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  Domenico Losurdo-نوشتۀ دومينيکو لوسوردو

  توسط حميد محویترجمه 
  ٢٠١٣ سپتمبر ١٧

  صنعت دروغ پردازی و جنگ امپرياليستی

  

دست ه ردی که روزنامه بو ھمان ف» سوری ھا واقعا خيلی بدجنس ھستند«روی صفحۀ اول روزنامه نوشته شده ( 

به عبارت ديگر مصرف . »آنھا واقعا خيلی بدجنس ھستند، سوری ھا«دارد به فردی که در کنار او ايستاده می گويد 

  ) کنندگان رسانه ھای حاکم مطالب آنھا را با کمی پس و پيش کردن کلمات تکرار می کنند 

 نقطۀ ١٩٨٩صنعتی امپرياليسم، سال  -ر دستگاه نظامیدر تاريخ صنعت دروغ پردازی به عنوان جزء جدائی ناپذي 

چگونه بايد او را . نيکالی چائوشسکو ھنوز قدرت را به دست داردکه مانی زدر . عطف خاصی را می بينيم

  سرنگون کرد؟ 

تيميشوارا » قتل عام«مانی به شکل گسترده حجم فوق العاده ای گزارش و تصوير از زرسانه ھای غربی بين مردم 

ً منت   .ليس چائوشسکو صورت گرفته استو توسط پشر کردند و مدعی شدند که اين جنايت مشخصا
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  اجساد قطع عضو شده.١

، »جامعۀ نمايش«در کتاب )١( چه روی داده بود؟ حقيقت کدام است؟ به نقل از گی دوبور ولی در واقع در تيميشوارا

به شکل بسيار بارز و روشنی اين موضوع را مطرح کرده ) ٢(يکی از فيلسوفان برجستۀ ايتاليائی، جيورجيو آگامبن

  :است 

 سردخانه به سر می  ه بودند يا دربرای اولين بار در تاريخ بشريت، اجسادی را که به تازگی به خاک سپارده شد«

لم تلويزيون قتل عامی را يه سازی شکنجه در مقابل دوربين فبردند با عجله از خاک بيرون کشيده و بدن آنھا را با شب

ً . به نمايش گذاشتند که می بايستی به رژيم نوين قانونيت ببخشد  آنچه را که تمام جھان به عنوان حقيقت حقيقی مستقيما

 ديدگانشان روی صفحۀ تلويزيون می ديدند، يک دروغ محض، يک حقيقت ساختگی و تقلبی بود، و اگر چه در مقابل

 خودش را نشان می داد، با اين وجود نظام جھانی رسانه ھا آن ی به روشنترفند صحنه سازان در برخی موارد کامالً 

جز وھله ای از حرکت ه زی نيست برا به عنوان اصل بازشناسی کردند و آشکار شد که از اين پس حقيقت چي

بر اين اساس حقيقت و دروغ از يکديگر تفکيک ناپذير شده و نمايش تنھا به وسيلۀ نمايش حقانيت . ضروری دروغ

و به ھمان شکلی که گفته شد که پس از آشويتز انديشيدن : تيميشوارا، از اين نظر، آشويتز جامعۀ نمايش است . يافت

کن است، به ھمين گونه پس از تيميشوارا ناممکن است که بتوانيم مثل گذشته به صفحۀ و نوشتن مثل گذشته نامم

  ».تلويزيون نگاه کنيم

.  ھمان سالی است که جامعۀ نمايش به نمايش به عنوان يکی از فنون نظامی در سطح جھانی تحول يافت١٩٨٩سال 

با يک شعار » انقالب مخملی «١٩٨٩ نوامبر ١٧ در رومانی،) ٣(» انقالب چينه چيتا«چند ھفته پيش از کودتا يعنی 

  . پراگ را فتح می کرد» عشق و حقيقت«با الھام از گاندی 

ليس نسبت می داد، نقش ودر واقع، پخش گزارش تحريف شده ای بود که مرگ دانشجوئی را به مداخلۀ خشونت بار پ

ضايت خاطر، يک روزنامه نگار و رھبر اين واقعه موضوعی است که بيست سال بعد، با ر. ن کننده ای داشتيتعي

به عنوان عامل اصلی چنين تحريفی به دروغ خود اعتراف می کند، يعنی دروغی که ) ٤(اپوزيسيون، يان اوربن

  . موجب خشم عمومی شده و سقوط رژيمی را که در حال فروپاشی بود تسريع می سازد

، ١٩٨٧ جنوری ماه درنگ، دبير حزب کمونيست چين  ھو ياوبا١٩٨٩ اپريل ٨: واقعه ای مشابه در چين روی داد 

مرگ او در تظاھرات ميدان تيانانمين به . طی گردھمآئی دفتر سياسی سکتۀ قلبی کرد، و يک ھفتۀ بعد فوت کرد

اين مردسياسی . شعار نمادينه به عنوان دليل برای بی اعتباری نظام حاکم و ضرورت سرنگون سازی آن تبديل شد

  .ی تبديل شد که بايد سرنگون کنندبه قربانی سيستم

در ھر سه مورد، می بينيم که اختراع و افشای جنايت به ھدف تحريک خشم عمومی که تداوم جنبش براندازی به آن 

  . راه اندازی شده بود،نياز داشت
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سرخ کشوری که رژيم سوسياليستی با پيش رفت ارتش (اگر اين ستراتژی رسانه ای در چکسوالواکی و در رومانی 

رو شد، ولی اين ستراتژی در جمھوری خلق چين که از بطن انقالب ملی و اجتماعی ه با موفقيت روب) باال آمده بود

 و رقبای ءو اين شکست پی آمد تازه ای داشت، زيرا ابر قدرتی که تحمل رقبا. سر برآورده بود با شکست مواجه شد

 ھمچنان با تمام قدرت ئه اندازی کرد و اين جنگ رسانھی وسيعتری را رائپتانسيل خود را نداشت، جنگ رسانه 

  .تکوين يافت» آشويتز جامعۀ نمايش«با اين وجود مفھوم چرخش اوليۀ تاريخی در تيميشوارا به عنوان . ادامه دارد

  

  و مرغ سقا» خدماتی سازی نوزادان«.٢

مريکائی باشھامت روشن اگار يک روزنامه ن. ، نخستين جنگ خليج به وقوع پيوست١٩٩١دو سال بعد، در سال 

ی عظيمی که ئشکست رسانه «تحقق يافت يعنی » پيروزی پنتاگون در عرصۀ رسانه ھا«ساخت که به چه شکلی 

  )٢٢ و ٢٠٨، صفحۀ ١٩٩٢مک آرتور (راه اندازی کرده بود » اياالت متحده

ردمی را که ھنوز تحت تأثير زيرا می بايستی م. آسان نبود) و برای کاخ سفيد( وضعيت برای پنتاگون ١٩٩١سال 

بر اين اساس، به شکل گسترده امکانات . خاطرات جنگ ويتنام بودند به ضرورت جنگ ديگری متقاعد می کردند

و .  کاھش دادند،روزنامه نگاران را برای مصاحبۀ مستقيم با سربازان و يا وقايع نگارانی که در جبھه به سر می 

مانند دوران :  گزارشات را تحت نظر گرفته و می بايستی از فيلتر عبور کند عالوه بر اين تا حداکثر ممکن تمام

جنگ ويتنام، گزارشات مرتبط به بوی تعفن مرگ و خون ريزی، رنجھا و اشکھای مردم غير نظامی نبايد در خانه 

  .منعکس شود و راه پيدا کند) و شھروندان تمام جھان( مريکا اھای شھروندان اياالت متحدۀ 

چگونه عراق صدام حسين را ابليس نمائی : نظر نمی رسيد، چيز ديگری بود ه شکل اصلی که حل آن ساده بولی م

کنند، يعنی ھمان کشور و فردی که چند سال پيش از اين به دليل تجاوز به ايران در دوران انقالب اسالمی با 

رميانه صادر کند، وجھۀ ممتازی در  که می رفت تا انقالب خود را به خاو١٩٧٩مريکائی در سال اتمايالت ضد 

  .دست آورده بوده مريکائی ھا بااذھان 

گزارشات . يک بنگاه تبليغاتی اين مشکل را حل کرد و به شکل سخاوتمندانه ای نيز پاداش گرفت...و با اين وجود

ائی را که  و مدعی بود که سربازان عراقی گوش کويتی ھ اين بنگاه از کارھای سربازان عراقی روايت می کرد

 ٣١٢با بيرون آوردن «ولی اوج اين اردوی تبليغاتی در ماجرای بيمارستان تکوين يافت .  بريدند،مقاومت می کردند

مک (» سنگ فرش بيمارستان کويت سيتی که از سرما بميرندروی نوزاد از تخت خواب ھايشان و گذاردن آنھا 

  ).٥٤، صفحۀ ١٩٩٢آرتور 

ا را با شور و حرارت بی بديلی پی گيری کرد، و آن را در کنگره مطرح ساخت، رئيس جمھور بوش پسر اين ماجر

و رسمی ترين نشريات آن را بلعيدند، و اين ماجرا تا عفو بين الملل نيز پيش رفت، اين گزارش وحشتناک حتی قادر 

ام حسين ھيتلر عصر صد: بود که دقيقا تعداد قربانيان را اعالم کند و سرانجام موجب برانگيختن خشم عمومی شد 

نوين، جنگ عليه او نه تنھا ضروری شد بلکه فوريت پيدا کرد و آنھائی که در راه اندازی اين جنگ ترديد داشتند و 

 ساختگی و با مھارت بی اين گزارش البته کامالً . يا مخالف بودند به عنوان ھمکاران ھيتلر عصر نوين معرفی شدند

  .ه ھمين دليل نيز بنگاه تبليغاتی پول خوبی دريافت کردبديلی تھيه و منتشر شده بود، و ب

به مشروح روايت شده ( » خدماتی سازی نوزادان«اين صحنه در يکی از فصول کتاب نام برده در اينجا، با عنوان 

در آغاز عمليات جنگی تصوير يک مرغ سقا که در نفت بيرون زده از چاه ھای منفجره شده توسط عراق . است

ً . د را در تمام دنيا منتشر کردندغرق شده بو  اين خسارت زيست محيطی ؤول صدام مسحقيقت يا تحريف؟ آيا واقعا
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 ً  مرغ سقا در اين منطقه از جھان و در اين فصل يافت می شود؟ موج خشمی که با مھارت بوده است؟ و آيا واقعا

  .طراحی شده بود آخرين صفوف مقاومت خردورزان را نيز درھم شکست

  

   تقلبی، تروريسم خشم و به پا کردن آتش جنگتوليد.٣

عليه صربستان که نقش اصلی و متحد کنندۀ کشور . چند سال به گذشته بازگرديم، به سالی که يوگوسالوی تجزيه شد

گست ا. چند قومی را به عھده داشت، طی چند ماه پيش از بمباران ھای اصلی، موجی از بمباران رسانه ای آغاز شد

لمانی دربارۀ کشف گور عمومی واقع در اطراف راھووس در امريکائی و ديگری اامه نگار، يکی ، دو روزن١٩٩٨

 نفر از آنھا کودک بوده اند ٤٣٠ جسد از اھالی آلبانی که ٥٠٠ با  )در کشور کوزوو کنونی(منطقۀ جاکوويسا 

ولی اين . وباره منتشر شداين گزارش توسط نشريات غربی در ابعاد گسترده تری د. گزارشی تھيه و منتشر کردند

 ً   ).٦( تحريف شده است و ديدبانی اتحاديۀ اروپا نيز آن را ثابت کرده استگزارش تماما

 رسانه ھای اروپائی اذھان ١٩٩٩در آغاز سال . ولی چنين موردی صنعت دروغ پردازی را دچار بحران نساخت

ر برخی موارد اجساد قطع عضو شده، بمباران عمومی را با تصاوير اجساد روی ھم انباشت شده در قعر يک دره، د

قتل عام راچاک «: ولی . لبانی ھائی است که توسط صرب ھا به قتل رسيده انداکردند و مدعی شدند که اين اجساد 

وحشتناک است، با قطع عضو و سرھای بريده، صحنۀ مطلوبی برای تحريک خشم و انزجار اذھان عمومی در 

با اين وجود چيزی در مشخصات اين کشتار شگفت آميز است زيرا قطع عضو از . نظر می رسده سطح جھانی ب

ھمانگونه که جنگ بوسنی به ما می آموزد، افشای جنايات و قطع عضو، نشانه ھای [...] رسوم صرب ھا نيست 

لبانی ای چريک ھای شايد کار صرب ھا نبوده باشد ول[...] شکنجه، قطع سر، سالح تبليغاتی مناسب و رايجی است 

  )٧(».به قطع عضو مبادرت کرده باشند

يا شايد، اجساد قربانيان بی شماری باشند که به شکل مابعدی و دستکاری شده باشند تا ناتو بتواند کشوری را که 

  .ھدف گرفته پيش از آغاز بمباران به چنين جنايت جنون آميزی متھم سازد

چند سال پش از اين، بمباران بازار . ی نبودئاوج اردوی تحريف رسانه با اين وجود صحنه پردازی راچاک تنھا 

کوريره دال [امروز، حتی در .  تا در مقام ساحت اخالقی اين جنايت صرب ھا را تنبيه کند دادسارايوو به ناتو اجازه

  .»اين بمب پدرانۀ ترديدآميز بود که به مداخلۀ ناتو دامن زد«می توانيم بخوانيم که ] سرا

ديد چاپی که جنظر می رسد، ته  به نوعی تجديد چاپ تيميشوارا ب  چنين پيشينه ای، صحنه پردازی قتل عام راچاکبا

 ١٩٩٠فيلسوف برجسته که سال . و با اين وجود، اين مورد با موفقيت انجام شد. چندين سال به طول انجاميد

ه صف سرايندگان  کرده بود، پنح سال بعد بءافشاکه در تيموشوارا به وقوع پيوسته بود را » آشويتز جامعۀ نمايش«

لغزش طبقۀ رھبران کمونيست در نژادپرستی «ور و حرارت گفتار مانيکئيست را ترجيح داد حاکم پيوست و باش

حقيقت از « پس از تحليل بارز تراژدی تفکيک ناپذيری  ).٨(» )مانند صربستان، با برنامۀ تصفيۀ قومی(افراطی 

سريع سرانجام تبليغات جنگی را  جامعۀ نمايش جيورجيو آگامبن به شکل ناخواسته خيلی ھار چوبچدر » دروغ

له ای از جريان ھبه و « يد می کند که توسط رسانه ھای نظام جھانی منتشر می شود، پس از افشای تنزل حقيقتئتأ

  .توسط جامعۀ نمايش» ضروری دروغ

يش از تيميشوارا ما را به نخستين جنگ خليج ھدايت می از سوی ديگر، يکی از عناصر جنگ عليه يوگوسالوی، ب

لوی صحنه نشان دھد، و مردی است که دوست ندارد خودش راجميلوسويچ «: و اين نقش روابط عمومی است . کند

گويا با نخستين نشانه ھای اضمحالل يوگوسالوی، . در برابر جمعيت سخنرانی کند، از تبليغات اجتناب می کرد
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 برای کويت کار می کرد به ھدف عرضۀ ١٩٩١ روابط عمومی که طی سال ، شرکت)٩(ين شرکت رودر و ف

 توسط کروآسی، توسط مسلمانان کاالھای خدماتی به او مراجعه کردند، ولی ميلوسويچ آنھا را رد کرد ولی فوراً 

از آنھا پشتيبانی کنند  ميليون دالر در سال به خدمت گرفته شدند تا ١٧ کوزووو به ازای یلبانی ھاابوسنی و توسط 

    .اين شرکت کار تبليغاتی بسيار مؤثری برای آنھا انجام داد. و تصاوير اين سه گروه را منتشر سازند

ما توانستيم صرب : فين شرکت روابط عمومی، طی مصاحبه ای اظھار داشت که -و-، مدير رودر)١٠(جيمز ھارف

ما حرفه [...]  و آنھا را در انطباق ھويتی با يکديگر قراردھيم در اذھان عمومی با يکديگر تداعی ساختهرا و نازی 

  )١١(» به ما حقوق می دھند که درس اخالق بدھيم. ما يک کار داريم و آن را انجام می دھيم. ی ھستيمئ

 کولين ، وزير امور خارجۀ اياالت متحده٢٠٠٣ بروریدر نخستين روزھای ف: حال به جنگ دوم خليج بازگرديم 

يميائی و بيولوژيک کآزمايشگاه ھای متحرک توليد سالح ه شورای امنيت سازمان ملل متحد تصاويری از پاول، ب

نه تنھا صدام : مدتی بعد، نخست وزير انگلستان، تونی بلر فتيله را باال کشيد . نشان داد که عراق در اختيار دارد

و دوباره . » دقيقه٤٥ظرف «آن را به کار ببرد حسين اين سالح ھا را در اختيار دارد بلکه طرحی تدارک ديده تا 

د، به ونمايش، حتی بيش از آن که مقدمه ای برای جنگ باشد، با فراخوان عليه دشمن نوع بشری که بايد از بين بر

  .مفھوم نخستين حرکت جنگی بود

ازی رھبر عراق بی اعتبار س«برای . ولی انبار مھمات صنعت دروغ پردازی در عمل اغراق آميز تر از اين است

ی منتشر کرد که طی آن صدام حسين ھمجنس باز ئيک پروندۀ ويدئو«سازمان سيا » اقدر اذھان عمومی مردم عر

ويدئو می بايستی ديکتاتور عراقی را در حال آميزش جنسی با يک پسر جوان نشان دھد، پردازش . معرفی می شد

  .»م برداری شده استلده شده بود که گوئی مخفيانه فصحنه به شکلی تدارک دي

صنعت دروغ پردازی پنتاگون طرحی را پيشبينی کرده بود که مبنی بر آن می بايستی برنامۀ خبری تلويزيونی 

   عراق به شکل ناگھانی متوقف شود و گزارش تخيلی فوق العاده اعالم کند که صدام از قدرت کناره گيری کرده و

  .»دست گرفته استه پسر مخوف او قدرت را ب

با تمام وجوه دھشتناک آن نشان داده شود و محکوم گردد، نيکی می بايستی در اوج شکوفائی  ر می بايستی پليدی اگ

  .بدرخشد

به طور مشخص دوبار نيرو پياده . ، نيروی دريائی اياالت متحده در سواحل موگاديشو نيرو پياده کرد١٩٩٢دسامبر 

بايد به تمام جھانيان نشان می دادند که . تالل در لوژيستيک نبودکرد و تکرار عمليات به دليل مشکالت نظامی يا اخ

 سومالی که در فقر و  است که اميد و لبخند را به مردمبدنۀ خبرگان نظامی، نيروی دريائی يک سازمان نيکوکار

استی تکرار عمليات پياده شدن در سواحل موگاديشو به دليل جبران ک.  بازگردانده است،گرسنگی به سر می بردند

يکی از روزنامه نگاران در اين مورد . ھای صحنه پرداختی و نمايشی برای پاسخگوئی به نيازھای تبليغاتی آن بود

  :می گويد 

ديپلماتيک ) شو(تمام آنچه که در سومالی در شرف تکوين است و در ھفته ھای آينده روی خواھد داد يک نمايش «

ً [...] موکاديشو در شب عجيب و غريب [...] چيز بيشتری نيست   آغاز دوران نوينی در تاريخ سياست و جنگ واقعا

لم برداری شده بلکه عملياتی است  نظامی است که نه تنھا مستقيما فنخستين عمليات» عمليات اميد«نام کد . شده است

  ). (*)١٢(»از پيش مانند يک شوی تلويزيونی طراحی و سازمان دھی شده استکه 
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فرجام (در فاصلۀ چند سال از نمايش خباثت . ه ای با تيميشوارا قابل بررسی می باشدموگاديشو در پيوند حلق

امپراتوری اياالت متحده که از جنگ سرد پيروزمندانه بيرون (که نيکی جايگزين آن می شود ) فروپاشی کمونيسم

  .نمايش و موفقيت آن از اين پس آشکار است/عناصر جنگ). می آيد
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