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 Political  سياسی

  
 par Thierry Meyssan - ميسان يری تی

  حميد محوی: برگردان از
 ٢٠١٦ می ١٩

  

 مدرن نظامی تبليغات آوری فن
Les techniques de la propagande militaire moderne 

 در تبليغات اين، وجود با .کند می برابری بشری جوامع قدمت با آن قدمت و بوده طوالنی ای پيشينه دارای غاتتبلي

 تی .کند می پيروی مشخصی قواعد از پس اين از و يافته گسترش شگرفی شکل به نوين ھمگانی ھای رسانه دوران

 .کند می بينی ازب را دروغپردازی علم قواعد و اصول و تاريخ اينجا در ميسان يری

 ٢٠١٦ می ١٦)/ سوريه(دمشق /ولتر شبکۀ

 

 گردد می باز پروتستانتيسم عليه کاتوليسيسم تبليغات برای رومی سازمان به " تبليغات " واژۀ

" Congregatio de Propaganda Fide " 

 و خوديھا جبھۀ زدن گول برای تبليغات .بگيريم اشتباه فندتر با نبايد را نظامی ھای آوری فن از يکی مثابه به تبليغات

 آن الگوی کھن ۀمثاب به توانيم می را اترو اسب که ترفند ولی . شود می بسته کار به آنان پشتيبانی جلب ھدف بهً عموما

 به نيز مدنی مورا از بسياری درً غالبا )تبليغات( نظامی آوری فن اين ھميشه، مثل  .است دشمن زدن گول ھدفش بدانيم،

  . سياسی و بازرگانی زمينۀ در مثال برای شود، می بسته کار
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 محض به دموکراتيک ھای رژيم .کردند می بسنده قدرت نمايش به اليگارشی و سلطنتی ھای رژيم مراحل، نخستين در

 اساس بر .دادند تریبيش گسترش تبليغات به رسمی ھای ساختمان و مراسم در ويژه به رسيدند، ظھور منصۀ به که اين

 گزاره ھر توانست می فلسفی مکتب اين زيرا گذاشت، ارج را گر مغالطه و سوفسطائی فالسفۀ آتنی دموکراسی امر، اين

 .دھد جلوه منطقی را ای

 و نويسی باز را خاندانشان تاريخ که افتادند پندار اين به ،Médicis مديسيس بازرگان، خانوادۀ يک شانزدھم، قرن در

 بزرگترين برای ھدفی، چنين به يابی دست برای .کنند منتسب روم امپراتوری دوران اشراف به را خودشانی امنش

 .ببخشند عينی موجوديت آثارشان در را دروغ اين آنان تا دادند اختصاص را ھائی بودجه کشورشان ھنرمندان

 وزارت le pape Grégoire XV ١٥ گرگوری پاپ يافت، می عموميت اروپا در مذھبی جنگ که حالی در سپس،

 را آن گسترش و کند دفاع کاتوليک اعتقادات و ايمان از پروتستانتيسم نفوذ مقابل در تا کرد ايجاد را رومی کليسای امور

 واژۀ که شد ايجاد (" Congregatio de Propaganda Fide ") ايمان تبليغات انجمن امر اين اساس بر سازد، ممکن

" propagande " گيرد می منشأ مؤسسه ھمين نام از. 

 

 از يکی ،Charlie-Hebdo ھبدو شارلی مجلۀ ھای کارکاتوريست عليه تروريستی عمليات طی ،٢٠١٥ جنوری  در

 Je suis"  "ھستم شارلی من"شعار Joachim Roncin رونکنم ياخمرز،يو بدون گزارشگران مديران

Charlie"   ذوب ھا توده گستردۀ در تا شد تبديل ای وسيله بهً فورا افراد برای شعار اين .کرد اندازی راه و ابداع را 

 "ھستم بروکسل من" مثال، برای( شد برده کار به ديگری تروريستی عمليات ھر مناسبت به شعار ھمين سپس شوند،

 می امتناع شعاری چنين به ستنپيو از که افرادی ديگر، سوی از ولی  .)٢٠١٦ چمار تروريستی عمليات از پس

   .شدند متھم "باور توطئه" يا و منحرف افراد مثابه به کردند

 

 صنعت دوران در تبليغات

 کارگر طبقۀ و شھری بزرگ ھای گروه تشکل و شھرھا سوی به روستائی مھاجران عظيم موج به صنعت دوران آغاز

 .شدند ستسيا جھان وارد پيش از بيش ھا توده پس اين از  .انجاميد

 فرد ماندگی کودک اشکال در ھا توده رواشناسی Gustave Le Bon لوبون گوستاو فرانسوی شناس جامعۀ تحقيقات در

 فرد خوردگی، فريب برای که معنا اين به : شد شناسائی مدرن تبليغات اساس و پايه و تعريف بزرگ گروه بطن در

 .شود حل ھا توده در بايدء ابتدا
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 (" Wellington House ") جنگی تبليغات دفتر مخفيانه بريتانيائيھا ،١٩١٤ مبرتسپ در ، ّاول یجھان جنگ آغاز در

 آرتور مانند معاصر، بزرگ نويسندگان مديسيس، خاندان از الھام با .کردند بنيانگذاری خارجه امور وزارت بطن در را

 به را ،Rudyard Kipling پلينگکي روديارد ،HG Wells ولز جرج ھربرت ،Arthur Conan Doyl دويل کانن

 به را ھائی صحنه چنين بايد که نقاشانی گونه ھمين به و  بنويسند ھاالمان تخيلی جنايات دربارۀ ھائی متن تا گرفتند خدمت

 ديلی ،Daily Mail ميل ديلی ،The Time تايمز مانند اصلی ھای روزنامه کارفرمايان سپس، .کشيدند می تصوير

 اين در را تحريفاتشان تا گرفتند خدمت به نيز راDaily Chronicle کرونيکال ديلی ، Daily Express اکسپرس

 .کنند منتشر ھا روزنامه

 اطالعات تأھي ،١٩١٧اپريل  در الگو، ھمين اساس بر Woodrow Wilson ويلسون وودرو توماس جمھور رئيس

 ھزاران گرفتن خدمت به برای سازمان ينا .کرد ايجاد را (" Committee on Public Information ") عمومی

 .کردند می منتشر را بخش اميد گزارشات بايد که دارد شھرت محلی رھبر

 به نيز را آفيش انتشار وليتؤمس و داد گسترش سيمائی تبليغات به را نوشتاری تبليغات عمومی اطالعات تأھي اين سپس

 عھدۀ به لمف ساخت وليتؤمس .است دوران ھمين تصويری توليدات از " ! I want you " مشھور آفيش گرفت، عھده

 .بود ديگر سازمان يک

 

 گروه جايگزين )فرويد زيگموند زادۀ خواھر( برنای ادوارد پيرامون را نگار روزنامه و روانشناس گروه يک ويلسون

 و وحشتناک انگيز، شگفت داستانھای آفرينش و داعاب ولؤمس نيز Walter Lippmann ليپمن والتر و کرد ھا نويسنده

 به حاکم قدرت سفارش و دھی جھت نوين، راھکار اساس بر .شد می منتشر بزرگ ھای روزنامه در که بود آموزنده

 رشتۀ به علمی قواعد اساس بر دائمی شکل به که يافت تحول (" storytelling ") داستانھائی روايت به ھنرمندان،

 .آمد می در تحرير

 

 پذير تحريف ًعميقا ھا انسان که شد متقاعد ّاول جھانی جنگ طی متحده اياالت تبليغات مديريت از پس ليپمن والتر

  .شھروندان توافق کسب برای ترفندی جزه ب نيست چيزی و است، ناممکن دموکراسی او، برای حساب، اين با .ھستند
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 "آالمد" و گير ھمه گرايشی به جنگ از تا بودند کرده تعيين خود ھدف يگانه را تخيالت اکسونھاآنگلوس که حالی در

 در تا داد می اجازه افراد به ھمشکل لباس از استفاده .خواندند می فرا تخيلی تاريخ تجربۀ به را مردم ھاالمان بزنند، دامن

 مردم اکثريت عمومی افکار که بود ورزشی و سياسی زمينۀ در ًغالبا و کنند بازی نقش شکوھمند ھای آرائی صحنه

 و ناپذيرند انتقاد که اعتقاداتی انتشار يعنی يافت، توسعه " مدرن تبليغات " که بود دوران اين در گمان بی .کرد می تجلی

 ديگر بود، هکرد شرکت سياه و ھمشکل لباسھای در مشعل، با رژه در که فردی .ببرند سؤال زير را آنھا توانند نمی افراد

 و بگيرد پرسش به نيز را خودش بايستی می صورت اين غير در ببرد، سؤال زير را نازيھا اعتقادات توانست نمی

 در را روزانه گردھمآئی که Joseph Goebbels گوبلز جوزف اين، بر عالوه .کند خوانی باز را اش آينده و گذشته

 اين از .کرد می تعيين نگاران روزنامه برای را " زبان عناصر " کاربرد آن طی بود، کرده نھادينه اطالعات وزارت

 بر عالوه .دادند می تغيير نيز را ھا توده مراجع بايستی می بلکه نبود ھدف يگانه ھمگانی پندارھای کردن متقاعد پس

 .بودند پيشگام سينما و راديو مانند ارتباطی ابزارھای بر تسلط در ھاالمان اين،

 تکرار روی ورزانه انديشه مقاومت شکستن درھم برای و کرد، می تعبير افراد عليه نبرد ھمپای را غاتتبلي ھنر گوبلز

 به را توده دوباره تلويزيون از استفاده زيرا کرد پيدا بيشتری عمق بازھم مشکل .ورزيد می تأکيد " مغز کردن پر "

 جماھير اتحاد تشويق به متحد، ملل مومیع اجالس در جھانی، دوم جنگ پايان در .گرداند بازمی فرد وضعيت

 به دسترسی و ممنوع را تبليغات که رسيد تصويب به ٨١٩ و ٣٨١ ،١١٠ ھای قطعنامه فرانسه و شوروی سوسياليستی

 ملی حقوق به را اصول اين ھا دولت ھمۀ .کرد تضمين را )دارد رسميت آنچه مخالف و انتقادی( متضاد اطالعات

 le ministère) عمومی حقوق وزارت عھدۀ به فقط تبليغات عليه پيگرد کلی طوره ب یول .کردند منتقل خودشان

public)  نتيجه در .است دولت خود ھای فعاليت از يکی ھمه از پيش تبليغات که حالی در شد، می واگذار دولت يعنی 

 .نشد تحولی ھيچ موجب

 خالف .بودند ديگر يک رقيب ًطبيعتا تبليغات ينۀزم در شوروی جماھير اتحاد و متحده اياالت جھانی، دوم جنگ طی

 شوروی امر، اين اساس بر .گذشته تاريخ بازنويسی یاستثنا به بود، اندک شورويھا ابداعات رايج، و عمومی باورھای

 .بردند می بين از بودند آنھا شاخص که رھبرانی حذف يا رسمی ھای عکس دستکاری با را فکری جريانھای برخی ھا

 متفقينی سينما متفقين برای و )آزاد اروپای راديو ( کردند ايجاد راديو ھا شوری برای خودشان سھم به نيز ھا یئامريکا

 اصطالح به( کردند ابداع دائمی فکری ھای اتاق و ھا سازمان وسازی، ساخت چنين اندازی راه با زمان ھم .)ھاليوود(

 آنان ھويت معرف نامشان که گونه ھمان .بود رسمی ایھ سياست توجيه مأموريتشان پيش از که )علمی و خصوصی

 بررسی مورد حل راه جوی و جست ھدف به را مسائل ًمعموال که نداشت دانشگاھيان به شباھتی عملکردشان است،

 .بود )سوفسطائی( گرانه مغلطه ھای برھان و دليل گذاشتن آزمون به کارشان بلکه دھند، می قرار

 و سوم جھان کشورھای در ناسيوناليست شورشيان با روياروئی در امريکا متحدۀ اياالت رتشا که است اين جالبتر نکتۀ

 شورشيان عليه نااميدی و ترس ايجاد آوری فن از بودند، گمارده قدرت مسند بر که استعماری دولت حفظ برای

 تا شد می محدود دشمن جبھۀ دھیفرمان دادن جلوه اعتبار بی ھدف به روانی جنگ اينجا، تا .کردند می استفاده کمونيست

 .بپذيرند را ناپذيرشان اجتناب شکست بايد سرانجام و کنند اعتماد فرماندھانشان به توانند نمی که بقبوالند شورشيان به

 که بود کرده اختراع ای اسطوره ھيوالی يک Edward Lansdale النسدال ادوارد ژنرال فيليپين، در مثال، برای

 مقاومت ھای گروه به رسانی کمک از را محلی مردم ترفندی چنين با او .درد می را آدمھا و کرده کمين جنگل در گوئی

 .داشت می باز ،بودند شده پنھان جنگل در که
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 کمپيوتر و ماھواره دوران در تبليغات

  . کمپيوترو ماھواره، نمايش، جامعۀ : گذاشتند وجود عرصۀ پا ھم با پديده سه گذشته، سال ٢٥ طی

 

 نمايش جامعۀ -١

 .بود نمايشی رويدادھای سازماندھی ءابتدا تبليغات الزمۀ است، )بازنمائی يا( نمايش نوعی تلويزيون که علت اين به

 ]: ويدئو[ دروغ شھادت

4a0otK-agLW/be.youtu://https  

 اياالت دفاع وزارت کردند، معرفی) ١٩٩٠( کارانه تجاوز جنگ يک ۀمثاب به را عراق به کويت الحاق مثال، برای

 به را پرستار يک اصطالح به سخنرانی و کرد ايجاد Hill & Knowlton نام به عمومی روابط دفتر يک امريکا متحدۀ

 هشيرخوارگا از را رس زود کودکان ويژۀ ھای گھواره عراقی سربازان که داد شھادت پرستار اين .گذاشت نمايش

 .اند کرده رھا حفاظت بدون ،شدند می نگھداری آنجا در که را نوزادی ٣١٢و اند ربوده کويتی

 بتوانند که کرد سازماندھی خبری آژانسھای برای را بزرگی رويداد ناتو : شد برداشته پيش به گام يک ،١٩٩٩ سال در

 مقدونيه سوی به زبان لبانیا ٢٩٠.٠٠٠ روز، ٣ ظرف .کرد تحميل را خودش ديدگاه ًفورا و کنند لمبرداریف آن از

ۀ مثاب به را کوزوو آزاديبخش ارتش تروريسم و فشار يوگوسالوھا که شد موجب شده، تھيه تصاوير .کردند مھاجرت

 Rudolf شارپينگ رودولف المان دفاع وزير ابتکار به "اسبی نعل " طرح ( کنند تعبير مسلمانان جمعی کشتار طرح

Scharping(، شد پذير توجيه کوزوو جنگ يجهنت در و. 

 اصابت نيويورک در جھانی تجارت مرکز قلوی دو برج دو به ھواپيما دو ،٢٠٠١ سال در : مھمتر رويدادھای بازھم

 آتش طی : شد مطرح رويداد اين پيرامون ديگری ناپذير توصيف و مبھم رويدادھای .ريخت فرو برج دو ھر و کردند

 يک در ديگر انفجار يک و داد روی پنتاگون در انفجار دو شد، بدل خاکستر به جمھور رئيس معاون دفاتر سوزی

 پشت مقامات شد، بسته کار به پرسشی ھر حذف برای رويدادھا روايت در ناسازی .نيويورک در ديگر آسمانخراش

 تصوير کراریت شکل به ًدائما تلويزيون روز، چند طی .شدند پنھان دادند می نسبت مستقيم پخش به که تناقضاتی

 انتقادی موضع گونه ھر اتخاذ از را تلويزيون بينندگان اشباع، حد در نمايش اين داد، می نشان را ھواپيما دو برخورد

 ھا جنگ سريال سپس و (Patriot Act) داد رأی دائمی و اضطراری وضعيت برای کنگره شوک، زير .کرد محروم

 .شد آغاز

 می دعوت آن پذيرش به را تماشاچيان که رسد می خود اوج به وقتی تحريف ری،تکرا و دائمی تنمنا پر نمايش از پس

 به را چيزی که خواھند می مردم عموم از ولی اند، داده فريب را آنان که کنند می اعتراف که اين وجود با سپس و کنند،

 .نيست بيش دروغی که دانند می پس اين از که بشناسند رسميت

 ]ويدئو[

https://youtu.be/9uVNUxJ2-oQ 

 جمھور رئيس .کردند تخريب را حسين صدام مجسمۀ چگونه که ديدند را عراقيھا جھانيان ھمۀ ٢٠٠٣ سال در نتيجه، در

 تداعی او برای زد می ضربه مجسمه پای به که کنندگانی تظاھر از يکی : کرد تفسير را صحنه ًمستقيما بوش جرج

 آزادی ۀمثاب به را حسين صدام جمھور رئيس سقوط که بود اين پيغام .بود نيبرل ديوار سقوط از مشابھی تصاوير کنندۀ

 گروه يک واقع در کنندگان تظاھر و است بسته را آن متحده اياالت ارتش که بينيم می را ميدان وسيع صحنۀ .کنند تلقی
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 گوئی که دھد می ادامه گزارشاتش به ای گونه به مفسر تحريفات، اين مۀھ وجود با .لشگرند سياھی و بازيگر کوچک

  .دارد واقعيت

 

 ماھواره -٢

ۀ مثاب به محلی تلويزيون شبکۀ يک ١٩٨٩ سال در ارتباطاتی نوين ھای ماھواره از استفاده با متحده اياالت ارتش

 فقدان در را گزارشات بودن مستقيم  .کرد ايجاد اآتالنت در " دائمی گزارشات " برای المللی بين تلويزيون شبکۀ نخستين

 در واقع، در ولی .کردند می مطرح تصاوير اصالت از نشانی و عالمت مثابه به ،تصاوير تحريف برای کافی وقت

 .بود ناممکن رويدادھا تحليل و بررسی مستقيم پخش

 در که کرد معرفی مردمی انقالب ثابهم به را چين در زيانگ ژائو پيشين وزير نخست کودتای تالش CNN ان ان سی

 گوئی که داد گزارش شکلی به را چک جمھوری در " مخملی انقالب " سپس .شد سرکوب درخون من آن تی ميدان

 واقع در کرد، دئيتأ را تيميسوآرا گورستان کشف ان ان سی گونه ھمين به .است کشته را کنندگان تظاھر از يکی ليسوپ

 زير يا و کشته تظاھرات طی را آنان گوئی که کردند متھم را ليسوپ ًبعدا و بودند کشيده رونبي سردخانه از را جسدھا

 شده ديده تدارک چائوشسکو عليه ايليچسکو آيون کودتای توجيه برای ھا آرائی صحنه اين ھمۀ .اند کرده قربانی شکنجه

 .بسيارند رويدادھا تحريف مثالھای .بود

 ]ويدئو[

https://youtu.be/US8OjcdG7pU 

 از سيا سازمان که يافت تحول Radio Martiمارتی راديو با گيرند می ھدف را خارجی کشورھای که راديوھائی ايجاد

 ھای تلويزيون در اختالل برای وسيعی طرح ،٢٠١٢ سال در .کرد می پخش کوبا ھای کرانه فراز بر آواکس ھواپيمای

 شدن فراری و رژيم سقوط تا شد پخش تقلبی و ساختگی ھای برنامه آن جایه ب و شد، سازماندھی سوريه یئ ماھواره

 می و کردند، استفاده کمپيوتری تصاوير از طرحی چنين کردن پياده برای .برسانند عمومی اطالع به را کشور رھبران

 و سوريه واکنش با طرح اين ولی .بگذارند نمايش به ار اسد بشار جمھور رئيس فرار از تقلبی ای صحنه خواستند

 تقلبی تلويزيون ArabSat "سات عرب" به استراليا در ناسا پايگاه از عالمتی ارسال با گرچه و شد روه روب روسيه

  .نجاميدني تحقق به عملياتشان ولی گذاشتند، کار را سوريه

 

  کمپيوتر- ٣

 نقش دوباره انترنت، و کمپيوتری علوم گسترش ويژۀ به ی،ئ شمارهدستگاھ زمينۀ در فنی پيشرفتھای دوران، ھمين در

 .سازد خنثی را ھا توده که آن بی آورد ميدان به را فرد

 و فرستاد، کنند می زندگی آن در Luos لووھا که کنيا از مناطقی به ناشناسی پيامکھای سيا سازمان ،٢٠٠٧ سال در

 پيغام لووھا .اند کرده تحريف و دستکاری را جمھوری رياست انتخابات که تنددانس متھم را Kikuyus کيکويوسھا آنان

 نفر ٣٠٠.٠٠٠ و کشته نفر ١٠٠٠ از بيش آن طی که پيوست وقوع به ئیشورشھا پيامکھا اين پی در کردند، منتقل را

 Raila Odinga ودينگاا ريال سرانجام و کرد پيشنھاد را خود ميانجيگری "دولتی غير سازمان" سرانجام، .شدند آواره

 .)کرد تحميل يعنی( رساند قدرت به را

 با ھا صحنه .کرد آزمايش را بود شده تھيه ھمراه نولفيت با که ناشناسی ويدئوھای اعتبار سيا سازمان سال، ھمان در

 را ِراھبانی اويدئوھ اين، وجود با .بود ناممکن واقعه مکان شناسائی علت ھمين به و بود شده لمبرداریف کوتاه زوايای



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

 که ميانمار در " زعفران انقالب " طی نظامی خشونت ھای صحنه يا ھستند، سوزی خود حال در که دھد می نشان

 .کردند پخش دنيا سراسر ھای تلويزيون در و دئيتأ را بودنشان واقغی و اعتبار

 ]ويدئو[

https://youtu.be/US8OjcdG7pU 

 دروغ اتحاديۀ

 از پيش تا .است شده تقويت دروغ اتحاديۀ ايجاد با ولی نيافته، تحول گذشته ھای سال طی تبليغاتی ھای آوری فن گرچه

 بين ،٢٠٠٣ سال در عراق عليه جنگ طی ولی داشت، را خود خاص تبليغاتی اردوی کشوری ھر عراق، عليه جنگ

 آن بر ءابتدا اتحاديه اين .يافت گسترش سعودی عربستان و قطر به و شد ايجاد گیھمآھن اسرائيل و اسپانيا دفاع وزارت

 جمعی کشتار سالح کشور اين در که بباوراند آنان به و سازد متقاعد را عراق در متحد ملل سازمان بازرسان که بود

 گزارشی چنين با را المللی نبي ھای رسانه نياوردند، دسته ب توفيقی زمينه اين در اينکه وجود با ولی .دارد وجود

 .کردند مسموم

 به شورشيان ورود از تصاويری قطر در باز فضای در استوديو در که بود دروغپرداز اتحاديۀ ھمين ،٢٠١١ سال در

 Sky نيوز اسکای بريتانيائی شبکۀ توسط ءابتدا تصاوير اين .کردند لمبرداریف )پردازی صحنه( طرابلس سبز ميدان

News  موفق ناتو و بود، شده شروع تازه که حالی در رسيده، پايان به جنگ که دادند نشان اليبي مردم به و شد، پخش 

 اين اساس بر .)شدند کشته نفر ٤٠.٠٠٠ ھا ليبيائی جبھۀ در ولی( کند تسخير را شھر سنگين تلفات تحمل بدون شد

 در که تصاويری که کرد ثابت طرفدارانش الاستقب با و بيايد محل به ًشخصا شد مجبور قذافی االسالم سيف گزارش،

 .است بوده دروغ کرده، پخش نيوز اسکای کذشته روز

 شرکت آن در المللی بين سازمان و کشور ١٢٠ و يافت، دست اھدافش اوج به سوريه عليه جنگ طی دروغ اتحاديۀ اين

 .تاريخ در اتحاديه بزرگترين يعنی کردند،

 .کرد سازماندھی را کشور شمال در Jabal al-Zouia الزاويه جبل نام به ونهنم دھکدۀ يک ناتو ،٢٠١١ اکتبر در

 روزنامه .شدند منتقل آنجا به ترکيه وزير نخست ارتباطاتی سرويس وسيلۀ به ديگر از پس يکی غربی نگاران روزنانه

 گرفت پايان وقتی عمليات ن،اي وجود با .شوند می پشتيبانی مردم سوی از که ديدند را سوريه آزاد ارتش آنجا در نگاران

 از که افرادی يعنی : کرد شناسی باز را سوريه آزاد ارتش رؤسای محل در اسپانيائی نگاران روزنامه از يکی که

 ًواقعا که داد می نشان تصاوير صورت، ھر به .الھراتی مھدی و بلحاج عبدالحکيم مانند بودند، اليبي در القاعده رھبران

 .است شده تشکيل سوريه عرب ارتش از فراری انسرباز از وسيع ارتشی

 بمباران و درآمده رژيم ارتش محاصرۀ به عمرو باب ھای انقالبی ماه يک طی که کردند کشف جھانيان ،٢٠١٢ سال در

 فروشگاه يک در سوری سرباز ٧٢ زيرا بود، نشده بمباران ولی بود، شده محاصره عمرو باب محلۀ واقع، در .اند شده

 به را اعمالی چنين تا کردند می تخريب را مسيحيان ھای خانه طلبان جھاد .بردند می سر به حاصرهم در بزرگ

 صحنه ضخيم دود با تا زدند می آتش ماشين الستيک بامھا پشت روی طلبان جھاد .دھند نسبت سوريه عرب جمھوری

 دادگاه و مالی تأمين داشتند حضور محل در که را نگارانی روزنامه الجزيره و ٢٤ اسپانيا .کنند تکميل را آرائيھايشان

 شدند، بريده سر مردم حضور با انقالبی دادگاه حکم به که قربانيان از تن ١٥٠ جسد .کردند می مديريت نيز را انقالبی

 نام به " آالمد " و مشخور اسرائيلی -و -فرانسوی نويسندۀ يک محل، در .شد گذاشته نمايش به بمباران قربانيان مثل

 از توانستيم می انجام سر .کند ياد قسم " انقالبی " چنين زيبائی به تا بود آمده نيز Jonathan Littell ليتل ناتانجو

 .باشيم داشته " واقعی " تصاويری " رژيم شقاوت"
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 ]ويدئو[

https://youtu.be/Bi_DBfq18mc 

 نشانه کرد، ايجاد InCoStrat نام به طلب، جھاد ھای گروه خدمت در ارتباطاتی شرکت کي اسپانيا ،٢٠١٣ سال در

 اذھان در را توھم اين تا کرد تھيه طلب جھا گروه صدھا برای تبليغاتی برگ و ھمراه نولفيت وسيلۀ به ويدئو ھا، واره

 مھمترين ھا SAS با پيوند در .است تکوين شرف در مردمی قيام سوريه جمھوری عليه گوئی که کند ايجاد عمومی

 طريق از و بود فرستاده زره سعودی عربستان .اسالمی ارتش مثال برای دادند، نشان آرائيھايشان صحنه در را ھا گروه

 صحنه .دادند تحويل طلبان جھاد به رسمی مراسم برای و شد تھيه اسپانيا در نيز ھمشکل لباسھای .داد تحويل اردن

 شده سازماندھی منظم ارتش يک گوئی که بزنند دامن را توھم اين تا گرفت انجام ھا یئ حرفه دست به ًکامال ھا آرائی

ه روب داخلی جنگ يک با ما که دھند جلوه ای گونه به خواستند می .کند مقابله سوريه عرب ارتش با تواند می که است

 .بودند خارجیً غالبا که ریکلش سياھی نمايش جزه ب نبود چيزی شد، داده نشان که تصاويری اين، وجود با ھستيم، رو
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