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) پاپ فرانسيس برگوليو، آدولفو پاچون رئيس فرقه يسوعی و جاستين ولبی اسقف اعظم شهر 2014جوالی  19ديروز (

سل کالمللی در برو قاچاق کودکان گناهکار شناخته شدند. پنج قاضی دادگاه بينکانتربری در رابطه با تجاوز، شکنجه، قتل و 
حاضر شدند در اين  شاهد عينی 48بيش از به بعد اتفاق افتاده است. چون  2010  سال ازها  اظهار داشتند که اين جنايت

 عنوان اعضای نهمين حلقه از فرقه شيطانی قربانی کردن کودکان شهادت دهند.  های متهمان به دادگاه در مورد فعاليت

شود نهمين حلقه از فرقه شيطانی در کليساهای کاتوليک در مونترآل، نيويورک، رم، اسکاتلند، لندن، قلعه  گفته می
افشا نشده در هلند و مدارس کاتوليک کانادا و مناطق هندی نشين (انگليکان) در  کارنارون در ولز، قصر فرانسوی

دهند. بعضی بر اين باورند  لوپس، بريتيش کلمبيا و برنتفورد و اونتاريو کانادا مراسم قربانی کردن کودکان را انجام می کم
جهت ر آمريکا، کانادا، فرانسه و هلند های اختصاصی د که نهمين حلقه از فرقه شيطانی قربانی کردن کودکان از باغ

های سلطنتی اروپايی استفاده  جمله اعضای خانواده زادگان جهان از برای اشراف» های شکار انسان جشن« برگزاری
گيرند و در آخر شکار و  شوند، سپس لخت شده و مورد تجاوز قرار می شود کودکان توسط مافيا ربوده می کنند. گفته می می

رسد با مافيا،  ترين انجمن دنياست و به نظر می کليسای کاتوليک بزرگ«ند. دادستان کل اظهار داشت: شو کشته می
 »ها در سرتاسر دنيا ارتباط داشته باشد. ها، پليس و دادگاه دولت

کرد. تجاوز  آنهادر مراسم قربانی کردن کودکان بودند، پاپ فرانسيس به  که  یهنگامدو دختر نوجوان در دادگاه گفتند 
کودکان بودند را تأييد کردند. گفته  کردنشاهد تجاوز و قربانی  آنهاهشت شاهد عينی ديگر ادعاهای خود مبنی بر اينکه 

 داده  یدر مناطق روستايی هلند و بلژيک رو 2010و بهار  2009نهمين حلقه فرقه شيطانی در طول بهار آيين شود  می
 است.

عنوان کشيش و اسقف  پاپ فرانسيس به که ی ، هنگاماستآمده   دست  به آرشيو واتيکاناز که شده   موم و طبق سندی مهر
دسامبر  25کرد، در آيين شيطانی قربانی کردن کودکان نيز حضور داشت. سند دوم به تاريخ  در آرژانتين فعاليت می

دهد هر پاپ جديد بايد در  شود نشان می ناميده می )Magisterial Privilegeاختيار مطلق داشتن ( که مزيت 1967
شرکت کند. اين  آنها استنهمين حلقه از فرقه شيطانی مراسم قربانی کردن نوزادان تازه به دنيا آمده که شامل نوشيدن خون 
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تحويل  بين المللی حقوق عرفی، مدارک توسط يک مقام رسمی واتيکان و کارمند سابق سازمان اداری واتيکان به دادگاه
 داده شد.

شهادت داد که  منصفه  ئتيعضو ه 27پليس گاردای ايتاليا در برابر پنج قاضی و نيروي  ذشته يک کارآگاه ماه گ
به طرز  آنهادهد  کودک در انبار فاضالب خانگی راهبه کاتوليک رم پيدا شد که نشان می 796های نزديک به  استخوان
 کردن قطعه   کارشناسان دادگاه اظهار کردند جدا شدن سر و قطعه. اين فرد شهادت داد که اند دهيای به قتل رس وحشيانه

 آيينی يا قربانی کردن کودکان شباهت دارد.  های معمول قتل با نشانه یجمع نوزادان در قبرهای دسته

کليسای کاتوليک در اسپانيا پرده برداشت. تا دهه  لهيوس  ساله قاچاق کودکان به  از رسوايی پنجاه مستند بی بی سیيک 
کشته و در يک قبر  آنهاهايشان ربوده شدند. به مادرها گفتند که کودکان  هزار نوزاد از خانواده 300، بيش از 90

الر ميليارد د 20 به ديگران، کودکان سپردن سرپرستیشود کليسای کاتوليک از طريق  اند. گفته می شده  مدفون یجمع دسته
 به دست آورده است.درآمد 

ميالدی  1970گران نظامی در طول جنگ کثيف دهه  شاهدی ديگر شهادت داد که او در مالقات پاپ فرانسيس با دسيسه
شده به محل  زندانيان سياسی مفقود کودک هزار  30داشته است. بنا بر گفته اين شاهد، پاپ به انتقال  در آرژانتين حضور

 کمک کرد. ،شد که توسط دفتری در واتيکان اداره می ،ی کودکانالملل استثمار بين

(دادگاه بين المللی  ICLCJ. دادستان اصلی دادگاه دارد اشاره داشت که شيطان در واتيکان اقامت خبر ويژه ای بی سی
آمده از آرشيو مخفی واتيکان که   دست  مدارک به« :گفت منصفه  ئتيعضو ه 27المللی و  به پنج قاضی بين حقوق عرفی)

دهد که به مدت چندين قرن راهبان يسوعی يک نقشه از پيش  طور صريح نشان می  شده است به  به دادگاه ارائه
ند و سپس خون آنها را ربود آن نوزادان را می اساسداشتند که بر برای قتل آيينی نوزادان تازه به دنيا آمده  شده ی طراح

 طريق نوشيدن اين نقشه زاده يک خيال واهی مبنی بر به دست آوردن قدرت از«وی در ادامه اظهار داشت: » نوشيدند. می
است بلکه  یکش تنها نسل  ی مقام پاپ اعظم در رم را تضمين کند. اين اعمال نهگناه است، تا استحکام سياس خون افراد بی

، اين اعمال توسط کليسای کاتوليک رم، راهبان يسوعی و 1773و مرسوم هستند. حداقل از سال  شده یزير کامالً برنامه
 »گيرد. ها انجام می تمام پاپ

 دادگاه  از ديدرد افراد ديگر که در جنايات احتمالی که يک تيم تحقيق و بررسی جاری و دائم تشکيل شد تا در مو
ICLCJ(دادگاه بين المللی حقوق عرفی) خود برسند. در اول  اعمال جناياتتحقيق کند تا اين افراد به سزای  همخفی ماند
دائم در مورد قاچاق کودکان و  تيمأمور«به  مأموريتی موسوم، يک تيم تحقيق و بررسی تشکيل شد تا 2014سپتامبر 

 رود شکايت های قانونی بيشتری بررسی شود. و انتظار می را شروع کند »قربانی کردن آيينی

شاهد عينی شهادت دادند که مرتکبان جرم پاپ کاتوليک فرانسيس برگوليو، ژان پل دوم و ژورف راتزينگر؛  48
ها و راهب يسوعی ارشد آدولفو پاچون؛ ملکه  جمله کاردينال وليک ازانگليکان، کليسای متحد کانادا و مقامات کليسای کات

فورد، قاضی ارشد دادگاه عالی؛ در هلند:  اليزابت انگليس و پرنس فيليپ، جاستين ولبی اسقف انگليکان و قاضی فول
مينا، ملکه هل جمله آلفرينک برنهارد، کينگ هندريک، مشاور ملکه ويل ها و اشراف هلندی و بلژيکی از کاردينال

، پرنس جان فريسو و همسرش مابل ويسه اسميت، وزيران پيشين، مرد اول نيروی نظامی السلطنه بيريکس، پدر و نا بيت
، سازمان سياهلند و معاون وزير شورای کشور؛ مقامات نظامی و دولتی کانادا، استراليا، انگلستان و آمريکا ازجمله 

عالوه وزيران ارشد دولت، قضات، افراد سياسی و تجار آمريکا، بلژيک، هلند، کانادا، استراليا، فرانسه، ايرلند و   به
 انگلستان بودند.

(دادگاه  ITCCSديروز  صادر شد. بر اساس گزارش 2014جوالی  19حکم دستگيری برگوليو و همکارانش در تاريخ 
 ICLCJشده باقی خواهند ماند. اولين دادگاه   موم و ، اسناد دادگاه تا اطالع ثانوی مهرجنايات وابسته به دولت و کليسا)
؛ در اين به اتمام رسيد 2013در فوريه  شده ديهزار کودک کانادايی ناپد 50در مورد  (دادگاه بين المللی حقوق عرفی)

 .گناهکار شناخته شدندجمله ملکه اليزابت  زادگان در سراسر جهان از نفر از اشراف 40 دادگاه

اکتبر  10روزی کملوپس در بريتيش کلمبيا در  ناپديدی ده کودک از مدرسه شبانه املکه اليزابت و پرنس فيليپ در رابطه ب
اتهام همچنين به استعفای پاپ راتزينگر منجر شد. متهم شدند. والدين اين کودکان ديگر فرزندان خود را نديدند. اين  1964

 کوين آنت پيدا کنيد. » مخفی کاری ديگر بس است«توانيد در  ها را می شواهد اين پرونده
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 کشور 13امين صلح قانون عرف در  450دارای بيش از  ( دادگاه بين المللی حقوق عرفی) ICLCJالمللی  دادگاه بين
فراهم آورده ی های حقوقی مايل به همکار برای گروهبودجه الزم  باشد. گروه رسمی در حال فعاليت می 51با  است و

های ايميل  های محلی، يا برای داوطلب شدن با آدرس در بروسل، شعبه ICLCJ، دادگاه ITCCS. برای تماس با شود می
 های زير تماس بگيريد:  يا شماره تلفن

itccscentral@gmail.com ،hiddenfromhistory1@gmail.com ،5774-323-386 (آمريکا) يا 
 .(کانادا) 4573-591-250 
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