
  

   قرباني پروپاگاند »تحليل«بحران اوكراين ، 

  مسئول نسخه فارسي لوموند ديپلماتيك نوشته شروين احمدي

  

را اي همراه با حمله روسيه به اوكراين، رسانه ها بصورت مداوم اخبار و تصاويري جنگي 

تهييج احساسات هدف اصلي اين اخبار پخش مي كنندكه هيچكس را بي تفاوت نمي گذارد. 

در يك سو از پوتين ديوانه اي حرف زده است . هر طرف شياطين و قربانيان خود را دارد. 

مي شود كه ناگهان ملت صلح جوئي را هدف قرار داده است و از سوي ديگر خطر 

  بزرگ مي شود كه مسئول نسل كشي روس ها در شرق كشور هستند. هائي نئوفاشيست 

  

رنگاران كه منطقا مي بايست اخبار را بي طرفانه منتقل كنند، طوطي وار مطالبي را تكرار مي كنند كه خب

سياه و سفيدند و هيچ سايه اي از خاكستري در آنها ديده نمي شوند. تمام بدي ها به تمام خوبي ها حمله 

به آنچيزي عمل مي كنند كه و بدين ترتيب دفاع از سانسور مشروعيت مي يابد. كميسون اروپا  كرده اند.

به جرم  Sputnikو  RTديكتاتوري پوتين مي ناميدند: سانسور رسانه ها.  خباثتانجام آنرا بزرگترين 

ورزوال فن پخش اخباري كه پروپاگاند ارزيابي مي شوند در همه كشورهاي اروپائي ممنوع مي شود. خانم ا

جايگاه ويژه خويش بمثابه داور غائي  آنچه الزم است به در الين، رئيس كميسيون اروپا ، بدين ترتيب بر 

  گوش شهروندان اروپاپي برسد تكيه مي كند.

  

طرف مقابل نيز تشكيل جبهه اي از كشورهاي فاشيست ديروزي را يادآوري مي كند و نقشي كه دو 

طر تحريم مالي كشور لهستان و مجارستان كه تا همين ديروز به جرم عدم احترام به قوانين اروپائي در خ

است. بررسي  »تحليل«قرار داشتند، در آن بازي مي كنند. بزرگترين قرباني اين فضاي تبليغات جنگي 



حوالتي در توازن قواي جهاني صورت گرفته كه بستر بروز آنرا آماده داليل تاريخي بحران و اينكه چه ت

  كرده است و چه عوارضي مي تواند به همراه داشته باشد.

  

. روسيه پس از فروپاشي شوروي ، پذير نبودل پيش حتي تصور حمله روسيه به اوكراين امكان بيست سا

حتي سرافكنده و توهين شده ، شاهد تكه تكه شدن امپراتوري و هر چه كوچكتر شدن حوزه نفوذش بود. 

تحاد كشورهاي باصطالح سوسياليستي مانند يوگوسالوي كه در دوران جنگ سرد به دليل اختالفشان با ا

شوروي از سوي غرب به گرمي پذيرفته مي شدند، به بهانه نسل كشي اي كه حتما وجود داشت اما 

منحصر به يك طرف نبود، مورد حمله قرار گرفتند و موجوديتشان بمثابه يك كشور از بين رفت. بهانه 

 .هت داشتاشبروسيه براي حمله به اوكراين وز رامهاي غرب در آنزمان به طرز عجيبي به بهانه هاي 

  برادران اسالوش بود. تكه تكه شدن كشورروسيه همچون ناظري بي عمل شاهد 

  

امروز اما شرائط تغيير كرده  و جهان وارد دوران جديدي شده است كه ويژگي اصلي اش پايان سلطه 

تكنولوژيكي را ندارد. جهان   چند  - يك قطب بر جهان است. غرب ديگر انحصار دست آوردهاي علمي 

وپلتيك تك قطبي نيز پايان يافته ئتكنولوژيكي واقعيتي غير قابل انكار است. دوران جهان ژ -طبي علمي ق

است. اگرچه حمله روسيه به اوكراين موجب يكپارچگي مجدد كشورهاي غربي شد، اما تمام داليلي كه 

و دير يا زود  ستاي خود باقي اجباعث بروز تَرك در اين اتحاد پس از جنگ دوم جهاني شده بود، به 

سربر مي آورد. از سوي ديگر در بسياري از مناطق كره زمين استيالي اقتصادي غرب زير سوال رفته و 

  بازيگران  ژئوپلتيك ديگري نقش بازي مي كنند.

  

بنظر مي رسد كه مهم ترين چرخشي كه در دستور كار دوران جديد است، پيدايش جهان چند قطبي 

. عوارض بحران اوكراين از است ر بمثابه پول مرجع در تبادالت و ذخيره جهانيمالي و زير سوال رفتن دال

رو به سوي   Mastercardو   Visaهاي اعتباري  كارت تحريماين نظر قابل توجه است. روسيه با 

است. آيا اروپا تا آنجا  آوردهبراي بازارهاي داخلي  MIRدر خارج كشور و  Union Payكارت اعتباري 



را نيز تحريم كند ؟ فراتر از مسئله كارت هاي اعتباري، آيا اروپا  Union Payپيش خواهد رفت كه 

ريسك يك درگيري مالي با چين را خواهد پذيرفت. اروپائي كه امروز نيز از تحريم تمام بانك هاي 

ز نگه داشته با همچنان روسيه سرباز زده و كانال هاي سه بانك اصلي را براي ادامه خريد گاز روسيه

روسيه ايران نيست كه تحريم بانكي اش موجب مقاومت از سوي بسياري از مشتريان گاز و است . 

آيا اين تحريم ها موجب تقويت نفوذ مالي   گندمش نشود. تحريم مالي چين كه ماجراي ديگري است.

پول «جنگ بر سر  چين نخواهد شد ؟ بررسي اثرات  بحران اوكراين از اين نقطه نظر اساسي است زيرا

  اصلي ترين درگيري سالهاي آينده خواهد بود. » مرجع

  

خوب بود خبرنگاران به جاي تكرار طوطي وار اخباري كه فقط برانگيزنده احساسات است، اندكي نيز به 

آماده كرد و نتايج احتمالي آن مي پرداختند. را امكان بروز اين جنگ كه بررسي و تحليل شرائط جهاني 

ند به خوبي مي دانند كه اين سيستم كه ديگر نا كه تحوالت رسانه ها را در غرب دنبال مي كاما آنه

اي را دارد كه در قرن نوزدهم » مغز شوئي« جهاني شده و منحصر به غرب نيست در درجه اول وظيفه 

 به عهده كليسا بود و خبرنگاران رسانه هاي طراز اول همان كشيش هائي هستند كه در پس موعظه

كاري جر خدمت به سيستم مسلط نمي كنند. البته كشيش ها در قرن   هايشان در باره ارزش هاي واال

كه امروز آنرا غول هاي اينترنتي ( گوگل ، فيس  .نوزدهم وظيفه ديگري نيز داشتند: جاسوسي شهروندان

  اينستاگرام...) به عهده گرفته اند.بوك، 

  

  

  

  

    

  

 


