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   حميد بھشتی: ازرگردانب

 ٢٠١۶ جنوری ٢۵
  

 شورشيان معتدل
  توجيه برای جنگ افروزی و فروش جنگ افزارۀ زمين

 و حاکميت غرب سر سازش امريکا که با اروپا، ئیدر مورد نيروھا و حکومت ھا» معتدل«ارزش گذاری به صفت 

 و در ميان اين شورشيان ھر گروھی که از  داشته باشند چيزی نيست که فقط در مورد شورشيان سوری مطرح باشد

 معتدل خوانده می ًتصميم گيری ھای غرب پيروی نمايد و مطابق انتظارات و در راستای منافع غرب عمل کند، طبيعتا

بين المللی با منافع غرب ھمراھی کرده و از ۀ  نيروھا، حکومت ھا و بازيگران مؤثری که در عرصعالوهه ب. شود

رھبران غربی پيروی کنند به صفت معتدل توصيف می گردند و اين فقط از جانب سياستمداران صورت نمی گيرد، 

برای مثال در جنگ ايران و . ارد گذشته ای به قدمت استعمار د،بلکه به گونه ای وسيع به ويژه در روزنامه نگاری

 و حتا  لگماينه، زود دويچهالمانی زبان از جمله فرانکفورتر ا مھم ه ھایعراق در ميان روزنامه ھای آن دوران روزنام

 مرتب در مقاالت، گزارشات و تفاسير خود عربستان سعودی و کشورھای نوی سوريشه سايتونگسويسی ۀ روزنام

  .لگی به ھمراھی با غرب از عراق در اين جنگ حمايت می کردند معتدل می خواندندمجاور خليج فارس را که جم

   شورشيان معتدل و داعشۀ در مقايسLattofکاريکاتوری از       

jpg.12723_gal/upload/org.int-tlaxcala.www://http  
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لمانی زبان که در جنگ ايران و عراق برای وصف عربستان سعودی و شيخ ا ه ھاینشانی برخی از مطالب روزنام

.نشينان عرب از واژه معتدل استفاده کردند  

 

SZ, 23.Sept.1980 „Iraker bombardieren …“  

NZZ, 25. Sept 1980 „Andauernde Kämpfe“  

NZZ, 18. Mai 1982 „Die Golfstaaten unter …“ 

FAZ, 25. Mai 1982 „Teheran meldet die …“ 

NZZ, 27.Mai 1982 „Iranischer Sieg in Khorramshahr“ 

NZZ, 28. Mai 1982, 1) „Nahöstliche Besuche in …“ 

NZZ, 28. Mai 1982, 2) „Nach dem iranischen …“ 

  

 ٢٠١۶ جنوری ٢١لمان ا اول ۀبرگرفته از شبک

-Bundestagsabgeordnete-fragt-utenschoenB-Klaas/sendungen/3extra/de.ndr.daserste://http

html.10702extra,Syrien-in-eigentlich-wir-machen-Was  

 نشانی جايگذاری ويديو با زيرنويس فارسی

>iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/qOXhyVuhUrw" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe 

 

  :ی ديدن ويديو روی لينک ذيل کليک کنيدبرا
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