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 ٢٠١٥ جون ٣٠

 

 جنگ و نگاران روزنامه
Les journalistes et la guerre 

 در آنھا از حفاظت برای ای قطعنامه امنيت شورای ھستند، صلح خدمت در نگاران وزنامهر که امر اين به توجه با

 برای موازينی متحده اياالت دفاع وزارت بعد ھفته دو وجود اين با .رساند تصويب به عمومی توافق با جنگی مناطق

 اقدامات اين ميسان يری تی يدگاهد از .کرد منتشر پردازند می جاسوسی فعاليت به که ھا رسانه ھای یئ حرفه بازداشت

 .شود بسته کار به ناتو عضو کشورھای نگاران روزنامه عليه تواند می

 ٢٠١٥جون  ٢٩ )سوريه( دمشق /ولترشبکه

  
  

 تصويب به را جنگی مناطق در نگاران روزنامه از حفاظت مورد در ٢٢٢٢ قطعنامۀ امنيت شورای ،٢٠١٥ ی م٢٧

 در نگاری روزنامه حرفۀ روند چگونگی به که رسيد تصويب به علت اين به مومیع توافق با قطعنامه ولی رساند،

  .گويد نمی پاسخ چھارم نسل جنگ و شده جھانی ھای تلويزيون دوران

 را موضوعی ھيچ جنگی مناطق در نگاران روزنامه از حفاظت مورد در گذشته یم ٢٧ در امنيت شورای جدل و بحث

 که آن بی کردند، متھم نگاران روزنامه قتل تسھيل يا قتل به را مختلفی کشورھای ھا ديپلمات . ]1[نکرد روشن

 به مختلف، ھای فعاليت برای باشد پوششی تواند می که دھند قرار بررسی مورد را »نگاری روزنامه« چگونگی

 .تروريسم يا بکاریخرا جاسوسی، انضمام

 : بايستی می نگار روزنامه حفاظتی موازين از استفاده برای که بود اساس اين بر روند کنون، تا
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 اختيار در را کند می کار آن برای که بنگاھی يا و صالح یذ مقامات سوی از که نگاری روزنامه نامۀ گواھی کارت) ١

 .باشد داشته

 .باشد نداشته شرکت جنگ در )٢

 .نکند نقض را نظامی نسورسا )٣

 تبليغات استتار برای ولی شده، پيشبينی نظامی اسرار از حفاظت برای که کنيم می مشاھده را شرط آخرين آوری شگفت

 .شود می بسته کار به جنگی جنايات و

 ھای روزنامه اي نظامی ھای رسانه برای نگار روزنامه عنوان به که سربازانی که بوديم باور اين بر ما اين، بر عالوه

 برخوردار نگار روزنامه امتيازات از نبايد شدند می مناطق راھی نظامی نيروھای با و کردند می کار نظامی غير

 .برخوردارند سرباز امکانات از و بوده سرباز زيرا شوند،

 به تواند می حرفه اين که گرفتند نتيجه متحده اياالت نگار، روزنامه دو توسط مسعود شاه احمد قومندان قتل يادآوری با

 بود حسين عمر بريتانيائی شھروند نزديکتر، نمونۀ .گيرد قرار استفاده سوء مورد تروريستی فعاليت برای پوشش عنوان

 داعش پرچم زير زندگی مدح در ھائی مقاله Abu Awlaki اوالکی ابو جعلی نام با و پيوست اسالمی امارات به که

 .ھستند یئ حاشيه و ناچيز بسيار دارند شرکت جنگ در که وابسته اننگار روزنامه گونه اين وجود، اين با .کرد منتشر

 قابل (4GW) چھارم نسل جنگ و شده جھانی ھای رسانه خود در اصلی لۀأمس .است ديگری جای در اصلی لۀأمس

  .باشد می بررسی و مشاھده

 

 سراسری ھای رسانه

 با توانستند می البته .باشد خودی جبھۀ توانست می تنھا تبليغات خاطبم نتيجه در .بودند ملی ھا رسانه ١٩٨٩ سال تا

 می تلقی دشمن عنوان به ھميشه فرستنده ولی کنند،ء اجرا برنامه راديوئی کوتاه امواج با يا کنند پخش اعالميه ھواپيما

 .شد

 .شد تبديل سراسری لويزيونت به ھا ماھواره يمن به ناگھان CNN متحده، اياالت محلی تلويزيون يک ،١٩٨٩ سال در

 سی .کرد می تضمين منازعات در را آن بودن طرف بی — نبود »مريکائیا« ديگر — تلويزيون اين وضعيت تغيير

 پخش  .نمود گيری پی ًمستقيما را چائوشسکو سقوط و کرد معرفی »دائمی خبری« رسانۀ عنوان به را خود ان ان

 .شود حقيقت مصنوعی بازتوليد و تحريف مانع ايستیب می تئوريک ديدگاه از رويدادھا مستقيم

  قطعۀيک نظارت تحت ١٩٩٨ سال از قاطعانه ان ان سی دبيرۀ تأھي .بود ادعا اين عکس ًکامال داد روی آنچه ولی

 l’United States Army’sPsychological Operations »متحده اياالت ارتش روانشناسی عمليات قطعۀ« نظامی

Unit  و سيا سازمان انیدکارگر به نمايشی ولی نگرفت، قرار توجه مورد ھا رويداد  .باشد می آن دفاتر در مستقر 

 شد کشف )رمانی در( تيميشوارا در که جمعی گور مثال، عنوان به .شد گذاشته نمايش به یئ رسانه صحنۀ در پنتاگون

 شده کشته تظاھرات در يا و بودند گرفته را خونشان که ،]2[ جوان ٤٥٠٠ از بيش اجساد تصاوير .آوريم می ياد به را

 خبر  .بوده نيازمند خون وبه بود شده مبتال لوکمی سرطان به ھا کارپات ديکتاتور زيرا ...که کردند گزارش و بودند،

  .نباشند شناسائی قابل تا بودند برده بين از اسيد با را اجساد صورت  .شد پخش جھان سراسر در جمعی گور اين کشف

 »رومانيائی دراکوالی« چائوشسکو گوئی که ھولناکی جنايات اثبات برای که داد می تشکيل را ای پرونده مواردی چنين

 بيرون شھر گورستان از را اجساد اين که شد آشکار بعدھا ولی .]3[ رسيد می نظره ب کافی کرده تحميل خودش مردم به

 .بودند کشيده
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 آنچه .بخشيدند واقعی ظاھری آن به سراسری ھای رسانه جھان، تمام در شده تحريف وقايع از گزارش ھمزمان پخش با

 را شرقی لمانا و مجارستان، در شوروی، جبھۀ ھای سانهر که بود علت اين به کرد، تقويت را پاشی سم اين نيروی

 تحريف اشکال در البته( وقايع اصليت نتيجه در .کردند پخش را گزارشات اين نيز آنھا که شکلی به بود ساخته متقاعد

 رایب بزرگ ھای قدرت بينيم می که ھست نيز علت ھمين به .بود شده شناخته رسميت به رومانی پيمانان ھم توسط )شده

 .برند می سر به رقابت در يکديگر با دائمی اخبار سراسری ھای شبکه ايجاد

 گزارش بينند می که را آنچه تا دارند حضور وقايع محل در نگاران روزنامه« گويد می که ای نظريه ديگر، سوی از

 هب .رسد می نظره ب رهمسخ حتی و انگارانه ساده خيلی »کند می جلوگيری وقايع تحريف از مستقيم پخش« يا و »دھند

 نگاران روزنامه باشند، نبايد و نيستند ھد می رخ چشمانشان زير که رويدادھائی عادی شاھدان نگاران روزنامه عکس،

 چنين خدمت در نگاران روزنامه .کنند کشف رويدادھا ظاھر فراسوی در را حقيقت بايد که ھستند گرانی تحليل واقع در

 کارکرد نفی و کار نفی )شده برداری لمف وقفه بی که وقايعی مفھوم به( »دائمی اخبار« ھوممف که شکلی به ھستند، ھدفی

 کنند، بازرسی کنند، تجزيه دھند، تالقی يکديگر با را رويدادھا ًدائما بايد نگاران روزنامه .بود خواھد نگاری روزنامه

 ھيچ به که اين يا و...بپردازند آن تعبير و تحليل هب و دھند قرار غيره و فرھنگی اجتماعی تاريخی، متن دررا  رويدادھا

 آميز تحريف گزارشات نوع اين توليد حال در ًدائما ناتو تيميشوارا، در جمعی گور مانند تحريفاتی .خورند نمی دردی

 .]4[ است بوده سوريه و اليبي جنگ طی گونه ھمين به و عراق افغانستان، عراق، يوگوسالوی، ھای جنگ طی

  

 جنگی نگاران روزنامه سازی ضميمه

 در پيوسته ناتو و متحده اياالت بعد به تاريخ اين از که دانيد می .شد برداشته ديگر گام يک ١٩٩٢ سال در وجود اين با

 به دادن پوشش برای نگاران روزنامه از گروھی ھا یکش لشگر اين طی .اند بوده جنگ حال در جھان از ای گوشه

 سپس رفتند، بوسنی به شتاب با آنھا از نفر صد از بيش کمی .شد تشکيل معاصر ھای جنگ متن در رويدادھائی چنين

 از نفر چند تنھا نه ولی .دادند زدن حرفۀ اجاز غرب مخالفان به ترتيب اين به و شدند، طرابلس يا و کابل بغداد، راھی

 از نگاران روزنامه اين اگر و .شدند تبديل ناتو مخفی ھای سرويس دائمی ھمکاران به آنھا تمام ًتقريبا بلکه آنھا، بين

 ھای سرويس به که بوده علت اين به تنھا اند، کرده منتشر گزارشی نظامی غير مردم روی متفقين بمباران نتايج

 به بايد را نگارانی روزنامه چنين وصف اين از .کنند تنظيم دقيقتر ار ھايشان گيری ھدف تا دھند اجازه ناتو اطالعاتی

 .نگار روزنامه نه و — کنيم تلقی اطالعاتی مأمور عنوان

 اين با .بود نگاری روزنامه حرفۀ شرمساری موجب که کردم می مطرحً دائما اليبي جنگ طی من که بود موضوعی اين

 تأييد  Charles Bouchard بوشار شارل کانادائی نرالج رسيد پايان به عمليات وقتی سرانجام را موضوع اين وجود،

 بسياری از که را گزارشاتی« مدد به ناپل در ناتو فرماندھی ستاد که کرد اعالم بوشار نرالج کانادا، راديو آنتن در .کرد

 مکان و ھا نيت مورد در اطالعات از بسياری و داشتند حضور محل در که ھائی رسانه جمله از کرد می دريافت منابع

 کرد می تحليل را وضعيت »زمينی نيروھای استقرار

http://www.voltairenet.org/IMG/mov/20111031_Entrevue_avec_le_lieutenant-

g_n_ral_Cha.mov 

 )فرانسه زبان به ( کانادا راديو در ،٢٠١١ برواکت ٣١ بوشار، نرالج با مصاحبه

 پردازی صحنه را سوريه در شاھد دھکدۀ يک ٢٠١٢ سال در ناتو » دموکراتيک انقالب « اسطورۀ پيرامون تبليغ برای

 .بود ديده تدارک نقليه لۀوسي کردند می درخواست که نگارانی روزنامه انتقال برای ترکيه وزير نخست دولت  .کرد
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 به سوريه تمام که بگيرند نتيجه و کنند برداری لمف را تظاھرات توانستند می رفتند می دھکده اين به که نگارانی روزنامه

 .است کرده قيام شکل ھمين

 می نگار روزنامه شورشيان نزد متفقين ھای پشتيبانی مورد در اطالعات کسب برای نيز سوريه عرب ارتش ولی

 .)سوری نگار روزنامه نه البته( فرستاد

 سازد، می روشن بيشتر کمی را موضوع اين جنگ حق رسالۀ در متحده اياالت دفاع وزارت ھفته اين در اين، بر عالوه

 ].5[ شوند تبديل سرباز به واقع در نگاران روزنامه برخی که است شده موجب جنگ تحولی سير که گويد می و

 به غربی جنگی نگاران روزنامه اغلب که گيرد می عھده به را خطر اين دفاع وزارت ای، شيوه چنين بستن کاره ب با

 حق از را آنھا و کرده ايجاد دفاع وزارت خود که خاص گروھی يعنی ھستند، »امتياز بی دعوای طرف« عنوان

 العربيه، الجزيره، انتظار در تواند می سرنوشت اين بعدی جنگ در .است ساخته محروم ويژن منشور از ریبرخوردا

 تايمز، نيويورک ليبراسيون، لوموند، ،٢٤ فرانس ،٢ فرانس نيوز، فوکس سرا، دال کورير ان، ان سی سی، بی بی

 .شدم يادآور بودم دهکر شناسائی که را آنھائی من .باشد غيره و پست واشنگتن نيوز، اسکای

  

 روزمره گزارشات در تقلبی ويدئوھای

 و قطر، در باز فضای استوديوی در تخيلی ويدئوھای از استفاده با و شد، برداشته بيشتر گام يک بازھم ٢٠١١ سال در

 ورود و طرابلس سقوط از ساختگی تصاوير دروغ ۀرسان اين اوج . تلويزيونی روزمرۀ گزارشات در آن انتشار

 خليج و آتالنتيست ھای تلويزيون تمام در سپس و شد پخش نيوز فوکس درء ابتدا که بود سبز ميدان به رشيانشو

 .شود تبديل واقعيت به تخيل که آن از پيش روز سه يعنی .)فارس(

 ونميکروف در عبدالجليل مصطفی موقت، ملی شورای رئيسً بعدا ولی شد، اعالم مردود ناتو سوی ازً قويا موضوع اين

 .کرد يدئتأ را ويدئو بودن تقلبی عرب زبان به ٢٤ فرانس

 در ناتو ٢٠١٢ جون در کرد، می مذاکره بزرگ خاورميانۀ احتمالی تقسيم مورد در روسيه با متحده اياالت که حالی در

 را قدرت و کند استفاده سوريه مقاومت شکستن درھم برای تقلبی ويدئوھای تھيۀ يعنی آوری فن اين از که بود فکر اين

 نيز سات نيل در را آنھا که بود آن بر و کرد قطع را »سات عرب« سوريه یئ ماھواره تلويزيون واشنگتن .کند تصاحب

 ،٢٤ فرانس فوکس، ان، ان سی سی، بی بی جزيره، ال عربيه، ال( آتالنتيست ھای شبکه از ای مجموعه .ندازدبي دام به

 جمھور رئيس که سنتز تصاوير و سوريه عرب جمھوری سقوط تصاوير زا استفاده برای )وی تی ان وی، تی فوتور

 شبکه سيگنال .]6[ بودند کرده آماده را خودشان قطری، استوديوی در شده تھيهً تماما داد، می نشان فرار حال در را اسد

 به ١ ويژن گردھمآئی از پيش وجود اين با .شد فرستاده استراليا در NSA سوی از سات عرب یرو سوری تقلبی ھای

 .شد متوقف عملياتی طرح اين المللی بين اعتراضات دليل

  

 بود که است ھمان پيوسته تبليغات قوانين

  .شود نمی تبليغات زمينۀ در آوری فن در دگرگونی موجب آوری فن گسترش که است معنا اين به سازی و ساخت چنين

 : شده بنيانگذاری اصل دو روی سازی و ساخت چنين

 .شود می تبديل ناپذير انکار حقيقتی به شاخدار دروغ يک وقفۀ، بی تکرار با )١

 تبليغاتی دروغ اين از نيز آنھا که کرد کاری بايد نيست، کافی اند بوده پردازی دروغ ھدف که افرادی کردن متقاعد )٢

 تا — بار يک برای حتی شده اگر — کرد مجبور را آنھا بايد ای وسيله ھر به ھدفی چنين به يابی دست رایب .کنند دفاع
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 را گذشته که شود می اين از مانع خويشتن به احترام .)کنند تبليغ( کنند اعتراف پندارند می دروغ ھنوز که چيزی آن به

 .کنندء افشا را تحريف و آورده ياد به

 ھای بشکه بالگرد روی از سوريه عرب جمھوری که دادند گزارش بريتانيائی مخفی ھای سرويس قتیو مثال، عنوان به

 جمھور ئيسر به وقتی سوريه، در .نکرديد باور را آن شما است، کرده پرتاب سوريه شھروندان سر روی منفجره مواد

 باور ھم باز شده، طلبان جھاد يهعل نظامی عمليات مانع شھروندان جان حفظ برای که کردند می سرزنش اسد بشار

 به روسيه که دارد اختيار در مؤثرتری خيلی ھای بمب ارتش که علت اين بهً خصوصا است پوچ اتھامی چنين .نکرديد

 خود در چه و غرب در چه شاخدار دروغ اين روزمره، تکرار سال يک طی وجود، اين با .است داده تحويل سوريه

 بالگرد از حلب در سوريه ارتش گرچه  .افتاد جا عمومی اذھان در و کرد جلوه ناپذير رانکا حقيقتی عنوان به سوريه

 ھا رسانه مانع واقعيتی چنين وجود اين با دارند، اختيار در ھوا به زمين ھای موشک طلبان جھاد زيرا کند، نمی استفاده

 .نکنند تھيه مصاحبه گردبال روی از انفجاری ھای بشکه پرتاب مورد در » عينی شاھدان « با تا نشد

 شوند می تبديل تبليغات عامل به و اند خورده فريب که بپذيرند خواھند نمی نگاران روزنامه که است چنين ساز و ساخت

 می تکرار ناپذير انکار واقعيت عنوان به بودند آگاه آن بودن کذب به آغاز ھمان از که را چيزی آن خودشان سھم به و

 انتشار و پخش در و کرده استفاده رايج نحو و صرف از دارند، نيست حسن کنند می فکر که ھائی یئ حرفه ًعمال، .کنند

 .کوشند می دروغ

  

 جنگ ھنر در ھا رسانه سازی ضميمه

 فن ناتو ولی نشد، گذاشته نمايش به سوريه در اسد بشار جمھور رئيس فرار بازنمائی برای تقلبی تصاوير سرانجام گرچه

 .(4GW) چھارم نسل جنگ از است عبارت که : کرد ابداع رزمی مينۀز در جديدی آوری

 به و بوده مراتب سلسله اساس برً قويا ارتش .ھفدھم قرن ھای جنگ مانند است، ستون و خط از متشکل اول، نسل جنگ

 .گرديد باطل و شد آمد ناکار گرم ھای سالح ورود با ترتيب و نظم اين ولی .کند می پيشروی کندی

 .شد مدفون چاله و سنگر در نيز جنگ نوع اين .جھانی ّاول جنگ مثل است، آتش و خط دوم، لنس جنگ

 و مردم عمومی شرکت مستلزم جنگ نوع اين .برد می بھره عمق در دفاع و دشمن خطوط در نفوذ ّسوم، نسل جنگ

 و نظامی آوری فن زمينۀ رد پيشرفت با نيز ساز و ساخت اين ولی .جھانی ّدوم جنگ مثل .بود نظامی غير شھروندان

 .نياورد دوام میوات بمب اختراع دب يون

 شود می اندازی راه اند شده واقع ھا دست دور در که کشورھائی عليه نيابتی شکل به که است جنگی چھارم، نسل جنگ

 کنند، می گسيل قمناط اين به ندارند نيز دولتی وليتؤمس گونه ھيچ و نيستند وابسته دولتی ھيچ به که را ھائی گروه و

 .حقيقی يا تقلبی ھای شورش ايجاد با سرد جنگ دوران مثل

 ستاد نوسال به رزمی قطعۀ عنوان به را ھائی رسانه پنتاگون دارد، شباھت عمومی مرج و ھرج به که جنگ نوع اين در

 پس اين از ھا رسانه .اند تهياف تحول ھا رسانه که باشيم داشته ياد به بايد را نکته اين .است کرده ضميمه اش فرماندھی

  .دبا يون د يون از توانند می آن ھر که کارمندانی با ھستند داری سرمايه ھای شرکت بلکه نيستند، تعاونی شرکت

 دارند فعاليت اطالعاتی مأمور و جاسوس عنوان »دبا يون «شکل به که جنگی گزارشگر نفر صد به تنھا موضوع

 در را خودشان امکانات و کارمندان مجموع که گردد می باز ھائی رسانه هب مشخصا موضوع بلکه نيست، منحصر

 .دھند می قرار ھا ارتش اختيار

 .ورزند می مبادرت پاشی سم به يا کنند می تھيه نظامی اطالعاتی نگاران روزنامه که نيست نکته اين در مھم موضوع

 اين از وضعيت .است جنگ دبا يون در که شود می عرضه ای مجموعه در آنھا ترين ايراد و عيب بی حتی آنھا، کار
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 شود می برده کار به کنند می جاسوسی که آنھائی برای استتار پردۀ عنوان به آنھا ترين انديش نيک زيرا است، بدتر ھم

 .دارد شرکت رسانه دروغ گسترش در سرانجام و

 علت اين به متحد ملل سازمان امنيت شورای درء اعضا تمام موافق رأی با ٢٢٢٢ قطعنامۀ تصويب مشخص، طوره ب

 .گويد نمی پاسخ نگاری روزنامه حرفۀ تحولی سير به که بود
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