
  آفرینی خدمت بحرانها در رسانه  

  فاضل غیبی

  

د. اما درک کن اتمی را جنگ ن رشد نکرده باشد که بتواند پیامدهاینگران بود که مغز بشر چناآلبرت اینشتین  

در دداری کردند. خو از دست زدن به جنگ اتمیبا توجه به پیامدهای آن  در جنگ سرد طرف های درگیر  خوشبختانه

ر عص«اینک در » علم و صنعت«و » روشنگری«دوران پشت سر گذاشتن دو از بشر پس رسد که  بنظر می سالهای اخیر

  انگیز این کارزار جهانیفاجعهناتوان باشد و نتواند از پیامدهای  »زیدنیای مجا« عات دراج اطال از تسلط بر امو » اطالعات

   جلوگیری کند. 

ر اینک دقرار داشت،  پیشرفته تحوالت علمی و صنعتی در دست کشورهای نسبتاً » علم و صنعت اندور «اگر در 

در  نیز می توانند با سؤاستفاده از اطالعات و ارتباطات جوهای عقب مانده و ستیزهکشورها و حکومتعصر اطالعات 

 با نیز در این زمینهحکومت اسالمی ایران در کنار روسیه و چین،  امروزهخود بهره برند. کارزار تبلیغی و شبهه افکنی 

 ده ازبا استفا ه در خارج از کشور نیز، بلکپردازداسالم میت نه تنها با موفقیت به مغزشویی امّ  یبودجه های هنگفت

   کند. میداری میدان تبلیغی هایترفند

ای که برای چپ مبارزه با ایاالت متحده آمریکا است.  مبارزۀ تبلیغیها که مخرج مشترک این کوشش روشن است

و خیانت به  منافع  در کارنامۀ خود جز جنایتاز آنجا که  یز ممکن برای ادامۀ حیات بدل شده واسالمی به تنها دستاو 

های اخیر در سال از سوی دیگر، د.  کنمیکوتاهی ن »دامپریالیستیض مبارزۀ«از هیچ ترفندی برای تشدید  د،ندار  ملی

به عامل خارجی حیاتی  ،های پیدا و ناپیدازمینهاز یاری در بس آنها پشتیبانی ،با رشد تمایالت جهانگیرانۀ چین و روسیه

  بدل شده است.  رای نجات چپ اسالمیب

 های اسالمی در منطقه سرپوشحکومتکارزار تبلیغی برعلیه ایاالت متحده نه تنها بر جنایات انسانی و اقتصادی 

نۀ دفاعی آمریکا در صحسیاست  ،ی از انتخاب دوبارۀ ترامپبا جلوگیر می گذارد، بلکه بدین امید تشدید می شود که 

وبارۀ د، کافیست تصور کنیم که در صورت برقراری بینی نتایج چنین چرخشیپیشبا شکست روبرو شود. برای جهانی 

اوزکارانۀ حکومت اسالمی در منطقه و سرکوب وحشیانۀ ملت ایران در داخل کشور بیش از ، سیاست های تج»برجام«

  پیش ادامه خواهد یافت. 

 حدهدولت کنونی ایاالت مت برخورد سیاسی به کارنامۀتبلیغات ضدآمریکایی های بوقکه در  جای شگفتی نیست

ه ب در این تبلیغات خدمت آمریکا داده است.  رونالد ترامپ  شخصتبلیغی به مطرح نیست و  جای خود را به برخورد 

و عقب راندن حکومت اسالمی در  اسی در صحنۀ جهانیسی کوشش های تجاوزکارانۀ اقتصادی و جلوگیری از(با صلح جهانی 

    .تتوان یافین اثری نمیکوچکتر  )منطقه

ارزار کمی توانند دشمنان دمکراسی و آزادی دیگر بسختی  ،کمونیستی ستیزلبته پس از فروپاشی نظام انسانا

ها به کمک رسانهکوشند رند. بدین سبب میو وعده های توخالی گذشته به پیش ب با شعارهای انقالبیخود را  یغیتبل

ت تمایال  فاشیستی وجریانات  از جمله از بقایایهای موجود در جوامع پیشرفته استفاده تبلیغی کنند. از نارسایی

جوّ  ومرعوب » راسیست«و  » یستفاش«با برچسب مخالفان خود را کنند تا استفاده میدر سایۀ دمکراسی  پرستانهنژاد 

ها و رفتارهای ضدانسانی هستند می کوشند ماندگیکسانی که خود موزۀ عقب با این ترفند. را متشنج کنند یاجتماع

  اجتماعی و سیاسی دامن زنند.  به اختالفات دمکراتیکده از آزادی در کشورهای استفابا سؤ 

ها و رسانهصر خود را در دانشگاهعناهم  نجومی، هایبا صرف هزینهپس از آنکه توانستند  وناسالمیاز سوی دیگر 

تبلیغی همه  تهاجمکوشند میرا گسترش دهند، اینک از نهادهای اسالمی  یوسیع د و هم شبکۀنجاسازی کن ها

  د. ندهها و نهادهای جوامع دمکراتیک سازمان ای را بر ارزشجانبه

ه ب دو جناح افراطی چپ و راست ،در شرایط بحرانیدمکراتیک یکی این است که  جوامع درپدیده های قانونمند از 

باعث  تبلیغات هیستریک با دامن زدن به کنند ورف مقابل فعالیت خود را تشدید میط یابیجلوگیری از قدرتبهانۀ 



در جوامع  پس  از فروپاشی بلوک شرق در دهۀ این دو جناح که extremists rock each other .شوند می ویت یکدیگرتق

می کوشند  هر دو جناححیاتی دوباره یافتند. با آنکه به بعد م. ۲۰۰۷مالی بحران  ازدند، نمواز میان رفته می غربی

دهند که بویژه اسناد نویافته نشان میگویند. اهد تاریخی به زبان دیگری سخن میاما شو  ،خود را پنهان کنند زادیهم

نه ابتکار نازی ،»عناصر نامطلوب«از میان بردن یهودیان و دیگر  جداسازی و سپس به هدف» کارهای اردوگاه«برقراری 

از  »شورای کمیساریای خلق«بعنوان دبیر  صورت که به فرمان اوبدین د. بو» گوی لنینیال«از برداری ، بلکه نمونهها

» عناصر متزلزل«ۀ ، بلکه هم»دشمنان طبقاتی«نه تنها  ،مقاومت مردم روسیه سرکوببه هدف به بعد، م. ۱۹۱۸ سپتامبر

دیری نپایید که اردوگاه ها انباشته شدند،  . از آنجا کهندی شدشهرها زندانهمۀ یی بیرون از ها و در اردوگاه نیز شناسایی

ست در دآمار دقیقی ی قربانیان چند میلیون دربارۀ شمار صادر کرد.» رأی احمقانۀ دادگاه«را بدون  فرمان قتل همه لنین

 (چکا) همۀ اسناد» سازمان مبارزه با ضدانقالب«تأسیس دوبارۀ  هنگامم. باز هم به فرمان لنین ۱۹۲۲به سال  نیست، زیرا

  نخستین موج ترور بلشویکی از میان برده شد. 

  شکی بجا نمانده، که ،امروزه با توجه به موج های بعدی ترور جمعی در روسیه و دیگر کشورهای بلوک کمونیستی

 و سرشت تاریخی ها بنا به هویتو چپ ههای فاشیستی نداشتکمی از رژیمدست ها و احزاب کمونیستیجنایات رژیم

ه آنان ب برخورد هیستریکآنان و  اند که همزادان فاشیستسی بیگانهدمکرا دوستی وانسان خود به همان اندازه با

 استفادۀ تبلیغی به هدففقط نمایشی و تنها ، بلکه آنها نه بخاطر کوشش برای رفع های جوامع دمکراتیکنارسایی

اختالفات برای نفوذیابی دامن زدن به  فقط در خدمت برای زحمتکشان نیزورانۀ آنان های مز دلسوزی چنانکهاست. 

  است.  سیاسی

 ست.ا طرفین اختالف کوشش برای نزدیکی و تفاهم همراه با سازنده ، انتقاد هادرحالیکه تنها راه غلبه بر نارسایی

یروی انتظامی متوسل چه به ن ،دمکراتیک دولتهای مادی، وجهۀ صرفنظر از آسیب وگرنه در صورت بروز اغتشاشات،

است که خواهان نابودی نظام  مطلوب کسانی قط برایگیرد و این فمورد ضربه قرار می ،نشیند شود و چه عقب

  دمکراتیک هستند.

ت دمکراتیک جهان را بدین بزرگترین قدر ، رئیس جمهور در جنگ روانی خود هااست که چپ» جالب«از این نظر  

گفتن حتی شو ایدست زند! » کودتای فاشیستی«به  ،دارد در صورت پیروزی در انتخابات آتی کنند، که قصدمتهم می

یستی داری برای پوشاندن چهرۀ واقعی و فاشسرمایهکه ها، دمکراسی تنها نقابی است چپ انگیز نیست، زیرا از نظر

ً دیوار برلین  کند. شاهد آنکه در بلوک شرقه میخود از آن استفاد  شد، با ایننامیده می» دیوار ضدفاشیستی«رسما

   .در نهایت فاشیستی استتوضیح که جهان آزاد در آن سوی دیوار، 

 اّدی دربه نیرویی م ،باورهای مشترک گسترشانگلس، که  فریدریش با سؤاستفاده از این کشف دشمنان دمکراسی

رد باالگی نارضایتی هیستریک قرار می دهند، تارا مورد تبلیغات نارسایی های موجود  شود، چنانمیان مردمان بدل می

با پرداختن از جمله  ای در انبار باروت عمل کند.مانند جرقه ،کم اهمیت رویدادی در آن ی فراهم شود که و چنان جوّ 

بزودی متالشی خواهد » تمدن منحط غرب«و » زدهداری بحرانسرمایه«د که نزنین  تصور دامن میبه ا  ها و شبهاتدروغ

حرانی که در شرایط ب، به چنین باورهایی دامن می زنند ،گاهاندر میان ناآ رفته رفته تبلیغات تهاجمی به کمک  . آنانشد

  شود. می منجرخرابکارانه برخوردهای و   آمیزهای خشمرفتار  ، بهو برخورد با رویدادهای نامطلوب

 و وظیفه دارند در برخورد با اطالعاتیکایک شهروندان  ها، بلکهنه تنها رسانه »عصر اطالعات«در کوتاه سخن، 

برای رفع  تواند موجب آگاهی بر نارسایی ها و کوششهم می ا پخش اخباررفتار کنند. زیر آگاهانه و مسئوالنه  خبرها،

یت مطلب را نشان دهیم، به حساسبرای آنکه . در زندگی فردی و اجتماعی و بحران و هم باعث ناهنجاری آنها باشد

  کنیم.میاشاره در پایتخت ایاالت متحده  م.۲۰۲۰ ژوئن ماه ۵ رویداد 

 مانآل کانال دوم تلویزیونها در سطح جهانی است. با اینهمه از قابل اعتمادترین رسانه تلویزیون آلمانبیشک 

)ZDF( ،پلیس و گارد ملی در برابر کاخ سفید توسط »آمیزمت مسال تظاهرات«از سرکوب  در رابطه با رویداد مورد نظر 

سخن » آمیزتا حد زیادی مسالمت«) از مقابلۀ نیروهای انتظامی با تظاهراتی ARD(د، درحالیکه کانال اول گزارش دا



بدین کردند. های دودزا به پلیس حمله میا بمببهایی را نشان داد که در آن گروهی از تظاهرکنندگان گفت و صحنه

 وبه عملی غیرقانونی  حفظ نظم ی برایاز ضرورتمی تواند باعث شود که رفتار پلیس  کلمهمعنی حذف تنها یک 

  بدل شود.سرکوبگرانه 

 یم ونباش منفعلعات هستیم، اطال  خواستار آزادی تبادل درجه کهان به هم بنا به حساسیت اطالعات، الزم است که

ها و جریانات سیاسی خاصی می کوشند رسانهآنها را با مسئولیت هرچه بیشتر بسنجیم. خاصه آنکه  به همان نسبت نیز

  . داری را با اخبار و اطالعات همراه کنندی روانی و جهتیها و جنبه از خردورزی جلوگیری کرده با دامن زدن به احساسات

دارد که آنان تا چه حّد از  بدان بستگی است و کامالً در گرو رفتار شهروندان آیندۀ بشر  ،امروزه، در عصر اطالعات

هرچه دارند و به چه میزان دستخوش جریاناتی می شوند که منافعی مغایر برخور  مسئوالنه و حقیقیهای آگاهی

  ند. دار تر شدن نظام دمکراسی انسانی

تفاهم  را کهت. زیصورت نگرفته اس به زور و تشدید اختالفاتتا بحال هیچگونه پیشرفتی در هیچ زمینه ای با توسل 

ا ر  میان دو طرف اختالفنارسایی ها  و ایجاد تفاهم بر همکاری برای غلبۀ  تنها زمینه ای است کهو همبستگی انسانی 

    فراهم می آورد. 

ورده آآمریکای شمالی پوست بازماندگان آفریقاییانی هستند که روزگاری ربوده و بعنوان برده به آمریکاییان سیاه 

در کنار دیگر شهروندان  ،داری می گذرد تا به امروزه از ممنوعیت بردهسالی ک۱۶۰این اقلیت اجتماعی در  شدند.

و کامل برابری  های بلندی به سویکینگ گاملوتر بری ابرمردانی مانند مارتینبه رهایاالت متحده راهی دراز طی کرده و 

ود شایستگی خ ی زندگیاهیک به چهل میلیون در همۀ زمینهو امروزه با جمعیتی نزد  ههمبستگی شهروندی برداشت

شان ای درخنیز بعنوان نمونههمین واقعیت . ین کشور دنیا به اثبات رسانده استتر را بعنوان شهروندان پیشرفته

ری از این دستاورد یکی  از نژادی در سطح دنیا وارد کرده و پاسدا ها و تعصباتای نابود کننده بر پیشداوریضربه

از دهۀ ه کات اسالمی ند، یکی تبلیغدو مانع بزرگ روبرو شددر این راه با  آنان هرچند که. بزرگترین وظایف بشری است

از    Nation of Islam »ملت اسالم«خواستار جدایی  دامن زد وBlack Supremacy  به تعصبات نژادی  سدۀ گذشته ۶۰

   .جامعۀ آمریکا شد

بجای کوشش برای غلبه بر  است، که  »مظلومیت ابدی سیاهان« ها ازبرداری تبلیغی چپمانع دیگر بهره

 سالحی بعنوان ،تاریخی یهاها و نارساییبیعدالتیمانند دیگر  نیز نژادی از آن و تعصبات جنسی وها پیشداوری

   استفاده می کنند.  جبهۀ جهانی خودتبلیغی کارزار  در همیشگی

ممکن است و دامن زدن به تشنجات و  رشد آگاهی و تدابیر تربیتیغلبه بر تعصبات و پیشداوری ها تنها از راه 

ها می شود. ها و تشدید  بیگانگیث ژرفش شکافنه تنها در این راه کمکی نمی کند، بلکه باعبرخوردهای اجتماعی 

های و دیگر کشور  همزیستی در ایاالت متحدهتفاهم و بدین معنی رویدادهای هفته های گذشته ضربه ای سخت بر روند 

 وارد آورد.  جهان


