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  ٢٠١۴ اپريل ٢١

 پايان کارائی تبليغات اياالت متحده
 با تکيه بر تبليغات عمل کرده است و بر ھمين اساس بوده که باورھای ما را امپراتوری آنگلوساکسون از يک قرن پيش 

و تنھا برای دفاع از آرمان ھای واالی خود دست به » کشور آزادی « تحت تأثير قرار داده، که گوئی اياالت متحده 

ز اين پس واشينگتن و ھم ا: ولی بحران کنونی در رابطه با اوکرائين قاعدۀ اين بازی را متحول ساخت . جنگ زده است

پيمانانش تنھا نويسندگان تاريخ و سخنرانان جھان نيستند و دروغ پردازی ھايشان توسط دولت و رسانه ھای يک دولت 

در حال حاضر به دليل وجود ماھواره ھا و انترنت، تبليغات .  می شودء دائما افشا— روسيه —قدرتمند ديگر 

 .و کارائی خود را از دست داده استآنگلوساکسون ديگر مثل گذشته نيست 

 ٢٠١٤ اپريل ١٨| ) سوريه(دمشق | شبکۀ ولتر 

 

 متن سخنرانيھايش را خود او نمی نويسد، و امريکادر واقع، رئيس جمھور . بارک اوباما به دقت سخن می گويد

 در اين مدت ديگران به .برگزار می کند که ديگران نوشته اند» تله پرامپتر«سخنرانی ھای روزمره ا ش را به شيوۀ 

 .جای او حکومت می کنند

از ھميشۀ ديرباز حاکمان برآن بودند تا قانونيت و حقانيت اعمال خود را در باورھای ما نفوذ دھند، زيرا می دانستند که  

ی قرن بيستم صحنۀ نمايش روش ھای نو تبليغات برای نظريات. توده ھای مردم ھرگز از مردان خبيث تبعيت نمی کنند

 »جوزف گوبلز«غربی ھا ترفندھای تبليغات مدرن را تنھا به . بود که در صحنه آرائی ھايش جائی برای حقيقت نداشت

اين ديدگاه تاريخی که می خواھد ھنر تحريف درک واقعيات را تنھا به . وزير نازيست نسبت می دھند و محدود می دانند

ھائی است که می خواھد گسترش اين ھنر در گذشتۀ دورتر را نازی ھا منحصرسازد، خود به تنھائی يکی از شيوه 

 .توسط آنگلوساکسون ھا به فراموشخانۀ تاريخ بسپارد

ھم زمان، اياالت .  کردرا ايجاد) ٢(» کرو ھاووس«در لندن و سپس ) ١(» ولينگتون ھاووس«، انگلستان ١٩١۶سال 

ت اطالعاتی بر آن بود تا نشان دھد که جنگ اول يأاين ھ. را بنيانگذاری کرد) ٣(» ت اطالعات عمومیھيأ«متحده 

ديگر قرار داده و نه ارتش ھا، اين سازمان نه تنھا به تحريف افکار عمومی  جھانی توده ھای مردم را در مقابل يک

 . اقدام کرد، بلکه ھمين روش را در مورد کشورھای ھم پيمان و حتی کشورھای دشمن به کار بستامريکامردم 

انتشار و لمان ھا آغاز شد، که به سی زبان ترجمه ادربارۀ جنايات جنگی ) ۴(رن با انتشار پروندۀ برايس تبليغات مد

در نتيجه ارتش بريتانيا عليه .  تجاوز کرده استجيملمان به ھزاران زن در بلااين پرونده نشان می داد که ارتش . يافت
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ام پرونده ساختگی بوده و با شھادت دروغ و کمک در پايان جنگ اول جھانی کشف شد که تم. بربريت می جنگد

 . تدارک ديده شده بوده است،روزنامه نگاران

جرج کريل در اياالت متحده اسطورۀ تازه ای را راه اندازی کرد که مبنی بر آن گوئی که جنگ جھانی، جنگ صليبی 

 .دموکراسی برای صلح و تحقق بخشيدن به حقوق بشريت بوده است

شان داده اند که جنگ اول جھانی داليل فوری و عميقی داشته است که مھمترين آن رقابت قدرت ھای تاريخ شناسان ن

 .بزرگ در گسترش سرزمين ھای استعماری تحت سلطۀ امپراتوری خود بوده است

خالف . دفترھای بريتانيائی و اياالت متحده سازمان ھای سّری بودند که به حساب دولت ھايشان فعاليت می کردند

برای توده ھای ناآگاه بود، آنگلوساکسون ھا در پی فريب » آشکار ساختن حقيقت « تبليغات لنين که خواست نھائی اش 

ھا و تحريف افکار عمومی بودند و برای دستيابی به چنين ھدفی، سازمان ھای دولتی آنگلوساکسون می بايستی ه تود

 . می پرداختند عاليتخودشان را پنھان می کردند و در پشت ھويت تقلبی به ف

جای آن برای روابط ه پس از فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی، اياالت متحده تبليغات را رھا کرد و ب 

از اين پس دروغ پردازيھا متوقف گرديد ولی دست و بال روزنامه نگاران را بستند تا تنھا . عمومی ارجحيت قائل شد

طی جنگ کوزووو، ناتو آلستر کامپبل مشاور نخست وزير .  بنويسند،داده می شددربارۀ چيزھائی که به آنھا نشان 

بريتانيا را فراخواند تا روزانه داستان ھای آموزنده برای روزنامه نگاران تعريف کند و وقتی که روزنامه نگاران اين 

داستان ھا کمتر دروغ . شان ادامه دھندداستان ھا را بازتوليد می کردند، متفقين با طيب خاطر می توانستند به بمباران ھاي

 .ی بود و بيشتر به ھدف منحرف ساختن توجھات روايت می شدزپردا

ھدف اين بود که توجه عمومی روی سوء : مبر با قدرت تمام به ميدان آورده شد  سپت١١اين وجود داستان نگاری طی با 

: ، به شکل سّری باقی بماندان روز صورت گرفتقصد نيويورک و واشينگتن متمرکز شود و کودتای نظامی که طی ھم

يعنی انتقال قدرت مجريه از رئيس جمھور بوش به يک مؤسسۀ نظامی سّری و سکنا دادن تمام اعضای پارلمان در 

 بود که امروز مشاور بارک اوباما می »بنيامين رودز« کار ۀاين تحريف افکار عمومی از جمل. مکان محافظت شده

 .باشد

 بعد، کاخ سفيد سامانۀ تحريفگر افکار ھمگانی را با ھمکاری ھم پيمانان اصلی اش راه اندازی کرد طی سال ھای

ھر روز اين چھار دولت دستورات و به عبارت ديگر سخنرانی ھای ). بريتانيا، کانادا، استراليا و صد البته اسرائيل(

دند تا جنگ عليه عراق و تھمت زنی عليه پيش نوشته را از سوی دفتر مرکزی رسانه ھای سراسری دريافت می کر

 ].١[ايران را قابل توجيه جلوه کند 

با گذشت . تکيه می کرد) ۵( » . ان. ان.سی«  روی ١٩٨٩برای پخش سريع دروغ پردازيھايشان، واشينگتن از سال 

 .، سی. سی. بی.ره، بیجزي-عربيه، ال-ال(زمان، اياالت متحده يک کارتل از شبکۀ رسانه ھای ماھواره پايه ايجاد کرد 

 ).۶) ( ، اسکای٢۴، فرانس . ان.ان

 ھنگام بمباران طرابلس، ناتو غافلگيرانه ليبيائی ھا را متقاعد ساخت که جنگ را باخته اند و مقاومت در ٢٠١١سال 

زد که  ناتو در بازتوليد چنين روشی، نتوانست سوری ھا را متقاعد سا٢٠١٢ولی سال . مقابل آنھا بيھوده خواھد بود

اين شيوۀ نبرد شکست خورد زيرا . دولت آنھا به شکل اجتناب ناپذيری در حال سقوط است و از ھم فروخواھد پاشيد

سوری ھا به تحريف کاريھائی که شبکۀ تلويزيون ھای بين المللی در طرابلس صورت عملی داده بودند آگاھی داشتند و 

ی ئچنين شکستی را بايد آغاز تک تازيھای کارتل رسانه ]. ٢[د خودشان را برای روياروئی با آن آماده کرده بودن

 .آنگلوساکسون تلقی کنيم
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بحران کنونی بين واشينگتن و مسکو در رابطه با اوکرائين دولت اوباما را وادار ساخت تا دوباره ساخت و سازھايش را 

ان نيست، و بايد با دولت و رسانه ھای در نتيجه، واشينگتن ديگر تنھا راوی گزارشات و رويدادھای جھ. بازبينی کند

وزير امور خارجۀ جان کری . ھمگانی روسی که به واسطۀ ماھواره و انترنت در سطح جھانی فعال شده، مقابله کند

را به عنوان معاون جديد برای تبليغات » تايمز مگزين«ی، ريچارد استنگل سردبير قديمی برای پاسخگوئی به چنين نياز

 چ مار۵ قسم ياد کند، در اين مقام فعاليت ھايش را آغاز کرده بود و از اپريل ١۵پيش از آن که روز ]. ٣[برگزيده است 

را برای رسانه ] ۴[که والديمير پوتين در مورد اوکرائين اعالم کرده بود »  حقيقت – ضد ١٠« دربارۀ » پرونده ای « 

 ].۵[را منتشر کرد » يقت ديگر حق- ضد ١٠« دومين پروندۀ اپريل ١٣. ھای آتالنتيست فرستاد

 به عنوان اين نوشته بر آن است تا وقايع اوکرائين را رسماً . آنچه در اين نوشته موجب شگفتی می گردد، حماقت آن است

انقالب در تاريخ به ثبت رساند و دعاوی روسيه مبنی بر حضور نازی ھا در دولت جديد اوکرائين را بی اعتبار جلوه 

 پولندانيم که اين به اصطالح انقالب، کودتائی بيش نيست که توسط ناتو توطئه چينی شده بود و توسط امروز می د. دھد

روزنامه نگارانی که ]. ۶[ گذاشته شد ءبه اجرا» بھار عرب « و » انقالب رنگی « و اسرائيل با ترکيبی از دستور کار 

نی معاون وزير امور خارجه ويکتوريا ولفيگوھای ت  وپرونده ھا را دريافت کرده بودند با آگاھی کامل به ضبط گفت

، در مورد شيوه ای که واشينگتن می خواست خالف منافع )٧(نوالند و وزير امور خارجۀ استونی اورماس پيتس 

 عالوه. ر دھد، و ھويت واقعی تيراندازان ماھر در ميدان مايدان، به فعاليتھايشان ادامه دادنديياتحاديۀ اروپا رژيم را تغ

 پولندليس ودربارۀ آموزش شورشگران نازی در آکادمی پ) ٨(» نی  « پولندیگری ھای ھفته نامۀ ء، از افشابر اين، بعداً 

می کنند، در نتيجه وقتی حضور نازيھا در بطن دولت جديد اوکرائين را نفی . دو ماه پيش از آغاز رويدادھا مطلع شدند

ف برويم، تنھا نيست که به کی يبرای درک حقيقت نيازی . مثل اين است که مدعی شوند که در شب ھوا روشن است

 ].٧[کافی است که نوشته ھای وزاری جديد را بخوانيم و يا به حرف ھای آنھا گوش کنيم 

يست به توھمات ھمگانی دامن زده طور مشخص، اگر دليل و برھان ھای عرضه شده با توافقات رسانه ھای آتالنته ب

 جوھای انترنتی ترفند و تحريف کامالً  و زيرا در جست. است، ولی در مقابل شھروندان کنجکاو ھيچ شانسی ندارد

 .آشکار می گردد و بر اين اساس اعتبار واشينگتن رو به افول خواھد گذاشت

ر افکار عمومی را در سطح بين المللی متقاعد ساخت، مب سپت١١نه ھای آتالنتيست در مورد يگانه پندار مداری ھای رسا

ولی تحت تأثير کار روزنامه نگاران و شھروندانی که خود من نيز پيشگام آن بودم، ناممکن بودن روايت رسمی به 

ت تبليغااين روند تنھا در بطن ساخت و ساز . سيزده سال بعد، صدھا ميليون نفر به دروغ بودن آن پی بردند. اثبات رسيد

سرانجام، تمام آنھائی که روايات و حکايات کاخ سفيد را پی گيری می کنند، به .  می تواند گسترش يابد، اياالت متحدهنو

 .ويژه دولت ھا و رسانه ھای ناتو خودشان به دست خودشان اعتبارخودشان را از بين می برند

تبليغات آنھا تنھا طی چند . وتاه مدت عمل می کنندبارک اوباما و بنيامين رودز، جان کری و ريچارد استنگل تنھا در ک

ھفته می تواند توده ھا را در پی خود روان ساخته و به شورش وادارد، ولی زمان ديگری فرا می رسد که به ترفند 

 بی ناخواسته، اعتبار مؤسسات دولت ھای ناتو را که آگاھانه آنھا را ھدايت کرده بوده اند،. پوشالی و نيرنگ پی می برند

زيرا فراموش کرده اند که تبليغات قرن بيستم موفقيتش را مديون تقسيم جھان به بلوک ھائی بود که با . اعتبار می سازند

 .ھم ارتباطی نداشتند، و روشن است که اصل تک محوری با امکانات نو رسانه ھا سازگار نيست

والديمير پوتين با مخالفت رسمی در :  تحول ساخته  جھان را دچاربحران اوکرائين به پايان نرسيده است، ولی عميقاً 

 گامی را پشت سر گذاشت که از اين پس مانعی خواھد بود برای ،حضور عمومی عليه رئيس جمھور اياالت متحده

 .موفقيت تبليغات اياالت متحده

  :منبع
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