رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻨﯽ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

آﻟﺒﺮت اﯾﻨﺸﺘﯿﻦ ﻧﮕﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺸﺮ ﭼﻨﺎن رﺷﺪ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ را درک ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻃﺮف ﻫﺎی درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن از دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ اﺗﻤﯽ ﺧﻮدداری ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﭘﺲ از ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻦ دو دوران »روﺷﻨﮕﺮی« و »ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ« اﯾﻨﮏ در »ﻋﺼﺮ
اﻃﻼﻋﺎت« از ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﻣﻮاج اﻃﻼﻋﺎت در »دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی« ﻧﺎﺗﻮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻓﺎﺟﻌﻪاﻧﮕﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎرزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ در »دوران ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ« ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻤﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در دﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار داﺷﺖ ،اﯾﻨﮏ در
ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در
ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ و ﺷﺒﻬﻪ اﻓﮑﻨﯽ ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﺑﺮﻧﺪ .اﻣﺮوزه در ﮐﻨﺎر روﺳﯿﻪ و ﭼﯿﻦ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ
ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽ ا ّﻣﺖ اﺳﻼم ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻣﯿﺪانداری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺨﺮج ﻣﺸﺘﺮک اﯾﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎ ﻣﺒﺎرزۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزه ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﭼﭗ
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای اداﻣﮥ ﺣﯿﺎت ﺑﺪل ﺷﺪه و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﺧﻮد ﺟﺰ ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﻣﻠﯽ ﻧﺪارد ،از ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺮای ﺗﺸﺪﯾﺪ »ﻣﺒﺎرزۀ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮاﻧﮥ ﭼﯿﻦ و روﺳﯿﻪ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﭘﯿﺪا و ﻧﺎﭘﯿﺪا ،ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﻨﺎﯾﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﭘﻮش
ﻣﯽ ﮔﺬارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎرۀ ﺗﺮاﻣﭗ ،ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻓﺎﻋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺻﺤﻨﮥ
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﻮد .ﺑﺮای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﺮﺧﺸﯽ ،ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮﻗﺮاری دوﺑﺎرۀ
»ﺑﺮﺟﺎم« ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﮥ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﻮقﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪآﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ دوﻟﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه
ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ روﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﭗ داده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﺪﻣﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ
ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ )ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﮐﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﮥ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺻﺤﻨﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در
ﻣﻨﻄﻘﻪ( ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮان ﯾﺎﻓﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎم اﻧﺴﺎنﺳﺘﯿﺰ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،دﺷﻤﻨﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ و آزادی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺎرزار
ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ و وﻋﺪه ﻫﺎی ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻤﺎﯾﻼت
ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﮥ دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ« و »راﺳﯿﺴﺖ« ﻣﺮﻋﻮب و ﺟﻮّ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺘﺸﻨﺞ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮزۀ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ
ﺑﺎ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از آزادی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ داﻣﻦ زﻧﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯿﻮن ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ،ﻫﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻢ ﺷﺒﮑﮥ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﻨﺪ ،اﯾﻨﮏ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻫﻤﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪای را ﺑﺮ ارزشﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دﻫﻨﺪ.
از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ در ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،دو ﺟﻨﺎح اﻓﺮاﻃﯽ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎﻧﮥ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏ ﺑﺎﻋﺚ

ﺗﻘﻮﯾﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  extremists rock each other.اﯾﻦ دو ﺟﻨﺎح ﮐﻪ در دﻫﮥ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق در ﺟﻮاﻣﻊ
ﻏﺮﺑﯽ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ،از ﺑﺤﺮان ﻣﺎﻟﯽ ۲۰۰۷م .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ دوﺑﺎره ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺎح ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ
ﻫﻢزادی ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺑﻮﯾﮋه اﺳﻨﺎد ﻧﻮﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﻗﺮاری »اردوﮔﺎهﻫﺎی ﮐﺎر« ﺑﻪ ﻫﺪف ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺳﭙﺲ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﯾﻬﻮدﯾﺎن و دﯾﮕﺮ »ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب« ،ﻧﻪ اﺑﺘﮑﺎر ﻧﺎزی
ﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداری از »اﻟﮕﻮی ﻟﻨﯿﻨﯽ« ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن او ﺑﻌﻨﻮان دﺑﯿﺮ »ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ« از
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ۱۹۱۸م .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ ﻫﺪف ﺳﺮﮐﻮب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺮدم روﺳﯿﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ »دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﮥ »ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺰﻟﺰل«
ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و در اردوﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺮون از ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ .از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ اردوﮔﺎه ﻫﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ،
ﻟﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺘﻞ ﻫﻤﻪ را ﺑﺪون »رأی اﺣﻤﻘﺎﻧﮥ دادﮔﺎه« ﺻﺎدر ﮐﺮد .درﺑﺎرۀ ﺷﻤﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در دﺳﺖ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۲۲م .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻟﻨﯿﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺄﺳﯿﺲ دوﺑﺎرۀ »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺿﺪاﻧﻘﻼب« )ﭼﮑﺎ( ﻫﻤﮥ اﺳﻨﺎد
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻮج ﺗﺮور ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ﺷﺪ.
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮج ﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﺗﺮور ﺟﻤﻌﯽ در روﺳﯿﻪ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺷﮑﯽ ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪه ،ﮐﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺎت رژﯾﻢﻫﺎ و اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ دﺳﺘﮑﻤﯽ از رژﯾﻢﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﭼﭗﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﺮﺷﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺘﯽ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺰادان ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ آﻧﺎن و ﺑﺮﺧﻮرد ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﻓﻊ آﻧﻬﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ
اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﻟﺴﻮزیﻫﺎی ﻣﺰوراﻧﮥ آﻧﺎن ﺑﺮای زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ در ﺧﺪﻣﺖ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺮای ﻧﻔﻮذﯾﺎﺑﯽ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ،اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ.
وﮔﺮﻧﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺎدی ،وﺟﻬﮥ دوﻟﺖ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ،ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ
ﺷﻮد و ﭼﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﺿﺮﺑﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﻈﺎم
دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ »ﺟﺎﻟﺐ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﭗﻫﺎ در ﺟﻨﮓ رواﻧﯽ ﺧﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺟﻬﺎن را ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺼﺪ دارد در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت آﺗﯽ ،ﺑﻪ »ﮐﻮدﺗﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ« دﺳﺖ زﻧﺪ! و اﯾﻦ ﺣﺘﯽ ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا از ﻧﻈﺮ ﭼﭗﻫﺎ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﭼﻬﺮۀ واﻗﻌﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ﺧﻮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ در ﺑﻠﻮک ﺷﺮق دﯾﻮار ﺑﺮﻟﯿﻦ رﺳﻤﺎ ً »دﯾﻮار ﺿﺪﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن آزاد در آن ﺳﻮی دﯾﻮار ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
دﺷﻤﻨﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﮐﺸﻒ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ،ﮐﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺎ ّدی در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺪل ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻨﺎن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﻮرد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎﻻﮔﯿﺮد
ﺟﻮی ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن روﯾﺪادی ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺮﻗﻪای در اﻧﺒﺎر ﺑﺎروت ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ
و ﭼﻨﺎن ّ
دروغﻫﺎ و ﺷﺒﻬﺎت ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺤﺮانزده« و »ﺗﻤﺪن ﻣﻨﺤﻂ ﻏﺮب« ﺑﺰودی ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ در ﻣﯿﺎن ﻧﺎآ ﮔﺎﻫﺎن ،ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎﯾﯽ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ
و ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ روﯾﺪادﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻢآﻣﯿﺰ و ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،در »ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت« ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﺎﯾﮏ ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﻇﯿﻔﻪ دارﻧﺪ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت و
ﺧﺒﺮﻫﺎ ،آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﻓﻊ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری و ﺑﺤﺮان در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻄﻠﺐ را ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ ،ﺑﻪ
روﯾﺪاد  ۵ﻣﺎه ژوﺋﻦ ۲۰۲۰م .در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﯿﺸﮏ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﻟﻤﺎن از ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﮐﺎﻧﺎل دوم ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن آﻟﻤﺎن
) (ZDFدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ روﯾﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،از ﺳﺮﮐﻮب »ﺗﻈﺎﻫﺮات ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ« در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ و ﮔﺎرد ﻣﻠﯽ
ﮔﺰارش داد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮐﺎﻧﺎل اول ) (ARDاز ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ »ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ« ﺳﺨﻦ

ﮔﻔﺖ و ﺻﺤﻨﻪﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در آن ﮔﺮوﻫﯽ از ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﺑﻤﺐﻫﺎی دودزا ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺬف ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﭘﻠﯿﺲ از ﺿﺮورﺗﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺑﺪل ﺷﻮد.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن درﺟﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر آزادی ﺗﺒﺎدل اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﻨﻔﻌﻞ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ و
ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻧﯿﺰ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺴﻨﺠﯿﻢ .ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ
ﺑﺎ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت از ﺧﺮدورزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﺟﻨﺒﻪﻫﺎﯾﯽ رواﻧﯽ و ﺟﻬﺖداری را ﺑﺎ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ،در ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت ،آﯾﻨﺪۀ ﺑﺸﺮ در ﮔﺮو رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪان ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ از
آﮔﺎﻫﯽﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان دﺳﺘﺨﻮش ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﯽ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻫﺮﭼﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪن ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ دارﻧﺪ.
ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ در ﻫﯿﭻ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ زور و ﺗﺸﺪﯾﺪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ
و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﯿﻨﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﻏﻠﺒﮥ ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﯿﺎن دو ﻃﺮف اﺧﺘﻼف را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯿﺎن ﺳﯿﺎهﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯿﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ روزﮔﺎری رﺑﻮده و ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮده ﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ آورده
ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ اﻗﻠﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ۱۶۰ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺑﺮدهداری ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه راﻫﯽ دراز ﻃﯽ ﮐﺮده و ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﺑﺮﻣﺮداﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎرﺗﯿﻦﻟﻮﺗﺮﮐﯿﻨﮓ ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﺎﻣﻞ و
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﻞ ﻣﯿﻠﯿﻮن در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد
را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای درﺧﺸﺎن
ﺿﺮﺑﻪای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻧﮋادی در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ وارد ﮐﺮده و ﭘﺎﺳﺪاری از اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﯾﮑﯽ از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن در اﯾﻦ راه ﺑﺎ دو ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرگ روﺑﺮو ﺷﺪﻧﺪ ،ﯾﮑﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ از دﻫﮥ
 ۶۰ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻧﮋادی  Black Supremacyداﻣﻦ زد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺟﺪاﯾﯽ »ﻣﻠﺖ اﺳﻼم«  Nation of Islamاز
ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪ.
ﻣﺎﻧﻊ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﭼﭗﻫﺎ از »ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ اﺑﺪی ﺳﯿﺎﻫﺎن« اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺠﺎی ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ
ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ و ﺗﻌﺼﺒﺎت ﺟﻨﺴﯽ و ﻧﮋادی از آن ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﻌﺪاﻟﺘﯽﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻌﻨﻮان ﺳﻼﺣﯽ
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ در ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺟﺒﻬﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺼﺒﺎت و ﭘﯿﺸﺪاوری ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ از راه رﺷﺪ آﮔﺎﻫﯽ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺠﺎت و
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﯾﻦ راه ﮐﻤﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ژرﻓﺶ ﺷﮑﺎفﻫﺎ و ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ای ﺳﺨﺖ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن وارد آورد.

