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  موسوی

  ٢٠١۴ سپتمبر ٢۵

  

  امپرياليستیو سکوت رسانه ھای » البغدادی«مرگ 
وپای غربی، خيلی  در ار ساعت يک شب به وقت تورنتو بود که يک تن از ھمکاران پورتالحوالی سپتمبر۵به تاريخ 

موتر خبر کشته شدن در » Info-Radio«خبری کوتاه اطالع داد که ھنگام حرکت به طرف وظيفه، از طريق راديوی 

را شنيده است و پيشنھاد داشت که اگر نخوابيده باشم، بھتر است در قسمت تھيۀ »  اسالمیامارات«خليفۀ » البغدادی«

  . کاری انجام دھم،خبرآن

 توانائی الزم در انجام چنان يک جانب وظيفۀ تھيۀ اخبار برای پورتال را به عھده ندارم و از جانب ديگربرای من که از 

وعده دادم که پيشنھادش را به   را نيز در خود نمی بينم، پيشنھاد غير قابل اجراء تلقی شده، برای اطالع دھندهمھمی

  . اخبار خواھم رسانددوستان و ھمکاران گرامی بخش تھيۀ

 ھم در ھمان زمان و ھم فردايش کوشش نمودم تابرای مطالعۀ ، وجود چنان وعدۀ به اصطالح سرخرمنی، خودبا

 عثمان« در زمينه نيافتم، به ناگزير قضيه را با ھمکار جديد ما آقای یبيابم که با تأسف مطلب  در آن باره  چيزی شخصی

، تا در زمينه در  اطالع داده از ايشان تقاضا نمودم،ته اندکه در تھيۀ اخبار بين المللی به مدد پورتال شتاف» حيدری

صورت امکان چيزی تھيه بدارند تا از يک جانب خوانندگان عزيز پورتال را در جريان قضايا قرار داده باشيم و از 

  .آن ھمکار گرامی نيز بی پاسخ نمانده باشد» فرمايش«طرف ديگر، صدا و بھتر است نوشت

زير عنوان در ذيل می آيد،  را، شما در گزارشی که لينک آن عثمان حيدریامی ما آقای ماحصل تالش ھمکار گر

  :خوانده ايد» کشته شد" خليفه البغدادی"«

http://www.afgazad.com/Gozaaresh-Haa/090714-F-OH-Albaghdaady-Koshta-Shod.pdf 

آنچه در تمام اين قضيه بيشتر از ھمه چيز جلب توجه می نمايد، سکوت مرگ تمام رسانه ھائی است که معاش ساليانۀ 

انگليس » ۶. آی. ام«و » ای. آی. سی«، به خصوص شان را در پوشش اعالنات تجاری از نھاد ھای استخباراتی غرب

 که گذشته دريافت می دارند؛ سکوتی که نه تنھا ھيچ يک از آنھا خبری با چنان اھميتی را» اتون«و ماشين جنايت افروز 

به بھانۀ از شورای امنيت و فيصله ھای چندی در مورد عملکرد ھای وی، امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاء 

وئی، اتحاد جنايتکارانۀ جديدی را بر حسب رسانه ھای نات» شماره يک فعلی جھان«مبارزه عليه وی به مثابۀ دشمن 

جھت سرکوب خلقھای منطقه سازماندھی می نمايند، به صورت مطلق انعکاس ندادند و با توطئۀ سکوت از کنار آن 

از سايت مربوط به راديوی نامبرده حذف نيز گذشتند، بلکه تا جائی که تحقيقات بعدی دوستان نشان داد، متن خبر را 

  .نمودند
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ی امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکايش در ناتو و خارج از آن تنھا به حذف آن خبر محدود نمانده، سياست رسانه ئ

 پنتاگونی در اقصا نقاط جھان، حتا به نام -رسانه ھای ناتوئیاز بلکه از ھمان تاريخ به بعد، شما نمی توانيد در ھيچ يک 

ان قد و قامتی در دھشت افگنی و ترور انسانھا وجود داشته و نه  نيز برخورد نمائيد، تو گوئی نه فردی با چن»البغدادی«

اين که علت چنين سکوتی در قبال آن فرد و جانشين وی چيست و چرا رسانه ھای . ھم می تواند وجود داشته باشد

خته می  به چنين سکوتی دست يازيده اند، موضوعی است که در اين مختصر بدان پردادر کلو تابعين آنھا امپرياليستی 

تا جائی که من . شود، اميدوارم کاستی ھا و نقايص آن را ساير ھمکاران قلمی و خوانندگان عزيز پورتال، مرفوع بدارند

  :فکر می نمايم، اين سکوت می تواند بر مبنای داليل آتی استوار باشد

 و وی را ھمه کاره و  »ادیالبغد«د ھای گستردۀ رسانه ھای امپرياليستی و تابعين آنھا در مورد شخص  پروپاگن-١

م وی به مثابۀ عامل تخويف ميليونھا انسان دربند  آن گذشته از ناازسمبول خشونت و کشتار بيگناھان معرفی داشتن و 

ن ستو» البغدادی«ورده بود که گويا ائی که با موضوع سروکار داشتند، به وجود آھذھنيتی را نزد تمام آنسود جستن، 

بوده، به جز وی چيز ديگری نمی تواند »  اسالمی عراق وشاماتامارات«  رۀ به اصطالحفقرات، محور و ھمه کا

چنان فردی آنھم در نھادی که بر روی يک شدن  بر مبنای چنين پروپاگند ھائی، مبرھن است که کشته. وجود داشته باشد

 ضرورت اينھمه کش و فش امپرياليزم فته و استوار است، خود می تواند به معنای ختم غايله تلقی شده، ديگراي فرد بنا

بر ھمين مبنا رسانه ھای امپرياليستی و تابعين، در يک حرکت ھماھنگ که به يقين از طرف نھاد . را زير سؤال ببرد

، بردن نام وی را ممنوع اعالم به آنھا ديکته شده» ۶. آی. ام«و » ای. آی. سی«ھای استخباراتی غرب به خصوص 

در جھت تکذيب آن خبر، نام وی را ھا يم که اخبار کشته شدن نامبرده غلط می بود، حد اقل رسانه ورنه گير. داشته اند

  .به کار می بردند

به حيث يک زندانی سابق در زندان و شکنجه » البغدادی« با استفاده از نام  امپرياليزم جنايتگستر امريکا که در آغاز-٢

و خاطر ميليونھا انسان خاور ميانه خوف و ھراس از وی را ايجاد ، ضمن آن که می خواست در ذھن »ابوغريب«گاه 

 امپرياليزم جنايتگسترامريکا در جلسۀ رسمی کنگرۀ آن کشور، از سرنوشت لوی درستيزنمايد و از جانب ديگر، وقتی 

 که منافع امريکا را به خطر انداخته، وی اظھار بی اطالعی خويش را اعالم داشته و حتا از اين که چنان دشمن مخوفی

ونه و چه زمانی از زندان رھا گرديده به چشم تمام اعضای کنگره در ظاھر اما در اصل خلقھای سراسر جھان خاک گچ

 ۀپاشيد، عدم ارتباط آن کشور را با وی به خورد جھانيان بدھد، شايد اصالً فکرش را ھم نمی کرد که اين تالش مذبوحان

ت افراد از جان گذشته و فداکاری که در رسانه ھای الترناتيف با ھم تشريک مساعی می کنند و پورتال به ھمآنھا 

 دری و پشتو یدر بين تمام رسانه ھای الکترونيکی که به زبانھابه مثابۀ يگانه رسانه »  آزاد آفغانستان-افغانستان آزاد«

، با پخش عکس جلسۀ مشترک يک تن از جنگ افروز ترين  ناکام مانده، از ھمکاری آنھا برخورداراست،نشرات دارند

را و شرکاء آنھا » البغدادی«، با »سناتور مک کين«و نمايندۀ مستقيم جناح جنگ طلب سرمايۀ نظامی امريکا يعنی 

 که توسط امپرياليزم یچيزی نيست به جز عده ای از سربازان مزدور» داعش«نموده، اين واقعيت را که رسوا 

، تقديم خلقھای امريکا و شرکاء سازماندھی و تسليح شده، چون سگان ھاری به جان مردم انداخته شده اندجنايتگستر 

. در رسانه ھا اباء بورزند» قھرمان قبلی شان« ديگر از بردن نام یجھان نمود، باعث شد تا امپريالزم امريکا و شرکا

، در طی زمان با برداشتن نام وی، در لتيده استآنھا می خواھند با اين سکوت، به خصوص اينک که وی به خاک غ

  .کتمان نمايند» داعش«رانۀ خودشان را در ايجاد اواقع نقش جنايتک

و ارتجاع دريافت داشته و م و کمک ھای سخاوتمندانه و سرشاری که از طرف امپرياليز» داعش« ترکيب درونی -٣

 ظاھر قضيه ھر طوری که جلوه کند  جود داشته و دارد،و نھاد ھای استخباراتی و» داعش«پيوند ھای عميقی که بين 

ھا با نھاد ھای استخباراتی به وجود » داعشی«مگر در واقعيت امر به نحوی احترام متقابل و اخوت اسالمی نه تنھا بين 
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اتباع ايجاد کرده، » خليفه«، رابطۀ سخت عميق بين افراد و نيز قسمی که ديده شد» داعش«آورده است، بلکه در درون 

گذشته از اين .  نام گرفته شود شان بعد از مرگ به سبکیۀخليفاز نمی توانند انتظار داشته باشند که » خليفه«و پيروان 

» داعش«و افتخار بدان عمل، به صورت غير مستقيم تخم ھراس را در ذھن بقيه افراد» البغدادی«پروپاگند برای کشتن 

  .ه، ھريک را به فکر نجات جان خودشان و بيرون شدن از صحنه می اندازداز امپرياليزم و بدقولی ھايش نيز کاشت

ناز و نوازش ھمه اگر به خطاء نرفته باشم، فکر می کنم يکی از داليلی که کشور ھای امپرياليستی غرب، بعد از آن 

د و عکس آن اينک ، از خود نشان دادنھای اولی ھنگام اعزام آن نيرو ھا به ترکيه و اردن و از آن طريق به سوريه

عزام شدگان به کشور ھای مبداء بگردند، در ھمين نکته نھفته اقانون به دنبال قانون وضع می نمايند تا مانع برگشت 

است، چه کشور ھای غربی با اتخاذ چنين سياستی که در ظاھر خود را نگران از امنيت کشور ھای خودشان نشان می 

با امپرياليزم از » اخوت« آن افرادی بگردند که ديگر اعتماد شان را نسبت به دھند، در عمل می خواھند مانع بازگشت

 ، از آن جائی که نيروی بومی برایواضح است که در چنان صورتی.  و می خواھند ميدان را رھا نماينددست داده اند

ر ديگر طشت رسوائی آن از بام پيشبرد اين جنايات در اختيار امپرياليزم قرار ندارد، تمام رشته ھای شان پنبه شده، با

  .می افتد

نيز تلقی گردد، » داعش«که می تواند در نفس خود به مثابۀ اعالم حاکميت تک نفری » البغدادی« اعالم کشته شدن -۴

نداشته و به » داعش«به خودی خود ضرورت تشکيل چنين جبھۀ وسيعی را که در واقعيت امر ھيچ ارتباطی با سرکوب 

، زير سؤال ببرد، به ھمين اساس امپرياليزم جنايتگستر امريکا و  به وجود آمده استرژيم اسد ھدف سرکوب خونين

» البغدادی« رسانه ھای وابسته به خود وضع نموده اند، می کوشند تا کسی از کشته شدن رشرکاء با سانسور شديدی که ب

  .چيزی نشنود

 اين امکان ءبه امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاکه آن گذشته از » البغددای«سکوت و در ابھام نگھداشتن مرگ  -۵

» بن الدنمرگ «پروپاگند انسان استفاده نمايند و در وقت الزم به مانند  را می دھد، تا از نام وی جھت تخويف ميليونھا

» ی عراق و شامامارات اسالم«، نياز آنھا به معرفی رھبر و خليفۀ جديد برای خويش بسازند بينی خميری ديگریاز آن 

  . نيز از بين می برد،و کوھوارۀ جنايات شان را به وی نسبت دادن

، قادر را کتمان نمايندوی و اسم جانشين » البغدادی«ه شدن ت فکر می کنند اگر کشءامپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکا

جلو گيری نمايند، مگر » غددایالب« و » سناتور مک کين«افتضاحاتی از سنخ تکثير عکس مشترک از  تا  شدخواھند

  . اين را کور خوانده اند

ھمان طوری که پورتال باز ھم در بين رسانه ھای منتشره به زبانھای دری و پشتو، برای نخستين بار اسم جانشين 

را افشاء نمود، تالش خواھد ورزيد تا در ھمکاری نزديک با ساير رسانه ھای بديل، عکس مشترکی از آن » البغدادی«

  .فروز ناتو را نيز منتشر بسازداجنايتکار با نمايندۀ ديگری از ماشين جنايت 

اين جنگ به ھمان سانی که برای امپرياليزم در ابعاد تازه ای آغاز يافته است، برای رسانه ھائی که نمی خواھند دست 

  . ھمان ابعاد آغاز يافته استباز بگذارند، دررا  رسانه ھای امپرياليستی اعم از ناتوئی، تابعين و خارج از ناتو

  


