
  .بیلدربرگ نمیدانید گروه آنچه را شما در مورد

  منږخو. و: قلمی شده توسط تیری میسان، برگرفتھ از تارنمای شبکھ ولتر، برگردان از متن انگلیسی

  

با دسترسی بھ آرشیف  .است قوام گرفتھگروه بیلدربرگ در عقب ایجاد دولت مرموز جھانی قرار دارد کھ  تصوری ی سالسالھا

ی موجب مسخ حقیقت بوده و بمنظور استتار ھویت واقعی و وظایف این ین باورد کھ چنتیری میسان نشان میدھ ی،این کلوب سر

رتاسر  ر گذاری بر رھبران مھم در سھدف این گروه اث. یک مخلوق ناتوست در واقع گروه بیلدربرگ. گروه بیان شده است

مغشوش ساختن و پنھان کردن ایده ھا و اقدامات پیمان اتالنتیک بمنظور افکار عامھ دستکاری و تغییر از طریق آنھا  جھان و

  .شمالی است

  ٢٠١١می  ٩  │) روسیھ(مسکو  │شبکھ ولتر 

 

 

  )١٩۵٤(اولین دیدار گروه در ھوتل بیلدربرگ 

 

بھ بعد ھمھ سالھ بیشتر از صد تن چھره ھای برجستھ اروپای غربی و آمریکای شمالی  ١٩۵٤ از سال

این  .عقب درھای بستھ و با اشد سریت و امنیت درلدربرگ باھم دیدار میکنند، البتھ در حلقھ گروه بی



سرایت  دنیای خارجسیمینار فوق العاده سھ روز ادامھ مییابد و تقریبا ھیچ بخشی از مباحثات بھ 

  .نمیکند

 .ده اندبعد از فروپاشی اتحاد شوروی، گزارشگران زیادی بھ این سازمان مخفی و نخبھ عالقھ نشان دا

از تصامیم  سیاسی،  یبرخی از نگارنده ھا آنرا آغاز دولت جھانی پنداشتھ اند کھ مسوول بخش اعظم

این دیدگاه ھا حتا از جانب فیدل کاسترو . فرھنگی، اقتصادی و نظامی در نیمھ دوم سده بیست میباشد

  .شده اند در بیانات کشیده شدند، اما ھیچ گاه با فاکت ھای ثابتی نھ تایید و نھ رد

بمنظور دریافت آنچھ کھ گروه بیلدربرگ است یا نیست، من بھ جستجوی مدارک و شواھد دست اول 

و برخی اسناد بعدی  ١٩۵٤ – ١٩۶۶بھ تمام اسناد ثبت شده آنھا میان سالھای  متوصل شدم و باالثر

ی داشتم دیدار و آشنای لھای قبلو موفق شدم با شرکت کننده ھای قبلی کھ با آنھا از سا دست یافتم

کھ کلیشھ ھای امروزی را منتشر کرده  نگارنده ھایھیچ گزارشگر دیگری، بھ شمول  .گفتگو نمایم

  .بھ آن خزانھ اسناد داخلی گروه بیلدربرگ دسترسی نداشتھ اندتا امروز اند، 

  ...آنچھ را من دریافتم  در ذیل

  اولین دیدار

سیمینار . دیدار گروه حضور بھم رسانیده بودندکشور مختلف در اولین  ١٢تن شخصیتھای از  ٧٠

کشور شاھی (در اطراف شھر آرنھم  ١٩۵٤ماه می سال  ٣١الی  ٢٩بود کھ از تاریخ  سھ روزبرای 

مھمانان در دو ھوتل نزدیک بھ ھم جابجا شده بودند، اما دیدار در ھوتل  .تدویر گردید )ھالند

  .دئت کرنجا نشھمابیلدربرگ صورت پذیرفت کھ نام گروه نیز از 

من حضور شما را در «: ندب بودچسلخیلی د نبر جبی »سوست دیک«نام کاخ  دعوتنامھ ھا با
این کنفرانس قصد . متمنی ام ،کنفرانس غیر رسمی کھ در اواخر ماه می در ھالند برگزار میگردد

یت و دارد برخی از مسایل با اھمیت برای تمدن غرب را بھ بررسی بکشاند و مایل است حسن ن
 مصاحب ولیعھد ھا را نامھدعوت ».درک متقابل را از طریق تبادل دیدگاه ھا تحرک بیشتر بخشد

ی در تخنیکتوضیحات شامل چندین برگھ ده بود و نموبیسترفلد، امضا  –ھالند، برنھارد تسور لیپھ 

ت متحده و یازده االما دریافتیم کھ ھیئت ھا اغلب از ای. در ھوتل بود مھمان ھا مورد انتقال و جابجایی

  .کشور اروپای غربی بودند کھ طی شش نشست سھ ساعتھ برنامھ ریزی شده بودند



در  ١٩٣٧او تا زمان ازدواجش با پرنسس جولیانا در سال (با توجھ بھ گذشتھ نازی ولیعھد برنھارد 

ایل مس«کھ  ، روشن استو متن مک کارتیزم در ایاالت متحده) سواره نظام اس اس خدمت کرده بود
  .در اطراف مبارزه بر ضد کمونیزم میچرخید» با اھمیت برای تمدن غرب

شادمانی آغازین شرکت کننده ھا از جانب رییس دو ھیئت شرکت کننده، سرمایھ  دار باری در آنجا، 

شخص . بلجیم پاول فن زیالند، برھم خورد تقاعد کولمن و وزیر خارجھ در حال. آمریکایی جان اس

در  در نھایت .بود *.)ا. د. م(تجارت آزاد و شخص دوم حامی مجتمع دفاعی اروپا  ھوادار فعالاول 

ین ا .نشستھ بودبریتانیایی ژوزف رتینگر شخص با نفوذ معنوی ) بھ عکس نگاه کنید(میز  انجام دیگر

و نمونھ . ا. د. ی ھالند و انگلیس این دیدار را بمنظور حمایت از مھمھ نمایانگر آنست کھ پادشاھ

تصادی بازار آزاد سرمایھ داری در برابر اندیشھ ھای ضد آمریکایی کھ کمونیست ھا و گولیست ھا اق

  . راه اندازی نموده  بودند ،تبلیغ میکردند

نھ، بل بسیج نخبھ ھا برای جنگ سرد . ا. د. کار برای م ،ھدف اصلی. با این حال ظواھر فریبنده اند

  .بود

 سمتسببی در مقام سازمانده این نشست انتخاب شد کھ  شھزاده برنھارد بھ حضرتجناب اعلی 

در  .بدون آنکھ یک لقب رسمی باشد ،شکوه و جالل دولتی کسب کندشخصیت با  ،ولیعھد مصاحب

این یک  .حقیقت او بخاطری برای پیشبرد این نشست انتخاب شده بود تا سازمانده اصلی مستور بماند

ت دولتھای بعضی از کشورھای عضو خویش را دستکاری سازمان بین الدولتینی بود کھ اراده داش

  .کند

کمیتھ شھروندان برای «قبال  تجارت ایاالت متحده نبود، اما کولمن ھنوز رییس اتاق ھای. جان س

تجارت کامال آزاد  بھ قول وی .را پایھ گزاری کرده بود ).م. ت. س. ش. ک(» سیاست تجارت ملی

مساعد خواھد  ی عضوزمینھ را برای کشورھا ،گمرکییعنی انصراف از ھر نوع ممانعت ھای 

ادغام ارتش بھ بیان دیگر تجدید تسلیحات آلمان و ( .ا. د. تمویل مساخت تا بمنظور ازدیاد ثروت و 

  .ایاالت متحده بپیوندند بھ) بالقوه آن با ناتو

 »شھروندی« .م. ت. س. ش. اسنادی کھ در اختیار ما قرار دارند نشان میدھند کھ ک ھ ھر ترتیبب

جکسون مشاور قصر سفید در امور جنگ روانی . این در واقع ابتکار چارلز دی. بھ نام بود تنھا

. اس. اس. دونووان فرمانده سابق او. سراسر این رخداد در واقعیت از جانب ویلیام جی .است

و اکنون شخص موظف برای ایجاد بخش ) استخبارات نظامی ایاالت متحده در دوران جنگ(

  .است **ناتو بنام گالدیوچارچوب ستخبارات مخفی آمریکا در ا



در . بود، بلکھ یک سیاست مدار خیلی مجرب نیز بود. ا. د. ن زیالند نھ تنھا ترویج کننده مپاول ف

با ھدف ایجاد یک اتحادیھ گمرکی .) ا. ھ. م. ا(زمان حصول آزادی، او اتحادیھ مستقل ھمکاری اروپا 

اشاره  قبال بھ ویکھ  ،).عکس زیر، م( این سازمان توسط ژوزف رتینگر. دو پولی را رھبری میکر

  .ایجاد گردید ،شد

 

دستگاه  برایمخصوصا رتینگر کھ نقش منشی کنفرانس بیلدربرگ را بازی میکرد در دوران جنگ 

رتینگر، کھ یک  .ایفای وظیفھ مینمود ینسبمربوط جنرال کولین گو) SEO(استخبارات انگلیس 

در . مشاور دولت تبعیدی سیکورسکی در بریتانیا بکار گماشتھ شد بود، بھ حیثی پولندی ماجراجو

محیط کوچک دولت تبعیدی را زنده ساخت و یکی از بھترین کتابھای آدرس ھا را در لندن موصوف 

  .نمود تدویناروپای تازه آزاد شده 

رتینگر یک تجارت . دنیز منحل گردی SEOرسما وظیفھ را ترک کرد و  دوست او، سر گوبینس

در واقع او در کنار ھمتای  .وجود داشت» پوشش«کوچک لباس را براه انداخت کھ بھ عنوان یک 

آماده گی  جریانتمام او در . خود دونووان برای ایجاد شاخھ ای زبان انگلیسی گالدیو مسوول بود

. در کنار چارلز د ،بودهی دیدارھای بیلدربرگ سھیم بود و در بین تمام ھیئت ھای مھمان حاضر برا

  .نشست جکسون می

عقب پرده  نیروی سازماندھیدر حقیقت ) نا شناختھ بود کھ برای شرکت کننده ھا(خدمات مخفی ناتو 

  .دآم میبعمل استفاده  ر روی صحنھ از برنھارد، کولمن و فن زیالند د. بود



گروه  کھتصور  نی بر اینمب ،ترویج میگردیدکھ توسط روزنامھ نگاران خالق یی بر خالف ایده 

بیلدربرگ یک دولت مخفی جھانی را جعل میکند، این کلوب رھبران تاثیر گزار در حقیقت افزار 

بسیار جدی تر و خطرناک تر است، بدین سبب کھ  این در حقیقت .نفوذ یی بود برای تامین منافع ناتو

ه است، یعنی تضمین موقف این ناتو است کھ ساختار دولت مخفی جھانی را ھدف خویش قرار داد

  .جھانی و حفظ نفوذ ایاالت متحده آمریکا

کر ولیس کشور میزبان، بل از جانب عسنھ از جانب پبعدی دیدار  آن، تامین امنیت ھر عالوه بر

  .پیمان ناتو صورت میگرفت

، سھ )لیاگی مولھ از فرانسھ و الچیده د گسپرلی از ایتا(دو صدر اعظم سابق  ده بیانیھ دھنده،میان  از

دار نھایت ک بانکو در راس ھمھ ی )نیتزه. پاول اچ(فرد رسمی از پالن مارشال، شاھین جنگ سرد 

 .قرار داشتند) فیلرداوید راک(قوی 

تن شامل حلقھ داخلی بودند و کم و بیش با جزئیات میدانستند  ٢٠، در حدود اسناد مقدماتی با توجھ بھ

ترین  حتا کوچک .را از قبل تنظیم مینمودند انشو کارھای سی در اختیار کی است کھ رشتھ ھای اسا

 .آماده ساختھ شده بودند و ھیچ جای برای تصادفات باقی نمانده بود قبال از یک دست مسایل و سوالھا

آنھا  .ھ در عقب صحنھ میگذشت ھیچ آگاھی نداشتندشرکت کننده دیگر از آنچ ۵٠از جانب دیگر 

سمینار بھ ھدف متقاعد  .ا و اذھان عامھ خویش انتخاب شده بودندبمنظور اثر بخشی باالی دولت ھ

و بر انگیختن آنھا در پذیرش نقطھ نظرھای پیمان ناتو در کشور ھای متبوع شان  انکردن این رھبر

  .برگزار گردید

شوروی ، بلکھ بر محور تحلیل ستراتیژی ایدیولوژیک در اطراف معضالت عمده جھانینھ مباحثھ ھا 

  .با آن پیش برده شد» جھان آزاد«ضدیت و چگونگی 

افرادی اند کھ در نظر دارند » کمونیست ھای آگاه«. اولین اظھارات در مورد تھدید کمونیستی بودند

بر ضد آنھا  .در خدمت شوروی قرار دھندبخاطر استقرار یک نظام اشتراکی کشورھای خویش را 

در » کمونیست ھای آگاه«د بخاطری کھ این اما این یک آزمایش مشکل بو. باید مبارزه صورت گیرد

آگاھی نداشتند بودند کھ از پالن ھای شیطانی شان  اروپا با توده ھای کمونیست رای دھنده در ارتباط

  .بھ امید بھبود شرایط زنده گی اجتماعی از آنھا پیروی میکردندو 



با ارایھ پاسخ بھ سوالھای لکھ ، بنھ تنھا در کل» جھان آزاد« .شدندھا رادیکال تر  بھ تدریج سخنرانی

توطئھ «باید بر ضد خاص در مورد سرمایھ گذاری ھای ایاالت متحده در اروپا و یا در لغو استعمار 

  .بایستد» جھان کمونیستی

شوروی ھا بھ نفع خویش از معضل اساسی را مطرح کردند کھ بھ زعم آنھا ، سخنران ھا در نھایت

دالیل مختلفی » جھان آزاد«فرھنگی و تاریخی، رھبران سیاسی  ملر اساس عواب .آن استفاده میکردند

بیشترین موارد  .ندتضاد قرار میگرفتر د ھمبادر اروپا و ایاالت متحده را  پیش کشیدند کھ گاه و ناگاه 

 گردیده سمبولیک عبارت بودند از مواردی کھ توسط سناتور مک کارتی در ایاالت متحده برگزار

ای نجات دموکراسی ضروری بودند، اما آن روش ھا در اروپا بھ عنوان یک بر آن موارد .بودند

  .شکل توتالیتاریزم درک میشدند

» سرخ ھا«پیام نھایی عبارت بود ازینکھ ھیچ نوع معاملھ دیپلوماتیک، ھیچ شکلی از سازش با 

، اما میگرفتصورت از نقش کمونیست ھا در اروپای غربی بھر قیمتی باید جلوگیری . ممکن نیست

 .برای اینکار حیلھ گری باید بکار بستھ میشد یعنی آنھا را نمیشد بھ ساده گی دستگیر و از بین برد

بطور  .آنھا بایستی در خفا خنثا میشدند، بدون آنکھ رای دھنده ھای آنھا بدانند کھ چھ واقع میشود

ھیچ کسی نگفت کھ . خالصھ، ایدیولوژی کھ در آنجا تکامل داده شد مربوط ناتو و گالدیو بود

شوند، اما تمام شرکت کننده ھا توافق کردند  از میان برداشتھو یا میانھ رو ھا  شودانتخابات باید تقلب 

  .گرفتھ شود» قوس یا پارانتز«، آزادی بایستی در داخل »جھان آزاد«کھ برای نجات 

نماینده ھای  کمونیست و سھ ماه بعد در پارلمان فرانسھ زیر ضربات  پیشنھاد شده.) ا. د. م(ھرچند 

اما کنگره در مجموع یک شکست خورد، ) بھ بیان دیگر، ھواداران دوگول(» افراط گرایان ملی«

و یا کدام سیاست .) ا. د. م(بھ رغم ظواھر، ھیچ قصدی برای حمایت از ایجاد  .موفقیت تلقی شد

طریق تاثیرگذاری آنھا ھدف واقعی، گسترش ایدیولوژی نخبگان حاکم از  .خاص دیگری وجود نداشت

ھ خود بر افکار و این اخیر الذکر بھ نوب طرح ریزی میکردندبر آنانی بود کھ افکار عمومی را 

 از دست میدادنداز آزادی کھ آنھا کشور ھای اروپای غربی  بطور عینی .ندعمومی تاثیر بخش بود

پای شرقی برای مردم وجود در اروآزادی یی کھ  بطور فزاینده یی از آن داشتند ون آگاھی چندانی

 .آگاھی کمتر داشتند ھمچنان نداشت



  گروه بیلدربرگ بھ یک سازمان مبدل شد

 .تدویر گردیددر بربیزون فرانسھ  ١٩۵۵ماه مارچ سال  ٢٠تا  ١٨دومین کنفرانس از 

ر بطو اشتدنیاز بھ سکرتریت دایمی وجود مفکوره یی کھ کنفرانس ھا باییستی ھر سال تدویر یابند و 

گیر افتاد، قدری از ) رسوایی مارتین الکھید( درولیعھد برنھارد بعد از آنکھ . روز افزون مشھود بود

، تعویض )١٩٧٧ -  ٨٠(الک دوگالس ھوم  صدراعظم سابق بریتانیا توسط نامبرده .نظرھا پنھان شد

والتر شیل  کنفرانس بھ ترتیب از جانب چانسلر و رییس جمھور آلمانبعدی رھبری  وریاست . گردید

، رییس عمومی سابق ناتو )١٩٨۶ - ٨٩(، گورنر سابق بانک انگلستان اریک رول )١٩٨١ - ٨۵(

بھ  ١٩٩٩از سال (کمیسیون اروپایی اتین داوینیان  و در نھایت معاون) ١٩٩٠ - ٩٨(پیتر کارینگتون 

 .پیش برده شد) بعد

کھ یکی برای اروپا و کانادا داشت  منشی عمومی دو دستیار یاسالھای متمادی رییس گروه بیلدربرگ 

، موظف بودند، ھرچند از )دولت اداره کننده( و دیگرش برای ایاالت متحده) دولت ھای اداره شونده(

  .بھ بعد تنھا یک منشی عمومی وجود داشت ١٩٩٩سال 

 رو دعوت شده ھاعالوه میشدند، از ھمینسال بعدی بطور فوق العاده  گفتگوھای ھر سال بر مباحثات

د و نیک گروه مرکزی کھ کنفرانس را از قبل آماده میکنھمیشھ اما در آنجا  .ھر بار تعویض میشدند

کھ با خطابھ ھای آموزشی عنعنھ یی پیمان اتالنتیک شمالی را زنده  انیتازه واردگروه دیگر 

  .نگھمیدارند، وجود دارند

ت کننده را کھ یک سوم آنرا تن شرک ١٢٠ بیشتر از در حال حاضر سمینار ھای ساالنھ بھ تعداد

 معیاربر متکی آنھا از جانب ناتو  .اعضای گروه دایمی مرکزی تشکیل میدھند گرد ھم می آورند

 ،وامع خویشر جداجتماعی شان  شغلصرف نظر از  ،امکانات اثر گذاری شان و روابط اجتماعی

  .ه مرکزی باقی میمانند، اعضای گرومحل کاربنا بر آن آنھا حتا پس از تغییر  .ندانتخاب میشو

در زیر لیست دقیق از گروه مرکزی شامل اعضای ھیئت مدیره کھ برای مھمانان بھ عنوان افراد خط 

تازه وارد تا  در انظار ظاھر میشوندکمتر اول محسوب میشوند و ھمچنان اعضای تحت  پوشش کھ 

  :بھ ھیجان نیاورند، ارایھ میگرددھا را 



  

  می گروه بیلدربرگاتین داوینیان، رییس عمو

  

  ھیئت مدیره

 ژوزف اکرمن .بانکدار سویس، رییس بانک آلمان، معاون رییس اجالس دافوس

بانک  و ھیالری کلینتون، رییس ه، مشاور سابق انتخاباتی جان کریبانکدار ایاالت متحد

 .رکور پارتنر اینکسرمایھ گذاری بنام بانک ایف

 التمن. روجر س

رییس و پایھ گذار بزرگترین گروه ، )١٩٨١ -٨٣(صدر اعضم سوسیالیست سابق پرتگال 

  )ت. (آی سیتلویزیون پرتگال بنام اس 

 فرانسیسکو پینتو

 وئابلسیم

 فران برنابھ )ت. (، اکنون رییس تیلیکوم ایتالیابانکدار ایتالیایی

 کستری وھانری د .بیمھ فرانسھ بنام اکسھ رییس ھیئت اجرایی

 خوان لوییز سربیان . بنام پریسھ گروه نشراتی و رسانھ یی اسپانیارییس 

 ادموند کالرک. و .دومینیون –بانکدار کانادا، رییس ھیئت اجرایی گروه مالی بنام بانک تورنتو 

، وزیر عدلیھ )١٩٩٨ -٢٠٠٧(معاون سابق کمپنی بریتانیایی آمریکایی بنام توباکو 

 .بریتانیا اروپایی یتانیا، معاون رییس جنبشبر

 کنت کالرک

 داوید. جورج آ رییس ھیئت اجرایی کوکا کوال

، معاون کنونی کمپنی سوئز )١٩٨١-٨۵(تاجر بلجیمی، معاون سابق کمیسیون اروپایی 

 .تراکتیبل

 اتین داوینیان



 اندرس الدروپ .بنام شرکت سھامی دانگ انرژی رییس ھیئت اجرایی کمپنی نفت و گاز دنمارک

 توماس اندرس .بوسس ایرریی

پروفیسور اقتصاد در دانشگاه ھالندی بنام الیدن، مشاور تجارتی شرکت ھای سھامی 

 .کرایسلر –مختلف مانند گولدمن زاکس و دیملر 

 ویکتور ھالبرشتادت

طراح نامزدی باراک سرمایھ گذار ایاالت متحده، او عمده ترین مجری حزب دموکرات و 

 .رییس بانک سرمایھ گذار بنام پرسھ اوس استاو معاون . اوباما بود

 جانسون. جیمز آ

 جان کر آف کینلوچارد .سفیر سابق بریتانیا در واشنگتن، معاون رییس گروه نفتی بنام رایل دچ شل

 کالوس کالین فلد .غول آمریکایی المونیم بنام الکوواآلمانی  ھیئت اجراییرییس 

 کوچ. مصطفی و .ترین کمپنی ترکیھرییس ھیئت اجرایی کوچ ھالدینگ، بزرگ

ا عمیق انستیتویپژوھشگر . مقالھ نویس بخش اقتصادی رسانھ چاپی و نشراتی کانادا

 .او سومین ھمسر ھانری کراویس است. نظامی بنام ھدسون

-ژوزه درووین- ماری

 کراویس

رییس کنونی بنیاد . رییس سابق امور سرتاسری در شورای امنیت ملی ایاالت متحده

 .نیجیکر

 سوتئم. جسیکا ت

و  )آی. رآ. اف. آی(فرانسھ  روابط بین المللیپایھ گذار انستیتوی  و اقتصاد دان، رییس

 .کنفرانس سیاست ھای جھانی

 تیری د مونت برایال

اروپایی در بخش حمایت از تجارت آزاد  کمیسیون سابق عضواقتصاد دان ایتالیا، 

 .ینلی برای فدرالیزم اروپا، ھمکار پایھ گذار گروه سپ)١٩٩٩- ٢٠٠۵(

 ماریو مانتی

اس آ (نارویژی، رییس سیستم ھوانوردی سکاندیناوی بنام  موسسھ کارفرمایانرییس سابق 

 .)م. ساس اس یا

 بوستھ اجیل میکل

 متیاس ناس .آلمانی بنام دی تسایت روزنامھمشاور رییس 

، رییس کنونی رایل .)ل، متیلفون موبای( تاجر فنالندی، رییس سابق ھیئت اجرایی نوکیا

 دچ شل

 ورما اولیلھی

او از رھبران کلیدی . در جنب پنتاگون سیاست دفاعیبورد رییس کمیتھ مشورتی 

و درین سمت، چھره مطرح در میان محافظھ کاران ) مرید لئو شتراوس(شتراوسیانی ھا 

 .جدید است

 پرلھ. نریچارد 



 ھیتر رایسمن .چپترس-شراتی بنام ایندیگوخانم تاجر کانادا، رییس ھیئت اجرایی گروه ن

 روودولف شولتن .بانک مرکزی رییساطریش، وزیر مالیات 

. آیرلندی اتحادیھ اروپا، سپس رییس عمومی سازمان تجارت جھانی کمیسیونسابق عضو 

بخش  رییس سابق بریتیش پترولیم، اکنون رییس گولدمن ساکس انتریشنل، رییس سابق

معاون رییس میز مدور صنایع اروپایی، اکنون رییس  جانبھ، اروپایی کمیسیون سھ

 .آیرلند –افتخاری جنبش اروپایی 

 سودرلند. پیتر د

 جان مارتین تایلر .تجارت کشاورزی بنام سینگنتاصدراعظم سابق، رییس ھیئت اجرایی غول شیمیایی و 

پیتال منجمنت ، رییس کالریوم ک)PayPal(تاجر آمریکایی، رییس ھیئت اجرایی پی پال 

 .و سھمدار فیسبوک

 تیل. پیتر آ

 یالوز. ل دانیل .رتیسآرییس ھیئت اجرایی گروه تولید داروی سویس بنام نو

 جاکوب والنبرگ .ملتی است نی ھای فراابانکدار سوئدی، او رییس تعداد زیادی از کمپ

  

  

  .دعوت ھا در گروه بیلدربرگ است مسؤولنری کیسینجر چھره مرکزی ھ

 



  ضای مخفی گروه مرکزیاع

، فرستاده قبلی اتحادیھ اروپا و ملل )١٩٩١-٩٤(صدراعظم سابق محافظھ کار سویدن 

 .، اکنون وزیر امور خارجھ سویدن)١٩٩۵ -٩٧ و ١٩٩٩ - ٢٠٠١(متحد در بالکان 

 کارل بیلدت

 اسکار برونر .ندردرییس روزنامھ اطریشی بنام در ست

 کالینس. تیموتی س )ت. (سرمایھ گذاری بنام ریپل وود سرمایھ گذار آمریکایی، رییس صندوق

پدرکالن او جیانی انجلی بمدت (رییس ھیئت اجرایی گروه تولید موتر ایتالیایی بنام فیات 

او ثروت فامیلی را بعد از درگذشت . سال یکی از رھبران گروه بیلدربرگ بود ٤٠

در حالیکھ . اردو بھ ارث بردطبیعی پدرکالنش جیووانی و درگذشت نابھنگام کاکایش ادو

لیس معتقد بودند کھ مرگ ادواردو بعد از آنکھ او بھ مذھب شیعھ یی اسالم رو منابع پ

 .)آورد، یک قتل بود، بخاطری کھ ثروت فامیلی در قبضھ شاخھ یھودی فامیل باقی بماند

 جان الکن

او عضو . ، اکنون مشاور اقتصادی اوباما)١٩٨٢-٨٤(مشاور اقتصادی رونالد ریگن 

 )ت. (او در ھاروارد تدریس میکند. مشورتی استخبارات خارجی جورج بوش بودبورد 

 فلدشتاین. سمارتین 

 -، چھره مرکزی مجتمع نظامیایاالت متحده و وزیر خارجھمشاور سابق امنیت ملی 

 .نی شرکت کیسنجراصنعتی  ایاالت متحده، اکنون رییس کمپ

 کیسنجر. ھنری آ

 موصوف. بنام کی کی آرسرمایھ گذاری صندوق  مدیرریکایی، سرمایھ گذار آم

 .بزرگترین گردآورنده وجوه مالی برای حزب جمھوری خواه است

 کرافیس. رھنری 

وزیر ترانسپورت سابق ھالند از رده ھای لیبرالھا، عضو کمیسیون اروپایی رقابت، اکنون 

 .عضو کمیسیون دیجیتل سوسایتی

 نیلی کروئس

 برناردینو لئون گروس .نیایی، ریس عمومی ھیئت ریاست دولت سوسیالیست ھوزه لویز زاپاتیرودپلومات اسپا

-٠۶(عضو سابق کمسییون نظارت بر خدمات امنیت ملی کانادا، سفیر کانادا در واشنگتن 

 . دومینیون -، معاون رییس بانک تورونتو)٢٠٠۵

 فرانک مک کنا

 کس از ھالندملکھ بئاتری .او دختر ولیعھد برنارد است

ضد اروپایی دارد، یعنی برخالف آنست  عقاید این محافظھ کار نو .وزیر مالیات بریتانیا

کھ بریتانیا در اتحادیھ اروپا شرکت جوید، اما او از ایجاد یک سازمان قاره وی در داخل 

 .اتحادیھ حمایت میکند

 جورج اوسبورن

 پریچارد. سروبرت  . دیداری بنام تورستار - یاقتصاد دان کانادا، رییس بخش چاپ و نشرات شنیدار



او ضمنا . او کھنسال ترین عضو گروه بیلدربرگر است. پادشاه شمار کثیری از بانکداران

 .آسیایی را بسیج مینماید مشترکین ن سھ جانبھ ایست کھ سازمان مشابھرییس کمیسیو

 داوید راکفلر

تقاضا نمود تا رییس بانک جھانی مقرر بانکدار آسترالیایی کھ تابعیت ایاالت متحده را 

 .نی مشورتی ولفنسون و شرکاا، اکنون رییس کمپ)١٩٩۵ - ٢٠٠۵(شود 

 جیمز ولفنسون

، اکنون رییس بانک )٢٠٠١ - ٠۵(دپلومات آمریکایی، سابق نماینده تجارت ایاالت متحده 

 .جھانی

 زولیک. روبرت ب

  

  

  .داوید راکفلر، مشاور گروه بیلدربرگ

از کمپانی ھا و یا سازمانھای را کھ در آنھا کار میکنند نماینده گی نمی  بنا بر ضرورتی ھا بیلدربرگ

  .بھر حال مشاھده تنوع اثرگذاری سیاسی و اقتصادی آنھا جالب است. نمایند

  

  قوی ترین سازمان نظامی جھان پیام

  

ا ساختن آنھا با حوادث تعدد مسایل مورد بحث در کنفرانس ھای ساالنھ بمنظور ھم پ در سالھای اخیر

اھداف مشخص ندارند،  در ماھیت خویش سببی کھ ولی مضمون گفتگوھا بھ .جھانی بیشتر شده است

کنفرانس ھا بطور اغلب بھانھ یی برای انتقال پیام ھای دیگری . نمیباشند حقیقی چندان دارای اھمیت

ر مورد دستورھای کھ ناتو تالش با تاسف ما بھ اسناد مقدماتی اخیر دسترسی نداریم و تنھا د. اند

  .پردازیمران اشاعھ نمایند، بھ گمانھ زنی می میکند از طریق این رھب



را بر آن داشت تا تصور نمایند کھ گروه مذکور افراد را  نویسنده ھااشتھار گروه بیلدربرگ بعضی 

ھ ھای اصلی این مسخره است و آنھای را کھ در واقعیت رشت. در پست ھای با اھمیت نصب مینماید

  .ندنھان میکپدر تاریکی  ،بدست دارند را در عقب صحنھ پیمان اتالنتیک

بطور نمونھ، در ھنگام انتخابات ریاست جمھوری ایاالت متحده گزارش داده شد کھ باراک اوباما و 

در . بمنظور پایان دادن بھ رقابت میان شان ناپدید شدند ٢٠٠٨جون  ۶ھیالری کلینتون بتاریخ 

شرکت ) ایاالت متحده آمریکا(آنھا در نشست ساالنھ گروه بیلدربرگ در چنتیلی ایالت ورجینیا حقیقت، 

بعضی  .روز بعدی، خانم کلینتون اعالم داشت کھ از رقابت در انتخابات دست میکشد. نموده بودند

نا رسا این منطق . شده بود گرفتھنویسنده ھا نتیجھ گیری کردند کھ تصمیم در دیدار گروه بیلدربرگ 

میگذشت کھ از جانب کمیتھ نامزدی حزب اتخاذ آن تصمیمی سھ روز از  تاریخ،است، زیرا در آن 

  .دموکرات، تعداد رای ھا بھ سناتور اوباما واگذار شده بود

باراک اوباما و ھیالری کلینتون بھ یک موافقتنامھ مالی و . دیگری بود قضیھ شکلبر اساس منابع ما، 

سناتور اوباما رقیب خود را از لحاظ مالی تمویل نمود و برایش در اداره خویش  .سیاسی رسیده بودند

کلینتون کرسی معاون رییس جمھوری را رد نمود و وزارت خارجھ را (را واگذار شد  کرسی یی

فعال مک کین حمایت  ا در انتخابات بر ضدتعھد سپرد کھ اوباما ر کلینتوندر بدل آن ) ترجیح داد

جانسن بھ کنفرانس بیلدربرگ معرفی شدند و در آنجا بھ . دو رھبر از جانب جیمز آھر سپس  .نماید

باراک اوباما از دیر زمانی نامزد ناتو  .شرکت کننده ھا تعھد سپردند کھ مشترکا باھم کار خواھند نمود

جوه باالتر از آن، و. ***آقای اوباما و فامیلش ھمیشھ برای سی آی ای و پنتاگون کار میکردند. بود

انگلیس توسط تاجری بنام ندمی آوچی پرداخت  ملکھمبارزات انتخاباتی وی از جانب برای  مقدماتی

با معرفی سناتور سیاه پوست بھ گروه بیلدربرگ، پیمان اتالنتیک در حقیقت روابط اجتماعی  .ده بودش

  .ھی کردسازمان د ایاالت متحده آینده در سطح جھان را برای ریاست جمھوریو افکار عمومی 

بھ کنفرانس،  سواییک ضیافت شام غیر منتظره را مشابھ با آن، گزارش گردید کھ گروه بیلدربرگ 

صدراعظم . شاه بلجیم برگزار کرد ملکتدوچیس در قصر وال  ٢٠٠٩ماه نوامبر سال  ١٤ تاریخ

شورای بھ سمت رییس  نامبردهپنج روز بعد تر . سابق بلجیم، ھرمان فان رامپوی نطقی ایراد نمود

یکبار دیگر، برخی از نویسنده ھا بطور نادرست نتیجھ گیری کردند کھ گروه  .اروپایی انتخاب گردید

  .»پادشاه ھا را عزل و  نصب مینماید«بیلدربرگ 

را باید بخاطر  و این ،در حقیقت رییس شورای اروپا نمیتوانست خارج از حلقات ناتو انتخاب شود

مزید بر آن، این انتخاب  .ھای سری پالن مارشال بودماده  یی جھسپرد کھ اتحادیھ اروپا خود نتی



و  مذاکرات طوالنی بودهنیازمند  تصمیم ھااین نوع . از جانب کشورھای عضو تائید میگردید بایستی

  .نمیتوانند در خالل یک ضیافت غیر رسمی با دوستان اتخاذ شوندبدیھیست کھ 

 نیان، از برگزاری این شام ویژه بھ منظوردربرگ، اتین داویمنبع ما، رییس گروه بیل کیھ بربا ت" بنا  

این ارتباطات خیلی ضروری بودند،  .ش استفاده نمودنفوذ متکی بر حوزهمعرفی فان رامپوی 

کھ اولین شخصی کھ کرسی جدید رییس شورای اروپا را از آن خود میکرد، در خارج از  بخاطری

مبنی ھنگام صرف شام، آقای فان رامپوی برنامھ خویش در  .کشور خویش چھره کامال ناشناختھ بود

مستقیم اروپایی بخاطر تمویل موسسات اتحادیھ اروپا، بدون آنکھ از رای کشور ھای ات وضع مالی بر

نقش بیلدربرگی ھا این بود تا وسیعا اعالم نمایند کھ آنھا با ھرمن فان  .یح نمودوضعضو بگذرد، را ت

شھادت برای احراز کرسی ریاست شورای اتحادیھ  ھای او تواناییبر رامپوی شناسایی دارند و 

  .ندمیدھ

جابجا . برخی از نویسنده ھا تصور میکنندکھ حقیقت گروه بیلدربرگ کمتر رمانتیک است از آنچھ 

نیروھای امنیتی در ھنگام دیدارھا کمتر بخاطر تامین امنیت و بیشتر بمنظور  نمودن باالتر از گمان

این نمایانگر نیروی آنھا نیست، بل نشان میدھد کھ ناتو یگانھ  .شرکت کننده ھاست دادنزیر تاثیر قرار

دارد تا ناتو را حمایت کند و از جانب ناتو حمایت شود » انتخاب«کس حق  ھر .قدرت در غرب است

  .بھ زیر کشیده شود بالفاصلھیا بر ضد آن مبارزه کند و ... 

اری، گروه بیلدربرگ خطابھ ھای ضد کمونیستی ترتیب نموده پایھ گذابتدای  در، با وجود این ھمھ

 .بر علیھ اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی بود و نھ امروز بر علیھ روسیھ استدر آنزمان  نھ ،بود

توسعھ  ضد ماسکو نی، بلکھ دفاعی و شاید ھم برای ب مینماید کھرا تعقی ناتوستراتیژی  گروه این

د بکشاناتحاد شوروی را نیز  پای ھ بتواندر آغاز کار، ناتو امیدوار بود کد .واشنگتن باشد نفوذھ ساح

کنفرانسھای پوتسدام و یالتا بھ دو  روحیھ و ضمنا تعھدی از ماسکو بدست آرد کھ جھان را مبنی بر

با رییس جمھور دمیتری مدویدف در اجالس سران در لیزبون  این گروهاخیرا . دستھ گی نکشاند

این کدام نوعی تملق . را بپذیرد.) بیلدربرگ، م(روسیھ دعوت نمود تا عضویت گروه  دیدار نمود و از

نظم نوین جھانی بود کھ اکنون در آن سرتاسر اروپای مرکزی و شرقی در  رسمیت شناختنھ نی، بل ب

د، یعنی باشنوعی از قرارداد صلح میتوانست عضویت روسیھ  .مدار ایاالت متحده قرار میگرفتند

  .ست خویش را در جنگ سرد اعتراف میکرد و تقسیم جدید جھان را بھ رسمیت میشناختماسکو شک



شاید بیلدربرگ  .گروه بیلدربرگ شخصیت ھای روسیھ را در جلسات ساالنھ خود دعوت میکرد سپس

کرد، بل آنھا نمیازین شخصیت ھا تقاضای تغییر افکار عامھ روسیھ را در سمت آمریکایی ساختن آن 

  .خویش بگذرند یی گذشتھ ھای نمایی بزرگو تا از افتخارات  یساختمرا متقاعد 
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