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خالصه ای از برنامه راديويى مجله تحقيقاتى همراه با ِگِرگ آنتونى 
در برنامه ی راديويى اصالحيه اول

٧ آگوست ٢٠١٤ 

ِگِرگ چنين آغاز مى كند كه تونى آالمو از سال ٢٠٠٨ كه بر اساس اتهام ناروای سوءاستفاده جنسى به ١٧٥ سال حبس محكوم 
شده، در زندان است و اينكه چطور تونى در طى ٤٠ تا ٥٠ سال گذشته به ما حقيقت را درباره ی تأثير واتيكان روی آزادی دينى و 
روش شيطانى آن برای ورود به سيستم سياسى ما مى گفته است. او توضيح مى دهد كه چطور تونى با هزاران هزار نفر در سراسر جهان 
ارتباط برقرار كرده و برايشان اين داستان ضد واتيكان را تعريف كرده است و به اين دليل كه مدارک و شواهدی احتمالى نشان مى 

دهند كه آنچه تونى مى گويد حقيقت است، و به همين دليل هم محاكمه مى شود بايد آن را برای همه روايت كرد. 
ِگِرگ در مورد يورش سال ٢٠٠٨ در آركانزاس صحبت مى كند و مى گويد كه يورش مزبور، حمله ای به سبک رويداد واكو عليه 
اين كليسا بود؛ يورشى كه او از رسانه های عمده مطالبى را درباره ی آن شنيده بود و به نظر ميرسيد چيزهای زيادی درباره ی آن مى 
داند. از نظر ِگِرگ قصد آنها اين بود كه مؤسسه ی مذهبى بسيار موفقى را كه در شماری از ايالتهای مختلف كليساهای متعددی داشت 
به تعطيلى بكشانند و همچنين تونى را تحت پيگرد قرار دهند. روش آنها در انجام اين كار حمله به كودكان اين كليسا بود. او مطلبى 
را كه يک وبالگ نويس در مورد اين يورش بيان كرده بازگو مى كند: زمانى كه مقامات قضايى ايالتى و فدرال به كليساهای تونى آالمو 
حمله ور شدند، بسياری از رسانه های خبری، و شايد نه همه ی آنها، در تكساركانای آركانزاس حضور داشتند و اتفاقات را از نزديک 
پيگيری مى كردند، اما تا بعد از رخ دادن اتفاقات، مطلبى راجع به آن منتشر نكردند. پس همه ی آنها از وقوع اين اتفاقات با خبر بودند. 
در ابتدا، اين يورش برای ماه اكتبر برنامه ريزی شده بود، اما در نهايت در ماه سپتامبر اتفاق افتاد. در روز جمعه، يک روز پيش از حمله، 
شخصى در دفتر دادستانى اياالت متحده سهواً ايميلى را درباره ی اين اتفاق به ٥٠ خبرگزاری در سراسر اياالت متحده فرستاده بود. 
آن ايميل چندين هفته پيش از برنامه ريزی تعيين شده برای اين يورش فرستاده شده بود. ِگِرگ معتقد است اتهام به تونى و محكوم 

كردن او پيش از اينكه فرصتى برای يک محاكمه عادالنه داشته باشد اتفاق افتاده بود. 
يک وبالگ نويس به نام فرانک الكوود چنين گفت: «با برمال شدن شدن اين راز، مسئوالن اجرای قانون برنامه ی زمانى خود را 
تنظيم كردند. روزنامه ها ميبايست تصميم ميگرفتند كه داستان را در روز شنبه بگنجانند يا يک يا دو روز صبر كنند. درحاليكه بنا به 
گزارش ها كودكان در كليسا بودند، و با وجود اتهاماتى دال بر كودک آزاری، همه ی سازمانهای خبری ايالت تا قبل از به وقوع پيوستن 
حمله ی پليس دواطلبانه از نوشتن در مورد آن خودداری ورزيدند.» آنها رسانه ها را در اين مورد پر از خبر كردند؛ هيچكس نمى داند 
واقعًا چه ميگذرد. رخ دادن چنين حمله ای به شيوه ی ضربتى محكوميتى فوری و زيان آور در پى دارد. او شرح مى دهد كه چگونه گروه 
ضربت با تفنگ و مسلسل وارد شد، و همه ی كودكان را در حالى كه در حيات بازی مى كردند ترساند، و سعى كرد تونى را دستگير 
كند درحاليكه تونى حتى آنجا نبود، و در آن زمان در لس آنجلس بود. هيچ مدركى دال بر وجود اسلحه يا هر چيز ديگری در امالک 
كليسا يافت نشد. كليسای آالمو سازمانى صلح طلب است، و اگر آنها مى خواستند تونى را بازداشت كنند، مى توانستند به شيوهای 
صلح آميز اين كار را انجام بدهند، اما اين ماجرا ميبايست نمايشى رسانه ای مى شد، تا تونى را قبل از محكمه ای عادالنه محكوم كنند. 
در آن روز شش كودک تحت قيموميت ايالت درآمدند. روز بعد، خبر در تمام رسانه های عمده اعالم شد. يک انفجار خبری در 
سراسر كشور، و آقای آالمو از پيش محكوم شد. اين داستان در برنامه ی اُپرا وينفری و نيز در برخى از بزرگترين شبكه های تبهكاری 

به نمايش درآمد . 
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 ِگِرگ ذكر مى كند كه از ديدگاه وكيل مدافع، آنها مدرک زيادی در اختيار ندارند و آنچه كه دارند نيز ميتواند شائبه دار باشد. 
اين موردی سرنوشت ساز است تا به شما نشان بدهد كه اگر مخالف كليسای كاتوليک و واتيكان باشيد آنها چه كاری ميتوانند با شما 
انجام بدهند. ِگِرگ به رياكاری اياالت متحده اشاره مى كند، و به معيارهای دوگانه ی آن كه به كليساهای واتيكان عليرغم مدارک زيادی 
كه در مورد اتفاقات رخ داده برای كودكان در مدارس [كليسايى] كانادا، ايرلند، و شكنجه ها و سؤاستفاده ها در سراسر جهان وجود دارد، 
و ما هنوز اجازه ی فعاليت به اين كليسا مى دهيم؟ . آنها پول و قدرت و كنترل دولت ما را در دست دارند و بنابراين ميتوانند از اتهام 
كودک آزاری بگريزند. اگر شما صدايى به رسايى صدای آالمو داشته باشيد، آنها ميتوانند با همان اتهاماتى كه به خودشان وارد است و 
با استفاده از رسانه، اف. بى. آی، اجرای قانون، و رشوه، و نيز با مجبور كردن افرادی كه اتهامات دروغين وارد ميكنند و سپس آنها را 

پس ميگيرند تحت پيگرد قرارتان بدهند. او به پرونده ی حقوقى در ماه مارس و قضاوت نيم ميليارد دالری اشاره مى كند. 
ِگِرگ وضعيت تونى را به عنوان پيرمردی ٧٩ ساله و نابينا كه در زندان به سر مى برد شرح مى دهد. سپس او آنچه را كه تونى 
از زندان گفته بود بازگو مى كند: برای تقريبًا ٥٠ سال، سعى كرده اند مرا كنار بگذارند. نخست ما را متهم به كمونيست بودن كردند، 
آزارمان دادند و ما و اعضايمان را بيرحمانه زندانى كردند تا ما را به تعطيلى بكشانند و همسرم سوزان و مرا از موعظه ی حقيقت در 
مورد كالم يهوه بازدارند. سپس ما را شبيه به مورد واكو جلوه دادند و متهممان كردند كه فرقه ای خطرناک و تروريست هايى مسلح 
هستيم. سپس متهم به كودک آزاری شدم كه سرانجام بازپرس بخش قضايى لس آنجلس مرا از اين اتهامات تبرئه كرد. سپس متهم 
شدم كه يک قاضى فدرال را تهديد به ربودن كرده ام. هيئت منصفه مرا بيگناه تشخيص داد. سپس آی. آر. اس (دايره ای دولتى كه 
به مسائل مربوط به ماليات بر درآمد و ماليات خانگى رسيدگى مى كند.) مورد استفاده قرار گرفت تا پرونده ای كذب از عدم پرداخت 
ماليات بر درآمدی كه هيچگاه وجود خارجى نداشت خلق كند. وكيلم، جف ديكستين، يک معترض مالياتى، در موقعيتى قرار داده شد 
تا يا به من خيانت كند و يا خودش به زندان برود. به شش سال زندان محكوم شدم، و به خاطر رفتار شايسته، پس از چهار سال در 
سال ١٩٩٨ آزاد شدم. اف. بى. آی بدون توقف به بازجويى از من ادامه داد. سرانجام، در سال ٢٠٠٨، آنها چند شاهد كذب يافتند كه 
كليسا را چند سال قبل ترک كرده و برای همكاری با آنها موافقت كرده بودند. پيشنهاد غرامت و پول در اين پرونده ی حقوقى بسيار 
فريبنده بود. پرونده ی حقوقى مزبور از همان پنج شاهد و يک شاهد ششم، و همچنين يک عضو سابق كليسا كه در دادگاه جنايى 
حضور يافته بود استفاده كرد تا پرونده را به سود خود تقويت كند. اما در اين مقطع زمانى در پرونده ی حقوقى مزبور، او [خانم عضو 
سابق كليسا] ميخواست پاداش مالى دريافت كند بنابراين اتهامى جديد آفريد كه [به طور اجباری] در حال آماده شدن برای ازدواج 
و همسر شدن بود اما از مهلكه گريخت. اين شاهد هفتم تا ژوئن ٢٠١٠ عضو كليسا بود و ميدانست كه من بيگناهم و پس از دادگاه 
از من حمايت مى كرد. سپس او در ماه ژوئن كليسا را ترک كرد. تا ماه آگوست، او برای پول به پرونده حقوقى پيوسته بود. پرونده ی 
حقوقى در دادگاه فدرال بود، اما كمى مانده به دادگاه، قاضى سرانجام قرار ارائه ی حكم برائت را كه در پرونده قرار گرفته بود صادر كرد 
و تمام اتهامات فدرال رفع شدند. بنابراين پرونده بسته شد و سپس دوباره در دادگاه ايالتى آركانزاس به اجرا گذاشته شد. قاضى اجازه 
داد تمام اتهاماتى كه شاهد هفتم وارد ساخته بود در دادگاه ايالتى دوباره مطرح شوند. پولى نداشتيم كه بخواهيم از ابتدا مبارزه كنيم، 

بنابراين بدون هيچ گونه اقدامى پرونده را باختيم. 
 ِگِرگ اظهار ميدارد كه آنها تونى و كليسا را از جايى مورد حمله قرار دادند كه بيشترين صدمه را وارد مى كند: كودكان. آنها 
تمام كليساهای او را برای ساير كودكانى كه در حمله ی نخست گرفتار نشده بودند جستجو كردند. او حمله ی نخست را با صد افسر 
پليس، گروه ضربت، و چگونگى ربودن شش دختر از روی تابها را تشريح مى كند. هيچ رابطه ی ناشايستى بين دخترها و تونى به اثبات 
نرسيد. آنها دخترها را درحاليكه آوازهای كليسايى مى خواندند در يک واگن انتقال دادند. او مصاحبه های پزشكى قانونى را كه روز بعد 
با دختران انجام شد تشريح مى كند و اينكه چگونه هيچ چيز دستگيرشان نشد، و چگونه آنها يكى از دخترهايى كه خواهر فرد بالغى 
بود كه در آنجا زندگى ميكرد، اما هنوز از استرداد دختر به والدينش امتناع مى ورزيدند. دی. اچ اس. (دايره ی امنيت ملى) شش دختر 
را عليرغم اينكه هيچ مشكلى در آنها نيافته بودند نگاه داشت، و قاضى برای همه ی كودكانى كه در كليساهای آالمو در سرتاسر اياالت 
متحده بودند حكم جمع آوری صادر كرد. اعضای كليساها به همراه كودكانشان پا به فرار گذاشتند تا از اين حكم بگريزند __ راهى فوق 
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العاده برای انحالل كليسا. او اشاره مى كند كه چگونه دو وِن حامل دخترها در آزادراه متوقف شدند. آنها نوزدان و كودكان را گرفتند 
و هرگز بازپس ندادند. ِگِرگ اين عمل را كودک ربايى ناميد. او تكرار مى كند كه آنها هيچگونه صدمه ای را در هيچكدام از كودكان 
كشف نكردند، و آنچنانكه اميدوار بودند، هيچ چيز عليه تونى يافت نشد كه بتوانند در اين پرونده از آن استفاده كنند. آنها ميدانستند 
كه اين راه نابود كردن سراسر كليسای [تونى آالمو] است. ِگِرگ سپس مى پرسد كه آيا آمريكا كشوری گشتاپويى است. ِگِرگ مى 
گويد اين كار انجام شد تا اين كليسا تعطيل شود، تا تونى را از صحبت كردن عليه واتيكان بازدارند، و همه ی امالک و پولهای تونى 
را از او بگيرند. ِگِرگ مى پرسد، «چرا آنها همه ی پول واتيكان را برای آنچه كه انجام داده است نمى گيرند ؟» دادگاهى در اين رابطه 
تشكيل شد و آنها گفتند، «واتيكان در آمريكا تجارتى انجام نمى دهد.» آنها سعى كردند كليسای آالمو را با پراكنده كردن افرادی كه 
ادبيات را حروفچينى، چاپ و توزيع مى كردند و هر هفته به شهرهای سرتاسر اياالت متحده مى بردند، و توزيع و ارسال مى كردند نابود 
كنند. ِگِرگ ادبيات را به عنوان آنچه كه تونى در برنامه ی خود در موردش حرف ميزند قلمداد نمود، نفوذ واتيكان بر آزادی مذهبى و 
دولتمان، و متقاعد كردن همه در باور به اينكه آنها تنها كليسای حقيقى هستند. چنانچه كليسايى شيطانى وجود داشته باشد، همان 
واتيكان است. ِگِرگ بيان داشت كه والدين حق اين انتخاب ظالمانه را داشتند كه يا كليسا را ترک كنند يا كودكان و حق خضانت خود 
را از دست بدهند. نابودی كودكان و والدين وصف ماليمى از اوضاع آنان است. سپس كودكان كامًال شستشوی مغزی داده شدند تا در 

مقابل والدينشان موضع خصمانه بگيرند، و از آنها و كليسايى كه زمانى عاشقش بودند متنفر بشوند. 
سؤالى كه تونى از سلول زندانش مى پرسد اين است: «هنگامى كه شواهد تكان دهنده ای از كودک آزاری در فرقه ی كاتوليک 
وجود دارد، چرا كودكان از رفتن به مدارس، كليساها، يتيمخانه ها، صومعه ها و غيره آنها باز داشته نمى شوند؟» چرا والدين كاتوليک كه 
كودكان خود را روزانه به اين كليسای كودک آزار باز مى گردانند حق حضانتشان فسخ نمى شود و كودكانشان از آنها گرفته نمى شوند؟

ِگِرگ داستان چگونگى مرگ مادرش از بيماری سرطان خون را زمانى كه برادر زودرسش شش ماهه بود و پدرش تعداد زيادی 
صورتحساب برای پرداخت داشت را بيان كرد. يتيمخانه ای كاتوليک در نزديكى جايى كه آنها زندگى مى كردند وجود داشت كه اينگونه 

كودكان را نگهداری مى كردند. 
 كشيشى به خانه ی او آمد، اما به جای پيشنهاد كمک به پدر ِگِرگ، قصد داشت كودكان را از پدر او بگيرد و در يتيمخانه 
كاتوليک قرار بدهد. پدر او گريبان كشيش را گرفت و او را به ديوار چسباند، به او ناسزا گفت، و او را از پله ها پايين انداخت. ِگِرگ گفت، 
« من همين حس را نسبت به واتيكان دارم. به آنها تيپا بزنيد و از خانه هايتان بيرونشان كنيد. اين كاری است كه پدرم انجام داد، و 
ما سالمت و خوشحال بزرگ شديم، و برادرم هم اكنون تاجری بسيار موفق است. » پدر او قسم خورد كه هيچگاه ديگر پا در كليسای 
كاتوليک نگذارد، و هرگز اين كار را انجام نداد. و او هيچگاه برادرش را به مدرسه ای كاتوليكى نفرستاد. پدرش از ِگِرگ خواست تا به 
او اجازه بدهد تا او را از مدرسه كاتوليكى بيرون بياورد، اما ِگِرگ به او التماس كرد تا به او اجازه ی ماندن بدهد چراكه دوستان او آنجا 

بودند و او تازه مادرش را از دست داده بود. 
در نيمه ی دوم، ِگِرگ به زندانهايى كه تونى در آنها بوده اشاره مى كند و اينكه چطور همه ی ارتباطات بررسى مى شوند و 
مالقاتها چطور اجرا مى شوند؛ هيچ چيز خصوصى وجود ندارد. دولت به «شبكه ی آگاهى كليسای شيطانى» بيش از ٥٠٠٠ دالر برای 
بازپروری هر كدام از سه شاهد مخالف تونى در مكانى دورافتاده به نام «ولسپرينگ ريتريت» به مدت ٢ هفته فشرده پرداخت كرد. دولت 
هزينه ی سفر رفت و برگشت آنها و ١٥٠٠ دالر برای نگهداری فرزند يكى از شاهدان به هنگامى كه مادرش در حال گذراندن دوره 
مشاوره ای بود پرداخت كرد. آنها تحت اين عنوان به شاهدان پول دادند كه آنها به هنگام مشاوره نمى توانستند  كار كنند و صورت 
حساب هايشان را مانند بيمه ی ماشين و غيره پرداخت كنند. رياست پيشين ولسپرينگ، پال مارتين، شخصأ با شاهدين كار مى كرد. 
اين كار در دسامبر ٢٠٠٨ انجام شد، و بالفاصله پس از آن آقای مارتين به يک بيماری مبتال گشت و معلوم شد كه مبتال به سرطان 

خون است و چند ماه بعد نيز درگذشت. 
در گذشته، شهادت كسانى كه در ولسپرينگ بازپروری مى شدند در دادگاه پذيرفته نمى شد. اما چنانچه هر كس از گروه وكالی 
مدافع حتى با يک شاهد صحبت بكند، امكان دارد متهم به رشوه دادن به يک شاهد بشود. در عين حال دولت ميتواند شاهدانش را 
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به اين مكان بفرستد تا آنها را بازپروری كند. افراد ممكن است بيطرف داخل شوند و بسيار خصمانه بيرون بيايند. اين نكته ی مهم در 
اين پرونده است.

او گفت دوروتى كيوری اظهار داشت كه برنامه «اسرار حل نشده» دروغ گفته است و اينكه تونى آالمو دختر كوچک او را آزار 
نداده است. اين در سال ١٩٩١ و در زمانى بود كه آنها تالش مى كردند تا همان كار را با تونى انجام بدهند، البته بدون موفقيت. ِگِرگ 

بخشى از گفته ی دوروتى را در نوشته خواند، جايى كه او اتهام گريفين را مبنى بر اينكه تونى كاريسا را آزار داده بود رد مى كند. 
ِگِرگ مقاله ای را كه در «خبرنامه ی ميسيون پروتستان» ايالت بريتيش كلمبيا چاپ شده بود قرائت كرد كه شرح ميداد چگونه 
برادرانى از كليسای [تونى آالمو] به كانادا رفتند و به هنگامى كه پاپ ژان پل دوم قرار بود از آنجا ديدار به عمل بياورد ادبيات انجيلى 
را در آنجا پخش كردند. روزی كه پاپ به كانادا رسيد، برادرها بازداشت شدند. هيچ اتهامى زده نشد، هيچ دليلى ارائه نشد، اما آنها تا 
روزی كه پاپ كانادا را ترک كرد در زندان نگه داشته شدند و سپس بدون توضيح يا عذرخواهى آزاد شدند. ِگِرگ ادامه مى دهد و از قول 
نويسنده ی مقاله بيان مى كند كه او مى داند كه توزيع نوشته های افشاكننده درباره ی كليسای كاتوليک روم دليل واقعى دوباره به 
زندان افتادن تونى آالمو است. مقامات سعى ميكنند شاهدان دروغين دست و پا كنند. اگر مقامات تا اين حد نگران سؤاستفاده جنسى 
و فيزيكى از كودكان هستند، چطور است كه تمام مؤسسات كليسای كاتوليک روم را تعطيل نمى كنند، آيا اين يک حقيقت ثابت شده 
نيست كه هزاران كودک (ِگِرگ به اين رقم صدها هزار و ميليونها را طى ساليان اضافه مى كند) توسط كشيشان مجرد مورد تعرض 
جنسى و جسمى، و شكنجه قرار گرفته اند و حتى كشته شده اند؟ او مى پرسد، «چند مرتبه شنيده ايد يک كشيش كه توسط يكى از 
قربانيانش متهم به سؤاستفاده جنسى و تجاوز شده است، منتظر اجرای عدالت باشد، جز اينكه بفهميد چنين منحرفى به صومعه و يا 
كليسايى ديگر منتقل شده است تا باز هم بتواند به سؤاستفاده در مكانى ديگر ادامه بدهد؟» عدالت كجاست؟ چطور والدين كاتوليک 
كه پيشاپيش مى دانند كشيشان به همه ی كودكان تجاوز ميكنند به فرستادن كودكان خود به نزد اين كودک آزاران منحرف جنسى 
ادامه مى دهند؟ مهر طبيعى آنها كجاست؟ آيا اين غفلت ورزيدن نيست؟ آنها در مورد كودک آزاری جنسى مى دانند و هر روز در 
روزنامه ها در اين رابطه مطلب مى خوانند. چرا مقامات در مورد چنين حلقه ی عظيمى از كودكآزاری جنسى كودكان نگران نيستند؟ 

معياری دوگانه وجود دارد، يكى برای كليسای رم، و يكى برای باقى جهان مانند داستان تونى آالمو.
ِگِرگ مقاله ای را مى خواند، به قلم فردی به نام ِشين كه در سال ٢٠٠٩ نوشته شده است و او دی. اچ. اس (دايره ی امنيت 
ملى) را دايره ی رنج بشری مى خواند. او گفت كه دی. اچ. اس ٣٥ كودک را ربود، تونى آالمو را زندانى كرد، و با انجام اين كار، به واقع 
در حال به محاكمه كشانيدن انجيل است. كليسای آالمو فرقه ای شيطانى نيست، بلكه انجمنى مسيحى و معتقد به انجيل است كه 
در موعظه ی انجيل در سراسر جهان فعال مى باشد. دليل غيرموجهى كه قاضى برای گرفتن اين كودكان از والدينشان ارائه داد اين 
بود كه آنها واكسيناسيون نشده و به عنوان كودكانى كه تحت آموزش خانگى هستند ثبت دولتى نشده بودند. ِگِرگ سپس اشاره مى 
كند كه آنها ميتوانند ويروس ابوال (Ebola) را در واكسن قرار بدهند، بنابراين از آنها و واكسنهای آنفوالنزا دور بمانيد. او مى گويد آنها 
برخى از اين وب سايتهای ضد واكسيناسيون را بسته اند. ِشين مى گويد كه حقيقت راستينى كه در ورای اين كودک رباييها وجود دارد 
اين است كه كليساهای آالمو در مورد «سّر بابل عظيم و مادر فواحش و خباثت دنيا» (مكاشفه، باب ١٧ آيهى ٥) موعظه مى كند. 
ِگِرگ مى گويد تنها دليلى كه آنها تونى را زندانى كرده اند اين است كه او بسيار موفق است. كليسای او بسيار، بسيار محبوب 
است، و او پيامش را به هزاران و صدها هزار نفر از مردم رسانده است. اگر او در خانه اش مى نشست و با جمعيتى ٢٠ نفره سخن مى 
گفت، آنها هيچ وقت آزارش نميدادند، اما آنها نميخواهند اسرارشان در مأل عام برمال شود و به همين خاطر است كه چنين چيزی برای 
تونى اتفاق افتاده است. تنها راه حل باور نكردن آنچه است كه از طريق رسانه های عمده در مورد اين داستان مى شنويد چراكه آنها 
در مورد اجبار به كار رفته چيزی نگفته اند؛ آنها در مورد بسياری چيزهای ديگر به شما چيزی نگفته اند. آنها او را محكوم كرده و اين 
داستان را تنها از ديدگاه دادستانى بيان نمودند، و هركسى كه آن را شنيد مى گفت، «او بايد گناهكار باشد.» اين شيوه ای است كه 

دولت، واتيكان، و رسانه ها با يكديگر كار ميكنند. 


