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 ٢٠١٥ ی فبرور١٥

  

  م؟يب نخوري دروغ، چگونه فرۀن و رسانياوکرا
   :شگفت آوردگاهيپ

در . وتوب استي منتشر شده در یدئوي در ویميجشل کولن روزنامه نگار آزاد بلي می گفته ھاۀر ترجميمتن ز

 یري گیل کمبود وقت پي به دلین منتشر شده، ولي در رابطه با بحران اوکرای ھنر و مبارزه مقاالت متعددۀگاھنام

 از یجو کنم تا چشم انداز روشن و  را جستی خواستم منابعی م . مھم جھان دچار توقف شدیدادھاين بخش از رويا

ت ي از وضعیار روشنيدئو چشم انداز بسين ويشل کولن در ايل مينجا تحليدر ا. ارم قرار دھديع را در اختيوقا

د واقع يز مفي مبارزه ن  ھنر وۀ گاھنامی خوانندگان احتمالین متن برايم ادواريام.  گذاردیش مين را به نماياوکرا

  .گردد

  ید محويحم 

   

 خودمان را یني خواھند که ما فراتر از نوک بی زنند، رسانه ھا در واقع مین با ما حرف مي اوکراۀ درباریوقت

ن روزنامه نوشته شده ي به عنوان مثال در ام،ي روز مطلع شویدادھاي خواھند ما از روین معنا که تنھا ميبه ا. مينينب

ن معنا ي، به ا»ن يگر صادق در اوکرايانجياروپا م« جه، يدر نت. »دان ي مای خرابه ھایگر صادق رويانجياروپا م« 

ن علت که تظاھرات و سرکوب به ياالت متحده، ناگھان واکنش نشان داده اند، به اين اي، اروپا، و به ھمچنیکه گوئ

ش در اروپا يش از پي که مردم را بین کشورھائيم که اي کنیا واقعاً فکر مين است که آيپرسش ا. ته استوسيوقوع پ

ً در حال افزاين فقي بۀ که فاصلی کشانند، به شکلیاالت متحده به فقر ميو در ا ا واقعاً يش است، آير و ثروتمند دائما

 مردم یستي شوند و تنھا به گسترش بھزیبشر دوست م روند ناگھان ی به خارج مین کشورھا وقتي که اديباور دار

ً از يم، باي ببریم به اصل ماجرا پيله، اگر بخواھ درک مسأی کنند؟ برایآنھا اقدام م ی برای و دموکراسیبوم د دائما

 یزي آن بوده چۀزي که محرک و انگی منافعۀن جنگ درباريا در مورد اين مورد و يا رسانه در ايم آيخودمان بپرس

ان دارد ي که جریک را مطرح نکنند، درک منازعاتيژي و ستراتی که موضوع منافع اقتصادیشته اند ؟ تا زماننو

د يمسائل را با. ز ناممکن خواھد بودياالت متحده نين درک نقش اروپا و اي ما ناممکن خواھد بود، و عالوه بر ایبرا

 ھا و یريم گي به تصمیدادھائين روي که چنکردصورد تي قرار داد، و ھرگز نبایداً در دراز مدت مورد بررسياک



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 ھستند که از مدت ین موارد، مداخالت و خشونت ھائي باشد، بلکه تمام ایق مربوط مين دقاي در آخری آنیواکنش ھا

  . شده بودندیزيش برنامه ريھا پ

ا ي باشد و ید، چه دولت خوبت نکنياالت متحده تبعي، اروپا و ای که از نظام نئو استعماری در واقع ھر کشور مستقل

 کشاند و ی وابستگۀد به عرصي را باین است که ھر کشور مستقليرا موضوع مھم ايز.  نداردیتين موضوع اھميبد ا

االت متحده و ين برنامه در دراز مدت حل خواھد شد، ايا. د سرنگون کننديت نکرد، کشور نافرمان را باياگر تبع

 موفق خواھند شد، ی دانند به چه شکلیمداخالتشان را به فرجام مطلبوشان برسانند، نم توانند ی می دانند کیاروپا نم

م ي سر و کار داریدادھائين است که ما ھمواره با رويم ايد بداني که بایموضوع مھم. روھا داردي به توازن نیبستگ

  . شده استیزي دراز مدت برنامه ریکه برا

 ۀن مرحلي نخستی، وقتیوگوسالويدر . مياد کنيم از مداخالت ناتو يوان تین موضع، در واقع، ما مي درک ای برا

:  شوم یادآور مي به نقل از او رد،ي گیجه مي کل ناتو بود، نتهافت، سولونا که در آن دوران فرمانديان يجنگ پا

 ین جا ميدر ا. »نده به کار بسته شود ي مداخالت آی تواند به عنوان الگو برای می به دست آمده در بوسنۀتجرب«

 که ناتو یل کردن ناتو به ژاندارم تمام جھان ھستند، در حالي دانستند که در حال تبدیمانان ميم که سولونا و ھم پينيب

م که چرا به ناتو به يد بدانيجه بايدر نت.  بودی شورویستيالير سوسيد اتحاد جماھي در مقابل تھدی دفاعیه اياتحاد

  ھستند ؟ازمند يعنوان ژاندارم جھان ن

د از منطقه اش خارج شود، در يناتو با« ند ي گویاالت متحده مي ارتش ای سه کار شناس اتاق فکر١٩٩٣مبر در سپت

  » کار خواھد شد ین صورت ناتو بير ايغ

م که ناتو در چه ي ببریم پيدر واقع اگر بخواھ.  بودی به اصطالح دفاعیه ايرا ناتو اتحادي شگفت آور است، زیليخ

ن نوشته و در يش از اي که پیشل کولن به کتابيم(ن کتاب ين مضوع را در ايا.  خدمت گرفته خواھد شد بهیکار

 مداخله در سه جھت آماده یکه ناتو خود را برا: نوشته ام )  دھد ی صفحه نشان می کند و رویدست دارد اشاره م

ن جھت، يانه به عنوان دوميو خاورم ايبين جھت، الجزائر و لين و گرجستان به عنوان نخستياوکرا:  کند یم

  .ن جھتي به عنوان سومیقائيفرا یا کشورھاي جھان سوم مثل افغانستان یکشورھا

 یه قدرتيروس. ب استيک رقيه يروس.  باشدیه مرتبط مي روسۀن به محاصريز به ھمچنين نين موارد، اوکرايتمام ا

» ر جھان ي تسخی ناتو در پ– یمونوپل«گر به نام يب دک کتايدر .  کندیاالت متحده مقاومت مياست که در مقابل ا

 ی عھده دار شدن نقش ژاندارم آماده مین معنا که ناتو خود را برايبه ا. ، نوشته بودم٢٠٠٠منتشر شده در آغاز سال 

. رد بید به سر ميران که در تھديافغانستان، ا... خواھد مداخله کندیکند، و مشخص کرده بودم که در کدام کشورھا م

ن ؟ به يچرا اوکرا. ز مشخص شده استين ني در ھمان زمان اوکرایول. وستير افغانستان سال بعد به وقوع پيتسخ

ف ي تضعیاالت متحده و اروپا براي است که این قطعه ايدر واقع اوکرا... گازیک، و داالن لوله ھايژيل ستراتيدال

  .رنديل خودشان بگوند، و تحت کنترل کني خودشان تبدۀداً به مستعمري خواھند اکیم ه يروس

 ینسکيف برژيگنيبين فرد زيم، ايشتر بخوانيد آن را بي بای نوشته شده ولین موضوع توسط فرد پدر سوخته ايا

 در ١٩٩٨ یگ گردھمآئياالت متحده، او در ي ای نئو استعماریاست ھاي سیژ براين ستراتي بزرگتریعني. است

 را ی اساسین موضوعياوکرا. ا نخواھد بودي اورآسیه امپراتورين روسيوکرابدون ا« : د ي گویاالت متحده ميا

ک يک و ين دموکراتيک اوکراين ي بیستي بایاگر غرب م« :  دھد ی ادامه مینسکيو برژ» . دھدیل ميتشک

 یعني»  شما دخالت داشته باشدیريد در موضع گيک نباي دموکراتین مستقل دست به انتخاب بزند، سنجه ھاياوکرا

در . رديه بگين را از روسيس متحد شود تا اوکراي با ابلی تواند حتین معنا که غرب ميبه ا. هيدر رابطه با روس
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پرسش ...ا نشدهي، و ھر جنگ اعالم شده یگريا ھر کشور دين و يدر مورد اوکرا. ن استي ھمیاديواقع، موضوع بن

م که ين گفتيش از ايک پيژي در مورد منافع ستراتک کدام است ؟يژي و ستراتیمنافع اقتصاد: ن است يھمواره ھم

 ۀف و محاصريجه ھدف تضعيا، در نتيک در اروپا و آسيژي و ستراتی اقتصادۀيجاد اتحادي این براي از پوتیريجلوگ

  .ه استيروس

 یم وجود دارد و یشرفته ايع پين صنايرا در اوکرايز. االت متحده مھم استي اروپا و ایز براي نی منافع اقتصاد

 ۀ بوده و طعمیار غني بسین کشاوري زمین در حال داراياوکرا. ش دھدي را افزایتي چند ملی شرکت ھاۀطريتواند س

 یل لوله ھايک به دليژيک کشور ستراتي ین حالين در عياوکرا.  خواھد بودی مواد غذائی شرکت ھای برایخوب

 ی چرا به ما نمیول. خواھند به تصرف خود درآورند یاالت متحده ميده که اروپا و ايار ورزي کار بسیرويگاز و ن

خاطر ه ند که جنگ تنھا بي گوی در واقع چرا نمیعنيک است؟ يژي و ستراتیک رقابت اقتصادين ي ایرآند که يگو

 یده شده است، وقتي و چی کپی دولتیه ھايانيگر که بي دیگر، مثل روزنامه ھاي دۀک روزناميدر . پول بوده است

ع ي از وقایشين نماي چنیول.  سرنگون شد، نوشته بودند که مردم انتخاب کردندViktor Ianoukovitchچ ياکونوويا

 کنند، خوب اتحاد تمام مردم است و شرورھا یف ميداستان خوب و بد را تعر.  کندیما را به جھان وسترن منتقل م

ن ي داند که این مي مسائل اوکرایق رويقدبان ديھر د. ستين شکل نيت به اي واقعیول...ش ي و رفقایکتاتور منزويد

بر . ن غرب و شرق و مرکز کشور، و مناطق مختلفيم شده است، بي تقسیاسي و سی، مذھبیخيدگاه تاريکشور از د

 دانم، ژان ی که من می، تا جائميجن در بليه و اوکراين روزنامه نگار کارشناس روسيست که بھتريحسب اتفاق ن

 یه حرف مي از روسیطور کله ن و بينم که از اوکراي بی من رسانه ھا را میفت وقت گیاو م. ه استي شوویمار

ً پرت و پال از ایزنند، شگفت زده م ً با اطالعات سر و کار يشتر براين بي شوم، واقعا شان ممکن نبوده، و ما واقعا

  .ميندار

 یخبگان فکر من از یبخش. م شده انديقسن متحد ھستند، در واقع نخبگان ھستند که تيند تمام مردم اوکراي گوی میوقت

 یاالت متحده مين نخبگان منافع را در مناسبات با اروپا و اي از ایگريه بھتر است، بخش ديکنند که مناسبات با روس

ن يت نخبگان را از بين شکاف بياست که ا م در رابطه با مردم، به نفع مردیلو. ستنديجه نخبگان متحد نيدر نت. دانند

ستم ي و سی کاری، بی اجتماعیدست آوردھا ن رفتن يشان، و از بيط درآمدھاون از سقيمردم اوکرئ . ببرند

ن ياست صندوق بي دولت حاکم که تابع سین گونه از سوي و به ھم  برندی که سر کار آورده اند رنج میبزھکار

جه به نفع مردم غرب و يدر نت.  کنندیشان را پر ميب ھاياست غرب است که خالف منافع مردم جي پول و سیالملل

را يز.  کنندی حرکت نمین چشم اندازي چنی به سویول. ان ببخشديت پاين وضعين خواھد بود که به ايشرق اوکرا

 ی گرءکس افشايليکيدر و. ستيش ني بی کنند، حرف پوچی مین معرفي که به عنوان مدافع مردم اوکرایاستمدارانيس

ر يده شده، به مالقات سفيد برگزير جديموشنکو که حاال به عنوان نخست وزي تر سابقينه شد، وزين زمي در ایھائ

م ي کنیارانه ھا را قطع مي، ی اجتماعیم تمام دست آوردھاي وگفته بود که ما اگر به قدرت برس االت متحده رفته بوديا

  . نخبگا ن بودی خوب برای از مھره ھایکيدر واقع او . م کردي خواھیبرال را جارياست نئوليو خالصه س

ن ين، اي مستقل، مانند دولت اوکرای دولت ھایند، در مورد سرنگون سازي گوینمما ن آنچه را که به يعالوه بر ا

 یميار قدي بسیستين سنت فاشيدر اوکرا.  سازدیست ھا آلوده مين نوع فاشياالت متحده خودش را با بدترياست که ا

ھود و ين حزب نژاد پرست، ضد يا.  کردیتلر ھمکاريست که با ھ ایک حزب نازيوجود دارد، حزب ازووبودا، 

 ی میون معرفيسين است که در رسانه ھا به عنوان اپوزي از متحدان مھم غرب دراوکرایکين حزب يا. ره استيغ

  . باشدیاالت متحده و اروپا ميست و در اتحاد با اين حزب فاشيند که اي بگوید به روشنيرا با نيا. کنند
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 دست یاالت متحده برايم که ايري گیجه ميم و نتيني بین مي اوکرایست ھاين را در کنار فاشير مک کين تصويدر ا

خود راه ه  بیمين ھا بيدن خود با بدتر از آلوده کری باشد، حتی که مزاحمش می دولتی سرنگونی به اھدافش برایابي

  . دھدینم

ک يژيسترات ی بلکه در متن جنگم،يستيه مردم نيا علي یا براي، ی دموکراس هيا علي یجه ما در متن مبارزه برايدر نت

  .ل کندي خود تبدۀه است تا آن را به مستعمرين از روسيم که ھدفش گرفتن اوکرايھست

برال را به کار خواھند ي و نئولیاست ضد اجتماعي س  خواھد داد؟یل کنند، چه روين را به مستعمره تبدياگر اوکرا

ن يامد اي شوند و پی محکوم می کاریب هش بيش از پي بیرزا در کشاويع و ين در صناي اوکرایجه اھاليدر نت. بست

ن يھمه در ا.  خواھند شدليب کارگران اروپا تبديدا کردن کار مھاجرت به اروپا خواھد بود، و به رقي پیت برايوضع

ار خواھد گرفت و ي کار ارزان را در اختیروي که نیتي چند ملیجز نخبگان و شرکت ھاه جا بازنده ھستند، ب

  .ش تصاحب خواھد کرد ای کشاورزین ھاي گاز و زمۀن را با تمام لولياوکرا

ن، به گزارشات ي اوکرایادھادي درک روی کنم برایم، فکر مي ھستیگانه اي یويجه ما ھمواره در سناريدر نت

ل يند مشکل به دلي گویحاال به ما م. ميريد چشم انداز جامع را در نظر بگيه کرد، بلکه بايد تکيروزمره نبا

االت ي داده است، ای چه رو٢٠١٤ امروز در آغاز یول.  برود اوضاع مرتب خواھد شدیچ است، وقتياکونوويا

 آنھا ۀن دولت ھمين ايب. سرنگون کنند ند و ونزوئال را ليه، تاين، سوري کنند دولت اوکرایمتحده و اروپا تالش م

، کار، آموزش و بھداشت را ین خدمات اجتماعيم که بھتريني بی ندارند، به عنوان مثال ونزوئال را میکسانيارزش 

  . باشدیاروپا ماز  فراتر یلي گذارد که خیار مردم ميدر اخت

ل ي خود تبدۀ خواھند جھان را به مستعمریاالت متحده و اروپا ميل است که اي دلنين جنگ ھا به ايجه تمام ايدر نت

مشکل . ستندين رھبران ني دست بردارند، مشکل ایاسيا آن رھبر سين رھبر و يد از اتھام زدن به ايپس با. کنند

  . باشدی آن میمانان اروپائياالت متحده و ھمپيا

 دولت یدر دراز مدت ھدف سرنگون. مي ھستیگانه اي یويھمواره در سنارم، ما ي درک کنیخوبه د بيروش آنھا را با

ست ي با احزاب فاشی از دولت، اتحاد حتی کردن بخشیداريخر.  کنندی خواھند فرمانبرداری است که نمی مستقلیھا

  .که بتوانند کشورشان را بفروشند

ن، و ي در اوکرایان نازي شدن به شبه نظامهه، آلودي، سورايبيموضوع مھم آلوده شدن غرب به القاعده است، در ل

 کند مؤثر واقع ی که مقاومت میمي رژی سرنگونی که بتواند برایله ايھر وس...سمي به ترورنخالصه آلوده شد

  .شود، موجه خواھد بود

ارد ورا ک کننده يا عناصر تحري شوند، یار مي کنند و آتش بی موجود استفاده می ھایتيا از نارضاين يعالوه بر ا

  . کنند تا کشور را به ھرج و مرج بکشانندیکار زار م

ک مختلف يژي تصاحب مناطق ستراتی تعلق دارد که برای جنگ ھائۀن، به مجموعيه اوکرايد دانست که حمله عليبا

  .ان دارديدر جھان جر
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 یتحاد و ھمبستگافع مردم در انم.  باشدیک گروه نخبه ميست، و تنھا به نفع يکس ن چي به نفع ھین جنگ ھائيچن

 به ین امريچن. نندي را تدارک ببی سازنده اۀ مناسب و برنامیاسي باشد که رھبران سی و مشکالتشان م  مسائلیبرا

  .ستياالت متحده و اروپا نيچ عنوان جزء اھداف ايھ

  م؟ي ھا باور کنونيزيو و تلوي رادیغات پوشاليد به تبلي بای دانم تا کی کنند، و نمی را مطرح نمیادين منافع بنيا

   

   و مبارزه  ھنرۀدر گاھنام

  ن تونل زدير اوکرائيچگونه ناتو ز  ینو چيو ديمانل

   ھنر و مبارزهۀگاھنام

  ٢٠١٥ یبرور ف١٤

  دئويعنوان و آدرس و

Michel Collon : Ukraine et médiamensonges, comment ne pas se faire manipuler?   

qs4CIHh6uTp=v?watch/com.youtube.www://https  

 


