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 ھمکار پورتال: ترجمه و تلخيص

  ٢٠١۴ مارچ ١۶

  

  خبرنگاران از اوباما در مورد اوکراين پيروی می کنند
    

که مطبوعات خود را به حيث محافظ  با وجودی. مدۀ ماشين امپرياليستی امريکاستمطبوعات شرکتی يک عنصر ع

ی ھستند که وظيفۀ شان پنھان کردن تجاوزات واشنگتن در زير پردۀ ابھام و دروغ ئمعرفی می دارد، در واقعيت سگ ھا

ن مطبوعات شرکتی جرايم جنگی بدون ترس از مجازات  ارتکاب می يابد زيرا رؤسای جمھور حمايت ھمکارا. است

  . را دارند

آنھا مشوقين ثابت قدم کسانی اند که قصر سفيد را اشغال می . ممکن خبرنگاران برجسته معاشخور قصر سفيد باشند

آنھا ھمچنان سعی نمی ورزند که بی عالقگی خود را به آگاھی مردم و وفاداری خود را به صاحبان قدرت پنھان . نمايند

  .بدارند

. شود که رئيس جمھور امريکا يک کشور را تھديد به تجاوز نمايد ده زمانی بيشتر آشکار میاين جريان پوسي

موقف امريکا به ارتباط بحران اوکراين و تھديد عليه . خبرنگاران داخل اقدام شده و متجاوزين  را حمايت می نمايند

 آن رئيد بأه سعی در حمايت از امپراتوری داشته و مطبوعات شرکتی ھم مھر تروسيه تازه ترين رويدادی است ک

خبرنگارانی مانند امانپورو بليدزر و ديگران در سی ان ان و ساير تلويزيون ھا کسانی اند که دوکتورين . گذاشته است

 . بوش را تعقيب می کردند و حاال با تيم اوباما ھمراه می باشند

ً کاکنون که حکومت امري اين طريقی است .  به جھان اعالن جنگ داده است، امريکائيان محتاج شنيدن حقايق اندا رسما

.  برای اين منظور برومند شده و نشو و نما يافته اند تا حقايق را نگويندامانپور و شرکا دقيقاً . مل می کندکه امپراتوری ع

امريکا عامل شر . ترش می يابد، يک جرم عظيم استدروغ و تبليغ نادرست که توسط شبکه ھای تلويزيونی و اخبار گس

  . و فساد در عراق، ھايتی، ليبيا، ونزيويال و اوکراين بوده است

کشور ھا مورد تجاوز قرار می گيرند و اقتصاد شان نابود می شود، زيرا امريکا مصمم است که راه خود را بر جھان 

که رؤسای جمھور از ھمکاران خود در مطبوعات شرکتی  يل اينشود دل جنايات با خيال راحت انجام می. تحميل نمايد

  .معاونت می جويند

 

 


