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 (HOTLAND)مروري بر كتاب هاتلند 

مهم و قابل توجه در اديان الهي و حتي برخي مكاتب التقـاطي مسـاله    امروزه از جمله مسائل
پيدايش و ظهور منجي جامعه بشري در آخرالزمان است كه به شكلهاي مختلف و بـه صـورت   

در سالهاي منتهي به پايان قرن بسيتم مطرح و با رشد روز افزوني در  "بسيار گسترده خصوصا
محافل  علمي, ديني و فلسفي بحـث ميگردد.آنچـه   پهنه گسترده فضاي مجازي سايبري و در 

به صورت برجسته ديده ميشود پيروان مكاتب كوناگون به انحاء مختلف سعي بر آن دارند كـه  
اين قهرمان ناجي بشر كه قرنها براي آن انتظار كشيده شده است را متعلق به مكتب و بيـنش  

گسترش  و حاكميت مطلوب خـود  خوددانسته و به طبع آن با داعيه مديريت جهاني سعي بر 
در حوزه هاي مختلف زندگي بشـر اعـم از بخشـهاي اقتصـادي اجتمـاعي فرهنگـي هنـري و        
سياسي بر ساير كشورهاي جهان داشته باشند. اين تفكر كـه ريشـه عميقـي در زنـدگي بشـر      
خصوصا از زمان پيدايش اديان الهي بزرگ در منطقه خاورميانـه دارد تـا كنـون باعـث پديـد      

در تاريخ معاصر جهـان بـوده اسـت.از     "ن جنگها و درگيريهاي بسيار گسترده اي  خصوصاآمد
يك سو ودر عالم مسيحيت ايمان و اعتقاد روز افزون بر ظهور و بازگشت عيسي مسيح به ايـن  
جهان و برپايي حكومت عدل و داد چنان قوت گرفته است كه در جوامع غربي پيشرفته امروز 

سته مدرنيته اي كـه بـر ان دوختـه شـده اسـت انسـانهاي بيشـماري را        و بر خالف ظاهر و پو
به انتظار ظهور آن حضـرت   "ميتوان يافت كه مصرانه بر اعتقادات خود پافشاري كرده و عميقا

كـه   ANTI-CRISTنشته اند.در همين رابطه ايمان به ظهور شخصيتي به نـام ضـد مسـيح    
ميباشد چنان از قوام بااليي برخوردار است كه  سرآغاز نبرد آخرالزمان با موعود نجاتبخش بشر

نشانه هاي آن را بر شخصيتهاي بزرگ تاثيرگذار بر تاريخ بشر منطبق ميكنند كه شايد بتوانند 
آن را بيابند.در اين مقوله گاه هيتلر فرمانرواي بزرگ رايش سوم را ضدمسـيح مينامنـد و گـاه    

هند كه هربار پس از مـرگ و يـا نـابودي    آن را به صدام حسين و يا جرج بوش پسر بسط ميد
اين افراد ضد مسيح را در شخصيتي ديگر همانند اسمامه بن الدن جستجو كـرده و بيصـبرانه   
به گمانه زنيهاي خود مشغول ميشوند.نكته جالب در تفكر مسيحيت وجـود مكـاتبي همچـون    

 "ني بـوده و اتفاقـا  پيروان مذهب ايوانگليك ميباشد كه خود مروج و مدافع تفكر ات آخرالزمـا 
شخصيتهاي جنگ افروزي همچون جورج بوش پسر را خلق و در راس هرم بزرگتـرين قـدرت   

سياسي جهان نشانده اند.تفكرات مذهبي اشخاصي مثل هيتلر نيز در نوع خـود جالـب   -نظامي
به نام منجـي عـالم بشـريت و     "توجه است كه نه تنها خودرا ضد مسيح نميدانستند كه اتفاقا
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حي معتقد ملت خود را جهت رهـايي بشـر از فالكتهـاي فراوانـي كـه بـه آن مبـتال        يك مسي

گرديده است بسيج و رويـاي فرمـانروايي جهـان و تاسـيس حكومتهـاي هزارسـاله را در سـر        
پرورانده اند.تاريخ بشرگواه آن است كه در اين راه از هيچ كوشش و تالشي دريـغ نكـرده و در   

نايات بيشماري مرتكب گرديده اند.در ديگر سوي عالم و در راه رسيدن به اهداف خود حتي ج
در مذهب شيعه ايمان و اعتقاد به ظهور منجي آخرالزمان كه تبـاري از   "دنياي اسالم خصوصا

در  "ثالله پيامبر اكرم (ص) دارد از اصول اوليه و بنيانين اعتقادي اين مذهب بـوده و خصوصـا  
رخـوردار ميباشد.رشـد و توسـعه دكتـرين مهـدويت      آن ايـران ازجايگـاه ويـژه اي ب    خواستگاه
پس از انقالب اسالمي به سرعت به پـيش رفـت كـه آثـار آن را ميتـوان در چـاپ و        "خصوصا

انتشار فراوان كتب مختلف در اين خصوص و نشر محصوالت فرهنگـي ديگـر ئـر حـوزه هـاي      
مكـران كـه   مشهود است توسعه ابعاد مختلف اماكن مقدسي همچون مسجد ج "مختلف كامال

اينك ميعادگاه معتقدان ظهور مهدي ميباشـد سـاخت و تاسـيس مسـاجد و امـاكن مـذهبي       
متعدد به نام آن حضرت گسترش مراكز مطالعاتي گوناگون در اين خصـوص و انتشـار صـدها    
محصول مذهبي و فرهنگي گوناگون كه به انحا مختلف از قبيل كتب رساالت مقالـه موسـيقي   

چمشگير و به طـرز ملموسـي در    "روج تفكر مهدويت ميباشند كامالفيلم و محصوالت ديگر م
زندگي ايران به صورت يك جريان تاثيرگذار به چشم ميخورد.انعكاس مساله فوق در حاكميت 

در سالهاي اخير چنان متنفذ ميباشد كه سمت و سوي سياست خارجي  "كشور ايران خصوصا
خـودرا نماينـدگان و منتخبـان مهـدي موعـود       "اين كشور را متاثر ساخته و دولت ايرات علنا

ناميده و آن را مقدمه اي جهت پرپايي حكومت عدل الهي به دستان مهدي موعود ميداننـد.با  
نگاهي گذرا به رفتار سياسي بين المللي حاكميت ايران در صحنه جهاني ميتوان عمق اعتقـاد  

ه است كه هـدف اصـلي ايـن    به زمينه سازي جهت ظهورمنجي را يافت.كار تا بدانجا پيش رفت
سياست را نابودي رژيم صهيونيسـتي  از صـحنه گيتـي اسـتقرار در بيـت المقـدس و داعيـه        
مديريت نوين  جهاني را از زبان دولتمردان آن به همراه خود آورده است.از سـوي ديگـر يـك    
 جريان سياسي اجتماعي اعتقادي و اقتصادي بسيار نيرومندي كه بسـياري از تحـوالت تـاريخ   

معاصر جهان را متاثر از خود نموده است جريان فراماسوني اسـت كـه پيـدايش و تشـكيل آن     
برگرفته از تعاليم مصـر باسـتان و بـه تبعيـت از تعليمـات مـذهب كابـاال و در رابطـه بسـيار          

پـس از پايـان جنگهـاي     "تنگاتنگي با قوم يهود و زندگي و منش حضرت سليمان و خصوصـا 
يس اولين لژ فراماسونري مدرن در اسكاتلند بـه صـورت قدرتمنـدي    صليبي ميباشد كه با تاس
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وارد معادالت جهاني شدن و با تاسيس اولين كشور ماسوني جهان كـه همـان ايـالت متحـده     
امريكا باشد قدمهاي اوليه خـودرا بـراي برقـراري حكومـت جهـاني خـود برداشـته و تفكـر و         

در ادامـه بـا فـراهم كـردن امكـان اسـكان و       ايئولوژي نظم نوين جهاني را پايه ريزي كردند و 
استقرار يهوديان در سرزمين موعود (فلسطين) قدمهاي بعدي را به تدريج طي كـرده و اينـك   
وعده نبرد آخرازمان را در آينده اي نزديك به گوش جهانيان ميرسانند.اصول و روابط رمزآلود 

ميليـون نفـر از ذي    25اين سازمان بزرگ جهاني كه همينـك تخمـين زده ميشـود بـيش از     
نفوذترين افراد و خانواده هاي بزرگ در سراسر جهـان عضـو آن ميباشـد و وجـود صـدها لـژ       
مختلف در اكثر كشورهاي جهان كه با همت هرچه تمامتر اهداف اين سازمان را پي ميگيرنـد  

در قلب تمدن و فرهنگ زمين  "حاكي از وقوع حوادث بزرگي در عرصه عالم هستي و خصوصا
اور ميانه) ميباشد كه شايد با آنچه بشر خود براي سعادت خود مناسب مي انديشـد بسـاير   (خ

متفاوت باشد.اين گروه از يك سري اصول مذهب كابـااليي جهـت تعلـيم افـراد خوداسـتفاده      
ميكند و در اين راه تاكيد فراواني بر استفاده از عالئم و اعداد دارد كه ميتوان به وضوح برخـي  

در آثار متعلق به ماسونه يافت.با نگاهي گذرا به اولين اسكناس چاپ شده در امريكـا  از آنها را 
(اسكناس يك دالري) ميتوان برخي از اين عالئم را كه البته سالها براي بشر مستوربوده اسـت  
را مالحظه كرد.استفاده از تصوير جرج واشنگتن كه خود عضو ارشـد و استادبرجسـته ماسـون    

درطراحي اين اسكناس به وضـوح بـه چشـم     13و  33و و استفاده از اعدادبوده است از يك س
آجـر   72ميخورد.استفاده از نماد هرم كه خواستگاه مصرباسـتان را نمايـان ميكنـد و خـود از     

تشكيل شده است خود نشانه ديگري اسـت از حضـور گسـترده ماسـونها كـه مراتـب تكامـل        
مشـهود   "شـكل ميگيـرد كـامال    72ايـه عـدد   اعتقادي خودرا كه بر اساس مذهب كاباال بـر پ 

است.استفاده از نماد چشم جهان بين رد باالي هرم كه از عالمات مهم و برجسته اين مـذهب  
ستاره را چنان در كنار هم چيده اند  13نمايان است.در بخش ديگري  "رمزآلود ميباشد كامال

ته است را به وضوح ميتوان كه ستاره داوود يا همان نقشي كه بر روي پرچم اسرائيل نقش بس
با نگاهي ديگر خطوط سيزده گانه سفيد و قرمز تشكيل دهنـده پـرچم ايـالت متحـده      يافت.

در اين نقوش و بـه زبـان التـين     "نظم نوين جهاني"خود نمايي ميكند.همچنين نقش عبارت 
الت انسان را به تفكر عميقي در اين خصوص وا ميدارد زيرا كافي است بـه تـاريخ تاسـيس ايـ    

ايالت توجه كنيد تا عمق مطلـب را در يابيـد.در همـين     13متشكل از  1776متحده در سال 
كه خود سمبولي از معمار ارشـد يـا همـان     666شيطان و عدد  satonاسكناس نقش حروف 
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ابليس است هويدا ميگرددو در بخشهاي ديگر آن ميتوان نقش ستاره پنج پر و يـا پنتـاگرام را   

اي ماسوني ميباشد را مالحظه كرد.نقوش ديگري چـون نقـش خرگـوش و    كه خود از نشانه ه
جغد كه خود مراتب متفاوت كمال در مذهب كاباال را نشان ميدهند در همين اسـكناس يـك   

را در تاسيس شهرهاي مختلـف   33و13و11دالري مشهود است.همين نقوش و اعداد رمزآلود 
اي پنج وجهي و شش وجهي را نيـز بـه   در اين مخثصات جغرافيايي خاص و يا نقوش ستاره ه

ــهر       ــوايي ش ــاوير ه ــت تص ــد.كافي اس ــوان دي ــف ميت ــهرهاي مختل ــاري ش ــوح در معم وض
Washington dc          را مالحظه كنيـد تـا نشـانه هـاي ايـن اعـداد و اشـكال را بـه وضـوح در

در ايـالت متحـده كـه بـر گرفتـه از نـام        Memphisيابيد.تاسيس شهرهاي مختلفي همانند 
درجه.پايان جنگ لبنان و اسرائيل در  33اي به همين نام در مصر بر روي مدار  شهري افسانه

سپتامبر و بسياري نشانه هاي ديگر كـه   11روز انهدام برجهاي دوقوي نيويورك در تاريخ  33
اخرين نمونه آن را ميتوان در طراحي توپ جام جهاني مالحظه كرد آيا نشـانه هـايي از وقـوع    

ن رويارويي هستند؟ آيا استقرار قوم يهود در فلسطين نشانه اي ديگـر  يك حادثه و نزديكي اي
است؟ آياتز دفاع پيشگيرانه كه اولين بار ازسوي جرج بوش پسر مطرح شد چه مفهومي دارد؟ 

قرار است چـه اتفـاقي بافتـد؟ در تقـويم ماياهـا ودر كتـاب        2012و سوال آخر اينكه در سال 
اداموس يهودي مسلك آن را پايان جهان ناميـده انـد و   مكاشفات انجيل و پيشگوييهاي نوستر

 21/12/2012هور منجي را نزديك ميدانند.بـه راسـتي در تـاريخ    ظپيشروان مذهب شيعه نيز 
  زمين شاهد چه حائثه بزرگي خواهد بود؟

  
 كافي آبادي -م
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  مقدمه (سرزمين داغ)

ي) و عمودي (تاريخي) هات لند در جهان مستمر، پرتنش، پويا و عتيق اثر گذاري افقي (جهان
و جهاني است و هر امري در امر ديگر اثرات طوفاني دارد. در صد سال اخير هيچ موضوع 
سياسي و يا اقتصادي و يا فرهنگي / اجتماعي تاريخي وجود نداشته كه ريشه در اين سرزمين 

بي بر مسائل سياسي اثر گذار بوده و فاكتورهاي نداشته باشد. در واقع مسائل حاد مذه
اقتصادي اين پديده ها را جوشان ساخته است، جنگ جهاني دوم ريشه در فوندانسيون مذهب 
دارد، مسيحيان در مقابل يهود كه در هر چرخش يك معني داشته اند، ريشه جنبش نژادي 

ان و اعراب سامي، ظهور سامي در اين منطقه مي باشد مسائل آريائي هاي مسيحي و يهودي
هزار پيغمبر، مركز ظهور ناجي حضرت مهدي به سان مسلمانان، يهود و مسيج به  134

فرهنگ يهود و نصاري دارد، تحوالت تاريخي مذاهب ابراهيمي از آدم صفوت ا...، نوح نبي ا...، 
ي در پهنه ابراهيم خليل ا...، موسي كليم ا...، عيسي روح ا...، و محمد رسول ا... (ص) همگ

هات لند (سرزمين داغ) مي باشد، مركز ذخاير انرژي دنيا نيز در اين منطقه قرار دارند و بيش 
4از 

انرژي دنيا در اين منطقه مي باشد. جنگهاي صليبي و تاريخ مبارزات كليه مذاهب از  3
شكيل رگ و ريشه تمام همين منطقه شروع و در ادامه مسيرهاي تاريخي در ابعاد افقي ت

جوامع فعلي تاريخ را مي پوشاند، قلب مسائل مربوط به ناجي و مرد مواعود، در دنياي طيبه  
ها در تاريخ اين مرز و بوم دارد. در تمام روزنامه ها و مجالت در طول اين صد ساله  ريشه

  ريشه هاي تاريخي اين محدوده خاكي را تبيين مي كند.
ط روسها كشته مي شوند. اما اثر كشته شدن هزار نفر از مردم غزه دويست هزار چچني، توس

ميليون بشكه نفت و صد ميليون تن  20تا  17را ندارد از تنگه هرمز در سرزمين داغ حدوداً 
  گاز به دنياي صنعتي صادر مي شود.

كانال سوئز شاهراه اتصال كشورهاي شرقي به درياي الجوردي مديترانه مي باشد كه از قلب 
لند عبور مي كند و كشمكش در قوم عرب و يهود و سه دين اسالم، يهود، پهنا را از  هات

يكديگر تفكيك مي كند تاريخ اين سرزمين به دوران كلئوپاترا، مارك انتوني، كورش، خشايار 
و دوران جنگهاي صليبي مي باشد كه چنين شرايطي همواره در تاريخ وجود داشته است. اما 

ميليون نفر در جنگهاي اول و دوم كشته  70ه در جنگهاي اروپا بيش از نكته جالب اينك
هيچگاه كشته هاي بزرگ و زياد نداشته است و از موارد  HOTLANDشدند اما جنگهاي 
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شود (گرچه دامنه هاي جنگ در شمال آفريقا،  خاص استثنا مي باشد و از قاعده خارج مي

گسترده بود) و اين از موارد و ارزيابي  ايران، روسيه جنوبي و حتي آسياي جنوب شرقي
باشد داستانهاي بزرگي كه حدود نزديك به سه ميليارد از كره زمين بنحوي آنرا قبول  مي

دارند. را در سرزمين ها پديد آمده و اصوالً فيلم هاي سنتي اكثر عمقي در اين محدود به 
ن داستان عالم از اينجا تا عنوان نمونه، فيلم هاي ال سيد، بن هور، شاه شاهان، بزرگتري

ابديت، قرار از ظهرين عيسي ناصري، كجا ميروي، سليمان (ملكه صبا)، آخرين روزهاي بمبي، 
عربسك، گل شيطان، سودوم و گومورا، (قوم لوط)، اقوام عاد، ثمود تعدد زبان نيز در اين 

  منطقه وجود دارد. زبانهاي تركي، عربي، عبري، فارسي.
ان التين نيز از آنها سرچشمه گرفته و غضب خداوند به نمرود باعث گفته مي شود كه زب

تفرقه زبان بين مردم آن ديار (احتماالً عرب) شد و ناگهان پس از يك طوفان، مردم زبان 
يكديگر را نمي فهمند چند كشور نفت خيز (اول) جهان، عربستان، ايران، كويت، امارات، 

رزمين گاز خيز نيزمانند ايران، قطر، كويت، عربستان عراق، دوبي در اين منطقه مي رسند و س
  نيز در اين منطقه جا دارند.

 Hافسانه هاي هزار و يك شب، حسين كرد شبستري، علي بابا و چهل دزد بغداد، ماتكريس، 
زنبور عسل داستانهاي مربوط به مرگ و برده داري در جهان در عربستان و ... سلسله هاي 

مادها، هخامنشيان، سلوكيها، اشكانيان، ساسانيان، تيمورلنگ، خلق باشند.  بزرگ تاريخ مي
  باشد. علوم و فلسفه هامي

افالطون، ارسطو، سقراط، پكلميوس بقراط، خيام، خليل الجبران، فيثاغورث هم مربوط به 
باشد. اكثر مراسم بزرگ دنيا مانند حج و زيارت اماكن مقدس كريسمس  لند مي شمال هات

  فتگانه جهان در اين منطقه مي باشد.آثار و عجايب ه
لند پل انتقال علوم جهان به جهان صنعتي امروز مي باشد پل بين ايران، عربستان  منطقه هات

به مصر و مصر به مراكش و از مراكش به اسپانيا و از اسپانيا به آلمان و ايتاليا و فرانسه و 
ز آن، مراكز بازرگاني جهان در انگليس و ساير كشورها در سالهاي جنگهاي صليبي و بعد ا

  لند بوده است. قديم نيز در هات
فلسطين و معبد سليمان، در خانه كعبه، در قاهره بلطف عجايب هفتگانه جهان مجسمه 
اسفنكس معبد دلفي، اهرام ثالثه، و محل كانال سوئز كه بشكل يك پل ورودي بين آفريقا، 

رياي مديترانه) آسيا و آفريقا مي باشد كه شايد آسيا و در وضعيت كبري راه كشتيراني اروپا (د
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هاي  كاالها را از اين شاهراه تا دو ماه زودتر بمقصد برساند (تا دور زدن آفريقا) و يا لوله كشي

گاز و نفت از جنوب خليج فارس به آمستردام و ... كه در شرايط قديم پيمودن راه بين شرق و 
ت جاده ابريشم مي باشد اقوام بسيار زيادي در غرب بشدت مشكل بوده است و از مراحل سخ

  اين سرزمين ها مسير بسته خوزها، سكاها، فينيقي ها، آشوريها، مغولها، بربرها)
  اند. تمام پيامبران ابراهيمي در اين منطقه متولد و فوت شده
باشد كه البته از ساير نژادهاي ديگر  اين منطقه محل تمامي نژادهاي سفيد و سياه مي

پوست، زرد پوست) خبري نمي باشد از لحاظ نژادهاي سفيد، اين سرزمين در برگيرنده (سرخ
  باشد) نژاد آريا، سامي (عرب و يهود مي
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  اليه هاي تنش

  از نهاد تا آرام درون زنگي خصوصي و فردي تا ظهور اقدامات عملي/ظاهري (نظامي،اقتصادي، سياسي، فرهنگي)
  دو روي سكه

  دي، مسيح، موسي تا جنگ خليج فارس و بمب اتمي هيروشيما و آشويش هلوكاست)از اعتقاد به ناجي (مه
  ي مسيحيتجحضرت مسيح موعد منتظر و نا     مسيح از يحيي تعميد دهنده

 A 
  

  

  B  
  

C  
 

  آمريكا يا مسيحيت
  جهان سرمايه داري
  اسرائيل يهوديت
  جهان هلوكاست

                  C’    B’  A’  
  محمد (ص) حضرت - ايران

 C                 مهدي موعود

  
B   

  A (اعتقادات به ناجي)  
  
  

            C”  
  

               B” 
  

                  A”  
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بمب اتمي در هيروشيما+حضور نظامي 
 در خليج فارس

زندگي 
آمريكا

  اليه هاي زندگي اقتصادي توصعه و صنعت

 اليه هاي ملي/سنتي/

  اليه اسالم، محمد(ص)      مهدي قائم منتظر
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ها و باورهاي فردي كه گاهي حتي براي  اليه پرورش افكار مذهبي نامرعي در خانواده :Aاليه 

قابل رويت كامل و همسايگان / دوستان / همكالسيها / شركاء / هموطنان / همشهريها 
  باشد (مانند عقايد به يهوه، محدوديت، مسيح موعود) حتي ناقص و حتي اصالً نمي

باشد كه براي ملل مختلف قابل رويت  مي Aهاي ظاهري براساس اليه هاي دروني  اليه :Bاليه 
  است.

  باشد. ميهاي عملي و ظاهري بصورت فعاليت هاي اقتصادي (صنعتي و ...) و فرهنگي  اليه :Cاليه 
  

آهن، - بايست تمام ثروت حاصل از درآمدهاي نفت و گاز مس خاورميانه و كشورهاي نفتي مي
اورانيوم، سنگهاي ساختماني و تزئيني، و ساير منابع بالقوه خود را بفروشد و كاال از غرب يا 

سط شرق بخرد كه نهايتاً به جيب غرب مي رود و اسالم يعني هر چه ثروتمند بماند دوباره تو
هزار  20غرب دريافت مجدد مي شود. بنابراين غرب منابع خاورميانه را با قيمت حداقل 

ميليارد دالر در كنترل دارد و روزي آن ها به نحوي به فروش كاالها، و مصنوعات ساخته شده 
سالح هاي سنگين، هواپيماهاي جنگي، مسافري و آنچه در -ماشين آالت سنگين -فلزي

  خواهد كرد.جدول آسولت مبادله 
اصوالً جهت بررسي هاي اقتصادي، ... و غيره شايد بهترين گزينه براي تقسيم بندي بشرح 

  ذيل پيشنهاد ميگردد و يا است.
  خاورميانه (كشورهاي مسلمان، عرب، ايران و فلسطين و غيره) - 1
 كشور صنعتي جهان (اروپاي غربي، ژاپن، آمريكا و كانادا) - 2

 روسيه و اروپاي شرقي - 3

 جنوبي و مركزيآمريكاي  - 4

 آفريقا - 5

 آسياي جنوب و جنوب شرقي و شرق آسيا - 6

 اقيانوسيه - 7

 ساير - 8

در اين مجموعه كشورها، تأثيرگذاري مجموعه اي شبيه بهم وجود دارد. البته با كمي استثناء 
  و صرفنظر از مسائل و پديده هاي مصنوعي و القائي.
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  ول حساسيت هاي سرزمين داغجد

  
  موضوع آب          زمان مللمسائل سا    موضوع نفت و گاز

  
  

  كاالهاي توليد شده صنعتي پيشرفته            فرهنگي-عامل تاريخي
  

  3و  2صنايع درجه            مسائل نظامي جديد/قديم
  

  روابط بين الملل            صنعتي توسعه و رشد ونوسانات 
     ن/نظم نوين جهاني/جنگ ستارگان مترو4اصل        ائل       مس       مسائل ورزشي        درون گراي اقتصادي

    U.Sژاندارم منطقه/سپر موشكي   عوامل بيرون گراي اقتصادي            
  (حاكميت، مالكيت/قدرت/مقبوليت اسرائيل)            
              

  مثال: 
  احتمال جنگ تركيه

  دالر 200افزايش قيمت جهاني نفت تا 
  درصد 8- 10رشد اقتصادي هند 

  ددرص 12رشد اقتصادي چين 
كاهش ارزش دالر و نوسانات شديد بورس و بحران مالي جهان (و سقوط بانك 

L.BROTHER  بانك بزرگ ديگر) 80و  
  مسائل القاعده

  

  مناطق هشت گانه
 جهان در مقابله با
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  انتقال ثروت و منابع 

  كشورها  از / به          
  
  
  

  كنترل و خريد 
  منابع زيرزميني

  
  
  

  

  
  
  
  
  

  فروش كاالهاي 
  استراتژيك يا 

  و پرهزينه مهم 
  و در آمد

  

  
  
  
  

  تريليارد دالر (همه ثروت خاورميانه) 20ارزش بالقوه معادن 
  اين مصنوعات به نحوي تمام ارز كشورهاي منطقه اي را مي بلعد (جاري) ساالنه

  ميليارد 100  كويت  ميليارد  100  ايران 
K.S.A 150 ميليارد 100  عراق  ميليارد  

  به باال ميليارد 450ساالنه 

  سايرمنطقه ها -ايران -قطر منابع گازي

 Opec + IR منابع نفت

 IR اورانيوم

 IR مس

 IR آهن

 OPEC برون چاهي)-مصنوعات توليد و حفاري نفت (درون چاهي

OPEC 

OPEC 

 پاكستان/اسرائيل/...

 وسايل ابزار دقيق

 صنايع هوائي

 صنايع اتمي

 مشتقات پيشرفته نفتي

 ماشين آالت سنگين توليدكننده دستگاه هاي كاالهاي سنگين 

 سالح

 وسايل هوانوردي جنگي/مسافربري

IR.../پاكستان/  

  اكثر كشورهاي خاورميانه



 

20  

  شروع نهضت صهيونيست ها             بني اسرائيل يهودي    بني اسرائيل غير يهودي
1897  

  نيروي علوي              ارامنه مسيحي        ارامنه غير مسيحي
                              1141  
                              1740  
  رانيرلوزاتو                                

  بن تر كار                              
  كنگره يهود                              
                            1905  
  عاليه دوم                                   

  عاليه اول                                       
                                
   100جمعيت فلسطين                                     
  هزار چك اول                                    
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  حاكميت مالكيت (مسائل قومي و ريشه اي)
Aيي/فلسطيني/عرب فلسطيني: اختالط يهودي/اروپا  
Bاسرائيل اروپايي آمريكايي صهيونيستي، اسرائيل عرب، يهود فلسطين :  
Cصلح مصر و اسرائيل :  
Dصلح مصر و مذهب/سرمايه/مالكيت :  
Eصلح ضد عربي/ صلح ضد اسرائيلي :  
Fمعبد سليمان / معبد علماي يهود :  
Gطبقه آالمي / يا عربي / يهودي / صهيونيزم :  
Hسرائيل فلسطين: چرا ا  
Iاسرائيل ملل و جهان5+1آمريكا و -: تروريسم به تعريف اسرائيل ،  
Jمسائل اسرائيل از ايدئولوژي يا استراتژي :  
Kتشكيل يا عدم تشكيل حكومت :  
Lايدئولوژي جهاني/ملي :  

Mبالي سرمايه يا ملت :  
Nاليه هاي حكومتي مديريتي آمريكا و اسرائيل :  
Oهرتصل سرمايه دار: ماركس يهودي/كمونيست/  
Pبانك چس مانهاتان يهودي، سرمايه كليساي مسيحي :  
Qصهيونيزم عامل نفاق بين اعراب، يهوديان، ايران، مسيحيت :  
Rجمع ضدين/نقيضين و صهيونيزم :  
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 H. Lحاكميت / مالكيت 

يت اين مال مسلمانان و حسب قانون مالك و مستأجر سايرين مي توانند با رعا  Hotlandحسب قرارداد 
نكته با هر رسم منفي و مثبتي در آن زندگي كنند، موضوع با كمان به وجود ناوگان آمريكا در خليج فارس، 

Holocast.بخشي از اين سناريو مي باشد و صحنه سازي مسئله نفت و پول فرع به موضوع است ،  
ريكا خالف قرارداد و ارامنه در مجالس قانونگزاري آم 1915ادامه جنگهاي صليبي عنوان كردن موضوع 

  القاعده روي ديگر اين سكه ميباشد
در كنار مسائل جزئي، (افقي/عمودي) در عرض و طول تاريخ و جغرافيا در ابعاد  Hotlandمسائل كلي اهالي 

مسائل فرهنگي/اقتصادي/نظامي/اجتماعي/سياسي در اين مقوله به صورت نمونه اي از هر نقطه بررسي 
  ميگردد.

ي روابط آمريكا، شوروي، با اعراب و اسرائيل در ابعاد مختلف، اصل و فرع بودن و مترادف و معضل و پيچيدگ
ترتيب چيده شدن اصل و فرع قضايا و حل كشف آن مبين هدف، هدف سازان قضايا و سناريو مي باشد. از 

جر از نوع زمان دكارت وكانت، جنگهاي صليبي، نوعي برنامه چيني و نگرش به آينده روابط مالك و مستأ
فوق الذكر مي باشد مثلث نيل، كعبه، فرات، قلب داغترين مكان هندسي مذهبي/.../... جهان از عمق چاههاي 
نفت تا خطوط نامرعي قبله يهود و مسلمان و مسيحي كره ايست كه نيمكره آن در زمين و سوپراگوي آن در 

 7تا  3سوره مباركه جمعه و آيات  4 سوره صف آيه 5و  13باالي سطح افق خاكي/آبي مي باشد در آيات 
  سوره اسراء مراتب فوق توضيح داده شده است.

در توضيح بعضي نكات بسيار قديمي و عتيقه و صورنوين تعاوني هاي اين منطقه، خصوصيات هر گوشه اي از 
 اين سرزمين به نحوي برجسته گرديده است و تحوالت و عجايب و وابستگي هاي مردم جهان توضيح داده

  شده است.
اصول مالكيت، كاركردن روي زمين، حضور تاريخي، مسئله الينحل اراضي فلسطين و قوانين موجود در 
جهان و يكسان سازي روابط قانوني و رعايت اولويت تعاريف اصولي ملل، مذاهب و جوامع مسئله بحث ديگر 

به بن  Hotland، روانشناسي در جامعه شناسي"و ... بهمراه ايزم ها و كلماتي علمي گونه مانند  20قرن 
  خود گونه مي رسد. "بست

و روي گرداني صهيونيزم از اطاعت خدا، مراحل چندگانه گوساله سامري كه منجر به روابط چندگانه بخت 
النصر و كوروش و صالح الدين ايوبي شد سرآغاز مجازاتي است كه خداوند براي قوم برگزيده و سرگردان 

  فرض نموده است.
  ست كه اين بررسي ساده، عمق مسائل را در حل غير تخصصي اما الزم به آشنائي را نشان دهد.اميد ا
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A :اختالط يهودي/ اروپايي/ فلسطيني/ عرب فلسطيني  
براي عبادت) رفت و آن رت موسي (ص) در زماني كه به كوه طور ((پس از ناسپاسي نسبت به حضقوم يهود 

گاهي به فلسطين مي  ،از آن پس عددر سراسر جهان پراكنده شدند و بو رفتند)  گوساله سامري ها به دنبال
روند و باز مي گردند. اين قوم در جهان در آمريكا، شوروي، اتيوپي، ايران، عراق و ساير نقاط جهان از قبيل 
اروپايي شرقي و غربي و كشورهاي قديمي آسيا پراكنده هستند بخت النصر يك بار آن ها را به علت ارتكاب 
به جرم هاي اجتماعي آن ها را از فلسطين بيرون كرد و كوروش آن ها را در ايران پذيرفت و به آن ها اجازه 

  رفتن به جاهاي ديگر را داد. 
فلسطين و تبديل آن ها به يك منطقه خشك، باعث شد كه  و آمد و يقول عهد عتيق، تخريبمسئله رفت 

ه كمتر به دنبال سودجويي بودند، در فلسطين به صورت بدوي يهوديان به جاهاي ديگر دنيا بروند و اعراب ك
به دليل ثروت اندوزي اين قوم درروسيه، اروپاي شرقي و غربي موجب خشم اين  19بمانند. در اواخر قرن 

عمل شدند. و اين كشورها شروع به سخت گيري آن ها شدند، آن هم با هدايت فردي به نام هرتصل، رو به 
تا جنگ اول جهاني به فشارهاي  20روع به خريد اراضي فلسطين نمودند. در اوايل قرن فلسطين آوردند و ش

به خصوص روس ها و آلمان ها و به صورت سياستمدارانه انگليسي ها باعث هجوم آن ها به فلسطين شد. 
)EXODUS  مهاجرت مقدس) و با فشارهاي هيتلر كه با كمك صهيونيزم بين الملل انجام شد تا آخر جنگ

جهاني دوم تعداد بسيار زيادي از صهيونيست ها وارد فلسطين شدند تا آن جا كه دو برابر اعراب زمين هاي 
  فلسطين را تصرف شدند .

در بين دو جنگ جهاني، مشخص شد كه يهودي ها قصد بيرون كردن اعراب را دارند و مهمان نوازي اعراب 
ونيست ها به كلي وجود اعراب را انكار مي كند و حرص و آز يهود را فرو ننشاند و مشخص گرديد كه صهي

يست كه با ئفقط تا حدودي اعراب را در ميان خود راه مي دهند كه مانع از انداختن بمب اتمي توسط آن ها
  اعراب منافع مشترك خواهند داشت. 

رار فها  كم كم صهيونيست ها اعراب فلسطيني را به اردوگاهي فرستادند. يعني آن هايي كه از ظلم نازي
  بودند خود نازي شدند و شروع به قتل عام اعراب فلسطيني نمودند.  كرده

  بنابراين در فلسطين افراد ذيل وجود دارند:
  صهيونيست هاي غيرفلسطيني ( آلماني، روسي، ايراني، اروپاي شرقي و ...). - الف
  صهيونيست هاي فلسطيني و غير عرب -ب
  يهودي هاي غير صهيونيست فلسطيني -ج
  اعراب فلسطيني مسلمان -د
  )مراكش، مصري، عراقي، لبنان و ...( اعراب يهودي غيرفلسطيني -ه
  اعراب مسيحي -و
  ساير: -ز

  وجود دارد:عمده در حكومت اسرائيل سه طبقه 
α - ًآلماني و اروپايي و گاهي ايراني مي باشند و از يهوديان صهيونيست تشكيل شده  حكومتگران كه عمدتا

طرف سينماگران يهودي هاليوود كه عمدتاً آلماني، اتريشي، لهستاني مي باشد حمايت مي  (كه ازاست. 
  شوند)

β -  .طبقه متوسط درجه دوم كه آن ها هم مركب از صهيونيست هاي ديگر ملل مي باشند  
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γ-  شده و رده  و مسيحيان و ساكن اصلي فلسطين تشكيلطبقه پايين كه از يهوديان فلسطيني، اعراب
  كارگران را تشكيل مي دهند.  و ارتشپايين 

φ-  اردوگاههاي  كه در توهاي ساخت صهيونيست ها،گبقيه مردم اين كشور به صورت افراد فاقد حق، و در
  آن سرزمين زندگي مي كنند.

در اين ميان چند ميليون فلسطين به صورت آواره در سوريه، لبنان، عراق، اردن بدون هيچ گونه كمكي از 
تي حقوق مليت و خارج از حقوق اقتصادي مانند حق راي به آن ها داده شده است و حتي آن ها اسرائيلها ح

مالكيت زمين هايشان هنوز در اردوگاهها و در ي مي باشند، در حالي كه اسناد نمي توانند بگويند كه فلسطين
و انگليس باشند. آن  گران طبقه اول اسرائيل همگي از عوامل آمريكا، آلمان هايشان موجود است. حكومتدك

ها از يك طرف و ظيفه دارند بين اعراب و ايراني ها را به هم بزنند، دوم اين كه بين اعراب را شكراب كنند، 
سوم بين اعراب ثروتمند و فقير تفرقه افكني كنند، چهارم بين يهود و صهيونيزم نفاق افكني نمايند و پنجم 

دام به طريقي از طريق موساد در سياو از طريق سازمان هاي اين كه با نشان دادن دو گروه سياسي هر ك
  اقتصادي اسرائيل در موسسات اقتصادي آمريكا نفوذ نمايند.

از لحاظ ايدئولوژي، عده اي از آن ها معتقد به استراتژي از نيل تا فرات مي باشند و عده اي از آن ها 
صهيونيزم فلسطيني داشته  باشند. از ميان  -يهودي –اقتصادي گرا بوده و مي خواهند يك كشور اقتصادي 

وتز و مشاو يك كشور يهودي داشته باشند كه بمي خواهند با داشتن كي φو γله طبقه پايين مطبقات منج
دل خود را به ستاره داوود خوش كرده و مي خواهند وطني داشته باشند تا از توهين هاي اعمال شده به آن 

  روسيه و ساير نقاط در امان بوده و اظهار وجود و مليت يهود نمايند. در اروپا و  19و  18ها در قرون 
  
B: يهود فلسطين –، اسرائيل عرب يرائيل اروپايي آمريكايي صهيونيستسا  

با تبليغاتي كه بين يهودي ها از رادوگاههاي آشوتيس شده است، صهيونيست هاي اروپايي كه فراري از 
اين روش هاي شكنجه گري را به  آن ها عيناً (كه بعداً ازي ها بودنددست آلمان ها و باصطالح شكنجه هاي ن

و مي خواستند كشوري به وجود بياورند كه چنين وضعي را مجددا  ساواكي هاي زمان شاه ياد دادند)
بندتر گرديده و پاي متحمل نگردند، آن ها وقتي كه داستان بخت النصر را مي خواستند به اين عقيده خود

اسرائيلي را چسبيده و نمي خواهند فرصتي را از دست بدهند و لذا در آينده نگري ها، دچار محكم حكومت 
اشتباه مي شوند. اما زمان حال را به شدت مستحكم مي نمايند تا تكرار آن وضعيت ها پيش نيايد. اين گروه 

به خطر خواهد افتاد مي دانند كه اگر بين يهودي هاي درجه دوم و اعراب دوستي برقرار شده وضعيت آن ها 
  و بنابراين در چنين امري جلوگيري مي نمايند. 

آن ها از يك طرف يك كشور يهودي مي  فلسطين دچار سرگشتگي مي باشند، از طرفي يهودي هاي قديمي
(داستان اسماعيل و اسحق) مي  خواهند و تا حدودي به اعراب همسازي داشته و آن ها را پسر عموي خود

ي از صهيونيست هاي حكومت گراي اروپايي و مهاجر به شدت مي ترسند و به خصوص كه دانند و تا حدود
به آن ها به چشم يهودي هاي دست دوم نگريسته مي شوند و حتي احساسي بدتر از آن عده از يهوديان در 

 خارج از اسرائيل دارند يعني به جاي اقليت درجه دوم شناخته مي شوند.

  
C: :صلح مصر و اسرائيل  
ر بزرگترين نيرو در مقابل اسرائيل محسوب مي شوند. چه از لحاظ ميزان همسايگي و چه جمعيت و چه مص

خاك و چه اهميت جهاني و تاريخي و مسائل نظامي و اعتبار اقتصادي و روابط بين المللي با عنايت به 
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جايب چند گانه) و (ع زندگي حضرت موسي و يهوديان در صحراي سينا، قاهره و همچنين آثار باستاني مصر
مصر و اسرائيل به نفع سياست و اقتصاد جهاني مي باشد كه  ن. مالحظه مي شود كه يك صلح بيزبراه سوئآ

  به هر صورت و تحت عنوان و يا حقيقت جنگ رمضان به وقوع پيوست. 
  
D: صلح مصر و مذهب/ سرمايه/ مالكيت  

ا سرمايه اي به نام آمريكا، صلح جهت جذب رض سياسي كاري با چه چيز صلح نمود. صلح بفآيا مصر به 
  توريست جهت كسب درآمد از بينندگان مجسمه اسفنكس.

  صلح با مذهب جهت آينده نگري
  ها.راب و اسرائيل به مالكيت دائم آنترس مصر از تبديل مالكيت موقت اسرائيلي ها در بين دو جنگ اع

  
E: صلح ضدعربي/ صلح ضداسرائيلي  

از يك طرف سرزمين سينا را از دست اسرائيلي گرفت و از طرف ديگر باعث شد كه صلح سادات/ گلدامايز 
اسرائيل توسط بزرگترين كشور عربي به رسميت شناخته شد و لذا اسرائيل متهم به از دست دادن صحراي 

نفع  سينا شد و مصر به عنوان خائن در شناخت اسرائيلي ها به عنوان غاصبان فلسطين. آيا دو كفه ترازو و به
  كدام كشور چرخيد؟

: (يعني از نيل حذف شد) و اما از فرات ماند و معلوم  به طور موقت يا دائم نيمه شعار از نيل تا فرات اوالً
نيست جنگي كه در عراق از بيست و چند سال پيش آغاز شد و با ايران و كويت و آلمان با تركيه به 

و صهيونيست ها به نحوي با آن معامله از نوع پيش مي رود ابقاي نيمه دوم شعار يعني فرات است 
  ؟پشت پرده اي نموده اند

: براي اولين بار در تاريخ يك كشور يهودي توسط اعراب به رسميت شناخته شد و موجوديت پيدا كرد.  ثانياً
نمي گنجيد و اين يك نقطه و نكته و جمله  يا يهودي چيزي كه حتي در ذهن خوش بين ترين عرب

و وجود تاريخ يهوديان به حساب مي آيد. به خصوص با توجه به اين كه گفته مي  عطف در حيثيت
زنبورعسل همواره به  Hشود قوم يهود به دليل نافرماني خداوند، بايد همواره سرگردان بماند مانند 

دنبال مادر خود سرگردان باشد. در واقع پس از چند هزار سال قوم برگزيده و سرگردان به نقطه عطف 
ده و داراي كشور رسمي شدند و شايد گفتند يا باور داشتند كه باالخره صلح بين فرعون و موسي رسي

  عملي شد. 
  
F: معبد سليمان / معبد علماي يهود  

از نكات تاريخي تفكيك معبد سليمان ار معبد علماي يهود و در واقع تفكيك بين سليمان اين كه خود را 
را بيرون كنند آن هم به جرم  )ات نام وي آمده استروتكه در (يح را جانشينان وي مي دانند خواه مادر مس

  پيامبري خداوند؟
ها دارد و توجيه  سط علما اين قوم يك نكته ترديدآميز راجع به اعتقادات آنعدم پذيرش حضرت مريم(ع) تو

  سلطه آنان و مالكيت يك مكان مقدس توسط حواريون يك تناسب الهي ندارد.
آيا مسيحيان بايد بپذيرند كه بايد يهودي مي ماندند و مريم مسيحي نمي شد و يا اين كه آن ها  يعني اصوالً

  مرتد در مقابل كافر! !؟خالف نمودند و به حرف خداوند گوش ندادند. كدام يك
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G: طبقه آالمي/ يا عربي/ يهودي/ صهيونيزم  

يا زندگي مي كنند و با زيارت و يا كدام طبقه در سرزمين هاي وحي وجود دارند و حكومت مي كنند و 
  و اقتصاد. صنعت تجارت و

افرادي كه از ساير نقاط جهان به فلسطين آمدند و آن ها كه آن جا ساكن بودند و همسايگان عرب آن ها و 
  با طبقات مختلف موجود در اين كشور و اطراف آن چه كساني و يا چه اقتصادي و درجه طبقه اي قرار دارند. 

رين يهود، براي عبادت سرزمين مقدس آمدند و يا براي تشكيل حكومت صهيون و يا تجارت و يا به آيا مهاج
  عنوان پادگان حافظ طبقات صهيونيزم آمريكا يا براي جنگ يا فالن طبقه اسالمي يا عربي.

ا عده اي در كشورهاي اسالمي معتقدند كه يهوديان بايد مسيحي مي شدند و در حال كه چنين نشده آن ه
نمي تواند مذهبي  افراد كافري هستند كه به امر خداوند عمل نمودند و نتيجه اين كه حكومت اسرائيل اصالً

باشد. به همين نحو كساني كه با اين افراد صلح نمايند نمي  باشد و فقط محل استقرار حكومت صهيونيزم مي
لذا ريشه آن ها يك ريشه يهودي  توانند مسلمان باشند زيرا به حكم اسالم مسيحيت عمل ننموده اند و

تواند باشد. به خصوص كه در اسرائيل عليه اعراب به مسلمانان و مسيحيان تبعيض تا حداكثر  واقعي نمي
ممكنه وجود دارد و عكس آن به هيچ وجه امكان ندارد و لذا اين كه آن ها يا پادگان آمريكا ست يا حكومت 

  مسيحي - اسالم -خالص صهيونيزم ضديهود
  

H: چرا اسرائيل فلسطين  
آن ها جاهاي بسيار راحت تري داشتند كه بدون  ،را براي حكومت يهود برگزيده چرا هرتصل فلسطين

دغدغه هاي مذهبي/ اقتصادي و ... مي توانستند زندگي كنند و يا سرزميني هايي را بخرند چرا حتما مي 
چرا فيلم هايي مانند  ؟كس كه شد حكومت مي كردند ، آن هم به هر قيمت و عليه هر جابايست آن 
د نيمه يهودي ساخته شد آيا قبل از انتخاب فلسطين و وهاليو زنبور عسل در EXODUS  ،Hماتريكس، 

ناتيو بود و به جز فلسطين جاي ديگري نيز مي توانست آلترترديد هرتصل در انتخاب سرزمين گمشده داراي 
  باشد. 

اگر پولي كه خرج اين  چيست؟قرن به طول انجاميده است  آيا لطف اين اقتصاد جنگي كه بيش از يك
صرف بازسازي و توسعه اقتصادي / صنعتي مي شد صاحبان آن به چه منافعي نمي  ؛اقتصاد جنگي شد

  ئل ديگر تا اين حد مهم بوده است؟و يا مسا ؟. آيا واقعا پيش بيني چنين اوضاعي را نداشتند؟رسيدند
  
I :سازمان ملل وجهان 5+1مريكا و آ – تروريسم به تعريف اسرائيل ،  

تعارف متضاد و پيچيده تروريسم به زعم عوامل فوق چه مي تواند باشد و كدام يك را قبول دارند و كدام يك 
اجرا مي شود. در فيلم هاي سينمايي كه در آن ها تروريسم آموزش داده مي شود، همين اروپائيان و 

  يا اين ترور مي باشد يا نه؟ي مختلف به كشتن يكديگر مشغولند آرهاامريكائيها را نشان مي دهد كه در كشو
  ترور يعني چه؟

يگر در كشور خودشان با نظم يعني رفتن كساني از ملل با لباس غير نظامي و كشتن عده اي از ملل د -
  نظامي؟
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ودشان يا خيعني رفتن افراد يك ملت ديگر، با لباس غيرنظامي و كشتن عده اي از همان ملت در كشور  -
  ديگر كشورهاي؟

ا ديگر ييعني رفتن افراد يك ملت ديگر با لباس نظامي و كشتن عده اي از همان ملت در كشور خودشان  -
  ؟كشورها

و در كشور ديگر خودشان با  نظامي و كشتن عده اي از ملل ديگريعني رفتن افراد يك ملت ديگر با لباس  -
  ؟نظم نظامي/ غيرنظامي

افراد متمدن و با كراوات و كت و  لآيا اگر به شك ؟امي چريكي هم مي توان تروريست شدآيا با  حمله نظ
كشيده و مرتب و طبق حكم سازمان سيا، موساد، ارتش سري فرانسه يك مخالف سياسي يا نظامي  اتو شلوار

م به كشتار اهل همان كشور و يا كشور ديگر از اهالي اطو كشيده و يا اطو نكشيده شرقي/ مسلمان/عرب اقدا
  شود؟ ميو تاراج كند تروريست نبوده و اقدام انقالبي محسوب 

مريكا در اسرائيلي كه براي ن يك وابسته آباشد، اما كشت يك فلسطين در خانه خودش تروريسم نمي نكشت
نفر اردني در عراق عليه همين فلسطيني اجير شده است سوپر تروريسم محاسبه مي شود. اگر يك  نكشت

با تروريسم  مريكايي و يا لباس چريكي به خاطر عقايدش كشته شود، تعريف اين عمل در رابطهآنيروهاي 
  چگونه بيان مي گردد؟

ي سازي اورانيوم مي نمايد، هم جنگ افزار غنالمللي هم تروريسم است، هم  اسرائيل با هر يك تعريف بين
ه و عمليات دير ياسين، صبر اوشنيالنيز شدنميكروبي و هم شيميايي مي كند، اما تاكنون تروريسم شناخته 

  يد. آ البد يك تفريح به حساب مي
  شود؟  تواند تعادل سياسي برقرار نمود! آيا مي سرانجام هيچ گاه نمي شود كه اين تعارف بي مالحظه مي

  
J: مسائل اسرائيل از ايدئولوژي يا استراتژي  

باشند نام هر ديني در كتب پيامبران  مي گويد؟ اگر مذاهب مكمل يكديگر ايدئولوژي يك مذهب چه مي
خواهند مردم  مده و همه ميآنان تذكر داده است و همه براي خداي واحد به وجود آمده است و ظهور آ پسين

باشد، چرا  كه بالقوه اين قدر زيبا و مفيد مي وقتيرا به راه راست هدايت كنند و به سوي خدا ببرند، چرا 
شود.  هاي دير ياسين، صبراورشيال، قتل عام مردان فلسطين مي يل به ناحيهكشد تبد وقتي كه بالفعل مي

ها درايد  گويد كه فلسطين فقط بايد به اشغال صهيونيست يا كوي صهيون ميآكجاي اين مسئله گنگ است 
ي و ها حق كشتار مخالفين را دارند در اين صورت هر ايدئولوژي قائم به نظريه بايد بتواند هر جنايت جان نآو 

العمل در يك برهه ديگر از تاريخ انتقام جويي نمود و هر نظر  هر خيانت مالي را توجيه نمايد و در يك عكس
  مخالف با عقيده فاكتوري براي قتل و غارت باشد. 

  
K: عدم تشكيل حكومت اتشكيل ي  

رهما، كنفوسيوس و لزوم تشكيل اديان در مذاهب يهود، مسيحي، و اسالم و يا مذاهب آسيايي، مانند بودا، ب
و نقش مليت، خود مذهب،  سزرتشتي چگونه و با سيستمي پيش بيني و بنيانگزاري و قانونمند شده اسا

يا در مسيحيت آبيني شده است.  يا حكومت صهيونيزم در عهد عتيتق پيشآكتب مذهب چگونه مي باشد. 
  ن چيست؟آچيزي به نام حكومت پيش بيني شده است؟ اگر شده است اركان و اصول 
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يك حكومت ملي  يا حكومت اسرائيل يك فرضه براي يهوديان است يا منع و يا بحثي شده و اسرائيل صرفاًآ
باشد و در كجاي  با مليت هاي مخالف با يكديگر يا مخالف با عرب و يهود و مسلمان غيرصهيونيست مي

  تورات مي توان ان فرضيه را مالحظه نمود؟
  
L: ايدئولوژي جهاني/ ملي  
مليتي داشته  مليتي دارند، در اين صورت برخورد اصولي صهيونيزم بايد جنبه فرا هاي فرا مذاهب جنبه صوالًا

است و مخالف اصل داستان چوپان دروغگو مصداق موضوع  باشد. اما اين موضوع در اسرائيل معكوس شده
ري و چه عملي و چه در گذرد چه در مورد مسائل فك ن چه در اين كشور ميآفرق و لذا عدم باور براي 
ناسيونال كه مشخص شد كه اينتر آنا با ي يعني چيزي شبيه به شوروي اينترالملل برخوردهاي سياسي بين

هن. كه سرانجام هم اين انتر به سويي و در واقع جوش دادن چوب است به آ خوانند ناسيونال با هم نمي
ذربايجان و گرجستان به آن به سويي و آسفيد شد و اتحاد شوروي تبديل شد به روسيه نامتحد كه  پرتاب

  سوي ديگر رفتند. 
  
  

M: بالي سرمايه يا ملت  
اروپايي هاي آمريكايي/ و به عنوان ملت براي سرمايهيهوديان فلسطيني خود را اسير سرمايه امريكايي نمودند 

مذهبي و اقتصادي  هاي نان در گذشته و تحت حمايت دول عرب، فعاليتآقراردادند.  خود را در معرض خطر
ها  اند. در ايران بهترين امكانات توسعه اقتصادي و تجاري و اماكن در اختيار ان فوق العاده بهتري را داشته

از المللي  شكار و  پنهان بينآدادند و حاال بايد به عنوان سپر بال در منازعات  بوده و كشته و مجروح هم نمي
اند كه عافيت هم روزي به يك اشوتيس  موشكي شرق و غرب شده نقش سپرمجري كنند. و  استفاده ميآنها 

نان المقدس براي منافع آ تبرند و اين قوم در بي اي در امريكا سود مي ثانويه اما واقعي برخورد نمايند. عده
  كنند.  مبادرت به خود فدايي اتوماتيك مي

  
N:  مريكا و اسرائيلآاليه هاي حكومتي مديريتي  

مريكا را تشكيل داده و همانها نيز آصنعتي وجوددارد كه اليه هاي حكومت  -وه اقتصاديمريكا چند گرآدر 
 3ديان درجه هاي اقتصادي مذهبي و يهو صهيونيزم -هاي اقتصادي اسرائيل را به سه اليه طبقاتي صهيونيزم

كه با داشتن  رددا مريكا را يك صهيونيست به نام راكفلر در اختياراند. بزرگترين گروه صنعتي آ تقسيم نموده
كنند.  مريكا و اسرائيل حكومت ميآبر  ميليون كاركن تحت حفاظت در كارخانجات مختلف عمالً 12بيش از 

مريكا، بوستن، هوستن، شيكاكو و ... گروههاي بعدي هستند اين گروههاي هر گروههاي مورگان، بانك اف آ
 T.Vت فوالدي يا روزنامه معروف، يك ت يك شركت دارند، يك شركت نفتي و يك شركنعكدام از هر ص

هن، و ... ي، دارويي، اتومبيل، فوالد، ذوب آخط مسافرتي هوايي، زميني، راديو، شركت صنايع غذاي(تلويزيون) 
ن در باال آو اطراف  HOTLANDها در خاورميانه و سرزمين  نآ عدراختيار دارند كه حافظ مناف را مجموعاً

ن ها در كشورهاي عربي توسط آباشد و از منافع  هاي پايين اين كشور مي اليه در اليه اول و در درجات بعدي
  نمايند.  پادگان اسرائيل محافظت مي
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O: ماركس يهودي/ كمونيست/ هرتصل سرمايه دار  
دين كردن جوامعي است  شايد ماركس فكر مي كرد كه بهترين راه نجات صهيونيزم روسي و در قبال قرار، بي

كند. تا بدين وسيله با از بين بردن عقايد ديني، فشار را از روي يهودي برداشته و شايد  ي ميزارآكه يهودي 
كرد كه اگر يهوديان كه در همه جاي جهان به دنبال ثروت اند در صورتي كه با هم در يك  هرتصل فكر مي

را جذب كنند و هاي جهان  اي ثروت العاده جاي به صورت متحد متمركز گردند مي توانند با قدرت فوق
رسند و از  زادي ميآ گيرند. از يك طرف نيروهاي يهودي در روسيه به داري را به عهده رهبري جهان سرمايه

برابر سرعت مركب  2- 3نمايند و لذا پيشرفت با  روت ميثوري آ طرف ديگر يهوديان فلسطيني شروع به جمع
  به كار خود ادامه دهد. 

  با بحث بر سر كمونيست و ... اقدام نمود. و دودن فشار بر يهوديان ماركس نسبت به ز بنابراين عمالً
  
Pان يهودي، سرمايه كليساي مسيحي: بانك چس مانهات  

نيويورك ميباشد كه مال راكفلر  CHESS MANHATANBANKهاي جهان  يكي ار بزرگترين بانك
، مردم را تشويق به ا و بيرونليسا در تلويزيون آمريكباشد اما بزرگترين شبكه تبليغاتي ك مي ستصهيوني

شود. (همان  ساعته تلويزيون امريكا انجام مي 24نمايند. اين موضوع به صورت  كمك به اين بانك كليسا مي
هاي  هاي ارزي دولت توسط بانك مركزي و يا بانك ملل شعبه حساب در ايران اكثر فعاليت طور كه مثالً

خر آدادن حضرت مسيح در شام  تاريخي و به دليل باصطالح لو شود). در صورتي كه از لحاظ دولتي انجام مي
ها بايد تيره باشد و  آنشود و لذا و علي اصول روابط  وي توسط يهودا كه يك يهودي بود اين كار انجام مي

رتي بين مسيحيان نفوذ مسحيان اصولگر اين نفرت وجود دارد. همان طور كه در سرزمين فلسطين چنين نف
شود كه اين تضاد چگونه به راحتي قابل اعمال شده است و عمق  دارد. و لذا مالحظه ميودو صهيونيزم وج

  دهد. ا نشان ميرمسائل 
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Q: صهيونيزم عامل نفاق بين اعراب، يهوديان، ايران، مسيحيت  
هزاران سال است كه ملل فوق به سادگي در كنار يكديگر در اورشيلم، مصر، ايران، كشورهاي عربي زندگي 

ميز به زندگي ادامه آ ش نهاده بودند و به صورت مسالمتن دو به دليل اختالفات خود پوشآكرد، مي 
دادند. اما صهيونيزم و عامل نفاق بيم مذهب، مليت، اقوام مختلف شده و جنگ جهاني اول و دوم و پس از  مي
شود. و بايع بشري منجرخره كار به جايي خواهدرسيد كه به فجشود. و باال ن ميزان اين نفاق افزوده ميآ

. و صهيونيزم بتواند با تبديل شودتقدس تبديل به نفاق و زد و خورد و خونريزي  HOTLANDزندگي در 
هاي خود بپردازد. يك صد سال نبرد فلسطينان با صهيونيزم به صلح نيانجاميده  اين محوريت به سودجويي

هاي شوراي امنيت مربوط به اين  درصد قطعنامه هاي سازمان ملل و يا بگويم بيشترين است و اكثر قطعنامه
هاي  هاي جاسوسي جهان شده است و وقت رسانه باشد كه عامل اشتغال در سازمان ملل و سازمان نبرد مي

  ها و مجالت شده است و نتيجه هيچ؛ عي و روزنامهجم
  
R: جمع ضدين/ نقيضين و صهيونيزم  

  ها بايد به اعراب ظلم كنند.  نآكردند  ها ظلم مي نآها به  ها معتقدند كه نبايد نازي صهيونيست
  گويند كه بايد خانه اعراب را اشغال كند. ها مي نآغال كرد ها اش آنها معتقدند كه نبايد خانه  صهيونيست
  باشند. ها خود بايد داشته آنباشند اما  ايران نبايد انرژي اتمي داشته/ها معتقدند كه اعراب صهيونيست
هاي اروپائي و غيره  صهيونيستقدند كه اعراب فلسطيني حق مليت فلسطيني را ندارد اما ها معت صهيونيست

  داشته باشند.مليت اسرائيلي ها خود بايد  نآ
ن ها به طور روزافزون به آها معتقدند كه اعراب حق گسترش شهر فلسطيني را ندارند اما خود  صهيونيست

  پردازند. ميدر اراضي اشغال سازي  شهرك
ها را ندارند اما خود رهبران اعراب  بر صهيونيست اعمال خشونت و زورها معتقدند كه اعراب حق  يستصهيون

  كنند.  را ترور مي
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 Hotlandكليد شناخت جهان 

هاي بشري دور محور اين  مي باشد و ريشه اصلي تمام فعاليت Hotlandكليد شناخت جهان در شناخت 
كه اين منطقه كامالً بصورت ماكروو مايكرو (خرد و كالن) زيرذره بين شود  باشد. و لذا تالش مي سرزمين مي

  قرارگيرد.
  

  مفاد تجزيه و تحليل
ها،  هاي مختلف مسائل و تفاوت گيرد. و در بخش دوم شاخه در مقدمه كلي مسائل مورد بررسي قرار مي

نقاط ديگر مقايسه ميگردد. تناقضات، فيزيكي و تئوريك مورد بحث قرارگرفته و تفاوت اين نقطه از جهان با 
  گردد. بخش سوم به درون هر بخش از اين سرزمين رفته و نكات مخصوص كشورهاي اين منطقه برجسته مي

شود و خالصه اينكه اين نقطه جوشان بهتر نشان  گيري از مطالب پرداخته مي و بخش آخر به نتيجه
هاي حقيقي و  يابي هان درك نموده و به ريشهشود بنحوي كه بتوان تفاوت آنجا را با ساير نقاط ج مي داده

تر از مسائل، تاريخي، جغرافيائي، اقتصادي، سياسي، مذهبي، نظامي، اجتماعي، صنعتي پرداخت و  از  واقعي
لحاظ جغرافيائي نكات مهم كشورهاي اين منطقه مانند مصر، فلسطين اشغال شده اردن، سوريه و در 

، عربستان سعودي، اماراتپ، لبنان را برجسته نمود و تفاوتهاي اين كشورها هاي بعدي، ايران، عراق، عمان اليه
را با نقاط دورتر آن در جهان مقايسه نمود. سعي خواهدشد كه نكات مهم هر نوع فعاليتي نشان داده شود و 

  شود.  بندي مسائل نو و كهنه جهان نيز نشان داده از لحاظ شكل
ت نوين ندارد. اما پر از حادثه است، در مقابل كشور اشغالگر قدس باشد كه تحوال مصر يك كشور قديمي مي

هاي آن بسيار بارز  يك كشور جديد با تحوالت جديد و اشكال جديد تحول و ساخت روبرو است و پيچيدگي
  و با اشكال جديد تحوالت در آن روي داده است.

، در بعضي از نقاط جهان در طول دهد در بعضي از نقاط جهان (بصورت عرضي)، چندان اتفاقاتي رخ نمي
  تاريخ (بصورت عمودي)، حوادث چنداني رخ نداده است.

در بعضي از نقاط جهان همه نوع حوادثي رخ داده است، اما بندرت و بسيار كم در بعضي از سرزمينهاي 
  جهان شايد تعداد حوادث نيز زياد بوده است، اما اثر چنداني روي ساير نقاط جهان نداشته است.

اما در اين نقطه از جهان، همه گونه رويداد، در همه ابعاد، به تعداد زياد، بصورت موثر در ساير نقاط جهان، 
اثر گذار در تمام فعاليت هائي كه فيزيكي، غير فيزيكي، مادي معنوي در گذشته، در حال حاضر و نيز در 

  د.آينده (مانند ظهور مسيح (ع)، يهوه، مهدي (عج)، برهمانا، رخ ميده
ريشه هاي تاريخي مذاهب در اين نقطه به ريشه هاي تحوالت تمدنها در قرون، ريشه ها تحوالت سياسي، در 
بعد عمودي، و اتفاقات امروزه جهان بصورت عرضي، خط تاريخي مسائل سوخت (نفت)، راهروهاي عبوري 

  در اين منطقه مي باشند.جهان (كانالهاي سوئز و هرنر) تحوالت اقتصادي فرهنگي در هر ساعت حادثه ساز 
اين تحوالت هم تشريحي هستند و هم آناليزي كه حاصل ضرب ابعاد مختلف مسائل در ابعاد مختلف مسائل 
ديگر ميباشد و از تركش اين تحوالت هيچ ابرقدرت و كوچك قدرتي در امان نيست و ضرر و منفعت ها 

  جتماعي در جريان است.بصورت سريال براي همه قدرتهاي جهاني و فعاليتهاي مختلف ا
برجستگيهاي مسائل و شروع آن از كشورهاي مختلف، نوع بخصوص فعاليت هاي هر نقطه، اشكال مختلف 
پديده ها، كاالها، عمليات، تحوالت، اثر گذاريها به نحوي در اين مقوالت نشان داده شده و سعي در نشان 

بنابراين مالحظه مي شود، در خصوص عصر به دادن خصوصيات مهم بد و يا خوب و يا خنثي آن مي باشد و 
آبراه سوئز و عجايب هفتگانه و عوامل تاريخي، و در خصوص فلسطين به نهادهاي اقتصادي موجود در آنها، و 
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در خصوص ايران به ذكر مسائل سياسي حاد روز و حجم تبليغات جهاني و درباره كشورهاي حواشي خليج 
نها پرداخته شود. مالحظه خواهدشد كه نگرش به تحوالت جهاني از فارس به مسائل سوخت جهاني و اثر آ

عينك و دوربين خاورميانه بهترين گزينه ميباشد. همچنين مالحظه مي شود كه نگرش به تحوالت جهان در 
  دهه از دريچه كشور ايران، به نتايج دقيق تري منجر خواهدشد. 3-2اين 

عربستان، ايران نئوكلر، -افغانستان، ايران- عراق، ايران- ابطه با ايرانايران باالترين حجم تبليغات جهاني را در ر
شاهراه خروجي گاز و نفت و مواد - تئوري سوم جهاني ، ايران- عمليات برون مرزي و حقوق بشر، ايران-ايران

اوليه صنعتي و واردات آن را داشته است و تعدد ناوهاي هواپيمابر در خليج فارس، آباد كردن كشورهاي 
- كشور همسايه ايران توسط آمريكا (بصورت مرئي 4كيه، امارات، فلسطين در اين چند دهه، و اشتغال تر

نامرئي) از جمله نكات حائز اهميت در خصوص نگرش به ايران، نگرش به جهان ميباشد. حتي نگرش به 
  روابط اعراب و اسرائيل و كاشتن اين كشور در خاور ميانه يكي از همان نكات ميباشد.

ر خصوص مكمل اين قضايا جهت ديدن جهان بصورت واضح تر، سئواالت و تحوالتي است كه در رابطه با د
رژيم اشغال قدس مطرح است آنهم در تعادل و برخورد روابط آن با آمريكا در پوشش هاي دين، روابط 

شده است  اجتماعي، حقوق بشر، نازيسم، پديده هاي جديد نكات جزئي اقتصادي كه بصورت نوين تاسيس
مانند مسائل تعاوني هاي توليدي، خدماتي هيستات روت، كيبوتز و مشاو و سيستم اداري آنها مي باشد. كه 
عصاره افكار يهوديهاي (اقتصاديون مشهور جهان) و ميان تفكر آنهاست در قالب موسساتي كه در اسرائيل 

لحاظ دوام و قدرت زيست و ماندگاري  تاسيس نموده اند و تست اين نهادها جهت ارزيابي ريشه هاي آن از
  آنها.

از مسائل ديگر خاورميانه، ادامه عمليات جنگي در اين منطقه بخصوص عراق، كويت، افغانستان، ايران است 
در هيچ جاي ديگر دنيا جنگي ديده نمي شد ساخت كه بهيچ وجه نمي گذارند كه تمام بشود، در حاليكه 

متر  10كيلومتر و به عرض  27اي صهيون و قد، به سرپرستي باالك بطور در زير كوهه "روز قيامت"پناهگاه 
در حال اقدام كه ظهور امام زمان (عج) مسلمانان  ه باباشد براي مقابل در عمق زمين كه در حال ساخت مي

ميباشد. موضوع گوساله گوش قرمز، يهوه توليد دوباره (بازگشت) مسيح در نزاره (ناصريه) و هبوط وي از 
از نكات بارز اين سرزمين جهت بررسي و مطالعه  "در آينده"ان همگي از شاخص بودن اين سرزمين آسم

ورو و اسلحه و اقتصاد نيست اين پبيشتر مي باشند. اين اعتقادات مانند اعتقادات استراتژيك به دالر و 
هان است كه در و غير قابل زدودن از قلب و مغز و تفكر و اعصاب ملل ج اي موضوعات يك مباحث ريشه

. "حتي يك ثانيه"هيچ ثانيه اي از زندگي افراد بي دين و كمونيست و الئيك و يا متدين محو نمي شود 
شراً يره و .... خيراً يره...... يك بحث ريشه دار در اين زمينه مي باشد تا اعمال ً ةل ذرمثقاشايد و من يعمل 

  .باشد ظاهري و در واقع تأمل در ذات
از جمعيت كيفي و كمي مسيحي، مسلمان، يهودي، زرتشتي، مي باشند كه داستانهاي بزرگ بيش از نيمي 

روز كره زمين را در طول تاريخ به خود اختصاص داده اند كه همگي در اين منطقه از جهان قرار دارند آنچه 
انفعاالت جهاني كه در قرآن مجيد تورايه و انجيل و زبور آمده است كه خود از فاكتورهاي محركه در فعل و 

بحساب مي آيند. مردم اين ناحيه، سياه، سفيد پوست و از نژادهاي آريائي، سامي باشند كه باز هم فاكتور 
  محركه در تاريخ بوده است و نكته ديگر اينكه بيش از يكصد و هزار پيامبر الهي در اين منطقه مي زيسته اند.

د مي باشند كه همواره حضور مرئي و نامرئي در آن داشته از مسائل ديگر اين منطقه ابرقدرتهاي قديم و جدي
اند و امروزه آمريكا، روسيه، آلمان نازي، فرانسوريها، انگليس ها، مغولها و تاتار به چشم شكار به اين منطقه 
نگريسته و به آن تهاجم مي كنند. زبان رايج در اين منطقه ريشه هاي الفبائي دارد (فارسي، عربي، عمراني 
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) و از التين در آن پرهيز شده است كه خود عامل تعجب مي باشد. عجايب هفتگانه جهان با كمي عبري
  باشند. استثناء نيز در اين منطقه مي

از لحاظ آشپزي و تغذيه، اين منطقه تابع مكتب آشپزي ايراني (در مقابل مكاتب آشپزي چيني و رومي) 
  ميباشد. 

ي دارد، اما در گذشته مكتب اختيار طرفداران بيشتري در عمل فلسفه جبر در وضعيت فعلي پيروان بيشتر
  داشته است و علل وجود عجايب هفتگانه در اين منطقه ميباشد.

  اين منطقه محل نزول كتب آسماني مانند قرآن، توريه، انجيل، زبور و ساير ... ميباشد.
  است.از لحاظ معماري، اين منطقه از مجموعه مصالح سنگي و گل استفاده شده 

از لحاظ تمدن ها، تمدن فينيقي ها، آشوريها، كلدانيها، نينوا، بين النهرين، پارسها كارتاژ، فراعنه، امپراتوري 
  .روم شرقي

سلسله هاي مهم تاريخي در اين منطقه بخت النصر، فاطميون مصر، سليمان، مادها، هخامنشيان، سلوكيها، 
  اشكانيها و ساسانيها و ... مي باشند.

  
  ت مرتبط آمريكا با روسيه خصوصيا

  آن و عقايد فردگراي مردم و گروههاي اجتماعي) 3(شركتها، ) 2(دولت، ) 1(آمريكا مجموعه ايست از 
دارند و بصورت مستقيم و غير  Hotlandآمريكا، شوروي، اروپاي غربي روابط چند بعدي با كشورهاي 

مذهبي - سياسي- ا قطب هاي اقتصاديب  Multi dimentional , Multi Purposeمستقيم تنگاتنگ و 
  ميباشند. شدر رابطه متقابل و انعكاس سريع و واكن

اقتصادي/سياسي آنها در درون و بيرون با  فعبا توجه به نكات فوق بررسي اوضاع آمريكا، طبقه حكم، نوع منا
د و موشكافي بايد كامالً مشخص و متبلور شو Hotlandكشورهاي  ؛روسيه، اسرائيل، اعراب، ايران و عراق

ژاندارم /  2و  1سالت  /طرح مارشال، نيوديل "ننزوم" 4بيشتر، مبين درك بيشتر در ظرحهاي سياسي اصل 
تا (پوتين به ايران سفر  مريكا /سپر موشكي آ / جهان طرح ديوار حايل / منطقه و جنگ ستارگان، نظم نوين

سازي تا پنهان ساختن وضعيت شارون)  هاي گاز و نفت جيهان و هند و غنياجراء آن مانند لوله كشي 
نبود آيا فروپاشي شوروي و پروستريكا و اتفاق ميافتاد؟ يعني  Hotlandمشخص گردد. بعنوان مثال، اگر 

  غير نظامي كردن و طرح عدم تعرض كشورها به يكديگر و جلوگيري از ساير قدرتها در درياي خزر چيست؟
دروني و شخصيت سياسي دولت آمريكا/ شوروي/ كشور اروپاي بنابراين سعي مي شود كه با بررسي اوضاع 

  غربي (آلمان، انگليس، فرانسه) وضعيت مشخص گردد.
كند؛ تغييرات غيرعادي رادر  و لذابعنوان عقربه دماسنج/ فشارسنج بايد هر تحولي ك در خاور ميانه نمود مي

 ,SMI, HANG, FTSI, GDAVI, IBEX, BEL, PSI, EUROTOXبورسهاي جهان مانند

HANG RTSI , DOWJONGS , XETRADAX, NEKKI, NESDAQ, NYSE  ،آمسترام
  شيكاكو و ... را مشاهده و تجربه و تحليل نمود.

  
  ) تعريف دولت آمريكا:1(
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دولت آمريكا: عبارت است از نيروي حاكم بر عوامل تأثيرگذار خارجي بر اقتصاد/... فرهنگ داخل و خارج 
و نيز بالطبع قواي قضائيه (مقننه) بصورت خالصه دولت آمريكا، كنگره، ستاد خانه  آمريكا (اعم از قوه مجريه

  قانون گذاري و حتي قوه قضائيه.
  شركتهاي آمريكا:) 2(

عبارت است از شخصيت هاي حقوقي كه داراي ارزش افزوده مي باشند و لذا تغييرات خارجي بر پديده هاي 
  سي و ...)آنها اثرگذار ميباشد (مالي، فرهنگي، سيا
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  مردم آمريكا:) 3(
عبارتند از افراد حقيقي كه در غير ساعات اداري هيچگونه منافعي از شركتهاي آمريكائي بصورت درصدي 
ندارند و در زندگي كاري اكثراً مزد ثابت مي گيرند و تحوالت خارجي دولت از لحاظ سود فاقد بهره و در 

  ه پرداخت هزينه باشند.ضررهاي دولت خواه و ناخواه شريك و محكوم ب
  براي رسيدن به منافع در جهان چند راه وجود دارد.

  فروش كاال بمبلغ ارزان با مرغوبيت باال
  فروش كاال با سلطه سياسي بر آن كشور

  فروش/خريد كاال براساس مبادله متقابل كه هر دو طرف از سود خود صرفنظر نمايند.
  ذيل مي باشد. با عنايت به مراتب فوق وضعيت آمريكا بشكل

  آمريكا كاال را نمي تواند ارزان توليد نمايد. توجه:
  مبادله كاالي ساخته شده در مقابل نفت - 1  و لذا دو راه دارد: 

  سلطه سياسي - 2      
پس آمريكا، ايجاد سلطه بر نفت و تفرقه سياسي را الزم دارد و براي اين كار نيازمند يك پايگاه نگهباني به 

اشد و چون در خصوص ارباب بازي مقاومت مي شود، اسرائيل بصورت يك شكل اساسي در نام اسرائيل مي ب
  مقابل اعراب درآمده است.

روسيه نيز مانند آمريكا در دو جنگ جهاني متحمل مخارج زيادي جهت پاسداري از جهان كمونيست شده و 
ارد بنابراين براي اخذ سهميه همواره سهميه خود را طلب مي كند، اما كاالي قابل استفاده بجز اسلحه ند

خود از جهان، بخصوص جهان صنعتي، ملزم به فروش اسلحه و يا تسلط بر منابع نفتي بجز خزر دارد تا ايجاد 
  تعادل كند.

باشند كه  از طرف ديگر اين دو كشور و نيز اروپا (بخصوص آلمان، انگليس و فرانسه) هووهاي ديگر مي
ثراً نفتي هستند را طعمه خود سازند؛چگونه بايد اين سرزمين مقدس كه اك Hotlandبايست كشورهاي  مي

  طعمه چنه جانبه شود؟ و هووها با يكديگر آنرا تقسيم كنند؟ و كار به جنگ نكشد.
 80تا  60نمايد كه فضاي بازرگاني براي آلمانها كه عامل دو جنگ اول و دوم بوده كه حدود بين  يادآوري مي

كند و راههاي سياسي كاري  كشته داده است. اما كشتار بيشتر ايجاد مسائل ميميليون به روايات مختلف 
  بيشتر مورد نظر است.

آلمان، انگليس و فرانسه كاالهاي خوب و گرانقيمت دارند، اما نفت ندارند و از طرفي رقبائي براي كاالهاي 
  اروپائيها را خالي نموده است. صنايع غير سنگين دارند (ژاپن، كره و چين) كه تا حدود زيادي زير پاي اين

آلمانيها، فرانسويان و انگليسها، كه پول نفت ندارند و بايد براي خريد نفت پول هم بدهند نياز فوق العاده اي 
  به كشورهاي عربي نفتي خاورميانه دارند، اما بيش از حد نسبت به اين كشورها كينه توزانه عمل مي نمايند.

ق مسئله ناجي (ظهور مسيح، امام زمان، يهوه و ...) مي باشد كه بصورت بسيار مهمترين موضوع در روابط فو
مرموز از آن صحبت نمي شود و آنرا با طرح مسئله از نيل تا فرات كمرنگ و گم مي كنند و اين عامل اتحاد 

  آمريكا با اسرائيل مي باشد.
خود وجود دارد يعني آمريكا، اگر مضاف به مسائل فوق يك لكه بزرگ در روابط آمريكا و عوامل آلت دست 

  مجبور شود باصطالح كلك شركا و نوكران خود را مي كند و بر خالف انگليس عمل مي كند.
شاه سابق/نخست وزيران و سركرده هاي اسپانيا (از) ايتاليا (برلوسكني) استراليا (اسميت)، فرانسه (ماركوزي) 

  شارون (اسرائيل) نمونه اين مسائل مي باشد.هادپر (كانادا) توني بلر (انگليس) صدام (عراق) 
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از طرف ديگر كالس هاي طبقات مختلف آمريكادر حال نوسان مي باشد و تعادلي ناپايدار بين كالسهاي ذيل 
  پيش آمده است يعني به زبان ديگر.

  هاي مهربان نما، مانند پت لوتنت) ناسيوناليست هاي محافظه كار (دارو دسته خوش نيت - 1
 ليست هاي محافظه كار (دار و دسته صهيونيزم مانند كيسينجر)انترناسيونا - 2

 انترناسيوناليست هاي معتدل (دار و دسته امثال برژينسكي) - 3

 محافظه كاران جديد (ام الخبائث مانند هنري جكسون (دموكرات) - 4

(در اليه هاي مردمي و حكومت هاي مردمي و در بعضي مواضع حكومت هاي  Hotlandاما كشورهاي 
ي) با نگرش به موارد فوق بايد حساب لوال و درب را داشته باشند با اين اخالق آمريكائي، درب و پاشنه نامردم

اسرائيلي. هيچ حساب و كتابي نمي توان كرد. جبهه گيري محرز مانند؛ تيم فوتباليست كه ممكن است با 
  را بخورد. 90پرس كردن تيم مقابل، دچار ضد حمله آنها شده و گل دقيقه 

چرخ دنده و (پاشنه و در) نامتعادل قابل برنامه ريزي نمي باشد و گرگهاي خوش تيپ دست از اين سفره  اين
  چرب، نفتي، گازي، اورانيومي، فرهنگي و مذهبي، ثقل رهبري اسالمي، يهودي، مسيحي برنمي دارند.
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  تنش ها و ارزش ها
  حفظ كشورهاي نفتي براي ماندن در ناتو -           
  حفظ كشورهاي نفتي براي دوري از ورشو -       ترازنامه جنگ  
  صيانت از انرژي پيگيري از توقيف ناگهاني آن -             

  
  معامله            

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  مبارزه با چين                    
  حفظ اروپاي شرقي                        
  مبارزه با روسيه                  

  
  2جدول 

             A 

      
          B            و رودي ها و عوامل پيشگيري  
           C 

جلوگيري از نشر 
مسائل مربوط به 
توسعه اسالم 
بلحاظ مسئله 
مهدويت (ناجي) 
  با توسعه اسرائيل

4مصرف حفظ نفت
  مصرف كل انرژي1

  تعادل انرژي با 
  كاال با ژاپن –تعادل انرژي 

 ژِي با چينتعادل انر

 نيازهاي آمريكا

  فروش كاالي توليدي

 خريد مواد اوليه

  بازار فروش كاال

نگهباني از كشور 

  حفظ ارزشهاي مذهبي مسيحي در ناصريه
  حفظ سيستم يك جاني آمريكا جهت پرستيز

  ظ تنگه هرمز راه رفت و آمد نفت و كاالحف

 حفظ نظام هسته اي در جهان جهت ادامه هژيوني آمريكا

  تبديل جهان به تفرجگاه بي مزاحم آمريكا

  جلوگيري از توسعه نظام كمونيست

 ايجاد تعادل بين اروپاي شرقي غربي

  حفظ منابع آبي جهان در توابع آمريكا

استراتژي-مجموعه نياز
عوامل مسائل آمريكا و 

Hotland 

 كانيازهاي آمري

  استراتژي برآورد نيازها (كمك اسرائيل)

عوارض و انجام مسائل استراتژيك در جهان (درگيري با 
 بلوك شرق/اسالم گراها و ...) و كشورهاي عدم تعهد



 نويسنده : حسين زارع شحنه

 

  1نظريه 
 )1(نظريه Hotland طبقه بندي مختلط 

 
 

  ساير      فرزندان نوح) 1فرزندان نوح (نظريه     آريائي
  
  

  سام (لپر اول)        يافث (لپر دوم)      حام (لپر سوم)
  كه مورد غضب واقع شد

  
  آرامي ها          ماريهامق      مراكش

  عبرانياها  مردم        مادها  مردم       مصر
  آشوريها          ايوني ها      يمن  مردم

  ايالمي ها          قبرسيها    درياي سرخ  
  ليبي  



 نويسنده : حسين زارع شحنه

 

  2نظريه 
  هند      
  رنج      

  قبط    حام       
  حبش  (پدر سپاهان)

  نوبه      
  كنعان      
  صين      
  گماري      
  منسك      
  تازيس      

  صقالب    يافث    
  خزر      
  ترك      
  ساير سكنه شرقي      

  
  اعراب        ارفخشد      
  فارس     آسود      
    آشور      
  عاد            
  ثمود      آرام      

  فرارين          سام
  عالم

  حراساس         
  روم  يفر

  عبراني

ه (
ظري

ن
2

رزن
) ف

د
وح

ن ن
ا

  



 نويسنده : حسين زارع شحنه

 

  (فرضي) طبقه بندي نژادها
  

  سرخ         زرد    سفيد    HOTLANDاهالي      سياه
  پارت    
  آسيائي      آريا    پاس    
  ماد    
  اروپتي          ژرمن    

  سيسلي        اسالو
  هندواروياني      سام    آلباني

    روس    .....
  ساير      انگلوساكسون

  
        انگليس

  ترك
        روس

  عرب
        آلباني

  عبري
        ايبريك

  بلوچ
      اسكانديناوي

  آريانا
  ايرلندي

  
 آلماني
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