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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  حميد بھشتی

 ٢٠١۴ جنوری ٢٢

  ؟در دنيای ما چه خبر است: ھدف من از کار رسانه ئی
 :بر استمريکا و غرب چه خا خود درک کنيم و آنگاه به مردم نشان دھيم که در ءما بايد ابتدا

 

 

وليتی طبقاب باالی اجتماع و ؤمسبيکاری، گرانی روز افزون، تضعيف و پايمالی حقوق شھروندی، بحران مالی و بی 

 به پريشانی پس از جنگ در ءآن بی اعتمادی به سياستمداران و بانک داران، فقر روز افزون مردم و ابتالۀ نتيج  در

خود به کاِر مزدوری در ارتش ھای رسمی و خصوصی روی آورده اند و ۀ يندميان سربازانی که از نھايت نا اميدی به آ

 .اين ھا از يک سو نشان می دھند که در غرب چه خبر است. خود کشی روز افزون در ميان آنھا
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و از سوی ديگر دفاع در برابر ھجوم مردم جھان فقير و تحت ستم 

مريکا و ار ميان و فراريان از جنگ به غرب ثروتمند، ايجاد ديوا

ی در دريای ئسّد دريامکزيک، ميان اسرائيل و فلسطين و ايجاد 

 پس از آن » فُرنتِکس«ليس مرزی وکار انداختن په مديترانه با ب

 که برای اروپا تا حدی اين نقش را –که قذافی را از ميان برداشتند 

  . می کردءايفا

   

ی که با فقر مردم عادی خود و طبقات پائين اجتماع که محکوم تبليغات می باشند و با ثروت بی حد ئمريکاايعنی اروپا و 

  .و مرز طبقات باال سر می کنند به مردم جھان زرق و برق آن را نشان می دھند

   

مريکا و اروپا امريکای التين را اميدوار به نجات در افريقا و آسيا و امردم تحت ستم و استبداد 

کنند که از وطن خويش که گرفتار جنگ و فقر و ستم اند فرار کنند، فراری که در مقابل آن می 

  .ليس ھا و مقررات ويژه ايجاد می کنندوديوارھا بنا کرده اند و پ

   

جوی مدل ھا و  و بايد در جست. بايد اين تناقض را ھمواره در مّد نظر داشت و از ايجاد خياالت وھم آميز پرھيز نمود

که فقر و ستم و دروغ   ھای زندگی صلح آميز برای ھمگان بود، از راه انتقاد مشخص به حقايق پيش رو، نه اينارزش

. و ريا و جنگ و فشار و جبر را سرنوشت ازلی مردمانی قلمداد کرد که بايد با تضاد ميان فقير و غنی بسوزند و بسازند

  .٠١۴٢ - ١٣٩٢اين است رسالت رسانه ھا در دنيای ما در سال 
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  فرونتکس در مرز يونان و ترکيه پليس

  

 ١٣٩٢ ]جدی[ ديماه٣٠

 

 


