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بوشبدجنس

من یک بار هم آن روی سخت و تا حدودی شیطانی رئیس جمهوری بوش را در
یک صبح سرد زمستانی دیدم ،در حالی که شهر از بارش برف تازه سفیدپوش
صبح یخی ،بوش در اتاق بیضی و در کنار ساعت قدیمی و بلند،
شده بود .در آن ِ
معروف به ســاعت پدربزرگ روی یک صندلی راحتی نشســته بود و پشتش به
شــومینه بــود .ظاهراً رئیس جمهــوری قرار بود با بالگرد مخصوص موســوم به
«مارین یک» جایی برود و مثل همیشــه خبرنگاران و گزارشــگران زیادی بیرون
ساختمان و نزدیک باغ ُرز منتظر بودند تا عزیمت رئیس جمهوری را ثبت کنند.
همیــن کــه شــروع کردم بــه صحبت دربــاره یــک پرونده تروریســتی تــا رئیس
جمهــوری را در جریــان قــرار دهم ،میتوانســتم صــدای نزدیک شــدن بالگرد
را بشــنوم .صــدای بالگرد لحظــه به لحظه نزدیکتــر و بلندتر میشــد .رئیس
جمهوری با صورت خشک و جدی دستش را باال آورد و گفت« :یک دقیقه صبر
کن جیم».
رئیــس جمهوری در حالی که دســتش همچنان به نشــانه حرف نــزدن من باال
بود ،کمی روی صندلی خود چرخید و نگاهش را به سمت خیابان ساوت الون،
جایی که لشــکر خبرنگاران جمع شــده بودند ،دوخت .من هم برگشــتم و نگاه
رئیــس جمهوری را در تماشــای فرود بالگرد تعقیب کــردم و دیدم که پرههای
آن برفهــای روی زمیــن را بلند کــرد و با ایجاد یک کوالک ســفید ،برفها را به
خبرنگاران منتظر پاشــید .برخی از آنها شــبیه آدم برفی شــده بودند ،آدم
روی
ِ
برفیهایخجالتزده.
بوش بدون کوچکترین تغییری در چهرهاش ،دستش را پایین آورد و رو به من
گفتُ :
«خب ،ادامه بده ».بوش شــاید یک رگه باریکی از بدجنســی داشــت – او
بهوضوح از تماشای این صحنه ل ّذت میبرد – اما او میفهمید که شوخطبعی
برای کارهای پرفشــار و پراسترســی کــه ما انجــام میدادیم ،ضروری اســت .ما
میتوانســتیم در یک لحظه با جدیتی کشــنده درباره تروریسم صحبت کنیم و
لحظهای بعد اتاق بیضی را پر از خنده کنیم .این تنها راه ادامه این کار دشوار بود.
بهطور عمدی کمی شادی و خنده تزریق کنیم.
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تجلی یک ایدهآل

عمران خان نخستوزیر پاکستان شد
اخـــــبار

عمــران خــان ،بازیکــن ســابق مقبــول تیــم کریکــت پاکســتان
و سیاســتمدار امــروز محبــوب ایــن کشــور ،عصــر دیروز بــا رأی
نمایندگان پارلمان ،به طور رســمی بهعنوان نخستوزیر کشور

خود انتخاب شد.
بهگزارش «ایران» بهنقل از ســایت شــبکه خبری بیبیســی ،عمران خان که حزب
تحریــک انصاف ،بهرهبری او در انتخابات پارلمانی پاکســتان صاحب  158کرســی
شــدهبود ،برای نشســتن بر کرســی نخســتوزیری این کشــور نیازمند ائتالف و رأی
احزاب کوچکتر در مقابل حزب نواز بود .او هفته گذشته دراین ائتالفها موفق شد
و دیروز پس از دو دهه که از ورود او به عرصه سیاست میگذرد ،بهکاخ نخستوزیری
پاکســتان راه یافت .عمــران خان امروز ســوگند ریاســتجمهوری را ادا خواهد کرد.
بنا بر این گزارش ،عمران خان  65ســاله که وعده پاکســتانی جدید را به مردم داده
اســت ،کشــوری را به میراث میبرد که از بحران اقتصادی شدیدی که رو به افزایش
دارد ،رنج میبرد .عمران خان پیش از پیروزی وعده دادهبود ،اگر در انتخابات پیروز
شود ،توان خود را بر اقتصاد پاکستان متمرکز خواهد کرد .ارزش روپیه ،پول پاکستان
نســبت به سال گذشته کاهش محسوسی داشتهاست و در مقابل تورم در این کشور
بیداد میکند .صادرات پاکســتان بهدلیــل وجود رقبای منطقهای همچون چین که
همان محصوالت را با بهایی کمتر عرضه میکنند ،وضعیتی بیمارگونه یافتهاست.
بههمیــن دلیــل کارشناســان میگوینــد دولــت جدید پاکســتان برای حل مشــکل
اقتصادی خود چارهای جز روی آوردن به صندوق بینالمللی پول و وام گرفتن از آن
نخواهد داشت .اگر این اتفاق رخ دهد ،این دومین بار از سال  2013به این سو خواهد
بود که پاکستان از صندوق بینالمللی پول ،وام دریافت میکند .عمران خان به جز
مسائل اقتصادی با چند مشکل سیاسی نیز روبهرو است .مناقشات چند دههای بین
هند و پاکستان ،در چند دهه اخیر کشتههای بسیاری به جا گذاشتهاست .عمران خان
وعده داده ،وارد مذاکراتی جدی با هند شــود تا مسأله ارضی بین دو کشور مجهز به
سالحهای هستهای برطرف شود .نخستوزیر جدید پاکستان که قرار است ،بهعنوان
اولین ســفر خارجیاش بزودی به ایران ســفر کند ،اعالم کرده قصد دارد ،به بحران
روابط کشورش با دولت امریکا نیز پایان دهد.

حمله تروریستی مرگبار در کابل

خبرنگار

نیوزویک(امریکا):

ویک(امریکا):

فارین افرز (امریکا):

از ســال  1980تاکنون حدود  59هزار کشــاورز
هندی بهدلیل فقر خودکشــی کردهاند .تنها
در چنــد مــاه اخیــر شــمار کشــاورزانی که به
دهلینو رفتهاند تا بستههای کمکی دولت را
دریافت کنند ،به بیش از یک هزار نفر رسیده
اســت امــا اغلب آنها دســت خالی به شــهر
خودبازگشتهاند.

تا انتخابات میاندورهای امریکا نزدیک به سه
ماه باقی مانده است و رسانههای امریکایی و
مردم این کشور نگران وقوع رخدادی مشابه
انتخابات ریاســت جمهوری  2016و دخالت
احتمالی روسیه در انتخابات هستند« .ویک»
هشدار داده اســت این رخداد میتواند تکرار
شود.

بــه مدت  5دهه امریکا پادشــاهی اینترنت را
در دســت داشت .اما اکنون چین گوی رقابت
را از امریــکا ربوده و نه تنها در فضای اینترنت
پیشــتاز اســت که رئیس جمهوری این کشــور
نیــز خبــر داده طرحهایی در دســت دارند که
این کشــور را به ابرقدرت فضای مجازی بدل
یسازد.
م 

قیام رسانهها علیه ترامپ

بیش از  350روزنامه امریکایی سرمقاله خود را به نقض آزادی بیان توسط رئیسجمهوری این کشور اختصاص دادند
بوستونگلوب(امریکا)

ëëروزنامهنگاردشمنمردمنیست
هســته اصلی سیاســتهای ترامــپ روی
آســیب رســاندن بر آزادی مطبوعــات بنا
شــده اســت .رئیــس جمهــوری ترامــپ
روزنامهنــگاران را نــه بهعنــوان شــهروند
امریکایی بلکه بهعنوان «دشــمن مردم»
خطاب میکند .این عبارت اثرات و عواقب
بدی دارد .جایگزینی یک رسانه آزاد با یک
رسانه دولتی همیشــه اولین کار رژیمهای
فاســد و دیکتاتور اســت .ما امروز در امریکا
رئیسجمهوری داریم که بهســادگی طرز
فکــری را ایجاد کرده که هر رســانهای را که
از او انتقــاد کنــد و دروغهایش را باور نکند،
دشــمن مــردم خطــاب میکنــد .امــروزه
اوضاع روزنامهنگاری در هیچ جای جهان
مقبــول نیســت .از آنــکارا گرفته تا مســکو،
از بانکــوک تــا بغــداد ،از آالســکا تــا پکــن
روزنامهنــگاران بــا خطر و تهدید دســت و
پنجه نرم میکنند .در چنین فضایی است
که اهمیت اتحاد و انســجام بدنه رسانهها
با یکدیگر بیش از پیــش اهمیت مییابد.
مطبوعات الزمه جامعه آزاد است زیرا به
سادگی به سیاستمداران اعتماد نمیکند
و هــر ابهــام و پرسشــی را بــا کنجــکاوی
دنبــال میکنــد .تصادفی نیســت کــه این
رئیسجمهــوری کــه ارتباطــات مالیاش
مشــکوک و الگــوی رفتــاریاش سرشــار از
ســوءظن اســت ،بشــدت در حــال ارعــاب
روزنامهنگاراناست.

فحشهاییراکهشنیدهبودتوئیتکرد.ایناحساسامنیتنهفقطبهلحاظامنیتروحی
کهحتیشاملامنیتفیزیکینیزمیشود.درماهژانویهپلیسامریکامردیرادستگیرکرد،
که تلفنی کارکنان ســیانان را بهخاطر «اخبار جعلی» تهدید کرد ه بود .در ماه جوالی (تیر
ماه)نیزســالزبرگر،ناشرنیویورکتایمزدردیداریخصوصیباترامپبهاوهشداردادهبود
کهادبیاتیکهعلیهرســانههااســتفادهمیکند،باعثافزایشخشونتهایفیزیکیعلیه
خبرنگارانخواهدشــد.نگرانیکهاومطرحکرد،چندانپربیراهنبود.درهمانایامدیداراو
باترامپحملهمسلحانهعلیهروزنامه«کاپیتالگازت»درشهرآناپولیسدرایالتمریلند
امریکاصورتگرفتکه 5کشــتهودوزخمیبرجاگذاشــتوالبتهدرســال 2015درســت
اندکیپیشازآنکهترامپبهکاخســفیدراهیابدنیز 2خبرنگاردرویرجینیاکشــتهشدندکه
آنحادثهنیزبهســخنرانیهایضدرســانهایترامپارتباطدادهشد.ایناحساسناامنی
باعث شدهاست ،رسانههای امریکایی که زمانی به آزادی بیان خود میبالیدند ،حاال رو به
خودسانسورینسبیبیاورند.چیزیکهباعثشدهاست،رتبهآزادیبیانامریکابادوامتیاز
کاهش ،از بین 180کشــور به 45برسد .خودسانســوری روز پنجشنبه نمودی عینی داشت.
بیشاز 350روزنامهسرمقالهخودرابهخطراتحملهبهآزادیبیاناختصاصدادهبودند،
امابدونذکرنامدونالدترامپ.همهآنهاهشداردادهبودند«،کسی»کهبهآزادیبیانحمله
میکند،بنیاندیکتاتوریرانهادهاســت.زبانتلخترامپعلیهرسانههادرامریکاباعث
شدهاست،زیدرعدحسین،کمیسیونرحقوقبشرسازمانمللدربارهحملهبهرسانههااز
سویرئیسجمهوریامریکاهشداردادهوآنرامصداقنقضحقوقبشرنهفقطدرقبال
خبرنگارانامریکاییکههمهخبرنگارانجهانبخواند.

دونالدترامپ 20ماهاست،رسانههارا«دشمنمردم»میخواند
فرحناز دهقی اما آنان در جنبشــی که نام آن را «دشــمن هیچکــس» نهادهاند،
خبرنگار خــود را مدافعــان آزادی بیان و دموکراســی نامیدهاند .جنبشــی
که هفته پیــش با فراخوان روزنامه «بوســتون گلــوب» برای اختصاص دادن ســرمقاله
روز16آگوســتروزنامههــابــهموضوعی ضــدترامپشــکلگرفتوروزپنجشــنبهبا
حضور بیش از 350روزنامه این کشــور و حتــی روزنامههای جهانی همچون «گاردین»
چاپ انگلیــس در این جنبش رســانهای خودنمایی کرد .ضربه ایــن جنبش چنان برای
رئیسجمهوری امریکا ســهمگین بود که اینبار در توئیتی رســانهها را «حزب مخالف»
خواند.بهگزارش«ایران»،اختالفرسانههاباترامپرویدادجدیدینیست.ازدهه1990
کهترامپاولینتمایالتخودرابراینامزدیدرانتخاباتریاستجمهوریامریکانشان
داد،تاکنونرسانههاهرگزرویخوشیبهاونشانندادند.همانطورکهاونیزپسازنشستن
پشت میز ریاســتجمهوری امریکا سر ناســازگاری را با رسانهها گذاشــت .آمارها نشان
میدهداو 281باردرتوئیتهایخودازکلمه«اخبارجعلی»اســتفادهکردهتارسانههارا
دروغگو بنامد .به گزارش «ایران» به نقل از ســایت شبکه خبری «بیبیسی» این تهاجم
کالمی بیســابقه یک رئیسجمهوری امریکا علیه رسانهها باعث شدهاســت ،بسیاری از
روزنامهنگارانامریکاییدربارهشــغلخوداحســاسامنیتنداشتهباشند.درماهجوالی
یعنیکمتــرازیکماهپیشترامپدریکیازســخنرانیهایخوددرجمــعهوادارانشدر
فلوریدا از آنان خواست به خبرنگارانی که در حال پوشش این واقعه هستند ،فحش دهند
و ناسزا بگویند .جیم آکوستا ،خبرنگار ســیانان که در این سخنرانی حضور داشت ،فیلم

دیلیهرالد(امریکا)

ëëدفاعازمتمماولقانوناساسیامریکا
روزی مــا در یکــی از ســرمقالههایمان در
ســال  2016نوشــتیم« :چــرا مــا از تهدیــد
و خطرهــای آزادی مطبوعــات ســخن
میگوییــم؟ چــرا الزم اســت در ایــن بــاره
ســخن بگوییم؟ چرا با صدای بلند در این
بــاره ســخن میگوییــم؟ چون به ســادگی
این اصل در خطر اســت .تضعیف رســانه
یعنــی تضعیــف دموکراســی .یعنــی بــه
سیاســتمداران اجــازه داده میشــود که به
ســادگی حقایــق را پنهــان کنند زیــرا دیگر
حقیقــت معنــی نــدارد .یعنی بــه احزاب
اجازه داده شود که بگویند تمام دروغهایم
را بــاور کن زیــرا به ایدئولوژیام بــاور داری.
یعنــی بــه قدرتمــداران اجــازه داده شــود
که بگویند مشــکل از من نیســت ،مشــکل
از کســی اســت کــه این خبــر را فــاش کرده
است ».این جمالت شبیه همان چیزهایی
نیست که طی یک سال و نیم اخیر از زبان
رئیسجمهوریامریکاشنیدهاید؟آیاوقت
آن نرسیده تمام قدر پشت رسانه بایستیم
تا از متمم قانون اساســی کشــورمان که به
آزادی بیــان و آزادی مطبوعــات مرتبــط
اســت ،دفــاع کــرده باشــیم؟ ترامپ مــا را
خطــری برای امنیت ملی امریکا میداند.
امــا ما معتقدیــم او خطر اســت .همچون
استالین ،لنین ،هیتلر و سایر دیکتاتورها که
بــا تکیه بر ناآگاهی و رمز و رازهای پنهان از
مردم به عمر قدرت خود افزودند.

هاردویک گازت (امریکا)

ëëاخبارواقعاًکذب!
بــه ابتــکار عمــل بوســتون گلــوب،
روزنامهنــگاران بیــش از  300رســانه
دست بهدســت یکدیگر دادهاند تا رئیس
جمهوری ترامپ را ســر جایش بنشانند!
او  17فوریه سال گذشته در توئیتر نوشت:
«رســانههای خبــری تقلبــی نــه دشــمن
من ،بلکه دشــمن مردم امریکا هستند»
تــا خبــر از ایــن بدهد کــه فصل تــازهای از
ســرکوب رســانه و مطبوعــات در امریــکا
آغــاز شــده اســت .اگرچــه کامالً درســت
اســت کــه اخبــار تقلبــی تهدیــدی جدی
علیه مردم و امنیت یک کشــور محسوب
میشــود ،اما او نمیتواند به صرف اینکه
روزنامــه و تلویزیونــی کــه از او و کارهایش

انتقاد میکند ،بخشــی از تشــکیالت اخبار
کذب و دشــمن مردم امریکا است .رسانه
آزاد اســاس دموکراسی امریکاست .این را
متمم اول قانون اساسی امریکا به وضوح
بیــان کرده اســت .پس چــرا اوضــاع امروز
مطبوعات ما چنین است؟ آیا علت آن در
ضعف دموکراســی ما نیست؟ در انتخاب
و گزینــش کســی که حتی در نشســتهای
تبلیغاتی و ســخنرانیهای انتخاباتیاش
هــم تــاب انتقــاد و صــدای مخالــف را
نداشت و بارها به تمسخر روزنامهنگاران و
پرسشهایشاندستزد.

نیویورکتایمز(امریکا)

ëëرسانه آزاد به شما نیاز دارد!
در  1787سالی که قانون اساسی ایجاد شد،
توماس جفرسون ،نویسنده اصلی اعالمیه
اســتقالل ایاالت متحــده امریکا و ســومین
رئیسجمهوری این کشور ،خطاب به یکی
از دوســتانش نوشــت« :اگر این تصمیم به
من واگذار شــود که آیا مــا باید دولتی بدون
روزنامه داشــته باشــیم یا روزنامهای بدون
دولــت ،بــدون لحظــهای درنــگ دومــی را
انتخــاب میکنــم ».او ایــن نامــه را قبــل از
رئیس جمهوری شــدنش نوشــته بــود .اما
 25سال بعد ،پس از آنکه به کاخ سفید راه

میکنــد ،هیــچ تعجبــی نــدارد که بــزودی
خبــر اعمال تعرفــه و افزایش قیمت کاغذ
و محدودیتهــای تــازه روزنامههــا ،روی
تمام رسانههای جهان منتشر شود .دولت
ترامپ این روزها دستش حسابی با اعمال
تعرفههــای تنبیهی علیه کشــورهای دیگر
گرم است؛ آنچنان که کشور ما را درگیر یک
جنــگ تجاری تمــام عیار کرده اســت .یک
ســال و نیم از دوران سیاه ریاستجمهوری
ترامــپ گذشــته و کســی را نمیتــوان پیــدا
کــرد که سیاســتهای خصمانــهاش علیه
دموکراســی و مطبوعــات آزاد را نفهمیــده
باشد .حاال همه میدانند بزرگترین دشمن
متمم اول قانون اساسی امریکا ،این رئیس
جمهوری تاجر اســت .ما اعضای تحریریه
اگزمینر،مثلتمامهمکارانخودباورداریم
که امروز مطبوعات در خطر اســت و هدف
حمالتخصمانهایقرارگرفتهاست.

پیدا کرد ،تغییراتی در اندیشهاش به وجود
آمد و با روزنامهها روابطش شــکرآب شــد.
این تغییر قابل درک اســت .گــزارش دادن
اخبار در جامعــهای آزاد ،منجر به درگیری
میشود .همیشــه جامعه آگاه به ریشهکن
کردن فســاد برمیخیزد و باعث گســترش
آزادی و عدالــت میشــود .یک بار در ســال
 1964دادگاهی عالی گفته بود که «مباحثه
عمومی یک وظیفه سیاسی است ».به جز
روزنامهوخبرنگارچهچیزوشخصدیگری
میتواند جریانســاز ایــن مباحثه عمومی
شــود؟ ما اعضای تحریریــه نیویویکتایمز
هم بــه دعــوت بوســتون گالب آری گفتیم
تــا بــا هفتهنامههــا ،روزنامههــای محلــی،
روزنامههــای متــرو و ...متحــد شــویم .اگــر
حق اشتراک هیچ روزنامه محلی را ندارید
همین امروز دست به کار شوید .آنجا که فکر
میکنیــد روزنامــهای کارش را خوب انجام
میدهد،تشویقوحمایتشکنید.

گاردین(انگلیس)

ëëازصداقتگفتنبرایقدرت
اگرچــه آزادی مطبوعــات دســتپرورده
امریــکا نیســت اما ملیتهایی هســتند که
اهمیت اســتقالل مطبوعاتشــان در تاریخ
طوالنــی مطبوعــات اثرگــذار و جریانســاز
بوده است .اما اکنون رسم امریکایی احترام

اگزمینر(امریکا)

ëëمراقب اعمال تعرفــه روی روزنامهها
باشیم!
بــا اخبار عجیــب و غریبی که ایــن روزها هر
دم گــوش و چشــم مــا را به خود مشــغول

قائــل شــدن بــرای حقیقــت و راســتگویی
تحت خطر و تهدید اســت .دونالد ترامپ
نخســتین رئیسجمهوری امریکا نیســت
که آزادی مطبوعات را نشــانه گرفته است.
اما نخستین کســی است که سیاستهایی
مــداوم و حسابشــده بــرای تضعیــف،
محکومیــت و حتــی تهدیــد کــردن کار
مطبوعاتیدرنظرگرفتهاست.سوءاستفاده
روزافــزون آقای ترامپ از مطبوعات اکنون
مسأله تازهای نیســت .او مکرراً مطبوعات
را «دشــمن مردم» مینامــد .بارها و بارها
مطبوعــات را بــه ســاخت و ترویــج «اخبار
تقلبــی» متهم کــرده اســت و دربارهشــان
از لفــظ «منزجرکننــده» اســتفاده میکند.
اخیــراً هــم کــه مطبوعــات را «خطرناک و
مغــرض» نامیــده کــه میتواننــد «باعث
وقــوع جنــگ» شــوند .او روزنامهنــگاران را
«پستترین انسانها» میداند و هر بار که
فرصتی دســت داده از تمسخر و توهین به
آنها دریغ نکرده است .جیمز کومی رئیس
ســابق افبــیآی فــاش کــرد که ترامــپ از
او خواســته بــود کــه شــرایط زندانــی کردن
روزنامهنــگاران را تســهیل کنــد تــا راه را بر
افشــای حقیقت و انتقاد علیه خود ببندد.
در میان تمام رســانههای جهــان ،او چهار
ســازمان خبــری را دشــمن قســم خــورده
خود میداند :سیانان ،اماسانبیسی و

آیا دونالد ترامپ باید رسانههای جریان اصلی همچون سیانان ،واشنگتن پست و نیویورک تایمز را تعطیل کند؟
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شمار کشتههای حمله انتحاری عصر چهارشنبه به یک مرکز آموزشی در شهر
کابل پایتخت افغانستان به  48نفر رسید و آمار زخمیها نیز  67نفر اعالم شد.
بهگــزارش ایرنــا ،حوالی ســاعت  16صــدای انفجــاری قوی از منطقه «دشــت
برچــی» در غــرب کابــل مربوط به حوزه هجدهم این شــهر شــنیده شــد که در
همان دقایق نخست مشخص شد علت آن حمله عامل انتحاری به یک مرکز
آموزشــی اســت.گروه طالبان با صدور اطالعیهای خــود را از این حمله تبرئه و
اعالم کرد که هیچ مسئولیتی در این حمله انتحاری نداشته است.

شقایق امیری

AP

اگــر قــرار بــه رفتن بنــن بــود ،این امــر همچنین ممکــن بود باعــث شــود در حزب
جمهوریخواه هم که از قبل دچار اختالف شــده بود ،شــکافی عمده ایجاد کند .قبل
از انتخابات ،یک تئوری این بود که ترامپ شکست خورده 35 ،درصد رأی تلخ خود
را برمی دارد و از اقلیت معاندی استفاده میکند .اکنون تئوری هشداردهنده این بود
که همانطور که کوشنر سعی میکند پدرزن خود را به نوعی راکفلر دوران قدیم که
ترامــپ در رؤیای هرچند نامحتمل آن بود ،تبدیل کند (مرکز راکفلر الهام بخش او
در نامگذاری بنگاه معامالت امالک خودش بود) ،بنن هم میتواند با بخش بزرگی
از آن  35درصد در دور دوم انتخابات شــرکت کند .این تهدید شبکه برایتبارت بود.
سازمان برایتبارت همچنان تحت کنترل خانواده مرسر بود و در هر لحظه ممکن بود
به دست استیو بنن بیفتد .و اکنون با تبدیل یک شبه بنن به نابغه سیاسی و آفریننده
سلطان و پیروزی جناح راست افراطی ،برایتبارت به شکل بالقوهای بسیار مقتدرتر از
پیش شده بود .پیروزی ترامپ از برخی جهات ابزار نابود کردن خودش را در اختیار
خانواده مرسر گذاشت .با خطیرتر شدن اوضاع و شدت فشارها و صفبندی جنگ
طلبانهجریاناصلیرسانههاوبخشاداریقدیمیکاخسفیدعلیهترامپ،قطعاًاو
به جناح راست افراطی با پشتیبانی مرسر برای دفاع از خودش نیاز داشت .گذشته از
هر چیز ،بدون آنها ترامپ چه بود؟
با افزایش فشارها ،بنن – که تاکنون در احترام به دونالد ترامپ بهعنوان تجلی ایده
آل ترامپیســم (و بننیســم) کامالً مقید بود و ســختگیرانه ،بهعنوان دستیار و حامی
یک اســتعداد سیاســی تکرو باقی مانده بود – شــروع به شکســتن و فروریختن کرد.
همانطور که تقریباً همــه افرادی که با ترامپ کار کرده بودند تصدیق میکردند ،با
وجود آنچه شما امیدوار بودید باشد ،ترامپ ،ترامپ بود – و بدون استثنا نسبت به
همه افراد دور و بر خود ترشرو بود.
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نیویورکتایمزوواشنگتنپست؛کهبارهادر
مــأ عام آنها را به باد انتقاد و تهدید گرفته
است .شــایان ذکر است وظیفه مطبوعات
مراقبــت از امریکا در برابر ترامپ نیســت.
وظیفه رسانه ،گزارش ،افشاگری ،تحلیل و
باال زدن گوشــههای فــرش از روی غبارها و
آلودگیهاست .گاردین در این مسیر همراه
رسانههایامریکاست.

الدیاریو(بولیوی)

ëëدفاعازآزادیمطبوعات
آزادی بیان ،دوســت و متحد مردم است.
توانایــی آگاهــی یافتــن و آگاهــی دادن
از اســاس یــک دموکراســی ســالم اســت
و روزنامهنــگاری قدرتمنــد و مســتقل
از ضرورتهــای آن .در ایــن زمانــه کــه
مطبوعــات و روزنامهنــگاران بــا انــواع
تهدیدها مواجهند ،ضربهای هرچند آرام
به پیکره آن میتواند منجر به فلج شــدن
قســمتی شــود .مأموریــت رســانه تولید و
انتقــال خبر اســت .بــا اتهام ترویــج اخبار
کــذب نمیتوانــد مانع جریان آگاهســازی
شد .دشمنی با خبرنگاران یعنی حمایت
از راهبــرد دروغ و فســاد و بــدا بــه حــال
جامعــهای کــه در دو قطبــی قــدرت و
رســانه گیر بیفتد .روزنامهنگاران امریکای
التیــن بخوبــی بــا چالشهــا و مصائــب
روزنامهنــگاری آگاهند؛ از تهدیــد و ارعاب
سیاســتمداران گرفتــه تا خودسانســوری.
رسانههای نوشتاری درگیر بحران عمیقی
شدهاند که میتوان عواقبش را در جوامع
مختلــف بــه وضــوح دید .امــروزه بســیار
ضــروری اســت کــه شــهروندان آگاهتــر از
همیشــه از رســانههای ملی و محلی خود
حمایــت کننــد ،مشــترک آنهــا شــوند و
تولیداتشــان را بخرند و هر جا که الزم شد
بــرای حمایــت از آنهــا در برابــر ســرکوب
بایســتند .آگاهــی بهــا دارد و نبایــد اجــازه
بدهیم در این مسیر پر سنگالخ روزنامهها
تنهــا باشــند .یــک دموکراســی موفــق بر
اســاس مردم آگاه و هوشمند بنا میشود.
مردمــی کــه آنقــدر از روزنامههــای غنــی
تغذیه میشــوند که بخوبــی میتوانند در
جهت منافع خود ،دوستان و خانوادهشان
تصمیم بگیرند .بــرای چنین چیزی الزم
استپایههایمطبوعاتمستحکمشودو
قدرت برای ترویج زور و احتماالًفساد خود
دست به سرکوب آنها نزند.

تلگراف(انگلیس)

ëëآقایترامپ!مادشمنمردمنیستیم!
تاکنــون هیــچ رئیسجمهــوری امریکا یا
هیچیک از اعضای شــورای شهرها نبوده
کــه از انعــکاس اخبارشــان در رســانهها
کامــاً خوشــنود و راضــی باشــد .امــا این
تنهــا آقــای دونالــد ترامپ اســت کــه به
خود اجــازه داده اینچنین بر مطبوعات و
رسانهها بتازد .او میگوید« :این آدمهای
بیمار و بشــدت دروغگو» در «رسانههای
تقلبــی» مشــغول تولیــد اخبــار کــذب
هســتند .اما امروزه عواقب جنگ ترامپ
علیه روزنامهنگاران بســیار گسترده شده
است .ما روزنامهنگاران بخوبی میدانیم
که کلمات چقدر اهمیــت دارند .البته ما
این را هم میدانیم که وقتی ترامپ ما را
«دشــمن مردم امریکا» خطاب میکند،
تا چه انــدازه کار ما صدمــه میبیند .این
همان لفظی اســت که نازیها خطاب به
یگفتند.
یهام 
یهود 
ایــن همــان عبارتــی اســت کــه منتقدان
جــوزف اســتالین را بــه جوخــه اعــدام
میســپرد .بــه کار بــردن ایــن عبــارات در
وصــف روزنامهنــگاران و رســانهها باعث
تشــدید خشــونت فیزیکــی علیــه آنهــا
میشــود .بویــژه پس از آنکه همــکاران ما
در روزنامه کاپیتال در مریلند هدف حمله
قرار گرفتند و کشته شدند ،نگرانیهای ما
بیشتر هم شد .همه ما بهعنوان شهروند،
در ایــن درگیــری ســهمی داریــم .اگر یک
نفر به سادگی مطبوعات را دشمن مردم
خطاب کند ،چه چیزی میتواند مانع این
شود که دوستان ،خانواده یا حتی خود شما
هم متهم به دشمنی با مردم شوید؟

