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  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

  

  یريش. م. ا

 ٢٠١١ اکتوبر ٠٨

  

  توطئه و دروغ،

  سميالي جنگ افزار امپری اصلیچاشن
  

 ھزار نفر از پرسنل ١٠ در حدود اي گزارش داد که گو٢٠١١ اکتبر ٢ کشنبهي روز ،»وزيوروني «ی خبرونيزيتلو

 به معترضان ی جمعهطور دسته  ارتش، بی از سوی اعتراضات مردمی مقابله با سرکوبی براهيارتش سور

 ن،ي کرده بود و عالوه بر انتشر را می پست ھم چند روز قبل خبر مشابھنگتنيروزنامه واش.  اندوستهيپ) انيشورش(

دست مزدوران ه  بهي پرسنل ارتش سور١٢٠ کشتار زي  نشي ماه پ در حدود سهسميالي امپریپراکن  دروغیرسانه ھا

 اني نظامی را با عنوان کشتار نفرات متمرد از سوهي مرز ترکیکي در شھر جسرالشغور در نزدسمياليمسلح امپر

  .دندوفادار به دولت، تحت پوشش قرار دا

 نشده کايمرا اروپا و یستيالي امپریا دولتھ»یبشر دوست« و »ی خواھیدمکراس« که افسون زده ی ھر انسانعتايطب

ه  الملل بني بسميوني و صھی جھانسميالي مزدوران امپرۀ رخنکه ني، بدون ا»خبر «ني ادني شنۀباشد، در ھمان لحظ

 ني که چنابدي ی بداند، در می منتفیگري دور ارتش ھر کشاي و هي ضربت آن را به درون ارتش سوریروي نۀمثاب

 یپراکن دروغھای  و رسانه کايمرا اروپا و یستيالي امپری دولتھای مقامات رسمۀز عھد فقط و فقط ایجعل بزرگ

 بر ی مبنی با اخبار جعلی تفاوت ماھوچي امر، ھتي خبر، در ماھني کند که جعل ای و درک مدي آیمزدور آنھا برم

 جعل نيھدف از ا. ندارد »يابي لئی ھوایروي توسط ننابمباران معترض «ايو »  عراقیجمع کشتار یسالحھا«وجود 

 باشد ی مهي ارتش سورفورمي در اونی المللني و بی مزدوران مسلح داخلی سازماندھقا،يگستاخانه، نه احتماال، که دق

 ی کشورھای از مرزھاه،ي در سوری داخلی ھا را با ھدف برافروختن آتش جنگھایکه استعمارگران غرب دوم

 یليخ» خبر «ني انيجاعل.  کشور کرده اندني کردستان عراق وارد خاک اۀطق و منهي ترکل،ي اسرائ آن، عمدتاً ۀيھمسا

 یعني ،ی سه ھنگ ارتشیعني ھزار نفر ١٠!  چهیعني ھزار پرسنل ارتش ١٠ ی دانند که تمرد دسته جمعیخوب م

  !ی ارتش بالنسبه قوکي یعني کامل ، پي تکي
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 مسلح مزدور دو یروي نکي ی سازماندھیر در پ گذارد که غرب استعمارگی نمی باقدي تردی جای خبرني چنجعل

 مي دست زده، رژگناهي آن، ھم به کشتار مردم بۀواسطه  باشد، که بی مهي خود در سوریمنظوره مطابق برنامه قبل

  . برودی دولتیروھاي و ھم، به جنگ نديحاکم را بدنام نما

 اما، هيقض.  دھدی را نشان میستيالي غرب امپراني طرف حماقت دروغگوکي ،ی دروغ گوبلزني است که ادرست

 دي باصورت ني خود باور داشته باشند، در ای خبر به دروغھاني که؛ اگر جاعالن اني ھم دارد و آن اگريطرف د

 سر به شورش بردارند، یستيالي امپریتھا دولی آدمکشني مبرھن که مثال اگر چند واحد از ماشلي دلنيحداقل به ا

 خواھند داد، حق ی تمام آنھا را گوشمالی رحمی داران، با بهي پول سرماینه ھا و انبارھاھمان ارتش نگھبان قمارخا

  . بشناسندتيرسمه  متمرد بی خود نشاندن واحدھای در سرجازي را نهيدولت سور

 ستي نیزي چ،یستيالي امپری ھولناک رسانه ھایھاي توطئه گرني و چنی خبریھاي حقه بازني است که ھدف اروشن

 ی مبتنی قماربازان و سارقان مسلح، دولتھای دولتھا،یستيالي امپری دولتھایشگي و ھمی رسماستي ھمان سۀجز ادام

 ني بسميوني صھیشائک و کشور»امطلوبن «یزانو درآوردن کشورھاه  بی برایستيوني صھیدئولوژيبر اصول ا

  .انهي خاورمۀ در منطقیالملل

.  بوده استد،ي آی در مء به اجراهي مشابه آنچه که امروز در سوریاري بسی توطئه ھانکاربستبه  جھان شاھد خيتار

 جي اول، حوادث خلی شروع جنگ جھانی براووي مجار در سارا-شيرت اعھدي کشتن ولۀ شدی از قبل طراحۀحادث

  ٢٠١١مبر سپت١١یستي حوادث ترورتنام،يبا و وونظور آغاز حمله تجاوزکارانه به کمه  ب»نيتونک«و » خوکھا«

 فقط گري دیاريبسو  ]حمله بر افغانستان مانند [ی تھاجمات استعماردي منجر به شروع دور جدورکيوي و ننگتنيواش

ه  و بی جھانسميالي امپراستي کالم، سکيدر .  ھستندی جھانسميالي امپریھاي و توطئه گرھايئچند نمونه از دروغگو

 توطئه، جعل و یاران و فئوداالن، ھمواره بر رو دبرده راثخوراني مۀمثابه  بی دارهي سرمایمھاي رژ،یطور کل

  . دارداديه  خوب بزي ما نھني مخي را تاریئاستھاي سني کاربست چنینمونه ھا. دروغ استوار بوده است

خصوص ترکھا و کردھا، ھم ه  بان،يراني حاضر ای از نسلھایاري را بس١٣٢۴ -٢۵ ی مثال؛ حوادث شوم سالھا

در آن دوره، .  خوانده اندیخي اند و ھم در اسناد تاردهي خود شنی و بزرگترھایني از زبان شاھدان عمايمستق

 را، و در ني مناطق کردنشجاني آذربای حکومت ملاني در لباس مبدل فدائی از مزدوران ارتش شاھنشاھیئگروھھا

 ی را غارت مم دادند، اموال مردی را مورد تاخت و تاز قرار مني کردستان، مناطق ترک نشی ھاشمرگهيلباس پ

 خودمختار ی جمھوری ھاشمرگهي و پجاني آذربای حکومت ملاني با فدائزيموقع خود نه  زدند و بیکردند، آتش م

  .دندي جنگیکردستان م

 ی و دروغپردازی توطئه، جعلکاری تئوری برای و مشخصقي دقخي توان تاری ناگفته نگذارم که اگر چه نمنجاي ادر

 ھمزاد بوده و ی جوامع طبقاتلي با تشکی زشتیکردھاي روني توان گفت که چنی کامل مناني با اطم،یذکر کرد ول

 مخالفان و هي را در جنگ علی رسمیا جنگ افزار قدرتھی اصلی طبقات حاکم و چاشناستيھمواره اساس س

لمان ا سميفاش و گوبلز در دستگاه اي اسپانستي فاشکتاتوريژنرال فرانکو، د.  داده استليمعترضان نظم موجود تشک

  . معاصر بودندخي مطرود در تاری روشھاني کاربران چننيکه گورشان لجنزار باد، شاخص تر

  : کرد، سه روشی میئ فرمانروااي بر اسپان١٩٧۵ در سال رگش تا ھنگام م١٩٣٩ ژنرال فرانکو که از سال 

  ،ی جعلی و پخش خبرھای پراکنعهي شا-١ 

  و ی مسابقات ورزشیاپي پی برگزار-٢ 
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 خر کردن ی براوهي شنيرا کارآتر) ی امروزیزوني تلوی شوھااقيبه س( بکوب - بزنی مستمر کنسرتھالي تشک-٣ 

.  ھم معتقد بود که باوراندن دروغ ھر چه بزرگتر به مردم سھلتر استز دانست و گوبلی بر آنھا میمردم و حکمران

 شيخو» استادان« نحس ینشان داده اند که درسھا ھمواره زي غرب نیستيوني صھ- یستيالي امپریدولتھا و رسانه ھا

  .را حقا خوب فراگرفته اند

در طول شش ماه گذشته .  شودی مورد ختم نمني تنھا به اه،ي سورهي علسميالي امپریپراکن  دروغی رسانه ھااتيجعل

 ذکر منبع  بدون،یستيالي امپری خبری کشور، رسانه ھاني غرب در ای مسلحانه تحت رھبریپس از آغاز ناآرام

حقوق « و اروپا و مزدوران کايمرا ساالران نگ شمارند و جیرا م»  اعتراضاتنيمقتول«معتبر، ھمه روزه تعداد 

ه  باي سازمان ملل متحد و تي امنی تازه از شورای گرفتن مجوز جنگ استعماری برای آنھا مرتب به چانه زن»یبشر

 به ی اشغالی کشورھاگري مثل دزي را نهيلند تا خاک سور مشغو،»سميالي امپریاسب تروا« تر، از حيعبارت صح

 ی از وتوی حاک١٣٩٠ ]ميزان[ مھر١٣ روز سه شنبه ی است که خبرھای شکرش باقیجاھنوز . توبره بکشند

 بود، ني و چهي روسی سازمان ملل از سوتي امنی و شرکاء به شوراکايمرا السمي امپریشنھادي پیقطعنامه ضد سور

 غرب رگران استعماتي  بار در جناني ا،ايبي خود در مورد لمي اشتباه عظیمنظور تالفه  دو کشور بنيکه  احتماال ا

  . شرکت نکردندهي سورهيعل

جاکش استعمارگران  قطر نقش ۀ مزدور عرب و کشوربچۀي اتحاايبي لی اشغال استعمارۀ گفته نماند که اگر در حادثنا

 نقش را به ني الملل اني بسميوني و صھی جھانسميالي امپره،يبطه با سورعھده داشتند، اما در راه  بغرب را مشترکاَ 

  . سپرده استی و مترسک عربستان سعودهي دولت ترکۀعھد

 ی را مجوز دخالت نظامهي سورۀ جامعی اقتصاد- یو مشکالت اجتماع» خاندان اسد «یکتاتوري که دی کوته فکرانآن

 را که ی جوازدي با- خوانند، اوالَ ی کشور مني در اروزي دیرده دار امروز و بیستيالي امپری کشورھا»یاسيس «ايو 

 را به دست یگري ھر کشور داي و هي سوریخل استعمارگر غرب حق دخالت در امور دایبه موجب آن کشورھا

 در ی اقتصاد-ی اجتماعی ھای و نبود مشکالت و نارسائی وجود دمکراسدي با-اَ ي و ثاننديآورده اند، بروز نما

  دستن،ي و ھمچنیستي و شبه فاشیستي فاشی دولتھاتي غرب تحت حاکمۀ بحران زدیستيالي امپریھاکشور

 و تي اردن، کون،ي بحرمن،ي قطر، ل،ي اسرائ،ی جمله، در عربستان سعودزپروردگان مزدورشان در منطقه، ا

  .نندي ھم بنشهي در مورد سوری آنھا را ثابت کنند و آنوقت به داورگري دانيھمتا

 شدت داده و ھمه روزه با هي سورراموني پی جعلی و پخش خبرھای پراکنعهي به شای در حالی خبرسمياليرامپ

 به پا کرده اھوي کشور ھنيدر ا) یدر واقع، ضد مل (ی ضد دولتی ھایناآرام» کشته شدگان و مجروحان«شمارش 

 و قايفرا شمال یز کشورھا ار گسترده تاري بسی دارهي ضدسرما- ی اعتراضات ضد دولتکسو،ياست، که از 

 از سه شي اروپا را فلج کرده و بده،ي و اروپا را از ھم درکايمرا یستيالي امپری دامن ناپاک ھمه دولتھاانه،يخاورم

 ی دارهي سرمای قمارخانه ھاۀختي لجام گسیھايغماگري هي عل،»مي را اشغال کنتيوال استر«ھفته است که با شعار 

 از ھشت ماه شي بمني طرف، در گري است و از ددهي را در نوردکايمرا ین شھرھا کالهي، کل) بورسیبازارھا(

 عبدهللا صالح و مي رژی شود، جنگنده ھای وجه سرکوب مني به خشن تری مردمزياست که اعتراضات مسالمت آم

 ھا یکيان نزد ھمدر اي کنند و ی کشور را در شھرھا و قصبات بمباران مني مردم اکايمرا ني سرنشی بیبمب افکنھا

 و کمک به مصدومان و مجروحان در ی شغلۀفي به جرم انجام وظمارستانھا،ي بی پزشکان و کادرھای حتن،يدر بحر

 ی المدت محکوم ملي طوی محاکمه و به اعدام و زندانھا،یئ و شرکاء، در محاکم کذایاثر حمالت مزدوران عربستان

  .شوند
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 ه،ي سورراموني پی وانتشار اخبار جعلعاتيز نظر دور داشت که پخش شاله را اأ مسني ادي ھمه حال، امروز نبادر

 و ی ارضتي تمامز،ي که قبل از ھر چیدي جدی شروع جنگ استعماری است برای االنهي رذیمفھوم تالشھاه ب

 ران،يخصوص اه  و صلحدوستان جھان، بان رو، ھمه آزادگنيھم از ا.  کشور را نشانه گرفته استني ایاستقالل مل

 تازه را افشاء و رسوا ی سومالاي و ايبي به افغانستان، عراق، لهي سورلي تبدی براسميالي امپراستي با تمام قوا سديبا

 کردن آن زهي و بالکانراني ما اھني حمله به می و مانع استعمارگران غرب برازي خاکرني آخرهي سوررا،يز. سازند

 . باشدیم

   ١٣٩٠ ]ميزان[ مھر ماه١٤

  


