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دشمن همچون رانيو ا يكائيآمر يرسانه ها  

گ را آماده كن، جنيخواه ينگ مجاگر   
 

كا دونالد ترامپ يآمرس جمهوريكه رئياز زمان. شود يتكرار م كا حوادثيآمر و رانين ايب

 دوران  ران دريبزرگ و ا ين قدرتهايب ٢٠١٥، كه در سال  يقرارداد هسته اگرفت  ميتصم

 ن پس سرنگون كردنيزا  ،ديرا فسخ نما باراك اوباما امضا شده بود ياست جمهورير

 يكائيآمر يرسانه ها. شوديام تكرار ممد يرزم يشعار ها با همراه نيسرنش يب يما هايهواپ

   ستندين ماجرا بدور نياز ا
 

Serge Halimi ،Pierre Rimbert نوشته    

 ترجمه باقر جهانباني

 

 سرنگون نآسواحل  يلومتريا چند كيدا يبر فراز فلور يرانيا نيسر نش يب يمايك هواپيد كه يتصور كن

 يعصبان تهران يلومتريهزار ك ١١شك  حضور آن در  يق حادثه، بيبحث در مورد محل دق يورا .شود

كه با قلمرو  يكائيآمر )پهباد (نيسر نش يب يمايهواپ كير، تهران يژوئن اخ ٢٠كه يزمان يول. كننده است

 يم سرنگون را )به گفته تهران( تجاوز كرده بود به آنا  ي) به گفته پنتاگون(  بود دا كردهيران تماس پيا

 ينم يج فارس سواليدر خل يكائيور سربازان آمرت حضيچكس در مورد واقعيبا هيا تقريچكس ي، هكند

كنند  يرا نقض م ين المللين بيكه قوان ينكه كشور هائي، بسته به ايعدم تقارن رفتار رسانه ها غرب. كند

 يبر نم يچ گونه اعتراضيگر هيك كشور اقتدار گراست ديا ي) خوش بر خورد(برال يل يراسك دمكي

.زديانگ  

 

دانشگاه  يا ر رسانهشوپاك متخصص امو يگورينگتن و تهران، گرين واشيد بحران بيط تشديدر شرا 

ز يا چي يد، هسته ايك تهديران را به عنوان يبطور مدام ا« : دهد ين هشدار مي، چن)كانادا(گولف هومبر 
كه يدر حال«  كند يو اضافه م .»د به آن حمله كرديكند كه با يام را القا مين پيكردن، ا يگر معرفيد

ست تا برعكس ا ك ترينزد قتيشتر به حقيب يليخ ،كند يد ميران را تهديكا است كه اين آمريا ميبگوئ
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مردم به مواد  يكه دسترس ييم هايق تحرياالت متحده است كه در حال حاضر از طرين دولت ايا .آن
 ينظام ياگاه هيرا با پا ن كشوريا و برد ين ميران را از بياقتصاد ا كند يرا محدود م يو پزشك ييغذا
)١( ».كا نداردينسبت به آمر يچ رفتار مشابهيران هيدر مقابل ا .كند يمحاصره م يو هوائ يائي، در ينيزم  

  

 ينشيكاست از جمله بر حافظه گزيمربه نفع قدرت آ »خود به خود« كه  تيواقع ن وارونه جلوه دادنيا

نرو ياز ا. ت هاياز واقع يبا چشم پوش يرسانه ا يهاودروغ يفراموش ياسياز ساخت س يبيه دارد، تركيتك

و اس ي يكائيآمر  يرزم ي، كشت١٩٨٨ه يژوئ ٣رد؟ ر را بخاطر دايران ايا ٦٥٥پرواز  يدر غرب چه كس

. كند يرا سرنگون م يمسافر به مقصد دوب ٢٩٠با  يمسافر بر يمايك هواپيران، يا يدر آبها اس ونسن،

ن يب يئنسن در آبها يكنند كه كشت ي، سپس استدالل مكند يت آنرا انكار ميمسئول كا در ابتدايآمر

 يرزم يخطرناك بسمت كشت يك جت جنگنده كه بشكليرا با  يرانير باس  ايا يمايبوده و هواپ يالملل

تاسف « كايتا آنجا كه آمر. شود يكه بعد ها افشا م يدروغ .اشتباه گرفته اند  شده يك ميكا نزديآمر

 يپرداخت م به عنوان غرامت انيقربان يون دالر به خانواده هايليم ٨.٦١خود را ابراز كرده و » ق يعم

  .كند

 

ز هست مدتها يتر نيميگر مشابه، كه قديك مورد دي -رانيبجز در ا -ش شدفرامو ن مورد بسرعتياگر ا

ن يكره ب يئخط هوا ٧٤٧نگ يبوئ ،يشورو يجنگ يمايك هواپي ١٩٨٣ر اول سپتامب. مورد توجه غرب بود

 يمسافر يمايپاجنگ سرد هو يط بحرانيدر شرا.كنديمسافر را سرنگون م ٢٦٩ورك با يوين سئول و

 يما مسافريدهد كه هواپ يح مين توضيكرمل. شود يم  يه حساس نظاميو ناح يشورو يتصادفا وارد فضا

از  يناصربا اسناد فراوان، ع يو كره ا يرانين دو درام ايا. رفته استگاشتباه  يجاسوس يمايك هواپيرا با 

و  ٠٠٧كره  يپرواز خط هوائ ين انعكاس رسانه ايتفاوت ب: دهد يرا ارائه م يبا تجربيت تقريك وضعي

كه در جهان از آن  يكائيژه آمريبه و يغرب يرسانه ها يكيدولوژيتعصب ا ودهحدم ٦٥٥ران يا يخط هوائ

  .دهد يشود را نشان م ياد ميبه عنوان نمونه 

 

« با عنوان ) ١٩٨٣سپتامبر  ٢( مزيورك تايويس ني، سر مقاله نويتوسط شورو٧٤٧نگ يب بوئيتخر يفردا

، هر چه باشد، به يست كه كشوريقابل تصور ن يچ بهانه ايه« :كند يد مين تاكيچن» قتل در آسمان

ن يكه ا يهنگامس همان رسانه يك سر مقاله نويسال بعد،  ٥. »ديخطر حمله نما يب يمسافر يمايهواپ

اگر چه وحشتناك « : ستير قابل تصور نيغ شيبرا ه آنيگر توجيكاست، ديارتش آمرحمله از طرف 
 يريتوانست از حادثه جلوگ يكا ميآمر يائيدر يرويمشكل بتوان گفت كه ن. ك تصادف بودهياست، 
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دعوت  ر معموليغ يفكرك تجربه روشنيمز خوانندگانش را به يورك تايويو ن). ١٩٨٨ه يژوئ ٥( »دينما
موشك را صادر  كيروژه كه دستور شل يام سيليو( ديتان روژه بگذاريكاپ يخودتان را بجا« : كند يم

ن اضافه يبرال چنيو روزنامه بزرگ ل» ك كرده استيسرزنش كرد كه چرا شل رااو مشكل بتوان): كرده
را  يمسافر يمايرا هواپيران هم مسئول است، زيا« :نكه اشتباهات مشترك بودهيكند كه  باتوجه به ا يم

) ٢(»دشوك نيجاد كرده نزديا خودكه  يقه جنگطمتقاعد نكرده به من  

 

 

كند كه در مورد  ي، رابرت انتمن خاطر نشان م١٩٩١منتشره در سال  يدو تراژد يقيك مطالعه تطبيدر 

 ك يشل شهير ن بود كه يد برايتاك« انتخاب كردند، يكائيآمر يكه رسانه ها يكل ، چارچوبيحمله شورو
 كايآمر يائيدر يرويحمله ن يعني كه در مورد دومياست، در حال ملت كي نروياز او  ياخالق يورشكستگ

ك كننده يت شليولئو كاستن مس يتكنولوژدر آن  است كه يات نظاميده عمليچيد بر مشكالت پيتاك
  )٣(» .دارد ينقش اساس موشك

 

» نيزم ين ملت روينسل كش تر«   
 

. شود يم انينما انيش قربانيت دادن به موضوع در مورد واژه ها و نمايم، در اهن دو نوع رفتار متفاوتيا

شتر از حادثه يدو تا سه بار ب يپوشش رسانه ا يكره ا يمايب هواپيپس از حادثه تخر يدر دو هفته ا

 يرويحمله ن صفحه در مورد ٢٠ك در مورد كره و يوزويمز و نيه در تاحصف ٥١: بود يرانيا يمايپهوا

پس از . مزيورك تايويدر ن ١٠٢مقاله در برابر  ٢٨٦ب؛ ين ترتي، به هميرانيا يمايكا به هواپيآمر يائيدر

: جستند يگر سبقت ميكديدر خشم وغضب از  يكائيآمر يي، رسانه هايكره ا يمايبه هواپ يحمله شورو

. تنكش يك برايشل« ؛ ) ١٩٨٣سپتامبر  ١٣ك يوز وين( » رحمانه  يب ينيكم. ن كشتار در آسما« 

سپتامبر  ١٣مز يتا( »ندكن يگون مرا سرن ير نظاميغ يمايك هواپيها  يشورو. در آسمان يگريوحش

نكه موشك ي اما به محض ا). ١٩٨٣سپتامبر  ١٩ك يوز وين( » ن كار را كرديرا مسكو اچ« ؛ )١٩٨٣

بودن در  يدعم يا حتيت يگر مسئله جنايد: كند ير مييرا دارد لحن تغ كايمرگبار پرچم ستاره دار آمر

چرا « : رخ داده بدون قاتل ينكه قتليابد، مثل اي ير مييتغ يكاربه بده يمسئله از بستانكار. ستيكار ن

دهد پشت جلد را به مسافرت در  يح ميمز تر جيتا). ١٩٨٨ه يژوئ ١٨( كيوزويتر ني، ت»ن اتفاق افتاديا

» ديج به شكست انجاميدر خل كه يتفاقا« تريا تب را ين فاجعه هوائياره مارس اختصاص دهد و ايفضا وس
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در مقاالت  ، يكره ا يمايبه هواپ يحمله شورو مورد ن عبارات در يج تريرا. اورديدر صفحات داخل ب

و در مورد » ت كارانهيجنا« ، » يعمد« ، »انهيوحش«  ،»رحمانه يب«  : مزيورك تايويو ن تن پستگنيواش

ه يتوج«  ،»قابل درك« ، »رياجتناب نا پذ« ، » زيغم انگ« ، »اهاشتب« : يرانيا يمايكا به هواپيحمله آمر

  . باشد يم» ريپذ

 

 

ا سخت تر يو  رديگ يقرار م از ابهام يدر هاله ا اي ت قاتل،يان در رابطه با هوينگاه نسبت به قربان يحت

چه  ير را برايز ي، واژه هايكائيزنامه نگاران امروكه ر ميد مشخص كنيا بايآ ن مرحله يدر ا .شود يم

 يكلمات.   و "زانيعز"، "دلخراش يشخص يداستان ها"، "گناه يب يانسان ها « برند؟ يبكار م يكسان

  ؟»كه مرده اند يكسان« ، »نيمسافر« ، »نانيسرنش«ساده تر 

 

ج يشناخته شده را ترو ي، دروغهااطالعات نادرست به همان اندازه  ك در نوشتارين عملكرد اتوماتيا

اخبار از   يئرمز گشا از كمتر)ستياتالنت(كايل به آمريتعصبات متما از يئن تفاوت كه رمز گشاي، با اكنديم

ان يپارس« :سدينو ين مينگتن پست چنيس معروف واشيچارد كوهن سرمقاله نوير. مد روز است يجعل

 ياد هسته ااو قرار د يبرا هبرت استفنس ك). ٢٠٠٩سپتامبر  ٢٩( » نديگو يشان دروغ مومثل فرش فر

از جمله  ،از سال قبل) ٢٠١٣نوامبر  ٢٥ت يروزنامه والستر( است» خيقرار داد مون« ران بد تر ازياوباما با ا

در  يخاشقچجمال  قطعه قطعه شدن روزنامه نگار يحت. مز استيورك تايويسندگان نين نويمشهور تر

در  يحت يگاه .ران نكاسته استيبت به سلطان عربستان دشمن اساو ن ياز موج خوش خدمت ٢٠١٨اكتبر 

بخشش ش يبرا يقبلس جمهور تازه  نسبت به يح رئيكه ترجاس،  يب يچون پ يون دولتيزيتلو ك شبكهي

ل يران تعديد وار بود ايام س جمهور اوبامايئر« :شود يم يمستثن رانين قاعده در مورد اير است، ايناپذ

ن يخشونت طلب تر) رانيا(آنها . كامال در اشتباه بود او. ل شوديمناسب تر خانواده ملل تبد شده به عضو

در برابر نرو ترامپ ياز ا. كنند ين هستند، آنها خشونت وترور را به سراسر جهان صادر ميزم يملل رو

 ياند م را گذرانده يليصكه مراحل در خشان تح ياز كسانرا بهتر ن نمونهيد او ايشا. كند يآنها مقاومت م

ز نه در باره يچ چيجنگ آماده كرد، بهتر است ه يرا برا يقرار است افكار عموم يرا وقتيز. »شناسد

.شود هكشور مورد حمله دانست خ و نه تمدنيتار  
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