنهاست .شخصیسازی استفاده از انرژی هستهای در زمینه
اهداف آنها نمونهای از فعالیتهای گروه است و کشورهایی که اصرار بر ساخت
نیروگاههای هستهای دارند باید از بین بروند.
گروه توطئهگران جهانی کمیته  300اهداف بسیاری را دنبال میکنند تا مردم را
به زانو درآورند و از آنها بردههایی سربهزیر برای اجرای منافع خود بسازند .پس از
خواندن حقایق دلخراش این کتاب ،پدیدههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و
غیره دیگر برای شما مبهم به نظر نمیرسد.
نویسنده درک کاملی از دنیایی که همه ما در آن زندگی میکنیم به شما میدهد.
خطری جهان را تهدید میکند و کسانی که این موضوع را میدانند ،میتوانند برای
آن آماده شوند .نویسنده این اثر را با بیش از 40سال تحقیق در بسیاری از
بایگانیهای سراسر جهان گردآوری کرده است ،از این رو «کمیته  ،300کانون
توطئههای جهانی» درک جدیدی از تاریخ جهان طی  200سال گذشته در اختیار
خواننده میگذارد.
* برگرفته از نشریه اپک تایمز

کمیته300
(کانون توطئه جهانی)
نویسنده :جان کولمن
مترجم :یحیی شمس
ناشر :مروارید و فیروزه
 366صفحه
69هزار تومان

یکی از اهداف «کمیته»300
تبلیغ مصرف مواد مخدر
و قانونی کردن آن است و
تبدیل فیلمهای پورنوگرافی
به یك «فرم هنری» كه مورد
پذیرش واقع و بهطور
گسترده استفاده شود.
بهعنوان آخرین تحول،
میتوانیم گزارش دهیم كه
پورنوگرافی تاسال  2004جای
خود را در «فرهنگ عامه»
محکم میکند و تئاتر در
استرالیا آشكارا پورنوگرافی
را نمایش میدهد .به این
مسأله «برنامهنویسی
واقعیت» گفته میشود.

[فاطمه آزادی] کتاب «مرزهایی که از آن گذشــتی» نوشــته مســعود
ُب ُربــر اســت کــه نشــر ثالــث آن را در  360صفحــه منتشــر کــرده اســت.
همچنیــن نویســنده پیــش از ایــن مجموعهداســتان« ،اینجــا خانــه
مــن اســت» را بــا نشــر «آمــه» درســال  95منتشــر کــرده بــود .امــا طــرح
جلــد کتــاب جدیــد نویســنده ،انبــو ه مســافران روی قایقــی در وســط
اقیانــوس اســت کــه بــه شــکلی نشــاندهنده سرگشــتگی و آینــده
نامعلــوم آنهــا و خــط روایــی رمــان اســت« .مرزهایــی کــه از آن گذشــتی»،
روایــت آدمهایــی اســت کــه نهتنهــا از مرزهــای جغرافیایــی میگذرنــد
بلکــه بایــد مرزهــای عاطفــی و انســانی را پشــت ســر بگذارنــد .شــروع
رمــان بــا فضایــی در اقیانــوس و همــراه حادثــه و مــرگ آغــاز م یشــود؛
جایــی وســط اقیانــوس ،حلقــه نجاتــی از داخــل کشــتی پــرت م یشــود
نتــر روی آب تــاب م یخــورد و بــا
بــه ســمت قایقــی کــه چندیــن متــر پایی 
هــر تــکان ،انبــوه جمعیــت روی هــم میریزنــد و جیــغ میکشــند .حلقــه
دوم و ســوم کــه از کشــتی پــرت م یشــود ،دو ســه نفــری از داخــل قایــق
شــیرجه میزننــد .بعــد دیگر مشتمشــت جلیقه نجــات و حلقههای
الســتیکی نارنجــی و قرمــز و زرد اســت کــه در اقیانــوس آبیرنــگ شــناور
م یشــود و آ د مهــا یکــی یکــی از قایــق میپرنــد و بــا حلقــه و جلیقــه بــه
ســمت دیــواره بلنــد کشــتی شــنا میکننــد.
خ بشــر عجیــن شــده ،در ده ههــای اخیــر به
پدیــد همهاجــرت کــه بــا تاریـ 
علت مشــکالت سیاســی ،اقتصادی و اجتماعی که گریبانگیر جامعه
انســانی بــوده ،ســیر صعــودی دارد .امــروزه ،مهاجــرت در زندگــی انســان
تهــای کوچــک و بــزرگ بــا آن درگیرنــد.
مــدرن مســألهای اســت کــه دول 
اما مهاجرت غیرقانونی و گذر از مرزها ،برای زندگی بهتر ،دشواریهای
ســخت و بغرنجــی را بــر تــن و روان مهاجــر م یگــذارد کــه بــه آســانی
قابــل گــذر از ذهــن نیســت .آدمــی کــه هرچــه دارد از ناچــاری بــه دســت
قاچاقچیــان میدهــد تــا بــرای رویایــی کــه قصــد واقعــی کردنــش را دارد،
قــدم بــه خــاک دیگــری بگــذارد .ایــن مهاجــرت مخاطرهآمیــز را مســعود
ُب ُربــر بــا چنــد مهاجــرت دیگــر در رمانــش تنیــده و بــا خلــق صحن ههــا و
روایــت از زندگــی آد مهــای دور و بــر بــه شــکلی باورپذیــر و ملمــوس برای
تهــای مــوازی
خواننــدهاش بــه تصویــر میکشــد .خواننــده بــا روای 
از مهاجــرت تحصیلــی ،روســتا بــه شــهر و مهاجــرت غیرقانونــی ،خــط
داســتان را دنبــال میکنــد و بــه شــخصیت اصلــی یعنــی مینــو میرســد.
زندگــی مینــو و چالشهایــی کــه بــا آن درگیــر اســت ،روایــت غالــب
اســت .نویســنده که تجرب ه خبرنگاری درحوزهمحیطزیســت دارد ،این
توجــه و نــگاه را در فضــای ساخت هشــد هرمانــش هــم لحاظ کرد ه اســت.
اشــراف نویســنده بــه طبیعت باعث شــده فضاهــا را بــا جزئیترین دید
بسازد.
تهــای
شهــای مســتند و خبــری بارهــا دربــاره مهاجر 
اگرچــه گزار 
پهــا پخــش شــده ولــی
غیرقانونــی و اتفاقاتتلــخ و ناگــوار در کم 
چهــرهای کــه رمــان از رفتــن و جاگیرشــدن در خاکــی دیگــر بــه تصویــر
میکشــد ،قضــاوت را برعهــدهخواننــده م یگــذارد و ذهنــش را درگیــر
گ بچههایــی کــه بــه آنهــا قــرص خورانــده م یشــود تــا ســر
میکنــد .مــر 
یشــان در جنــگل شــنیده نشــود ،وارد شــدن بــه گروههایــی
و صدا 
کــه ســعی در سوءاســتفاده از شــرایط مهاجــران دارنــد ،زنــان و مردانــی
ی مصلحتــی دنبــال اقامتانــد ،همگــی تجربـ هدردناکی
کــه بــا ازدوا جهــا 
گ رفتــن اســت .مثــل
از تــرس و اســترس و درنهایــت تــا آســتان ه مــر 
ک گالــن بنزیــن خــود را بــه آتــش میکشــد و جنــازه
پســری کــه بــا ی ـ 
ســوختهاش از جلــو چشــمان مینــو کنــار نمـیرود .شــاید هــر مهاجــری
ت غیرقانونــی میکنــد از ســفر مخاطرهآمیــزی کــه جلــوی
کــه مهاجــر 
رویــش پدیــدار خواهــد شــد ،خبــردار نیســت یــا نمیخواهــد بدانــد کــه
نحــد اســت .امــا رمــان این نــگاه متفاوت
تلخــی و ســیاهی در اروپــا تــا ای 
را آشــکار میکنــد .نویســنده بــا محــور مهاجــرت بــه داســتانهایکهــن
هــم نقــب میزنــد و همــه را درهــم میتنــد .محــور داســتان مهاجــرت
اســت و بــا اســتفاده از چندنظــرگاه ،الی ههــای پنهــان شــخصیتها را
روایــت میکنــد .مینــو ،دختری اســت که از نوجوانی با تصمیــم مادرش
مهاجــرت میکنــد ،مینــو بــرای داشــتن یــک زندگ ی معمولــی میجنگد،
ادامــه تحصیــل میدهــد و کار میکنــد .امــا مردهایــی کــه ســر راهــش
قــرار میگیرنــد ،حــس مالکیــت و بهــر ه بــردن از شــرایط مینــو را بــرای
بهتــر شــدن زندگ یشــان دارنــد .از مهــران گرفتــه تــا نریمــان ،هوتــن و
کیانــوش ،همگــی بــه روح و روانــش صدمــه میزننــد .تــاب و تحملــش
بــه ســر میآیــد و تصمیــم بــه بازگشــت میگیــرد .غیــراز وطــن ،او چیــز
ی بزرگ
ک مــادری دارد کــه شــاید التیامی برای دردهــا 
گرانبهایــی را در خــا 
غربــت باشــد.
بادخورکها در آســمان قوسهای نرم و بلند میکشــند و افعی خیلی
کوچکــی از جــدول لبــه باغچ ـهای خــودش را بــاال میکشــد .باغبــان
ســبزپوش ســر شــیلنگ آب را از لبــه جــدول تــوی باغچــه م یگــذارد.
تهــای خالــی پارک هنوز چشــم بــه راه زو جهــای جواناند .بهمن
نیمک 
تهــا مینشــیند.
از میــان چنارهــای بلنــد م یگــذرد و روی یکــی از نیمک 
گهــای کــرکدار چنــار باالســرش نــگاه میکنــد کــه آفتــاب از آن
بــه بر 
فشــان تابیــده و شــفاف و نوران یشــان کــرد ه اســت .تصویــر تــکان
طر 
گهــا در نســیم ،بریــدهبریــده و فریــم بــه فریم م یشــود؛ انگار
خــوردن بر 
ُ
گهــا را جلــو
فیلــم را کنــد کــرد ه باشــند ،یــا کســی نگاتیــو فیلــم حرکــت بر 
نــور گرفتــه باشــد؛ انــگار جهــان در هــر لحظــه نابــود شــده و کمــی آن
طرفتر از آغاز آفریده شود .باد برگها را تکان میدهد.
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