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  غزهۀ سرپوش خبری برای ھجوم اسرائيل به باريکۀمثابه اوکراين ب

  

 برای تشديد فشارھا عليه روسيه استفاده می روسيهنووازيائی در آسمان يکه غرب از سقوط ھواپيمای مال در حالی

اما خالف جنگھای پيشين، ھجوم کنونی ارتش اسرائيل به نوار . کند، آتش جنگ در خاورميانه ھمچنان شعله می کشد

زيرا، ھمه توجھات به روی اوکراين و روسيه متمرکز شده و . غزه باعث ھياھوی زيادی در سطح جھان نگرديد

البته، کاربست وسيع اين روش در . اطمينان به اين سرپوش خبری بود که به چنين تھاجمی دست زداسرائيل ھم با 

  ...جنگھای اطالعاتی معمول است

عمليات پوششی عبارت از آن است که از حوادث ديگر کشورھا برای تضعيف پژواک ناشی از اقدامات خود ماھيت 

است که طی آن رئيس جمھور » ُدم سگ را می جنباند«ئی ريکااممدعا، فلم  کالسيک اين ۀنمون. استفاده می شود

ی جنسی و نگرانی از انتخاب مجدد خود، برای شروع جنگ مجازی در بالکان ئدرگيری با رسوارغم ه  بامريکا

  .فرمان صادر می کند] تلويزيونی [ۀ زندۀدر برنام) لبانیادر (

تجزيه و تحليل ميدان اطالعات .  ابتکار خاصی نياز نيستحتی به ھيچ» پرده خبری دود گرفته «امروز برای ايجاد 

  .موجود و دست زدن ھوشمندانه به اقدام خود در آن کافيست

کتيکی نمونه ھای بارز چنين ت، يکی از ١٩٨٣ کشور جزيره ای در دريای کارائيب در سال - عمليات نظامی گرانادا

 سياسی با اتحاد شوروی، کوبا و جمھوری - نظامی ھمکاریۀتمايل دولت اين کشور به توسع. شمار می روده ب

ژيک اتحاد يبحثھا پيرامون خطر استقرار نيروی ھوائی سترات. دمکراتيک خلق کره باعث خشم شديد واشنگتن گرديد

بعدھا . مخالف نبودند» سندرم ويتنام«شوروی در اين جزيره در کاخ سفيد آغاز گرديد، که در عين حال با رھائی از 

ما نمی توانستيم به پرواز ابدی شبح ويتنام در باالی کشور که در «:  متذکر شدامريکايگان، رئيس جمھور رونالد ر

ما به گرفتن اجازه از ھيچ کس نياز ... برابر دفاع قانونی از امنيت ملی ما موانعی ايجاد می کرد، اجازه بدھيم

  .»عمل آورديمه نداشتيم و اقداماتی را که الزم بود، ب

، بزرگترين مانور »٨١ -مخاطره در اقيانوس «مانور در چھارچوب ١٩٨١ طرح اشغال گرانادا را در سال امريکا

 خبری، کاخ سفيد در فضای ھيستريک ۀاما با توجه به نيازمندی آن به پرد.  کارائيب آماده کردۀتا آن تاريخ در حوز
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 ھياھوی  شوروی تحريک نمود و در ميان جنوبی را در حريم ھوائی اتحادوريایک» بوئينگ«ضدشوروی آن وقت، 

  .، فرمان يورش به گرانادا را صادر کرد١٩٨٣مبر سال ساقط کردن آن در اول سپت

 نمونه تيپيک سرپوش خبری ١٩٩۵ ھرزگوين و کرواسی در سال - در بالکان، ھنگام درگيريھای ھمزمان در بوسنی

 صرب را تنظيم کرد و برای ۀ برق آسا جمھوری ناحيۀ حملۀدولت کرواسی ھمراه با ناتو برنام. کار گرفته شده ب

انحراف اذھان عمومی جھان، از طريق کنفرانسھای اضطراری خبری، پخش گزارشھا و غيره، تصاوير ماھواره 

در اين تصاوير، جز برخی . داير بر کشتار جمعی در صربرنيتسای بوسنی را در فضای اطالعاتی منتشر ساخت

خبر کشف . يچ چيز ديگری مشاھده نمی شد، با اين وجود، کار اصلی انجام شده بودحفاريھا در سطح زمين، ھ

در نتيجه، ھجوم ارتش . در سراسر جھان پيچيد» نسل کشی مسلمانان«گورھای دسته جمعی در صربرنيتسا و 

خود  هب» اخالقی« سوم پرتاب شد و حتی شکل توجيه -کرواسی عليه صربھا در رسانه ھای خبری به جايگاه دوم

  .گرفت

 نظامی به نوار غزه، ۀ ساتر برای حملۀ پردۀمثابه با اين اوصاف، بھره گيری دولت اسرائيل از حوادث اوکراين ب

  .ھيچ چيز بديع و تازه در خود نداشت

که دولت فرانسه مجبور شد ممنوعيت اعالم  طوریه ب. موازات اين، انزجار از حمالت اسرائيل شدت می گيرده ب

اطرافيان نزديک فرانسوا اوالند نيز .  قبلی برای برگزاری تظاھرات ھمبستگی با فلسطين در پاريس را لغو نمايدۀشد

 غزه ۀاز انتقال مناقشه بين اسرائيل و باريک«خود رئيس جمھور ھم وعده داد که . با اين ممنوعيت مخالفت می کردند

  .»به خاک فرانسه جلوگيری خواھد کرد

و تصميم گرفت يک کميسيون بين المللی تحقيق در مورد نقض يسازمان ملل متحد در اجالس ژنشورای حقوق بشر 

 آغاز شده، تشکيل ٢٠١۴ سال جوالی  ١٣قوانين بين المللی بشردوستانه در نوار غزه در جريان حمله ای که از 

 و در مقياس بسيار بزرگ شورای حقوق بشر نقض گسترده، نظام مند« صادره تأکيد شده است، که ۀدر قطعنام. دھد

 به سرزمينھای اشغالی ٢٠١۴ سال جوالی  ١٣ نظامی اسرائيل از ۀی در روند حملئحقوق بشر و آزاديھای پايه 

در اين سند، قطع فوری عمليات جنگی در نوار غزه و گشايش ھمه گذرگاھھای . »شدت تقبيح می کنده فلسطين را ب

  .مرزی آن از اسرائيل خواسته شده است

 ھم سمت و سوی سياست غرب در واقعاً . افتاده است» اعمال فشار واقعی بر اسرائيل«فکر ه  اروپا نيز بۀحاديات

بايد در انتظار عمليات جديد، نه تنھا عليه روسيه، بلکه عليه آن کشورھا، از در نتيجه، . ر نمی يابديياوکراين تغ

 ھمانطور . به گروه ُکر ضد روسيه عجله نمی کنندجمله، کشورھای مجارستان و صربستان بود، که برای پيوستن

 ھيچ فعالً «در آخرين گزارش خود متذکر شده اند، » CIB CreditAgricole «که کارشناسان بانک فرانسوی 

  ...» تشنج زدائی وارد می شود، وجود نداردۀکه ژئوپليتيک به مرحل نشانه ای حاکی از اين

***  

  :يادآوری

  : در متن نوشتار حاضر، يادآوری دو مورد ديگر در تاريخ نزديک بيجا نيستعالوه بر چند مثال مذکور

، درست ساعاتی پس از پايان مراسم افتتاح بازيھای المپيک تابستانی ٢٠٠٨ در سال امريکا جنگی بود که -اولی

دست جمھوری گرجستان عليه روسيه و ه  بشريت جھان به روی آن متمرکز شده بود، بۀپکن که توجه ھم

 گرجی شھرھا و مراکز در اين حمله، نظاميان ظاھراً . مھوريھای خودمختار آبخاز و اوستين جنوبی آغاز کردج

مسکونی اين جمھوريھا را ھدف گلوله ھای خمپاره و تانک و توپخانه قرار دادند و تعداد زيادی از اھالی غيرنظامی 
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خاک ه  در اين جنگ بامريکا ۀ سريع روسيه، پوزدر اثر واکنش. قتل رساندنده آنھا و پرسنل نظامی روسيه را ب

  .ماليده شد

 با المانويژه ه  و اروپا، بامريکا خيز نئوفاشيستھای دست آموز و تحت سرپرستی رژيمھای مزدورپرور - دومی

سوی تصرف قدرت سياسی در اوکراين در اوايل سال جاری ميالدی است که ه  غنی در پرورش نازيسم، بۀاندوخت

برگزاری مسابقات جھانی فوتبال در برزيل، سرکوب مردم مناطق شرقی و جنوب شرقی اين جمھوری ھمزمان با 

را شدت بی سابقه ای بخشيد و ھمانند اسالف و اربابان خود به جنايات ھولناکی عليه بشريت دست زد که ھمچنان 

  .ادامه می دھد

ھيونيستھای مخوف اسرائيل به ھجوم نظامی  جنايات دھشتناک نئوفاشيستھا در اوکراين بود که صۀدر پشت پرد

  )مترجم. ( بزرگترين زندان باز جھان دست زدند-گسترده عليه ساکنان نوار غزه

http://www.fondsk.ru/news/2014/08/04/ukraina-kak-informacionnoe-prikrytie-dlja-

izrailskoj-operacii-protiv-sektora-gaza-28773.html  
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