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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۴ اگست ١۵

  خبرنگاران غربی
 چشمانشان را به روی حوادث اوکراين می بندند

  

© Collage: Voice of Russia 

 .کنندکراين را به روش انتخابی منتشر می ورسانه ھای غربی اطالعات مربوط به ا

در خبرھا و صفحات روزنامه . کراين را به روش انتخابی منتشر می کنندورسانه ھای غربی اطالعات مربوط به 

بشری در جنوب شرقی اين ۀ فاجع. ھا بيانات مقامات کيفی چاپ می شود اما از شبه نظاميان چيزی نمی نويسند

  .مل استاين از اصول استانداردھای دوگانه در ع. کشور را رد می کنند

 شبکه گاھی اتفاق می افتد که کل روز. کراين در حال حاضر برای خبرنگاران غربی جالب توجه نيستواوضاع ا

سرنوشت مھاجرين نيز . ی خبری در خصوص حوادث دانباس نمی دھندئمريکاای و ئھای تلويزيونی مرکزی اروپا

نی که از بمباران ھا به کشور اندسته از مھاجر روسيه ، برای آ– کراينودر مرز ا. برايشان ناراحت کننده نيست

اما خبرنگاران خارجی برای بازديد از آنھا عجله ای . ھمسايه پناه آورده اند اردوگاه ھای چادری برپا شده است

روزنامه . گو کنند و  گفت،ندارند و نمی خواھند با کسانی که از عمليات ھای نظامی مقامات کيف آسيب ديده اند

کراين را از نقطه نظر مخالف با مواضع رسمی سياست ود ستايش گر غربی نمی خواھد حوادث انگار ھدفمن

  :خاطر نشان می کند " سياست"رئيس مرکز  وياچسالو نيکونوف،. مداران غربی بررسی کند
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مريکا و متحدانش در ابديھی است که . وقتی عمليات ھای نظامی آغاز می شوند ، حقيقت، اول از ھمه می ميرد

کراين برای پيوستن به اين جھان غربی مبارزه می کند و وبرای آنھا جھان يعنی غرب ، ا: ناتو يک موضع دارند 

 در ی که در اين نقشه جای ندارند، يا کالً ئچيزھاۀ ھم. روسيه ظالم و شوم ھم ھست که مانع اين پيوستگی است

  . معمولی جنگ اطالعاتی استاين روش. ند اميدان اطالعاتی جايشان خاليست و يا کذب و دروغ

جنگ نه تنھا اطالعاتی بلکه خونين و واقعی است با قربانيان و خرابی ھای بی شمار و ماه چھارم است که در 

ی با تفصيل بسيار شرح می دھند که ئما در خبرھای تلويزيون ھای اروپاا.  اروپا جريان داردۀمرزھای اتحادي

" یئميز گردھا"برای اين موضوع . انستان و عراق يعنی در سوريه ، افغھزاران کيلومتر دورتر اتفاق می افتد

ی که ئ جاھای دور اتفاق می افتد کشورھاکه اين حوادث در برای آن. برای آن خبر تھيه می کنند. تشکيل می شود

آنھا به معنای آن ۀ ی محسوب می شوند و صحبت کردن دربارئ اروپاکراينی ھا عمالً واما ا. شبيه به غرب نيستند

 زيادی بروز االتؤوقتی اوضاع وحشت انگيز می شود س. کراين را به خود مربوط می دانندواست که حوادث ا

  :می کنند ، تحليل گر سياسی وياچسالو نيکونوف می گويد 

ً ۀ حوادث در اقصاء نقاط کر د روزنامه ھای غربی را به خوۀ  توجه ويژزمين که از اروپا دوراست ، طبيعتا

اوضاع اوکراين آشکار و فاحش است و دروغ گفتن . که معلوم است چه بايد گفته شود برای آن. معطوف می دارد

بنابراين در ارتباط با اوکراين به طرح دوم رجوع کرده و سکوت می . از صبح تا شب ھم موضع خوبی نيست

تسليحات اضافی از . ی شوند برای درگيری در دانتسک و لوگانسک جمع مئیدر حال حاضر نيروھا. کنند

ً . تانک ھا از مجارستان ، ھواپيماھا از رومانی و غيره: کراين فرستاده می شود وکشورھای عضو ناتو به ا  طبيعتا

آنھا در اين شرايط ترجيح می دھند که شرح دھند چطور . رسانه ھای غربی در خصوص آن اطالعاتی نمی دھند

  . کمک ھای بشر دوستانه به کردھا ارائه می دھدمريکا عراق را بمباران می کند و ياا

که از روسيه به اوکراين فرستاده می شود تھديداتی احتمالی خوانده می ای در عين حال بارھای بشر دوستانه 

با جديت بحث می شود که در بطری ھای آب آشاميدنی نيروھای ويژه مخفی شده و در بسته ھای غذای . شوند

ی حتی به ذھنشان ھم خطور نمی کند که اين ھا ئی و اروپائمريکااخبرنگاران . اندکودک توپ جنگی گذاشته 

 جمع آوری شده است، کسانی که دانباسن ای برای ساکنئيل گرم کننده ، داروھا و موادغذادستھای ياری است وسا

ندازه اوضاع در در اين صورت بايد دانست که چه ا. به خاطر اعمال کيف و حاميان غربی ، بی خانمان شده اند

که در آنجا ھيچ  يد اينأئغرب است و تۀ آنھا ، آرام کردن جامعۀ اما برنام. جنوب شرقی اوکراين فاجعه آميز است

  .اين رفتار ترسوھاست. چيز خاصی اتفاق نمی افتد

  

  :يادداشت

  :با تأئيد گزارش فوق بايد فزود

د که رسانه ھای وابسته به امپرياليزم ھمانی را نشخوار اين نه برای اولين بار است و نه ھم آخرين باری خواھد بو

از ھمين رو برخی . می نمايند که از طرف مراکز نظامی و اتاقھای فکر سيستم امپرياليزم برای آنھا داده می شود

ھا با درنظرداشت نقش فريبکارانه و تحريفی رسانه ھای رسمی، در شرايط کنونی قدرت رسانه ئی را در ساختار 

  . ھا کنونی به مثابۀ قوۀ چھارم می شناسنددولت

  عثمان حيدری

  


