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  پل کريک رابرتس: يسندهن

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١٧ سپتمبر ٠٣

  تئوری توطئه

  

  پل کريک رابرتس

 ست که در خدمت اليگارش ھای حاکم، ئیھا  از آنشود که متفاوت  گفته میئیبه تفسيرھا» تئوری توطئه «امريکادر 

  .کنند ل و حمايت میوست که موضوعات و تفاسير را تنظيم، کنتر سسات و يا چيزھای ديگریؤم

 طبقه حاکم ۀعالوه براين، تئوری ھای توطئ. کند، خود تئوری توطئه است  حاکم بر ما تحميل میۀتفسيری که طبق

  .يلی و واقعی حاکمان را پنھان سازندطراحی شده اند تا توطئه ھای تحم

ًچند مسلمان، که عمدتا . ، يک تئوری توطئه است)٢٠٠١(مبر  سپت١١ حادثه ۀبرای مثال، توضيح رسمی مقامات دربار

قتل رساند ه ترين تحقير را به يک ابرقدرت از زمانی که ديويد، گوليات را ب شھروند عربستان سعودی بودند، بزرگ

 ۀ و اسرائيلی، شورای امنيت ملی، ادارئی و ناتوامريکائی سازمان اطالعاتی ١٧تروريست ھا تمام .  د، تحميل نمودن)١(

صبح  را در يک امريکائینی، چھار ھواپيمای ي را شکست دادند و ديک چئیل ترافيک ھواوايمنی حمل و نقل، کنتر

شی از پنتاگون، مکانی را تخريب نمودند که ھای سه مرکز تجارت جھانی را نابود ساختند، و بخ خراش بود، که آسمانر

جای عربستان سعودی، ه کردند، و اين باعث شد که احمق ھای واشنگتن ب ر تحقيق میال تريليون د٣/٢برای ناپديد شدن 

  .افغانستان را متھم کنند

  .ر را انجام دھدکا  را تحقير نمود، درگير در توطئه ای بود که اينامريکا روشن است، عربستان سعودی که ًکامال

  

   قابل قبول است؟ۀآيا اين يک توطئ

قبول شکست کامل دولت .   را داشتند که چنين شاھکار باورنکردنی را انجام دھندئیچند مرد جوان مسلمان اين توانا

 در طول دھه ھا جنگ سرد با اتحاد جماھير شوروی  کورکورانه آسيب امريکاست که   به معنای آنامريکاامنيت ملی 
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ًچنين شکست دولت امنيت ملی واقعا اتفاق افتاده بود، که کاخ سفيد، و کنگره برای انجام تحقيقات کامل  اگر اين. ذير بودپ

داد و بيداد راه می انداختند و مردم را برای آن نقض امنيتی که اجازه داده بود که چنين توطئه ای موفق شود، توبيخ و 

ھا برای تحقيق مقاومت  سال از تمام تالش  تنبيه نشد و کاخ سفيد به مدت يککسی ولی اکنون، ھيچ. کردند سرزنش می

کميسيون تحقيق، . مبر، کميسيون تحقيق تشکيل شد سپت١١دای خانواده ھای قربانيان در نھايت، جھت خفه کردن ص. کرد

  . »تحقيق«را گذاشتند  بر حسب وظيفه، داستان دولت را نوشت و نام اين

 شواھد شناخته ۀدر واقع، ھم. مبر مقامات حمايت کند سپت١١ ۀکی وجود ندارد که از تئوری توطئرھيچ مدعالوه، ه ب

  . مقامات استۀشده، در تضاد با تئوری توطئ

 با سرعت و شتاب آزاد فرو ريخت، يعنی برای تخريب، ٧برای مثال، اين يک واقعيت اثبات شده است که ساختمان 

  .ال وجود نداردؤ سيم کشی شده بود؟ ھيچ پاسخ رسمی به اين سچرا برای تخريب. کشی شده بود سيم

که جزو اولين پاسخ دھندگان به   و کسانی  دانشمندان، معماران، مھندسان، خلبانانۀطبق شواھد شناخته و ارائه شد

تئوری ھای دوقلو به عنوان يک  ًھای دوقلو بودند و شخصا انفجارھای متعددی را تجربه کرده اند، تخريب برج برج

  .توطئه توصيف شده است

تئوری «کندی، اصطالح . در مورد قتل رئيس جمھور جان اف) ٢(سيا جھت بی اعتبار کردن گزارش کميسيون وارن 

 عملی خود به  گفتمان عمومی معرفی کرد و ھرگونه توضيحی را که به غير از ۀرا به عنوان بخشی از برنام» توطئه

 و در تضاد با تمام شواھد شناخته شده باشد، به عنوان تئوری توطئه بی ارزش چه که توسط مقامات ارائه شود آن

  .خواند می

برای مثال، رژيم جورج  دبليو بوش در توطئه عليه عراق و . ستامريکاتئوری توطئه ستون فقرات سياست خارجی 

، داستان جعلی را به عراق را خلق کرد» سالح ھای کشتار جمعی«رژيم بوش شواھد جعلی . صدام حسين فعال بود

به ھمين سبک، . کار گرفت تا عراق را نابود سازد و رھبرش را به قتل برسانده را ب خور فروخت و آن جھان فريب

اسد سوريه و ايران برای رفتارھای .  نابود گردد و قذافی به قتل برسداھيالری  گشت تا ليبي/ اوباماۀقذافی قربانی توطئ

  .که روس ھا مداخله کردند قرار گرفتند تا اينمشابه  بشدت مورد انتقاد 

» تھديد ايران« جعل ۀواشنگتن به بھان. در حال حاضر، واشنگتن درگير توطئه عليه روسيه، چين، و ونزوئالست

جھت  قراردادن موشک ھايش در مرز »  شمالیکوريایتھديد «گذارد و از   را بر مرز روسيه  میامريکاموشک ھای 

خواند، و  واشنگتن رھبر ونزوئال را که به صورت دمکراتيک انتخاب گرديده است، ديکتاتور می. ندک چين استفاده می

طور سنتی بر ه ھا واشنگتن ب  که از طريق آنئیگردد تا به اقليت نخبگان اسپانيا تحريمات بر ونزوئال تحميل می

 را بر ونزوئال دوباره برقرار امريکال وی جنوبی حکومت کرده است کمک نموده و کودتا کنند و کنترامريکاکشورھای 

  .سازند

، روسيه، اونزوئال، يمن، سوريه، ايران، عراق، افغانستان، قبايل پاکستان، ليبي: ست ا ھر کشوری يک تھديدامريکابرای 

  ھاامريکائیست که   زمان ما اينۀترين تئوری توطئ بزرگ.  شمالی، اما واشنگتن ھرگز يک تھديد نيستوريایچين، ک

  .ما حتی از ونزوئال ھم امنيت نداريم. با تھديدات خارجی احاطه شده اند

 را که خالف ئی تفسيرھاۀًی سريعا ھمئنيويورک تايمز، واشنگتن پست، سی ان ان، ان پی آر، و بقيه فاحشه ھای رسانه 

ھای توطئه رد کرده و  یی در خدمت آنانند، به عنوان تئورئست که فاحشه ھای رسانه   حاکمه ایۀتوضيحات منافع طبق

  .بی ارزش جلوه می دھند
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 را ترويج ی، تئوری توطئه ایئُنويسم و برای حدود نه ماه تا به امروز، فاحشه ھای رسانه  حال، در حالی که می با اين

است تا مپ در يک توطئه با رئيس جمھور روسيه و سرويس ھای اطالعاتی روسيه درگير بوده  داده اند که دونالد تر

  .مپ، نماينده روسيه را در کاخ سفيد بگذارندترانتخاب رياست جمھوری را ھک کنند و 

ی ئدر واقع، برای اين تئوری توطئه فاحشه ھای رسانه . برای اين تئوری توطئه به ھيج عنوان ھيچ مدرکی وجود ندارد

ست، و   حزب دمکرات، و نومحافظه کارانکه در خدمت منافع مجتمع نظامی و امنيتی، نيازی به مدرک نيست، برای اين

  خود را به اربابان نشان دھند و با تکرار بی ۀدھد که سرسپردگی بيش از انداز ی نيز اجازه میئبه فاحشه ھای رسانه 

  .پايان، يک دروغ  را به حقيقت مبدل کنند

مندان موجود  فرستاده شده تا ثروتھا به خارج از کشور  مشاغل آن. ستامريکايک توطئه وجود دارد، و آن عليه مردم 

 در يک تالش بيھوده مجبور شده اند تا قرض کنند که استانداردھای زندگی خود را امريکامردم . مندتر سازد را  ثروت

ھا صحبت  ھا جھت جلوگيری از تنزل استاندارد زندگی خود با انتخاب رئيس جمھوری که برای آن تالش آن. حفظ کنند

  .شود ً کامال فاسد واژگون میۀمانشان توسط رسانه ھا و طبقکرد، در برابر چش

که به شورش خشونت آميز روی  کاری کنند مگر آن رسند که نمی توانند ھيچ  ھا دير يا زود به اين نتيجه میامريکائی

از واقعيت کاذبی  جھت فرار امريکائی. ھا به اين نتيجه برسند، ديگر بسيار ديرست که آن به احتمال زياد، زمانی. بياورند

شوی مغزی شده ھستند که به  و ً ھا مردمی کامال شستامريکائی. کنند کنند بسيار دير عمل می که در آن زندگی می

  ) .٣(زندگی دروغين خود در دنيای خيالی و تخيلی محکم چسبيده اند 

 ھر توضيحی که از نوع  که شوی مغزی شده اند، باور بر اين و خور و ساده لوحی که شست برای  آدم ھای فريب

 از توطئه ھای دولتی ئی مقامات متفاوت باشد يک تئوری توطئه است، اما ھمواره آنالين ليست بلندباالۀآمرزيد

  .کنند ھا را رد می  دسترسی يابند که مردم آنئیھا بتوانند به برنامه ھا موجودست که موفق به فريب مردم شده اند تا دولت

آن آزادی در روسيه و چين خواھد بود، و در .  ادامه يابد، در جھان غرب نخواھد بوداگر آزادی بر روی زمين

ی جنوبی، مانند ونزوئال، اکوادور و بوليوی امريکادانند، در کشورھای  کند که ارزش آزادی را می  ظھورمیئیکشورھا

  .جنگند  میامريکاکه برای حاکميت خود عليه ظلم و ستم 

ست که   تاريخ اينئیکنند، درس ابتدا  خود شروع به نوشتن میۀرخان بدون عالقه با حرفؤگونه که م درواقع، ھمان

  .دھند ھا مردم خود را فريب می دولت

  .ست عليه مردم در ھمه جای جھان غرب، دولت توطئه ای

  

 : نويسندهۀدربار

. ژورنال وال استريت بوددکتر پل کريک رابرتس، معاون وزير خزانه داری برای سياست اقتصادی و ھمکار سردبير 

او دارای چندين مقام . سسان سنديکا بودؤ بيزنس، خدمات اخباری ھاوارد اسکريپس، و از مۀاو مقاله نويس ھفته نام

آخرين کتاب ھای او انحالل اقتصادی . مقاالت اينترنتی او در سراسر جھان ھواداران زيادی دارد. دانشگاھی است

  .  و تھديد نو محافظه کاران بر نظم جھانی می باشد شکست خوردامريکاغرب و چگونه 

  

  :زيرنويس

  

)١ (-  
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https://www.google.com.au/search?client=safari&channel=mac_bm&dcr=0&source=hp&q=

David+slew+Goliath&oq=David+slew+Goliath&gs_l=psy-

ab.3...1619.1619.0.2502.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0.ppHQOrogQwQ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Goliath 

https://www.youtube.com/watch?v=RlH0gzTOjik 

 

)٢(-  

The Warren Commission report on the assassination of President John F. Kennedy 

https://www.google.com.au/search?client=safari&channel=mac_bm&dcr=0&q=the+Warren+

Commission+report+on+the+assassination+of+President+John+F.+Kennedy&oq=the+Warre

n+Commission+report+on+the+assassination+of+President+John+F.+Kennedy&gs_l=psy-

ab.3...86788805.86788805.0.86790245.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.1.64.psy-

ab..0.0.0._RC8oSONNsc 

  

  

   - )خيالی و تخيلی( ماتريکس -)٣(

  

The Matrix - Matrix_The/wiki/org.wikipedia.en://https  

/wiki/org.wikipedia.fa://httpsماتريکس  

  

  :برگردانده شده از

Conspiracy Theory - PaulCraigRoberts.org  

/theory-conspiracy/2017/08/25/org.paulcraigroberts.www://http  

  

 

 


