Ilkei Csaba:

Titkos szervezetek

a nemzetközi magántőke
globális rendszerében

A politika egyre inkább a látszatok világa. Semmi sem az, aminek mutatja magát.
A világot ma egészen mások irányítják, mint ahogy azt a színfalak mögé nem
látók elképzelik.
1912-ben, az Egyesült Államok 26. elnöke: Theodore Roosevelt (1858-1919) egy
választási gyűlésen a következőket mondta:
"A látható kormányok mögött trónol egy láthatatlan kormány,
amely nem tartozik hűséggel a népnek, és nem ismer felelősséget. Az államférfi feladata
ennek a láthatatlan kormánynak a megsemmisítése, a korrupt üzlet és a korrupt politika
közti szövetség széttörése."
Caroll Quigley, amerikai egyetemi tanár, a washingtoni Georgetown
Egyetem, a Princeton Egyetem és a bostoni Harvard Egyetem professzora, a
globális pénzhatalom titkainak egyik legjobb ismerője ezt írja a globális
háttérhatalom nemzetközi hálózatának céljairól:
"..ez nem kevesebb, mint létrehozni a pénzügyi ellenőrzés olyan
magánkézben lévő világrendszerét, amely képes uralni valamennyi ország politikai
rendszerét és a világgazdaság egészét. Ezt a rendszert a világ központi bankjai feudális
módon kontrollálják, összhangban azokkal a titkos megállapodásokkal, amelyeket a
rendszeresen tartott magántalálkozókon és konferenciákon elfogadnak."
A HÁLÓZAT - Carol Quigley nevezte így - a globális pénzhatalmat
gyakorlók csoportja által koordinált stratégia alapján működtetett formális és
informális szervezetek hálózata. Célja: a globális pénzuralmi diktatúra
megvalósítása - ha kell, erőszakos eszközökkel - az egy központból irányított
világállam létrehozásáért.
- Míg a felszínen a nemzeteket megosztó és gyengítő többpártrendszerű álságos
demokráciák manipulált nyilvánossága előtt versengenek egymással a bábként
mozgatott politikusok, addig a nemzetközi magántőke láthatatlan és titkos
szervezeteiben néhány kiválasztott a pénz és a tömegtájékoztatás feletti
ellenőrzés jogának megszerzésével eldönti a kis nemzetek sorsát, mindenekelőtt
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az uzsorakamatra adott hitelekkel és az ellenőrizhetetlen, kiszámíthatatlan
nemzetközi szervezetekbe kényszerítés könyörtelen diktátumaival.
Alapfogalmak:
- A globalizáció: a tőke és a szabadpiac korlátozatlan uralmából származó társadalmi, gazdasági, kulturális, szociális és más - egyenlőtlenségek sora, amely
következményeiben emberellenes, közérdekellenes, az életet piaci kérdéssé
silányítja, s elosztási viszonyaival mélyen sérti a társadalmi igazságosságot,
kiszolgáltatva és megalázva a peremre szorult, lecsúszott versenyképtelen
tömegeket.
- A világkormány: a hatalomgyakorlás privatizált formája. Integrálja és aláveti
az egyes államok hatalmi elitjét. A pénzbirodalmi kontroll kiterjed a
nemzetállamok kormányaira, törvényhozó és végrehajtó szerveire. A hatalom
privatizálása azt jelenti -, hogy az "egy ember, egy szavazat" elven létrejövő
számbeli többséget kiszorítja a gazdasági és pénzügyi erőfölényen alapuló
többség, így a szervezett magánhatalom a közhatalom fölé kerekedik, s a
közvélemény befolyásolásával, tudatos megtévesztésével érvényesíti akaratát. A
nagyobb érdekérvényesítési többség mindenkor felülkerekedik a demokratikus
számbeli többségen!
- A piac: a szervezett pénzügyi hatalom szolgáltató intézménye.
- A háború: a gazdasági erőforrások és a vagyonok átcsoportosításának
eszköze.
- A neoliberalizmus: a szabadsággal való visszaélés szabadsága, mely a
köztulajdon ellenőrzött és felelősségteljes irányítása helyett a pénztőke korlátlan
társadalmi felelőtlenségét teszi elfogadottá az információs monopóliumok útján.
- A libertarianizmus: a liberalizmus szélsőséges irányzata, a szabályozatlan
piacgazdaság és a maximális egyéni haszon gátlástalan híve, amely eltörölné a
jóléti szolgáltatásokat és privatizálná a közösségi ellátó rendszereket. Minden
gazdasági és pénzügyi túlkapás lehetséges, ha az megfelelő haszonnal kecsegtet.
Ami profitáló, az a jogrendszer számára akkor is megengedett, ha egyébként
nyilvánvalóan erkölcstelen és etikailag elítélendő.
- A globális pénzrendszer: bankok, pénzügyi szervezetek, pénzügyi
konzultációs szervezetek, kockázat-és hitelminősítő intézetek, tőzsdék,
biztosítók, befektetési alapok, nyugdíjalapok, pénzfedezeti alapok, múlti- és
transznacionális vállalatok. Univerzális nemzetek feletti intézmények:
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Világbank, Nemzetközi Valutaalap, az amerikai Federal Reserve System
(FED), a frankfurti Európai Központi Bank, a bázeli Nemzetközi Fizetések
Bankja, a londoni Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, a Gazdasági
Együttműködés és Fejlesztés Szervezete, az Általános Vámtarifa-és
Kereskedelmi Egyezmény ( GATT) helyébe lépett Világkereskedelmi
Szervezet (WTO), az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Szerződés
Szervezete, az Amerika-közi Fejlesztési Bank.
A nemzetközi pénzintézetek és multinacionális nagyvállalatok
magánvagyonára épülő pénzoligarchia tehát kormányok felett álló globális
hatalom, amely egyúttal - a nyilvánosságot és a demokratikus döntéseket kerülő
- titkos szervezetek központilag irányított hálózata is. Ennek a világhatalomnak
legfőbb eszköze a pénz és az eladósítás uzsorakamattal. A pénzuralom alapjain
terjeszkedő neoliberális világrend leggyakoribb áldozatai a kis nemzetállamok,
melyeket antidemokratikusan létrehozott, ellenőrizhetetlen nemzetek feletti
szervezetekbe kényszerítenek be, így például banki-, pénzügyi-és kereskedelmi
szervezetekbe. Létrejön a globalizált jog, a nemzetközi igazságszolgáltatás,
rendőrség, hadsereg; eltűnnek a korábbi dinasztikus és nemzeti középosztályok,
helyükbe új kasztok lépnek: a pénzoligarchia, a gazdasági háttérhatalmat
kiszolgáló politikai és államigazgatási osztály, a bérből és fizetésből élők,
alkalmazottak, segélyezettek, eltartottak, lecsúszottak.
A folyamat legfőbb finanszírozói a nemzetközi pénzintézetek és bankok,
amelyek biztosítják az agymosó médiaháttér intézményeinek működését,
bekebelezik a közvélemény-formálás szervezeteit, gondoskodnak az
együttműködő helyi uralkodó csoportok megvásárlásáról, a magánérdekeket
kiszolgáló technokrata vezetők irányító pozícióba helyezéséről, pártok,
politikusok, választási kampányok támogatásáról a birodalmi érdekeknek
megfelelően.
A mai globális világ szellemi atyja, máig működő titkos szervezetének
létrehozója: Cecil Rhodes (1853-1902), aki 1878-ban a fokföldi parlament tagja
lett, 1890-ben pedig Dél-Afrika miniszterelnökévé választották. Angol
születésű közgazdász, üzletember, bányamágnás, politikus, a brit
gyarmatbirodalom híve és kiterjesztője, róla nevezték el Rhodesia-t (ma Zambia
és Zimbabwe), melynek angol helytartója is volt.
Egész életében egy új világrendről, s a világkormányról álmodozott. Addig is,
amíg az utóbbi létrejön, gyakorlatilag már annak meghatározói irányítják a
világot a színfalak mögött, a nemzetközi magánvagyonokra épülő
érdekszövetségek titkos és szervezett Hálózata útján. Rhodes úgy gondolta,
hogy akik kezében a legtöbb pénz van, azok ellenőrizzék a modern
világtársadalmat, tehát a legnagyobb bankok, amelyek titkos társaságot
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alapítanak: a pénzemberek hálózatát. Amely aztán - szögezzük le nyomban -a
nemzeti mivoltot, a nemzetek önállóságát és függetlenségét feláldozza a
mindenható világkormány érdekében.
A Cecil Rhodes Társaság legbelső magja 1891 márciusában alakult Rhodes
pénzén, Rothschild körében, Lord Alfréd Milner gyakorlati irányításával.
A Rhodes Társaság, (a "HÁLÓZAT") angliai központtal működött, legbelsőbb
irányító testületét Round Table-nek nevezték, a más országokban létrehozott
helyi szervezeteit pedig Round Table csoportnak. (Ezek ma is működnek, egy
Kerek Asztalnak tartják az Európai Uniót is.)
Ma a Társaság egyik legfontosabb leágazása a New York -i Council on Foreign
Relations (CFR), a Külkapcsolatok Tanácsa, amelynek belső körét a Skull and
Bones Order, a Koponya és Csontok Rendje alkotja, ennek szupertitkos elitjét
viszont az Order of the Quest, a Keresés Rendje képezi, amely a kutatók előtt
Jason Society néven ismert.
A CFR tagjai a világ legnagyobb bankjai, vezető brókerházai, befektető cégei,
multinacionális nagyvállalatai, biztosító társaságai, kereskedelmi kamarái és
tömegtájékoztatási óriásai, a tudományos intézetek és az alapítványok irányítói.
A Háromszázak Bizottsága (The Committee of 300) a háttérhatalom központi
döntéshozó szerve. (Egyes kutatók azonosítják a „Club of the Isles”-zal.)
Ügyintéző és a személyi kiválasztást végző szerve viszont a londoni Royal
Institute of International Affairs (RIIA), a Királyi Külügyi Intézet;
"Politikai bizottsága", amely a világrégiók közötti együttműködést
összehangolja: a Trilaterial Commision, a TC, a Trilaterális Bizottság;
A központi döntések végrehajtásáról pedig a Bilderberg Group (Csoport)
gondoskodik, amely nevét az első találkozó színhelyéről kapta: Hotel de
Bilderberg, Hollandia, Oostebek, életre hívója pedig a holland Bernhard herceg
volt, aki a Royal Dutch Petroleum és a Societe General de Belgique képviselője.
Az elméleti kutatóintézetek munkáját az Oxford közelében lévő Tavistock
Intézet, a Tavistock Institute for Human Relations hangolja össze a RIIA
útmutatásával , ez az intézmény irányítja például a Római Klubot is, amelynek
fiókintézménye az 1993-ban létrehozott Budapest Club.
A kutatóintézetek rangos sorában említhető a Stanford Research Institute, a
Massachusetts Institute of Technology, Institute For Policy Studies, RAND
Corporation, Hudson Institute, Wharton School of Economics, stb.
Dr. Ilkei Csaba
tudományos kutató
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