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   ]به ناز مقدسی[
برداشت اول

در ســاعت 10 صبح یک تصادف رانندگی در شــهر شیاِن چین رخ 
داده بود. خودرویی قرمز رنگ به دلیل سرعت زیاد به سه خودرو که 
یکی از خودروها آمبوالنس بود، برخورد شــدید کرد. اما علت حادثه 
چه بود؟ به دلیل اختــال عصبی یا حواس پرتی راننــده؟ یا بیماری 
جدیدی که در این شــهر اتفاق افتاده؟ با این حال، به نظر می رسد 

چیزی که در حال حاضر رخ می دهد فراتر از کروناست.
برداشت دوم

ک با تیتر »ویروس جدید زامبی«  در یک هفته اخیر، خبری هولنا
در شــبکه های اجتماعــی منتشــر شــد. در یــک ویدیــوی خبــری، 
خبرنگاری گــزارش می دهد کــه در یکی از شــهرهای چین مــردم به 
ویروسی مبتا شده اند که از چشم و بینی شان خون می آید و سپس 
وحشی می شوند. تصاویر از قرنطینه شــدید شهر شیاِن چین خبر 
می داد و انتشار ویدیویی مشکوک از یک تصادف رانندگی منتسب 
به شهر شیان کافی بود تا کاربراِن ایرانی اینترنت نسبت به این اخبار 
کنش هــای متفاوتی نشــان دهند. یکــی از کاربــران به نام شــایان  وا
گرام نوشــت: »همیشــه منتظر  در پایین یکی از ُپســت های اینســتا
این لحظه بودم.« کاربر دیگری به نام ُگلد مون می گوید: »تو رو خدا 
یکی بگه اینا صحت داره یا نه؟« و نوید با قاطعیت می نویســد: »بله 
حقیقــت داره.« با ایــن حــال، برخی دیگــر از کاربــران با کنایــه و طنز 
کنش نشان دادند. پونی نوشت: »واال  ک وا نسبت به این خبر هولنا
ما االن خودمــون توی زامبی هــا زندگی می کنیم.« متین با اســتیکر 
خنــده می گوید: »فقــط گیمرها زنــده می مونن.« و ســامی با خیالی 

جمع می نویسد: »باشه بیایید منتظریم!«
برداشت سوم

ماجرا چیســت؟ آیا هنوز از بحران کرونا عبور نکــرده باید با ویروس 
زامبی دست وپنجه نرم کنیم؟ آیا دوباره باعث همه گیری می شود؟ 
اصا مگر تا همین هفته پیش، زامبی ها در فیلم های علمی-تخیلی 
کنشی به این شایعات  جای نداشتند؟ درنهایت چرا اخبار رسمی وا

ک نشان نمی دهند؟!  هولنا
گر بخواهیم از روی چند عکس  جواب این سوال ها ساده است: »ا
و تصویر مبهم که با ترجمه فارســی منتشر شــده اند، این موضوع را 
بررسی کنیم، باید بگوییم بله، ظاهرا عصر زامبی ها فرا رسیده است.« 
گر کمی دقیق تر شویم، اصا نیازی به پذیرش این اخبار جعلی  اما ا

نیست. چرا؟ چون:
1- این خبر با کلیدواژه های: ویروس، زامبی، شــیان، چین فقط به 
زبان فارسی در گوگل پیدا می شوند. کافی است همین واژه ها را به زبان 
انگلیســی ســرچ کنید )Xi’an، china، Zombie،Virus( در این صورت 
گر در تنظیمات پیشرفته گوگل، پیش فرض را روی مرتب کردن  حتی ا
اخبار در یک هفته گذشته هم تنظیم کنیم، متوجه خواهیم شد که 

متاسفانه عامل بازنشر این خبر جعلی، خود ما هستیم.
2- هرچند در چند روز گذشته خبرگزاری ها و اخبار رسمی، به این 
کنشی نشان ندادند، اما برخی از چهره های شناخته شده  موضوع وا
کنش نشان دادند.  مثل شاهین صمدپور نسبت به این موضوع وا
او ســعی کرد با انتشــار چند اســتوری، صحت و ســقم این خبــر را به 
فالوورهایــش اطــاع دهــد و درنهایــت پــس از چنــد تحلیــل دربــاره 
جعلی بودن تصاویر این خبر نوشت: »به شایعه های پیج های زرد 

برای جذب  مخاطب توجه نکنید.«
برداشت چهارم

کلید حــل همه این معمــا، اما در ویدیویی نهفته شــده کــه در آن 
مردی به نــام »benjamin harnwell« معروف به بن هارنول با ژســتی 
شــبیه به خبرنگاران، در مقابل دوربین، می گوید: »از چشــم، گوش 
و بینی مبتایان خون جاری می شــود و شهر شیان  به طور کامل در 
گر در کنار کلیدواژه های انگلیسی این خبر،  قرنطینه اســت.« حاال ا
نام »ben harnwell« را اضافه کنید، گوگل تا حدودی به شما می گوید 

که ماجرا چیست.

بن هارنول کیست؟ 
در ویدیــو، بنجامین  هارنول مردی اســت جوان و درشــت اندام با 
 war« ریش و ســبیل آنکادر شــده که اتفاقا خبرنگار اســت و وقتی در
room« اســتیو بنن، روی خط می آید در مورد مخفی کــردن چین، از 

انتشار خبر یک نوع جدید کووید، گمانه زنی می کند.
درست است که وار روم برنامه ای بوده که بیشترین اطاعات را در 
مورد همه گیری ویــروس کرونا و اخبــار روز ارایه می دهد، اما صاحب 
این برنامه کیست؟ »Stephen Bannon« معروف به استیو َبِنن یکی 
از تاثیرگذارترین چهره های کمپین ریاست جمهوری دونالد ترامپ. 
او از زمانــی کــه در ســال 2017 از ســمت خود به عنوان استراتژیســت 
ارشــد کاخ ســفید برکنار شــد،  توجه خود را به اروپا معطوف کرد و به 
راه اندازی »جنبش« مستقر در بروکسل، یک اتاق فکر راست گرا برای 

حمایت از گروه های ملی گرا و ضد تشکیات کمک کرد.
بــن هارنــول، خبرنــگار هــم حــاال ســر از برنامه هــای او در »وار روم« 
درآورده اســت. جالب است که بدانید یکی از روزنامه نگاران مستقل 

نیویورکر در یکی از گزارش هایش بن را اینگونه تعریف کرده: »هارنول، 
کاتولیــک بریتانیایــی 45ســاله، بــا تشــویق دوســتش اســتیو بنــن، 
استراتژیست پشت سر پیروزی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
در ســال 2016، چندین ســال پیش، شــروع به اجاره یک صومعه به 
مبلغ حدود صدهزار دالر در ســال از وزارت فرهنگ ایتالیا کرده بود.« 
و َبِنن مدت هاست که تاش می کند تا شورش های پوپولیستی را در 
سراسر اروپا برانگیزد. تا اینجای گزارش تکلیف دو چهره ای که درباره 
انتشــار اخبار از شــیان چین گزارش می دهند تا حدودی مشــخص 
شــد. بنابراین با کنار هم قرار دادن تکه هایــی از پازل های این معما، 
ســرنخ هایی به دســت می آیــد کــه در ادامه بــه تحلیل آنهــا خواهیم 

پرداخت.
قرنطینه سراسری شهر شیان در چین

اقدامــات دولــت چین در منطقه شــیان یــادآور مســتند اولیه ای 
است که اوایل ســال 2020  در ووهان رخ داد و بعد از آن ویروس کرونا 

به تمام جهان سرایت کرد.
کسینه شدن مردم در مقابل  اما با گذشت دو سال از آن دوران و وا
این ویــروس، ظاهرا در یک ماه اخیر یکی از شــهرهای چیــن دوباره 
درگیر بحران کرونا شــده اســت. شهر شیان در اســتان شانشی واقع 
در شــمال غربی چیــن از دو هفته قبل در قرنطینه کامــل قرار گرفته 
کنان این شــهر بــا همه تــوان در حــال مقابله بــا ویــروس کرونا  و ســا
هســتند. ســی ان ان در گزارشــی تحلیلــی می نویســد: »در حالی که 
شهر محصورشده شــیان چین، این هفته در مبارزه خود برای مهار 
شــیوع کوویــد-19 مدعــی پیــروزی شــد، داســتان های دلخراشــی 
در رســانه های اجتماعی منتشــر می شــود که نشــان دهنده هزینه 
هنگفت انســانی چین اســت.« این خبرگزاری در ادامه می نویســد: 
»این شهر 13میلیونی از 23 دسامبر تحت قرنطینه شدید قرار گرفته 
است، زیرا با بدترین شیوع ویروس کرونا در این کشور از زمان ووهان، 

دست وپنجه نرم می کند.«
طــی دو هفتــه گذشــته، رســانه های اجتماعــی چیــن مملــو از 
کنان این کشور شده است که می گویند غذا، لوازم  پست هایی از سا
اولیه، حتی مراقبت های پزشکی دریافت نکرده اند. شبکه تلویزیونی 
»CNN« بر اساس پستی از یکی از کاربران چینی گفته بود ویدیویی 
که در ســوم ژانویه منتشر شــد و در آن یک زن که در خیابان نشسته 
و حوضچــه ای از خــون دور پاهایــش جمــع شــده. او ســرانجام دو 
ساعت بعد بستری شد. یکی از کاربران »Weibo« که پلتفرمی شبیه 
گرام است، در پستی نوشت: »به جز کووید-19، هیچ کس  به اینستا

اهمیت نمی دهد که شما از چه می میرید.«
با این حــال، هرچند که ســی ان ان  اعام کرد کــه نمی تواند به طور 
مســتقل صحت این ویدیوها و پســت ها را تایید کند، اما درباره این 
خبر گزارش می دهد که مشــکل آن زن، ویــروس زامبی نبوده، بلکه 

جنینش سقط شده است. 

تب خونریزی دهنده چیست؟
بــازار شــایعات در شــبکه های اجتماعــی و در بین کاربــران چینی 
حسابی داغ است. شایعاتی که مردم کمتر از آن شنیده اند. درست 
مثل شــایعه شــیوع »تب خونریزی دهنده« کــه این روزها بــه اخبار 
قرنطینــه در شــهر شــیان دامــن زده اســت. تــب خونریزی  دهنــده 
ویروســی می تواند توســط ویروس های ابوال، ماربورگ، الســا، دنگی 
یا تــب زرد ایجاد شــود. خبرگــزاری دولتی شــیان نیوز گــزارش داد که 
بیمارستان های این شهر موارد متعددی از تب خونریزی دهنده را 
از ابتدای زمستان امسال گزارش کرده اند. در حالی که متخصصان 
پزشکی اشاره می کنند که تب خونریزی دهنده یک بیماری عفونی 
کتبر هر سال به اوج  رایج در شــمال چین اســت -که معموال در ماه ا
خود می رســد- کاربران اینترنت ابــراز نگرانی کرده اند که شــیوع این 

بیماری واقعا مثل طاعون است.
تــب خونریزی دهنــده عمدتا توســط جوندگان، مــوش صحرایی 
 Rattusنــروژی صحرایــی  مــوش  و   )Apodemus agrarius( راه راه 
norvegicus( ( منتقــل می شود. کســانی که گاز گرفته می شــوند یا با 
خون یا مدفوع جوندگان حامل ویروس در تماس هســتند ممکن 

است آلوده شوند و موارد جدی ممکن است منجر به مرگ شود.
با همه اینهــا این گزارش ها هنوز توســط منابع رســمی و ســازمان 
بهداشت جهانی تایید نشــده و ممکن اســت در حد همان شایعه 
باقی بماننــد. درنهایت هم هیــچ راهی وجــود ندارد کــه بدانیم تب 

خونریزی دهنده در شیان چقدر واقعی است؟ 
برداشت آخر

کســن هســتند و  امــا نتیجه این  اینهــا تعدادی از »افســانه های« وا
گرداب تحریف؟ بیایید با مرگ شــروع کنیم. طبق آمارها ویروس کرونا 
باعث شــد امید به زندگی در آمریکا تقریبا یک ســال ونیم کاهش یابد 
و از 77.8 ســال به 77.3 سال برســد. این شدیدترین کاهش از زمان 
جنگ جهانی دوم بود، زمانی که نازی ها و ژاپنی ها هر ســال ده ها هزار 
آمریکایــی را می کشــتند. واقعیت این اســت که چین به عنــوان محل 
تولد ویروس کرونا، هنوز هم بعد از گذشــت دو ســال از سیاســت های 
سختگیرانه و اصطاحا استراتژی »کووید صفر« دست برنداشته است. 
طبق این سیاست، در هر محله یا شهری که موارد ابتای جدید پیدا 
شود، کل منطقه قرنطینه خواهد شد تا تمامی افراد مبتا شناسایی 
و به بیمارستان منتقل شــوند. از طرف دیگر دولت چین در تمام این 
مدت متهم به پنهان کاری در گزارش آمار کرونا در این کشور بوده است. 
بنابراین به نظر می رسد اتفاقات شهر شیان نیز از این قاعده مستثنی 
نیست و با نزدیک شدن به سال نو چینی و برگزاری بازی های المپیک 
زمســتانی پکن، دولت چین اقدامات کنترلی و محدویت های شدید 
برای مقابله با ویــروس کرونا را در دســتور کار قرار داده، اما قرار نیســت 
چیزی از جزئیاتش افشــا کند. بنابراین با خیال راحــت به زندگی خود 

ادامه دهید. فعا خبری از زامبی های واقعی نیست.

تصویری که از بن هارنول در  اینترنت پخش شده بخشی از گزارش او  در برنامه  استیو َبِنن  بود که به شایعات شیان دامن زد

آیا »شیان« چین در قرنطینه شدید است؟

همه چیز درباره ویروس زامبی
در روزهای اخیر شایعاتی درباره ویروسی که از چشم، گوش و بینی مبتالیان 

خون جاری می کند برخی کاربران شبکه های اجتماعی را وحشت زده کرد

بیمارستان های شهر  شیان موارد متعددی 
از تب خونریزی دهنده را از ابتدای زمستان 

امسال گزارش کرده اند. در حالی که 
متخصصان پزشکی اشاره می کنند که تب 

خونریزی دهنده یک بیماری عفونی رایج در 
شمال چین است

نمایی از  قرنطینه شدید  ساکنان شهر شیان


