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گگ و اورول، جرج بازگشت حقیقت و اوکراین، فلسطین، بزرگ» علیه «برادر جن

پیلجر نویسنده: جان
پاشا ترجمه: لهله

تت ننپراکسیس: یادداش ان اخیر ی مقاهله از است ای ترجمه رو پیش  مت ر ج ازژورناهل ،پیلج ت و مستندس یس
نگسساه اسسست. در شده منتشر اش شخصی     وبسایت  در2014  ژوئیه ی11 تاریخ در کهبرجسته ی استراهلیایی، 

نن این که برسد نظر به شاید اول نی فرهنگی-رسانه ی عرصه بر حاکم فضای مت متحسسد) ایال ت (و انگلستان ا
سیاسسسی سپهر های دغدغه و ایران سیاسی ساحت با چندان که کند می تحلیل جزئیاتی بر تمرکز با بخشا را

 اگرچه رابطه ای متناظر و یک به یک میانکه بینیم می شویم، تر عمیق که اندکی  اما.ندارد نسبتی زبان فارسی
نی سپهر نر سیاس نمی تسسواندهسسد  می شکل را ما عمده ی های مندی دغدغه ی عرصه که سپهری و پیلجر مدنظ
موجسسود نظم ی سلطه از ناشی که دارد وجود ها آن بر حاکم مناسبا ت بر منطقی و درونی روابطی وهلی ،یافت

نی ی درونمسسایه بسسر تأمل با مخاطب ترتیب، این است. به آن (های) ملزم  گفتمان ی غلبه و جهان در انتقسساد
نن نظر در و متن نج و اهداف داشت د می حتی نگارنده، نقد آما داق توان نا های مص ودی و آش ه را خ ای ب ج

بنشاند. متن در شده ه اشار های نمونه

نی و خبری انعکاس نقادانه نگاهی با متن این در پیلجر اصسسطل ح به های رسسسانه در اخیر وقایع از برخی تحلیل
نی » حقیقت «وارونه طریق، این از و کند؛ می مرور را غربی موثق و معتبر و ساخته آشکار را ها آن توسط ساز

ن ت دستگاه همکار و ها دوهلت بازوی« عنوان اصلی » به جریان های «رسانه نقش بر  تأکیسسدها » ابرشسسرکت قدر
نل عریض دستگاه چگونه که دهد می نشان ها نمونه برخی بیان با و ورزد می پوشسسش قسسانونی-« ها رسانه وطوی

نر خشسسونت سیاسسسی نامحسسدود » نی حق به جانب و یک سویه ای » به وجسسود آورده اسسست کسسه بسه «کسسارزا اخلق
ابرقدر ت های غربی اعتبار بخشیده، و سیاسسست های سسسلطه آمیز و سسسرکوب گرانه  و جنگ طلبسسانه ی آنهسسا را

نی وارونه. ما نیسسز مصسسداق های بی شسسمار کند می عادی سازی و تطهیر توجیه، در از یک سسسو را حقیقسست سسساز
ی عرصه که جایی ، می یابیماسلمی جمهوری پروپاگاندای دستگاه عظیم در تر عیان شکلی و متفاو ت سطحی
و ای حسرفه فرمسی در از سسوی دیگسر و  اسست؛ حکسومت درون هسای جریان کامسل انحصار تحت  ای رسانه
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نن فارسی های رسانه در تر شده پذیرفته ی، کشورهای به وابسته زبا ی، نظیسر غرب ی.سسی. فارس ی.ب دای ب ص
غیره. رادیو زمانه و و وهله دویچه رادیوفردا، آمریکا،

نج نقسسدپیلجر  همچنین نویسندگان و هنرمندان، و به طور کلی روشنفکران عصر حاضر (در انگلستان) را آمسسا
نل همراهانه ی آن ها باها مصداقخود قرار می دهد و با اشاره به برخی  نی آشکار و یا سکو ت و انفعا  از همدست

نی نک آنهسسا می گویسسد، و جسسای خسساهل قدر ت های حاکم (دوهلت هسسا و ابرشسسرکت ها) و سسسازوبرگ های ایسسدئوهلوژی
نی ند نظم حاکم و متعهد به سرنوشسست بشسسر -در معنسسای جهسسان «روشنفکران عمومی »، یعنی روشنفکران منتق
آن- را، که تا چند دهه قبل به طور محسوسی در عرصه ی عمومی فعال بودند، برجسته می  سسسازد. در ایسسن
نت به مراتب تاسف بارتری در سپهر روشنفکران ایرانی و فارسسسی زبان دیسسده می شسسود؛ گسسواه رابطه نیز وضعی
ند رادیکال، انقلبی و آرمان خواهانه ی خود در گذشسسته روشن این مدعا، انبوه روشنفکرانی است که از رویکر
نی بسسه نن نظسسم اجتمسساع نق ممکسس نش منطق حاکم به مثابه تنهسسا منطسس اظهار شرم ساری می کنند و اینک با پذیر
اصطل ح منطقی و واقع بین و خردمند شده اند و با ادغام داوطلبانه ی خود در بنیادهای نظم مسسسلط، جایگسساه

متعارف تر، پذیرفته شده تر و اهلبته بی دردسرتری را برای خود یافته  اند، یا جستجو می کنند.

 همچنین در این متن به توهم رایجی اشاره می کند که در دهه های اخیر در قسساهلب بسساور عمسسومی بسسهپیلجر
«عصر اطلعا ت » تجلسسی یسسافته اسسست؛ در حسساهلی که آنچسسه عصسسر اطلعسسا ت خوانسسده می شسسود، در حقیقسست
دوره ای ست که، به میانجی رشد فناوری های علمی و انحصاری شدن ماهلکیت رسانه ها از سوی سسسرمایه های
نی اطلعا ت به نحو بی سابقه ای افزایسسش یسسافته اسسست. بزرگ، کنترل قدر ت  ها بر ساحت تاثیرگذاری اجتماع
برخلف تصویرسازی ساده اندیشانه ای که پیشرفت فناوری های رسانه ای را به طور مجرد و بسسا خسسوش بینی
محض ستایش می کند، در آمیخته شدن فزآینده ی قدر ت و رسانه فضسسایی پدیسسد آورده اسسست کسسه افکسسار

عمومی به سختی می تواند از تأثیرا ت جریان های هدایت شده ی اطلعا ت برکنار بماند.

 با اشاره به بازتاب برخی صداهای مخاهلف در روزنامه ی «معتبر » گسساردین، بسسه کسسارکرد حضسسورجان پیلجر
نر مخاهلف و منتقد در رسانه های جریان اصلی می پردازد و آن را قاعده ی «توازن » می نامد. قاعده ای کسسه گفتا
از طریق بازتاب آرای شمار برگزیده ای از منتقدان و دگراندیشان سیاسی و ادغام صدای منتقدان/مخاهلفسسان
در صدای خود، در نهایت به اعتبار بخشیدن به کلیت آن رسانه، به مثابه رسانه ای بی طرف برای انعکسساس
نش رسانه های بزرگ فارسی زبان همچون بی.بی.سسسی. فارسسسی، رادیسسو زمسسانه، صدای همگان، نظر دارد. گرای
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دویچه وهله، رادیو فردا و غیره برای جلب نظر و همکاری روشنفکران چپ و رادیکال را باید بر مبنای همیسسن
نن منتقد وضع موجسسود کارکرد توازن درک کرد. در یک نگاه کلی می توان گفت که اگرچه حضور روشنفکرا
نن صدایی متفاو ت  و بدیل یاری رساند، وهلی این حضور در رسانه های مسلط ممکن است به بیشتر شنیده شد
منتقدانه در نهایت به دهلیل وزن بسیار نامتقارن نیروهسسای دو طسسرف، در قاعسسده های بسسازی حریسسف ادغسسام
رای کارکردهسای نن رسانه های مزبور، و در پی آن، به کسب اعتبار بیشتر ب می شود و به تأمین کارکرد تواز
ا د ب انه ها بتوانن ه رس ود ک توانه ی آن می ش اعی پش اصلی آن  رسانه ها یاری می رساند. و این اعتبار اجتم

د.  ل کنن اکم  عم ت های ح نه سیاس رموفقیت در جهت ایجاد پوشش عقلنی-اخلقی مناسب برای توجی ب
همین مبنا، این که «این پوشش  عقلنی-اخلقی در ابعادی چنان گسترده  پذیرفته شود کسه کمسابیش نتسسوان

آن را به چاهلش کشید »، در گرو عمل کرد فراگیر و «متوازن » رسانه هاست.

و جان کلم این که تسلط بی سابقه ی قدر ت ها و سرمایه های بزرگ بر عرصه ی رسانه  ها، چیزی نیست جسسز
 بازتاب عینی تلش های نظام مند آن ها برای در انحصار گرفتن حقیقت.

1۳۹۳ مرداد 1۷
***

وس وجود با .دیدم هلندن تئاتر در را اورول جرج » 1۹84« اجرای شب، آن نن ملم ود رور ت ب ی ض اقتباس
نمسسایش بسسه دیگر ای دوره با رابطه در گویی آینده، مورد در اورول هشدار] اجرا این در[ ،اثر این از معاصر
هیسسچ اسسسنودن ادوارد که انگار. خاطر اطمینان با وبیش کم و ی،تهدید هیچ بی دور، ای دوره بود؛ شده گذاشته
هرگسسز اورول تو گسسویی کند، نمی دیجیتاهلی سمع استراق بزرگ » برادر «امروزه یا باشد، نکرده افشا را چیزی
آهلسسوده خواهی تمامیت به تا کند، زندگی خواه تمامیت نظام با کشوری در کسی نباید ضرورتا« که بود نگفته
 ».شود

مسسورد مسسا سیاسسسی و فرهنگسسی دوران از ای برجسسسته ی نمونه و ماهرانه اثری عنوان به رامفسران این اجرا 
رسسسید می نظسسر به. بودند ساهلن ترک حال در پیشاپیش مردم شدند، روشن که ها چراغ .دادند قرار تحسین

حاهلی در جوان، زنی.  حواس آن ها را پر ت کرده بوددیگری چیزهای هم شاید بود، نداده شان ن  تکا اجرا که
 ».بود خوردکن اعصاب چقدر: «گفت کرد، می روشن را اش موبایل که

روزمسسره، گفتمسسان در. گیرند چشسسم هم و نامحسوس، هم تغییرا ت شوند، می زدایی سیاست جوامع که زمانی
نن  »دموکراسسسی «بود: کرده بینی پیش » 1۹84 «در اورول که طور همان درست است؛ شده وارونه سیاسی زبا
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کسسه » اصسسل ح. «سسست امپراطوری  »،جهانیاز] « . [منظوراست »  ابدی جنگی« صلح. است 1ورانه سخن ای حقه
تحمیسسل  »،ریاضسست. «اسسست تخریسسب حسستی یسسا و رفسست پس معنسسی بسسه حال بود، امیدبخش مفهومی روزی

آن در که ای  نوآورانه نظام: است ثروتمندان به سوسیاهلیسم اعطای و فقرا بر داری سرمایه شکل شدیدترین
.است اندکی ی عده های بدهی پرداخت خدمت در اکثریت

نی حقیقت بسسادشمنی  از یکسسی. سسست  در عرصسه ی هنسر ابسسورژوایی ایمسسان هسای بنیان از یکسی ، سیاسسی گسوی
چسسرا« این پرسش را مطر ح می کند که] و [؛گوید می  » سخنپیکاسو سرخ دوران«  از2آبزرور » «های سرمقاهله
شده درج  ای روزنامه همان در مطلب این که باشید داشته نظر در ». کند توهلید خوب هنر تواند نمی سیاست

 در تمسسام دورانپیکاسسسو مخسساهلفت. بسسود خوانسسده ۳خواهسسانه آزادی پیکاری را عراق در خون حمام که است
 از رادیکاهلیسم  وی سخنیاورول در بزرگداشت که طور همان گیرد؛ می قرار حاشیه در فاشیسم بازندگی اش 

 بود.اورولبه میان نمی آید؛ رادیکاهلیسمی که برازنده ی نام 

کسرد برآورد بود، منچستر دانشگاه در انگلیسی ادبیا ت استاد زمان آن در که ،4ایگلتون تری قبل، سال چند
نداریم انگلیسی ی برجسته نویس رمان یا نویس نامه نمایش شاعر، هیچ اخیر قرن دو طی بار اوهلین برای« که
نسسه بزنسسد، حرف فقرا طرف از که هست ۵شلی نه ». بکشد چاهلش به را غربی روش به زندگی های بنیان که

و 8کارلیل توماس نه و کند، نقد را حاکم ی طبقه فساد که ۷بایرون نه بگوید، اتوپیایی رویاهای از که ۶بلیک

۱ Rhethorical

«گاردین ». ی رونامه از بخشی ۲

۳ liberal crusade

4.Terry  Eagleton کتسساب۵0  منتقد ادبی، نظریه پرداز فرهنگی و نویسنده ی مارکسیست بریتانیایی ست که تسسا کنسسون حسسدود 
نی معاصر بریتانیایی می دانند. نگاشته است. وی  را بزرگترین منتقد ادب

۵ Percy Bysshe Shelley (1822-1792)شاعر انگلیسی که به دهلیل نگاه رادیکال در عرصه ی سیاسی و اجتماعی و همچنین  
اشعار انتقادی اش تنها پس از مرگ اش شهر ت یافت.

۶ William  Blake نی دوره ی رمانتیسیسم که برای به چاهلش کشیدن خسدا، سسلطنت و(1827-1757)    شاعر و هنرمند انگیس
اقتدارگرایی، از سبک انجیل در آثارش استفاده کرده است.

۷ Lord Byron (1824- 1788)شاعر و عضو مجلس اعیان بریتانیا که خواهان اصلحا ت اجتماعی و مخاهلف اعلم دین رسمی 
برای کشور بود. او طی سخنرانی هایش در صحن مجلس، بارها فساد اعیان و اشراف را برمل ساخت و به باد انتقاد گرفت.

۸ Thomas  Carlyle  مقاهله نویس و تاریخ نگار اسکاتلندی است که در رادیکاهلیزه شدن کارکرد روشسسنفکران در(1881-1795) 
نر مقال ت انتقادی وی، طبقه  ی متوسط و طبقه ی کارگر بریتانیا را مخاطب قرار می دادند. بریتانیا نقش مهمی ایفا کرد. بیشت
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،11وایلد اسکار ،10موریس ویلیام] چون بزرگانی. [کنند افشا را داری سرمایه اخلقی فجایع که ۹راسکین جان
بسسود کسسسی آخریسسن 14پینتر هاروهلد. ندارند سنگی هم هیچ ما دوران در نیز 1۳شاو برنارد جرج ،12وهلز. جی.اچ
نم صداهای ی همهمه میان در. کرد بلند را صدایش که پژواکی 1۶وهلف ویرجینیا صدای ،1۵گرا مصرف فمینیس

نر: «گوید می که آنجا ،نیافت نم گرفتن سلطه زیر به هن نکتم و کشسستار، حکمرانی، هنر... دیگر مرد و زمیسسن لسس
 ».سرمایه

نی که] است رفته صحنه روی به » [کبیر بریتانیای« اسم به جدیدی اجرای ملی تئاتر در کسسردن هک رسوای
ی برنسسامه سسسابق ویراسسستار جملسسه از نگسساران، روزنامه] از تعدادی[ که ای رسوایی گیرد؛ می طنز به را ها تلفن

نمسسایش این. شدند شناخته مجرم و شده محاکمه آن با ارتباط در ،ممرداک روپر ت به متعلق جهان » اخبار«
متهمسسان جایگسساه بسسه را) ای رسسسانه( زناکسسار فرهنسسگ تمام که داری نیش هلودگی«:  شده استتوصیفچنین 

رار ظاهلمسانه تمسخری معرض در را آن و کشاند، می  نهسایت «بی های شخصسیت کسه  ». نمایشسیدهسد می ق
رار [طنز آماج را  بریتانیایی 18زرد های روزنامه  »1۷دار خنده ود] ق ن می خ د. ای ا] [نمایش ده ی ه م خیل ه

رزرد های سانهپرسید] ر باید [وهلی.  تکراریاهلبته و است، خوب و مناسب ه 1۹غی رف ک ک ط ود از ی را خ
ن ت دسسستگاه همکسسار و هسسا دوهلت بسسازوی عنوان به موازی نقشی دیگر طرف از و دانند می موثق و معتبر قسسدر

۹ John Ruskin (1900-1819)او بزرگترین منتقد هنری و تحلیلگر اجتماعی در عصر ویکتوریا بود، که در جنبش های کارگری .
آن دوران تاثیرگذار بود.

۱۰ William  Morris -1880 از مشهورترین چهره های هنری و ادبی در دوران ویکتوریا بود که در سسسال های (1896-1834) 
 تحت تاثیر مارکسیسم، به عنوان یک سوسیاهلیست انقلبی فعاهلیت می کرد.18۹0

۱۱ Oscar Wilde (1900-1854)نی هنر از هر بندی باور داشت. مقاهله ی   نمایش نامه نویس و نویسنده ی ایرهلندی بود که به آزاد
نی زمان خود به جای گذاشت. نم » او اثرا ت فراوانی در جنبش های کارگر «رو ح بشر در دوران سوسیاهلیس

۱۲ HG  Wells  نویسنده ی داستان های علمی-تخیلی و تاریخی (در سال های پیسسری) بسسود کسسه عقایسسد رادیکسسال(1946-1866) 
 سوسیاهلیستی داشت. وی در طول عمرش با هلنین، تروتسکی، استاهلین و روزوهلت مصاحبه کرد.

۱۳ George Bernard Shaw (1950-1856)نمایش نامه نویس مشهور سده ی بیستم  که با ماهلکیت خصوصی و شیوه ی رای گیری 
در بریتانیا مخاهلف بود و عقاید انتقادی خود را طی سخنرانی های عمومی اعلم می داشت.

۱۴ Harold Pinter  (2008-1930)نمایش نامه نویس، بازیگر، نویسنده و فعال سیاسی بریتانیایی که در طول عمر خود به مخاهلفت 
 ی جایزه نوبل ادبیا ت شد. برنده200۵با نطامی گری و امپریاهلیسم غربی و دفاع از آزادی بیان پرداخت. وی در سال 

۱۵ consumer-feminism

۱۶ Virginia Woolf (1941-1882)نویسنده ی فمنیست، سوسیاهلیست و صلح طلب قرن بیستم بود که در داستان ها و مقال ت اش 
به زبانی متفاو ت به انتقاد از وضع موجود می پرداخت.

۱۷ blessedly funny

۱۸ tabloid press

۱۹ non-tabloid media
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آن بسسه نمودنسسد، ایفا] عراق علیه[ غیرقانونی جنگ ترویج در که نقشی -مانند دارند عهده بر 20ها ابرشرکت
شوند]؟ کشیده نقد به [که ندارند اهمیت اندازه

نوسون قاضی دادگاه پروسه ی در پنهسسان نظرهسسا از اجمسسال موضوعی ها، تلفن کردن هک ی پرونده مورد در نهل
نل بلر تونی که زمانی: بیاید میان به آن از حرفی نباید گویی که ماند مسسورد در اش شسسکایت قرائسست در حسسا

از فردی بود، ]دادگاه رئیس [جناب عاهلی به مدارک ی ارائه و همسرش برای زرد های مجله مزاحمت ایجاد
نه میان نن هلوهلی دیوید شخص آن. کرد قطع را سخنانش حضار جایگا دستگیری خواهان که بود ساز فیلم ویکلی

.حقیقسست از ناشسسی شسسوکی: شد حاکم دادگاه بر طولنی ی اوقفه. شد جنگی جنایا ت اتهام با بلر دادخواهی و
جنایتکار از و بیاندازند بیرون دادگاه از را حقیقت ی گوینده که داد دستور و جست جا از هلوسون عاهلیجناب

در را خود راه آزادانه بلر تونی و گرفت قرار قانونی پیگرد تحت ویکلین هلوهلی دیوید. کرد عذرخواهی جنگی
.گرفت پیش

 [ژورناهلیسسست های نشسریا ت زرد] از ارج و قسرب بیشسستریها تلفن هکرهای از بلر همیشگی های جرم شریک
بلسسر بسسا عسسراق ی حمله سسساهلگرد دهمیسسن در. » سی. بی. بی« هنر ی شبکه مجری ،وارک کیرستی برخوردارند.

وارک کسسرد؛ هسسدیه او به دید نمی هم را خوابش بلر که را فرصتی وی آن طی در که داد، انجام ای مصاحبه
فشسسار[ بسرای تا داد اجازه او به بپذیرد، را خود ای اسطوره جنایت مسئوهلیت تا بخواهد بلر از که این جای به

جمعی دسسسته اقسسدام مسساجرا ایسسن .کنسسد نمسسایی مظلوم عسسراق در ش »خطیسسر« گیری تصسسمیم] از حاصل روانی
را کسسسی احساس تواند می بلر کردند اعلم که کرد یادآوری را 200۳ سال در .سی. بی. بی نگاران روزنامه
 »بلسسر های سسسال« نام با. سی. بی. بی » تاثیرگذار«  سریال آن، پی در و  است؛ شده » اتهام رفع« که باشد داشته
از یکی وی. بود شده انتخاب آن ی کننده مصاحبه و مجری نویسنده، عنوان به آرونویچ دیوید که شد، توهلید

نی بسسا هلیسسبی، و سسسوریه عسسراق، به نظامی ی حمله از حمایت در که بود، مرداکخادمان  ای مسساهرانه چاپلوسسس
.کرد  می تبلیغی فعاهلیت

سسسخنگویش و بلسسر اختیار در » گاردین« ی روزنامه در ای سخاوتمندانه فضای کنون، تا عراق اشغال زمان از
نهلستر نبل اا بهره خود ی وجهه بازسازی برای فضا این از تا گرفت، قرار هست نیز او اصلی جرم شریک که اکم

نز ی نمونه عراق که] اشغال است حاهلی در این ببرند. [و نورمبرگ دادگاه دادستان که بود دهلیل بی تجاوز بار
ایسسن جنگسسی جنایسسا ت سایر با تفاوتش تنها که اهلمللی بین جنایت بزرگترین: «کند می توصیف گونه این را آن

حزب ی »ستاره« عنوان به که ،کمبل  ».است داده جای خود درون را ها آن تمامی از انباشته شری که است
بیمسساری بیسسان طریسسق از را] گسساردین ی روزنسسامه[ خوانندگان همدهلی است کرده سعی شده، توصیف کارگر

کنسسار در حاضرش حال ماموریت توصیف با نه مسلما و آورد؛ دست به علیقش توصیف و خود افسردگی
.مصر نظامی استبداد دستگاه مشاور عنوان به ،بلر

گاردین سرخط [روزنامه ی] است، شده تکه تکه بوش/بلر جنگ اشغال گرانه ی  عواقب اثر در عراق که حال
ی مقاهله با اتفاقا سرتیتر این ». کشیدیم بیرون را نیروهایمان زود اما بود، درست صدام سرنگونی: «می نویسد

۲۰  corporate power
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کارکنسسان از کسسه وی. شسسد نوشته ترنان مک جان توسط ژوئن 1۳ تاریخ در که شود می راستا هم ای پرآوازه
نر به تر پیش است، بلر سابق مک ترنان .بود کرده خدمت عراق در ،علوی ایاد  سیا، ی نشانده دست دیکتاتو

در آن مقاهله فراخوانی برای اشغال دوباره ی کشوری که رئیس سابق اش به ویرانه کردن آن یاری بسسسیاری
نی چهارو نفر هزار ۷00 کم دست مرگ به ارجاعی هیچ رسانده است صادر می کند، و در این بین،  پناهندگ

نی دگراندیش به روزی که ملتی در جدال فرقه گرایانه از و دهد، نمی نفر میلیون باهلیسسد، می خود همگانی پذیر
.آورد نمی زبان بر سخنی

مطلسسب در ،گسساردین رادیکسسال نویس سسستونسیماس میلن،   را عبار ت این ؛ »است جنگ و فساد تجسم بلر«
بعسسد، روز. شسسود می نامیده » توازن« ]ای رسانه[ تجار ت در روش این. نوشت سوم ژوئیه تاریخ بهپرشورش 

نز موشک تبلیغ به را کامل ی صفحه یک گاردین نز اندا تصسسویر روی بر. دهد می اختصاص آمریکایی رادارگری
این که حاهلی در ».  برای بریتانیاخوب اهلعاده فوق. ۳۵ اف: «بود شده نوشته عبار ت این افکن بمب تهدیدآمیز

 بسسرمی دارد،هزینسسه پونسسد میلیسسارد 1.۳ بریتانیسسایی دهنسسدگان ماهلیا ت برای » جنگ و فساد« از جدید تجسم
نف سری قبلی] هواپیماهای[ نننن «مردمان بریتانیا ا نل در جها .کنند می سلخی را توسعه » حا

نن که افغانستان، در روستایی در بسسود، زده زانو قبری بر که زنی ،ماریفا از دارند، سکونت آن در فقرا فقیرتری
تای شش که اش خانواده دیگر عضو هفت قبر در کنار بود، قاهلیباف که احمد گل شوهرش قبر گرفتم؛ فیلم
نت« بمب یک. همسایه کودک دو قبر و بودند، فرزندانش آنها ی خسسانه بسسر دقیقا کیلویی ۵00 » دقیق هدای

ی سازنده شرکت ،مارتین لکهید. بود گذاشته جا بر فوتی ۵0 ای حفره و بود آمده فرود شان گلی کاه کوچک
. در اختیار داشتگاردین تبلیغا ت بالترین جایگاه را در افکن]، [بمب هواپیمااین 

ی برنامه در اخیرا متحد، ایال ت جمهوری ریاست خواهان و امریکا خارجه امور سابق وزیر ،کلینتون هیلری
نن ساعت« ،مسسوری جنسسی برنامه، مجری. یافت حضور است، رسانه  آبرومندی این مظهر که سی. .بی .بی » زنا

نی نماد را کلینتون کسسه نکرد یادآوریرا کلینتون  بی حرمتی مخاطبان به او که . اهلبتهکرد معرفی زنان کامیاب
 عملیا ت تسسروربه راجع کلینتون از او. است مافیرا چون زنانی » آزادسازی« برای افغانستان به حمله بود گفته

نی [ و مسسردان زنسسان، کشسستار بسسرای سرنشین بدون هواپیماهای از که نپرسید چیزی هیچ] ایال ت متحددوهلت
هسسای کمپین طسسی در کلینتسسون کسسه نکسسرد ای اشسساره هسسم این به او. کرد می افعانستان] استفاده [در کودکان
ند بی اساس برای زن، جمهور رئیس اوهلین مقام به دستیابی برای اش، انتخاباتی بردن » ایسسران بین «از به تهدی

بسسه سسسخنی افشسساکنندگان پیگرد و غیرقانونی جمعی نظار ت از کلینتون حمایت مورد در حتی او زد. دست
.نیاورد میان

بسسا رابطسسه داشسستن خسساطر بسسه را هلوینسسسکی مونیکا او آیا: پرسید کلینتون از محرمانه سوال یک مورای اهلبته
انتخسساب قطعسسا بخشش من برای. است انتخاب یک بخشش: «داد جواب کلینتون است؟ بخشیده همسرش

. درسسستشسسد هلوینسسسکی » ی فسساجعه« صرف که بود هایی سال و ۹0 ی دهه یادآور سوال این ». بود درستی
نل کلینتون بیل جمهور رئیس که زمانی همچنین او. بود عراق و آفریقا باهلکان، بمباران و هائیتی، اشغال مشغو
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نل  نن نابوددر حا  پنسسجزیسسر عراقی کودک میلیون نیم یونیسف گزارش طبق بود؛ عراقی کودکان زندگی کرد
.دادند دست از را خود جان بریتانیا و امریکا سرکردگی به اقتصادی تحریم ی نتیجه در سال

نن کسسه طور همسسان درست اند، رسانه دنیای نامردمان کودکان این تشسسویق و حمسسایت مسسورد حمل ت قربانیسسا
نن سوماهلی و یمن عراق، افغانستان، در کلینتون هیلری نداد. و آنها به ارجاعی هیچ مورای. اند رسانه نامردما

نش از عکسی مصاحبه] پایان [در قسرار بسی.بسی.سسسی. سسایت وب در اش سرشناس مهمان  ووی چهره ی بشا
گرفت.

های] رسانه [حتی روزگاری که هنر، و نگاری روزنامه و همچنین در سیاست، در گراندیشی درسد می نظر به
زهله ی برانسدازی تلقسی » اصلی جریان« ه من روزه ب نی آشسکار ام تاب تحمل آن را داشتند، در یک واپس رو

فلیسست «در را کسسارم مسسن کسسه زمانی. تندوری] [و زیرزمینی فعاهلیت برای است ای استعاره که خودمی شود، 
گر چپاول نیرویی عنوان به غربی قدر ت[های] این که از کردم، شروع 1۹۶0 های سال در بریتانیا استریت »

انفجسسار در رابطه با کامرون جیمز معروف های گزارشنمونه]  عنوان . [بهود بشده پذیرفته امری شود، انتقاد
را هسسا آمریکایی توسسسط شسسماهلی ویتنام بمباران و کره در  وحشیانه جنگ ،بیکینی » آتول «در هیدروژنی بمب

  ها »رسانه عصر «در چرا که در حقیقت ما است؛ اطلعا ت » عصر زندگی در «ما دوران اصلی توهم. بخوانید
 به نحسسوی حیله گرانسسه،بسسزرگ های شسسرکت ی  وقفه بی پروپاگانسسدای در آن کسسه عصسسری کنیسسم؛ می زنسسدگی

. عمل می کندمنشانه هلیبرال و [اهلبته] تاثیرگذار ،سرایت شونده

هسسای هلیبرال و   استنوشته 18۵۹ سال در که  »،آزادی باب در« نام به رساهله  ی خود در میل استوار ت جان
خودکسسامگی نظام مبتنسسی بسسر وحشی، اقوام با ارتباط در: «د گویمی هستند،  قائل برایش زیادی ارزش مدرن
نع بهبود به منجر نهایت در که آن شرط به رود؛ می شمار به حاکمیت از مشروعیشکل  و شسسود، آنها اوضا

هوحشسی اقوام«با نائل شدن به چنین هدفی توجیه می گردد ». یله [برقراری این نظام] تنها این وس ه  » ک [ب
هسسایول . را تشسسکیل می دادنسسدبشسسریت از عظیمی بخش بودند،  »چرا و چون بی اطاعت«ملزم به ایشان]  نظر

نز نن محافظه و صلح، آوران پیام ها هلیبرال که این: «نوشت 2001 سال در نگار تاریخ ویلیام نن آتش کارا افسسروزا
نم اما. است جاافتاده  و خوشایندی ی اسطوره اند، جنگ طسسبیعت دهلیسسل بسسه  مبتنی بر مشسسی هلیسسبرالامپریاهلیس

نل]  به [یعنی باشد؛ تر خطرناک تواند می ناکرانمندش  روش زنسسدگی رابرتریسسن کسسه اش راسسسخ اعتقاد ایندهلی
 وقت را در ذهن داشسست کسسه دروزیر نخست ،بلر سخنرانی [احتمال] آن هایول ویلیامز ». نمایندگی می کند

 ».کند بنا نو از« خودش » اخلقی های ارزش« اساس بر » را ما اطراف دنیای نظم« داد قول بلرآن 

ل بین حقوق حوزه ی در شناخته شده صاحب نظر ،فاهلک ریچارد ر گزارش و اهلمل ژه گ ازمان ی وی در ملسل س
نی حق به جانب و یک سویه ای » سخن گفت «که تصسسویری مثبسست اززمانی فلسطین،  از «پوشش قانونی-اخلق

نر ارزش های غربی ارائه کرده و بی گناهان را به عنوان تهدید معرفی می کند، و از این طریق بسسه یسسک کسسارزا
ای گسسسترده در ابعاد چنان آنخشونت سیاسی بی قیدوبندی اعتبار می بخشد ». این [پوشش قانونی-اخلقی] «

 ». کمابیش نمی توان آن را به چاهلش کشیدکه است  شده پذیرفته
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نن -امریکسسایی ی برنسسده ،موریسسسون تسسونی. شسسوند می برخوردار حمایت و مقام از حاکم] همواره [نظم پاسبانا
نی با« اوباما باراک که این بیان با  »،4 «بی.بی.سی. رادیو در اقبال راضیه با مصاحبه در نوبل، ی جایزه افریقای

نن آرزوی و است » حال از مسسردم کسسه این از دارد، سر در را » درمانی خدما ت و قدرتمند اقتصادی« بنا نهاد
 تلفنسسی]اوبامسسا [انشقهرمسس بسسا هکسس این از موریسون. کرد تعجب اظهار هستند، » عصبانیبسیار « وی دست

مراسم به وی را و بود خوانده را هایش کتابکه یکی از  قهرمانی ؛کرد می غرور احساس بود، کرده صحبت
بود. کرده دعو ت جمهوری ریاست سوگند

نر (ضد)ترور جمله از نکردند؛ ای اشاره اوباما جنگ  هفتبه  گر، هیچ یک مصاحبه نه و موریسون نه کسسه کارزا
 به وسسسیله ی هواپیماهسسای بدون سرنشسسینشسسان سوگواران و دهندگان نجا ت ،  هاخانوادهطی آن همه ی اعضای 

 بسسه بلنسسدایکسسه اسسست پوسسستی رنگین » سسسخنور« مسسرد اهمیسست دارد، چسه آن . گویی رسیدندقتل به جا یک
نی هرم قدر ت صعود کرده است .فرمان روای

نن« کتاب در فانون فرانتس نی ماموریت« که نوشت » زمین روی دوزخیا  کسسهبود این گان استعمارزده  »تاریخ
امروزه می توان ضرور ت به  خدمت گرفتسسهسرکوب گران و اربابان باشند.  خدمت  » درانتقال خط« عنوان به

نن تفاو ت های قومی در   را بسه وضسسو ح مشسساهدهمدرن عصر در غرب پروپاگاندای قدر ت و سازوکارهایشد
طول در اش- طلب جنگ ی دارودسته- بوش جرج ی کابینه اگرچه ؛ پیکر یافته استاوباما  در امر . اینکرد

نخ .بود از بیشترین تنوع نژادی برخوردار متحد، ایال ت جمهوری ریاست های  کابینه تاری

امریکسا مسردم: «گفسست اوبامسا افتسساد، داعسش نیروهسسای دسسست بسه عسسراق در موصسسل شسهر کهپس از آن 
 را هسسدیهبهسستر ای آینسسده زدن رقسسم فرصتسرمایه  گزاری های و ازخودگذشتگی های نمودند، تا به عراقی ها 

مسسه  مسساه28 تاریخ در پوینت وست نظامی آکادمی در اوباما سخنرانی است؟ » باحال« هم دروغ این ». کنند
سراسسسر به را » امریکا رهبری« که نظامیان، همان ها اهلتحصیلی فارغ مراسم در اوباما بود؟ » ورانه سخن«  هم

ایسسال ت: «گفسست را ارائه کسسرد، و [در بخشسسی از آن] خود » جهانی حاکمیت« ی خطابه  »،برد خواهند« جهان
نظسسامی نیروهای از جانبه، یک طور به حتی کند، ایجاب اش اصلی منافع که زمانی یعنی بداند، لزم اگر متحد
 [بسسرای چنیسسنهرگسسز امریکسسا امسسا ، استاهمیت دارای اهلمللی بین [جامعه] دیدگاه. کرد خواهد استفاده خود

 ».کند نمی اجازه کسبتصمیمی] 

«ملسست قسسدر ت بسسر اتکا با و مستقل، های ملت حقوق و اهلمللی بین قوانین به اعتنایی بی با امریکا جمهور رئیس
نر پیام این ند. اگرچه کمی خدایی ادعای  » اشبسیار مهم نب [از مصون امپراتو اهلمللی] به بین حقوق نقض عواق

دهسسه در فاشیسسسم ظهسسور کسسه اظهسسارنظری در ،اوبامادارد.  تازگی همیشه نش شنید اما آشناست، ما گوش
نی » امریکایی به وجودم بندبند گفت: «با  کند، می تداعی  را1۹۳0 نک نسسورمندارم ».  باور ها «استثناگرای پسسول
نن نگار گفت:  تاریخ نی نظسسامی از تری آزاربی ظاهر به اشکال ،پیاده نظام«سربازا  بازنمسساییرا فرهنسسگ کسسل گر

نق رهبران ومی کنند؛   در محسسل کسسار خسسودکسسه هسسستند، ناکسسام مصسسلحانی [به اصسسطل ح] توخاهلی، پرطمطرا
 ». در تمام مد ت هلبخندی بر هلب دارندو هستند، ترور اجرای و ریزی برنامهسرخوشانه مشغول 
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ن ت از گیری بهره با متحد ایال ت گذشته، فوریه ماه در ند بسسا مخسساهلفت در واقعی اعتراضا در] [حکومسستی فسسسا
معسساون ،نولنسسد ویکتوریسساکرد.  پیاده اوکراین منتخب دوهلت علیه را «رنگی » خود کودتاهای از یکی یف، کی

وی بسسرای  » رایاتز« مستعار اسم و کرد، انتخاب موقت » را «دوهلت رئیس شخصا ،اوباما ی خارجه امور وزیر
ه سسازمان مسدیران از یکی ،برنان جان و جمهور، رئیس معاون ،بایدن جو راستا، همین برگزید. در «سسیا » ب

نت یگان اوکراینی های فاشیست اهلبته آمدند. و یف کی بودند. ها امریکایی کودتای ضرب

نی های عرصه یهودستیز، آشکارا و نئونازی حزب یک ،1۹4۵ سال از پس بار اوهلین برای اینک قدر ت کلید
فاشیسسسم بازگشست غربی اروپای رهبران از یک کند. هیچ می کنترل اروپایی کشور یک پایتخت در را دوهلتی

نن این در را جسسان آن از عبسسور بسسا هیتلسسر متجسساوز هسسای نازی کسسه سسسرزمینی نکردند، محکوم مرزی سرزمی
شسسدند، می ) حمسسایتUPA (اکرایسسن » شورشیان ارتش« توسط متجاوز های گرفتند. نازی را روسی ها میلیون

خواندنسسد. اجتمسساع » می «انگسسل را آنهسسا کسسه بودند هایی روس و ها یهودی عام قتل مسئول نظامیانی] که [شبه
نش اهلهسسام  اهلگویاکراین » شورشیان ارتش« نی بخ «بخسسش قطسسارش هم حسسزب «اسسسووبودای » و حسسزب تسساریخ

نی «مافیسسای ی تصسسفیه بسرای فراخوانی ،تیانیبوک اوهله  «اسووبودای »،  » است. رهبر21راست مسسسکو » و یهسسود
 صسسادردهند، می تشکیل را سیاسی چپ که کسانی و ها فمینیست گرایان، همجنس فرومایگان » شامل «سایر

.کرده است

گسسسترش ی پسسروژه« عنسسوان با اش برنامه از بخشی در متحد ایال ت شوروی، جماهیر اتحاد فروپاشی از پس
نی هواپیماهای نظامی، های پایگاه با را روسیه ناتو »، کسسرده محاصسسره شسسونده هدایت های موشسسک و اتمی جنگ

نی بسه این و است، درآورده خود نظامی اشغال به را اروپا شرق حقیقت در است. ناتو پیمسسانی شکسسستن معنسس
ناتو آن اساس بر که پیمانی شد؛  بسته1۹۹0 سال در گورباچف میخاییل شوروی جمهور رئیس با که است

نو بود پذیرفته ی منطقه در نسساتو ندهد. گسسسترش گسترش شرق سمت به اینچ » هم «یک حتی را خود قلمر
نز نی قفقا است. دوم جهانی جنگ از پس منطقه یک در نظامی تمرکز و بالترین تراکم سابق، شورو

با آگوست، ماه ناتو » است. در در عضویت برای اقدام «طر ح اوکراین کودتای حکومت به واشنگتن ی هدیه
نخ سه ی نیزه «عملیا ت رفت، خواهند روسیه و اوکراین مرزهای به بریتانیایی و امریکایی سریع » سربازان 22شا

گرفسست. تصسسور خواهند قرار روسی بندرهای دیدرس در امریکا جنگی های دریا » کشتی «نسیم عملیا ت با و
بسسا ، انجام می گرفسستمتحد ایال ت مرزهای در تهدیدآمیزی یا و آمیز تحریک های کنش چنین اگر که کنید
شد. می روبرو واکنشی چه

نن در نی بازپس جریا سسسال در غیرقانونی شکلی به را آن خروشچف نیکیتا روسیه] -که «کریمه » [توسط گیر
 درصد۹0 از کردند. بیش دفاع خود از گذشته قرن یک سیاق به ها بود- روس کرده جدا روسیه  از1۹۵4

نو به منطقه بازگشتن به کریمه جمعیت سسسیاه » دریسسای ناوگان« استقرار محل دادند. کریمه رای روسیه قلمر

۲۱  Right Sector

۲۲ Trident
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 غنیمسستینسساتو بسسرای و ، زنسسدگی و مسسرگ ی مسئله روسیه دریایی نیروی برای آن دادن دست از که است،
ارتسسش سسسربازان یسسف، کی و واشسسینگتن در طلب جنگاحزاب  بهت میان در ،پوتین ویلدیمیر. ارزنده است

نس اقوام از و کشید، بیرون اکراین مرزهای از را روسیه از تسسا کسسرد درخواسسست اکرایسسن شرق در حاضر رو
کنند. پرهیز طلبی جدایی

هیلریشسسد.  سسسازی وارونه روسسسیه » «تهدیسسد عنسسوان به اورول  های نوشته سبک به رویکرد این غرب، در
نی مفسر و کرد تشبیه هیتلر به را پوتین کلینتون شسسوخی قصسسد که آن بی هم، در آهلمان راست جنا حان سیاس

گرایسسان » یسسا «ملی همچسسون عنسساوینی بردن کار به با ها رسانه کردند. استفاده مشابهی تعبیر از باشند، داشته
نن «ملی  از رویکسسردآنهسسا ی واهمه، از شد ت قباحت آن هسسا کاسسستند. اوکراین های نئونازی تندرو » برای گرایا

 منجسسر بسسه مسسوفقیت ویاسسست ممکن است؛ رویکردی که دیپلماتیک راهکاری یافتن برای پوتینماهرانه ی 
بسسرای پسسوتین راهکسسار آخریسسن بسسه پاسسسخ در امریکا  خارجه امور وزیر کری جان  ژوئن،1۷ تاریخ . درشود

روسسسیه پارهلمسسان از درخواست پوتین، راهکار کرد؛ صادر را هایش اوهلتیماتوم از دیگر یکی توافق، به دستیابی
مبنسسای داد. [بسسر می را اوکرایسسن هسسای روس جسسانب از گری دخاهلت قدر ت وی به که بود قانونیبرای اهلغای 

طی در کلمه واقعی معنای «به بایست می اوکراین شرق آشوب به دادن پایان برای ] روسیهکری اوهلتیماتوم
 از [نقسسش]منفسسور چهسسره ای کسسه بسسود «اخطارها » این این اصلی شود ». هدف کار به دست آتی ساعت چند

جسسان کسسه این گو ؛ سرپوش بگذاردخودش مردم علیه کیف حکومت جنگ اخبار بر نیز و ارائه کند، روسیه
 نیست.بیش دهلقکی بسیاری نظر از کری

حسرف اوکراینسی زبان به هم و روسی زبان به هم که دهند می تشکیل مردمی را اوکراین جمعیت سوم یک
نک حکومت  یک تشکیل پی در درازی زمان مردم زنند. این می در قسسومی تنسسوع که بودند فدرال دموکراتی

نسسه هسسا آن باشسسد. اکسسثر مسسسکو از مسسستقل در عین حال، دوهلسستی خودمختسسار و و را بازنمایی کرده، اوکراین
خسویش وطسسن در هسراس بسسدون خواهنسسد می که  اند شهروندانی بلکه «شورشی » هستند، نه طلب » و «جدایی
نی دوهلت های حمله به واکنشی طلبی » کنند. «جدایی زندگی گریسسز مسسوجب کسسه است، یف کی در مستقر نظام

نب شده روسیه مرزهای به ملل) سازمان برآورد (طبق نفر  هزار110 زنان را متواری جمعیت این است. اغل
اند. کرده تجربه زیادی  رنج و درد که دهند می تشکیل کودکانی و

تران و زنسان و در دوران تحریم ها، عراقی نوزادان مانند درست هسدف کسه افغانسستانی  »ی «آزادشسده دخ
نر کارزار های رسسسانه نامردمسسان نیسسز اوکراین قومی اقلیت این؛ اند شده  واقعن سازمان «سیا »جنگ اربابان ترو
 [صدای شسسان]یسسا و یابسسد، می انعکاس آمیز تقلیل نحوی به یا شوند می متحمل که ستمی و رنج که اند، غربی

نت اوکرایسسن [بسسه ایسسنهای رسانه . درسرکوب می شود  جریان اصلی، هیچ گزارشسسی از ابعسساد حمل ت حکسسوم
نن از نیست. پسسس  سابقه بی چندان اهلبته کهد؛ امری شو نمی یافتمردم]   فیلیسسپ ی اسسستادانه کتسساب خوانسسد

فیلیسسپ مورگسسان دیگسسر بسسار پرداز »، اسسسطوره و مبلسسغ قهرمان، مثابه به جنگ گزارشگر تلفا ت: «اوهلین نایتلی
دوران در کسسه بسسود غربسسی خبرنگسسار تنها ستایش کردم؛ وی را سترمنچ گاردین ی روزنامه خبرنگار ،پرایس
بسسا پرایسسس فیلیسسپکرد.  گزارش را غربی متحدان بار فاجعه تهاجم حقیقت و ماند روسیه  در1۹1۷ انقلب

11  | صفحه



Praxies.org پراکسیس                                                                     

نه » ضدروسسسی «سسسکو ت نایتلی که را آنچه تنهایی به ، عداهلت و جسار ت ی پایه بر رویکردی  در غسسربسسسیا
زد. برهم خواند می

نی های اتحادیه اصلی مقر در ، دوم ماه مهدر زنسده زنده پلیسس حضسور در روس تبسار 41 اودسسا، شسهر صنف
«بخسسش رهسسبر ،یسساروش دیمیسسترواسسست.  موجود ارتباط این در هوهلناکی ویدئویی اسناد که شدند؛ سوزانده
و امریکایی های نهاد. رسانه مان » ارج ملی تاریخ در دیگر درخشان روز «یک عنوان با را کشتار این راست »،

نن ی نسستیجه در کسسه کردند مبهمی » گزارش «تراژدی را اتفاق این بریتانیایی گرایسسان » «ملی «درگیسسری » میسسا
جمسسع امضسسا فسسدرال اوکراینسسی برای رفراندوم برگزاری در جهت که طلبان » (مردمی «جدایی ها) و (نئونازی

هشسسدارهای عنسسوان بسسا خسسبر [ایسسن واقعه ی هوهلنسساک] را تسسایمز » اسسست. «نیویورک داده کردنسسد) روی می
نی و فاشیستی های سیاست مورد در روسیه پروپاگاندای بسسه و ؛ درج کردواشنگتن جدید وابستگان ضدیهود

نن غیرواقعی با ترتیب، این نت] واقعسسه خبر، خواند ژورنسسال » اسسستریت کسسرد. «وال پنهسسان نظرهسسا از  را [حقیق
ن ت به نوشت: «بنا و خوانده کار گناه را قربانیان توسسسط کشسستار آتسسش رسد می نظر به، اوکراین دوهلت اظهارا

نر » این برای اوباما است ». و شده افروخته برشورشیان گفت. تبریک یونتا به واقعه «مها

نو پسسترو اظهسسارا ت بسسه را کامل ی صفحه یک «گاردین » تقریبا  ژوئن،28 تاریخ در ،2۳سسسالر اشراف پوروشسسنک
نسسه گویی شد؛ بسته کار به اورول سازی وارونه  قانون داد. دوباره اختصاص یف کی جمهور » حکومت رئیس«

مسسورد چیسسز همه برای باید که بودند ها روس این و اوکراین؛ در اقلیتی علیه جنگی نه و بودکودتایی در کار 
آزادی، خسسواهیم می مسسا؛ «کنیم » مدرن را کشورمان خواهیم می گفت: «ما پوروشنکوگرفتند.  می قرار شماتت

مسسا از خاطر این به نیست. بعضی خوشایند بعضی برای کنیم. این عرضه را اروپایی های ارزش و دموکراسی
آید ». نمی شان خوش

نکشید؛ چاهلش به را پوروشنکو اظهارنظرهای از یک هیچ خود گزارش در گاردین، خبرنگار ،هاردینگ هلوک
ن ت به یا به مسکونی، مناطق در حکومت ی توپخانه آتش و هوایی های حمله به اودسا؛ در گرفته صور ت قصاو

بسه و زا، آتش بمسسب از اسستفاده بسا مخساهلف ی روزنسسامه یسسک دفتر انفجار به خبرنگاران، ربایی آدم و کشتار
نن ای اشسساره هیسسچ ها »، پلشسستی و اضسسافا ت از اوکرایسسن سسسازی پاک بسسرای «پوروشنکو تهدیدا ت نکسسرد. دشسسم

هسسستند. بسسا کرملیسسن کسساخ های نشسسانده دست ها » و تروریست «پیکارجویان »، « »، «شبه نظامیانشورشیان »،«
را ها برچسسسب همیسسن دقیقسسا تاریسسخ، دل از عراق و جنوبی آفریقای شرقی، تیمور شیلی، ویتنام، اروا ح احضار

شسسده مسستراکم آن در همیشگی های فریبکاری این ی همه که ست جایی همان کرد. فلسطین ملحظه توان می
کمسسک بسسه و اسسسرائیلی رژیسسم توسسسط [فلسطینیان] کسسه عام قتل متاخرترین در پی ، یازدهم ژوئیهاست. در
ند یسک120  صور ت می پذیرد، کشتاری که تا این تاریخ جان امریکایی تجهیزا ت  نفسر -شسسامل هفست فرزنس

ن ت نمایش «یک عنوان باخانواده- را گرفته است، گاردین متنی  کسسه اسسست کسسرده ضسسروری » منتشسسر قسسدر
است. اسرائیل ارتش ژنرال یک آن ی نویسنده

۲۳ Oligarch
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ها نازی ستایش در هایش فیلم ی درباره او از و کردم ملقا ت را اشتال ریفن هلنی ،1۹۷0 ی دهه های سال در
نی با کردم. او سوال کسسه شسسد مستند گونه ای توهلید به موفق نور، های نوآورانه ی دوربین و تکنیک به کارگیر

نم این شود می گفته که  چنان آن ساخت؛ خود مسحور را ها آهلمانی  همسسه را بسساکه بود او اراده »ی قدر ت «فیل
پرسیدم. او کنند می تصور برتر را خود که جوامعی در پروپاگاندا با رابطه در او . از افسون کردهیتلرطلسم 

 » در «خل انقیادپذیریک از بلکه ، اندبال » نبوده از دستور متکی بر «هایش های » فیلم پیام «که گفت پاسخ در
هسسم را کرده تحصسسیل هلیسسبرال و بورژواهای خل انقیادپذیر، این پرسیدم: «آیا او شد. از می ناشی آهلمان مردم
 شسسامل قشسسراهلبتسسه صسسد کسسرد: «و اضسسافه و شسسد »، می گسسان همه داد: « شسسامل پاسسسخ شسسد؟ ». او می شامل

جامعه ».تحصیل کرده ی 

’       : منبع    ,    The return of George Orwell and Big Brother s war on Palestine Ukraine and the truth

نن [ ] از مترجم است. ن ت درو * همه ی پانوشت های درج شده در متن و عبارا
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