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  Tony Cartalucci - تونی کاتالوچی

  ٢٠١٢ جون ١مرکز مطالعات جھانی سازی 

 حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٢ جون ١۴

  

  :تبليغات جنگی ناتو
 يز توسط اسکادران مرگ متھم شده است دولت سوريه به اعمال خشونت آم

  :ضربه ای که به حوله در سوريه وارد شد نشان می دھد

  »ترفندھای قديمی بھترين است«

 

  

 اساس گزارشاتی که از حوله در سوريه، نزديک حمص و مرز لبنان، به دست ما رسيده است، بيش از پيش هب

اعالم کرده اند، دولت سوريه  ھای غربی و خود ناتو آشکار می گردد که خالف آن چه که با صدای بلند رسانه

 . کودک و والدين آنھا نيست۴٩ول تيراندازی با توپخانه و مرگ ؤمس

اعضای . بوده و در نبرد نزديک دست به عمليات زده است) ١(اسکادران مرگظاھر امر نشان می دھد که کار 

مزدوران «فعاالن مخالف دولت آنھا را . متھم شده اندمخالف دولت به چنين اعمالی » فعاالن«اسکادران مرگ توسط 

، يا شبھه نظاميان معرفی کرده و عالوه بر اين می گويند که آنھا را دولت سوريه از بين »و ھواداران رژيم اسد

  . برگزيده است،تروريست ھای القاعده که با جاسوسان خارجی مرتبط می باشند

مريکا، بريتانيا و فرانسه خودشان را برای متھم و محکوم کردن ان دولت وقتی که اجساد را می آوردند، نمايندگا

آماده کرده بودند، و با فراخواندن به تشکيل جلسه در شورای امنيت سازمان ملل متحد، خواستار تحريم بيشتر عليه 
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اسلحه و کمک خواستار ارسال » دوستان سوريه«آنھا در عين حال در چھار چوب پشتيبانی از . دولت سوريه شدند

برای غرب فوريت خاصی داشت که برای پيشبرد طرح قديمی اش يعنی سرنگون ساختن رژيم . به مبارزان شدند

  .بشار االسد از فرصت پيش آمده بھره برداری کند

در بمباران : مترجم ( کودک را در افغانستان به قتل می رساند۶ نفرۀ، با ٨طی ھمين مدت، ناتو يک خانوادۀ 

يم که کمک ھای بشردوستانه و عدالت است که منافع خارجی را ھدايت می کند، پس ئدر نتيجه، اگر بگو). ھوائی

  .ولی متأسفانه چنين نيست. افغانستان می بايستی در ھمان سطحی قرار گيرد که حوله

  

 :دربارۀ تصوير 

 .  بی بی سی– يا روزنامه نگار بی احتياط – پيش و پس روزنامه نگار فريبکار 

 البته خوانندگان فرمات وورد نمی توانند چنين کاری را انجام دھند،  [–روی تصوير کليک کنيد (

  توجه داشته باشيد–) ] ٢(يسمبه ھمين علت من آدرس سايت را در بخش پی نوشت می نو

 است، و مانند اغلب گزارشات رسانه ھای غربی » بازرسی نشده« که تصوير سمت چپ 

 گزارش شده است » فعاالن«دربارۀ سوريه و از جمله اين عکس توسط 

 که به عنوان قتل عام معرفی شده است

 ). ۴ و ٣برای مشاھدۀ چگونگی گزارشات به آدرس زير مراجعه کنيد  (

 ).۵(مراجعه کنيد» سيد والکر«برای ديدن عکس ھای اصلی و توضيحات آن به سايت 

بی بی سی برای جلب افکار عمومی و فاجعه بار تر جلوه دادن واقعه، با عجله عکسی را منتشر می کند که مرتبط 

مام موارد ديگر بی بی سی در اين مورد مثل ت. به کشتار در عراق بوده و متعلق به چند سال پيش از اين است

چنين توضيحاتی نشان می دھد که . ارسال شده است» فعاالن ضد دولتی«از طريق » مدارک«توضيح می دھد که 

  .از يک سال پيش منبع خبری آنھا تا اين اندازه قابل ترديد بوده است

س قادر نيست به روشنی می دانيم که به طور کلی، پس از ھر جنايتی که در کشورھای غربی روی می دھد، پلي

صحنۀ جنايت را به اين سرعت کشف و بازنمائی کرده و نتيجه گيری کند، مگر اين که در تبانی با خودش انجام 

  .گرفته باشد و از پيش در جريان جزئيات قتل بوده باشد
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برای موضوع کامال روشن است که آن چه در حوله به وقوع پيوست، واقعيت امر ھر چه باشد، فورا به عنوان اھرم 

» نيويورکر« در ٢٠٠٧که به سال ) ۶(پيشبرد اھداف پنھانی غربی ھا به کار بسته شد که سيمور ھرش در مقاله ای

برمی دارد و توضيح می دھد که ھدفشان مسلح »  عربستان سعودی– اسرائيل –مريکا ا«منتشر شد، پرده از تبانی 

در واقع، در اين مقاله از خشونت . ريه بسيج خواھند کردکردن افراط گرايان خشن و فناتيک است و آنھا را عليه سو

  .ھای اجتناب ناپذيری اظھار نگرانی می شود که امروز در حوله شاھد آن ھستيم

اگر چه برخی به سختی باور می کنند که غرب بتواند چنين اعمال خشونت آميزی را در حوله تشويق و سازماندھی 

آيا سابقۀ تاريخی وجود دارد که بتواند پاسخ روشنی به «:  کنيم اين است که کرده باشد، پرسش حقيقی که بايد مطرح

  .اين پرسش بدھد، و اگر آری، کدام است و چرا؟ البته که سابقۀ تاريخی وجود دارد

    

 

 :دربارۀ تصوير

 ارتش به خشونت يک جانبه، ھيتلر به ، پس از سازماندھی حوادث مرزی برای متھم ساختن لھستان١٩٣٩تابستان 

نبود که کشوری غربی برای حملۀ تجاوز بار برای نخستين و آخرين . نازی فرمان حمله به اين کشور را صادر کرد

  . گذاشتءکارانه و اعالم جنگ به کشور ديگری، بھانۀ مصنوعی تراشيد و به اجرا

  .اشدبازشناسی شده ب برگ به عنوان جنايت عليه صلحنچنين موضوعی در دادگاه نور]  اگرحتی[

 را به يادآوريم، يعنی زمانی که نازی ھا به ھرقيمتی سعی می کردند خودشان را به عنوان ١٩٣٩بايد تابستان 

با چنين طرحی بود که حوادثی را به شکل مصنوعی در مرز . قربانی جلوه دھند تا تجاوز نظامی شان را توجيه کنند

ترفند به اين شکل .  کردند که باعث و بانی آن بوده استبه وجود آوردند و سپس ھمسايۀ لھستانی خودشان را متھم

لمان حمله کردند، و بعد از اين حادثه ارتش نازی المانی به ايستگاه راديوی اصورت گرفت که تعدادی از سربازان 

  .به لھستان حمله کرد
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ين وقايع را حکايت وجه مضحک اين ماجرا، چنين است که اين موزۀ يادبود ھولوکاست در اياالت متحده است که ا

  :» فريب دادن مردم«می کند، ولی به ھمراه يک درس واقعی دربارۀ چگونه 

در تمام طول و عرض جنگ دّوم جھانی، تبليغاتچی ھای نازی کارشان تبديل تجاوزات نظامی بود که در اصل به 

لمان را اآنھا .  دفاع از خودھدف فتح سرزمين ھای تازه انجام می گرفت، به واکنش عادالنه و ضروری و به نام حق

لقوۀ نيروی متجاوز بيگانه تشريح می کردند، به عنوان ملتی که به صلح پايبند است، ولی ابه عنوان قربانی عينی يا ب

اھداف . به ناچار مجبور است برای حراست از مردم و دفاع از تمدن و مقابله عليه کمونيست ھا اسلحه به دست گيرد

 در ھر مرحله از منازعات به شکل سازمان يافته اھداف واقعی را استتار می کرد، يعنی جنگی اعالم شده عمال

  .کشورگشائی و جنگ نژادی

لمان طعمۀ ا، در حالی که ھيتلر و معاونانش در حال تکميل طرح تھاجم به لھستان بودند، مردم ١٩٣٩طی تابستان 

لمانی ھا با توسعۀ مرزھايشان که از اين پس اتريش و چکوسالواکی را نيز در بر می گرفت، ا. تنش و وحشت بودند

ولی با اين وجود در خيابان ھا تظاھرات به . و آن ھم بی آن که يک گلوله شليک کرده باشند، خيلی تشويق شده بودند

  .د فرياد جنگ طلبانه شنيده نمی ش١٩١۴پا نمی کردند و مثل نسل پيشين در سال 

کند، رژيم نازی اردوی تبليغاتی بسيار خشونت آميزی را حمله لمان به لھستان ا ١٩٣٩مبر  اّول سپتپيش از آن که در

برای .  تضمين کند،راه اندازی کرد که پشتيبانی مردم را برای جنگی که به ندرت می توانست طرفدار داشته باشد

ومی قابل قبول باشد، و به عنوان واکنشی دفاعی تلقی گردد، اين که حمله بتواند از ديدگاه اخالقی در اذھان عم

، و مواردی از خشونت جسمی يا تبعيض آميز واقعی يا »اعمال خشونت توسط لھستانی ھا«لمانی دائما از انشريات 

 »شوينيسم«و » جنگ طلبانه«نشريات از روحيۀ .  منتشر می کردند،ی که مقيم لھستان بودندئلمانی ھااتخيلی عليه 

نشريات بريتانيائی ھا را . نشريات در عين حال به بريتانيائی ھا نيز حمله کردند. لھستانی ھا اظھار تأسف می کردند

لمان، از ابه خاطر تشويق جنگ سرزنش می کردند که به لھستانی ھا اطمينان داده اند که در صورت جنگ عليه 

  .آنھا دفاع خواھند کرد

لمان ای لھستان به ئا در اذھان عمومی نشان دھد که گورا سازماندھی کرد ترژيم نازی حتی در مرز برخوردی 

  .حمله کرده است

فردای حملۀ . لمانی در گليويتز حمله کردندا، سربازان اس اس با لباس لھستانی به ايستگاه راديوی ١٩٣٩ اگست ٣١

لھستان در پاسخ به تجاوز اين کشور لمان و به تمام جھان تصميمش را برای گسيل ارتش به ادروغين، ھيتلر به ملت 

بخش خدمات تبليغاتی رايش از رسانه ھا خواسته بودند که .  اعالم کرد،عليه رايش

نشريات تنھا می بايستی بگويند که . اجتناب کنند» جنگ جھانی«از اصطالح 

لمانی تنھا حمالت لھستانی ھا را دفع کرده اند، يعنی تاکتيکی که می بايستی ا قطعات

وليت اعالم جنگ ؤمس. خشونت معرفی کندلمان را به عنوان قربانی ااساس آن بر 

  .به عھدۀ بريتانيائی ھا و فرانسوی گذاشته شده بود

پس از تلفات بسيار در جنگ دّوم جھانی، ما که در غرب سوگند يادکرده بوديم که 

چنين حرکات خشونت آميزی ھرگز تکرار نگردد و پذيرفته نشود، ولی به قدرت 

ھای وال استريت و لندن و تمام جريان ھائی که در مدار اطراف آنھا می گردد، 

داديم که نقشه ھای نظامی شان را يکی پس از ديگری به پيش ببرند، اجازه 

ما در مرز جنگ با ايران ھستيم، و دقيقا به ھمان شکلی که . ، يمن، سومالی و اکنون سوريهاافغانستان، عراق، ليبي



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 ،ديدنھائی که ما را به سوی جنگ ھائی ھدايت می کنند، مشخصا مخلوطی از تھآ. لمان نازی عمل کرده بودا

مرزھای ملتی مستقل جنگ به پا کنيم و دروحشت، قول و قرار و بھانه ھای غير قابل دفاع، برای آن که دوباره 

می دانيم به مردم اين کشورھا » متعالی تر«قوانين و نظام اداری خودمان را که 

  .تحميل کنيم

تسخير ، به گفتۀ ژنرال اياالت متحده وسلی کالرک، غرب در پی ١٩٩٠از سال ھای 

» ھمکار«تمام خاورميانه است، و چنين طرحی را نيز با روی کار آوردن رژيم ھای 

  . می گذاردءبه اجرا

و به شکل آشکار، . ، غرب در پی سرنگون ساختن دولت سوريه است٢٠٠٢از سال 

خيلی سال ھا پيش از آن که . ، غرب عليه سوريه توطئه چينی می کند٢٠٠٧از سال 

حال در رسانه ھای غربی رايج گردد، خشونتی که  در » بھار عرب«اصطالح 

و و از ھمان سال ھا پيش،  داد می کند، برنامه ريزی شده بودحاضر در سوريه بي

  . مبارزان اسلحه و تأمين مالی دريافت کرده بودند و سازمان دھی آنھا تکوين يافته بود

 مردم سوريه از خشونتی نيست که خود غرب خواست غرب برای مداخله در سوريه، امروز، به ھيچ عنوان نجات

به آن دامن زده است، بلکه استفاده از چنين خشونتی برای توسعۀ قدرت خود می باشد، دقيقا به ھمان شکلی که ھيتلر 

  .عمل کرد، در فراسوی فتوحات نظامی

شکل غير ماھرانه ای اگر سازمان ملل متحد مرتکب اشتباه دراماتيکی شود و به نيروھای فاشيست جھانی، که به 

لمان ھا در افتد که آورد، و در ھمان سبدی نيرا به چھره زده، اجازه دھد که سوريه را به چنگ » مدافع تمدن«نقاب 

شھر حوله مانند گليويتز بھانۀ غير قابل دفاع است، و نه اجبار .  افتادند، تصور نکنيد که توجيه شده است١٩٣٩

وزات دائمی خود عليه بشريت بھای گزافی را پرداخت با ميليون ھا کشته، دھھا لمان سرانجام برای تجاا. اخالقی

امروز چه . سال فرصت از دست رفته، تقسيم کشور و اشغال آن پس از شکست و اجبار در تحمل سنگينی تاريخ

  پاداشی می توانيم از ناآگاھی و بی اعتنائی انتظار داشته باشيم؟
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