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  یئسالحی به نام سکوت رسانه 

 

  

سکوت خاصه ابزار .  چنين است، ولی تنھا در مفھوم ضرب المثل رايجبی گمان. می گويند سکوت طال است

اگر در روزنامه ھا، در گزارشات و : گرانبھائی است که برای تحريف افکار عمومی به کار برده می شود 

نين مصاحبات تلويزيونی از رويدادھای جنگی ياد نشود، تنھا در ذھنيت آنھائی که به حقانيت رسانه ھا باور دارند، چ

به عنوان مثال، چند نفر می دانند که در ھفتۀ گذشته خارتوم پايتخت سودان بمباران . رويدادھائی وجود خارجی ندارد

 شد؟

حملۀ ھوائی توسط شکاری ھای بمب افکن در شب انجام گرفت، و يک کارخانۀ توليد مھمات را مورد اصابت 

  .ينی ھا در غزه مھمات تحويل می داده استبر اساس دعاوی تل آويو اين کارخانه به فلسط. قرارداد

اسرائيل تنھا کشوری در منطقه است که ھواپيمائی ھائی را در اختيار دارد که قادر به انجام عمليات تھاجمی از 

 کيلومتری، با قابليت رادار گريزی و ايجاد اختالل و از کارانداختن دستگاه ھای ارتباطاتی، و پرتاب ١٩٠٠فاصلۀ 

ی در ئعکس ھای ماھواره . ھدايت شونده با دقت باال از فاصلۀ دھھا کيلومتری از ھدف می باشدموشک و بمب 

 متری از مرکز انفجارھا، ھفت حفرۀ بزرگ را نشان می دھد که در اثر انفجارھای پرقدرت ايجاد شده و ٧٠٠شعاع 
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با اين بمباران، دولت اسرائيل در رابطه . بسياری را به کام مرگ کشانده و برخی ديگر را نيز زخمی کرده است

سودان دولت تروريست خطرناکی است که از سوی ايران « سکوت اختيار کرد  و تنھا اعالم داشت که رسماً 

  .»پشتيبانی می شود

از سوی ديگر تحليلگران راھبردی اين حمله را به عنوان آزمايش در رابطه با طرح حمله به مراکز اتمی ايران 

ت سودان از سازمان ملل متحد برای محکوم کردن حملۀ اسرائيل و بيانيۀ پارلمان عرب که درخواس. دانسته اند

  .اسرائيل را متھم به نقض حقوق بين الملل دانسته است، ھيچ انعکاسی در رسانه ھای بزرگ نداشته است

  

شھر بنی . سانه ھا به سکوت برگزار شدردر ] بنی وليد[بر اين اساس بمباران خارتوم توسط اسرائيل مانند کشتار 

ويدئو و عکس ھائی که از راه انترنت .  توسط شبھه نظاميان دولتی مصراته مورد حمله قرار گرفتاوليد در ليبي

  .ی کودکان را نشان می دھدمنتشر شد، تصاوير بھت آور کشتار شھروندان و حت

در يکی از گزارشات ويدئوئی از محاصرۀ بيمارستان بنی وليد، دکتر ملش شاندولی در رابطه با عوارضی ناشی از 

 به ما گزارش پس از اين مصاحبه، فوراً . ول دانسته استؤت فسفور سفيد و گازھای سمی را مسجراحات، تأثيرا

  . رسيد که سر آن پزشک را بريده اند

عالوه بر اين گزارشات ديگری، از جمله گزارش وکيل دعاوی عفاف يوسف، حاکی از اين امر است که بسياری از 

روی بدن آنھا .  کشته شده اند،قربانيان طی انفجارھا بی آن که مورد اصابت پرتاب شونده ھا قرار گرفته شده باشند

 بيشتر شبيه بدن موميائی شده و مشابه ھمآنھائی است که ھيج اثری از اصابت گلوله يا ترکش ديده نمی شود، بدن آنھا

 مورد حملۀ نيروھای اياالت متحده قرار ٢٠٠٤فلوجه شھری در عراق است که در سال . در فلوجه کشته شده اند

  .گرفت و در اين حمله  بمب ھای فسفر سفيد و سالح ھای نوين با شارژ اورانيوم به کار برده شد

. نی وليد، گزارشات ديگری حاکی از حمل اسلحه و مھمات توسط کشتی به مصراته است به بۀکمی پيش از حمل

در اين موارد . شاھدان ديگری از بمباران ھوائی، قتل و تجاوز، و تخريب خانه ھا توسط بولدوزر گزارش داده اند

نی وليد، اياالت متحده، به ھمان گونه که اياالت متحده، طی حمله عليه شھر ب. نيز رسانه ھا سکوت اختيار کردند

مخالفت روسيه و چين را در شورای امنيت در سازمان ملل متحد را مسدود کرد که خواھان حل مسالمت آميز 

  .شدنچنين موضوعی نيز در رسانه ھا منتشر . منازعه بودند

ۀ ماھواره ای اينتل شبک. رويدادھا گزارش نمی شوند و شرح وقايع کمتر از ھميشه به خانه ھای ما راه پيدا می کنند

ی تجاری در جھان که مرکز آن در واشينگتن می باشد، تماس ئست، بزرگترين ارائه دھندۀ خدمات مخابرۀ ماھواره 

 ءشبکۀ اوتل ست نيز که يک شبکۀ اروپائی می باشد، ھمين سياست را به اجرا. ايران با اروپا را مسدود کرده است

  .گذاشته است
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  . تنھا بايد صدای ارباب آن را بشنويم» اطالعات جھانی«در دوران 

  ٢٠١٢بر و اکت٣٠مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  خارميانه: منطقه 

   ناتو–تحريف خبری، جنگ اياالت متحده : مضمون 

  ٢٠١٢ اکتبر ٣١/پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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