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مدرسه آرتیستی سینما و تحقیر 
ارزش های دینی

نخستین نویسنده و کارگردان سینمای ایران 
را »آوانس اوگانیانس« معرفی کرده اند.

اوگانیانس یک مهاجر روسی بود. او در سال 
1279 شمسی در عشق آباد پایتخت ترکمنستان 
به دنیا آمد. وی رش��ته ی س��ینما را در هنرستان 
س��ینمایی مسکو خواند. اما هنرس��تان یاد شده 

اهمیت چندانی در برابر این واقعیت ندارد:
او فارغ التحصی��ل  مدرس��ه جهانی آلیانس 
بود. مدرس��ه ای که پیش��تر به ماهیت سیاسی-

صهیونیستی آن اشاره کردیم.
چرا اوگانیانس پس از خواندن س��ینما، رو به 
ایران گذاشت؟ آیا ماموریتی برای این فرد تربیت 
ش��ده به دس��ت معلم های مدرسه صهیونیستی، 

تعریف شده بود؟ 
چنان که جمال امید در کتاب تاریخ سینمای 
ایران می نویسد: »اوگانیانس، فکر برپا کردن مدرسه 
فیلم سازی را با دوست و همراه خود »گریشا ساکوار 

لیدزه« در میان می گذارد.«
ساکورا لیدزه، صاحب سینما »مایاک« تهران 
واقع در الله زار بود. این فرد روسی بود که در نقش 
تهیه کننده »آبی و رابی« به عنوان اولین فیلم تاریخ 

سینمای ایران آشکار شد.
خیاب��ان  در  س��ال 1309  در  اوگانیان��س 
عالءالدوله تهران، مدرس��ه آرتیستی سینما را با 
مجوز وزارت معارف ایجاد کرد. دیری نپایید، که با 
بی اعتنایی مردم و به ویژه بانوان، مدرسه آرتیستی 
سینما پس از برگزاری دو دوره، تعطیل شد. در آن 
زمان متدینین نگاهی مطمئن به سینما نداشتند 

و آن را با آموزه های دینی هماهنگ نمی دیدند.
نکته ای که در مستند راز آرماگدون )ساخته 
س��عید مستغاثی/ ش��بکه خبر/ س��ال 90( بدان 
پرداخته ش��ده بود، حضور دو چهره فراماس��ون 
در مدرس��ه آرتیستی سینماس��ت: علی وکیلی و 
عباس مس��عودی که قبال درب��اره این دو عنصر 

اشاراتی داشتیم!
در مستند یاد شده این نکته ی مهم نیز نقل 
می ش��ود که سعید نفیس��ی در کتاب »نیمه راه 
بهش��ت« و محمد تهامی نژاد در مس��تند »تاریخ 
س��نمای ایران«، اوگانیانس را مشکوک به ارتباط 
با لژهای فراماسونری معرفی می کنند. شاید منظور 

نفیسی و مستند تاریخ سینمای ایران از »ارتباط«، 
عضویت اوگانیانس در تش��کیالت فراماس��ونری 
اس��ت. زیرا اوال اوگانیانس- چنان که اشاره شد- 
فارغ التحصیل مدرس��ه صهیونیستی آلیانس بود. 
این مدرسه را می توان بستر ساز تفکرات و گرایش 

فراماسونری قلمداد کرد!
دوم: اگ��ر منظور از ارتب��اط، صرفا ارتباط با 
عناصر فراماس��ون مانند وکیلی بود، آوردن لفظ 
»مش��کوک« موضوعیت نداش��ت! وکیلی همکار 
نزدیک اوگانیانس بود. به هر حال، در همان سال 
1309 اوگانیان��س با تقلی��د از برخی صحنه های 
فیلم ه��ای خارج��ی، »آب��ی و رابی« را س��اخت. 
فیلمی که به عنوان نخس��تین اثر سینمایی ایران 

شناخته شد.
در ای��ن فیلم صامت ک��ه ماجراهای دو مرد 
کوتاه و بلندقد بود، محمدخان خدایی، غالمعلی 
خان س��هرابی فرد و... بازی کرده بودند. این فیلم 
در روز جمعه 12دی سال 1309 در سینما مایاک 
یعنی سینمای متعلق به تهیه کننده فیلم به روی 

پرده رفت!
در س��ال 1311، اوگانیانس فیلمی صامت را 
کارگردانی می کند به نام »حاجی آقا آکتور سینما« 

که در سال 1312 اکران شد!
ای��ن فیلم که در کوران اختناق رضاش��اهی 
س��اخته می ش��ود ب��ه خوب��ی منعکس کننده ی 
سیاست های ضددینی و ضدملی پهلوی اول است! 
در اثر »حاجی آقا آکتورس��ینما«، ارزش��ها هدف 
تمس��خر و تحقیر قرار می گیرند. داس��تان فیلم، 
درباره رژیستور یا کارگردانی است که با شخصیتی 
به نام حاجی آقا )با بازی حبیب اهلل مرادی( روبه رو 
می ش��ود. حاجی آقا با سینما مخالف است اما در 
پایان داس��تان به هنر هفتم عالقه مند می ش��ود. 
جالب است که در دانشنامه »ویکی پدیا«، فیلم یاد 
شده، نمایشگر رویکرد به شرایط متغیر سیاسی و 
اجتماعی ایران در عبور از سنت به مدرنیته توصیف 
شده است! در واقع این توصیف را می توان ترجمه 
اهانت به ارزش های دینی و ملی ایران ارزیابی کرد!

اوگانیانس چندان در عرصه س��ینما پایداری 
نکرد. او در سال 1317 به هند رفت و 9 سال بعد 
به ایران بازگشت. وی یک روز ادعا کرد که بیماری 
وی را امام رضا)ع( شفا داده است و از آن پس، نام 

خود را »رضا مژده« گذاشت! 

یک��ی از فیل��م هایی ک��ه اخیرا رن��گ پرده 
سینماهای کشور را دیده و همزمان با ماه مبارک 
رمضان و در تناسبی با زمینه و فضای این ماه عزیز 
به روی پرده رفته فیلم س��ینمایی »اینجا شهری 
دیگر اس��ت« به کارگردانی احمدرضا گرشاسبی. 
فیلمی که به عنوان اثری مذهبی بر بستری تاریخی، 
داستان یکی از فرازهای مهم دوران صدر اسالم را 
روایت می کند و اش��اره دیگری از سینمای ایران 
ب��ه موضوع تاریخی مذهبی اس��الم و دوران صدر 

تاریخش است.
ای��ن فیلم داس��تان لحظات پ��س از ضربت 
خوردن حضرت علی علیه الّسالم را روایت می کند 
و ظلم هایی که به ایشان از سوی افراد مختلف روا 
شده در فیلم دیده می شود.فیلم، یک شب پس از 
ضرب��ت خوردن حضرت علی)ع( تا زمان ش��هادت 
را به تصویر می کش��د و قص��ه در مدت زمان 24 

ساعت می گذرد.
در این فیلم سینمایی همچنان که از ظاهرش 
بر می آید، با امکانات محدود و زمان ضیق ساخت، 
تالش ش��ده است تا مخاطب بتواند به یک تصویر 
حداقل��ی از مجموعه رویدادهای یک مقطع زمانی 
کوتاه چند ساعته از دوران موال علی)ع( و شهادت 

ایشان و متن و حواشی آن برسد.
این هم حکایت غریبی است که چرا مضامین 
و سوژه هایی از این دست باید در این محدودیت و 
غربت و شکل و شمایل محزون و دردآور که نداشتن 
امکان��ات الزم و س��ختی و مرارت از سراپایش��ان 
بارد، ساخته شوند و آن وقت فیلم های دیگر با  می 
سوژه ها و ویژگی های آنچنانی به راحتی و با وجود 
امکانات مکفی و... ساخته و روانه پرده سینماهای 

کشور شوند!
اما به هر حال و با هر س��ختی و مش��قتی که 
بوده این فیلم س��ینمایی تالش کرده است ضمن 
بیان یکی از مقاطع تاریخی مهم در دوران زعامت 
حضرت امیرالمومنین)ع( و رنج هایی که بر ایشان 
تحمیل شد به یک زبان سینمایی، روایتگر حقایقی 
از متن و بطن تاریخ اس��الم هم باش��د، اثری است 
ک��ه می توان آن را در زمره فیلم های ژانر و گونه 

وقایع خونب��ار خاورمیانه در هفته های 
اخیر که با تهاجم تکفیری ها به عراق شروع 
ش��د و با حمله اس��رائیل به ن��وار غزه ادامه 
دارد، آزمایش��گاه و می��دان تجربه ای برای 
راس��تی آزمایی و سنجش جهت گیری های 
رس��انه های مس��لط جهان اس��ت؛ هالیوود 
)س��ازمان س��ینمایی-ایدئولوژیک آمریکا(، 
کانال ه��ای تلویزیونی خبری و ش��بکه های 
اجتماع��ی مجازی، بیش��ترین نق��ش را در 
ش��کل گیری تصورات و افکار انس��ان ها در 
دنیای امروز بازی می کنند. اما عملکرد این 
کارخانه های تصویر و تصور س��ازی بشریت 

چگونه بوده است؟
فیلم »ش��کارچی شنبه« )ساخته پرویز 
شیخ طادی( فارغ از همه نقاط ضعف و قوتش 
اما به خاطر نمایش یک واقعیت، فیلم بسیار 
مهمی است. این فیلم برای اولین بار شباهت 
و نزدیکی بسیار زیاد صهیونیسم و جریان های 
تکفیری به ظاهر اسالمی را نشان می دهد. و 
عجیب اینکه این دو طائفه، یعنی تکفیری ها و 
صهیونیست ها، هیچ وقت با هم نجنگیده اند و 
همیشه به اهداف مشترکی حمله کرده اند. دو 
جریانی که این روزها با حمله همزمان خود 
به  انسان های بی گناه، وفاق و همسانی خود 
را بیش از پیش به رخ کشیده اند؛ داعش در 
عراق و اسرائیل در غزه. نکته قابل تأمل این 
است که رسانه های مسلط نظام سرمایه داری 

غرب نیز از هر دو جریان حمایت کردند.
دس��ت ان��درکاران هالیوود و س��ینمای 
غرب هم که همواره ژس��ت بشردوس��تانه و 
خواهانه می گیرند، این بار چشم خود  آزادی 
را بر کشتار انسان های بی گناه بستند. هنوز 
فراموش نکرده ایم که جشنواره های اروپایی 
به خاطر محاکمه یک فیلمساز سطح پایین در 
ایران به اتهام فعالیت علیه نظام چه هیاهویی 
ب��ه پا کردند. از جمع آوری امضا در حمایت 
از آن فیلمساز گرفته تا حرکت نمادین خالی 
گذاش��تن یک صندلی ب��رای وی. اما همین 
جشنواره ها و هنرپیشه ها و کارگردان هایی 
که برای فیلمس��از مجرم ایرانی سینه چاک 
ک��رده بودند، امروز س��کوت ننگین��ی را در 
قبال جنایات اسرائیل در فلسطین در پیش 
گرفته اند. برخ��ی از بازیگران هالیوودی که 
قبال با اهداف تبلیغاتی و سیاس��ی به عنوان 
س��فیر بشردوستی به کش��ورهای آسیایی و 
آفریقایی س��فر می کردند، در قبال کش��تار 
زنان و کودکان غزه ساکت مانده اند. البته این 
وضعیت طبیعی است. سلطه سرمایه دارهای 

تأملی بر بازتاب جنگ غزه در سینما و تلویزیون غرب

خنجرهای رسانه ای
 در چشم

 مخاطب جهانی

اغلب فیلم های ساخته شده در سینمای غرب 
با موضوع فلس��طین، تصویری تحریف شده 
از واقعیت های ج��اری را نمایش می دهند. 
فیلم هایی چون »اینک بهشت«، »مونیخ«، 
»لبنان«، »ان شاءاهلل« و ... محتوایی به ظاهر 
بی طرفانه داش��ته اند. اما یک اصل رسانه ای 
وجود دارد که براساس آن هرگونه بی طرفی 
میان ظال��م و مظلوم به معن��ای حمایت از 

که در اوج جنایت های اس��رائیلی ها، نش��ان 
م��ی داد آمبوالنس های منقش به آرم مثلث 
داود به یاری مجروحان فلسطینی می شتابند! 
و بی حیثیت��ی »من و تو« را از یاد نبرده ایم 
که چند سال قبل و در حین آدم کشی های 
صهیون ها، از پرتاب راکت فلسطینی به طرف 
اتوبوس دانش آموزان اسرائیلی خبر می داد! 
این بار هم آن ها دس��ت به کار ش��ده اند تا 

خون بازی اس��رائیلی ه��ا را مخفی کنند! از 
حمله حماس به شهروندان بی گناه اسرائیل)!( 
داستان س��رایی می کنند و چهره آمریکا را 
در تالش برای برق��راری صلح میان طرفین 
بزک می کنند. آمریکا و صلح؟ عجب حکایت 
مضحکی! صلح طلب دانس��تن آمریکا همان 
قدر باور کردنی اس��ت که بی طرفی و راست 

گویی بی بی سی.
اما راس��تی، چرا رس��انه های انگلیسی 
حیثی��ت خود را فدای اس��رائیل می کنند؟ 
این پرسش را شهید آوینی بیش از 20 سال 
قبل در مس��تند »نسیم حیات« جواب داده 
بود. راوی فتح ، در قسمت اول این مجموعه 

مستند، این چنین روایت می کرد:
"...در آوریل 1920 جلس��ه شورای عالی 
متفقین برای تعیین سرنوش��ت کشورهای 
عربی تش��کیل شدو نتیجه مذاکرات به آنجا 
رس��ید که س��وریه و لبنان تحت سرپرستی 
فرانس��ه و عراق تحت الحمایه انگلیس واقع 
شود و فلسطین هم مشروط بر اینکه پیشنهاد 
»بالف��ور« به اجرا در بیای��د، تحت قیمومت 
انگلستان قرار بگیرد. لرد بالفور وزیر خارجه 
بریتانیا در نوامبر 1917 خواستار پایه گذاری 
یک وطن یهودی در س��رزمین فلس��طین و 
تحت سرپرس��تی دولت بریتانیا شده بود. در 
س��ال 1922 دولت بریتانیا آمادگی خود را 
اعالم داش��ت و الیحه تشکیل سرزمین ملی 
یهودیان در فلسطین به تصویب جامعه ملل 
درآمد.مهاجرت و اسکان یهودیان با پشتیبانی 
بی دریغ بریتانیا همه روزه افزایش می یافت. در 
فاصله سال های 1919 تا 1932، 119هزار و 
400 تن یهودی به فلسطین مهاجرت کردند. 
در این بین سازمان های صهیونیستی نیز با 
تمام امکانات دست اندرکار پیشبرد سیاست 
»زمی��ن خواری«، غصب زمی��ن ها و راندن 
کش��تگران تهیدست در پیوندی تنگاتنگ با 

مال��کان بزرگ بودند. کارگ��زاران بریتانیایی 
برای تسهیل کار زمین خواران در سال 1938 
نی��ز قانونی با سرش��ت غارتگرانه به تصویب 

رساندند...
مبارزات مردم علیه صهیونیست ها رفته رفته 
سراسر سر زمین فلسطین را فرا گرفت. اما در سال 
1929 بریتانیا شراره های انقالب را با خون خاموش 

کرد: 351 تن شهید و هزار و 719 تن مجروح...
سرانجام سال 1947 فرا رسید، بریتانیا دیگر 
چش��م اندازی روشن در آینده نمی دید. از یک 
س��و در برابر رقیب جدید خ��ود، آمریکا، یارای 
ایس��تادگی نداش��ت و از سوی دیگر، فلسطین 
در آتش ناآرامی و انقالب می سوخت و بریتانیا 
نمی توانست سرپرستی خود را همچون گذشته 
و با همان شیوه در این کشور اعمال کند. از این 
رو در فوریه 1947 بریتانیا به امید گره گش��ایی 
از مش��کل فلسطین مس��ئله را به سازمان ملل 
ارج��اع داد... قرار بر این ش��د که سرپرس��تی 
بریتانی��ا بر فلس��طین در ماه م��ه 1948 پایان 
پذیرد. انگلیسی ها هنگام تخلیه، مراکز دولتی، 
اردوگاه ها، سنگرهای نظامی و فرودگاه ها را به 
دست یهودیان سپردند و ابزار جنگی خویش را 

به صهیونیست ها فروختند."
به یک معنا، اسرائیل فرزند سابق انگلیس است 
که بعدا به آمریکا واگذار ش��د و از این نظر، حمایت 
رس��انه هایی چون »بی بی س��ی« و »م��ن و تو« از 
اش��غالگران فلس��طین، چندان عجیب نیست. مردم 
غزه، امروز تاوان سازش پدران خود در برابر انگلیس 
را پس می دهند. اگر فلسطینی های نسل های قبل 
تن به قیمومت انگلیس نمی دادند، شاید هیچ أثری 
از اسرائیل نبود و بچه های غزه زیر آتش صهیونیست 
ها، این گونه حق حیات خود را از دست نمی دادند. 
امروز مردم غزه تنها با اسرائیل نمی جنگند. انگلیس، 
آمریکا، بی بی سی، من و تو، هالیوود و هر کس حامی 
اسرائیلی هاست، دستش به خون بی گناهان فلسطینی 

آلوده است.

***
* رسانه های انگلیسی این بار هم دست به کار شده اند تا خون بازی 

اسرائیلی ها را مخفی کنند! از حمله حماس به شهروندان بی گناه 
اسرائیل)!( داستان سرایی می کنند و چهره آمریکا را در تالش برای 

برقراری صلح میان طرفین بزک می کنند.
***

این روزها ماج��رای داعش و فعالیت های این 
گروه تروریستی به شکل قابل توجهی در بسیاری از 
رس��انه های گروهی مطرح شده است. آن چنان که 
هر روز اخبار مختلفی در این باره از سوی رسانه های 
مختلف پخش می شود. نبردهای آنان با دولت عراق، 
کش��تار وجنایت های این گروه وهمچنین انفجارها 
وعملیات های انتحاری و بسیاری دیگر از فعالیت های 
آنان از سوی رسانه ها به نمایش در می آید. در این 
میان یک اتفاق دو س��ویه رخ داده اس��ت. از سویی 
داعش نش��ان داده که س��ازوکار به خدمت گرفتن 
رس��انه ها برای پروپاگاندا را ب��ه خوبی می داند و از 
سوی دیگر جریانی مشکوک در بین رسانه های  غربی 
وجود دارد که به ش��کل جدی و براساس متدولوژی 

خاص رسانه ای-روانی به این گروه کمک می کند.
همچنان که اخیرا  فیلم سخنرانی ابوبکر بغدادی 
به بیرون انتش��ار یافته این مسائل برجسته تر شده 
است. چرا که کیفیت این فیلم و زوایای فیلمبرداری 
آن نش��ان می دهد که این گروه به سیس��تم های 
حرفه ای فیلمبرداری کامال دسترسی و آشنایی دارد. 
به طوری که بسیاری از فیلم های این گروه به صورت 
اچ دی و ب��ا بهترین کیفیت هم در فضای مجازی و 

رسانه های دیداری منتشر می شود.
داعش رسانه ای و رد پای 

تراست های خبری
درب��اره اتفاقات رس��انه ای ک��ه در چند هفته 
گذش��ته درباره داعش رخ داده می توان دو فرضیه 

مطرح کرد:
یک-داع��ش بخش ویژه ای ب��رای این کار در 
نظر دارد، دو-داعش از حمایت های ویژه رس��انه ای 
برخوردار است. به این صورت که عالوه بر حمایت های 

خبری،حمایت های فنی هم از آنها می شود.
به نظر می رسد که فرضیه اول کم رنگ است، 
چ��را که داعش آن چن��ان که بای��د در این زمینه 
نمی تواند تبحر داش��ته باش��د. ضمن اینکه اعضای 
این گروه معموال با این گونه مسائل بیگانه هستند. 
به ش��کلی که از ش��واهد و قرائن برمی آید، اعضای 
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 محمد قمی

تاریخی- تحلیلی گنجاند.
درباره فیلم س��ینمایی »اینجا ش��هری دیگر 
است« باید گفت فیلم های این گونه، آثاری هستند 
که تالش م��ی کنند تا روایت مقاطعی از تاریخ را 
دستمایه ارائه تحلیلی عمیق تر برای مخاطبانشان 
قرار دهند. تحلیلی که می تواند مبتنی بر آن واقعه 
تاریخی اما بازگوکننده حقایقی فراتر از آن باش��د. 
و این اتفاقی اس��ت ک��ه در این اثر هم تا حدودی 

رخ داده است.
وقت��ی ما ب��ه تصویرگری موقعی��ت تاریخی 
ش��خصیت برجس��ته و بی نظیری همچ��ون امام 
علی)ع( می پردازیم، ناخودآگاه به حیطه بحث هایی 
همچون والیت، غربت و مظلومیت، عدالت، و البته 
درد و رنجی که ولی زمان، از سفله پروری دوران و 
عداوت دشمنان درونی و بیرونی متحمل می شود 
و - جهل و نفاق و...-  ره می بریم و وارد این وادی 

می شویم.
در این فیلم که به منظومه ای از اجزای تاریخی 
دوران حیات مبارک حضرت امیر اشاره دارد و البته 
بیشتر در دوران پایانی زندگی مبارک آن امام همام 
می گذرد، سعی شده است تا مخاطب ضمن آشنایی 
با فرازهایی سترگ و شگرف از روزهای پرتالطم آن 
دوران و رنجی که آن حضرت از مجموعه شرایط و 
آدم های آن زمان متحمل شد، یک آشنایی اجمالی 
از ش��رایط و مقتضی��ات و عناصر مهم و تأثیرگذار 

تاریخی در آن برهه تاریخی نیز به دست آورد.
روایت��ی که با عم��ق بخش��ی و عینیت یابی 
سینمایی، توانسته بر مخاطب ایرانی که تا حدودی با 
تاریخ اسالم آشنایی دارد، به تأثیرگذاری نسبی برسد.

شاید بتوان این تالش را در فیلم»اینجا شهری 
دیگر اس��ت« ادامه ای دانس��ت ب��ر کارهای قبلی 
فیلمسازان سینمایی و تلویزیونی ما در گذشته دور 
و نزدیک.تالشی که از مجموعه هایی مثل »سفیر« 
و ... آغاز شد و به سریال تلویزیونی »امام علی)ع(« 
رس��ید و با »تنهاترین سردار« و »والیت عشق« و 
»مختارنامه« و و... استمرار و امتداد یافت. کارهایی 
که بی تردید در جهت آش��نانمودن مردم با تاریخ 
صدر اس��الم و زمان حیات مب��ارک حضرات ائمه 

معصومین)ع( و ویژگی های آن ادوار مهم و حساس 
تاریخی، نقش موثر و غیر قابل کتمانی داشت.

اما درباره فیلم»اینجا شهری دیگر است« چند 
نکته نقادانه حایز اهمیت است:

اینکه فیلم مقطع مهم و حساسی را از آن برهه 
تاریخی انتخاب کرده که قابلیت های تأویل پذیری 
و وجه دراماتیک خوبی دارد از جمله نکات مثبت 

اثر است.
نکته قابل توجه دیگر فیلم هم وجه بار عاطفی 
و عمق بخش��ی این بار، ب��ا توجه دادن به تحلیلی 
تاریخی است که در متن و بطن داستان و الیه های 
درونی تر فیلم منتش��ر گردیده است و باعث شده 
تا فیلم عالوه بر تأثیرگذاری عاطفی و قلبی، بتواند 
زمینه ساز یک بینش تاریخی و فرهنگی و فکری 

هم برای مخاطب تدارک ببیند.
از س��وی دیگر می ت��وان نقدهایی هم بر این 
اث��ر بار کرد که از آن جمله اس��ت نیاز به تعمق و 
توجه بیش��تر و دقیق تر بر محمل های تاریخی و 
منابع استنادی فیلم و نیز وجه بیرونی و مابه ازای 

تصویری آن.
ش��اید بهتر بود ب��ه موازات توجه بیش��تر به 
اس��تنادات تاریخی و بهره گیری از منابع و مراجع 
و نظرات کارشناس��ان ای��ن عرصه، بر وجه بیرونی 
فیلم که ش��امل عناصری مثل گری��م بازیگران و 
شکل و شمایل مکان ها و چیزهای دیگری از این 
دست می شود، دقت و حساسیت و تأمل بیشتری 
مبذول داشته می شد.این امر باعث می شد تا فیلم 
»اینجا شهری دیگر است« عالوه بر غنای مفهومی و 
سندیت تاریخی، در وجه باورپذیری و قابلیت های 

جذاب سینمایی هم موفق تر از این عمل کند.
ب��ا ای��ن حال بی ش��ک باید گف��ت اینکه در 
عرصه سینمای امروز ایران با همه افت و خیزها و 
فراز و فرودهایش، گروهی از س��ینماگران همت و 
داشته های خود را  در جهت فیلمسازی برای ارتقای 
دانش دینی و درک تاریخی مخاطبان قرارمی دهند 
و تالش می کنند هنر خود را در راه اعتالی فرهنگ 
اس��المی و انعکاس حقیقت عظمای علوی به کار 

گیرند، فی نفسه در خور تقدیر و مأجور است.

داعش اکثرا مزدور هس��تند و از سطح سواد پایینی 
برخوردارند.

اما دومین فرضیه به نظر می رسد که براساس 
شواهد موجود به واقعیت نزدیک تر باشد. به این شکل 
که یک تیم رس��انه ای خ��ارج از گروه داعش که از 
داخل رسانه های غربی هدایت می شود فعالیت های 
این گروه را درعرصه مجازی به تصویر می کشد. به 
شکلی که سیستم های حرفه ای وافراد قوی رسانه ای 
وآموزش دیده در تراس��ت های رسانه ای غرب این 

چنین کارهایی را برای این گروه انجام می دهند.
شبکه عظیم رسانه ای در خدمت تروریست ها

در این میان باید توجه داشت که به طور کلی 
بهره گیری گسترده داعش از رسانه ها آنها را نسبت 
به تمام گروه های تروریس��تی متمایز کرده اس��ت. 
تیزرهای تبلیغاتی آنها در ابعاد وس��یع گسترده در 
یوتیوب منتشر شده است. در تمام کلیپ های موجود 
افکت های فوق العاده ای استفاده شده است. شبکه 

س��ی ان ان آنها را با افکت های هالیوودی مقایس��ه 
می کند.

بع��د دیگر پیوند میان داعش ورس��انه ها نحوه 
انتش��ار اخبار مربوط به این گروهک در رسانه های 

خبری غربی است.
با نگاهی به رسانه هایی همچون »بی بی سی«، 
»س��ی ان ان« و »رویترز« می توان به این موضوع 
اش��اره کرد که این رسانه ها از تاکتیک های روانی 

خاصی برای پوشش این اخبار بهره می گیرند.
1-پوش�ش ندادن حرکت های وحش�یانه 
وضد انسانی داعش: بسیاری از رسانه های غربی 
در چن��د ماه اخیر تنها ب��ه بیان خبرهای مربوط به 
پیش روی داعش بس��نده می کنند.آنها در چندین 

بخ��ش خبری به صورت روزانه اخباری درباره عراق 
منتشر می کنند.اما در بخش های مختلف خبری این 
رسانه ها خبری از پخش صحنه های بسیار دهشتناک 
سربریدن  و مثله کردن اجساد توسط داعش وجود 
ندارد. نکته بسیار جالب اینجاست که اخیرا ویدئویی 
در فضای مجازی منتشر شد که دراین فایل تصویری 
ارتش عراق برخی از س��رکردگان داعش را دستگیر 
کرده و با لگد به آنها چند ضربه عادی وارد می کنند 
که این تصویر چندین بار از سوی رسانه های مختلف 
غربی پخش ش��ده است. اما در چندین ماه اخیر در 
بسیاری از رس��انه های خارجی حتی درباره عقاید 
تکفیری این گروه ها که منجر به جنایت های بسیاری 
می شود صحبتی به میان نیامده است.فرید زکریا در 
شبکه سی ان ان هر روز درباره عراق تنها به صحبت 
درباره تشکیل دولت جدید اکتفا می کند.بسیاری از 
ش��بکه های فارسی زبان هم داعش را گروه مخالف 
ای به اعدام های  دولت عراق می نامند و اصال اشاره 

چند صد نفره از سوی داعش نمی کنند.
2-تعمیم دادن داعش به تمام اهل تسنن 
عراق: »یورونیوز« و »فرانس 24« در ماه های اخیر 
تالش بس��یاری کرده اند تا داعش را نماینده بخش 
سنی نشین عراق جلوه دهند. بسیاری از کارشناسان 
این برنامه که عمدتا از کارشناس��ان عرب و وهابی 
ش��بکه العربیه هم هس��تند در تحلیلی جهت دار 
به ط��ور مداوم به دولت عراق حمله می کنند.آنها با 
برچسب های رسانه ای-سیاسی به این دولت سعی 
م��ی کنند تا داعش را به طور تلویحی از یک گروه 
تروریس��تی خارج و اپوزیس��یون بنامند.حتی برای 
نیل به این مقصود در این رس��انه ها به این موضوع 
اشاره می شود که داعش به دنبال تحقق یک منطقه 
سنی نشین است و به نوعی سعی در احقاق حقوق 
آنها دارد. برخی از این رس��انه ها مانند بی بی سی 
فارسی و صدای آمریکا در روزی که داعش چندین 
امام جماعت اهل تس��نن را اعدام کرد اصال به این 
مسئله اش��اره نکردند، چرا که هدفی در پشت این 
مس��ئله وجود داشت. به شکلی که به باور بسیاری 
کارشناس��ان، این رس��انه ها حتی سعی می کنند 
جنای��ت های داعش علیه اهل تس��نن را پوش��ش 
ندهند تا داعش در میان اهل تسنن در سراسر جهان 

نماینده آنها به تصویر کشیده شود.
3-ب�زرگ نمایی ق�درت داعش:خبرهای 
مداوم از پیش��روی داعش و شکس��ت های عراق و 
مخابره آن به صورت شبکه ای در چند ماه گذشته 
به شدت در دستور کار این رسانه ها قرار گرفته است.

به شکلی که بسیاری از مخاطبان این رسانه ها پس 
از مدتی این مسئله را باور کرده بودند که داعش به 
سرعت در حال پیشروی است. در بسیاری از اخبار 
روزانه این رسانه ها ، خبرهای باز پس گیری مناطق 
اشغال شده توس��ط ارتش عراق بسیار دیر پوشش 
داده می ش��ود. حتی در برخی م��وارد با تیترهایی 
همچون"ض��د ونقیض در بازپس گی��ری تکریت" 
یا "خبرتایید نش��ده" دائما س��عی در تش��کیک در 
موفقیت های دولت عراق دارند. این رسانه ها با انتشار 
اخبار مداوم درباره شکست های ارتش عراق و بمباران 
خبری ذه��ن مخاطب پیرامون فتوحات گس��ترده 

داعش ، روان مخاطب را کامال آش��فته می کنند. به 
ش��کلی که از نگاه روانشناسانه به صورت ناخودآگاه 
قدرت داعش ب��رای مخاطب به صورت کاذبی فوق 
الع��اده افزایش می یابد. مخاط��ب دائما به این فکر 
می کند که چنین گروهی هم قدرت بسیار زیاد دارد 
وهم می تواند برای همه دولتها هراس ایجاد کند. باید 
توجه داشت که این فضای روانی رعب آور که حول 
داعش توس��ط رسانه های غربی شکل گرفته بسیار 

در پیشروی این گروه موثر بوده است.
باید به این مسئله اشاره داشت که بررسی دقیق 
تر خط ومشی رسانه های غربی درباره موضوع داعش 
می تواند میزان ارتباط این گروه را با کشورهای غربی 
بیشتر آشکار کند. اسنودن که در چند سال اخیر به 
افشاگری هایش شهره شده است اخیرا ارتباط داعش 
با انگلس��تان واس��رائیل را مطرح کرده است. ادعای 
اس��نودن با بررسی شواهد رسانه ای موجود چندان 
بی ربط نیس��ت و بررسی منطقی رسانه های غربی 
نش��ان دهنده حمایت های چند جانبه در راستای 

ایجاد جنگ روانی به نفع داعش است.
از مظلوم نمایی جنایت کاران

 تا اسالم هراسی آینده
ب��ه این صورت حتی پیش بینی می ش��ود که در 
روزهای آین��ده تاکتیک های رس��انه ای جدیدتری از 
سوی رسانه های غربی برای کمک به داعش به کار گرفته 
ش��ود. به شکلی که به احتمال زیاد ممکن است پس از 
به دس��ت آمدن پیروزی هایی از سوی ارتش عراق،این 
رسانه ها سعی در مظلوم نمایی داعش داشته باشند. از 
سوی دیگر با توجه به موج خودسری های جنایت آمیز 
داعش و باری به هر هرجهت بودن اعضای این گروه در 
رفتار خشونت آمیز، موج تطهیر آنها در رسانه ها هم در 
راه است. به ویژه اینکه پس از جام جهانی فوتبال برزیل 
افکار عمومی دنیا بیش��تر به سوی عراق چرخش کرده  
و تطهیر این گروه باید به صورت برجسته تری در زمان 
آینده صورت گیرد. همچنین باید توجه داشت که ایجاد 
موج تازه اسالم هراسی قطعا می تواند در چندماه آینده 
در دستور کار این رسانه ها قرار گیرد. این رسانه ها سعی 
می کنند با ایجاد تصویری آش��فته از نبرد در عراق،این 
مس��ئله را به مخاطب القا کنند که همه این موضوعات 
ریش��ه در اس��الم دارد. درواقع هدف این رس��انه ها در 
چندم��اه آینده می تواند دارای چندین بعد باش��د. این 
مسئله آن قدر برجسته است که حتی کارشناسان شبکه 
ه��ای مختلف خبری غرب��ی در چند روز اخیر عالوه بر 
متهم کردن دولت عراق، به صورت حاشیه ای به اسالم 
هم برچس��ب خشونت می زنند. باید فراموش نکرد که 
فضای ملتهب وخشونت آمیز عراق در فضای فعلی فرصت 
مناسبی را در اختیار رسانه های غربی برای ایجاد موج 

گسترده اسالم هراسی هم قرار داده است.

* بی بی سی فارسی و صدای آمریکا 
در روزی که داعش چندین امام 

جماعت اهل تسنن را اعدام کرد اصال 
به این مسئله اشاره نکردند، چرا که 

هدفی در پشت این مسئله وجود 
داشت. به شکلی که به باور بسیاری 

کارشناسان، این رسانه ها حتی سعی 
می کنند جنایت های داعش علیه 

اهل تسنن را پوشش ندهند تا داعش 
در میان اهل تسنن در سراسر جهان 
نماینده آنها به تصویر کشیده شود.

***

صحنه ای از فیلم » شکارچی شنبه«

سیاوش رسولی

نگاهی به پشت پرده رسانه و جریان های تکفیری

بمباران صوت و تصویر
 در خدمت داعش

بمباران صوت و تصویر
 در خدمت داعش

صهیونیس��ت بر س��ینمای غ��رب غیر قابل 
ان��کار اس��ت. در رأس اغل��ب کمپانی های 
تولید فیل��م در هالیوود، یهودیان زرس��االر 
حضور دارند و بین فیلمس��ازهای آمریکایی 
و استراتژیس��ت های صهیون نزدیکی زیادی 
برقرار اس��ت. به همین دلیل هم هس��ت که 

ظالم است.
ب��از هم دور از انتظار نبود؛ بی بی س��ی 
فارسی، رسانه ای که همیشه ادعای بی طرفی 
دارد باز هم دم روباه خود را هویدا کرد. هنوز 
هم گزارش های شرم آور بی بی سی فارسی 
در جنگ 22 روزه را فراموش نکرده ایم. آنجا 


