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  مارتين مندل

  ھيوادوال کابلی: برگردان از

  ٢٠١٢ جون ١٣

  

  مصروف تدارک عمليات وسيع برای تخديراذھان است» ناتو«
  

  :تذکر مترجم

نجائی که پخش آن نه تنھا عاجل وضروراست بلکه َدين اخالقی ھرفرد آگاه ازآ. متوجه شدمامروزرا مقالۀ پائين 

چند نکته را الزم به . وعدالت پسند می باشد ، فوراً به ترجمۀ آن ، غرض اطالع ھموطنان عزيز، اقدام نمودم

  .يادآوری می دانم

د ، سند وثبوت دست اندازی  يکی اينکه راه افتادن دريای خون درسوريه ازآغازتصنعی بوده وھرروزی که می گذر

درسوريه را ازچند ھفته به » جنگ داخلی«که زمزمۀ ُجغدآسای  وتوطئه ھای غرب را مسجل می سازد تا جائی

فرانسه درجملۀ ديگرنمايندگان امپرياليزم ، " سوسيالست"اينسوعمداً آغازنموده اند؛ حتا اولين واکنش رئيس جمھور

به دليل نداشتن انتخاب ميان (ولی با آنکه اکثريت قاطع مردم سوريه . ستامکان قوی لشکرکشی به سوريه بوده ا

يا کتمان جنايات  و ۀ اين مقاله به معنی انکارترجمبا آنھم اند ، راالسد ايستاده ابش پشت سر) دومرض ُمھلک

 سوريه که اين مقاله صرفاً به پشتيبانی مردم شريف. نمی باشد ؛ عکس آن) حزب بعث سوريه(ودکتاتوری آل اسد 

و ھمچنان ـ » دوستان سوريه«قربانی چند جانبه را متقبل می شوند بوده ، به امپرياليزم وارتجاع ، من جمله به 

 !روسيه وچين نفرين می فرستدمتحدان اسد ايران، 

  ھيوادوال کابلی

  ترجمه ازفرانسوی به دری

  ٢٠١٢ ژوئن ١٢
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  ن استمصروف تدارک عمليات وسيع برای تخديراذھا» ناتو«
درحال تدارک وراه اندازی يک کودتا وقتل عام مبتنی برتفرقه اندازی . جی.سی.وسی» ناتو«کشورھای عضو

اين مقاله : اگرمی خواھيد به ضديت با اين جنايات برخيزيد ، ھمين حال دست به کارشويد. درسوريه می باشد

  .رادرانترنيت پخش نموده ونمايندگان منتخب تان را باخبرسازيد
  ٢٠١٢جون  ١٠

  

چندروزبعد ، شايد ھم حتا ازروزجمعه پانزدھم جون چاشت ھنگام به بعد ، سوريائی ھائی که بخواھند چينل ھای 

. خواھند بود. ای.آی.عادی ملی را تماشا نمايند ، شاھد تعويض آن چينل ھا با تلويزيون ھای ساخته شده توسط سی

 را به نمايش خواھند گذاشت که اتھام آن به حکومت سوريه یمعاھائی تصاويروفلم ھای ساخته شده درستديو، قتل 

ھمچنان تظاھرات خيابانی مردم ، وزرأ وجنرال ھا درحال دادن استعفای شان، رئيس جمھوراالسد . زده خواھد شد

يک رژيم جديد درقصررياست جمھوری، به ديد  درحال گريز، تجمع شورشيان درمراکزشھرھای بزرگ واستقرار

  .رسانده خواھد شدتماشاچيان 

اين عمليات که مستقيماً ازواشنگتن توسط بِن رودز، کفيل مشاورامنيت ملی اياالت متحده رھبری می شود، 

که با ويتوی دوگانۀ » ناتو«. شکستاندن روحيۀ سوريائی ھا وامکان راه انداختن يک کودتا را ھدف قرارداده است

 که به يک جنگ غيرقانونی د که سوريه را تسخيرنمايد بدون آنروسيه وچين مواجه است ، بدينوسيله قادرخواھدش

قضاوت ما درمورد اوضاع فعلی درسوريه ھرچه باشد، وقوع يک کودتا به ھرگونه اميد . متوسل شودديگر

  . خاتمه خواھد بخشيد،دموکراتيزه شدن سوريه

خواستند تا پخش " نيل ست"و" عرب ست"به طورکامالً رسمی ، ليگ عرب ازمؤسسات گردانندۀ اقمارمصنوعی 

سييريه تی وی ، االخباريه ، الدنيا ، شام تی وی (برنامه ھای تلويزيون ھای سوريه ، اعم ازدولتی وخصوصی 

ين به سانسورتلويزيون ليبيا اقبالً ھم صورت گرفته است زيرا ليگ عرب پيش از اين کار. را متوقف سازند)  وغيره

درسوريه شبکۀ ھيرتزوجودندارد که تلويزيون . ه با مردم خود درتماس نباشندھم دست زده بود تا رھبران جماھيري

  .دارد اما اينگونه قطع نشرات، پردۀ تلويزيون را سياه نگه نمی. ھا فقط ازطريق قمرمصنوعی ديده شده بتوانند

ن المللی دراين به اساس اطالعات ما، چندين گردھمآئی بي. است» ازگاوغدود«درواقع اين تصميم عامه وعلنی فقط 

دواقدام اول ، اقدامات . ھفته صورت گرفته است تا بخش ھای مختلف اين عمليات تخديراذھان باھم انسجام يابند

به عمل ) عربستان سعودی(صورت گرفت وسومی ، اقدام سياسی ، دررياض ) پايتخت قطر(تخنيکی بوده دردوھه 

  .آمد

درچينل ھای قمرمصنوعی ، ازجمله العربيه ، الجزيره ، ) يده شدهگنجان" (ايمبيدد"جلسۀ اول افسران جنگ روانی 

دانيم که  می. بی بی سی ، سی  ِان  ِان ، فاکس ، فرانس ونکتخ ، فيوچرتی وی ، ِام تی وی ، را گردھم جمع نمود

 درمديريت تلويزيون) سای آپ( به اينطرف ، افسران واحد عمليات روانی ارتش اضالع متحدۀ امريکا ١٩٩٨از

آن . وديگرمراکزسوق الجيشی  توسعه داده شده است» ناتو« ِان ِان تعبيه شده اند؛ ازآن زمان به بعد ، اين کاربه .سی

"هکه توسط گرو") ستوری تيلنگ("ھا ازقبل معلومات غلط را به قصه پردازی  درقصرسفيد سرھم بندی " ن رودزبِ ِ

ل رسميت بخشيدن متقابل ترتيب گرديده است ، بدين معنی ھمچنان يک طرزالعم. شده ، به رشتۀ تحريردرآورده اند

اشتراک . رساند تا درنظرمردم اعتبارپيدا نمايند يکی ديگررا به نشر که ھرتلويزيون مکلف است که اراجيف آن
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فيوچرتی وی ، ِام تی براده ، (برای سوريه . ای. آی. کنندگان جلسه ھمچنان تصميم گرفته اند تا تنھا چينل ھای سی

را مصادره ننمايند بلکه ھمچنان حدود چھل چينل دينی وھابی ھا ) وی ، اوريينت نيوز ، سييريه شاب ، سييريه الغد

! عيسوی ھا به بيروت رانده شوند"راھم درخدمت خواھند گرفت که ازطريق آن ھا به کشتارجمعی مذھبی با فرياد 

  .ت گيرددعوت به قتل صور!" وعلوی ھا به گور

قسماً  را اين کار. مجلس دوم متشکل ازانجنيران وکارگردانان فلم بود تا ساختن تصاويرخيالی را طرح ريزی نمايند

. و قسماً تصاويرتصنعی کامپيوتری انجام خواھند داد) بدون سقف ودرھوای آزاد(دريک ستوديوی بيرونی 

رياست جمھوری سوريه  قصر دی برپا شده تا مودل دوستديوھائی به اين منظوردرچند ھفتۀ گذشته درعربستان سعو

ين نوع قبالً دردوھه ھم موجود بود ااستديوھائی از. وميدان ھای عمدۀ دمشق ، اليپ وحومس را درآن اعمارنمايند

  .ولی برای اين کارکافی نبودند

که پدرجورج (طان سمت ، سفيرامريکا ، نمايندۀ برتانيه وشھزاده بندربن سل. درمجلس سوم، جنرال جيمز بی

اشتراک ) لقب دادند» بندربوش«دبليوبوش اورا پسررضاعی خودمی شمرد، تا جائی که مطبوعات امريکا اورا 

که » ارتش سوريۀ آزاد«ھدف گردھمآئی ، تنظيم ودرتطابق قراردادن اکسيون مطبوعات باعمليات . نموده بودند

  .ده استاجيران شھزاده بندراکثريت آنھا راتشکيل می دھد ، بو

که رئيس جمھورپوتين به قصرسفيد اذعان کرد که  اين عمليات که ازماھھا به اينسودرحال تکوين بود ، بعدازآن

بارگی تسريع  يکه درسوريه را با زورسالح پاسخ خواھد گفت ، ب» ناتو«روسيه ھرگونه مداخلۀ نظامی غيرقانونی 

  .شد

معلومات جعلی  و طرف سرازيرنمودن اخبار ازيک:  بيفتنداين عمليات دوقسمت دارد که ھمزمان بايست به راه

  .وازطرف ديگراِعمال سانسورمطلق تا ھرگونه امکان پاسخ دھی به جعليات مرفوع گردد

که به اثرفشارتوسط اسرائيل ، اضالع متحده  چنان. اين روش سانسورتلويزيون ھا برای پيشبرد جنگ تازگی ندارد

 خود چينل ھای لبنانی ، فلسطينی  عراقی ، ليبيائی وايرانی را قدغن کردند واتحاد اروپا ، ھرکدام به نوبۀ

گونه سانسوری درمورد ديگرچينل ھای قمرمصنوعی پخش شده ازسائرنقاط جھان ، به  که ھيچ درحالی

  .       عمل نيامد

  : ته شدباآنھم دردھۀ گذشته ، چھارقدم مھم درھنرپروپاگند برداش. پخش اخبارجعلی ھم چيزنوی نيست

، قتل عام روواندا را .)  ِال.  ِام.تی.آر( يک ستيشن راديوئی موسيقی پاپ ـ راديوليبغ دی ميل کولين ١٩٩٤ـ درسال 

  .صادرنمود!" سوسک ھارانابود کنيد"با پخش فرمان 

له مبر را تحميل نموده وحمسپت ١١قصد وءکاربرد تا تعبيرخود ازسه رسانه ھای خبری را ب» ناتو« ، ٢٠٠١ـ در

ظف به و است که توسط ادارۀ بوش م"بن رودز"درآن زمان ھم ، اين . برافغانستان وعراق را توجيه نمايد

  .ھميلتون شده بود\قصدھای نيويارک به کميسيون کينوءارائۀ مسودۀ راپورس

ه را ب. تی. ام ِ.تيليوين ، گلوب ِوَژن ،  ميريديا نو ، ولی تی وی و سی: پنج چينل تلويزيون. ای.آی. ، سی٢٠٠٢ـ در

ويزـ را اکارگرفت تا چنان وانمود سازد که تظاھرات عظيمی رئيس جمھورمتنخب وينيزيويال ـ ھوگو چ

ويزقصد کودتا صورت اکه ھمزمان با پخش اين اخبار جعلی، برھوگوچ مجبوربه استعفأ نموده درحالی

  .گرفت

را ، که باھم " شورای ملی ليبيا" اطالعات  فکتو ، نقش وزارتدُ به صورت » فرانس ونکتخ«تلويزيون  ، ٢٠١١در

تصاويرشورشيان ليبيائی را که » ناتو«درجريان جنگ تريپولی ، . قرارداد بسته بودند ، بازی می نمود
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وجودآورده وتوسط تلويزيون ھای ه وارد ميدان مرکزی پايتخت می شدند، درستديو به صورت تصنعی ب

طوری » ناتو«اين مانور. ورشيان ھنوزازشھردوربودندکه ش الجزيره والعربيه پخش نمود درحالی

  .که درجنگ شکست خورده اند ، ازھرگونه مقاومت دست کشيدند کارگرافتاد که اھالی پايتخت به زعم اين

  . ازجنگ قانع نيستند بلکه خود جنگ را به پيش می برندتمن بعد ، رسانه ھا فقط به حماي

 الدول ، واولترازھمه از مادۀ نزدھم اعالميۀ جھانی حقوق بشردررابطه اين عمل تخطی از اصول بنيادی حقوق بين

است ؛ خصوصاً که » ی که باشدادريافت وپخش اطالعات و افکار، بدون درنظرداشت سرحدات و به ھروسيله «با 

 ازقطعنامه ھای اسامبلۀ عمومی ملل متحد که درفردای ختم جنگ جھانی دوم برای جلوگيری ازجنگ صادرگرديده

» تبادل آزاد معلومات وافکار مانع دربرابر«  ايجاد٨١٩ و ٣٨١ ، ١١٠قطعنامه ھای . بود ، تخطی می ورزد

پروپاگندی را که موجب تحريک وتشويق ھرگونه «و ) درموقعيت فعلی غيرفعال ساختن تلويزيون ھای سوريه(

ازنگاه حقوقی ، پروپاگند . ندراممنوع قرارداده ا» خطر برای صلح ، برھم زدن صلح وعمل تجاوزی ازھرنوع

  . پذيرمی سازد عام را امکانی ھا جنگی جنايتيست به ضد صلح به سببی که جنايات جنگی وقتل 

  

 

 


