
رى
سون

راما
مه ف

ه نا
ويژ

 / 2
ه 0

مار
ش

54

اشاره:

ترويج افكار و 
ــل آن در  ر قاب

ــق و غي ير عمي
با توجــه به تأث

ــيقى  صنعت موس

هاي فرهنگي و سياسي، 
بزارهاى بالقوه  سيســتم 

عنوان يكى از ا
ايد، همواره به 

عق

ه مطالعه تاريخ 
ن مطرح بوده است؛ امري ك

ل ذهن افراد در جاى جاى  جها
در كنتر

ــيقي در كنار 
رد. امروزه موس

شــر نيز بر آن صحه مي گذا
مكتوب و غير مكتوب ب

 مؤثر در بسط 
كي از ابزارهاى

ي هنري مانند صنعت سينما و... به ي
ديگر شاخه ها

 نحو غير قابل 
 فراماسونري به

ــده و مكاتبي چون
ديشه ها تبديل ش

و گســترش ان

رداري مي كنند.
خود از آن بهره ب

ت ترويج افكار 
انكاري در جه

ــيقى، مهم ترين ابزار فرقه هاى انحرافى و شيطانى، در جهت تبليغ عقايد خود و نيز  ــتفاده از موس     اس
تحت تأثير قرار دادن جامعه، به خصوص قشر جوان است. اين گروه ها گاهى خود به عقايد مبتذل و 
ضد ارزشى خود اذعان كرده و گاهى نيز بدون اين ادعا، به تضعيف بنيان هاى ارزشى و دينى و تبليغ 

افعال شيطانى خويش مى پردازند.
ــرقى، در صنعت موزيك در بسيارى از آهنگ ها،  مفاهيم كامًال  ــيارى از محققان غربى و ش به گفته بس
ضد انسانى و غير اخالقى از جمله اعتياد، دزدى، قتل، مسائل جنسى، همجنس بازى، كفر و ناسزاگويى، 
ــود كه عمدتاً به صورت تبليغى و تشويقى  ــيطان، توهين به تعاليم پيامبران و ... مطرح مى ش تقديس ش
بيان مى شوند. تكرار مكرر اين آهنگ ها و مفاهيم است كه زمينه تغيير تدريجى فرهنگ جوامع را فراهم 
ــانى، به مدد آهنگ هاى پرمحتواى  ــائل اخالقى و انس ــود كه معنويت و مس مى آورد و اين چنين مى ش
خواننده هاى دست نشانده شيطان، به مرور زمان از جوامع انسانى رخت بسته و جاى خود را به تفكرات 
دنيا پرستى، ماترياليستى، اومانيستى و غير انسانى مى دهد و ذره ذره،  بشريت را به سوى نابودى سوق 

مى دهد.
صنعت موسيقى با توجه به تأثير عميق و غيرقابل انكار آن در ترويج افكار و عقايد، همواره به عنوان 
ــونرى و ايلومناتى در برده سازى مردم جهان به سوى خود و  ــتگاه فراماس يكى از ابزارهاى بالقوة دس
ــونرى موفق  ــت. فراماس اجراى پروژه مونارش و كنترل ذهن افراد در جاى جاى جهان مطرح بوده اس
شده با فرايند هنر پست مدرن در موسيقى پست مدرن و سينماى پست مدرن، زمينه هايى را فراهم كند 

تا بر دورانى كه در آن، ترس از مدرنيزم موضوعيت پيدا كرده، حاكم شود.
ــهورى چون Lady GaGa، Rihanna،Jay-Z، Britney Spears و... كه  امروزه خوانندگان مش
ــده اند. جوانانى كه  ــونرى قرار دارند، تبديل به بتى براى جوانان ش ــكارا در خدمت اهداف فراماس آش
خواسته يا ناخواسته در درازمدت، تحت تأثير پيام هاى منفى و برنامه ريزى شده موجود در آهنگ هايشان 
قرار مى گيرند. پيام هايى كه ممكن است آگاهانه و مستقيم و يا به صورت غير مستقيم به ذهن مخاطب 
منتقل شود. پيام هايى كه اگرچه ممكن است بسيارى از ما به تأثير منفى آن ها اعتقادى نداشته باشيم و 
نتوانيم آن را درك كنيم، اما ايلومناتى و دستگاه هاى فراماسونرى، بر خالف ما، بسيار به تأثير اين پيام ها 

باور داشته و به آن دل بسته و سرمايه گذارى هاى زيادى را نيز روى آن انجام داده و مى دهند.
اين گروه هاى شيطانى پرنفوذ، قادرند به وسيله كنسرتى كه اجرا مى كنند، مردم را به صدمه زدن به خود 
و حتى خودكشى ترغيب كنند. مثًال در مورد گروه «پينك فلويد»، ميانگين خودكشى يا صدمه رساندن 
شديد به خود، بعد از هر اجراى اين گروه، 15 تا 20 نفر است. يا اين كه پس از پايان يكى از برنامه هاى 
ــترى» دست داد.  ــرت «هيس ــته جمعى به جوانان حاضر در كنس «بيتل ها»، براى اولين بار به طور دس
جوانان كه از موسيقى پر هيجان آن ها عاصى شده بودند، به خيابان ها ريختند،  اتومبيل ها را آتش زدند، 
ــتند و تعداد 135 نفر از آن ها از فرط هيجان غش كردند كه به بيمارستان  ــه هاى مغازه ها را شكس شيش

منتقل شدند. در يكى ديگر از برنامه هاى بيتل ها در «گالسكو»، 300 نفر دختر، يك جا غش كردند.1 
پيام هاى عمده  اين آهنگ ها، بر پايه كفر به خدا و انبيا، دعوت به سكس، مواد مخدر، خودكشى و قتل 
ــيقى و كنسرت، با هدف كنترل ذهن مخاطب طرح و بيان  ــت و به طور دائم در طول اجراى موس اس
مى گردند. اين پيام ها اغلب با صداى بسيار ضعيف و كوتاه در پس زمينه نوار ضبط مى شود كه گوش 
قادر به شنيدن مستقيم آن ها نيست. اگر در حالت طبيعى شنيده شود، چيزى از پيام را نمى توان شنيد و 

فقط متن ساده نوار شنيده خواهد شد و از قدرت شيطانى خفته در پشت نوار آگاه نمى شويم.
«ويليام دورل»، متخصص مغز و اعصاب، در طى تحقيقات چهارده ساله خود مى نويسد: «در مغز انسان 

فراماسونرى موفق شده با فرايند هنر پست مدرن در موسيقى پست مدرن و سينماى پست مدرن، 
زمينه هايى را فراهم كند تا بر دورانى كه در آن، ترس از مدرنيزم موضوعيت پيدا كرده، حاكم شود.

تمدن ها مرگ  موسيقى 
 شجاعى

هادى
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پيام هاى عمده  اين آهنگ ها، بر پايه كفر به خدا و انبيا، دعوت به سكس، مواد مخدر، خودكشى 
ــيقى و كنسرت، با هدف كنترل ذهن مخاطب طرح و  و قتل اســت و به طور دائم در طول اجراى موس
بيان مى گردند. اين پيام ها اغلب با صداى بســيار ضعيف و كوتاه در پس زمينه نوار ضبط مى شــود كه 

گوش قادر به شنيدن مستقيم آن ها نيست.

خوانندگان بســيارى چون ليدى گاگا، مدونا، بريتنى اسپيرز و ... در سايه حمايت هاى فراماسونرى 
و ايلومناتى و با ســرمايه گذارى هنگفت آن ها، به شــهرتى يك شبه دست يافته و در راستاى پروژه هاى 

كنترل ذهن، خود به ابزارى در خدمت ترويج اهداف فراماسونرى در عرصه موسيقى تبديل گرديده اند.
دستگاهى مانند كامپيوتر وجود دارد كه اطالعات غير منطقى و مستقيم را از مغز دور مى كند و انسان را 
وا مى دارد تا اين اطالعات را فراموش كند، ولى اگر هر گونه اطالعاتى به بخش خاصى از مغز برسد، 
ــود قرار مى دهد، با اين روش مى توان  ــدون چون و چرا پذيرفته و جزء قواعد روزمره خ ــز آن را ب مغ
به سادگى اطالعات خاصى را وارد سيستم اطالعاتى مغز كرد، بدون اين كه شخص در موقع شنيدن 
ــتم اطالعاتى و گيرنده پيام ها را در اصطالح «درك فراآگاهى»  ــود. اين سيس متوجه پيام درونى آن ش

مى گويند. (پيام هايى كه گوش نمى شنود، ولى مغز آن ها را دريافت مى كند.)»2
ــينماهاى  ــريع و غير قابل انكار اين گونه پيام ها بر مغز، در يكى از س     يك مورد واقعى براى تأثير س
نيويورك در طى پخش يك فيلم خاص اتفاق افتاد. در طى نمايش اين فيلم، ميزان خريد نوشابه «كوكا 
كوال» و «پاپ كورن» به چندين برابر حالت عادى مى رسيد. دليل آن اين بود كه صحنه قابل ديدن براى 
چشم در يك لحظه در روى نوار فيلم، 5 يا 6 قاب است؛ طراح اين كار بين هر 16 قاب، يك اساليد 
ــته بود: «نوشيدن كوكا كوال و خوردن پاپ كورن لّذت بخش است».  ــته بود كه روى آن نوش كار گذاش
ديدن اين اساليد براى چشم غير ممكن است و اين قضيه زمانى لو رفت كه فيلم روى يكى از همين 
اساليدها پاره شد و اين عبارت روى سينما ديده شد. اين نمونه، نشانگر قدرت مغز انسان است كه از 

هر كامپيوتر، سريع تر و دقيق تر عمل مى كند.
ــپيرز و ... در سايه حمايت هاى فراماسونرى و  ــيارى چون ليدى گاگا، مدونا، بريتنى اس خوانندگان بس
ــت يافته و در راستاى پروژه هاى  ــرمايه گذارى هنگفت آن ها، به شهرتى يك شبه دس ايلومناتى و با س
كنترل ذهن، خود به ابزارى در خدمت ترويج اهداف فراماسونرى در عرصه موسيقى تبديل گرديده اند. 
به عنوان مثال، ليدى گاگا (متولد سال 1986 در شهر نيويورك) كه نام اصلى اش جوآن استفانى آنجلينا 
جرمانوتا است و شايد كمتر ستاره اى در عالم موسيقى پاپ توانسته به اندازه او در مدتى كوتاه، چنين 
ــال 2009 توانست در سايه حمايت  ــاگران خود داشته باشد، در س ــنوندگان و تماش تأثيرى بر روى ش
البى هاى فراماسونرى و فرقه هاى ايلومناتى، نامزد دريافت نُه جايزه موسيقى  ام.تى.وى (MTV) شود 
 American music) و اخيراً هم پنج نامزدى از جمله «بهترين هنرمند سال» آمريكن ميوزيك آوارد
ــت 100 نفرة  ــرد. در ماه ژوئن 2009 نيز، مجلة فوربز جايگاه چهارم از ليس ــود ك award) را از آن خ
ــنجى مجله Time در  ــراد در جهان را به ليدى گاگا داد. در نظرس ــن و تأثيرگذارترين اف قدرتمندتري
ــى،  فرهنگى و ... كه اشخاصى مثل اوباما و آنجلينا جولى و  ــخصيت هاى جهان اعم از سياس بين كل ش
ــتند، Lady GaGa توانست جز 100 شخصيت اول تأثيرگذار در  ــركت داش افراد معروف ديگرى ش
جهان باشد. به دست آوردن چنين شهرتى در مدتى كوتاه، به دليل حمايت هاى پشت پرده و همه جانبه 

فراماسونرى با آن نفوذ و گستردگى ويژه مى باشد.
ــت و انتخاب او از طرف دولت آمريكا به عنوان خوانندة   ــبتاً زشت اس ــاده و نس ليدى گاگا دخترى س
ــت؛ چون افراد زيادى مى توانند با او همراه شده و همذات پندارى كنند.  ــونرى زيركانه بوده اس فراماس
ليدى گاگا از معدود خواننده هايى است كه به راحتى و بدون خجالت در مورد سكس و مسائل مربوط 
ــانه ها صحبت مى كند و اين موضوع بيش از پيش توجه منتقدان را به مسئلة   به همجنس گرايى در رس
ــم اهداى جوايز بهترين  كنترل ذهن و به كارگيرى آن در مورد ليدى گاگا جلب مى كند. گاگا در مراس
ويدئو موزيك هاى سال 2009 كه توسط كانال «ام.تى.وى» در نيويورك برگزار شد، در حالى كه جايزه 

ــتارگان  ــتان خواننده معروف رپ «اِمينِم» دريافت مى كرد، در حضور س بهترين هنرمند جديد را از دس
موزيك دنيا بعد از اداى احترام به مايكل جكسون و بيان احساساتش، اين جايزه را به تمام كسانى كه 
ــت تقديم كرد! چشِم جهان بين و ديگر نمادهاى شناخته شده  ــان به جنس موافق اس گرايش جنسى ش
فراماسون ها، به وفور در كنسرت ها و آلبوم هاى گاگا مشاهده مى گردد. اغلب افراد تصور مى كنند اشاره 
و تأكيد گاگا به يك چشمى و چشم جهان بين، صرفاً يك كار بى معنى و جهت جلب خواننده و يا يك 
جور مد است، اما پوشاندن يك چشم و تظاهر به يك چشمى و همچنين طرح نمادهايى مانند سر گرگ 

و هرم ماسونى و ... را نمى توان اتفاقى و بى برنامه دانست.
طرح نمادهاى ماسونى، در ميان خوانندگان موسيقى به يك اپيدمى شايع تبديل شده و به وفور مشاهده 

مى گردد. 
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