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زیر ذره بین

 اهل جهنم 
با چاشنی خون و خشونت!

در حال حاضر شــبکه اینترنتی نت فلیکس، به عنوان قدرتمند ترین شــبکه اینترنتی جهان، با 
سرمایه ای بی پایان، در حال ساخت فیلم ها و سریال های مشترک، با دیگر کشورهای جهان است.

سریال های تولید مشترک، اکثرا در راستای دیدگاه ها و فلسفه غربی ساخته می شوند، حتی اگر 
این محصوالت مشــترک، متعلق به کشــورهای شرقی یا عربی هم باشند، در نهایت نگاه سازندگان، 
نه به واقعیت یک جامعه و مردمش، که با نگاه ســلطه گر غربی، که قرار اســت تمام دنیا را شبیه به 
خودش بکند، رو به رو می شــود؛ از این رو در بیش تر ســریال های ساخت مشترک این شبکه، چنین 
وضعیتی دیده می شود و کم تر پیش می آید که مخاطبین دیدگاه یا هویتی مستقل، غیر از دیدگاه و 
هویت های تکراری ساخته های گذشته این چند سال را، در فیلم ها و سریال های نت فلیکس ببیند.

البته مسئله دیگری که بسیار مهم است، میزان جذب مخاطبین است که در این مورد، اگر فیلم یا 
سریالی بازتاب کاملی از تفکرات لیبرالیستی و ماتریالیستی و... باشد و ظرفیت جهانی شدن را از نظر 
مدیران نت فلیکس داشته باشد، با حمایت این شبکه و دیگر شبکه های اجتماعی آمریکایی)اینستاگرام، 

فیس بوک و....( مانند بمب تبلیغاتش در دنیا منفجر می شود و نگاه ها را به سمت خود میبرد.
سریال »اهل جهنم« ساخته »یئون سانگ هو« ، محصول سال 2021 نت فلیکس و کره جنوبی 
اســت. این سریال توانست گوی سبقت را از سریال پر سرو صدا و پر حاشیه »بازی مرکب« برباید و 

به جایگاه پر مخاطب ترین سریال، در دو هفته گذشته برسد.
داستانجهنمیها

داســتان ســریال اهل جهنم، در کره جنوبی اتفاق می افتد که به دالیلی نامعلوم، ارواح شریر و 
موجودات ماوراءالطبیعی به نام فرشتگان مرگ، به برخی انسان های به ظاهر گناهکار، در این کشور، 
خبر از روز و ساعت دقیق مرگشان می دهند و در روز مقرر شده، این فرشتگان ترسناک، به سراغ فرد 

مورد نظر می آیند و با خشونت او را می کشند و به قول خودشان به جهنم می برند.... 
این رویدادهای ماوراءالطبیعی، باعث ایجاد هرج و مرج و آشفتگی زیادی در جامعه می  شود و در 
نتیجه گروه مذهبی به نام »فرقه راستین« از وضعیت پیش آمده استفاده می کنند و به وسیله رهبرشان 
»مدیر جونگ« قدرت و تاثیرگذاری خود را در این جامعه پر از ترس و اضطراب افرایش می دهند... از 
طرف دیگر عده ای که به فعالیت های این گروه مشکوکند و مهم تر اینکه باور دارند این مرگ ها هیچ 

ربطی به مجازات الهی ندارد، شروع به تحقیق در مورد این اتفاقات می کنند....
بیمنطقوسردرگم

یئون ســانگ هو، سازنده ســریال »اهل جهنم«، این مجموعه را بر اساس یک مجموعه کمیک 
دیجیتال با همین نام که خودش تهیه  اش را به عهده داشته، ساخته است.

البته معروف ترین اثر این هنرمند کره جنوبی، فیلم »قطار بوسان« بود که در مورد حمله زامبی ها 
به مردم و فرارعده باقی مانده توسط یک قطار بود. ولی برخالف فیلم قطار بوسان، در سریال اهل جهنم، 
مخاطبین با داستانی سردرگم رو به رو هستند که موجودات شرور مورد نظر در آن، با نام فرشتگان مرگ 
شناخته می شوند؛ موجوداتی که هیچ نشانی از فرشته بودن بر طبق دیدگاه های کالسیک را ندارند.

داستان از ابتدا تا انتها سعی می کند با اطالعاتی ناقص و نصفه نیمه از مذاهب مختلف، به نوعی 
گنگ، مسئله مجازات الهی را پیش بکشد ولی در نهایت مخاطبین را سردرگم باقی می گذارد و سازنده 
سعی می کند برای گرفتن بودجه برای ساخت فصل دوم، بیشتر سؤاالت و پیچش های داستانی را رها 

کند و تنها اثری درهم و پر از خشونت را به خورد مخاطبینش بدهد.
البته یئون ســانگ هو، سعی دارد با داســتان متفاوتش، سریال را پرسروصدا و جذاب کند ولی 
هوشمندی الزم را برای داستان پردازی قوی و تحقیقات و اطالعات مورد نیاز را، برای هم ذات پنداری 

مخاطبین با شخصیت های داستان و ارتباطشان با مذهب را ندارد.

فرشتگانخودنما
در سریال اهل جهنم مخاطبین، به اصطالح فرشتگان مرگی را می بینند که مانند سیل عظیمی 
از انســان های این دوره که عاشق خود نمایی و نشان دادن خود در شبکه های اجتماعی هستند، این 
موجودات هم کامال اتفاقی مدام جلوی دوربین ها ظاهر می شوند و پیام مرگ را می دهند یا جنایتکاران 

را جلوی همین دوربین ها به سزای اعمال شان می رسانند!
فرشتگان مورد نظر که بیشتر شبیه گوریل های بد هیبت هستند، براحتی جلوی دوربین می آیند 
و با خشونت تمام فرد مورد نظر را به کام مرگ می کشانند و حتی اگر آن فرد جلوتر خودکشی کرده 

باشد، روحش را احضار می کنند و همان بالها را سرش می آورند.
اگر از این نکته بگذریم که چطور این فرشــتگان مادی هســتند و در دوربین ها ثبت می شوند، 
باید این سؤال را بپرسیم که آنها بر چه اساسی قربانیان خود را انتخاب می کنند و زمان مرگشان را 

به آنها اعالم می کنند؟
این ها همه سؤاالتی هستند که سازنده بی جواب باقی می گذارد و عمال با کشدار کردن صحنه های 
خشونت آمیز، به نوعی سر مخاطبینش را گرم می کند و به آنها فرصت طرح سؤال و انتظار پاسخ را 

نمی دهد. 
یکی از هوشمندی های پخش یک مرتبه ای تمام قسمت های یک سریال، توسط نت فلیکس، در 
همین جاســت که مخاطبین هیچ فرصتی برای تفکر و سنجیدن شخصیت ها و منطق داستان شان 
ندارند و تنها طی مدت زمان کوتاه، اطالعات بی ســر و ته ســازندگان را می بینند و به سراغ فیلم یا 

سریال بعدی می روند.
مجازاتیبرایقشرمتوسط!

در سریال »اهل جهنم«، یکی از جالب توجه ترین نکات، این مسئله است که تقریبا تمام کسانی 
که پیام مرگ و رفتن به جهنم را می گیرند، چه گناهکار و چه بیگناه، همگی از قشر ضعیف و متوسط 
جامعه هستند و مرفهین در این سریال، بیش تر در قالب تماشاگران مرگ، در صندلی جلوی این نمایش 
مضحک می نشینند و بدون هیچ ترسی، مراسم »عروج« یا همان کشته شدن قربانیان را تماشا می کنند!
این نوع نگاه سازنده سریال، نسبت به مسئله اختالف طبقاتی و بی آسیب گذاشتن قشر ثروتمند 
با توجه به داستان سریال، نه تنها هوشمندانه نیست، که منطق نصفه نیمه سریال را هم نابود می کند، 
چرا که اگر این موجودات فرشته هم نباشند و در نهایت مشخص شود تنها از یک بعد دیگر به این 

جهان آمده اند، بازهم نباید اصولی در انتخاب قربانیان خود داشته باشند؟ 
اصال برای موجودات ماوراءالطبیعی، مسئله ثروت و فقر چه معنی می تواند داشته باشد و مهم تر 
اینکه ســازنده هر قصدی که از انتخاب هایش داشــته، باید ســر نخی برای مخاطبین باقی بگذارد 
 که بتوانند با دنبال کردن آن، به جواب کمی از ســؤاالت خود برســند ولی در ســریال اهل جهنم، 
هیچ کدام از این اتفاقات نمی افتد و تنها در قســمت آخر، راننده تاکســی به عنوان یک شــخصیت 

بی هویت، با دیالوگی کوتاه، یک جمع بندی نهایی از اتفاقات می کند که:
» من راجع به خدا چیز زیادی نمی دانم و برایم مهم هم نیست، ولی در مورد یک چیز مطمئنم 
و آن هم این است که، این دنیا متعلق به انسان هاست و خودمان باید به مسائلمان رسیدگی کنیم.«

این تنها قسمتی است که تا حدودی دیدگاه سازنده سریال را برای مخاطبینش مشخص می کند 
و به صورت گنگ کمی مخاطبین را برای نتیجه گیری شخصی شان، راهنمایی می کند.

طرزتهیهسریالپرمخاطب
در چند سال اخیر و به ویژه در کشوری مانند کره جنوبی، بازار ساخت سریال هایی که خشونت 

را مستقیم نشان بدهند و قشر متوسط و اشراف را مقابل هم قرار بدهند، به شدت داغ شده است.
از آنجایی که تمام کشورهای مستعمره آمریکا، به نوعی مقلد بی چون و چرای سیاست های این 
 کشــور هم هســتند، در این چند سال اخیر، فیلم ها و سریال های بی سر و ته، با درون مایه های مثال 
ضد سرمایه ساالری و پر از خشونت، در کره جنوبی زیاد شده است و این نوع سریال ها به خاطر موضوع 
و سبک ساخت شان، برای مخاطبین عصبانی و ناراضی از زندگی شان، مانند یک ُمَسکن عمل می کند 

و آنها را پای روایات سردرگم خود می کشانند.
در این نوع ساخته ها، مرگ های دلخراش و زنده شدن های بی منطق، فراوان پیدا می شود و داستان 

بر پایه تخیالت پر از نقص سازندگانش سوار است.
شــخصیت پردازی های ضعیف و گره های داســتانی کور، از جمله نقاط مشــترک بیشــتر این 
ساخته هاست ولی با توجه به تبلیغات فراوان، چنین ساخته هایی، مخاطبین زیادی هم دارد و پول های 

کالنی را به جیب سازندگان شان که ارزشی برای وقت و ذهن مخاطبین قائل نیستند، می ریزد.

»انقالب اســالمی ایران« به مثابه اندیشه یا 
صریح تر و درســت تر بگوییم؛ بــه منزله مکتبی 
اندیشگی و گفتمانی است. بر پایه و بر بستر چنین 
مکتبی اســت که »جمهوری اسالمی« به عنوان 
»نظریه- ســاختار- حکومت« شکل و مبنا یافته 
است. بن مایه و شالوده و مختصات انقالب اسالمی 
نیز؛ خود برآمده و بر شده از دین الهی اسالم است 
چنانکه اگر گزاره هــای معرفتی و آموزه ها و فقه 
اســالمی را از مکتب یادشده، نادیده انگاریم؛ در 
عالم واقع، پدیده و داشته ای با نام »مکتب انقالب 
اسالمی« بجا نمی ماند! پس؛ بنابر چیستی و ماهیت 
روشن، بی بدیل و مثال زدنی انقالب اسالمی و در 
پی آن جمهوری اسالمی است که می توان حکم 
داد: انکار انقالب اســالمی و جمهوری اسالمی به 
اعتبار- به  ترتیب- مکتب اندیشگی و گفتمانی و 
نیز نظریه- ساختار- حکومت؛ آگاهانه و ناآگاهانه 
یا خواسته و ناخواسته؛ نه تنها انکار جامعیت دین 
الهی اسالم است بلکه در ذات این انکار جاهالنه؛ 
معاندت با دین الهی نهفته اســت! از این رو هم؛ 
یک فرد نمی تواند در مقام ادعای مسلمانی بایستد 
و در عین حال؛ به ضرورت برپایی حکومت اسالمی، 
ظلم ستیزی، یاری مظلوم، امر به معروف و نهی از 
منکر، ایثار، جهاد، شــهادت، حجاب و... بی اعتنا 

 رسانه های زنجیره ای بیگانه 
چگونه در دوران کرونا روی اعصاب مردم راه رفتند؟

سعیدمستغاثی

بعد از حدود 300 روز، دیگر نقطه قرمزی به 
لحاظ شرایط کرونایی روی نقشه ایران وجود ندارد 
و میزان تلفات به کمتر از 80 نفر رســیده، اما آیا 
رسانه های زنجیره ای از این نکته مثبت برای مردم 

ایران، سخنی به میان می آورند؟
وقتی آمار ابتال و تلفات در ایران باال می رود، 
مرتب خبــر و گزارش می نویســند و پروپاگاندا 
می کنند که االن ُکن فیکون می شــود، همه چیز 

درب داغان است، مردم عنقریب نابود شوند! و...
اما وقتی همین آمار پایین می آید، ســکوت 
می کنند! مثل این روزها که آمار تلفات دو رقمی 
شــده و ابتال به حدود دو هزار نفر در شــبانه روز 
رسیده که همه رسانه های فوق در سکوتی مرگبار 
به ســر می برند تا باز دوباره اگر خدای ناکرده باال 

برود، غوغا کنند!
امــا در مورد باال رفتن آمارهای کشــورهای 
اروپایی و آمریکایی هیچ نمی گویند، انگار نه انگار 

»مرد نقره ای« جدیدترین گروه سازنده فیلم 
»قهرمانان کوچک« یک گام جدید در جهت  ترویج 
غرور ملی از طریق روایتی قهرمان پردازانه اســت. 
ساخت این فیلم را می توان نوعی تالش برای رفع 

یک خأل بزرگ دانست.
یکی از معضالت فرهنگی سال های اخیر در 
کشورمان، خأل قهرمانان ملی در میان محصوالت 
و تولیدات فرهنگی و هنری است؛ هرچند که در 
چند سال اخیر تالش هایی برای انتشار نوشت افزار 
با تصاویر اسوه ها و اسطوره های ملی انجام گرفته 
است، اما در این بازار، همچنان وسائلی با تصاویر 
ابرقهرمانان غربی و شرقی بیداد می کند. متأسفانه 
با کم کاری مسئوالن و فعاالن فرهنگی نیز بیشتر 
بازی هــا و ابزارهــای ســرگرم کننده نونهاالن را 
شخصیت های کارتونی خارجی از قبیل سوپرمن 
و بتمن گرفته و اسپایدرمن و... تشکیل می دهد. 
در حالی که کمپانی های تولید کننده فیلم و سریال 
در دنیا از طریق قهرمان پردازی سعی در به دست 
گرفتــن نبض بازارهای جهانی دارند اما هنوز هم 
حتی بســیاری از مراکز تولید فیلم و انیمیشــن 

و ســریال برای نســل جدید، از این مهم غفلت 
می ورزند. این در حالی اســت که یکی از راه های 
جذب مخاطب در یک فیلم یا داستان، وجود یک 
قهرمان اســت. به این معنی که مخاطب به خاطر 
عالقه مند شدن به قهرمان، ماجراهای فیلم را تا آخر 
با  اشتیاق دنبال کنند. یکی از دالیل اینکه  هالیوود 
توانسته جهان را تصرف کند، توجه به همین عنصر 
مهم در روایت اســت. چرا که قهرمان پردازی یا 
قهرمان ســازی، یکی از شــاخص های دراماتیک 
ســینمای آمریکاست که کارکرد ایدئولوژیک هم 
دارد، اما در ســینمای ایران بسیار کمرنگ است. 
در واقع شــخصیت هایی که با شــمایل قهرمان 
در فیلم های هالیوودی ظهور می کنند، ســفیران 
فرهنگی آمریکا در بین »مردم« کشورهای مختلف 
هستند. سفیرانی که در قالب اسطوره، در ناخودآگاه 
و ضمیر کودکان و نوجوانان نفوذ می کنند و اخالق 
و سبک زندگی و ایدئولوژی لیبرال سرمایه داری را 

به آنها می آموزند.

آنها حتی گاهی از درون فیلم ها فراتر رفته و 
تبدیل به ماشین هایی براي ساخت تاریخ و هویت 
و بازســازی روحیه و انگیزه مــردم آمریکا عمل 
می کننــد. از این رو، تالش براي خلق قهرمان  در 
سینما صرفاً دلیل دراماتیک ندارد، بلکه یک نوع 

کوشش براي تأمین نیاز جامعه هم هست. 
متأســفانه به رغم همه تأکیدات دلسوزان و 
کارشناســان فرهنگی مبنی بــر لزوم جایگزینی 
قهرمانان وطنی، اما هنوز هم دســتگاه فرهنگی 
مــا در خواب غفلت به ســر می برد. در این میان 
فیلمی ســینمایی با همین احساس مسئولیت و 
دغدغه تولید شده است؛ »مرد نقره ی« تازه ترین 
ساخته محمدحسین لطیفی، فیلمساز نام آشنای 
کشــورمان اســت که این بار و در اثر جدیدش به 

درامی  قهرمان محور پرداخته است. 
این فیلم با نام قبلی »سبز؛ سفید؛ قرمز« در 

ژانر اکشــن، مهیج و کمدی ساخته شده اما لحن 
و روح حماســی و قهرمان پــردازی بر آن غالب و 
حاکم است. این فیلم ماجرای سفر پرماجرای تیم 
ملی تکواندوی نوجوانــان ایران به یک تورنمنت 
بین المللی اســت. اعضای این تیم با رویای فتح 
ســکوی قهرمانی پا به مسابقات جهانی در کشور 
 ترکیه می گذارند، غافل از اینکه حوادث پیش بینی 
نشده ای در انتظار آنهاســت. اما این ورزشکاران 
نوجوان، در کوران یک بحران بزرگ، به دستاوردی 

ارزشمندتر از مدال طال دست می یابند. 
در واقــع فیلم »مرد نقره ای« یک اثر ملی 
اســت که راهبردی دراماتیک را انتخاب کرده 
اســت. به این معنی که تالش دارد تا از طریق 
طرح روایتی پر از ماجراجویی و انجام رفتارهای 
شجاعانه از ســوی نوجوانان، محتوای مدنظر 
خودش را به روح و جان مخاطبش تزریق کند. 
با این تفاوت کــه هیچ یک از کاراکترهای این 
فیلم، حرکات محیرالعقول یا خارق العاده ای انجام 

نمی دهند، بلکه همان توانمندی هایی که از یک 
نوجوان ورزشکار می رود را از خود بروز می دهند.

جای جای ایــن فیلم، عطر و بوی قهرمان به 
مشام می رسد. حتی در یکی از صحنه های فیلم، 
تصویری از ابرقهرمان این دوران ملت ایران، یعنی 
سردار شهید قاسم سلیمانی در پس زمینه فیلم 
دیده می شــود. »مرد نقره ای« ضمن توجه دادن 
مخاطب نونهال به قهرمانانی از نســل گذشته که 
درخشــان ترین کارنامه را در دوران دفاع مقدس 
بجا گذاشتند، به نسل جدید آموزش می دهد که 
می تواند در زمینه ها و مســیرهای دیگر قهرمان 
باشــد. مهدی ســلطانی بازیگر توانــا و محبوبی 
اســت که این بار در شــمایل یک کهنه سرباز و 
نماینده نســل جنگ در این فیلــم حضور دارد. 
شخصیتی کاریزماتیک و پرجاذبه که هم همدلی 
و همذات پنداری مخاطب بزرگسال و هم بیننده 
خردســال فیلم را برمی انگیزد. نام فیلم نیز  اشاره 
به این اسطوره جنگ و مرد صلح دارد که در این 
دوران نیز می درخشــد. اما محور اصلی داستان 
فیلــم که می تواند مخاطب کودک و نوجوان را با 

خودش درگیر سازد، کاراکتر ورزشکار فیلم است 
که با توانمندی خودش می تواند ضدقهرمانان فیلم 
را از سر راهش بردارد و عاملی برای رهایی و نجات 
از بحران شــود. قرار دادن این ورزشکار در مقابل 
نماینده ای از دشمن سنتی ایران یعنی آمریکا، به 
هیجان و ضرباهنگ روایی فیلم کمک کرده است. 
حتی پدر این ورزشــکار نیز قهرمانی در عرصه ای 
دیگر است. با انتخاب یکی از آتش نشانانی که در 
حادثه پالسکو به شهادت رسیده اند، این فیلم به آن 
عزیزان هم ادای دین می کند و یادشان را گرامی 
 می دارد. در واقع در فیلم »مرد نقره ای« طیف های 
مختلفی از قهرمانان ملی را می بینیم که هر یک 
به نوعی روح مخاطب نوجوان را جال می دهند. به 
همین دلیل هم این گروه ســنی پس از تماشای 
فیلــم، با روحیه ای متفاوت و روانی پر از انگیزه و 
شوق برآمده از غرور و افتخار ملی، از سالن سینما 
خارج می شود. شاید بزرگ ترین کارکرد فرهنگی 
فیلمی  چون »مرد نقره ای« این باشد که می تواند 
احساس واقعی اعتماد به نفس و افتخار به هویت 

و ملیت را به نسل جدید ایرانی اعطا کند.

که اکثریت مردم کشورهایی مثل آلمان و آمریکا 
و انگلیس دو دوز واکسن را آن هم اغلب از نوع )به 
قول آنها واکســن معتبر( فایزر زده اند و اینک نیز 
بعضا در حال تزریق دوز سوم هستند ولی آمارها 
خصوصا آمارهای چند هفته اخیر به خصوص در 
این سه کشور حکایت جهش های شدید در ابتال و 
تلفات کرونایی دارد، که اگر در ایران چنین اتفاقی 
افتاده بود، همه آن ســر و صداها باز دوباره شروع 
می شد که »اصال به دلیل ممنوعیت واکسن بوده 
یا به دلیل ساخت واکسن های داخلی با جان مردم 
بازی کردند و واکســن داخلی هم ساخته نشد یا 
اصال نمی توانستند بسازند یا کپی خارجی است یا 

اصال اثر ندارد یا غیربهداشتی است یا...!«
اما حاال که این مســئله گریبان خودشان را 
گرفتــه با هزار دلیل این حجــم ابتال و تلفات را 
توجیه می کنند که مثال اغلب تلفات از سالمندان 
بــوده یا افرادی که یک دوز زده بودند، یا بیماری 

زمینه ای داشتند یا اصال واکسن نزده بودند یا...!
حدود 20 ماه است که به همین صورت روی 
اعصاب مردم راه می روند و طرفه آنکه برخی هم 

گوش و چشمشان به همین اخبار بد است!
از همان اوایل که هنوز تلفات کرونا در ایران 
در حد دو- ســه نفر بود، نوشتند که »وای! ایران 

چه خبر شده! فاجعه اتفاق افتاده!
غیِرحرفهایدرحدکانالهایخبریزرد!

»ایران دومین قربانگاه ویروس کرونا در جهان 
بعد از چین«! این تیتر گزارشی بود که »بی بی سی 
فارسی« در تاریخ دوم اسفند ۹8 روی خروجی های 

مکتوب و تصویری خود قرار داد.
بی بی سی در شرایطی در گزارش خود از واژه 
هولناک »قربانگاه« اســتفاده کرده بود، که از روز 
چهارشنبه 30 بهمن ۹8 و گزارش نخستین مورد 
ابتال به کرونا در ایران تا روز جمعه دوم اسفند، تنها 
چهار نفر در کشــور ما در اثر ابتال به این ویروس 

جان خود را از دست داده بودند.
اما خیلی زود، اروپا از جمله انگلیس و آمریکا 
و آلمان و ایتالیا و اسپانیا و فرانسه و... واقعا تبدیل 
به قربانگاه کرونا در جهان شدند ولی دیگر کرکره ها 

پایین کشیده شده بود. 
وقتی معاون وزیر بهداشــت، در همان اوایل 
شیوع کرونا، دچار بیماری شد و قرنطینه گردید، 

به کوس و کرنا زدند که ببینید این چه سیســتم 
بهداشــتی و مقابلــه با کرونایی اســت که خود 
مسئوالن آن دچار کرونا می شود! باز خیلی زود، نه 
تنها مسئولین بهداشت انگلیس و برخی کشورهای 
اروپایی که حتی بوریس جانسون و آنگال مرکل و 

ترامپ و... هم دچار و قرنطینه شدند.
گفتند ایران دچار کمبود وســائل بهداشتی 
مقابلــه بــا کرونا مثــل کیت های تشــخیص و 
دستگاه های ونتیالتور و ماسک است که باالخره 
علی رغم همه تحریم ها، هم کیت تشــخیص در 
داخل ســاخته شد، هم ونتیالتور و هم ماسک به 
حد وفور تولید شــد. امــا آنها همه این کمبودها 
حتی درمورد مواد غذایی و غارت شرم آور دستمال 
 توالت از فروشــگاه ها را به نمایش گذاشــتند که
Trever Noah مجــری معروف آمریکایی را به آه و 
فغان واداشت و حتی دولت های غربی محموله های 

ماسک را در فرودگاه از یکدیگر دزدیدند! 

گفتند و هنوز هم جاهالنه تکرار می کنند که 
ارقام رسمی ابتال و تلفات اعالم شده در ایران، بسیار 
کم تر از آمار واقعی است و آمار واقعی چندین برابر 

ارقام اعالم شده از سوی دولت است.
این در حالی بود که در همان اوایل شــیوع 
کرونــا، بســیاری از مراکز و موسســات علمی و 
پژوهشی معتبر بین المللی اعالم کردند که امکان 
به دســت آوردن و اعالم آمــار دقیق مبتالیان و 
فوت شــدگان کرونا به دالئل مختلــف از جمله 
تشــخیص های مختلف، درصد خطای تست های 
تشخیص، ابعاد ناشناخته ابتال و مرگ بر اثر کرونا 
و عدم دستیابی سیســتم های بهداشتی به همه 
مبتالیــان و... در هیچ کجــای جهان امکان پذیر 

نیست.
از جمله پژوهشگران دانشگاه گوتینگن آلمان 
اعالم کردند که براساس تحقیقات آنها، آمارهای 
رسمی در جهان تنها شش درصد از تعداد واقعی 

که حتی کانال های تلگرامی زرد هم از خبر سازی 
به این شــیوه اجتناب می کنند، در شرایطی بود 
که حدود ۷2 ساعت قبل از آن، یعنی در شامگاه 
چهارشنبه 8 مرداد، یک گزارش مستند، پرده از 
ســناریو کرونایی سه رسانه »بی بی سی فارسی«، 
»صدای آمریکا« و »اینترنشــنال« برداشته شد 
که این رســانه ها طی یک پروژه مشترک جنگ 
روانی علیه مردم ایران، ســناریویی پیرامون آمار 
مبتالیان و فوتی های اپیدمی کرونا در ایران را در 

دست تهیه دارند.
در گزارش یاد شــده حتــی به اختالف نظر 
شــدیدی که پیرامون عدد سازی برای فوتی های 
کرونا در ایران بین گردانندگان ســه رسانه مورد 
 اشــاره نیز وجود داشــت نیز اشــاره شد، به این 

شرح ذیل که:
»یکی از دســت اندرکاران شــبکه سعودی 
اینترنشــنال با انتقاد شــدید از پایین بودن عدد 

ساختگی بی بی سی فارسی، آن شبکه را به تالش 
بــرای اجرای منویات ایران متهم کرده و گفته ما 
تعداد کشته را صدهزار نفر پیشنهاد کردیم و حتی 
لیستی از اســامی فوتی ها هم نوشتیم، اما مدیر 
بی بی سی این عدد را باورناپذیر اعالم کرد و شبکه 
صدای آمریکا نیز موضعی کامال انفعالی داشت و 
صرفا به دهان عوامل بی بی سی نگاه می کرد. نهایتا 
قرار شد حد وســط اعداد پیشنهادی طرفین به 
عنوان کشته های کرونا در ایران اعالم و بی بی سی 

فارسی پروژه را کلید بزند.«
بــا وجود لو رفتن عملیــات روانی فوق برای 
آمار سازی و کشته  سازی کرونایی در ایران، انتظار 

می رفت گردانندگان »بی بی سی« فارسی از کلید 
زدن این پروژه اجتناب کنند اما ظاهراً دستور به 
»بی بی ســی« بســیار جدی بوده و حرص و ولع 
گردانندگان این شــبکه برای به هم زدن آرامش 
روانــی و روحی مردم ایران به قدری زیاد بود که 
حتی با وجود لو رفتن عملیات روانی- رســانه ای 

مزبور نیز از کلید زدن آن منصرف نشدند!
بعد از آن، قبرهای حفر شده در بهشت زهرا 
و ســایر آرامســتان ها )که اگر هر کسی گذارش 
افتاده باشد، در هر شرایطی آنها را دیده که برای 
تســهیل در امر دفن اموات سالهاست که صورت 
می گیرد( را به کرونا ربط داده و حتی ادعا کردند 
که ازدیاد بیش از حد قربانیان کرونا، باعث شــده 
آنها را در گورهای دســته جمعی دفن کنند، این 
درحالــی بود که خیلی زود، صدای حفر گورهای 
دسته جمعی در نیویورک و دیگر شهرهای بزرگ 

اروپا و آمریکا درآمد.
گفتند ایران با کمبود امکانات برای بیماران 
کرونایی مواجه است اما بازهم خیلی زود خبر پر 
شــدن بیمارستان ها در انگلیس و آلمان و آمریکا 
و خوابانــدن بیماران در خیابان ها و پارکینگ ها و 
کمبود دستگاه های اکسیژن ساز بلند شد که باعث 
گردید برای اســتفاده از این دستگاه در انگلیس 
اولویت قائل شــده و از همین روی آن دســتگاه 
بســیاری از بیماران ســالمند را قطع کرده و در 

اختیار جوانترها گذاشتند. 
خیلی زود رســوایی رها ساختن افراد مسن 
در خانه های ســالمندان در کانادا برخاســت که 
ابتال و تلفات آنها باعث گسترش عفونت شدید در 

محله های آن خانه ها گردید.
جنگروانیبامحورواکسن

پس از این موضوع، پروژه جنگ روانی واکسن 
شروع شد. آنها گفتند و همچنان ابلهانه می گویند 
که در دی 13۹۹، ورود هرگونه واکســن به ایران 
ممنوع اعالم شد تا مثال واکسن های داخلی تولید 
شــوند. در حالی که اولین واکسن تولید داخل با 
وجود همه تحریم ها و فشارهای داخلی و خارجی 
از دی 13۹۹ به فاز تست های انسانی وارد شد و در 
اواخر خرداد 1400 مجوز اضطراری دریافت کرد.

این در حالی اســت که براساس اسناد معتبر 
موجود، ایران از آذر 13۹۹ برای دریافت واکسن 

از طریق ســبد کواکس اقدام نمــود و به میزان 
حدود 1۷ میلیون یورو، واکســن خریداری کرد 
که علی رغم ادعاهای به اصطالح انسان دوستانه، 
تحریم های آمریکا مانع از دســتیابی ایران به این 

میزان واکسن شد.
اما به هر حال از بهمن ســال قبل اگرچه به 
مقدار کم اما واکسن های وارداتی از جمله آسترازنکا 
و اسپوتنیک و سینوفارم و بهارات وارد ایران شدند.
ســندهای منتشر شــده در وب سایت های 
بی بی ســی و صدای آمریکا بــه تاریخ 2۷ خرداد 
1400 به نقل از اطالعیه خزانه داری آمریکا نشان 
می دهد کــه تا تاریخ 25 خرداد 1400، ایران در 
تحریم داروهای کرونایی از جمله واکسن آن قرار 
داشته و با صدور مجوز اضطراری برای استفاده از 
واکسن برکت در تاریخ 25 خرداد، تحریم ها نیز از 

سوی وزارت خزانه داری آمریکا لغو شد. 
پــس از آن در مورد واکســن های تولیدی و 
وارداتی شــبه افکنی شروع شــد. ابتدا گفتند و 
نوشتند اصال امکان ندارد که ایران بتواند خودش 
این واکسن را بسازد. این درحالی بود که موسسات 
مختلفی مانند رازی و پاستور سال ها سابقه تولید 

واکسن داشتند.
پس از آنکه ســعی شــد با تمام قوا از ورود 
مواد اولیه و دســتگاه ها و خط تولید برای ساخت 
واکســن کرونا ممانعت به عمــل آید، بعد از آن، 
گــروه دارویی برکت و ســتاد اجرایی فرمان امام 
 )مجری تولید واکســن برکت( را تحریم کردند، 
دکتر فخری زاده )از جمله مســئول پروژه تولید 

واکسن فخرا( را ترور کردند و...
باالخره پس از تولید واکســن داخلی، ابتدا 
گفتند که اصال چینی اســت )که اگر بر سر این 
مسئله پای می فشردند، پنبه گزارش ها و ادعاهای 
بعدی خود را زده بودند و در واقع تاثیر واکســن 
ایرانــی را تایید کرده بودند، چون واکســن های 
چینی تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را گرفته 
بــود( بعد در میزان تاثیر آن تردید افکنی را آغاز 
کردند )یعنی متضاد با ادعای قبلی که واکســن 

برکت همان واکسن چینی است، سخن گفتند!(
 بعد گفتند واکسن برکت به صورت غیر بهداشتی 
تولید می شود و روی عکس هایی جعلی مانور دادند 
که وقتی عکس های خــط تولید فایزر و مدرنا و 

آسترازنکا منتشر شد و شرایطی بدتر را نشان داد، 
خاموش شدند.

بعد به کــوس و کرنا زدند کــه حدود یک 
میلیــون دوز از این واکســن در خط تولید تازه 
به راه افتاده، هدر رفته اما خیلی زود کاشــف به 
عمل آمد که در خطور تولید مدرنا و جانسون اند 
جانسون، میلیون ها بیش از 15 میلیون دوز واکسن 

به هدر رفته است! 
بعد گفتند چرا آن میزان که قول داده شــده 
بود، تولید نشد و اصال همه گناه تلفات موج پنجم 
کرونا تقصیر همین عدم تولید کافی واکسن برکت 
است! توجه می فرمایید یعنی با این شبهه افکنی در 
واقع شبهات قبلی را ناخودآگاه رد کرده بودند یعنی 
به این صورت تایید کرده بودند که ایران توانسته 
واکسن کرونا تولید کند و این واکسن موثر است! 
چرا که عدم تولید کافی و تزریق آن باعث تلفات 

موج پنجم شده!

 ایــن درحالی اســت که بــرای تولید میزان 
50 میلیون دوز واکسن برکت، آخر شهریور قول 
داده شده بود ولی موج پنجم از اواخر تیرماه شروع 
شد و تا آخر شهریور با ورود واکسن های وارداتی 
چینی، این موج سیر نزولی گرفت! )ضمن اینکه 
این ایراد به مســئولین بنیاد برکت وارد است که 
نبایستی قولی می دادند که نتوانند به هر دلیل به 

آن عمل کنند(
گفتند برخــی از آنها که واکســن برکت یا 
ســینوفارم زدند، فوت کردند، درحالی که از ابتدا 
این نکته از سوی کارشناسان و اساتید و سازمان 
بهداشــت جهانی و حتی ســازندگان واکســن 
تصریح شده بود که واکسن از ابتال و مرگ و میر 
جلوگیری نکرده بلکه آن را کاهش می دهد. پس 
از آن آمارهای بســیاری انتشار یافت که بسیاری 
از دریافت کنندگان هر دو دوز واکسن های فایزر و 

مدرنا و آسترازنکا فوت کردند.
بعد گفتند سینوفارم وارداتی به ایران از نوع 
ســینوفارم پکن نبوده و از نــوع ووهان و دارای 
اثر بخشــی کم بوده است. بعد که اسناد منتشره 
حکایت از آن داشــت که سینوفارم از نوع پکنی 
اســت، به تاثیر آن نســبت به واکسن های دیگر 
گیر دادند که گویا کم اثرترین واکســن است. این 
درحالی بود که آمارها و نمودارهای منتشــره از 
وضعیت مبتالیان و تلفات کرونا در کشورهایی که 
از سینوفارم استفاده کرده بودند )مثل پرو و شیلی 
و بحرین و امارات( وضعیت بســیار مطلوب تری 
نســبت به کشــورهایی که فایزر و مدرنا را مورد 
استفاده قرار داده بودند )مانند آمریکا و انگلیس و 
آلمان(، نشان داده و می دهد و هنوز هم رسانه های 
زنجیــره ای ابلهانه همان حرف های قبلی را تکرار 
و تکــرار می کنند تا با ایجاد ترس و وحشــت، به 

اصطالح دل مخاطبان خود را خالی کنند.
ایــن در حالی اســت که براســاس نظرات 
کارشناســی، ترس و وحشت و اضطراب از کرونا، 
یکی از مهم ترین پارامترهای تضعیف سیســتم 
ایمنی بدن و در نتیجه ابتالی به کروناست. بدین 
ترتیب این رسانه ها با اخبار و گزارش های جعلی 
و اعصاب خرد کن و استرس آور خود، نقش مهمی 
در ضعیف ساختن سیستم ایمنی برخی  از مردم و 

در نتیجه ابتالی آنها به کرونا داشتند.

 جاهالن
 فرهنگی!

پژمانکریمی

بماند و کلیت دین را در انجام مناسک فردی و در 
کنج خانه و محدوده مساجد و انزوای اجتماعی و 
قائلیت به پلورالیسم دینی و اجتماعی و سیاسی، 
جســت وجو و خالصه کند! از همین منظر است 
که ساده اندیشانه و گاه آگاهانه اما منافقانه، احکام 
جدایی عرصه های مختلف از دین توجیه و صادر 
شده اســت: »جدایی دین از سیاست«، »جدایی 
دین از فرهنگ«،»جدایی دین از هنر«، »جدایی 
دیــن از علم«، »جدایی دین از ورزش«، »جدایی 
دیــن از اقتصاد«! و اینها همه یعنی تحریف دین، 
ســرکوب دین، نگاه به تالشی دین و کاله بزرگ 
بر ســر ساده لوحانی که در سایه مصیبت جهل و 
جمود فکری، آفت ولنگاری و بیماری تنبلی، در 
پی پوسته ای از دین و مذهب بی تکلیف، سرگشته 

میدان وجود خودند!
در ســاحت فرهنــگ و هنر کشــورمان کم 
نیستند کســانی که با بهره یا رساتر عرض شود 
بــا سوءاســتفاده از هنر و شــهرت کذایی خود 
تفســیرها و معناســازی های بی مبنــا از دین و 
انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی دارند و تالش 
می کنند- به ســهم خود- دیــن و نظام دینی را 
یکسره و توامان هدف ضربه قرار دهند. به همین 
راستاســت که گزاره »من حکومتی نیستم« در 

 ادبیات طیف یاد شــده؛ پربسامد و پرکاربرد دیده
 می شود.

 مدتی پیش یکی از عناصر مدعی هنر و بازیگر 
با حکومتی خواندن رسانه ملی، به روشنی نسبت 

به کار در عرصه تولیدات صداوسیما، اعالم انزجار 
کرد. این رفتار سبکسرانه در حالی بود که وی:

 اوال از طریــق حضــور در تولیــدات طنز و 
شــبه طنز رسانه ملی نامی  و موقعیت مالی یافته 
است. دوم، برای کار در عرصه سیما هیچ پیشنهاد 
مطلوبی را رد نکرده اســت. ممکن است پرسیده 
شود که این بازیگر زن بدچهره چرا بعد از سال ها 
همکاری با رسانه ملی ناگهان آن را حکومتی یافته 
اســت و از حضور در این رســانه حکومتی، دچار 

انزجار شده است؟ چرا پیش تر به درک و مکاشفه 
و احساس کنونی نرسیده بود؟

باید گفــت: این گونه آدم ها و عناصر، همواره 
نقاب بر چهره دارند. آنهــا کاری انجام می دهند 

و حرفــی به زبان می راننــد و درکی و دیدگاهی 
را پیش نظرها می نهند که به نفع شــان اســت. 
برای اینان، تا دیروز بازی در رســانه ملی افتخار 
و همدلی و همراهی با مخاطب توصیف می شــد 
و حاال سرپوش گذاشتن به خدمات رسانه ملی و 
حکومتی خواندن آن، همراهی و صداقت ورزی با 

مخاطب معنا می گردد.
باید بدین افراد گفت: 

»بله... رسانه ملی رسانه حکومتی است، رسانه 
»جمهوری اسالمی« است، تنها رسانه ای است که 
خدمتگزاران متدین و متعهد آن یک تنه در برابر 
 300 شــبکه معاند فارسی زبان و غیرفارسی زبان 
ایســتاده اند و از دین وانقالب و مردم ایران دفاع 
می کنند. رسانه ملی حکومتی است، یعنی وابسته 
به همان حکومتی که از انقالب مردم برخاســته 
اســت، همان حکومتی که حکومت اهلل اســت و 
مجری قوانین دین آسمانی! رسانه ملی حکومتی 
است اما نه حکومتی که  ترویج شهوات و اصالت دهی 
به حیوانیــت را فضیلت می خواند و القا می کند و 
سیاســت را بازیچه و ابزار دنیاخواهی و دنیاداری 
معرفــی می ســازد... نه حکومتی دست نشــانده 
قدرت های شیطانی و نه حکومتی که بر شده احزاب 
و گروه های سیاســی ضد مردمی و ضد دینی و به 

تعبیری »صاحبان زر و زور« اســت. اگر حضور در 
چنین رسانه ای مایه اندوه و »دل آشوب« شماست، 
چرا این رسانه را رها نمی کنید؟ چرا در پیش چشم 
مردم رسانه ملی را مطرود می دانید اما در نهان برای 

دریافت نقش، خود را تحقیر می کنید؟
شــما بــه حدی کوچک هســتید کــه اگر 
چند ماهی در قاب رســانه ها دیده نشوید، دچار 
روانگســیختگی حاد می شوید و در برابر دوربین 
تلفن همراه تان به بهانه های گوناگون و دم دستی، 
به زمین و زمان ناسزا می گویید، نظربافی می کنید 

و درون تهی خود را برمال می سازید.«
به هر روی؛ شــما مخاطــب گرامی  مطمئن 
باشــید؛ کســانی که به صدا وســیما می تازند، 
همزمان با تاختن، برای بیشــتر دیده شــدن در 
آینه رســانه ملی، تالش وافــر دارند. چون اغلب 
می داننــد در بیرون از حدود جغرافیایی ایران، نه 
کسی آنها را می شناسد، نه به عنوان هنرمند برای 
کسی و رســانه ای فرامرزی رسمیت دارند. اینان 
برای معاندان ابزاری هســتند که در ظرف زمانی 
محدودی شانس خودنمایی می یابند. اینان در نقش 
یک پادوی فرهنگی سیاسی معاندان هم نیستند. 
آنها بی جیره و مواجب؛ برای بدخواهان، به بیگاری 

مشغول هستند؛ بیگاری فرهنگی و سیاسی!

مرد نقره ای و قهرمان پردازی برای کودکان و نوجوانان
میالد شایگان

مبتالیان به کرونا را نشان می دهد. و در همان زمان 
اعالم شد که فوت شدگان خانه های سالمندان و 
برخی مراکز دیگر در انگلیس و آلمان و... اصال در 
آمار تلفات کرونا این کشورها، در نظر گرفته نشدند!
ظهر روز شــنبه 11 مرداد، بی بی سی فارسی 
در همین راســتا، ناگهان اعالم کرد: »فهرســت 
درگذشتگان کرونا در ایران تا پایان تیر به 42 هزار 
نفر رسیده که نزدیک سه برابر آمار رسمی است!« 
قابل تامل آنکه، بی بی سی فارسی برای ادعای 
فوق الذکر هیچ منبعی درج نکرد و صرفاً اعالم کرد 
بر اساس داده های پزشکی به این آمار رسیده است!

اما این اقدام غیرحرفه ای بی بی ســی فارسی 


