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   آشکار و قانونی جنگ طلبی
به اصطالح می خواھد  ، يک گزارشضمن»  WDR -  Westdeutsche Rundfunk «  روندفونگتشهوست دوي

  .ی که از سالھای گذشته استئ به  عکسھابا استنادآنھم . داخل شدن روسھا را در اوکراين ثابت کند

 توجه کسانیمورد  شرير را به حيث دشمن  عمده دوباره کشف کردند، به يقين ۀکه اکثر رسانه ھای المانی، روسي اين

نا گفته نماند که نمايشگران اصلی  تنھا صفحات ليبرال ھای نو . قرار گرفته استتعقيب می کنند ، که که سياست را 

آگاھانه  آنھا نيستند بلکه تأسيسات و يا بنگاه ھای عمومی و قانونی  خطوط آنالين و به ھمين ترتيب فوکوس و اشپيگل

 جو و  ھای ژورناليستی مانند جستداستندر. می چرخانندنيز در ھمان راستا ھای تبليغات و يا پروپاگند را   و مھره پيچ

در واقيعت ھا و تفسيرات از جانب ديگران که مطابقت با روحيۀ دولت نداشته باشد، در زباله دان می افتد، فقط به ندرت 

د ھای داده د که  از حدود پروپاگنن را ديد که جرأت و شھامت اين را داشته باشی ھيأت تحريرگرداننده ويامی توان يک 

  .دنشده، عدول نماي

بيانات رسمی از امريکا با بزرگترين احتياط  قابل لذت بردن  و يا ھضم که که ھميشه و بار ھا ثابت شده  با وجودی

يانات دولتی  ب بسياری از ھمکاران بابا آنھم).  قتل جمعی در عراق ۀ اسلحۀدروغ در بار: به طور مثال (  .کردن است

از طرح واقعيت ھا ی برخورد می کنند و يا ئاوکراين روی کار آمده، غير حرفه ف پايتخت ي در کياکودتکه از طريق 

که قوای روسيه داخل اوکراين شدند ھميشه و بار ھا غلط ثابت شده  اخبار شايع شده و ادعای مکرر اين . می روندفرهط

خالص و خستگی ناپذير بيان و توزيع می شود  به حيث يک حقيقت با آنھم ھمين خبر غلط و شايعۀ نادرست،  مگر ست،ا

 . سد. اس. زياد نظارتگرانی مستقل اوياکم واين که .  رسانده می شودخوانندگان و شنوندگان دسترس واز اين طريق  به 

 که که متواتر در اوکراين می روند و در بارۀ اوضاع اوکراين گزارشات را تھيه و بيرون می دھند»  OSZE «. ای

 به آن  نمی کنند ه ای  مگر رسانه ھای المان  ھيچ اشاروجود عساکر روسی در اوکراين وجود ندارد،بر دی دال ھيچ سن

  ..و خاموشی اختيار می نمايند

که جايگاھش در »  WDR « از طرف پخش يک خبريک مثال جدی و به خصوص در زمينۀ تحريک و تحريف خبری

و با  انتظار  داشت با تمسک به فکت ھا»  WDR «، بود رسانه ھا قرار دادن ساير  جھت  تحت نفوذ ،کلن  است

 ٢٩ به تاريخ »WDR ۵«در صفحۀ انترنيتی . . چنان خبری را به خورد مردم بدھد انکارغير قابلو آوازی خشن 

اين خبر را . ۀ به صدا در آوردرا برای مردم ھمزنگ خطر » روسھا داخل شدند« با ادعای اين که اگست گزارشگر 
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 تحت نظارت ٢٠١۴ /١٩/٠٨که تانک ھای جنگی روسھا به تاريخ " که در زير آن تذکر رفته بود ی ئتوسط عکسھا

  . می خواستند به ثبوت برسانند. "نمايندگان رسانه ھا به سمت اوکراين حرکت می کنند

ھای نظامی روسھا رادر نور ی را که به نشر رسانده بودند از پنچ سال قبل بود که مائعکسھا: منتھا کور خوانده بودند

را به تاريخ  آن» n-tv  ان ت فو« کهیکه اسناد مذکور در يک مضمون  طوری.داد نشان می ٢٠٠٩زوس در سال  کوک

که از ھم »  Huffington Post «به ھمين ترتيب ھوف فينگتن پست .  به چاپ رسانده بود، قابل دريافت استجون ٢٩

ھمين ضمن گزارش خود،  در انترنت ، ھمکار و شريک تعاونی فوکوس است ، ينسو در عرضۀ زبان المانیمدتی بد

آنھا به طور عملی ھر يک از خانه " .داد مردم دعکسھا را  با اضافه نمودن چند عکس ديگر ، تحت اين عنوان به خور

ی از اوکراين را به خرابه مبدل ئ صد ھا تانک روسی قسمت ھا ":و در پايان عکسھا تذکر می دھند "ھا را ويران کردند

  ".  نموده اند

دگان را تحت نبا پخش گزارشات جعلی ، می خواھد خوان»  WDR «که  دگان معمولی در بارۀ ايننکه خوان بعد از اين

ھمين بود که اين فرستندۀ راديوئی با . ، شکايت کردندبيجا نمايدانحرافی و داده افکار آنھا تحريک نفوذ خود قرار 

 يک عکس از آرشيف را در عوض حاضر کردن اين صفحه اصالً ما موقع : " ح موضوع را چنين بيان می کنديحتص

 مطابق ھم باشند ،توجهمورد متن موضوعات  با وجود مواظبت ما که عکسھا و. جديد استفاده کرديم عکسھای واقعی و

عکسھای پر " مل خود معذرت می خواھيم ما از اين ع.  استمگر با آنھم يک اشتباه از جانب ما به وقوع پيوسته

ليت راعوض کردند و به جای آن عکس يک سرباز پوشيده ھمراه با يک اسلحۀ ماشيندار را به نمايش گذاشتند و ومسؤ

  :در پايان عکس اين جمله را تذکر داده بودند

  "سرباز روسی در اوکراين " 

 عکسی را غوطه خورده اند چه در کثافات اً عميق ھم بازبا پخش اين عکس »  WDR «ديده می شود که ھيأت تحرير 

  « پيرووالنوجبهکه به نمايش گذاشتند به ھيچ صورت يک سرباز روسی را در اوکراين نشان نمی دھد بلکه اين عکس 

Perewalnoje  « ،که  تازه طوری. تعلق داردکه در کريمه است»WDR «قرار "  نيست آنھم ،به موضوع اشاره داده

  . مارچ ھمين سال از آنھا خريده شده بود٢١ظف ھستند، اين عکس  به تاريخ و که جھت عکاسی میأتگزارش ھي

مينه، فرستنده تصميم به يک ز بعد از چندين مرتبه شکايت در ، که متوجه بودند، خطور نمودهیاين ھم به ذھن خوانندگان

 Hermann«را سکو خود ھرمن کراوزه  گزارشگر مۀشکل تغيير يافتۀ سومی می گيرد که در آن عکس باالی تن

Krause «،  وی. او. اس.ا(  که ایمتھورانه یاين گزارشگر از طريق ادعا. پخش می کند  .Asow ( قطعات بدنام

  . می جنگند، برای خود نامی کمائی نمائی نمود، مشترکاً گارد ملی مردمیاز  جانب داری همتشکل از فاشيست ھا ب

  

  :تبصره 

» WDR «با وجود آن.  ھا ندارندآنند که روسھا در اوکراين داخل شدند مگر حتا يک عکس ھم از ورود ادعا می ک، 

استفاده شده است و سند  به حيث  »WDR «" اکتويلی اشتوند"عکس کوکزوس ھنوز ھم در شام سه شنبه در پروگرام 

  .عی که تمام ديواراطاق رسانه را پر نموده بوديآنھم در يک سطح وس

  

  :رجمافزودۀ مت

 و ھمسو با از آن جائی که در جريان دھه ھای اخير، رسانه ھای رسمی بار ھا و بارھا، دست به مردم فريبی زده

جنايتکاران پنھان در اتاق ھای جنگ، دست شان به خون بيگناھان آلوده است، خبر فوق از آن جھت زياد تازه و دور از 
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، ی ماند، تنھا به تھاجم نظامی محدود نمحاضرليستی در قرن گذشته و انتظار نيست زيرا ھمه می دانيم که تھاجم امپريا

  . و داردتالش قدرت ھای غربی به منظور سياه را سفيد نشاندادن ھمه وقته وجود داشته بلکه در کنار ساير زمينه ھا، 

انه ھاست به آنچه آنچه در اين گزارش دارای اھميت و فراگيری است دقت خوانندگان و شنوندگان و درکل مخاطبان رس

داستان فوق نشان می دھد که وقتی مخاطبان رسانه ھا، در . از طرف رسانه ھای رسمی به خورد مردم داده می شود

عمل پای پيش نموده دروغ رسانه  ھا را افشاء نمايند، آنھا با تمام پرروئی مسلکی که دارند ناگزير اند حد اقل به 

ابل شان انسانھائی وجود دارد که می توانند بينديشند و حاضر نيستند تمام آنچه را بپذيرند که در طرف مقبند صورت نيم 

  .قبول نمايندرسانه ھای امپرياليستی به خورد شان می دھند، 

اھد بسازد اين که چنين تشبث و يا مقاومتی تا چه حدی می تواند سيستم رسانه ئی را در دنيائی که امپرياليزم می خو

 زياد بدان خوشبين بود، مگر قدر مسلم آن است که با چنين دقت و تشبثی، رسانه ھا ھم نمی تواناصالح نمايد، نمی 

  .توانند در روز روشن سياه را سفيد جلوه بدھند

دان تاريخ را از گريبان ابرخورد فعالی در بين ما افغانھا نيز به وجود آمده، دست حقه بازان و شيبه اميد آن که چنين 

  .يممردم کوتاه نمائ

  .م. ن

 

  


