
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 
  )Nikolay Malishovskiy (*نيکوالی ماليشوسکی

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٣ می ٠٢

  

   و دستکاری شعورامريکاجنگھای 
 

، ) ارديبھشت١١( خود قرار داده و روز اول ماه مه ۀدستمايمترجم مطلب حاضر، بنا به عادت ھميشگی، آن را 

 ۀ کارگران و زحمتکشان ميھن و جھان، به خلقھای تحت ستم ھمۀروز ھمبستگی کارگران جھان را به ھم

 تروريستی، بمبارانھا و انفجارھای کور امپرياليستی -  کشورھا که زير حمالت نظامیۀمستعمرات، به مردم ھم

 کنشگران و مبارزان راه آزادی بشريت از زير يوغ ارتجاع سرمايه داری و با يقين به ۀھمکنند، به  ضجه می

  . اسارت، تبريک و تھنيت عرض نمايدۀع زنجيرھای پوسيدوگسستن قريب الوق

  !کارگران و زحمتکشان ھمبستگی تان مستحکم تر باد

***  

مبنی بر   مھيجیۀ بيانيچ، در آخر ماه مار)Amber Lion(، امبر الين CNNئی امريکاخبرنگار کانال تلويزيون 

 به کارکنان کانالھای امريکاکه دستور پخش اخبار جعلی و مسدود کردن اطالعات ناخوشايند برای دولت  اين

ھمانطور که «ئی ھم اکنون نيز اخبار را امريکا اين خبرنگار، رسانه ھای ۀگفته ب. تلويزيونی داده شده، صادر کرد

سازند، اذھان اجتماعی را برای جنگ  از سوريه و ايران ھيوال می. کنند ، تحريف می»ق افتاددر مورد عراق اتفا

  ... کنند عليه اين کشورھا آماده می

او . کنند  حق الزحمه دريافت میامريکا به ازای جعل اخبار از دولت CNNالين اظھار داشت، که کارکنان مبرا

خبرنگاران مستقل، که فعاليت آنھا با خط مشی کاخ سفيد ھمخوانی ھمچنين، نگرانی خود را از سر به نيست شدن 

 تروريسم تحت شکنجه قرار  بر اساس گزارشات خبری، آنھا احتماال دستگير شده و به اتھام. ندارد، اعالم کرد

  .گرفته اند

ای ويژه ای در ساخت اين محصول، ھاليوود موفقيتھ. شوند  حقيقت ساخته میۀواضح است، بھترين دروغھا از نيم

لم صامت ، از ساختن ف١٩٢٧ھاليوود از سال  و )امريکاوزارت جنگ ( ھمکاری پنتاگون ۀتاريخچ. کسب کرد

 استفاده می» کارخانه رؤياھا« ممکن برای کمک به ۀ از ھر وسيلامريکاامروز تشکيالت نظامی . آغاز شد» بال«

  .کند
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با اين وجود، . ز حق تبليغات در داخل کشور برخوردار نيست، پنتاگون، مثل سازمان سيا، اامريکابر اساس قوانين 

 با مديران »روف. ک«، امريکا کارشناس سياسی شخصی رئيس جمھور ٢٠٠١در سال . راه گريز يافته اند

، از جمله »جھان تخيالت« تن از مديران ارشد ۵٠بيش از . کمپانيھای تلويزيونی و استوديوھای سينمائی ديدار کرد

، »سونی پيکچر«، »مترو گلدوين پاير«، »کلمبيا پيکچر«، ABC, CBS, NBC, VNN, Fox, HBOنمايندگان 

و » وياکوم«، »پارامونت پيکچر«، »وونر برادرز«، »اونيولایر پيکچر«، »فوکس قرن بيستم«، »دريموورکس«

اری دولت تشريک مساعی در مبارزه عليه تروريسم، سمت اصلی ھمک«. سايرين در اين ديدار حضور داشتند

  .»باشد  اطالعات میۀ با ھاليوود در عرصامريکا

مثال، رويترز و خبرگزاری (ئيھا برای نشر اخبار جعلی از طريق رسانه ھای خارجی، قبل از ھمه اروپائی امريکا

که چند سال پيش نيويورک تايمز در گزارشی تأئيد کرد که  ه اينژويه ب. ، تا حداکثر ممکن کمک می کنند)فرانسه

 در ٢٠٠١مبر سال  سپت١١ ۀز حادث کوچکی که پس اۀ تأثيرگذاری راھبردی، يعنی يگان ويژۀن ابتکار به شعباي

جنگ اطالعاتی برای آماده سازی » سياه« آن، استفاده از روشھای ۀوظيف. ساختار پنتاگون تشکيل گرديد، تعلق دارد

خصوص، خبرنگاران ه  خارجی، ب خبرنگارانۀوسيله مخاطبان خارجی از راه نشر اطالعات نادرست ب

  .می باشد» امريکاکشورھای دوست و متحد «

ئی، حتی ميدان کاربست پيشرفته ترين امريکاجنگ در افغانستان و عراق، ميدان آزمايش نه تنھا جديدترين تسليحات 

 که ئیلگوھالمھائی اغلب بر اساس امنظور، به سفارش پنتاگون ويدئو فبرای اين . تکنولوژی دستکاری شعور بود

.  د«.شود دھند، ساخته می مائی ارائه مینلمھای سي شوھای تلويزيونی و فۀتھيه کنندگان ھاليوودی سازند

. پيشآھنگ اين کار بود) و سايره» پرل ھابر«، »سقوط عقاب سياه«(لمھای جنگی معروف  فۀ، تھيه کنند»بروکھايمر

ئی در افغانستان، در امريکادر خصوص سربازان » ز جبھهتصاويری ا«سريال تلويزيونی گويا مستند او با عنوان 

  . برخوردار شدامريکا )وزير جنگ(زمان خود از پشتيبانی وزير دفاع 

 نه تنھا از توليدات سينمائی، حتی از اخبار امريکا گزارش داد، که دولت ٢٠٠۶ انگليسی اينديپندت در سال ۀروزنام

 ً مرکز مطبوعات و «از آن جمله، متخصصان سازمان غيرانتفاعی . دکن  استفاده میجعلی تلويزيونی نيز وسيعا

 ماه، که بيش از نيمی از جمعيت ١٠ کانالی تلويزيونی به مدت ٧٧، پس از زير نظر گرفتن برنامه ھای »دمکراسی

را با رنامه ھای خبری خود  بامريکاکمپانيھای تلويزيونی «بينند، به اين نتيجه گيری رسيد که   آنھا را میامريکا

که سازندگان چنين  خصوص اينه ب... کنند، که توسط دولت و شرکتھای بزرگ ساخته شده اند  پر میئیلمھاويدئوف

لمھای سفارشی، توليد اخباری را آموخته اند، که ھيچ تفاوتی با گزارشھای منتشره از سوی نويسندگان مستقل ف

  .»ندارند

 برای امريکادر زمان خود نقش عظيمی در جلب افکار عمومی  تلويزيونی را که ۀتوان يک برنام در اينجا می

عنوان فراری از ه  ساله، ب١۵در اين برنامه، يک دختر . حمايت از جنگ اول خليج فارس بازی کرد، يادآوری نمود

جالب . دست سربازان عراقی در زايشگاه را به چشم خود ديده استه  نوزاد کويتی ب١۵گويد، که کشتار  کويت می

نام اين دختر را که گويا خانواده اش . ئی صدھا بار نشان دادندامريکا که مصاحبه با اين دختر را تلويزيونھای است

برای درک مفھوم اين . فتد، اعالم نکردنددست سربازان صدام حسين بيه در وطن مانده و خودش ممکن است ب

 قتل ۀ بار در بار١٠جمھور جورج بوش پدر،  روز تبليغات جنگی، رئيس ۴٠برنامه، اضافه می کنيم، که در مدت 

در نھايت ثابت شد که دختر مصاحبه کننده در تلويزيون، نه فراری، بلکه، دختر سفير کويت . نوزادان صحبت کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 خويشاوندان او ۀباشد، ھم  سلطنتی حاکم بر کويت میۀعالوه بر آن، او از وابستگان خانواد.  بوده استامريکادر 

  ... در خارج دارند و در غرب مقيم ھستندثروتھای ھنگفتی

 را به انتشار سوژه ھای امريکا پنتاگون و دولت ٢٠٠۵نيويورک تايمز حتی قبل از انگليسی ھا، در بھار سال 

، اين نوع موضوعات امريکاگزارش رسانه ھای جمعی ه ب.  متھم کردامريکاسفارشی در کانالھای تلويزيونی 

بنا به گزارش .  نھاد دولتی آماده می کنند٢٠نظر می رسند، در مجموع، ه  خبری بسفارشی را که ھمچون گزارشات

شر صدھا گزارش خبری اين چنينی را جعل کرده و منت «امريکانيويورک تايمز، پنتاگون و دفتر ثبت احوال 

با » م حسين عراق از دست رژيم صداۀمردم آزاد شد«شد که  لمھای خبری گفته میدر يکی از اين نوع ف. »نمودند

اما تحقيقات بعدی نشان . کردند ئی استقبال میامريکااز سربازان » !امريکامتشکريم ! متشکريم بوش«فريادھای 

آن را نه در بغداد، بلکه در کانزاس سيتی ساخته ) ئی اصيلامريکااز قضا، (لم اين ف» قھرمان «ۀدادند که سازند

  ...است

روسيه (» راشا تو دی«در زمان جنگ در اوستيای جنوبی، خبرنگاران کانال تلويزيونی .  ديگرۀباز ھم چند نمون

ھمچنين، . داير بر ويران شدن شھر گوری را فاش کردند CNNدر شھر تسخينوالی، تصاوير جعلی کانال ) امروز

 ختگی استفاده می، خبرگزاری رويترز از تصاوير سا٢٠٠٨ سال گستدر جنگ اطالعاتی عليه روسيه در ماه ا

مرد . در دو حالت مختلف و در دو مکان متفاوت ترسيم شده است» مرد مرده« يک )پائين(در ھر دو تصوير . کرد

، در تصوير اول، با لباس سياه، ايستاده در کنار جسد تظاھری و در تصوير )يک مرد ديگر، در ھر دو تصوير(دوم 

شلوارش » متوفی«کند، در ضمن، چون  تن، ولی نشسته و گريه میدوم، نيمه برھنه، شلوار جينس برنگ ديگر بر 

  ...را عوض نکرد، خود را با روانداز پوشاند

 بازی ايکی از اصلی ترين نقشھا را در جنگ اطالعاتی عليه ليبي» مردگان سيار«گروه ھای ويژه متشکل از چنين 

، زمانی »قربانيان رژيم قذافی«يه، گاھی در نقش متناسب با اوضاع، آنھا در خيابانھای شھرھای قطر يا ترک. کردند

مردگان «، اپس از ليبي. در مقابل دوربينھای خبرنگاران غربی قرار گرفتند» شورشيان قھرمان«ديگر، در نقش 

در اينجا تصاويری از گزارشات مختلف، . سر درآوردند» قربانيان رژيم اسد«از سوريه، اين بار در نقش » زنده

در حمص را، که در واقع » رژيم سرکوبگر سوريه«ر خوب کارگردانی شده از سرکوبی ھای بسيا» گزارشات«

قھرمان . )لطفا، تصاوير مربوط به اين مطلب را در پيوند اصلی يا در وبالگ مترجم ببينيد(يکی ھستند، می بينيد 

بعنوان )  نه تنھا در سوريهو(او در سوريه . ، فلسطينی، بنام خالد ابو صالح است»متوفی«اصلی آنھا، ھمان شخص 

  ...شود يکی از کنشگران پيشرو تبليغات اپوزيسيون شناخته می

 اظھار داشت، جنگھای آينده ٢٠٠٢ در سال »ويلسون. ت«، امريکا اطالعات وزارت دفاع ۀھمانطور که مدير ادار

 ترويج ارزشھای ئی سازی، پيش برده خواھد شد، و ھدف اصلی آن،امريکادر راه جھانی سازی، مساوی با 

ئی از نظم نوين جھانی، به يک دليل برای امريکاعبارت ساده تر، حتی ھر تھديد عليه تصور ه ب. ئی استامريکا

  .شروع جنگھا بدل خواھد شد

 در رابطه با ٢٠٠٣ سال گست در ماه اامريکاعمل آمده از شھروندان ه باالخره، نتايج شگفت انگيز نظرسنجی ب

که صدام حسين   درصد نظردھندگان به باور خود مبنی بر اين۶٩آن وقتھا .  يادآوری نمودتوان جنگ عراق را می

 ً و اين در حالی بود که کاخ سفيد .  شرکت داشته، اعالم کردند٢٠٠١مبر سال  سپت١١ در حمالت تروريستی شخصا

آيا اين .  داد، ارائه ندادکه بنا به بيانات رسمی حمالت را انجام» القاعده« عراق و ۀحتی يک مدرک دال بر رابط

و . توان به انسان غرب قبوالند؟ معلوم است، که بله  دلخواه را، ھر مزخرفی را میۀبدان معنا نيست که ھر برنام
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 رسانه ھای جمعی غرب با افسانه ٢٠١٣ سال جنوریاز اواخر ماه : خصوص تأئيديه ھشدار دھندهه اما آخری، ب

کشند و   شمالی، که گويا کودکان و اجساد نزديکان خود را از قبر بيرون میایوري گرسنگان کۀھای دلخراش در بار

... نويسند واشنگتن پست، ساندی تايمز، اينديپندت، ديلی ميل بطور جدی در اين خصوص می. خورند، پر شد می

را که پيش درآمد » دست سربازان عراقیه  کويت بۀ پاره شد-نوزدان تکه «ۀ اينھا افسانۀمفسران ھم معتقدند، که ھم

  ...کند  خليج بود، يادآوری می١٩٩١جنگ 

   

  :يادآوری چند نکته در ارتباط با ھمين مطلب

خصوص روس زبان، حقه بازيھا، صحنه سازيھا، نشر اخبار ه  تحليلگران و محققان بلوک شرق سابق، ب-  اولۀنکت

در کشورھای مختلف را بسيار مستدل و  امريکاويژه امپرياليسم ه جعلی و اکاذيب، توطئه ھا و دسايس غرب، ب

ه اما، جای تعجب اين است که اغلب آنھا در ارتباط با مصايبی که غرب، ب. مستند بررسی و افشاء می کنند

 با کاربرد ھمين روشھای فوق الذکر، بيست و اندی سال پيش، بر سر خلقھا و کشورھای خودشان امريکاخصوص 

ً  رغم اين آوردند، علی   .کنند بوده اند، سکوت می» شورشيان انقالبی«ھد عينی آن حوادث و يکه تازی  شاکه عمدتا

در ايران نيز در حوادث بعد از انتخابات دھمين » ناجيان بشردوست«و » مردگان سيار« روش استفاده از -دومۀ نکت

 ءندا» قتل «توان  آنھا، میۀاز جمل. کار گرفته شده  ب١٣٨٨ سال ]جوزا[ رياست جمھوری در خرداد ماهۀدور

آقاسلطان در يک خيابان خلوت دور از محل اعتراضات، قھرمان سازی او و ورود مشکوک يک دانشجوی مشغول 

به تحصيل علم طب در انگليس بنام آرش حجازی يک روز پيش از حادثه به ايران، مشاھده تير خوردن ندا خانم از 

و باالخره، بازگشت فوری وی به لندن و مصاحبه با » مقتول«برای نجات » بی سرانجام«پنجره، اقدام سريع ولی 

  .کمپانی دروغپراکنی بی بی سی را يادآوری کرد

 کم شمار کودنھا و ساده ،استثنای عده  بشريت جھان بۀ مترجم سطور فوق بر اين باور است که ھم- سومۀنکت

 از امريکارند که تمام جنگھای لوحان، حتی مغرضان، مداحان و پيروان سياستھای غرب امپرياليستی ترديد ندا

 نيابتی، -  پيدايش تا روز امروزی که در اقصا نقاط عالم درگير جنگھای مرئی و نامرئی، تروريستیءابتدا

 اشغالگرانه بر مبنای شيادی، حوادث ساختگی و از قبل برنامه ريزی شده، حقه بازی، فريبکاری، -استعماری

با اين درک، اين . وقوع پيوسته استه ری، توطئه و دسيسه و غيره بی و باجگيئدستکاری اذھان عمومی، زورگو

سؤال پيش ميآيد، پس چگونه است که نيروھای آگاه، مطلع و مترقی جھان تاکنون نتوانسته اند جلوی ترک تازی 

  :رسد اين موضوع علل متعددی دارد که اھم آنھا عبارت است از نظر میه  را بگيرند؟ بامريکاامپرياليسم ھار 

   روحيات تسليم طلبی و عافيت خواھی بر جوامع انسانی؛ۀــ سلط

  ؛امريکاــ ناتوانی آگاھان، قبل از ھر چيز، در توضيح و تشريح دغلکاريھای غرب و 

   سازمانيافته و رشد فردگرائی؛ۀگريز از مبارز ــ 

  ــ سقوط و انحطاط عقالنيت و شعور اجتماعی؛

  ائی نسبت به سرنوشت انسان و کشور؛وليتی و بی اعتنؤــ ولنگاری، بی مس

ــ بخشی از نيروھای انقالبی جھان، توطئه، دسيسه، زورگيری، فريبکاری، شيادی، باج خواھی و، جعل اخبار و 

 و ٢٠٠١مبر سال  سپت١١ ۀحوادث خليج نونکن و خوکھا، يا حادث:  قبلی مثالً ۀنشر اکاذيب، ايجاد حوادث با برنام

  برنامه ريزی علمی و عمل عقالنی میۀرا نتيج...  گذشته در بوستون ۀگ سه نفر در ھفت انفجار منجر به مرۀحادث

کنند که خود اين، بخش اعظم نيروھای   تصور میءشمارند و طراحان و مبتکران اين روشھا و حوادث را عقال
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 تأئيد سياستھا و برنامه ھای دارد و آنھا را خواه ناخواه به  قاطع عليه امپرياليسم باز میۀپيشرو جامعه را از مبارز

کشتار ميليونی خلقھا، اشغال، ويرانی و غارت  (امريکا» ھایيپيروز«و حقانيت بخشيدن به » ءعلمی عقال«

  .دارد وامی) کشورھا

  .رنگ آبی در متن اصلی، از مترجم استه ھمه عبارات ب•

  مترجم

 

  نامزد دکترای علوم سياسی* 

http://www.fondsk.ru/news/2013/04/04/vojny-usa-i-manipuljacija-soznaniem-19882.html 
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