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  ٢٠١٨ جوالی ١۶
  

  حقايق ما و حقايق آنھا،

  بشر در گسترش دمکراسی و حقوق» جھان متمدن «ۀکارنام

١ 

  

 سال ٣٠در .  و اتحاديه اروپا در کينه ورزی و دشمنی با جنبش ھای مردمی سابقه طوالنی و رسوائی داردامريکا

  . سيستماتيک به اين کينه ورزی افزوده شده استگذشته اما دروغپراکنی و قلب واقعيتھا ی

نشاندھنده نقش فريبکارانه و » متمدن و مدافع حقوق بشر«نگاھی سطحی به گذشته نه چندان دور به کارنامه اروپای 

رذالت بار اين دارودسته خون آشام است، برای مستدل کردن ادعاھايمان خوانندگان را رجوع ميدھيم به حمله نظامی 

اس پی  (المان متشکل از حزب سوسيال دمکرات المانه يوگسالوی و نقش ويرانگر اتحاديه و بويژه دولت وقت ناتو ب

و حزب سبزھا که افتخارش نگھبانی از محيط زيست و صلح جوئی يا پاسفيسم بود، حزبی که رھبری يوشکا فيشر ) دی

 شرکت کرد، بلکه در دروغسازی و وارونه نمائی ًيما نه تنھا از حمله ناتو حمايت و در آن مستقالمانوزير خارجه وقت 

حزب سبزھا ثابت کرد که نه صلح . کند  رقابت میامريکاحسابی جديد را باز کرد که تا امروز با دروغسازی ھای 

تواند محيط زيست و حقوق انسانی را به  طلب است و نه مدافع محيط زيست، چه رويدادی بدتر از جنگ افروزی می

  اند؟ويرانی بکش
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، سوريه و ونزوئال ليبيا، عراق، - * ناتو خود را در افغانستانۀاين دروغپراکنی ھا و ھمداستانی با سياستھای تجاوزکاران

 تمامی اخبار و گزارشات وارونه و غير واقعی به مخاطبان منتقل ًتکرار کرد، در مورد تمامی کشورھای فوق تقريبا

ی ئوری ھای خود را مجھز به سالح رسانه تاليستی غربی موفق شدند، امپراشده و در سياستگزاران در کشورھای امپري

يز، نيويورک تايمز، ئرا مانند گاردين، بی بی سی، اشپيگل، ال پا» معتبر« تمامی رسانه ھای ًامپرياليستی کنند، که تقريبا

را … س، رويترز و واشنگتن پست، سی ان ان و تمامی خبرگزاری ھای معروف مانند، فرانس پرس، ٱسوشيتد پر

  .شود شامل می

 خبررسانی استوار بر واقعيت ھا، ژورناليسم انتقادی و پايه گزاری ۀراھکار بلند مدت کشورھای غربی قطع کردن ريش

ژورناليسم دستوری و ساختگی با سناريوھای نيم بند انتقادی از پيش ساخته برای حقيقی نشاندادن دروغپردازی ھايشان 

  .بود

نتقد به مرور استحاله و از خبرنگاران منتقد و گرايشات مخالف پاکسازی شدند و دانش آموختگان رسانه ھای م

د به ھکنند ونه متع  متعھد به سيستم احساس میًخبرنگاری به کارگزاران سيستم غالب تبديل شدند که يا خود را مستقيما

 تنھا راه طی کردن نردبان ترقی شغلی را در شوند که خبررسانی واقعی و يا به دلقکھای دربار حکومتھا تبديل می

  .بينند دروغسازی و مجيزگوئی دستگاه ھای حاکم می

» دمکرات«بی اعتمادی گسترده ای در افکار عمومی جوامع به ادعای خودشان به اين وضعيت در ده سال گذشته منجر 

اجتماعی مانند فيسبوک و تويتر نسبت به گزارش رسانی رسمی گشت، رو آوری بخش وسيعی از مردم به شبکه ھای 

توجه غرب را به شبکه ھای » معتبر«و رويگردانی از رسانه ھای رسمی و » واقعی «ًبرای دريافت اخبار ظاھرا

ل آنھا جلب کرد، اينترنت در کنار انتشار عقايد مختلف و متضاد، ظرفی برای شناسائی افراد و عقايد واجتماعی و کنتر

تواند به محيط مناسبی برای انتشار افراطی گری و نژادپرستی نيز تبديل شود، برای   خود میباشد و و آرايشان نيز می

تعزيه گردانان سياست کالن غرب بھره جوئی از اين نقاط ضعف برای شناسائی و بريدن صداھای منتقد واقعی و جدی 

در حقيقت مخالفت (، يھودی ستيزی »دروغپراکنی «ۀاست، به اين ترتيب انتخابی و فيلترکردن صداھای مخالف به بھان

با اسرائيل و نه يھودی ستيزی، اين زرنگی و شامرتی بازی است که ھرگونه انتقاد به اسرائيل و صھيونيسم در رسانه 

ن را راست افراطی و نئو نازی ام می يابد و انتقاد را ھمسنگ کرده ھمه منتقداھای غالب به يھودی ستيزی تغيير ن

  .خود گرفته استه افراط گرائی مدتھاست اشکال دقيقتری ب، )کنند مغرفی می

کنند که حامی آزادی بيان و آزادی ھای   به مخاطبان خود اين تصور واھی را منتقل میامريکادر اين ميان اروپا و 

سائی و  مادر اين نارًکه آنان عمال دھند در حالی کنند خود را در اين ميان بی طرف نشان می مدنی اند و يا تالش می

  .بنيانگذاران دروغسازی اند

ی غرب ئھم بافتن مطالب غير واقعی، نيز يکی ديگر از کارزارھای رسانه ه متھم کردن مخالفان به افسانه سرائی و ب

 آن دسته از منتقدان که به ادعاھای رسانه ھای آنان شک کنند بالفاصله به افسانه سازی و قصه پردازی ًاست، مثال

که دروغھای خود آنان مانند، سالح  خورند، در حالی شوند و مھر بی اطالعی و يا روانپريشی می میبيمارگونه متھم 

، پرتاب ليبياجمعی قذافی به زنان، بمباران غير نظاميان توسط ارتش ه ھای کشتار جمعی صدام، تجاوزھای دست

 ايرانی بالستيک توسط حوثی ھای اکتھایريميائی بشار اسد، پرتاب کی توسط دولت سوريه، بمبارانھای ئھای بشکه  بمب

بر مونيخ، کشتن اوالف وعام يوگسالوی، ترورھای بريگادھای سرخ در ايتاليا، بمبگذاری در جشنھای اکتھای يمن، قتل 

، تجاوزات نظامی به )…مصدق، ٱلنده، چاوز(فريقا و کودتا ھا اپالمه، پاتريس لومومبا، ترورھای رھبران مخالف در 
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 می»  آزادی بيان، دفاع از حقوق زنان، ھمجنسگرايان و عدالت،دمکراسی« ھمه را در خدمت گسترش ديکر کشورھا

  .است  پروپاگاندۀدانند و ھرکس خالفش را مستند کند دروغگو و خيالباف است و يا دلبست

عده در سوريه و  خودشان و حامی مستقيم تروريستھای القاۀ ساخته و پرداختۀدادن اسکار به کاله سفيدھا، دارو دست

 ١٧٠ول کشتن و زنده سوزاندن حداقل ؤزاخاروف به اپوزيسيون فاشيستی ونزوئال که مس» حقوق بشری «ۀاھدای جايز

د نرو نفر از ھواداران دولت مردمی مادورو است و عامل اصلی احتکار و خرابکاری اقتصادی در کشور به شمار می

ی التين در ونزوئالست و با روی آوری به خشونت بی حد امريکاجاع  و ارتامريکاو دست دراز شده ای امپرياليسم 

دنبال رژيم چنج ه ومرزش با پرتاب کوکتل مولوتوف و تيراندازی و تقلب در انتخابات و راه اندازی فساد سيستماتيک ب

اری باشد و در راستای گسترش دمکراسی و وجدان خبرنگ جديدشان میھای در اين کشور است از ديگر شاھکار 

  .صورت ميگيرد

توان در سياستھای روزمره اش مشاھده کرد، به مخالفان دست راستی و فاشيست دولت ونزوئال  فريبکاری غرب را می

که نيروھای انتظامی  دھد در حالی  حقوق بشری میۀ سرکوب آنھا توسط دولت ونزوئال جايزۀبا اين ھمه جنايت به بھان

  .نت ھستندو دولت ونزوئال قربانيان واقعی خشو

د و به ننھ  اسم دفاع از دمکراسی میالمان در ھامبورگ ٢٠ جی اجالسروی سرکوب خشونتبار و غير انسانی مخالفان 

د، ند گناه تمامی اتفاقات ھامبورگ را به گردن مخالفان می اندازنزن می» ھای چپ تروريست«تظاھر کنندگان برچسب 

شوند فرشته، اخبار کشتار و گرسنگی و بيماری ھای اپيدمی مردم  ظامی میليس و نيروھای انتود و پناز آنھا ديو ميساز

ماند، مثال دردناک تر ديگری بزنيم در رسانه ھای رسمی چپ و  شود يا فاعل آن مجھول می  سانسور میًيمن يا کال

کشور توسط عربستان راست از جنگ يمن و يا بمباران يمن سخن به ميان می آيد ولی اشاره ای به تجاوز و بمباران اين 

ئی و اروپائی نمی شود و يا حالت ديگری از خبر رسانی مدرن برای فريب افکار عمومی را ببينيم، امريکاسالحھای با 

اری واگير وبا و نابودی سيستم درمانی يمن سخن به ميان می آيد ولی نامی از عوامل اين مصيبت نمی ماز کشتار بي

دھند، چپ ھا ھم با   وافر جنگ يمن را جنگ بين ايران و عربستان جلوه میۀا عالقآورد، اما در تحليل ھای سياسی ب

پرسد کجاست سند  زنند، کسی ھم از آنھا نمی بلعند و آروغ راه سومی می عالقه و مالقه استفراغ غرب را نجويده می

آيا ايران بمب فسفری، باران ھای ميکروبی عربستان علت شيوع بيماری وبا نيست؟ مدخالت ايران در يمن؟ آيا ب

 اين سالح ھاست؟ چه کسی اين سالح ھا را با ۀی بر سر مردم يمن می ريزد؟ آيا عربستان سازندئميکروبی و خوشه 

و دمکراسی ھای شارلی ابدوئی که » دمکرات«دھد؟ نقش رھبران   عربستان در اختيار اين کشور قرار میۀوجود سابق

کردند در  شان اعتراض می ل تروريستونياھو به رفتار فرزندان غير قابل کنتردر خيابانھای پاريس دست در دست نتا

  جنگ يمن چيست؟

 و دامادش و اعوان و انصارش با روسيه برای ترمپ، ھمکاری امريکااز صبح تا شب از دخالت روسيه در انتخابات 

د و کسی نمی کنن پراکنی می  سخنامريکاتقلب در انتخابات در انتخابات سراسر مسخره و جعلی رياست جمھوری 

  رکتان؟پرسد کجاست سند و مد

اگر تقلب و دخالت روسيه در انتخابات اينقدر مشخص است چرا مدارکتان را منتشر نمی کنيد؟ رسانه ھای منتقد را يکی 

  !! دخالت در انتخاباتی که کمترين سندی برايش منتشر نکرده اندۀکنند به بھان يکی سلب مجوز می

لم ھای اعده و داعش و کاله سفيدھاست و فکنند و سندشان ادعاھای الق يميائی کردن مردمش میک متھم به بشار اسد را

کند که ھمه اش کار ما و عربستان  ئيد میأاما اعتراف نخست وزير سابق قطر را که ت! ساختگی استوديو ھای قطری

  .بود را منتشر ھم نمی کنند
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 از کشورھای ديگر یکنند که بخش ه شدگانی توسط دولت سوريه را منتشر میلم و عکس ساختگی از زندانيان و شکنجف

زنند سند جنايت بشار اسد، تصاوير نجات عمران  است و تحقيق و بررسی در مورد آنھا را الزم نمی بينند فقط تيتر می

که تروريستھا را  پدر عمران و خود عمران را ۀکنند و مصاحب عنوان سند جنايت اسد منتشر میه کودک سوری را ب

 اين کثافات ۀ منتشر نمی کنند، چپ ھا ھمًکنند اصال عامل حمله و کاله سفيدھا را عامل اصلی صحنه سازی معرفی می

  .دھند بلعند و با آروغ راه سومی پس می را می

ی ھيچ رحم و کنند و مردمش را با نوکری کردھا و جنگنده ھای ائتالف بين المللی ب رقه و موصل را با خاک يکسان می

نھند، مردم کرد جان به لب رسيده از فساد و رشوه خواری مافيای  رسانند اسمش را آزادی رقه می مروتی به قتل می

خواھند، صدايشان به ھيچ کجا نمی رسد، سکوت کامل رسانه  بارزانی به خيابانھا ريخته اند و حقشان را می/ طالبانی 

  !یئ

 دود امريکابا بمب گذاری تروريستھای مورد حمايت عربستان و اروپا و … وری و روزانه ده ھا فلسطينی، عراقی و س

گويند تروريستھا وھابی و سلفی بودند  شود نه می روند، گاھی گداری خبری نا روشن منتشر می شوند و به ھوا می می

 را در لندن و پاريس و ملبورن يک مست و يا روانی وھابی با ماشين چند نفراست و نه قربانيان ھويتی دارند، اما کافی 

کنند و گزارشات لحظه به   می استزير بگيرد يکماه رسانه ھا فحش و خبر نثار ھرچه کله سياه و مسلمان و غير خودی

چپ و «کند و کاربران   ھوا میالمانکند، فيسبوک و کاربرانشان پرچم فرانسه و استراليا و  گير می لحظه ھمه را زمين

روی خودش نمی آورد که ھمين ه کنند و کسی ھم ب  باھم رقابتی نفسگير میامريکاماتحت اروپا و در ليسيدن » راست

دنبال ه  عکس ھمه به و اروپا ھستند که با تجاوز و اشغال و کشتار باعث چنين وضعيتی در جھان شده اند، بامريکا

تمامی گناھان بر گردن اسالم ومسلمانانند، ی و انداختن  ئروان شناسی مسلمانان و شيطان سازی از ديکتاتورھای منطقه

قدرت رسيدن ه  و عراق و سوريه و يمن دخالت کرد و مانع بليبيا در افغانستان و امريکاتازه بايد خدا را شاکر بود که 

  !!تروريستھای خودش شد

  .دھند بلعند و با آروغ راه سومی پس می  اين کثافات را میۀچپ ھا ھم

رغم جناياتشان  جنگيدند، علی کب از گروه ھای افراط گرای اسالمی عليه ارتش سرخ میزمانی مجاھدين افغان مر

شد و وقتی ھمين افراد با اھداف غرب زاويه پيدا  اسلحه از آنان حمايت میو گرفتند و با پول  مبارزان آزادی لقب می

، با يک امريکاقالبی و متحد کنند تروريست و مرتجعند، کردھای پ ک ک در ترکيه تروريستند و در سوريه ان می

شوند و از  ھای آدمخور اسالمی رنگارنگ در سوريه تبديل به مبارزان رھايبخش می چرخش قلم القاعده و تروريست

  .شوند حمايت مادی و نظامی بی پايان بھره مند می

ودی کامل تمام  و اروپا پس از نابامريکاگيرد و   عکس سلفی میامريکا با وزير امور خارجه ليبياداعش در 

فريقا صادر کند و اکند تا ترور را از آنجا به تمام  دستاوردھای سرھنگ فقيد قذافی کشور را دو دستی به داعش تقديم می

 ليبياخواب استقالل اين قاره تعبير نشود، البته اسم تمام اين جنايات که موجب ويرانی کامل عراق ، سوريه، افغانستان و 

  .برای گسترش دمکراسی و حقوق بشر استشد، حمالت پيشگيرانه 

 ديگر خاورميانه و بالکان حالل تر از ۀ و باسک جدائی حرام است و در ھر نقطلجيمدر کاتالونيا و ايرلند ، سکاتلند، ب

  .ی عزيز کرده باشدامريکابه شرطی که مھندسی اش را ! آب زمزم

شوند ولی وقتی روسيه کريمه را که  جاد و محو میيک شبه اختراع و اي… کوزوو و بوسنی و کراواتی و مقدونيه و

کنند که چه نشسته ايد پوتين   جامعه جھانی شان را رديف میۀ اساسش روسی است به اصلش بر می گرداند ھمًاصال

  .جھان را خورد
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بی خانمان، برند، بيمارستانھايشان را تعطيل، بازنشستگان را   وام به چپاول میۀ بھرۀنان شب مردم يونان را به بھان

ورند که مردمش را به  آگوشبری را بر سر کار می» چپگرای«فروشند، حکومت  مدارس و دانشگاه ھا و بنادر را می

برند تا جيب   کشور را به تاراج میی اروپا مينھند و تمامی منابع مالۀبردگی بفروشد، اسمش را کمک اقتصادی اتحادي

  !کشورھای ثروتمند اروپائی را پر کنندديگر  ُی فرانسوی و المانبانکھای جيب بر 

 ھنگام فرار کشته يا غرق شده اند، اين مطلب را در ھر المان جمھوری دمکراتيک ۀ سال۴٠نفر در تاريخ ** ٨٧٢

 غربی می توان ھر روز خواند، ھر روز صدھا انسان در مرزھای اروپا در حال غرق شدن ھستند، زيرا اروپا ۀرسان

ار سازی ورود پناھجويان قرار داده و آگاھانه برای مرگ ھزاران نفر در ھر سال حساب باز بر اساس دشورا سياستش 

 ھزاران ۀجنايتی است که ھر روز بايد تکرار کرد ولی کشتن ساالن)  نفر٢٢ھرسال ( سال ۴٠کرده، مردن چند نفر در 

 با تصويب پارلمان ھای دمکراتيک و نفر در مرزھای دريائی و زمينی اروپا آنھم آگاھانه و با برنامه ريزی قبلی و

  .اينھا که آدم نيستند! کند شود، جلوی بچه بگذاريد قھر می الی اخبار گم و گور میه نمايندگان مردم در ال ب

 ننگ و خجالت ۀکنيم که ماي رسوا و بی آبرو در سوريه و انگلستان صرف نظر می يميائی ساختگی و کاز حمالت 

  .است

ی متمدن است، خزعبالتی که به اسم گزارشات خبری واقعی و حقيقی از امريکاھنرھای اروپا و اينھا بخش کوچکی از 

شود، اما خالی از اين حقايق است، نام اين را گذاشته اند آزادی  سوی رسانه ھای رسمی به مخاطبان منتقل می

  .مطبوعات در کشورھای مترقی

  ادامه دارد

  

  :افزوده ھا

رنگارانی که که راه ترقی و دستيابی به پول، ثروت و اعتبار کذائی را در ھمسوئی با  از نمونه ھای برجستۀ خب-*

رياست  سخنگوی، "شاه حسين مرتضوی"دولت دست نشانده در افغانستان و نيروھای اشغالگر يافته اند، می توان 

.  وزارت دفاع در دولت دست نشانده را نام بردیسخنگو" رادمنش" وزارت داخله و سخنگوی" داکتر دانش"جمھوری، 

آنھا آنقدر دروغ گفته و اسناد را جعل نموده اند که نه تنھا ديگر برای شان آبروئی باقی نمانده، بلکه بين مردم 

  .دروغپردازی ھای آنھا حيثيت ضرب المثل را نيز يافته است

رز را نمی دانم نويسنده به اساس کدام سند ادعا نموده، ويکی پيديا در مورد  نفر کشته حين فرار از م٨٧٢رقم  -**

ی که ئھا ی که به تازگی منتشر شده در طول سالئھا لمانی و گزارشابر اساس تحقيقات پژوھشگران  :[چنين می نويسد

اولين قربانی فرار از .  نفر نيز به شدت مجروح شدند٢٠٠ نفر در پای آن کشته و حدود ١٢۵ديوار برلين برپا بود 

 نفر از ١۴.  قصد فرار به برلين غربی را داشت١٩۶١ت سال گس ا٢٨ای بود که در تاريخ   ساله٢۴ديوار برلين جوان 

اند که   نفر ديگر نيز زمانی کشته شده٣٢. اند لمان شرقی را داشتهااند که از غرب قصد ورود به  قربانيان کسانی بوده

 سال ٣٠ درصد کشته شدگان زير ٨٠. اند طور اتفاقی کشته شده  نگھبان نيز به٨در اين ميان . ندا ًاصال قصد فرار نداشته

مرگ بر روی لمان با عنوان ااين آمارھا در يک گزارش دولتی . است  زن وجود داشته٨ھا  سن داشتند و در ميان آن

 -.شد  نفر ذکر می٢٠٠شدگان بر روی ديوار برلين  پيش از اين تعداد کشته. است ه ذکر شد١٩٨٩ تا ١٩۶١ديوار از 
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