CNN oskarżone o demonizowanie Iranu i Syrii dla uzasadnienia agresji

T

rzykrotna laureatka nagrody Emmy, dziennikarka i była reporterka CNN, Amber Lyon

(http://en.wikipedia.org/wiki/Amber_Lyon) oskarżyła CNN o manipulowanie informacjami.
Jej zdaniem rząd Obamy oraz rządy zagraniczne płacą stacji, żeby unikała publikowania
szkodliwych dla nich wiadomości i przedstawiała w ich miejsce atrakcyjne historie. Lyon nazwała
CNN „fałszywymi wiadomościami".
Opowiedziała, jak jako członek czteroosobowego zespołu wyjechała w 2011 do Bahrajnu, żeby
relacjonować wydarzenia Arabskiej Wiosny. Materiał filmowy obrazował bezpośrednie zagrożenie dla
ekipy ze strony radykalnych muzułmanów. Dotyczyło ono zarówno członków zespołu, jak
i miejscowych aktywistów.
CNN nigdy nie wyemitowało ich dokumentu na CNN International, ponieważ USA wspiera rząd
Bahrajnu. Lyon utrzymuje, że tamtejsze władze zapłaciły CNN za niepublikowanie materiału.
„Widziałam na własne oczy kłamstwa tego rządu. Nie mogłam uwierzyć, że CNN zmuszało mnie do
umieszczenia w moim materiale czegoś, co było kłamstwem", powiedziała.
Dziennikarka odkryła, że nie tylko jej doniesienia były
pomijane w wyniku nacisków rządu USA oraz rządów
zagranicznych. Kiedy zdała sobie z tego sprawę, postanowiła
zademonstrować sprzeciw wobec stacji. Całą sprawę opisał
między innymi „The Guardian", a CNN broniło się, że materiał był
od początku przeznaczony wyłącznie dla widzów amerykańskich.
Teraz Lyon przygotowuje się do przekazania wszystkiego, co wie,
opinii publicznej.
Amber Lyon wyjawiła, że podczas swojej pracy była
zmuszana do podawania fałszywych informacji na temat Syrii
oraz Iranu. Instrukcje, które otrzymywała, miały doprowadzić do
pogorszenia wizerunku tych państw w oczach opinii publicznej,
a tym samym usprawiedliwić działania przeciwko tym państwom.
Dziennikarka twierdzi, że nie tylko zmuszano ją do
podawania fałszywych informacji, ale również pomijania takich,
które byłyby nie po myśli Waszyngtonu. Celem tych działań miało
być wytworzenie atmosfery poparcia dla agresji na Iran oraz
Syrię. Tuba propagandowa dotyczyła nie tylko CNN, ale również
innych mainstreamowych mediów. Ten sam scenariusz miał być
też stosowany w 2003 roku, kiedy amerykańskim władzom
zależało na uzyskaniu społecznego poparcia interwencji w Iraku.
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w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych do tego
portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie elementy tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz
inne programy komputerowe są administrowane przez Autora. Stanowią one wyłączną
własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji
zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego
powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie odwiedzać tego portalu
i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
portalu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki prezentuje.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

