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                                                                   یستی اندحمالت ترور  عا شق چرا نخبگان غرب           

Why The Western Elite Love Terror Attacks                                                                    

ترزیق و آهسته آهسته القا کردن ترس ورعب در ذهن  عا مه  یکی از ابزار  قوی          

معه میبا شد که نخبگان غرب  این ابزار  را  از هنگام  ونیرومند کنترول ونظارت از جا

ند ، چنا نچه امروز به همگان کاماًل روشن سپیده دم تمد ن بشری مورداستفاده قرار داده ا

رس ورعب ازترور وهویدا است  که نخبگان غرب با بکا ر گیری ازاین ابزار به ایجاد ت

ند  بمنظور کنترول ونظارت  یکه تا زی از جامعه تالش بخرچ میده ووحشت دربین مردم

     را  غرب مردم  ت ااز راه تبلیغ واجیر ، واصلی  عمدهنه های  که رساوآن به این مفهوم 

که   مینمایند  تغذی اجبارًا  ترورو   ترس ،وحشت  ،بت ازجنګ  ثا ومینوی یک رژیم با

 دفاع  لیسی یا پا new  pearl Harbor)همچو رژیم ومینوی ثابت  از هنگام  برنامه ای

ل  ز سا ا امریکا « محافظه کاران جد ید»  ن ها نیوکا(  برای حرکت جدیدمجدد امریکا 

. وتهیه گردید است   به اینسو آماده ( 6330)

                                                                               6302-0-62مورخ توسط ستیفن مکمیلین  رمقعر جاسوسی  پولیس مرکزی علیه ترو    

این رخداد   معمول نه های  غربی  حسب  رسا –دربلجیم   تروریستی  بعد از حمله      

وبا   اح وبرگ دادند شتقویه و   منطقی س  درک واحسا   تروریستی را فراتر از هرنوع

تبلیغات احساس برانگیز وشعار های  فصیح وبلیغ  خود مردم را درگرداب  از تصورات 



وش گهای اجیر ویام این رسانه پکه عمده ترین    ردندروب  فترور ، وحشت ، رعب  وبیم  

                                                                                                                            . بجز  از ایجاد ترس دربین مردم چیزی دیگری به ارمغان نداشت  بفرمان غرب 

          

راه بیرون رفت از بحران  یگانه  باید خاطر نشان ساخت  که از نظر نخبگان غرب      

وپیکر این سیستم لرزان پر ازتضاد را به  یه داری شده دامنگیر سیستم سرما موجود که 

راه بمراتب نیرومند تر  لرزه درآورده است کنترول ونظارت ویکه تازی برجامعه میباشد

                                                                                      .  تخباراتی از دستا وردهای جاسوسی واس

خانم هیلیری کلنتون این تن فروش سیاسی  بخاطر بهبود وبرتری هرچه بیشتر نظارت    

تقاضا بعمل د بلجیم ازمقامات ذیصالح کشورخودوقوع رویداازوکنترول مردم وجامعه بعد

امنیت مطمین     بمنظور تامین را  که باید شبکه ها وتاسیسات وماموریت های پولیس آورد

ید  ند ودرعین حال دوکا  افزایش دهد  در واکنش سریع به همچو رخداد ها ی تروریستی 

دونالد  و  (Ted Cruz)تید کروز   هریک امریکا    ایاالت متحده  ست جمهوری ریا دیگر

بخاطرهرچه فرسا یش  شدن وازبین رفتن آزادی های مردم  ( Donald Trump)ترومپ 

هرچه بیشتر  تحت  نظا رت  حمایت خودرا ابراز و خواهان آن شده اند  که مسلمانان باید

شده  موده که باالی هرکسی که ظن ترور به او کید ن تا جایکه حتی  ترومپ تا) وکنترول

                                                                                         .یرند قرارگ  (ید قرار گیرد  ید تحت شکنجه شد باشد  با

اما دریغا که هیچ یک از این چهره ها ویا هیچ یک از سیاستمداران  غرب تا همین         

(  ی ایسی ا)م از جنا یتکاران سازما ن  که نا  داکنون  یا نخواستند ویا بخود اجا زه ندادن

ودیگر مجرمین وناقضین  حقوق بشر و جنگ طلبان را  که از سالهای چندی  درحما یت  

از آنها قرار دارند بزبان آورند وبویژه آن مجرمین جنگ و تروریست های  دولتی را که 

نمودند و   فرستادن به جنگ  درسوریه مسلحان را از نظر ما لی تقویه وبخاطر تروریست

آنچه که  نیاز به پاسخگوی دارد نه آنکه   «.بشر االسد  »ونی  دولت آنهم بخا طر سرنگ

                                                                                                            . استبداد تحمیل گردد 



شود   واین پاسخ  ازنظر نخبگان غرب  به هر حمله تروریستی  باید پاسخ بالمثل داده   

همانا  نظارت بیشتر ، افزایش توان دولتی بیشتر ،جنگ بیشتر ، بربریسم بیشتر وکنترول 

.                                      بیشتر میبا شد گرچه بطور رک وراست مبا درت به آن بیشتر خسته کننده به نظرمی آید

(  David Cameron)کامرون   داوید  نده همچو ایا شما میدانید  که عروسک ودست نشا

از پارلمان آن   انگلستان  برجامعهقبل از همه  بخاطر اخذ مجوزمبنی بر نظا رت بیشتر 

  Charlie)رلی هبدو  شا ازحمالت    مشا بهه پاسخ   این: چنین دهن می کشا ید  کشور 

Hebdo )امنیت ملی    آژانس  تی استخبارا   میدانیم  که مامورین  وما  شد ریس میبا درپا

ری را  بغرض  توقف  تروریزم  انجام نداده ویا انجام داده  ایاالت متحده امریکا  هیچ کا

اخل کشوربسررسانید  کلمات  رت  از جمیعت  د نمیتواند  بلکه میتوان همه چیز رابا نظا

یی  اکه هدف نه(  William  Binny)اقای ویلیهم  بینی گری  از بلند باالی  افشا درسطح

                                   .نا کنترول کل جمیعت است  انس امنیت ملی  ایاالت متحده امریکا  هماز آژیی  ا وغا

تی غرب ومتحدان منطقوی  که سازمان های اطالعا: لی آنچه که ما میدانیم  اینست و     

عراق وسوریه   اسالمی  وظهوردولت آوردن نها ابزار و وسایل  درحما یت  ازبوجود آ

(ISIS) چه ازنظر کمک های مالی وبوجوی وتسلیحاتی  بود   گروهای  تروریستی ودیگر

درسوریه طشت رسوایی غرب  «اسد »دولت  سرنگونی که دریک تالش نا موفق بخاطر

وازجانبی هم بنا به گفته ای ریس اطالعات نظامی  سابق ایاالت متحده امریکا  .ازبام افتاد

اقدام  وتصمیم  عمدی «  بارک اوباما» اداره( Michael T.flynn)یخایل تی فلین اقای م

در بوجود آوردن وظهورود رحما یت  از این نیروهای رادیکال وافراطی  از هیچ  نوع 

         .                                                                                   تالش دریغ نه نموده است 

با ید بطور جدی خا طر نشان ساخت که  نخبگان  جنایت پیشه غربی  به هیچ وجهه         

بلکه  جنگ با ترورمحضاً  بعنوان   –قصد برنده شد ن درجنگ علیه تروریزم را ندارند 

جا داده شده   طرح وپالن همیشگی ودایمی دراجندای کار این نخبگان جنایت پیشه غرب 

بیدون   به  آن منظوربوجود اورده اند  که را   گروپ های  تروریستیاین نخبگان . است

ویا بیدون وجود فزیکی تروریست ها   نمیتوانند  بها نه ای  جنگ های ساختگی  با ترور 

                .                                                          کنترول ونظارت بر مردم وجامعه داشته با شند

« وضیعت جنگی باید وجود داشته باشد »ضرور است که  برای هر نخبه خود کا مه      

                :چنین  نوشته است « 0891»درسال (Orwell)آنچنانیکه دراینمورد  اورول 

این مهم نیست که ایا این جنگ بوقوع می پیوستد ویا نه ؟  ویا که هرگز هیچ پیروزی      

ویا این مهم نیست  که  آیا  این جنگ  بخوبی وبه مرام ما پیش میرود  اطع ممکن نیست ق

وجود  ویا نمیرود اما آنچه که مورد نیا ز ما ا  ست  اینست  که وضیعت جنگی حتماً باید

داشتن اگاهی از بودن جنگ ، نبودن جنگ با ید ضروربا شد،داشته باشد یا بودن جنگ از

کل قدرت  بیش از که توزیعمیگردد موجب آنگ درنها یت امرومعروض شدن به خطرجن



طور طبعی به یک طبقه کوچک میرسد    بقا وضیعت اجتناب ناپذیر همچو از طور طبعی

   (.                                                   630و  633صفحه   6339تا لیف ) یعنی به گروپ از نظا رت کنند گان 

زمینه   وهرج ومرج  توام با ترس  ووحشت همیشگی جنگ نخبگان با دولتایجاد یک    

را چنان مساعد میسازد که مردم عامه  بیشتر وبصورت فزاینده  به نخبگان اجازه میدهند 

رد یعنی قدرت دولتی در دست طبقه باال قرار گیقدرت را درست خود متمرکز سازند  که

فریب خورده این باور  متوصل شوند که آنها  بهبا وجودیکه اگر مردم  غرب همچنان   -

نمودن    ازجعل  وبا استفاده  بها نه   یک  بعنوان  ابا آنهم نخبگان ازاین باورمندی آنهاند 

وچنین   . یند ویا ازبین میبرند  کامل آنها را سلب مینما  آزادی -آزادی های مد نی آنها  

.                                                                    جهل قدرت است – است بردگیآزادی   - جنگ صلح است : ر میدهند  شعا

     با تقدیم سالمها                  ----------------------------------------------

 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                         

 

 

 

    


