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  جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٢

 شيوه ھای تبليغات امپرياليسم

  
 جيمز پتراس

غات جديد که سرگرمی را با نظامی گری ترکيب می کند، به تبلي: سبک قديمی دشمنی آشکار با عموم منسوخ شده است
 تماشاگران، حمايت ضمنی را تأمين ۀنخبگان حاکم اجازه می دھد تا برای جنگ ھای خود بدون مزاحمت در تجرب

ت واشنگتن برای آن که ھميشه قدرت جھانی بماند، تالش می کند که به طور دائم و سيستماتيک متعھد به تبليغا... نمايند
مبلغان امپرياليستی با .  با نژاد، جنسيت، مذھب، قوميت و اعمالش شناسائی می شودًامپراتوری معموال... جنگی باشد

توسل به ھمکار گرفتن و فاسد ساختن سياه پوستان، اقليت ھای قومی و رھبران زنان و سخنگويان مردم، بارھا جنبش 
 نشان داد که ٢٠٠٨ارتقاء اوباما به رياست جمھوری در سال .. .ھای ضدامپرياليستی را خلع سالح و تضعيف کرداند

کار برده ه چه گونه مبلغان امپرياليستی سياست نقش شخصيت را جھت تضعيف مبارزات طبقاتی و ضد امپرياليسيتی ب
 در جنوب آسيا،» مردم تيره پوست« رئيس جمھور تاريخی سياه پوست، امريکا ھفت جنگ را عليه  اوباماتحت. اند

 را نابود ا بشر دوستانه  ليبيۀنام مداخله  اروپا بۀپس از آن که امريکا و اتحادي. خاورميانه و شمال افريقا دنبال کرد
ساختند، بيش از يک ميليون نفر مرد و زن سياه پوست ساب صحرائی االصل، خواه شھروندان ليبيائی باشند و يا 

صدھا .   انمان گشته و توسط متحدان امريکا به تبعيد رانده شدندکارگران قراردادی کشورھای ھمسايه، کشته و بی خ
» سياه پوست تاريخی« اوباما، اين به اصطالح رئيس جمھور ۀھزار نفر از اعراب در يمن، سوريه و عراق در دور

چنين . تاوباما صدھا روستائی افغان و  پاکستانی را کشته اس» ھواپيماھای بدون سرنشين تھاجمی«. بمباران شده اند
استفاده از سياست نقش ... . اھداء  کرد»  صلح نوبلۀجايز« رسوا  اوبامایکه به» سياست نقش شخصيت«است قدرت 

شخصيت ممکن ست چند بار اول کارآئی داشته باشد، اما به ناچار تمام کارگران استثمار شده سياه پوست، التين  و 
دريافت می کنند، و مادران حرکات نمادين پوچ را رد می کنند، و مھاجر، تمام زنانی که بيش از حد کار، ولی کمتر 
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مورد استعمار فلسطين توسط امريکا و اسرائيل به روشنی نشان ... خواھان تغييرات اجتماعی و اقتصادی واقعی ھستند
ن  گذشته می دھد که چگونه جنايتکاران ھار، غارت، پاکسازی قومی و خود غنی سازی را توجيه کرده و از طريق زبا

 و جنايتی را پرستش می  را ايجاد کرده اند» فرقه ھولوکاست«مبلغان در امريکا و اسرائيل . از قربانی تجليل می کنند
در ) ھمچنين عليه اسالوھا، کولی ھا و اقليت ھای ديگر(کنند که نزديک به يک قرن پيش توسط نازی ھا عليه يھوديان 

نين و غصب سرزمين ھا و حاکميت اعراب و درگيری در حمالت نظامی اروپا صورت گرفته است،  تا تسخير خو
. ميليون ھا مسلمان و مسيحی فلسطينی به تبعيد ابدی رانده شده اند.  سيستماتيک خود را عليه لبنان و سوريه توجيه کنند

 ۀل، با موفقيت ھر مبارز و وفا دار به اسرائي خوبی سازماندھی شده ، با نفوذه  و ب يھوديان صھيونيست نخبه، ثروتمند
واقعی معاصر برای صلح در خاورميانه را تخريب نموده و از طريق ترويج نظاميگری و ساخت امپراتوری، برای 

کسانی که مدعی به نمايندگی از قربانيان گذشته ھستند، به  .  دمکراسی اجتماعی در امريکا موانع واقعی ايجاد کرده اند
، مروج اشکال تھاجمی بسط و غارت »دفاع«آنھا با استفاده از زبان . تبديل شده اند ترين نخبگان معاصر گرسرکوب
از قوانين رفتار » تقدير ويژه«تاريخی  می گذارند که به آنھا »  رنج و عذاب«آنھا ادعای انحصار خود را بر . ھستند

يادی بر ديگران تحميل کنند، در حالی که  آنھا از ھولوکاست به آنھا اجازه می دھد تا درد بسيار زۀفرق: متمدن داده است
نقش کليدی آنھا در جنگ  تبليغاتی . و مجازات بی وقفه منتقدان خاموش می شود» ضد يھودی«ھر انتقادی با اتھام 

 .امپرياليستی بر مبنای ادعاھای آنھا از حق آزادی منحصر به فرد بر  درد و مصونيت قواعد عدالت است

*****  
  :مقدمه

ای آن که ھميشه قدرت جھانی بماند، تالش می کند که به طور دائم و سيستماتيک متعھد به تبليغات جنگی واشنگتن بر

ًھر جنگ بزرگ و کوچک قبال با تبليغات مدام دولت ھمراه بوده، که با تضمين تأئيد عموم، بھره برداری از . باشد

قرار گرفته و توجيه ھمکاری متحدان خود طراحی شده قربانيان، تھمت به منتقدان، غير انسانی نشان دادن دشمنان ھدف 

  .باشد

کار گرفته شده ه  حمايت از جنگ ھای امپرياليستی بۀً که اخيرا جھت ادامئی رايج ترين شيوه ھاۀدر اين مقاله ما دربار

  .است، بحث می کنيم

  

  شيوه ھای تبليغات امپراتوری

  واژگون سازی نقش

ياليستی تمرين می شود، آنست که قربانيان را به ھمان جنايات مشابھی متھم کنند، تکنيک معمول، که توسط مبلغين امپر

خوبی مستند، عمدی و بادوام عمليات سربازان دولت سوريه درگير عليه ه بمباران ب. که خودشان مرتکب شده اند

سنل سوری گشت و  پر٢٠٠ اروپا، منجر به مرگ و زخمی شدن تقريبا ۀ و اتحاديامريکاتروريست ھای داعش توسط 

اما سازمان ھای تبليغاتی امپرياليسم، در تالش جھت . به مزدوران داعش اجازه داد تا به اردوگاه آن ھا تجاوز کنند

 به کاروان کمک ھای ئی ھواۀ برای تروريست ھا،  در داستان حملئی پوشش ھواۀمنحرف  کردن نقش پنتاگون در ارائ

 تقصير را به گردن دولت سوريه انداختند و سپس روسيه ءابتدا.   را می رسانندبشر دوستانه، بی اساس خالف اين ادعا

 زمينی راکتی ۀولی شواھدی  وجود دارد که نشان می دھد که اين حمله به احتمال زياد از يک حمل. را مقصر دانستند

اين تکنيک . اليستی نگشتتوسط تروريست ھای داعشی بوده است، اما اين منجر به جلوگيری از آسياب تبليغاتی امپري
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 مستند توسط بمب افکن ھای امپرياليسم دور می کند و پرسنل ۀکاران جنايتۀ اروپا را از حملۀ و اتحاديامريکاتوجه 

  . قربانی سوری و خلبان ھای امپرياليسم را مانند جنايت کاران بين المللی حقوق بشر نشان می دھد

  

  ياوه گوئی ھای آتشين

 بين تجمعات توافق بين الملی آتش بس در سوريه، در ۀياليستی در مواجھه با  ننگ نقض گستاخانسخنگوی عمومی امپر

المللی، اغلب به طغيان غيرمنطقی متوسل می شود تا متحدان مردد را با سکوت مرعوب سازد و ھرگونه شانس برای 

  .بحث منطقی جھت حل و فصل مشکالت سخت در ميان دشمنان را از بين ببرد

 است، که انتقاد تند و تيزی عليه روس ھا به راه انداخت  تا سامانتا پاور، سفير  متحددر ملل» امريکا ياوه گوی رئيس«

در آتش بس  اخير سوريه، )  حمله جنايتکارانه اش به سربازان سوری( امريکادر بحث مجمع عمومی در نقض عمدی 

ھم زدن بحث، دست پيش را ه ان ديپلمات ھای جدی، در باين ياوه گو به جای يک بحث منطقی در مي. خراب کاری کند

  .گرفت که پس نيفتد

  

  کاربرد سياست نقش شخصيت در خنثی سازی جنبش ھای ضد امپرياليستی

مبلغان امپرياليستی با توسل به ھمکار .  می شودئی با نژاد، جنسيت، مذھب، قوميت و اعمالش شناساًامپراتوری معموال 

ياه پوستان، اقليت ھای قومی و رھبران زنان و سخنگويان مردم، بارھا جنبش ھای گرفتن و فاسد ساختن س

بر مبنای اين فرض است که اين ھا » نمادين«استفاده از چنين عالئم . ضدامپرياليستی را خلع سالح و تضعيف کرداند

عکس می کنند، و بنابراين می را من» اقليت ھای به حاشيه راند شده«ھستند که منافع واقعی به اصطالح » نمايندگانی«

موافق و قابل » اعضای اقليت«پس، ترويج چنين . می کنند» برای مردم تحت ستم جھان صحبت«توان فرض کرد که 

رئيس » انتخاب« که  شاھد –و تاريخی جھان آزاد  است » انقالبی«احترام برای نخبگان، به عنوان تبليغی برای رويداد 

  .بود بارک اوباما امريکاجمھور 

 نشان داد که چه گونه مبلغان امپرياليستی سياست نقش شخصيت را ٢٠٠٨ به رياست جمھوری در سال اوباما یارتقا

  .کار برده انده جھت تضعيف مبارزات طبقاتی و ضد امپرياليسيتی ب

وب آسيا، در جن» مردم تيره پوست« رئيس جمھور تاريخی سياه پوست، امريکا ھفت جنگ را عليه اوباماادارۀ تحت 

 را نابود ا بشر دوستانه  ليبيۀنام مداخله  اروپا بۀپس از آن که امريکا و اتحادي. خاورميانه و شمال افريقا دنبال کرد

ساختند، بيش از يک ميليون نفر مرد و زن سياه پوست ساب صحرائی االصل، خواه شھروندان ليبيائی باشند و يا 

صدھا .   ه و بی خانمان گشته و توسط متحدان امريکا به تبعيد رانده شدندکارگران قراردادی کشورھای ھمسايه، کشت

» سياه پوست تاريخی«، اين به اصطالح رئيس جمھور اوباما ۀھزار نفر از اعراب در يمن، سوريه و عراق در دور

چنين . پاکستانی را کشته است صدھا روستائی افغان و  اوباما» ھواپيماھای بدون سرنشين تھاجمی«. بمباران شده اند

  .اھداء  کرد» جايزه صلح نوبل« رسوا اوبامایکه به » سياست نقش شخصيت«است قدرت 

دستمزد ھا، بيکاری، (،  نابرابری ھای نژادی بين کارگران سياه و سفيداوباما تحت رياست امريکادر ھمين حال، در 

پوليس «خشونت پوليس با مصونيت کامل برای . ه استگسترش يافت) دسترسی به مسکن، خدمات بھداشتی و آموزشی

 و در مقايسه با دولت ھای قبلی، بيش از دو ميليون از کارگران مھاجر  عليه سياه پوستان تشديد شده است» ھای قاتل

وام مسکن .   و صدھا ھزار خانواده را از ھم پاشيده است–التينی ھمراه با افزايش مشخص سرکوب اخراج شده اند 
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تر از آن چه که در تمام بانک ھای فاسد در نرخی بزرگيون ھا نفر از کارگران سياه و سفيد مسدود شد، در حالی که ميل

  .زمان رؤسای جمھور سفيد پوست رخ داد، نجات يافتند

 سياست نقش شخصيت، به ادامه و تعميق جنگ ھای امپرياليستی، محروميت ھای نژادی و ۀکاربرد آشکار، و رياکاران

  .ثمار طبقاتی  کمک می کند و نمايندگی نمادين مبارزات طبقاتی را برای تغييرات واقعی تضعيف می نمايداست

  

  رنج و عذاب گذشته برای توجيه استثمار دوران معاصر

ياليستی تھاجمی خود و مبلغان امپرياليستی بارھا قربانيان و سوء استفاده ھای گذشته را فرا می خوانند تا مداخالت امپر

 مانند اسرائيل، در ميان –مرتکب شده توسط متحدان استعماری خود و پاکسازی قومی » غصب سرزمين ھا«مايت از ح

 معاصر، از حضور ھميشگی ۀ وحشيگری عليه مردم ھدف قرار گرفتۀبرای توجيه ادام. توجيه نمايندديگران را 

  . قربانيان و جنايات گذشته استفاده می شود

توسط امريکا و اسرائيل به روشنی نشان می دھد که چگونه جنايت کاران ھار، غارت، پاکسازی مورد استعمار فلسطين 

مبلغان در امريکا و اسرائيل . قومی و خود غنی سازی را توجيه کرده و از طريق زبان  گذشته از قربانی تجليل می کنند

زديک به يک قرن پيش توسط نازی ھا عليه را ايجاد کرده اند، و جنايتی را پرستش می کنند که ن» فرقه ھولوکاست«

در اروپا صورت گرفته است،  تا تسخير خونين و غصب ) ھمچنين عليه اسالوھا، کولی ھا و اقليت ھای ديگر(يھوديان 

.  سرزمين ھا و حاکميت اعراب و درگيری در حمالت نظامی سيستماتيک خود را عليه لبنان و سوريه توجيه کنند

خوبی ه  و ب يھوديان صھيونيست نخبه، ثروتمند.  مسيحی فلسطينی به تبعيد ابدی رانده شده اندميليون ھا مسلمان و

 واقعی معاصر برای صلح در خاورميانه را ۀ و وفا دار به اسرائيل، با موفقيت ھر مبارز سازماندھی شده ، با نفوذ

ی اجتماعی در امريکا موانع واقعی تخريب نموده و از طريق ترويج نظاميگری و ساخت امپراتوری، برای دمکراس

 ترين نخبگان معاصر تبديل شده گرکسانی که مدعی به نمايندگی از قربانيان گذشته ھستند، به  سرکوب.  ايجاد کرده اند

رنج و «آنھا ادعای انحصار خود را بر . ، مروج اشکال تھاجمی بسط و غارت ھستند»دفاع«آنھا با استفاده از زبان . اند

 آنھا از ھولوکاست به آنھا ۀفرق: از قوانين رفتار متمدن داده است» تقدير ويژه«اريخی  می گذارند که به آنھا ت»  عذاب

و مجازات بی » ضد يھودی«اجازه می دھد تا درد بسيار زيادی بر ديگران تحميل کنند، در حالی که ھر انتقادی با اتھام 

جنگ  تبليغاتی امپرياليستی بر مبنای ادعاھای آنھا از حق آزادی نقش کليدی آنھا در .  منتقدان خاموش می شودۀوقف

  .منحصر به فرد بر  درد و مصونيت قواعد عدالت است

  

  چشم انداز سرگرمی برخط مشی نظامی

 که توسط یمبلغان امپرياليستی عموم را به جنگ ھای منفور. چشم انداز سرگرمی از نظامی گری تجليل می کند

در رويدادھای ورزشی سربازان ملبس به قھرمانان جنگ را .   می دھندرجعتويج داده می شوند، رھبران بی اعتبار تر

نشان می دھند،  تا رفتن به جنگ ھای تھاجمی ادامه دار را » مراسم احترام به پرچم«با نمايش عاطفی گوش کر کن 

ماشاگران به عنوان پوششی برای اين مخارج ھنگفت با عناصر  خام مذھبی، خواھان وفا داری ملی ت. جشن بگيرند

نوازندگان و ھنرمندان چند .  جنايات جنگی در خارج و تخريب حقوق اقتصادی شھروندان در داخل کشور استۀادام

ھنرمندان با چھره ھای خندان . دھند  انسانی به توده ھا نشان میئی نژادھا و گرايشات، جنگ را با سيماۀميلياردی از ھم

 رئيس جمھور با نظامی گری ھمراه است، در خدمت نسل کشی ۀ مھربان و دوستانۀرتی  که چھردرست مانند ھمان قد

به ...  شما اينجا درست برای شما  وجود داردۀ مورد عالقۀتيم يا خوانند«پيام تبليغاتی برای تماشاگر آن ست که . ھستند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ه اند و حال  آنھا می خواھند شما را سرگرم اين دليل که جنگ ھای باشکوه و جنگ جويان شجاع ما، شما را آزاد ساخت

  ».کنند

تبليغات جديد که سرگرمی را با نظامی گری ترکيب می کند، به : سبک قديمی دشمنی آشکار با عموم منسوخ شده است

نخبگان حاکم اجازه می دھد تا برای جنگ ھای خود بدون مزاحمت در تجربه تماشاگران، حمايت ضمنی را تأمين 

  .نمايند

  

  تيجه گيرین

  آيا  شيوه ھای تبليغات امپرياليسم کارآئی دارد؟

در ماه ھای اخير، . نظر می رسد که نتايج مختلط باشنده ثر ھستند؟ بؤھای تبليغات مدرن امپرياليسم م تا چه اندازه شيوه 

ژاد پرستی سفيد  نياز به نمايش احترام به پرچم، شروع به اعتراض عليه نزير سؤال بردنورزشکاران سياه نخبه با 

.  و به حاشيه راندن پايدار باز کرده اند پوليسبحث  جنجالی عمومی را به مسائل بزرگ تر خشونت ... پوستان کرده اند

 طبقاتی، عدالت نژادی، ضد ۀسياست نقش شخصيت، که منجر به انتخاب اوباما شد، ممکن ست که به مسائل مبارز

ياوه ھای ھيستريک ممکن ست ھنوز توجه بين   . دار امپرياليستی راه يابد تأثير بر جنگ ھای ادامه نظامی گری و 

  .تا تمسخر شده است» ئیياوه گو«المللی را تأمين نمايد، اما تکرار اجرای آن  شروع به از دست دادن تأثير و موضوع 

ديل شده است، تا نفوذ  به اسرائيل، فرقه قربانی کمتر به يک دليل منطقی تبامريکای دالربرای کمک چند ميليارد 

 کمک مالی ميلياردی صھيونيستی که خواستار حمايت سياستمداران ۀکارانتبھاقتصادی و سياسی قاطع و جمع آوری 

استفاده از سياست نقش شخصيت ممکن ست چند بار اول کارآئی داشته باشد، اما به . اسرائيل ھستند از دولت امريکائی

سياه پوست، التين  و مھاجر، تمام زنانی که بيش از حد کار، ولی کمتر دريافت می ناچار تمام کارگران استثمار شده 

 و  در اينجا -کنند، و مادران حرکات نمادين پوچ را رد می کنند، و خواھان تغييرات اجتماعی و اقتصادی واقعی ھستند  

  .يدا می کنند مشترک با اکثريت قريب به اتفاق کارگران سفيد پوست تحت استثمار پعاليقآنھا 

ی شرکت ھای بزرگ ئ اخبار رسانه –به عبارت ديگر، شيوه ھای تبليغاتی موجود اثرات خود را از دست می دھند 

وقتی که بازی شروع شده است، چه کسی سربازان ھنرپيشه و مراسم احترام به پرچم را دنبال . ساختگی ديده می شوند

  می کند؟ 

آيا بمب گذاری . ن  خط جديدی  در جلب توجه و اطاعت عمومی فرو مانده انددست گرفته مبلغان امپراتوری برای ب

ی و نظامی شدن بيشتر کشور ئتروريستی اخير داخلی در نيويورک و نيوجرسی می تواند باعث تحريک ھيستری توده 

  ؟...شود؟ آيا آن ھا می توانند به عنوان پوششی برای جنگ ھای بيشتر در خارج خدمت کنند

 تايمز نظامی، گزارش داد که  اکثريت قريب به اتفاق پرسنل امريکائی فعال، ۀاخير، منتشر شده در مجلنظرسنجی 

در حالی که .  آن ھا خواستار دفاع و عدالت اجتماعی در داخل ھستند. مخالف جنگ ھای بيشتر امپرياليستی ھستند

ی پرسنل و سربازان بازنشسته برای حمايت قتل می رسند، حته سياه پوستان غيرمسلح توسط پوليس در خيابان ھا ب

. از ورزشکاران سياه پوست که از شرکت در مراسم احترام به پرچم خودداری می کنند، گروه ھائی تشکيل داده اند

علی رغم تبليغات چند ميليارد دالری انتخاباتی، بيش از شصت درصد از رأی دھندگان، نامزدھای انتخاباتی  ھر دو 

  . کلی واقعی شروع به تضعيف تبليغات دولت کرده استۀدر نھايت قاعد.  می کنندحزب اصلی را رد
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