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  مصاحبه ادو مونتيسانی با استفان ليندمن
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٧ سپتمبر ٢۶

  بافی ناب استدموکراسی در امريکا خيال

  
، ٢٠٠١مبر  سپت١١. » سپتمبر ببينم١١) قربانيانبرای (مانم تا عدالت را  ده نمیمن ھرگز زن« : می گويدستفان ليندمن 

 کافی روشن نشده، ۀبه انداز)  تحقيقاتۀنتيج( داده است، حتی اگرچه پس از شانزده سال ھنوز ھم تغييرمسير انسانيت را 

 و نيم پرسنل در سراسر سياره ميليون ٢ و بيش از ٧٣٧ھای نظامی خود را در سراسر جھان به   پايگاهامريکااما 

  . تبديل نموده  که مملو از ترس و نفرت استئیچنان جا افزايش داده است، و جھان را به آن

 و ٢٠٠١مبر  سپت١١ عواقب حمالت ۀدربارگر پراودا  گزارشگران جھان، با  ستفان ليندمن، يکی از معتبرترين تحليل

 ۀد در طول کمپين انتخاباتی رياست جمھوری جھت تحقيق دربارمپ در وعده و وعيدھای خوترانکار رئيس جمھور 

کند که، منجر به کشته شدن بيش از يک ميليون نفر در سراسر جھان گشته است، و تاکنون  روزی صحبت می

  .ھمراه داشته است شماری به ھای مشھود بی ھا و دروغ ئیضدونقيض گو

مبر سپت ١١خوب، عواقب حمالت . کنم ن مصاحبه بسيار تشکر میآقای ستفان ليندمن، از شما جھت اي :ادو مونتيسانی

   و جھان چه بوده است؟امريکا برای ٢٠٠١

اين حمله طرح ريزی شد تا واشنگتن بتواند . مبر را مادر تمام دروغ ھای ساختگی می دانمسپت  ١١ من :ستفان ليندمن

  .پس از ديگری براه بيندازد خود را عليه کشورھای مستقل، يکی ۀدستان ھای بی پايان پيش جنگ

) رژيم چنج( رژيم تغيير يا انقالب رنگی برای  کند، در برابر جنگ ل وتواند کنتر  نمیامريکا که ئی آن کشورھاۀھم

گزار  خواھند تمام آن کشورھا را به دست نشاندگان چاپلوس وخدمت نيروھای سياه و جھنمی واشنگتن می. نداپذير آسيب

  .ھا را غارت نموده و به يغما ببرند، و مردمانشان را استثمار کنند بع طبيعی آنخود تبديل سازند، منا
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ست، که  مبر سپت١١ زيادی، از عواقب ۀی بين واشنگتن و پيونگ يانگ، تا اندازئبحران کنونی ھسته  :ادو مونتيسانی

 مشترک ۀلسرئيس جمھور در ج(رانی وضعيت کشور خود ، در سخن)پسر(بوش زمان جورج  رئيس جمھور آن

را سخنرانی وضعيت   آنًدھند که اصطالحا  سخنرانی ساليانه انجام میامريکا ۀنمايندگان مجلس نمايندگان و سنای کنگر

قرار » محور شرارت« شمالی را در ليست وريای، ک٢٠٠٢،  در سال ) ويکی پيديای فارسی–خوانند   میامريکاکشور 

  ...داد

ھا در واشنگتن که  جز برای قدرته  چرکين شده است، و ب١٩۴٠ھای   از سال شمالی یکوريا  زخم :ستفان ليندمن

  .مبر مربوط نيست سپت١١ ۀخوانند، به حادث طانی میھای شي کشورھای ديگر را رژيم

  .شناسم ھا تنھا شياطين خالصی ھستند که من می ، ناتو، اسرائيل و ديگر متحدان سرکش آنامريکا

د تا جنگ ساختگی عليه ترور را راه اندازی کند، جنگی که ناشی از ترور عليه بشريت،  اجازه داامريکامبر به  سپت١١

ھا به عنوان سربازان پياده نظام امپرياليست  ھای تروريستی، و استفاده از آن حمايت از داعش، القاعده و ديگر گروه

  .است

مند را محکوم کرده ام، اما حق  ی و قدرتئه ھای ھست ھا، سالح جنگ.  شمالی نوشته امیکوريا ۀمن مقاالت زيادی دربار

  .شناسم رسميت میه  را بکوريادفاع از خود جمھوری دمکراتيک خلق 

که چرا از قدرت  اين.  در طول تاريخ، ھرگز به کشور ديگری حمله نکرده استکورياجمھوری دمکراتيک خلق 

 تھاجمی ۀًست که واقعا از حمل خشد، بدين دليلکند تا کشور و رھبر خود را از نابودی نجات ب بازدارنده پيروی می

  .ترسد  میامريکااحتمالی 

 ۀکه انتخاب شود، دربار مپ در دوران کمپين انتخاباتی رياست جمھوری گفت که، زمانیدونالد تر :دو مونتيسانیا

او نااميد شده کنيد که  چرا فکر می: مبر تحقيق خواھد کرد، او به عنوان رئيس جمھور چه کرده است سپت١١حادثه 

  است؟

عالوه، او با نيروھای سياه و جھنمی ه ب. مپ ھم مانند بقيه استترگويند،  مداران دروغ می ھمه سياست :ستفان ليندمن

ری کنگره و ھمين امر برای رھب. ھاست  آنۀاو رھبری منتخب اما ضعيف برای برنام. کاری کرده است  ھمامريکادر 

  .کند ھا صدق می با دادگاهگام  اغلب اعضای کنگره، ھم

انتخابات ھم . کاره اند مردم ھيچ. کاره اند دارھای بانفوذ ھمه پول. وجود ندارد. دمکراسی در امريکا خيالبافی ناب است

  .شود طبق معمول، ھميشه کسب و کار کثيف برنده می. ست شود مضحک که برگزار می زمانی

مبر به  سپت١١بين مردم . امريکائی ھاويژه ه رو شوند، به ھند با حقيقت روبخوا بينيم که مردم نمی می ما :ادو مونتيسانی

 ۀمبر يک دسيس سپت١١که [اگر اين واقعيت دارد من بارھا شنيده ام  ً«مارک برگر به من گفت، .  تبديل گشته استئیتابو

و مصاحبه يا صحبت کرده ام،  که من با ائیگوھر راست.  »ًخواھم چيزی درباره اش بدانم ً، من دقيقا نمی]داخلی ست

 چه ، آنۀشما دربار. ھای آن ذکر کرده است شوی مغزی رسانه ھای اصلی و موانع روانی را به عنوان ريشه و شست

  توانيد بگوئيد؟ می

رأی مردم . کاره اند مند ھمه مندان قدرت ثروت. وجود ندارد. بافی ناب است لامريکا خيا دمکراسی در :ستفان ليندمن 

  .شود طبق معمول، بيزنس کثيف ھميشه برنده می. ست شود مسخره ا که برگزار می انتخابات ھم زمانی. يده استفا بی

 امريکاويژه نيويورک تايمز، واشنگتن پست که به سيا متصل اند، و اخبار تلويزيونی مسخره در ه رسانه ھای بزرگ، ب

  .منفور ھستند

  مبر معتقديد؟ سپت١١ی عدالت براآيا ھنوز ھم  به  :ادو مونتيسانی
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  .مبر ببينم سپت١١مانم تا عدالت را برای  میمن ھرگز زنده ن :ستفان ليندمن

  

  .اين مقاله اولين بار درگزارش پراواد منتشر شد

/0-america_democracy-2017/138698-09-18/americas/world/com.tpravdarepor.www://http 

  

  ستفان ليندمن ۀدربار

 مدرک  ليسانس ھنر ١٩۵۶در سال . دنيا آمده استه  در شھر بوستون، ايالت ماساچوست ب١٩٣۴ستفان ليندمن در سال 

رد، سپس مديريت ارشد را در  دو سال خدمت کامريکاپس از آن در ارتش . را در دانشگاه ھاروارد دريافت نمود

گر محقق بازار، به  پس از ھفت سال کار به عنوان  تحليل.  گرفت١٩۶٠مدرسه وارتون در دانشگاه پنيسيلوانيا در سال 

در سال . جا باقی ماند  که باز نشسته شد در آن١٩٩٩او تا سال .  ملحق شد١٩۶٧گروه بيزنس خانوادگی ليندمن در سال 

ليندمن اکنون ميزبان سه .  شدئی، ميزبان راديو٢٠٠٠در سال . مھم ملی و جھانی می نوشت مسائل ۀ دربار٢٠٠۵

ه توانيد ب می. کنند ميھمانان برجسته شرکت می.  مترقی  استئی راديوۀ ھفتگی ساعت اخبار راديو مترقی در شبکۀبرنام

 ۀليندمن برند. گيرند مورد بحث قرار میمسائل مھم ملی و جھانی . طور زنده يا در آرشيو به آن برنامه ھا گوش دھيد

 ٢٠١١ مکزيکی سال ۀ کلوپ روزنامه نگاری بين المللی مجلۀ، و دريافت کننده جايز٢٠٠٨ سانسور در سال ۀپروژ

 برای امريکاچگونه تالش :  اشتعال در اوکراينۀنقط«جديدترين کتاب او به عنوان سردبير و نويسنده با عنوان . است

  .می باشد. »ه جنگ جھانی سوم می کشاندھژمونی جھان را ب

stephenlendman.org  

net.sbcglobal@lendmanstephen  

  

   ادو مونتيسانیۀدربار

حقيقت /ست که کارھايش توسط سايت ھای تروث آوت گری مستقل، محقق و روزنامه نگاری ادو مونيسانی، تحلی

 برزيلی کاروس اميگوز، و ۀُمبر دات ارگ،  روزنام سپت١١تله سور، گلوبال ريسرچ، /ر، پراودا، تحقيقات جھانیآشکا

  .بسياری ديگر از انتشارات در سراسر جھان منتشر شده اند

www.edumontesanti.skyrock.com   

me.alistajorn@atedumontesanti  

  

  :برگردانده شده از 

Democracy in America Is Pure Fantasy: Stephen Lendman  

By Stephen Lendman and tiEdu Montesan  

-stephen-fantasy-pure-is-america-in-democracy/ca.globalresearch.www://https

5609830/lendman  

 


