
غزل علي محمد مؤدب در استقبال از بيانات دیروز رهبر معظم انقالب
درخشد بر جهان تا هست خورشيد خراسانت

شعر علي محمد مؤدب، شاعر كشورمان در خصوص وقایع روزهاي گذشته كشور همزمان با 
بيانات رهبر انقالب  منتشر شد. 

علي محمد مؤدب، ش��اعر و مدير مؤسس��ه شهرس��تان ادب كه از آثار او مي ت��وان به كتاب 
»دست خون« اشاره كرد، نظرش را در قالب شعر همزمان با بيانات مهم رهبر انقالب با فارس 

در ميان گذاشت كه به قرار زير است. 
خوشا مردي كزين سان دردسرها زير سر دارد  سخن چون از سر درد است باري دردسر دارد 
تو ايران، مسجد شيراوژنان و رادمرداني  بگو با اين و آن نام تو را بردن خطر دارد
ز اشك مادرانت موج هاي خون خروشيدند  زن اين خاك، عزم و هيبت از زينب مگر دارد

بلوچ و ترك و لر سوي خراسانت سفر دارد  به اهواز تو دلگرم است كردستان زيبايت 
درخشد بر جهان تا هست خورشيد خراسانت   جهان را حضرت سيمرغ حسنت زير پر دارد

كه منت تا ابد بر خاور و بر باختر دارد  اگر دردي است يا حرفي، شفاي ابن سينا هست  
همانا نسخه فارابي و طوسي اثر دارد به درمان خود انديشيم و در درمان خود كوشيم  
كه هر خار و گلت در سرنوشت ما اثر دارد تو را چون جان شيرين خاك ميهن دوست مي داريم 
كه از خاك تو جان هامان تپش دارد اگر دارد نبيند كاخ دشمن، ذلت كوخ و كلوخت را 
دماوند من  اي چادر نماز مادر ميهن  كجا كس مي تواند چادر از دوش تو بردارد؟

در مستند »تروكاژ« بررسي مي شود
نقش سلبريتي ها در جهت دهي به اذهان جامعه
مستند »تروكاژ« نقش سلبریتي ها در جهت دهي به اذهان 
جامعه در رویدادهاي گوناگون را بررسي و تحليل مي كند.

به گزارش »جوان«، به نقل از روابط عمومي ش��بكه 5 سيما، 
مستند تروكاژ به نويسندگي سجاد بلوكات توليد سال ۱۳۹۹ 
اس��ت كه روايتي از نحوه مديريت چهره هاي مشهور سينماي 

دنيا را در غرب به تصوير مي كشد. 
قرار است در مستند »تروكاژ« نقش سلبريتي ها در جهت دهي 
به اذهان جامعه در رويدادهاي گوناگون بررسي و تحليل شود. 
همچنين مستند »تروكاژ« ضمن بررسي شخصيت هنرمندان 
در رويدادهاي گوناگون سياسي و اجتماعي، قوانين كمپاني هاي 
رس��انه اي مطرح دنيا در برخورد با فعاليت ه��اي اجتماعي و 

سياسي هنرمندان در جامعه را تبيين و تحليل مي كند. 
موضوع اخذ رواديد كشور امريكا و فعاليت هاي سياسي برخي 
از هنرمندان در ايران نيز از ديگر موضوعات اين مستند است.  
بازپخش مستند آرشيوي »تروكاژ« با گويندگي ناصر طهماسب 
به مدت ۳۰ دقيقه ساعت ۱۰ صبح امروز سه شنبه از شبكه 5 

سيما خواهد بود. 
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كتاب »گهرهاى نقوى«، حدیث 
شماره ۴۳۲۱

از شبكه نمایش خانگي تا كف خيابان هاي شهر
آیا زدن ریشه اعتماد جامعه نسبت به پزشكي قانوني در سریال خون  سرد و آنچه در سریال 

شبكه مخفی زنان ارائه می شود، آن هم همزمان با فوت مهسا اميني اتفاقي است؟

    مصطفي شاه كرمي
وقتي مسئوالن نظارتي ش��بكه نمايش خانگي هر محتواي 
ضدخان��واده و مروج ونداليس��م اجتماع��ي و رفتاري مثل 
سريال هاي آنتن، ياغي، ش��بكه مخفي زنان و خون سرد را 
غيرمسئوالنه در شبكه نمايش به خورد جامعه مي دهند بايد 
هم منتظر بازآفريني رفتارهاي مشابه ياغی آن سريال ها در 
كف خيابان ها باشند، چه اينكه موقعي كه می بايست با نگاهي 
تحليلي و ريزبينانه محتواي ارائه شده به جامعه و خانواده ها را 
مورد بررسي و مداقه قرار مي دادند به مسئوليت شان درست 
عمل نكردند، مانند بازآفريني بخش هايي از برخي سريال هاي 
شبكه نمايش خانگي در اغتشاشات اخير توسط آشوبگران. 

معموالً بعد از وقوع هر اتفاق يا حادثه اي كه جامعه را درگير 
خود می كند، گروه هاي پژوهشي به دنبال تحليل و ريشه يابي 
علل وقوع آن حادث��ه مي روند و بع��د از مدتي گزارش هاي 
متعددي هم در آن زمينه منتشر مي ش��ود، اما اغتشاشات 
اخير كه به بهانه فوت مرحوم مهسا اميني رخ داد از آن دست 
حوادثي است كه ريشه هايش پيش از وقوعش در عرصه هاي 
مختلف قابل رصد بود. به عنوان مثال شبكه نمايش خانگي 
طي چند وقت اخير با س��ريال هايي كه ارائه كرده، مدام بر 
طبل بدصداي دروغين ظلم به زنان و سركوب جنسيتي و 
عدم مراعات حدود و حقوق آنها كوبيده است. مثاًل در سريال 
شبكه مخفي زنان  مشاهده مي كنيم تعدادي زن تجددخواه 
برای كسب هويت زنانه خودشان با شعار زن، قدرت، شكوه به 
مقابله با حكومت وقت مي پردازند! شايد كمي بدبينانه باشد، 

ولي آيا اين همزماني اتفاقي است؟! 
آيا مي توان توقع داشت كه جوان و نوجوان كشور با قهرمان 
سريال ياغي همذات پنداري نكند و آن همه خشونت تئوريزه 
شده در آن سريال را براي خودش، آن هم وسط خيابان هاي 

شهر بازآفريني و بازسازي نكند؟! 
آيا زدن ريشه اعتماد جامعه نس��بت به پزشكي قانوني در 
سريال خون س��رد، آن هم همزمان با فوت مهسا اميني و 
هنگامي كه قرار اس��ت نظر تخصصي و نهايي در اين رابطه 
را پزش��كي قانوني اعالم كند، اتفاقي اس��ت؟! آيا همزماني 
پخش سريالي مثل آنتن كه در آن موضوعاتي مثل اعتراض 
دانشجويی به پوشش دختران و سركوب مردان برای ادامه 
تحصيل دختران با كشاندن پاي زنان به آشوب و برهنگي 
و تهييج دانش��جويان دختر به بهانه فوت يك دختر ديگر 

اتفاقي است؟! 

آيا مس��ئوالن نظارتي همانند آقايان ساترا در حوزه تحليل 
محتوايي آثاري كه ب��ه آنها مجوز انتش��ار مي دهند، هيچ 

مسئوليتي ندارند؟!
وقتي سريال هاي متعدد شبكه نمايش خانگي و فيلم هاي 
سينما، آثاري با محوريت ظلم مردها به زنان جامعه و سركوب 
و خش��ونت عريان با چاش��ني نگاه ضدزن و جنسيت زده را 
پشت سر هم نمايش مي دهند نبايد توقع داشته باشيم كه 
بخشی هرچند كوچك از زنان احساس ظلم مضاعف در حق 
خودشان نداشته باشند، احساس ظلمي كه از ابعاد واقعي آن 

بسيار گسترده تر و بيشتر هم هست! 
اگر انتظار مس��ئوالن حوزه نظارت بر محت��وا و رگوالتوري 
ش��بكه نمايش خانگي و پلتفرم هاي ارائه دهنده محتوا اين 
اس��ت كه هر محتوايي در اين مديوم ارائه شود و تأثيري بر 
كنش رفتاري و اجتماعي جامعه نگذارد، خيال خامي است 
كه در هنگامه بروز اغتشاشاتي مثل آنچه طي اين چند وقت 
اتفاق افتاد، مشخص و معلوم مي ش��ود. از جامعه و جواناني 
كه محتواي ش��بكه نمايش خانگي و وي اُ دي ه��ا و غيره را 
تحت تأثير تبليغ��ات ولع آفريني كه با تكي��ه بر مؤلفه هاي 
ادراكي و شناختي طراحي و ساخته شده اند، دنبال مي كنند 
نمي توانيم توقع داشته باشيم با قهرمان و پروتاگونيست قصه 

آنها همذات پنداري نكند. 
قطعاً كس��ي به دنبال قاتل بروس��لي يا تأيي��د و رد تئوري 
توهم توطئه نيس��ت، اما واقعيت اين است كه دستگاه هاي 
نظارتي به غير از سانس��ورهاي بالوجه و غيرمنطقي كه جز 
هزينه آفريني براي دس��تگاه فرهنگي كشور فايده ديگري 
نداشته، مسئوليت هاي ديگري هم دارند كه اگر به آنها عمل 
مي كردند امروز شاهد بازآفريني تصاوير سريال هاي شبكه 
نمايش خانگي در كف خيابان ها نبوديم. اين همان خشونتی 

است كه سينما غيرمسئوالنه به آن ضريب می دهد.

   شعر

زن سرخپوستي كه اسكار او را هو كرد درگذشت 

»ساشين ليتل فدر« یادآور تمدن زن ستيز غرب و هاليوود بود
با حضور معاون اول رئيس جمهور

قفل شوراى عالی سينما باز شد
مع�اون اول رئيس جمه�ور می گوی�د مصوب�ات ش�وراى 
عال�ی س�ينما بای�د به نقط�ه اى برس�د ك�ه ب�ا تغييرات 
اركان  س�ایر  و  صداوس�يما  دول�ت،  در  حاكميت�ی 
فرهنگی خدش�ه اى به تصميمات این ش�ورا وارد نش�ود.

نخستين جلسه شورای عالی سينما كه احيای آن از يك سال قبل 
در دستور كار مديران سينمايی بود سرانجام برگزار شد. محمد 
خزاعی در اولين روزهای س��كانداری خود در سازمان سينمايی 
)مهرماه ۱4۰۰( خبر داده بود كه ش��ورای عالی س��ينما پس از 
گذشت بيش از يك دهه تعطيلی احيا خواهد شد و حتی قرار بود 
اولين جلسه آن آذرماه س��ال قبل با حضور رئيس جمهور برگزار 
شود، اما پس از مدتی اعالم شد هيئت وزيران با تشكيل »شورای 
سينما« با رياست معاون اول رئيس جمهور موافقت كردند و بعد 
هم اعضای حقيقی و حقوقی شورا معرفی شدند. بر اين اساس قرار 
بود اعضای شورای س��ينما را معاون اول رئيس جمهور )رئيس(، 
وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المی )نايب رئيس(، دو نف��ر از وزرا به 
انتخاب معاون اول رئيس جمهور، رئيس سازمان امور سينمايی و 
سمعی بصری )دبير(، دبير شورای  عالی انقالب فرهنگی، رئيس 
سازمان صداوسيمای جمهوری اس��المی ايران، رئيس سازمان 
تبليغات اسالمی، هفت نفر از سينماگران و نمايندگان اصناف و 
تشكل های حوزه سينما به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی 
كه حداقل دو نفر از آنها از بانوان خواهند بود، رئيس مركز مديريت 
حوزه علميه قم و رئيس يكی از دانشگاه های دولتی هنر به انتخاب 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی تشكيل دهند و شهريور امسال هم 
ابوالقاسم طالبی، مس��عود نقاش زاده، مجيد شاه حسينی، داوود 

ميرباقری، منوچهر شاهسواری، مريال زارعی و پوران درخشنده 
به عنوان سينماگران اين شورا معرفی شدند. حال در اولين جلسه 
شورای س��ينما كه ديروز برگزار ش��د، محمد مخبر، معاون اول 
رئيس جمهوری عنوان كرده است: مصوبات شورای عالی سينما 
بايد به نقطه ای برسد كه با تغييرات حاكميتی در دولت، صداوسيما 
و ساير اركان فرهنگی خدشه ای به تصميمات اين شورا وارد نشود تا 
بتواند يك هدف گذاری و ريل گذاری برای ارتقای سينمای ايران در 
سطح منطقه و جهان داشته باشد. در اين جلسه كه با حضور وزرای 
فرهنگ و ارشاد اس��المی و آموزش و پرورش، دبير شورای عالی 
انقالب فرهنگی، رؤسای سازمان صداوسيما و تبليغات اسالمی و 
همچنين ساير اعضای حقوقی و حقيقی اين شورا از اهالی سينما 
برگزار شد، محمد مخبر، هنر و به ويژه سينما را به عنوان مهم ترين 
عامل اثرگذار بر ابعاد مختلف زندگی انسان دانست و تأكيد كرد: 
صنعت سينما نقش بسزايی در توسعه كشور، حتی در زمينه های 

زيربنايی و اقتصادی و افزايش توليد ناخالص داخلی دارد.

»ساشين ليتل فدر« فعال حقوق مدني سرخپوستي كه 
50 سال پيش جایزه اسكار را به نيابت از »مارلون براندو« 
رد كرد و در مراسم اسكار مقابل چشم هزاران سينماگر 
هو شد و مورد ضرب و شتم قرار گرفت، دیروز درگذشت. 
ساش��ين ليتل فدر را بايد يكي ديگ��ر از نمادهاي تمدن 
زن س��تيز غرب دانس��ت، زني كه ميهماني ناخوانده براي 
بزرگ ترين مراس��م هنري تمدن غرب بود، اما ميزبانان به 
وحش��يانه ترين ش��كل ممكن با او برخورد كردند و او را از 
مراسم به بيرون پرت كردند.  گردانندگان اسكار امسال پس 
از 5۰ سال تصميم گرفته بودند كه از او عذرخواهي كنند، 
اما عمر اين زن رنگين پوست به دنيا نبود. ساشين را نه تنها 
مي توان نمادي از ظلم فراگي��ر و تاريخي به زنان در تمدن 
غرب دانس��ت، بلكه او نماد ظلم به رنگين پوستان هم بود.   
»ليتل فدر« نخستين زن بومي بود كه در سال ۱۹7۳ در 
مراسم جوايز اسكار روي صحنه ايستاد. سخنراني معروف 

6۰ ثانيه اي او در گالري تاريخ جوايز اس��كار موزه آكادمي 
همراه با ديگر لحظات تاريخي مانند تبديل ش��دن »هلي 
بري« به عنوان نخستين سياهپوست برنده بهترين بازيگر 
زن و اعطاي جايزه اسكار بهترين فيلم به فيلم كره اي »انگل« 
نمايش داده مي شود.  روزنامه گاردين ديروز درباره او نوشت: 
ليتل فدر« فعال حقوق مدني سرخپوست كه  »ساش��ين 
بيشتر براي حضور در صحنه مراسم اسكار و رد جايزه بهترين 
بازيگر مرد جوايز اسكار به نيابت از »مارلون براندو« شناخته 
مي شود، در س��ن 75سالگي درگذش��ت.  آكادمي علوم و 
هنرهاي سينمايي اسكار اين خبر را با انتشار پيامي در توئيتر 
اعالم كرد، »ليتل فدر« به سرطان سينه مبتال بود.   »براندو« 
در اسكار ۱۹7۳ براي بازي در فيلم »پدرخوانده« به عنوان 
برگزيده جايزه اسكار بهترين بازيگر مرد انتخاب شد، اما در 
حمايت از حقوق سرخپوس��تان در مراسم حضور نيافت و 
»ليتل فدر« به نيابت »براندو« در مراسم شركت كرد. او جايزه 
را رد كرد و در سخنراني كوتاهي علت تصميم »براندو« را 
براي رد جايزه اسكار، اعتراض به نحوه نمايش بوميان امريكا 
در صنعت سينما و تلويزيون عنوان كرد.   حضور اين چهره 
۲6ساله روي صحنه اسكار با هو كردن حضار و رفتارهاي 
توهين آميز همراه بود. »ليتل فدر« پس از مراسم اسكار در 
ليست سياه هاليوود قرار گرفت.  آكادمي علوم و هنرهاي 
سينمايي اسكار در ماه اوت س��ال ميالدي جاري به دليل 
اتفاقات درباره اعطاي جايزه اسكار سال ۱۹7۳ به طور رسمي 

از »ساشين ليتل فدر« عذرخواهي كرد. 

روزنامه نگار انگلیسی:  هشتگ مهسا 
ساخته سايبری های ارتش امريکاست 

واكنش ها به مرگ مهسا اميني یكي از نشانه هاي جنگ مخفيانه غرب عليه ایران است كه در چندین جبهه دنبال مي شود

جواد محرمی      یادداشت

    سینما

     نمایش خانگی

اين سلبريتی های پرسروصدا اما بی اهمیت
اساس��اً در طول تاريخ س��روصدای باطل زياد بوده، اما جاء الحق 
و زهق الباطل، حق كه نمود پيدا می كند باطل محو می ش��ود، 
آن همه ناز و تنعم كه خ��زان می فرمود عاقبت در ق��دم باد بهار 
آخر ش��د. فتنه گرانی كه با ش��عار زن، زندگی، آزادی ۱۰ روز به 
هر دری زدند تا به بهانه مرگ مش��كوك مهس��ا امين��ی زنان را 
به ميدان بكشند و آنها را س��پر منويات كفرآميز خود كنند، اما 
مثل هميشه جز س��رخوردگی عايدی ديگری نصيب شان نشد. 
در اين فتنه اما بخش��ی از چهره های هنری و ورزشی متوهمانه 
رفتار كردند و رفوزه شدند و عيار واقعی عيان نمودند. البته رهبر 
معظم انقالب به درستی به اين موضوع اشاره كردند كه »جامعه 
هنری و ورزشی ما سالم است و در آن عناصر مؤمن و با شرف كم 
نيستند و موضع گيری چند نفر ارزشی ندارد.« اين بی ارزش بودن 
اظهارنظرهای عده ای از چهره های ورزشی و هنری حقيقتی است 
كه در فتنه اخير به خوبی خود را نش��ان داد، چند نفر از اين افراد 
آنچنان خود را در فضای غبارآلودی كه منافقين برای آنها ايجاد 
كرده بود گرفتار ش��دند كه فكر كردند اس��توری ها و پست های 
جاهالنه آنها ايران را در معرض يك انقالب، آن هم از نوع زنانه قرار 
داده است! اگر چند كتاب تاريخ يا جامعه شناسی خوانده بودند و 
عقل نداشته شان را وسط می گذاشتند هرگز تن به نمايش خفت 
اجير و آلت دست دشمن ملت ايران شدن نمی دادند. اين فتنه البته 
غبارها را از چهره منافقانه برخی از اين به اصطالح سلبريتی ها كنار 
زد و بيش از پيش نفاق و وطن فروشی و پول پرستی اين جماعت 
را در جامعه ايرانی به اثبات رساند و وزن حقيقی آنها را ميان مردم 
نشان داد. فهم، درك و ش��ناخت از جامعه ايرانی نيازمند دانش 
و سواد است كه بخش پرس��روصدا اما كم مغز از ميان چهره های 
ورزشی و هنری از آن بی بهره هستند، همين  كه خيال كرده اند 
می توانند از خانه های شان و با گوشی موبايل انقالب راه بيندازند 
عمق حماقتشان را می رساند. همين كه فكر می كنند ملت ايران 
با آن همه س��ابقه دالوری و عظمت در عرصه های مختلف عقل 
خود را به دست كسی می دهد كه برای مثال بزرگ ترين هنرش 
دريبل كردن در فوتبال اس��ت نهايت نادانی آنها را می رس��اند. 
ملت ايران دس��ت كم در نيم قرن اخير ثابت كرده برای رجاله ها 
و ضعيفه ها پشيزی اعتبار قائل نيست.  آيا كور بودند و نديدند آن 
همه حماسه فرزندان راستين ايران در عرصه های پرعظمتی چون 
دفاع هشت ساله و انقالب اسالمی و دفاع از حرم و حماسه آفرينی 
در ساحت علم و فناوری و دانش را؟ ايران اگر ايران است و امروز 
خار چشم ناپاكان است به خاطر درخشش، ايثارگری و مجاهدت 
دهها هزار ش��هيد و ايثارگر اس��ت كه از دل همين ملت رشيد و 
از دامن زنان و مادرانی پاكدامن و بزرگ رش��د و تربيت يافته اند. 
سلبريتی های اين ملت شما نيستيد. كاش می فهميدند نسخه ها، 
فرازها و توصيه های اصلی را اين ملت، نه از مغزها و افكار پوسيده 
شما، بلكه از وصيتنامه هايی می گيرند كه زنده های هميشه تاريخ 
با خون خود نوشته اند و بر تن و جان اين سرزمين الصاق كرده اند. 
آن هرزنامه هايی كه شما در مجازی می پراكنيد برای ملت رشيد 
ايران ننگ نامه هايی بی ارزش است. حقيقت ماجرا اين است كه 
قاطبه جامعه هنری و ورزشی ايران شريف و مؤمن هستند، اين 
سخنی تعارف گونه نيست، اما صدای باطل هميشه در طول تاريخ 
زياد بوده اس��ت، باطل خود را در نظر عوام می آرايد و زيبا نشان 
می دهد، حق و باطل را مخلوط می كند و تصويری ارائه می دهد كه 
خام انديشان و ظاهربينان فريفته آن می شوند، اما ملت ايران ثابت 
كرده كه مفتون تظاهرات ابليس نخواهد شد، بخشی از مردم اين 
فتنه را با بی اعتنايی به الت بازی های كودكانه مشتی متوهم پاسخ 
دادند، اين بماند برای تاريخ كه وزن سلبريتی ها چقدر است و ارزش 

حقيقی شان نزد ملت چيست.

    مستند

    هادي عسگري
س��تاد فرماندهي مركزي اياالت متحده امريكا 
يا همان سنتكام، جنگ رسانه اي را عليه ايران 
به راه انداخته است و بس��ياري از مطالبي كه با 
هشتگ مهسا اميني منتش��ر مي شود، ساخته 

سايبري هاي پنتاگون است. 
در واق��ع مطلب اين اس��ت ك��ه اكانت هايي در 
شبكه هاي اجتماعي كه به زبان فارسي مطالبي 
دروغين عليه ايران منتشر مي كنند و خوانندگان 
خود را به نفرت عليه سپاه و فعاليت هاي اين نهاد 
دعوت مي كنند، همه فيك و دست ساز سنتكام 
هستند.  كيت كالرنبرگ، محقق و روزنامه نگار 
تحقيقي در گزارشي با عنوان »رمز گشايي جنگ 
آنالين پنتاگون عليه ايران«، به بررسي نقش ارتش 
امريكا در ايجاد فضاي ضد ايراني در ش��بكه هاي 
اجتماعي و ساخت اكانت هاي فيك با هدف نشر 
اخبار دروغين به زبان فارسي و ايجاد نفرت عليه 
جمهوري اسالمي پرداخته است.  اين روزنامه نگار 
انگليسي، واكنش ها به مرگ مهسا اميني دختر 
۲۲ ساله ايراني را كه منجر به بروز ناآرامي ها شد، 
يكي از نشانه هاي جنگ مخفيانه غرب عليه ايران 

مي داند كه در چندين جبهه دنبال مي شود. 
    جنگ رواني پنتاگون عليه جمهوري اسالمي

كالرنبرگ  در گزارش خود به نقش مخرب سنتكام 
در مديريت جنگ رواني عليه ايران پرداخته است؛ 
حساب هاي ترول و ربات هايي كه با مديريت اين 
بخش از ارتش امريكا، جنگ رواني را بر ضد ايران 
هدايت مي كند. به اعتقاد اين روزنامه نگار تحقيقي، 
»يك اس��تراتژي كليدي كه توسط متخصصان 
روان ش��ناس ارتش اياالت متحده به كار گرفته 
مي شود، ايجاد چندين رسانه ساختگي است كه 
محتوا را به زبان فارسي منتشر مي كنند. كانال هاي 
آنالين متع��ددي براي اي��ن پلتفرم ها نگهداري 
مي شد كه شامل توييتر، فيس بوك، اينستاگرام، 

يوتيوب و حتي تلگرام بودند.«
اما سنتكام در جنگ رواني كه به راه انداخته، تنها 
به ايجاد رس��انه هاي دروغين اكتفا نكرده است، 
بلكه حتي دست به خلق روزنامه نگاران دروغين 
نيز زده اس��ت! در بخش��ي از گزارش كالرنبرگ  
آمده اس��ت » در برخي موارد نيز روزنامه نگاران و 
كارشناس��ان جعلي با دنبال كنندگان متعدد در 
آن پلتفرم ها همراه با عكس هاي نمايه ايجاد شده 
از طريق هوش مصنوعي ظاهر ش��دند. به عنوان 
مثال، فهيم نيوز مدعي ارائ��ه »اخبار و اطالعات 
دقيق« در مورد رويدادهاي ايران ش��د و به طور 
برجسته پست هايي را منتشر كرد كه در آن اعالم 

مي كرد »رژيم تمام تالش خود را براي سانسور و 
فيلتر كردن اينترنت به كار مي گيرد« و در نتيجه 
خوانندگان را تشويق به چسبيدن به منابع آنالين 
مي كند. در همين حال، دريچه نيوز ادعا كرد كه 
وب سايت مستقل و غير وابس��ته به هيچ گروه يا 
سازماني است و متعهد به ارائه اخبار بدون سانسور 
و بي طرفانه به ايرانيان داخل و خارج از كش��ور، 
به ويژه اطالعات��ي در مورد نقش مخرب س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمي است.« اين روزنامه نگار 
از دو سايت خبري كه به شدت كاركرد ضد انقالبي 
دارند به عنوان بخش��ي از جنگ رواني پنتاگون 
عليه ايران نام مي برد. نگاهي گذرا به اخباري كه در 
اين سايت ها منتشر شده، نشان دهنده سوگيري 
پررنگ آنها براي حمله به جمهوري اس��المي و 

نهاد هاي انقالبي مانند سپاه است. 
   »رادیو فردا« حامي اخبار فيك

در گزارش كالرنبرگ  آمده است كه رسانه هايي 
مانند راديو فردا و صداي امريكا كه مورد حمايت 
دولت امريكا هستند، وظيفه پشتيباني از اخبار 
دروغين منتشر شده از سوي اكانت هاي فيك را 
بر عهده دارند و با اي��ن كار به آن اخبار دروغين 
اعتبار مي بخشند. در اينجا براي هم افزايي بيشتر 
اخبار ايران اينترنش��نال رس��انه مورد حمايت 
سعودي ها نيز از طريق ارتش فيك پنتاگون باز 

نشر داده مي شود. 
در اكانت هاي فيك ايجاد ش��ده از سوي سنتكام، 
براي ايجاد حس واقعي بودن، مطالب غير سياسي 
مانند شعر يا عكس از غذا و آشپزي منتشر مي شود و 
شوخي هاي متداول بين ايراني ها باز نشر مي گردد. 
    هشتگ  هاي پنتاگون براي هواپيماي 

اوكرایني
جنگ روان��ي ارتش امريكا عليه اي��ران صرفاً در 
روزهاي اخير به وجود نيامده اس��ت. كالرنبرگ 
مدعي اس��ت پس از حادثه هواپيماي اوكرايني، 
هش��تگ هايي كه براي اين پرواز توليد ش��ده، 
س��اخته امريكايي ها بوده و تالش شده است كه 
آيت اهلل خامنه اي رهبر انقالب اسالمي را به عنوان 

مقصر اين اتفاق جلوه دهن��د. اين اكانت ها پس 
از آغاز جنگ روس��يه و اوكراين، شروع به انتشار 
هشتگ هايي با محتواي ضد روسي كرده اند. آنها 
محتواهايي بر ضد همكاري هاي ايران و روسيه 
منتشر  و اين گونه القا مي كنند كه اين همكاري ها 
پيامدهاي ناگوار سياسي و اقتصادي براي ايران به 

همراه خواهد داشت!
    ایجاد اختالف ميان ایران و همسایگان

تضعيف نفوذ اي��ران در منطقه از جمله اهدافي 
اس��ت كه ارتش امريكا از طريق نفرت پراكني 
علي��ه كش��ورمان در ميان همس��ايگان دنبال 
مي كند. كالرنبرگ با اشاره به فعاليت اكانت هاي 
ضد ايران��ي پنتاگون در ش��بكه هاي اجتماعي 
كشورهاي همسايه، به انتشار يك خبر دروغين از 
سوي امريكا در صفحات متعلق به افغانستاني ها 
اش��اره مي كند كه در آن ادعا ش��ده نيروهاي 
سپاه قدس براي سركوب مخالفان طالبان وارد 
افغانستان شده اند! يا رسانه هاي وابسته به امريكا 
بدون ارائه مدرك، مدعي ش��ده اند ك��ه ايران 
پناهجويان افغانستاني را مي كشد و اعضاي بدن 
آنها را خارج مي كند! پنتاگون در ميان سال هاي 
۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، همچنين اي��ن خبر دروغين 
را منتشر كرده است كه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمي پناهجويان افغانستاني را وادار مي كند 

تا براي جنگ به سوريه و يمن بروند!
كالرنبرگ همچنين از نفرت افكني عليه ايران 
در صفحات متعلق به عراقي ها و يمني ها اشاره 
كرده اس��ت. اين اكانت هاي دروغي��ن در ميان 
مردم ع��راق، اي��ران را عامل بدبخت��ي، قاچاق 
اس��لحه، ايج��اد خشكس��الي، كمب��ود غذا و 
بيماري معرفي مي كنند و در ميان مردم يمن، 
جمهوري اس��المي و انصار اهلل را باعث جنگ و 
تعطيلي مراكز فرهنگي، نرس��يدن كمك هاي 
بشردوس��تانه مي دانند.  روزنامه نگار انگليسي 
مي نويسد پنتاگون به عراق توجه ويژه اي دارد و با 
يادداشت هايي كه در بغداد منتشر مي كند، نفوذ 
سپاه در عراق را ويرانگر معرفي و حشد الشعبي را 
ابزار دخالت ايران در امور عراق معرفي مي كند. 
    همكاري علينژاد با نهادهاي امنيتي امریكا

در بخش��ي از گزارش »رمز گشايي جنگ آنالين 
پنتاگون عليه اي��ران« به نق��ش روزنامه نگاراني 
مانند مص��ي علينژاد و همكاري گس��ترده وي با 
پنتاگون و نهادهاي امنيتي امريكا اشاره شده است. 
نويسنده انگليسي با يادآوري ديدار علينژاد با مايك 
پمپئو وزير وق��ت امور خارج��ه امريكا و حمايت 
چندصد هزار دالري امريكا از وي، مي پرسد چرا 
هيچ رسانه اي اين سؤال را مطرح نمي كند كه آيا 
نقش آفريني علينژاد در اغتشاشات اخير ناشي از 

دخالت خصمانه يك دولت خارجي است؟!
گزارش افشاگرايانه روزنامه نگار انگليسي از جنگ 
رواني سنتكام در قالب اكانت هاي به ظاهر ايراني 
در فضاي مجازي كه در اغتشاشات اخير، سعي در 
دامن زدن به اعتراضات و ايجاد لجن پراكني عليه 
دولت و نهادهاي انقالبي  داشتند، مي تواند براي 
كاربران ايراني شبكه هاي اجتماعي كه احتماالً در 
طول روز با انواع و اقسام اين اكانت هاي فيك روبه رو 

شوند، هشداري جدي و آگاهي بخش باشد.

رسانه هايي مانند راديو فردا و 
صداي امريكا كه مورد حمايت 
دولت امريكا هستند، وظيفه 
پش��تيباني از اخبار دروغين 
منتشر شده از سوي اكانت هاي 
في��ك را ب��ر عه��ده دارن��د

    رویداد


