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 ھای نگھبان نظم نوين جھانینگاھی به رسانه ھای سگ
  )امريکاصدای (در خارج از کشور  

   فرانسهپيرامون تصويب اليحۀ ازدواج ھمجنسگرايان توسط دولت

  

البته اصطالح اپوزيسيون شايد برای اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور چندان مناسبتی نداشته باشد زيرا اگر نه 

 خانه زاد تعلق دارند که امپرياليسم جھانی  درصد به گله سگ ھای نگھبان و بعضاً ٩٩ مميز ٩٩ ولی دست کم تا تماماً 

 بسيج کرده و -  تمدن بشری  و حتماً -ات ملی ايران، و سرانجام شايد نوع بشر برای تخريب ايران و از بين بردن حي

و بايد اضافه کنيم که اين گله سگ ھای نگھبان و خانه . برای اجرای طرح ھای جنايتکارانه اش به خدمت گرفته است

ک طبقۀ بورژوازی کمپرادور  و جايگاه ايدئولوژيه بارزترين نمايند- چنان که بارھا توضيح داده ام - زاد در عين حال 

  برای حفظ منافع -  و امروز استعمار نوين با پرچم جھانی سازی - ايران می باشد، يعنی طبقه ای که در دوران استعمار 

ۀ ظھور رسيده اند و در واقع ص منابع سرشار انرژی و غيره به مناستعمارگران در کشورھای سنتی و عقب افتاده با

در اين مورد کمی پافشاری کردم زيرا موضوع . انی در کشورھای خودشان بوده و ھستندنمايندۀ امپرياليسم جھ

تنھا در نوشته ھای من مطرح شده و با گفتار و نظريات » اپوزيسيون ايرانی به عنوان جزء بارز طبقۀ حاکم ايران«

  .رايج تا حدود زيادی تفاوت دارد

عنی با به کاربستن قوانين اسالمی در ايران نيز ايرانيان متأسفانه و در ھر صورت جمھوری اسالمی در ايران ي

 - نتوانستند خودشان و کشورشان را از اين وضعيت استعماری و عقب افتاده نجات دھند، و شيوۀ توليد جھان سومی 

قدان  فۀ ھمچنان يکی از موانع رشد نيروی ھای مولد بوده و در نتيج-يعنی خريد کارخانه از کشورھای صنعتی پيشرفته 

ول فقدان جنبش ھای مترقی ؤ فقدان رشد نيروھای مولد که مسۀ و باز ھم در نتيج-آلترناتيو مؤثر فرھنگی و اجتماعی، 

 سگ ھای نگھبان در دستجات مختلف به ياری ابزارھای امپرياليستی و بودجه ھا و پشتيبانی ھای - پيشگام است 

و بر ماست که با اين وضعيت مقابله . ردم ايران نفوذ کرده اندپنتاگونی و اروپائی در بخش مھمی از اذھان عمومی م

  .کنيم

صدای  [يکی از اين رسانه ھائی که سگ ھای نگھبان جھان رذالت و جنايت در آن ايفای نقش می کنند، گوسالۀ طالئی، 

  .است ]امريکا

منتشر شده ) ١(»ن را تصويب کرد ازدواج ھمجنس گراياۀدولت فرانسه اليح« در اينجا تحليل مقاله ای که تحت عنوان 

  . را به روش رايج در اين وبالگ مورد بررسی و تحليل قرار خواھيم داد١٣٩١/٨/١٧ به تاريخ امريکادر صدای 
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منتشر شده، پس از اعالم عنوان مقاله، با يک تصوير کمابيش بزرگ » جھان«اين مقاله در ستون مرتبط به گزارشات 

در اين تصوير دو زن .  کمی کمتر از تمام سطحی است که خطوط مقاله را بر می گيرديباً ادامه می يابد که سطح آن تقر

عکس به شکل . را به شکل نيمرخ می بينيم که لباس عروسی به تن دارند و به يکديگر نگاه می کنند و لبخند می زنند

  . ر می کنماز تحليل جزئيات عکس قطع نظ. گرفته شده) ئیامريکايا کادر ( » ئیامريکاپالن «

 برای بازنمائی تصويری چنين رويدادی يعنی تصويب اليحۀ ازدواج امريکاولی موضوع مھم اين است که چرا صدای 

ھمجنسگرايان و حق فرزندخواندگی برای آنھا، اين عکس را انتخاب کرده است؟ با توجه به اين امر واقع که تمام 

، بی ھيچ استثنائی صحنه ھای ازدواج ھمجنسگرايان مرد را نشان ويدئوھای فرانسوی پيرامون ھمين رويداد در يوتوب

  . داده است

پاسخ اين است که تصوير دو عروس تا حدود خيلی زيادی شوک نامتعارف و غير طبيعی گزارش  را تقليل می دھد و 

شته اند و اين نيّت  اين عکس را انتخاب کرده اند، نيّت خاصی داامريکابه عبارت ديگر آن فرد يا گروھی که در صدای 

  .بر اساس تقليل شوک و مقبوليت بخشيدن به آن بوده است

 کمابيش در متن آنھا نيز قابل مشاھده است، ھر چند که امريکاچنين ترفندی از سوی گروه روزنامه نگاران صدای 

 بمانند، و اگر چه از   باقی-ی و الزاما پتياره ئ يعنی گزارشگران حرفه -تالش کرده اند در حد گزارشگران بی طرف 

فرانسوا ھوالند بازمی » وعدۀ انتخاباتی«ياد می کنند،  ولی تصويب قانون مذکور را به » موضوع حساس«بروز 

» مردم فرانسه موافق اين پيشنھاد« مدعی می شود که امريکا ناموجھی صدای گردانند، و عالوه بر اين به شکل کامالً 

  .بوده اند

نه تنھا مردم فرانسه در سطح توده ھای وسيع به ويژه (...) جز اقليتی بی نام و نشان ه  و بدر صورتی که چنين نيست،

برخی .  مخالفت خودشان را به شکل تظاھرات ميليونی اعالم کردندعليه حق فرزندخواندگی برای ھمجنسگرايان قوياً 

عالوه بر اين بايد دانست که حتی . اماکن تجمع ھمجنسگرايان نيز توسط کوماندوھای مردمی مورد حمله قرار گرفت

اين . بخشی از خود انجمن ھای ھمجنسگرا نيز با چنين قوانينی مخالف ھستند، و جزء مسائل آنھا به حساب نمی آيد

  ).٢(شر شد ببينيم موضوع را می توانيم در ويدئوھائی که در مقالۀ پيشين منت

متأسفانه وفاداری به حفظ اصول روش شناختی روزنامه نگاری، و تالش صادقانه برای بی طرف ماندن در اعالم 

، نه تنھا بخش اعظم واقعيت را به حاشيه رانده و مسکوت می گذارد، بلکه امريکاگزارشات نزد روزنامه نگاران صدای 

  ولی چگونه؟.  آشکار می سازدا کامالً در عين ظاھر بی طرف، باطن سگ نگھبان ر

: من از خوانندگان اين نوشته تقاضا دارم که در ذھن درونی خودشان سعی کنند بين موارد زير رابطه ای مستقيم بيايند 

 از سخاوتمندی  و يا راديو فردا علناً امريکااپوزيسيون ھای پنتاگونی يعنی آنھائی که مثل صدای ) ٢ -جھانی سازی)١

به ( و سوريه االقاعده عليه ليبي+ جنگ ناتو )٣ -وق کمک ھای بشر دوستانۀ پنتاگون بودجه دريافت می کنند ھای صند

  چه رابطه ای بين اين چھار موضوع وجود دارد؟. و جريان ھمجنسگرايان) ۴ -) عنوان مثال

 بازار آزاد جھانی به ھرج و مرج و چنان که در نوشته ھای متعدد ديديم که تا چه اندازه اولتراليبراليسم آنگلوساکسون و

ايرانی  فارسی زبان تخريب کشورھا و ملت ھا و فرھنگ ھا نيازمند است، و تا چه اندازه ھمين رسانه ھای ظاھراً 

پای رسانه ھای حاکم از سياست ھای جنايتکارانۀ اياالت متحده، ناتو به عنوان ابزار کار  بازار آزاد جھانی پنتاگونی ھم

 ديده ايم ؟ و يادآوری کنيم، چون که انسان ا آنھا را  در کنار القاعده و مسلمانان مبارز ليبيو غالباً ...نددفاع کرده ا

 به بلندگوی سازمان تبھکار  و تروريست مجاھدين امريکافراموشکار است، و از ياد می برد که تا چه اندازه صدای 

  .خلق تبديل شده است
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 آن ھم افراد -القاعده وجود دارد، آيا برای ما قابل تصور است که ھمجنسگرايان چه وجه مشترکی بين ھمجنسگرايان و 

آری بايد به « بگويد که  از القاعده دفاع کند؟ و علناً -در فرانسه » کارولين فورست«سرشناس و روزنامه نگار مانند 

  .» کمک کرداالقاعده و مسلمانان مبارز ليبي

  .ل تصور واقعيت داردغير قابل تصور است، ولی اين غير قاب

  

 ھمين کارولين فورست، فاحشه ھای اوکرائينی را که از خارج ھدايت می شدند و از ھنگام ورودشان به فرانسه از تمام 

امکانات مادی و مالی برخور دار بودند، در تھاجمی که عليه تظاھرات مردمی عليه قانونی سازی تخريب پايه ھای 

يعنی حملۀ خشونت بار عليه خانواده ھای فرانسوی که ھمراه . بودند، ھمراھی شان می کردتمدن بشری به خيابانھا آمده 

  .با کودکانشان به تظاھرات آمده بودند  تا از کودکانی دفاع کنند که در خطر قانون جديد قرار گرفته اند

  

  فمن ھا در پوشش خواھران مقدس و پرتاب چيزی که اسپرم می نامند

 ھدف گيری شده سروسامان  فنون نمايشی که بر اساس تحريک و بھره گيری از  واکنش افراد تقريباً ولی در رسانه ھا با

می يابد، به ويژه مأموران انتظامی، در رسانه ھا به گونه ای قلمداد کردند که گوئی آنھا بوده اند که مورد تھاجم قرار 

آنھا را به «ه از آنھا دفاع کرد و به دروغ می گفت که کارولين فورست نيز در رسانه ھا و تلويزيون فرانس. گرفته اند

او مطمئن بود که رسانه ھای حاکم حرفھای او را زير » ...زمين انداختند و موی سرشان را کشيدند و خود من را زدند 

  . عالمت سؤال نخواھند برد

 ازدواج ھمجنسگرايان و حق نيّت من از  مطرح ساختن  چنين رويدادھائی اين بود تا فاصلۀ بين مدافعان قانون

فرزندخواندگی برای آنھا و القاعده و تخريب کشورھا و ملت ھا و سرانجام تالش برای تخريب پايه ھای تمدن بشری و 
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و نشان دھم که رسانه ھای اپوزيسيون ھای پنتاگونی . اخالق توسط بازار آزاد و سياست ھای جھانی سازی را نشان دھم

 آنجائی که آنھا روی آن ايستاده اند مادۀ انفجاری پر قدرتی خوابيده است که ھر لحظه ممکن مئناً مط. در کجا ايستاده اند

  .است آنھا را به غبارھای بی نام و نشان تبديل کند، يعنی ھمانا سرنوشت تاريخی و حتمی اپوزيسيون ھای پنتاگونی

  

  :پی نوشت

  ن را تصويب کرددولت فرانسه اليحه ازدواج ھمجنس گرايا : امريکاصدای )١
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  انونی برای ازدواج ھمجنسگرايان و کسب حق فرزند خواندگی برای آنھاواکنش مردم فرانسه عليه تصويب اليحۀ ق) ٢

aspx.71-post/com.blogfa.interculturel://http  

  

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ گست ا۴

 

 


