اﺳﺘﻔﺎده ﭼﯿﻨﯽﻫﺎ از ﮐﻠﻤﺎت رﻣﺰی ﺑﺮای اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ در ﻗﺒﺎل ﮐﺮوﻧﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﻮرش ﭼﺎﯾﭽﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و در ﭘﯽ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﻧﯿﺰ اﯾﻦ روﯾﻪ را ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﭼﯿﻨﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ووﻫﺎن«
ﯾﺎ »ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ« اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺠﺎزی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ ﺧﻮد در ﻗﺒﺎل اﯾﻦ وﯾﺮوس اﻋﺘﺮاض ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اﻋﺘﺮاض
ﺧﻮد از ﮐﻠﻤﺎت رﻣﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ،ﮐﻠﻤﺎت رﻣﺰی ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﻤﺎت ﺳﺎده و ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ووﻫﺎن و ﻫﻮﺑﯽ از ﻣﺨﻔﻒ
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ » «wbو » .«hbﺗﺼﺎوﯾﺮ ﭘﺎﻧﺪا ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ اداره ﭘﻠﯿﺲ اﺳﺖ.
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ﻧﯿﺰ از واژه »ده ﻗﺮﻣﺰ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺪد ده در ﭼﯿﻨﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺻﻠﯿﺐ ) (Shí 十ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آنﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺧﻮد از ﺷﻬﺮدار ﻫﻮﺑﯽ ،وزﯾﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﻮﺑﯽ ،ﺷﻬﺮدار ووﻫﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ووﻫﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺴﺒﺐ ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎری »«F4
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺮای رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻨﻈﻮر ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ ﻫﻢ
ﺧﻼقﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺟﻤﻼت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت »ﻣﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮم« اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺧﺒﺮ
و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﯿﺰ در اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ وﯾﺮوس ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.

دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﺑﺎرﻫﺎ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻔﻮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺳﺎﮐﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ در ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دوﻟﺖ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻌﺮوف او ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ دوﻟﺖ ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺗﻔﺎق ﺷﺪه و
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﻨﯽ ﺣﺬف ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﯾﮕﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻌﺮوف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﯿﺴﺒﻮک ،ﺗﻮﺘﺮ و ردﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﺪتﻫﺎﺳﺖ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت و ﮐﻠﻤﺎت را در وﯾﺒﻮ ﺳﺮچ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان از دوﻟﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ درک ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .آنﻫﺎ ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ از ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻮد رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻋﻀﺎی ﺧﯿﺮﯾﻪ وﻧﮋو ﻣﺎﺳﮏ ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ اﺻﻼ از ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد دوﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ راﺿﯽ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽﭘﺮدازد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻃﺮﻓﯿﻦ از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﻮد دﺳﺖ ﺑﮑﺸﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

