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  ٢٠١۶ جنوری ١٨
 

  ی در منطقۀ مضايائتحريف جديد رسانه 
Madaya : une nouvelle manipulation médiatique 

را به )  کيلومتری شمال غربی دمشق٤٠منطقۀ مسکونی در منطقۀ الزيدانی در (حالی که حزب هللا منطقۀ مضايا در 

 مبارزی که به القاعده و ٦٠٠محاصرۀ خود در آورده، به شھروندان اجازۀ عبور و مرور می دھد ولی از خروج 

 محاصرۀ اين شھر برای مقابله بادی و قطر احرارالشام تعلق دارند جلوگيری می کند، به ھمين علت عربستان سعو

 نفر از گرسنگی ٢٣به گزارش سازمان پزشکی جھانی، . تحريف آميزی را راه اندازی کرده استاردوی تبليغاتی 

تصاحب ولی بر اساس گفته ھای ساکنان اردوگاه يرموک، جھاد طلبان کمک ھای مرتبط به مواد غذائی را . درگذشته اند

دولت سوريه ارسال کمک ھای بشر دوستانه را مشروط به دسترسی به مکان ھائی .  زافی می فروشند و به بھای گکرده

 توافقاتی صورت گرفت و نفوذ سازمان ملل ،سرانجام. ساخت که در محاصرۀ جھاد طلبان است يعنی فوعه و کفريا

منار پوشش داد و ادامۀ سم پاشی رسانه  از راه تلويزيون الرويدادھا را  اينحزب هللا. متحد در سه شھر را ممکن ساخت

. ً با شبکه اصرار داشتند که کمک ھا مستقيما به خود آنھا تحويل داده شودمصاحبهساکنان در . ی را ناممکن ساختئ

ی می پردازد که می خواھند حزب هللا و جمھوری عرب سوريه را ئ در اينجا به اين دوران از جنگ رسانه آندره شامی

  .دھند که گوئی به مردم گرسنگی می دھندبه شکلی جلوه 

 ٢٠١۶ جنوری ١٢ /)فرانسه( پاريس /شبکۀ ولتر 
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رئيس ) جيش االسالم(در اينجا، يک گروه چھل نفره از اعضای ارتش اسالمی . ی در سوريه ادامه داردئجنگ رسانه 

نان را به جرم تحميل گرسنگی جمھور قانونی سوريه بشار اسد را که به شکل دموکراتيک برگزيده شده و مقاومت لب

 . سوری در مضايا متھم دانسته اند۴٠٠٠٠به 

 

  مقدمات

ما  تا . ی بوده که با شدت استثنائی و با بی شرمی ادامه داردئجنگ در سوريه ھمواره زمينه ای برای جنگ رسانه 

  . دوران جديد باشدژی ھائی بوديم که براستی می تواند شايستۀ فردی مثل گوبلز دريکنون شاھد تمام سترات

ھر » اتفاق«بر حسب چندان ن کهشھرت دارد ياد کنيم، » بھار سوريه«از بر پا شدن آن چيزی که به در اينجا می بايستی 

جمعه پس از نماز ظھر سنی ھا به راه می افتاد در حالی که ھيچ نشانی از پيش درآمد ھيچ جنبشی يا تظاھراتی در ھيچ 

  .شھری وجود نداشت

ھميشه آنجا بودند تا تصاوير را پخش کنند و مصاحبه با تظاھر کنندگان و  اين اطالعات را گزارش می کردند رسانه ھا

را به اطالع عموم برسانند که با خشم فرياد می کشيدند و بی ھيچ تفکيکی عليه دولت، ارتش، نيروھای امنيتی و به 

  ! شعار می دادند اسدخانوادۀ ھمين مناسبت عليه علوی ھا، دروزھا، سگ ھای مسيحی و عليه 

زاويۀ ديد دوربين به اين ھدف انتخاب و تنظيم شده بود تا بيننده را متقاعد سازد که گوئی توده ھای عظيم مردم خواھان 

شد تا با مونتاژ و دست کاری ھای فنی در انترنت  واقع ويدئوھا به خارج فرستاده می ايجاد تحول اساسی ھستند، ولی در

  .ھای سر تا سر جھان پخش گردد و تلويزيون

ی وارد کشور کرده بودند و بين افرادی که ئن ماھواره ولفيحتی پيش از نخستين تظاھرات در سوريه، بيش از ھزار ت

ر بودجه البرای تمام اين تمھيدات دست کم يک ميليون د.  پخش شده بود،برای استفاده از آن آموزش ديده بودند

  .چيزی که در بضاعت فعاالن جوان سايبری سازمان نيافته نبوداختصاص داده بودند، يعنی 

به ھمين مناسبت ) نام تاريخی سوريه (شامويدئوھای مرتبط به سوريه از ھمان آغاز با آرم مشخص منتشر می شد، 

 می ھا وقتی از فعاالن سابيری در مورد بودجۀ آن. فعاالن سايبری در ھماھنگی جمعی کار می کردند. طراحی شده بود

خواھد  برد و به دليل امنيتی می فرد بازرگانی که در خارج به سر می:  دادند پرسيدند، ھر يک مثل ديگری پاسخ می

  )١. (ناشناس باقی بماند

به ويژه شبکۀ مشھور قطری الجزيره  و شبکۀ سعودی العربيه با ) فارس(ھای کشورھای خليج  ھا از شبکه تمام گزارش

پخش می شد که اين آخری در لندن مستقر بود و البته خالف دو شبکۀ ديگر ) ٢ ( بردی نامھمکاری يک شبکۀ ديگر به

اين شبکه پيوندھايش را با جنبش برای عدالت و توسعه پنھان نمی کرد، شبکه ای از . از شھرت خاصی برخوردار نبود

ر از وزارت امور الميليون دمخالفان سوری که طی پنج سال گذشته تا پيش از آغاز بحران در سوريه بيش از شش 

  . بودجه دريافت کرده بود،خارجۀ اياالت متحده

به گزارش واشنگتن پست، با تکيه به تلگرام ھای دپلماتيک منتشر شده توسط ويکيليکس، مخالفان سوری از سال 

  ).٣(ھای مالی در دوران اوباما ادامه يافت  اين کمک.  تأمين مالی می شدند٢٠٠۵

تار گيتی . ھای خبری پخش می شد ھا می ساختند در ھر فرصتی توسط شبکه ت تخيلی که اين شبکهتصاوير و مصاحبا

  .يد نشده و تحليل نشده را انجام می دادئعات تأای از اطال گستر انترنت بقيۀ کارھا را برای پخش مجموعه

چيزی که انقالب رنگی می ران آنھا با موفقيت تمام در کو ن، ھمين روشيبه ياد آوريم که پس از فروپاشی ديوار برل

ھا بر اساس بسيج جوانان فعال محلی و طرفدار غرب صورت گرفت،  تمام اين انقالب. نامند به آزمون گذاشته شده بود
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 Manonای برای تلويزيون توسط مانون لوآزو   العاده گزارش فوق) Camille Gangloff )۴کامی گانگلوف 

Loizeau ۵( و ميلوس کريووکاپيک (Milos Krivokapic تھيه کرد و طرح عملياتی اين قيام ھا را نشان داد و به 

  . ھمواره سرنخ را به دست داشته استامريکادقت نشان داد که اياالت متحدۀ 

 شد، به ويژه سند ءھا و شگردھا در مصر نيز به کار بسته شد، موضوعی که اسناد آن توسط ويکيليکس افشا ھمين روش

مبارزان، وبالگ نويسان «و ) ۶(» رسانی برای ترميم دسترسی وبالگ نويسان مصری به يوتوب درخواست امداد «

که به روشنی مداخلۀ سفارت اياالت متحده در قاھره را اثبات ) ٧(» در تالش برای ديدار از نجع حمادی بازداشت شدند

ت متحده در سوريه در آغاز بحران  سفير اياالRobert Fordھمين جريان ھا در رابطه با رابرت فورد  . می کند

  .مشاھده شده است

گيری  ناميده شده بود، و عبارت است از پی) آزادی انترنت(»  Freedom of Internet «اين عمليات تحريف نگاری 

ل را دور وو تقويت پخش نرم افزارھائی که برای مخالفان رمز گذاری پيغامھايشان را ممکن سازد و سامانه ھای کنتر

  ).٨(بزند

با پشتيبانی مالی واشنگتن ادامه و  "NGO "ًی طبيعتا  از راه سازمان ھای غير دولتیئاردوی پخش تحريف رسانه 

 گسترش يافت و بر اين اساس به روشنفکران جوان خاور نزديک و خاورميانه اجازه داد تا در اشکال مجازی با يک

  ).٩(جود موانع دولتی گردھمآئی تشکيل دھند  بپردازند و با ومذاکرهديگر مالقات کنند و به بحث و 

ًھای به اصطالح شورشی را پر کرده بود، و تماما در  سم پاشی به موازات پيغام ھائی صورت می گرفت که انجمن

 ئی تھيه شده بود تا در اذھان مخالفان واقعی اين توھم را دامن بزند که گوامريکادفاتر آژانس امنيت ملی اياالت متحدۀ 

  .بش بزرگی تعلق دارند و به زودی در موج عظيم اعتراضی خود رژيم را از بين خواھد بردبه جن

نجامد تا بتواند  بيمی بايستی به ايجاد ابزارھائی ) راھی به سوی واقعيت(»  A Way to reality  «دومين مرحله 

مرحله حساسترين نقطه در تمام اين . ھای مختلف و تظاھرات واقعی انتقال دھد اعتراضات مطرح شده را  به انجمن

زمان مردم تحت ستم تکيه کنند، به ھمين علت مثل تمام   بود، زيرا نمی توانستند به قيام ھمDominoعمليات دومينو 

  .کردند  و به انبار باروت آتش می زدند ھای ديگر می بايستی عناصری از خارج نفوذ می انقالب

 ويژۀ سازمان سيا را فرامی خواندند که متخصص نفوذ در فضاھای دشمن بر اين اساس می بايستی اعضای پاره وقتی

ًھستند، ولی رسما به سازمان سيا تعلق ندارند و عالوه بر اين غالبا مليت  ئی نيز ندارند، اين افراد از پيش برای امريکاً

  ).١٠(انجام عمليات تحريک آميز در مناطق شھری و تشويق توده ھا در تظاھرات آموزش می بينند 

عالوه بر اين، برای حفظ راز عمليات، ضروری بود که تنھا از مليت ھای ديگر استخدام کنند، و يارگيری مقدماتی می 

می . دمی شبايستی از خود اياالت متحده و از بين پناھندگان کشورھای ھدف گيری شده در عمليات دومينو شروع 

ادگی برای انجام مأموريت حساس مخفيانه به کشور خودشان گسيل دادند و پس از دورۀ آم ھا را آموزش می بايستی آن

کردند زيرا به دليل  طی مرحلۀ آماده سازی می بايستی از استخدام افراد شناخته شده بين مخالفان اجتناب می. می کردند

  .ًشھرت خاصی که در کشور خودشان داشتند فورا بازداشت می شدند

گاران و فعاالن پاره وقتی که حداکثر خطرات را بايد متحمل می شدند، می بايستی روشن است، از آنجائی که روزنامه ن

  .برای برطرف ساختن ترس و بيم آنھا به اندازۀ کافی بودجه پيشبينی می کردند

ناميده شده بود که عبارت بود از حفظ و تداوم ) فصل درو(»  The Recolt «آخرين بخش عمليات، راحت ترين بخش 

زمان  فتد، تحويل اسلحه به تظاھر کنندگان و ھمشورش و حتی اگر ضرورتی در کار بيردم در پسا آغاز شور و شوق م
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تدارک اردوی تبليغاتی و تحريف خبری عليه رژيم حاکم برای تشديد خشم عمومی و تحريک واکنش منفی از سوی 

 .جامعۀ بين الملل

 

  تحريف بی حد و مرز

ه می کود ھيچ جای تخفيفی برای سوری ھا باقی نگذاشت، ابتداء صحنه ای بود اين عملياتی که به دقت تنظيم شده ب

 صلح آميز و افراد بی سالح تيراندازی می کنند، اين تصوير به تبايستی سربازان سوری را نشان دھد که روی تظاھرا

سپس تصاوير .  شدبه شکل کاال در معرض فروش گذاشته" رابرت فورد"ويژه توسط سفير وقت اياالت متحده در دمشق

 که در حال ارتکاب به خشونت عليه سربازان سوری ھستند و ھدف از اين تصاوير نيز نتشر کردندمردان مسلحی را م

  انتقام مردم از دژخيمان بود

ل ر قت ه ا یھ وجی ن ویب اص ت کل خ د یه میا آن ش ماشين ھائی که با مواد منفجره دام گذاشته می شدند، در . ش

تمام داستانھا حتا نابورترين شان توسط . نسبت داده می شد" رژيم"ا جلو ساختمان ھای ابتداء به محله ھای مسيحی ي

نشرات تأئيد می شد می گفتند به چه کار می ايد که بدانيم حقيقت چيست، چون که مردم اعالم کرده اند که رئيس جمھور 

  .سوريه بايد برود

 ! ردند که از چند ھفته تا حداکثر چند ماه به طول می انجاميدک ای برای سقوط او تعيين می ھر روز مھلت تازه

 ! »تر باشد باور کردنش راحت تر است دروغ ھر اندازه بزرگ«گويد که  المثل رايج می ضرب

يميائی به کار برده اند، تمام اين تحريفات به کی سالح ئ که گواجساد کشف شده را به سرويس ھای امنيتی نسبت دادند

دانيم که   و مؤسسات سوری راه اندازی شده بود، در حالی که حاال میاسدار جلوه دادن رئيس جمھور اعتب ھدف بی

  .(11)يميائی دست داشتند که بودند که در  کاربرد سالح ھای سرويس ھای اطالعاتی ترکي

ھا  از چند روز پيش رسانهو چون که تمام اين تحريفات کفايت نکرده بود،   ھيچ چيزی اين تبليغات را متوقف نکرد

 …ی از گرسنگی به حال مرگ افتاده اندئر مرز لبنان را مطرح کردند که گووضعيت ساکنان شھر مضايا در سوريه د

ًولی واقعا چه اتفاقی رخ داده است ؟ اخيرا گزارش ھائی در مورد کاربرد سالح ھای خوشه  ی در يمن منتشر شد که ئً

ھا ھمراه بود با اعدام شيخ باقر النمر رھبر اپوزيسيون   کاربرد آن ممنوع است، اين گزارشالمللی واقع از ديدگاه بين در

سعودی توسط دربار وھابی، در نتيجه می بايستی با صحنه پردازی به شکل فوری توجه عمومی را از رژيم سعودی به 

 .موضوع ديگری منحرف می کردند

ی با اھالی اين منطقه تماس گرفته، در حالی که مناطقی که در ئکه گوًرژيم سعودی فورا شبکۀ العربيه را بسيج کرد، 

 …باشد کم نيست مثل فوعه و کفريا، نبل و الزھرا محاصرۀ دولت اسالمی يا جبھۀ النصره می

ت ھای سازمان ملل متحد که در أناگھان موضوع گرسنگی را مطرح کردند، گرچه ساکنان چيزی در اين مورد به ھي

 برای عبور دادن کاميون ھای حامل مواد غذائی به مناطق محاصره مذاکرهرند نگفته بودند و پيوسته منطقه حضور دا

 .ھای مسلح جريان دارد شده توسط ارتش سوريه يا گروه

ھای متنوع از طرف سازمان ملل متحد  سی و پنج کاميون حامل کمک ٢٠١۵بر وعالوه بر اين منطقۀ مضايا در اکت

ھا را در اختيار گرفته  کنند اين کمک نجام آشکار شد که جھاد طلبانی که در آنجا فرمانروائی میدريافت کرد، ولی سرا

زمان در چھارچوب توافق با سازمان ملل متحد به  ھا ھم اين کمک .ًتا متعاقبا به بھای گزافی به مردم محل بفروشند

 .شده استبردند نيز تحويل داده  مناطقی که در محاصرۀ دولت اسالمی به سر می
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در نتيجه تصاوير شوک آوری توسط شبکه ھائی که مأمور چنين عملياتی بودند  ! کردند می بايستی شوکی ايجاد می

 .اين تصاوير به دقت مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است .پخش شد

س از دست دادن ای منتشر کرد که بر اساس تفسير منتشر شده، پ تصاويری از دختر بچه ٢٠١۶ جنوری ۵الجزيره در 

  .بخش مھمی از وزن بدنش در حال مرگ به سر می برد

  

 ! ای در الجزيره منتشر شده که دربارۀ گرسنگی در مضايا گزارش داده است اين عکس طی مقاله

ولی بايد دانست که يک سال پيش از اين شبکۀ العربيه اعالن کرده بود که اين عکس يک دختر بچۀ سوری در اردن 

 )٢٠١۴ جنوریمقالۀ (فروشد  اردوگاه زعتری برای ادامۀ زندگی آدامس میاست که در 

يک مقالۀ ديگر در روزنامۀ انترنتی اردنی به نام الدستور در ھمان تاريخ نوشته بود که اين عکس متعلق به کودکی است 

 زيبا متعلق به سرانجام کشف شد که اين صورت …که در اردوگاه فلسطينی يرموک در نزديکی دمشق به سر می برد

  . و ھيچ ارتباطی با صورت اسکلتی در کنار عکس او ندارد يک دختر بچۀ لبنانی در جنوب لبنان است

  

اين عکس را در عين  .دھد که در حال مرگ است تصوير ديگری توسط الجزيره مرد الغری را روی پياده رو نشان می

 . مضايا منتشر کردندحال نشريات معتبر برای اثبات وجود گرسنگی بين ساکنان
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برداشت  The Wordraceمريکا به نام اًبعدا آشکار شد که اين عکس يک فرد معتاد بوده و از  يک سايت اياالت متحدۀ 

  .شده است

  

ًدر مورد زن ھفتاد ساله دراز کشيده، در سوريه نيست و آن زن نيز اساسا اھل سوريه نمی باشد، و به بيماری وخيمی 

  .منتشر شده بوده است  mailoneتصاوير او در ميل وان  .دچار بوده است

  .اين تصاوير پيش از اين در توئيتر پيش از محاصره منتشر شده است

  

  

ھا حتی تا تحريف  اين رسانه .دھد که جنگ تصاوير متوقف نشده است ھا عکس ديگر نشان می اين تصاوير و ده

فتند، در حالی که نمايندۀ صليب سرخ به روشنی اعالن کرد که ھای نمايندۀ صليب سرخ در سوريه پبش ر گزارش

ًيد کند او مشخصا گفت که مجبور است که تمام ئتأھا را  ھای اجتماعی و رسانه تواند گزارش منتشر شده در شبکه نمی

او در   .(12)ھای مردم سوريه را جدی بگيرد، چه در مضايا، الفوعه و يا در کفريا  ھای مرتبط به درد و رنج گزارش
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عين حال در مورد اين دھکده ھای محاصره شده توسط جھاد طلبان اظھار نگرانی کرد، زيرا مردم  در اين مناطق با 

  .رو ھستنده نبود غذا و دارو روب

  .يد کرده استئاند که او تأ ھا مدعی شده  رسانهولی

رد، و ھمواره با فراخوان برای اعمال خشونت ًی واقعا جريان دائدھد که تحريف رسانه  اين اردوی تبليغاتی نشان می

  .راه است ھماسدعليه شيعيان و خانوادۀ 

ھای غربی بيدار خواھند شد و شھامت آن را خواھند يافت تا بگونيد که  ؟ و کی رسانه اردوی بعدی کی خواھد بود

عمومی گذاشته شده است، مانند ھای مختلف به نمايش  برخی از تصاويری که در تار گيتی گستر تنيده شده و در رسانه«

ھا تقلبی  توانيم بگوئيم که بخش کوچکی از عکس در نتيجه می .تصاوير مضايا متعلق به رويدادھای اسفناک گذشته است

  (13) »ھای مرتبط به قحطی و گرسنگی در مضايا بوده مانند عکس

André Chamy  
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