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 ٢٠١۵ فبروری ١۶
  

  ست؟يچ قتيحق ست؟يچ توطئه یرتئو
  

 یجنگ ،ستا یواقع جنگ کي ريدرگ که گرفته قرار یتيوضع در یعني ،است گرم جنگ کي تيموقع در اوباما

  . است» شده ديتھد داعش -یاسالم دولت توسط «یا گفته به بنا غرب تمدن... دنيکش نشان و خط از فراتر

  .شود یم اعالم بشردوستانه یتالش عنوان به» سميترور هيعل یجھان جنگ«

 مردم. است حل راه بشردوستانه جنگ. »ميکن دفاع بشر حقوق از تا ميدار تيولؤمس ما« :گفت بوش واکر جورج

  .»ميبرس ھا آن حساب به ديبا«. ھستند نيکم در ريشر

  .کنند یم تيحما اوباما ینظام ۀبرنام از گسترده یغاتيتبل یھا هدستگا. کوبند یم جنگ برطبل یغرب یھا رسانه

 اوباما دولت یاسيس تيمشروع که یا گونه به. است» یجعل دشمن کي ساخت «یجنگ غاتيتبل مھم اھداف از یکي

 تيحما مورد (ۀشبک و القاعده مثال یبرا ،»یخارج دشمن «نيا وجود با ارتباط در ديترد و شک ،شود یم متزلزل

  .گردد برطرف ديبا آن به وابسته) ايس

 یآرام به  ،مردم یدرون یآگاھ در ،آور تھوع یھا غاتيوتبل ،یئ رسانه یھا گزارش قيطر از که است آن ھدف

  .ھستند غرب جھان تيامن یبرا یديتھد مسلمانان ،که شود القاء

  .ھستند یاصل اھداف انهيمخاور و نيچ ،هيروس حاضر حال در: است شده برپا جبھه چند در بشردوستانه جنگ

  

   ینظام دستورکار و یزيست گانهيب

 گره یاسيس یايجغراف/کيتيژئوپول به گرفته فرا را یغرب یاروپا سراسر که مسلمانان هيعل یزيست گانهيب موج

  . است دشمن دادن جلوه منياھر شامل برنامه نيا. است ینظام ۀبرنام کي از یبخش نيا. است خورده

 ٢ یسخت به امريکا ،مقابل در. دارند خود تيمالک در را نفت ذخائر کل از درصد ۶٠ از شيب مسلمان یکشورھا

 شليم ۀمقال به ديکن نگاه.(است امريکا نفت برابر پنج از شيب عراق نفت  منابع. دارد را نفت ريذخا کل از درصد

  ).٢٠٠٧ نوریج ۴ ،سرچير گلوبال ،نفت یبرا جنگ و مسلمانان از» یساز دشمن «،یچودوسوفسک
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 ,Oil for Battle the and Muslims of “Demonization” TheJannuary , Global Research 

).2007, 4  

 ذخائر آن تسرق یبرا امريکا یرھبر به جنگ ھدف. است یاسالم یھا نيسرزم در جھان نفت از یبزرگ سھم

 و ،یاقتصاد یثبات یب ،یپنھان اتيعمل ،جنگ قيطر از: کشورھا نيا ،مقصود نيا به دنيرس یبرا و. است ینفت

  . اند گرفته قرار ھدف مورد ميرژ رييتغ

  

   یئامريکا سبک به ديعقا شيتفت

 نديفرا و ،است یاجتماع یبردار فرمان اش الزمه. است اياسپان ديعقا شيتفت هيشب جنگ داشتن برپا ساخت بر توافق

 که است یمفھوم به شدن ميتسل خواھان و ازمندين ديعقا شيتفت ،آن معاصر ۀنسخ در. رود ینم الؤس ريز یاسيس

  .است یدمکراس و یغرب یھا ارزش گسترش یبرا یا لهيوس جنگ

  .ميکن سرکوبشان و ميبرو بد افراد دنبال به ديبا ما. شود یم آشکار بد و خوب فرق

  .شود یم صلح یبرا یا نهيزم جنگ

  .  گردد یم ليتبد» توطئه یتئور «کي به قتيحق و... شود یم قتيحق به ليتبد حال» بزرگ دروغ« 

  . شوند یم یبند طبقه» ستيترور «عنوان به ھستند متعھد قتيحق به که یکسان آن

» یاورول جورج ۀديعق فيبازتعر دستخوش «توطئه یتئور مفھوم ،)٢٠١١ (رابرتز گيگر پل دکتر ۀگفت برطبق

   ... است شده

 )2011( Roberts Craig Paul  

  یفارس یايديپ یکيو  

wiki/org.wikipedia.fa://http   

    یسيانگل یايديپ یکيو

orwellian  

 ھر یمعنا به حال ،عوض در. ستين شده داده شرح توطئه کي توسط که یداديرو یمعنا به گريد» توطئه یتئور«

  ...است فروخته خود یھا رسانه و دولت فيتعر با سو ھم که ،است یتيواقع یحت اي ،یشرح

 عنوان به قتيحق ،شود ینم تحمل قابل او غاتيتبل وزارت و دولت یبرا قتيحق که گونه ھمان ،گريد عبارت به

  .ميريبگ دهيناد ديبا که است مسخره و پوچ یحيتوض آن یمعن که ،گردد یم فيبازتعر توطئه یتئور

  .ديريگ یم بخود یواقع ۀجنب داستان

  .شوند یم یمنزو پژوھشگر نگاران روزنامه

 توطئه یتئور را یاجتماع و یاسيس ،یاقتصاد مسائل یواقع ليتحل و هيتجز ،فروخته خود یھا رسانه و دولت

   . ه نبرد فراخوانده اندب است دروغ یبرمبنا که را یتوافق که ليدل نيا به ،خوانند

  

  ستيچ قتيحق

 طيمح کي در تيواقع حال نيا با یول ،است لياسرائ و ناتو -امريکا اتحاد از یجھان تيامن یواقع ديتھد ۀسرچشم

 یم یمعرف طلب جنگ عنوان به جنگ انيقربان ،شده طلب صلح ،طلبان جنگ: است شده وارونه ديعقا شيتفت

  .گردند
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  است خطر در یمادر نيسرزم

 و دانشمندان ،روشنفکران ،ھا رسانه توسط سازند یم نابود را تيبشر که ناتو و امريکا یرھبر به جنگ مثال یبرا

  .کنند یم کيتار و مبھم را بازگونشده قتيحق ،ھمصدا ،استمدارانيس

  . ندارد وجود یبرگشت راه شود ليتبد تقيحق به دروغ که یھنگام

: است شده رو و ريز یالملل نيب یحقوق نظام کل و عدالت ،شد ديتأئ دوستانه انسان یتالش عنوان به جنگ که یزمان

 ،حال نيھم در. شود یم مجرمانه یاقدام جنگ با مخالفت. شود یم محسوب جرم ضدجنگ جنبش و یجوئ صلح

 یريدستوردستگ بر فراخئانده اندن به را ھا آن اعتبار و قدرت که یکسان یبرا باال تمقاما در در یجنگ تکارانيجنا

  .دھند یم

  .گردد افشاء آورد یم مردم سر یبالئ چه و ھست که یزيچ آن یبرا ديبا بزرگ دروغ

  .کند یم ديتأئ را کودکان و ،مردان ،زنان ضيتبع بدون کشتار

  .برد یم نيازب خود نوعان ھم به نسبت را مردم یگھمبست و سازد یم نابود را مردم و ھا خانواده

 نهيگز تنھا عنوان به را یسيلوپ دولت و جنگ. برند یم رنج که شود یم یھائ آن با مردم یھمبستگ ابراز از مانع

  .کند یم ديتأئ

  .سازد یم نابود را سميانترناسوال و یگرائ یمل ھردو

 که است یروئين سود یبرا تالش آن در که است یجھان یودناب ۀتکارانيجنا ۀپروژ شکست یمعنا به دروغ یافشا

  .دارد را باال دست

 روح یب جسم به نهھاناآگا را مردم و کند یم نابود را یانسان یھا ارزش ،سود کسب یبرا ینظام کار دستور نيا

  .کند یم ليتبد

  

  . ميکن عوض را  طيشرا نيا ديبگذار

 یم تيحما ھا آن از که را بزرگ یھا شرکت مند قدرت یالب یھا گروه و باال مقامات در را یجنگ کاران تيجنا

  .برد فرا خوانيمن به کند

   .برد فراخوانيمن به را یئامريکا سبک به  ديعقا شيتفت

  .ميکن فيتضع را لياسرائ و ناتو ،امريکا ینظام یبيصل یھا جنگ

  .ميببند را ینظام یھا گاهيپا و یساز اسلحه یھا کارخانه

  .ميبرگردان رکشو به را ینظام پرسنل

  .ورزند امتناع تکارانهيجنا یھا جنگ در شرکت از و کنند یچيسرپ دستورات از ديبا مسلح یروھاين کل

  :از شده برگردانده

What is a Conspiracy Theory? What is the Truth?By Prof Michel Chossudovsky, 

February 05, 2015 

http://www.globalresearch.ca/ 

  

  

 


