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نگاهی به فیلم »دختران گمشده«

زنان، قربانیان ارزاِن جنایتکاران سریالی
فاطمه قاسم آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

بــا توجه به اینکــه هنوز نزدیک بــه دوماه به 
بزرگ ترین و حساس ترین مقطع انتخابات کشورمان 
در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ در ایران اسالمی باقی مانده است 
اما از هم اکنون رسانه های ضدانقالب و معاند فارسی 
زبان، فضا سازی گسترده ای را علیه نظام و مردم ما 
آغاز کرده اند و طی برنامه های گســترده رادیویی و 
تلویزیونی کار تجزیه و تحلیل انتخابات در ۲۸ خرداد 
۱۴۰۰ در ایران را در دســتور کار خود قرار داده اند. 
البته جدای از انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات 
میان دوره ای نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
برخی از شهرســتان ها و انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری و همچنین انتخابات نمایندگان شــوراهای 
اســالمی شهر و روستا هم همزمان برگزار می شود، 
اما نوک پیکان حمله رسانه های معاند فارسی زبان 
چون بی بی ســی، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، 
ایران فردا، رادیوفردا و... بیشتر حول محور انتخابات 
ریاست جمهوری است. بســیاری از این شبکه های 
وابسته به دربار انگلیس ، آل سعود و رژیم صهیونیستی 
علیرغم اینکه با تبلیغات ســوء خود تالش دارند که 
اصوال موضوع انتخابات و حضور گسترده مردم پای 
صندوق هــای رای را در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ بســیار 
کم رنگ کنند و ناامیدی دربین قشــرهای مختلف 
مردم ایجاد نمایند اما با شــیطنت هایی که در این 
روزها و مقاطع حساس از برخی از این رسانه ها دیده 
می شود نشــان می دهد که پشت این فضاسازی ها 

یکی از حلقه های مفقوده در ســینمای ایران، 
دشمن شناسی است. برخالف  هالیوود که از همان 
ابتدا برپایه معرفی گروه ها، نژادها و ملت های خاصی 
به عنوان دشمن آمریکا شکل گرفت و به کار خود 
ادامــه داد، در ایران، به جز چنــد نمونه، جریانی 
به عنوان دشمن شناسی قابل شناسایی نیست. به طور 
مثال، آمریکا طی دو دهه اخیر تعداد قابل توجهی 
فیلم تولید کرده که در آنها چهره ای منفی از ایران 
به مردم کشــور خود و سایر جهانیان معرفی کرده 
است، اما در سینمای ایران نمی توان در این دوران 
اســم فیلمی  را برد که در آن چهره واقعی آمریکا 
به نمایش درآمده باشد. ایرانی ها همیشه از تخریب 
کشــور خود در فیلم ها و سریال های غربی ناراحت 

طی سال های اخیر برخی از هنرمندان با 
این تصور که در آن سوی مرزها موفقیت های 
مهاجرت  هست،  منتظرشــان  گسترده ای 
کردند! اما اغلب به نتایجی متفاوت رسیدند. 
اخیرا در یــک برنامه رادیویــی با حضور 
کارشناسان به بررسی این مسئله پرداخته 

شد. 
علیرضــا پورصبــاغ در برنامــه »گفت وگوی 
سیاسی« رادیو گفت وگو با موضوع »نخبگان سیاه؛ 
اهداف و غایات« با بیان اینکه شانتاژ و شارژ هسته 
اصلی اپوزیسیون در خارج از کشور به وسیله هنر 
انجام شده است، اظهار کرد: متأسفانه در همان دهه 
شصت جریان موسیقی در کشور متوقف می شود 
و بسیاری از خواننده  های کشورمان در آن زمان از 
ایران مهاجرت می کنند. همین خواننده ها به جای 
آنکه یک محفل هنری در لس آنجلس ایجاد کنند، 

یک محفل سیاسی تشکیل می دهند.
وی با   اشاره به روی کار آمدن دولت اصالحات 
در دهــه 7۰ عنــوان کرد: همان کســانی که در 
دهه شــصت عامل محدودیت و ممنوع الفعالیتی 
بسیاری از هنرمندان بودند در یک دهه بعد مدعی 

13 مرداد سال گذشته، یادداشتی با عنوان 
»بازتاب تحقیر رژیم صهیونیستی توسط ایران« 
با نقد سریال صهیونیستی »تهران« در صفحه 

اعتراض به عدم کارایی پلیس در کشــورهای غربی، چند ســالی می شود که در سینما و 
تلویزیون این کشــورها ورود پیدا کرده اســت. در دهه های گذشته در ساخته های هالیوودی، 
تصویر پلیس آمریکایی به صورت انسان هایی از خودگذشته نشان داده می شد که حتی اگر در 
برهه ای از زمان، از راه خود منحرف می شــدند، در نهایت باز برای خدمت به مردم کشورشان 
آماده بودند ولی چند سالی می شود که با شدت گرفتن درگیری های بین مردم و پلیس و باال 
رفتن جرایمی که هرگز مسببینش پیدا نمی شوند، آن تصاویر پر رنگ و لعاب از پلیس، دیگر در 
این کشور خریداری ندارد و از این رو، فیلم سازان هم با این موج حرکت کرده اند و در اعتراض به 
کم کاری ها، برای آرام کردن مردم معترض، دست به کار شده اند. فیلم »دختران گم شده« یکی 
از ساخته های اخیر است که با نگاهی منتقد به پیگیری های پلیس آمریکا در به دام انداختن 
مجرمان نگاه می کند. دختران گمشده، بر اساس فیلمنامه ای از »مایکل ِوروی« که برگرفته از 
کتاب »دختران گمشده: راز حل نشده آمریکایی« اثر »رابرت کالکر« ساخته شد. موضوع فیلم، 

قتل های زنجیره ای کارگران جنسی زن جوان در ساحل النگ آیلند است.
داستان دختران گمشده

خانواده گیلبرت که شــامل »ماری گیلبرت« و ســه دخترش می شود، زندگی کارگری و 
سختی دارند؛ یک روز به ماری، خبر می دهند که دختر بزرگ ترش »شانون« گم شده است... در 
ادامه داستان بیان می شود که شانون، یک کارگر جنسی بوده و گم شدن او بی ربط با قتل های 
سریالی النگ آیلند نیست... در این بین ماری برای پرده برداشتن از راز قتل دخترش و دیگر 
دختران، که طعمه این قاتل سریالی بوده اند، دست بکار می شود و متوجه می شود که کم کاری ها 

و اهمال کاری پلیس، در روند این پرونده، بیشتر از آن است که تا بحال به نظر می رسیده....

استقالل به هر قیمتی
در فیلم دختران گمشده، مخاطب از همان ابتدا زندگی پر مشقت زنی را می بیند که مجبور 
اســت برای گذران زندگی، در شغل های پاره وقت زیادی مشغول به کار باشد. این زن که یک 
مادر مجرد اســت، هیچ پشتوانه و کمک حالی به جز دخترش شانون ندارد و وقتی خبر شغل 
شــانون در رسانه ها پر می شود، خواهران شانون تازه می فهمند که خواهرشان چطور تا آن روز 

توانسته در گذران زندگی خانواده اش، به آنها کمک کند....
نــگاه فیلم دختران گمشــده، خیلی روی زندگــی و چرایی ورود این دختران به شــغل 
نامتعارف شان، ورود پیدا نمی کند ولی واقعیت امر این است که در کشورهای غربی اجبار برای 
مســتقل شدن فرزندان بالفاصله بعد از ۱۸ سالگی متداول است و این مسئله برای جوانان در 
زندگی های سطح پایین که نمی توانند از طرف خانواده های شان کمکی برای زمینه این استقالل 
دریافت کنند، مشکالت بی شماری را بوجود می آورد. اگر این جوانان خانواده های معمولی داشته 
باشــند که به هیچ وجه امکان ورود به دانشــگاه معتبر را که در آینده، شغل های قابل قبول به 
فارغ التحصیالنش تعلق می گیرد را ندارند و از طرف دیگر هم حدود یک دهه ای می شــود که 
برای شغل های مربوط به کارگران و اقشار ضعیف، هر روز رقابت بیشتری بوجود می آید. با این 
تفاسیر، در یک کشور سرمایه داری که در آن بزرگ ترین هویت یک انسان شغلش است، هیچ 
عجیب نیســت که دختران ناموفق در به دست آوردن شغل آبرومند، به ناچار وارد شغل هایی 

مانند شانون می شوند....
از طرف دیگر فیلم دختران گمشده نشان می دهد که همین جامعه ای که امثال شانون را 
به سمت چنین منبع درآمدی می کشاند، وقتی او و همکارانش گم می شوند و در نهایت جسد 
بی جان شان پیدا می شود، هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد و در واقعیت، هیچ کس با این دختران 

همدردی نمی کند و حتی پلیس هم درخواست کمک آنها را جدی نمی گیرد....
پلیس ناکارآمد یا خائن؟

در فیلم دختران گمشده، بیان می شود که یکی از دالیل پیدا نشدن این قاتل بی رحم، عدم 
همکاری اهالی متمول این ساحل است. به ادعای شخصیت های داستان، در این ساحل ویالهای 
لوکسی وجود دارد که ساکنان ثروتمندش دوست ندارند آرامش شان با این گونه مسائل به هم 

بخورد و زندگی زیبایشان را خراب کند!
در ادامه ماری گیلبرت به عنوان مادر یکی از قربانیان ماجرا پیگیری می کند که چرا وقتی 
دخترش در شب حادثه با پلیس تماس می گیرد و کمک می خواهد، یک ساعت طول می کشد 
تا پلیس اقدام کند و به محل حادثه بیاید ولی وقتی یکی از ساکنان این ویالهای لوکس که از 
قضا آخرین مشتری شانون هم بوده با آنها تماس می گیرد، ظرف چند دقیقه پلیس سر می رسد 

و به ماری هشدار می دهد که دردسر درست نکند!
کم کاری های پلیس آمریکا، به قدری در فیلم »دختران گمشده« واضح به تصویر کشیده 
می شود که جای هیچ توجیح یا روتوشی را باقی نمی گذارد و مخاطب را به این پرسش می رساند 

که آیا این نوع برخورد پلیس، تنها کم کاری است یا نوعی خیانت؟!
جنایات ادامه دار

تاریخچه قتل های ســریالی در کشورهای غربی و بخصوص در آمریکا ، طبق اطالعاتی که 
به دست آمده به بیشتر از ۱5۰ سال گذشته می رسد. 

این جنایت ها که معموال مسببین شان از چنگ قانون می گریزند. از زمانی که ژانر وحشت در 
سینما به شدت محبوب شد و در حدود چهار دهه گذشته مورد توجه قرار گرفت، سیل ساخته ها 

با موضوعات مختلف پیرامون زندگی این قاتالن یا قربانیان شان ساخته شد. 
این نوع رویکرد تا جایی پیش رفت که بعد از مدتی به نوعی ســرگرمی برای مردم عادی 
تبدیل شد و پیگیری خبرهای مربوط به این جنایت کاران هم خوراک مجله های معتبر و زرد 
را فراهم کرد. با توجه به این نوع رویکرد با جنایت، هیچ بعید نیســت که چرا هر روز به ســیل 
قتل های حل نشده در آمریکا اضافه می شود و اگر هم این قاتلین پیدا شوند، بسته به ایالتی که 

در آن گرفتار شده اند، معموال از چند سال حبس تا حبس ابد را به عنوان مجازات می گیرند.
فیلم دختران گمشــده دقیقا بر اســاس مستندات دنیای واقعی ساخته شده است و نشان 
می دهد، در خانه های لوکس رنگی و تپه های ســاحلی زیبای ســاحل جنوبی النگ آیلند، یک 
گذشــته ترســناک نیز وجود دارد. در طی نزدیک به ۲۰ سال، جنازه بیش از ۱7 زن جوان و 
یک مرد در کنار این ساحل زیبا پیدا شده اند. قاتل در قالب مشتری این زنان را به دام انداخته 
و ســپس آنها را خفه می کرد و در باتالق می انداخت. این قاتل ســریالی که با نام قاتل سریالی 
النگ آیلند و قاتل »گیلگو بیچ« نیز شناخته می شود، هنوز دستگیر نشده است. حاال با توجه 
به نوع نگاه فیلم دختران گمشده، می توان تصور کرد که این قاتل یا قاتلین، همچنان قرار است 
ناشــناخته بمانند و در این میان سهم خانواده های قربانیان رنجی ابدی و مشکالت بی شماری 

است که باید تنها با آن روبرو شوند.
واقعی و کم طرفدار

فیلم »دختران گمشده«، یک فیلم هنری نیست و اگر دقیق تر بگوییم، داستان پردازی قوی 
هم ندارد ولی جذابیتش به خاطر صداقت و نشان دادن بدون روتوِش واقعیات دردناک است.

در این فیلم، شــخصیت ها خیلی پرداخت عمیقی ندارند ولی به خاطر محوریت و موضوع 
داستان، این شخصیت ها کامال قابل درک هستند و شخصیت ماری به عنوان یک مادر مجرد 
که تمام زندگی اش در فقر و ســختی گذشته اســت و حاال نماینده زنانی شده که خودشان و 

دختران یا خواهران شان قربانی اند و هیچ فریادرسی ندارند، قابل تامل است.
دختران گمشــده، از طرف منتقدین و مخاطبین غربی، بازخورد خوبی دریافت نکرد و به 

همین خاطر تنها در حد فیلمی اعتراضی که حرفش به جایی نرسید باقی ماند.

مهاجرت سیاه؛ هنرمندان در دام شیطان!
روشــنفکری و آزادی بیان شدند که این نوع فعالیت 
یک پارادوکس سیاســی ایجاد کــرد. تاریخ قطعاً به 
سیاست گذاران فرهنگی دهه 7۰ به چشم آدم هایی 

پر از حماقت و بالهت نگاه خواهد کرد.
پورصباغ گفت: نمی توان از هنرمند انتظار داشت 
برای دریافت مجوز به نهاد دولتی مراجعه کند اما پس 
از دریافــت مجوز او را در فضای خصوصی رها کنیم 
و متأسفانه این یک خیانت بزرگ محسوب می شود.

رضا منتظری نیز در این برنامه با تصریح بر اینکه 
کســانی که در این سال  ها از کشور مهاجرت کردند 
لزوماً نخبه نبوده اند گفت: نخبه کســی است که در 
حیطه کاری خود ســرآمد باشد و حقیقت آن است 
که بسیاری از کســانی که از کشور مهاجرت کردند 

چنین ویژگی نداشتند.
وی با بیــان اینکه شــناخت و دالیل مهاجرت 
هنرمنــدان و نخبگان فرهنگی حائز اهمیت اســت، 
گفت: متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد سوءاستفاده 
رسانه های بیگانه از هنرمندانی که به خارج از کشور 
مهاجرت کرده  اند هستیم و این نشان می  دهد بسیاری 
از آنها فریب خوردند. بازیگرانی همچون رابعه اسکویی، 
رامســین کبریتی و مهدی مظلومی از جمله کسانی 

هســتند که پس از مهاجرت متوجه شرایط و  اشتباه 
خود شدند و به کشور بازگشتند.

منتظری با  اشــاره به یک بازیگــر ایرانی که در 
هالیــوود کار می کند نیز افزود: ایــن بازیگر و امثال 
او متاســفانه فریب هژمونی غرب را خوردند و گمان 

ایشان گفت و اظهار کرد: دام اپوزیسیون در کشورهای 
مختلف برای جذب اقشار مختلف به ویژه هنرمندان 
همواره پهن است. متاسفانه امثال این بازیگر در دام 
این جریان ها می افتند و رفتارهایی انجام می  دهند که 

خارج از عرف و هنجارهای اجتماعی است.
وی افزود: این بازیگر حتی مواضع سیاسی اتخاذ 
می  کند که علیه راهبردهای کالن کشــور است. آن 
بازیگر نیز با وجــود آنکه قصد و هدفی برای تبدیل 
شدن به اپوزیسیون نداشته است تبدیل به یک مخالف 

سیاسی می شود و از عرصه هنر دور می افتد.

کردند با رفتن به هالیوود می توانند به یک ســتاره 
بین  المللی تبدیل شــوند امــا هرگز به این جایگاه و 

درجه دست نیافتند.
این کارشناس رسانه و فعال روزنامه نگاری از پهن 
کردن دام توسط دشمنان برای هنرمندان جهت فریب 

اشـارهبهخـرابکاریدرنطنـزدریکنقـد
تصویرروز کیهان منتشر شد. در بخش هایی از 
این یادداشــت به قلم امیر قریب، به تالش این 
سریال برای زمینه سازی روانی و افکار عمومی 
برای اقدام علیه ایران ازجمله خرابکاری در سایت 

هسته ای نطنز  اشاره شده بود. 
در این یادداشت، آمده بود: 

مینی ســریال تهران یک محصول بسیار ضعیف 
و سراسر  اشــتباهات فاحش ساختاری است، هرچند 
این سریال به نوعی محصول موساد است ولیکن ظاهراً 
موساد علی رغم الف های گزاف شناخت زیادی از داخل 
ایران ندارد که نتوانســته محصولی نزدیک به واقعیت 
تولید نماید، البته این موضوع فارغ از سیاه نمایی های 
تعمدی و پروپاگاندای رســانه ای است که در آن علیه 
جمهوری اســالمی ایران ایجاد شده است. درمجموع 

دیدن حتی یک نوبت این سریال برای مخاطب عام فاقد 
ارزش بوده و اتالف زمان محسوب می گردد. ولیکن نباید 
از حیث پایبندی جامعه صهیونیست به نمادشناسی و 

الگوسازی بی تفاوت از کنار این اثر گذشت، این احتمال 
با درصد باال متصور است که این سریال تکه ای از یک 
پازل بزرگ تر است، ادعای حمله به تأسیسات هسته ای 
نطنز در تیرماه ســال جاری، ترور ســردار حاج قاسم 
سلیمانی در سال 9۸، تحرکات منطقه ای و... همه در 
کنار هم می تواند بخش هایی از یک سریال واحد باشند، 
لذا نهادهای امنیتیـ  نظامی و بسترهای تصمیم ساز و 
مدیران تصمیم گیر می بایست رفتار اسرائیل و رویکرد 
شــبه هالیوودی او در آماده سازی اذهان عمومی پیش 
از وقوع رخداد را مورد توجه و پاالیش قرار دهند، زیرا 
امپریالیســم و سلطه گران جهانی قبل از اقداماتی که 
احتمال واکنش جهانی و افکار عمومی علیه آن وجود 
دارد، با مقدمه چینی هایی از قبیل نگارش کتاب و انتشار 
اخبار، فیلم و سریال ذهن ها را با موضوعات حاد، غیر 

بشری و... آشنا و آموخته می کنند و کم کم بعد از گذر 
زمــان که افکار عمومی با آن رخداد به صورت انتزاعی 
آشــنا و عجین گردید، اقــدام اصلی صورت می گیرد، 

آنگاه است که واکنش خاص و حقیقی از جامعه جهانی 
برنمی خیزد زیرا مدت هاست با آن موضوع آشناست و 
حساسیت جدی برانگیخته نخواهد شد، این تجربه را 

در جهانگشایی های خاورمیانه ای عمو سام و هالیوود 
بسیار دیده ایم.

 از سوی دیگر ضمن تأکید ویژه بر خأل بسیار مهم 
فقدان تولید محصوالت ضدصهیونیســتی در صنعت 
ســینما و صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران و نیاز 
بــه برنامه ریزی و ورود جدی تولیدکنندگان شــجاع 
و خوش ذوق، نگارنده پیشــنهاد می نماید محصوالت 
ضدایرانی ـ اســالمی مانند فیلم هــای 3۰۰، اپراتور، 
سنگســار ثریا و حتی ســریال بســیار ضعیف تهران 
توســط مجموعه های فعال فرهنگی ترجمه و دوبله و 
با بهره گیری از نظرات کارشناسان صاحب نظر در این 
عرصه، محصوالت در قالب یک بســته تحلیلی غنی 
به مخاطبین عرضه گردد، بدیهی اســت این اقدام در 
میدان نبرد، تک دشمن را پاتک نموده و قدمی مثبت 
در خنثی ســازی اهداف شــوم آنها و آگاهی بخشی و 
غنی سازی ذهن مخاطبین و افسران جنگ نرم خواهد 
بود، بدون تردید دوران این تفکر گذشته است که این 
دست اقدامات را ترویج بیشتر آثار ضدایرانی بدانیم، در 
عصر دهکده جهانی دسترسی به محصوالت متنوع به 
فاصله زدن یک دکمه و دانلود آن است، پس چه بهتر 
که مبادی ذی صالح خوراک فکری ســالم در اختیار 

مخاطبین قرار دهند.

 برنامه های تکراری رسانه های مزدور 
علیه انتخابات ایران

اهداف شــومی نهفته اســت. این شبکه ها بعضا در 
برخی از ویژه برنامه های خود با حمایت و پشتیبانی 
از افرادی معلوم الحال و مسئله دار که به نوعی شایعه 
حضور خود را در انتخابات ریاست جمهوری در فضای 
مجازی و رسانه های داخلی و خارجی مطرح کرده اند 
درصدد ایجاد فضای آشوب و هرج و مرج در فضای 
جامعه ما هستند، این روزها شبکه هایی مثل بی بی 
ســی و شبکه فارســی زبان ایران اینترنشنال که از 
شبکه های وابسته به دربار انگلیس، آل سعود و رژیم 
صهیونیستی و استکبار جهانی هستند با پخش ویژه 
برنامه هایی و دعــوت از برخی از عناصر ضدانقالب 
فراری و از عمال رژیم منحوس پهلوی ســعی دارند 
که به نوعی انتخابات ۱۴۰۰ در ایران را یک انتخابات 
فرمایشی نمایش دهند و عاجزانه و با التماس از مردم 
می خواهند که پای صندوق های رای حاضر نشوند، به 
هرصورت این رسانه های معاند با وجود داشتن همه 
امکانات و حمایتی که از سوی اربابانشان می شوند و با 
همه تالشی که در این راستا برای حضور نیافتن مردم 
در انتخابات انجام می دهند اما هربار مفتضحانه تر از 

قبل شکست می خورند، از طرفی حاال دیگر قشرهای 
مختلــف مردم ما به تمامــی ترفند ها و توطئه های 
این رسانه ها کامال واقفند و لذا در مقابله با این نوع 

حرکت های خصمانه و عوام فریبانه رسانه های دشمن 
می ایستند و هرگز اجازه نمی دهند که این رسانه های 
ضدانقالب و وابسته به رژیم صهیونیستی، آل سعود و 
استکبار جهانی بر سرنوشت شان کوچکترین تاثیری 

داشته باشند. 
 بــه هرحال به نظر می آید که هرچه به روزهای 
انتخابات نزدیک تر می شــویم فضا ســازی های این 
رسانه های ضدانقالب و معاند خارج نشین هم بیشتر 
می شود و در واقع این رسانه های مزدور بدنبال ایجاد 
آشوب و فتنه در انتخابات هستند و هیچگاه دلسوز 
مردم ما نبوده و نیستند چراکه در فتنه های سال 7۸ 
، ۸۸ و 9۸ و همچنین در آشوب های خیابانی دیگر 
که متاسفانه با همراهی برخی از مسئوالن و مدیران 
و عوامل نفوذی داخلی بود نشان داد که رسانه های 
ضدانقالب بی بی ســی ، ایران اینترنشــنال، صدای 
آمریکا، رادیو فردا، شبکه ایران فردا و... بدنبال ایجاد 
فتنه و توطئه در ایران هستند و قصدشان دشمنی 
علیه نظام جمهوری اسالمی ایران است. علیرغم اینکه 
هرکدام از این شــبکه های ضدانقالب در ظاهر خط 

مستقلی را به گفته خودشان دنبال می کنند اما در 
حقیقت همه این رســانه ها برای مقابله با جمهوری 
اسالمی ایران در یک خط حرکت می کنند و تمامی 
برنامه ها و گزارش های خبری - تحلیلی شــان علیه 
مردم و نظام جمهوری اســالمی اســت. اگر هم در 
برنامه هــای تحلیلی خود از یک جناح خاص و فرد 
خاصی حمایت و پشــتیبانی بکنند در نهایت تمام 
هدف شان دشمنی با نظام جمهوری اسالمی است و 
با پایمال کردن حقوق مردم درواقع نه تنها دشمن 
نظام بلکه دشــمن مردم هم هستند چراکه با دروغ 
پراکنی و انتشار اخبار کذب و ضدانقالبی قصد نفوذ 
در بین مردم را دارند که هربار با هوشیاری و بیداری 
مردم انقالبی و با حضور میلیونی آنها پای صندوق های 

رای شکست سختی را متحمل می شوند.
به هرحال این حرکت های مذبوحانه دشــمنان 
اتقالب اســالمی کــه در اینگونه مواقع از ســوی 
رســانه های فارســی زبان معاند و ضدانقالب انجام 
می شود دیگر برای مردم فهیم و انقالبی ما نخ نما و 
توطئه ای شناخته شده است و خوب دریافته اند که 
دشمن بدنبال چه اهدافی است، بنابراین ملت بزرگ 
و انقالبی ما علیرغم همه این توطئه ها و دسیسه های 
رنگارنگ، در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ هم به طور گسترده در 
انتخابات شرکت و باردیگر دشمنان انقالب اسالمی 

را مایوس خواهند کرد. 
رسول شمالی ورزنده

جــای خـالی 
دشمن شناسی 
در سـینــما
مهدی امیدی

هســتند اما خودشان دســت به کار ساخت فیلمی 
 نمی شوند که غربی ها را عصبانی کند. 

بــا پیروزی انقالب اســالمی ایران در ســال 57 
و کوتاه شــدن دست اســتکبار جهانی از کشورمان، 
توطئه های پی در پی علیه ســرزمین ما شکل گرفت. 
پس از شکست دشمنان در جنگ تحمیلی و ناتوانی 
در  اشغال حتی یک وجب از خاک ایران، توطئه ها علیه 
کشورمان بیشتر شد و امروز به اوج خود رسیده است. 
رهبر معظم انقالب بارها بر ضرورت دشمن شناســی 
تأکید فرموده اند؛ ازجمله: »یک ملت باید دشــمن را 
بشناســد، نقشه دشــمن را بداند و خود را در مقابل 
آن تجهیــز کند.«)بیانات در اول فروردین ۱3۸6 در 
جمع زائران حرم رضوی( به طور قطع، دشمن شناسی 

در عرصه فرهنگ و هنر، یک مســئله ملی اســت و 
ربطی به جناح های سیاســی ندارد. چرا که هر چقدر 
درباره این گونه موضوعات، آثار هنری بیشتری تولید 
شــود، به افزایش خودآگاهی مردم کمک می کند و 
از طرفی هم منجر به تقویت امنیت کشــور می شود. 
با این حال، ســینمای ایران، به جز برخی اســتثناها 
عرصه ای بی مســئله و فاقد دغدغه های کالن اســت. 
بیشــتر فیلمســازها یا در پی فتح گیشه با کمترین 
زحمت و دردســری هستند و یا سودای کسب جوایز 
جشنواره های خارجی را دارند. در این میان به جز دو 
سه فیلم در طول سال، نمی توان آثاری را یافت که به 
مسائل و موضوعات کالن و ملی بپردازند و یا حداقل 
در قالب یک فیلم مردم پسند، مفاهیم فراگیر و بزرگ 

را هم مورد توجه قرار دهند.
یکی از ضعف های ســینما در کشور ما این است 
که هیچ جریانی برای شناســاندن فعالیت های آشکار 
و پنهان آمریکا و هم پیمانانش بر ضد ایران اســالمی 

ایجاد نشده است. 
دشمن شناسی در سینما؛ چرا و چگونه؟

یک درام، چه در قالب فیلم ســینمایی و سریال 
تلویزیونی و چه تئاتر، بر پایه تضادها شکل می گیرد. 
رو در روی هم قــرار گرفتن دو قطب مثبت و منفی 
در یک اثر نمایشــی، محور اصلی و اساســی بیشتر 
آثار نمایشی اســت. مخاطب طی تماشای یک درام، 
بــا قهرمان داســتان همذات پنــداری می کند، او را 
می ستاید و مشتاق پیروزی اوست و نسبت به مخالفان 
و بدخواهان قهرمان، احساس نفرت می کند و خواهان 
شکست دشــمنان قهرمان است. به همین دلیل هم 
درام، بهترین و موثرترین قالب برای دشمن شناســی 

اســت. یک فیلم خوش ساخت و پرجاذبه با محوریت 
این موضوع، از هزاران ساعت سخنرانی و صدها صفحه 
نوشته تأثیرگذارتر است. یکی از اهرم های قدرت آمریکا 
در داخل و خارج از ایاالت متحده، به کار بردن این الگو 
است. هر سال صدها فیلم و سریال در  هالیوود تولید 
می شود که محور آن ها، قهرمانانی آمریکایی هستند که 
حتی مخالفان سرسخت آمریکا نیز عاشق آنها می شوند. 
چنین فیلم هایی عالوه بر رویاســازی مطابق با منافع 
نظام سرمایه داری جهانی و ترویج سبک زندگی غربی، 
محملی برای تطهیر آمریکا و تشجیع مردم آن کشور 
علیه دشمنان فرضی و واقعی هم هستند. قهرمانانی 
که یا مأمور امنیتی و عضو ســازمان سیا هستند و یا 
سرباز و پلیس و گاهی هم در قالب یک اسطوره فانتزی 
مثل مرد عنکبوتی یا سوپرمن ظاهر می شوند و گاهی 
نیز در قالب قهرمانان تاریخی. در واقع، دشمن شناسی 
در درام از طریق »دوست شناسی« عملیاتی می شود. 
به این  ترتیب که در یک فیلم یا سریال، باید قهرمانی 
ملموس و جذاب ظاهر شود تا به خاطر عشق و عالقه 
به وی، مخاطب نسبت به دشمنان خود و کشورش به 
خودآگاهی برســد. می توان سریال »۲۴« را مثال زد 
که یکی از آثار پربیننده در بین ایرانیان اســت. هدف 
شــبکه تلویزیونی فاکس نیوز آمریکا از ســاخت این 
سریال این بوده تا مردم آن کشور به تهدید دشمنان 
آن کشــور بیش از پیش پی ببرنــد و قدر نیروهای 
امنیتی و نظامی خود را بدانند. سازندگان این سریال 
برای اعمال دشمن شناسی، تصویری مبهم و بی هویت 
را از خرابکارها و  تروریســت ها نمایش می دهند اما از 
آن طــرف، یک قهرمان را خلق می کنند که به مقابله 
با دشمنان می پردازد. جک باور، مأمور مخفی دستگاه 

امنیتی آمریکا در یک درام نفس گیر و تکان دهنده، 
بــا توانمندی و هوش باالی خودش، همه گره ها را 
باز می کند. مهندسی درام در این سریال به گونه ای 
است که حتی یک شخص ضدآمریکایی در کشوری 
چون ایران نیز با جک باور همراه و همدل می شود و 
وی را به خاطر انگیزه راسخ و خالصانه اش در نجات 

خانواده و کشورش تحسین می کند. 
چند فیلم درباره دشمن شناسی

البته در سینما و تلویزیون ما هم آثاری در رده 
دشمن شناسی ساخته شده اســت. اما تعداد این 
آثار بسیار اندک است. از نمونه های اخیر می توان 
به »به وقت شــام«، »ماجرای نیمــروز«، »یتیم 
خانه ایران«، »روباه«، »قالده های طال« و...  اشــاره 
کرد. اما در مقابل، هزاران فیلمی  که می توانستند 
تبدیل به آثاری عظیم و تماشایی درباره موضوعات 
تکان دهنده باشــند ســاخته نشده اســت. انواع 
توطئه های ضدایرانی آمریکا، حتی در حوزه اقتصاد 
یکی از این موضوعات مهم و ملی اســت که جای 
شگفتی دارد هنوز هیچ فیلم یا سریال خاصی با این 

موضوع ساخته نشده است. 
ضمــن اینکه دشمن شناســی فقط به معرفی 
بیگانگان محدود نیست، بلکه افشای دشمنان داخلی 
هم می تواند سوژه ساخت چنین فیلم هایی باشد. 
به طور مثال، امروز در کشور ما با جریان اخاللگری 
اقتصادی مواجه هســتیم. مفســدان اقتصادی و 
اختالس گرهــا، نیروهایی هســتند کــه به عنوان 
دست راست دشــمنان خارجی در داخل فعالیت 
 می کنند. اما هیچ فیلمی  درباره آنها ساخته نشده 

و نمی شود.


