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تازهها
کارشناسان

سیاست دنیای پیچیده ای است. تاریخ تحوالت سیاسی قرن های 
اخیر لبریز اس��ت از رویدادهای باورناپذیر و اتفاقاتی بوده که هیچ 
کسی انتظار آن ها را نداشته است. وقوع جنگ جهانی دوم و بمباران 
اتمی هیروشیما، جنگ سرد، موازنه ی تسلیحاتی، فرو ریختن دیوار 
برلین و تبدیل چین کمونیست به یکی از بزرگ ترین قدرت های 
اقتصادی جهان، ش��کل گیری اتحادیه ی اروپا و برداش��ته شدن 
مرزهای اروپا در اوایل قرن بیس��تم غیرقابل تصور بود. مسئله بر 
سر این است که تحوالت سیاسی جهان اگرچه از دید تحلیلگران 
سیاسی و اجتماعی، تا حدی قابل توضیح اس��ت، اما از دید مردم 
عادی ممکن است رازآلود به نظر برسد؛ آن قدر رازآلود و مبهم که 
ممکن است برای توجیه آن ها، گاهی داستان ها و افسانه های محلی 
و جهانی در ادبیات عامه خلق شوند. تاریخ به قدری رازآلود است که 
شاید برای بسیاری این تصور پیش بیاید که تمام تحوالت سیاسی 
دنیا یک توطئه ی ازپیش تعیین شده است؛ توطئه ای که از سوی 
یک هیئت حاکمه ی پشت پرده و مخوف طراحی شده است و مردم 
جهان را بازی می دهد. این توهم توطئه گاهی شکل کارتونی هم به 
خود می گیرد و برای نمونه جالب است بدانید که 66میلیون نفر از 
مردم ایاالت متحده ی آمریکا معتقدند که یوفوها در جوالی ۱۹۴۷ 
)تیر ۱326( در »رازول« )Roswell( نیومکزیکو به زمین آمده اند. 
براساس گزارش »گاردین« در سال 20۱6، ۱2میلیون نفر از مردم 
 )lizard people( آمریکا بر این باور بودند که مردم مارمولک��ی
در قالب انسان در آمده اند و قدرت سیاسی روی زمین را به دست 
گرفته اند. این ایده ی هیبرید انسان-مارمولک )Reptilians( که 
به وسیله ی »دیوید ایکه« )David Icke( به آن پر و بال داده شده 
است، در نگاه اول به قدری طنز به نظر می رسد که به سختی می توان 

تصور کرد انسان عاقل و سالم و بالغی وجود داشته باشد که آن را 
باور کند. اما میلیون ها نفر در جهان واقعا باور دارند که موجودات 
فرازمینی از تبار خزندگان انسان نما هستند و از »جورج دابلیو 
بوش« گرفته تا ملکه »الیزابت دوم«، موجوداتی هستند که با 

فرازمینی ها همکاری می کنند.
تعداد باورهای مبتنی بر توهم توطئه به قدری زیاد است که 
تحلیل هر کدام، نیازمند یک یادداشت جداگانه است. از ایده ی 
زنده بودن »هیتلر« و »بن الدن« گرفته تا ساختگی بودن سفر 
به ماه، هر کدام هواداران و پیروان فراوانی در سراسر دنیا دارد. 
یکی از رازآلودترین نظریه های توهم توطئه، پیش بینی های 
انیمیشن »سیمپسون ها« )Simpsons( است؛ انیمیشینی 
س��اخته ی  »مت گرینیگ« )Matt Groening( که از 
سال ۱۹8۹ )۱368( تا کنون در سراسر جهان، محبوبیت 
و شهرت فراوان پیدا کرده است. یک جست وجوی ساده ی 
اینترنتی نشان می دهد که شایعات بسیاری درباره ی این 
انیمیشن وجود دارد و بسیاری معتقدند در پشت پرده ی 

سناریونویسی این انیمیشن، گروه های مخوف فراماسونی پنهان 
شده اند. این عده معتقدند رخدادهایی مانند ۱۱ سپتامبر، انتشار 
ویروس ابوال، فس��اد مالی فیفا، وقایع س��وریه، ریاس��ت جمهوری 
ترامپ در قسمت های مختلف این انیمیشن سال ها پیش از وقوع، 
پیش بینی شده بوده است. اما واقعیت چیس��ت؟ آیا نویسندگان 
انیمیشن سیمپسون ها، گوی پیش بین در اختیار دارند یا تحوالت 
سیاسی جهان ازپیش تعیین شده است و گاهی به صورت ناخواسته از 

بخش های مختلف این مجموعه کارتونی به بیرون درز می کند؟
پس از اعالم نتای��ج انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا و پیروزی 
»دونالد ترامپ«، تصاویر و نوش��ته هایی به س��رعت در شبکه های 
مجازی دس��ت به دست می شد که نش��ان می داد، کاندیداتوری و 
پیروزی ترامپ در انتخابات از سال ها پیش در مجموعه ی کارتونی 
آمریکایی »خانواده ی سیمپسون« پیش بینی شده بود.  در قسمت 
۱۷ از فصل ۱۱ این مجموعه که در تاریخ ۱۹ ماه مارس 2000 )2۹ 
اسفند ۱3۷8( پخش شده است، داستان عجیبی اتفاق می افتد. در 
این قسمت که »بارت در آینده« )Bart to the Future( نام دارد، 
»بارت« پسر خانواده ی سیمپسون با یک پیشگو آشنا می شود که 
آینده ی جهان یعنی س��ال 2030 )۱۴0۹( را به او نشان می دهد. 
در پیش بینی این پیشگو، خواهر بارت یعنی »لیزا سیمپسون«، به 
عنوان نخستین زن به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده ی آمریکا 
انتخاب شده است. اما چه چیزی در این بین، عجیب و باورنکردنی 
است؟ در یک صحنه مشاوران لیزا سیمپسون به او اطالع می دهند 
که رئیس جمهور پیشین قبل از لیزا فردی به نام دونالد ترامپ بوده که 
اقتصاد آمریکا را به ورطه ی نابودی کشانده و بدهی فوق العاده زیادی 

برای کشور به جای گذاشته است. 
پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان چهل وپنجمین رئیس جمهور 
ایاالت متحده ی آمریکا، بحث های فراوانی در شبکه های اجتماعی 
درباره ی این موضوع در گرفت و بس��یاری پرسیدند چطور ممکن 
است این رخداد، یعنی رئیس جمهور شدن ترامپ،  ۱6 سال پیش، 
در سال 2000 پیش بینی شده باش��د؟ باید گفت این پیش بینی 
اگرچه عجیب است، ولی چندان دور از انتظار نیست. دونالد ترامپ 
از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹88 )۱36۷( تا همین امسال، 

تقریبا در هر دوره از انتخابات ریاس��ت جمهوری ایاالت متحده به 
عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی مطرح بوده اس��ت. او حتی در 
سال ۱۹۹۹ )۱3۷8( به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری از »حزب 
اصالح«  )Reform Party( هم درخواس��ت داده بود، اما قبل از 
آن که کمپینی برای حمایت از او شکل بگیرد، کاندیداتوری او پشت 

درهای کاخ سفید متوقف شد.
اما ظاهرا موضوع به همین س��ادگی ها نیس��ت. به ف��رض که این 
پیش بینی صرفا تصادفی بوده باشد، در شبکه های مجازی صحنه ای 
از این انیمیشن دست به دست می شد که نشان می داد دونالد ترامپ 
در میان تشویق هوادارانش از پله برقی پایین می آید و همزمان برای 
آن ها دست تکان می دهد. در هنگام پایین آمدن ترامپ  از پله برقی، 
کاغذی از دست یکی از افراد حاضر در جمع به زمین می افتد و نکته ی 
عجیب آن جاست که این صحنه دقیقا و بی کم وکاست در فیلم اعالم 
کاندیداتوری ترامپ اتفاق افتاد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ 
چنین پیش بینی ای با این جزئیات اگر صحت داش��ته باشد، دیگر 
نمی توان به سادگی به آن برچسب توهم توطئه زد. اما درباره ی این 
صحنه ی رازآلود و پیشگویانه ی انیمیشن سیمپسون ها، یک اشتباه و 
سوءبرداشت بزرگ اتفاق افتاده است. واقعیت این است که اپیزودی با 
عنوان »سفر ترامپی« )Trumptastic Voyage(، یعنی اپیزودی 
که نش��ان می دهد دونالد ترامپ در میان هیاهو و ابراز احساسات 
هوادارانش از پله برقی پایین می آید در واقع مربوط به ۱6 سال پیش 
نیست. این قسمت در هفتم جوالی 20۱۵ )۱6 تیر ۱3۹۴( منتشر 
شده است؛ یعنی تقریبا یک ماه بعد از آغاز کمپین انتخاباتی ترامپ در 
تاریخ ۱6 ژوئن 20۱۵ )26 خرداد ۱3۹۴(. از این رو، صحنه ی پایین 
آمدن ترامپ از پله برقی، پیشگویی آینده نبوده و در واقع بازسازی این 

صحنه، یک ماه پس از وقوع آن صورت گرفته است.
سفر ترامپ به عربستان سعودی در این اواخر هم باز به بازار شایعات 
و توهم توطئه های سیمپسونی دامن زد. این بار تصویری با عنوان 
»پیشگویی ۱۵ سال پیش سیمپس��ون ها از آینده« در شبکه های 
اجتماعی بازنشر می شد که نشان می داد که ترامپ و پادشاه عربستان 
و »عبدالفتاح السیسی« در مراسمی نمادین دستان خود را روی یک 
گوی درخشان گذاشته اند. اما این بار هم پای یک شیطنت رسانه ای 
و توهم توطئه برای جمع آوری الیک در میان است. ماجرای دورهمی 
ترامپ و »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان و عبدالفتاح السیسی 
رئیس جمهور مصر در روز 2۱ ماه می )3۱ اردیبهشت(  اتفاق افتاده 
است و آنچه که به عنوان پیشگویی سیمپس��ون ها در سال 2002 
)۱38۱( منتشر شده بود، در واقع در روز 26 ماه می )پنجم خرداد(  و 
پنج روز پس از این ماجرا در فصل بیست وهشتم این مجموعه پخش 
شده بود. این پیشگویی های جعلی در واقع پسگویی بوده اند. اگر تفکر 
نقادانه نداشته باشیم، ممکن است هر چیزی را به سادگی باور کنیم. نه 
تنها دیدگاه های مبتنی بر توهم توطئه، که اساسا پخش و گسترش 
ش��ایعات و خرافات و شبه علم هم بر همین اس��اس پیش می رود. 
فراموش نکنیم، اینترنت منبع نیست و هر چه در آن منتشر می شود، 
درست نیست. تنها با تفکر نقادانه و روحیه ی جست وجوگر می توان 
اطالعات درست و غلط را غربال کرد و از دام باورهای ساختگی توهم 

توطئه و خرافات و شبه علم در امان ماند. 
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اينترنت منبع نیس�ت و بايد با تفکر نقادانه و روحیه ی 
جست وجوگر، اطالعات درست و غلط را غربال کرد

توهم توطئه،مردم مارمولکی و 
سيمپسون ها

   صحنه اي از قسمت »سفر ترامپی« انيميشن سيمپسون ها 


