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 استفاده دولت ها از رسانه های اجتماعی 
برای فریب مردم؛ 

به عصر استبداد دیجیتالی در جهان 
خوش  آمدید!

میدل ایســت آی در گزارشــی توضیح داد که 
چگونه دولت ها و بازیکنان غیردولتی از رسانه های 
اجتماعــی و فناوری های دیجیتالــی برای فریب 
دادن و کنترل شهروندان  اســتفاده می کنند. این 
پایگاه خبری - تحلیلی در گزارشی که از متن کتاب 
خودکامگی دیجیتالی در خاورمیانه: فریب کاری، 
دروغ پراکنی و شــبکه های اجتماعی به نوشــته 
مارک اون جونز استخراج شــده، نوشت: طی 10 
سال گذشــته و با آغاز بهار عربی، زمانی که درباره 
جوانب مختلف رســانه ها و سیاست های پیرامون 
خاورمیانه می نوشتم، تهدید به مرگ و تجاوز شدم 
و انتقادات آنالین دریافــت کردم. کاریکاتورهایی 
از من کشــیده شــد که در آن ها عروسک خیمه 
شــب بازی بودم و وبســایت هایی تنهــا با هدف 
بی اعتبار کردن من و دیگر فعاالن ایجاد شد. حتی 
مقلدانی بودند که ســعی کردند با نام و نشان من 
اکانت هایی در شبکه های اجتماعی راه بیندازند و 
برای روزنامه های محلی با عقایدی که خالف مال 
خودم است، گزارش بنویسند. من از ورود به بحرین 
به دلیل اعتراض به سرکوبگری آنالین این کشور 
ممنوع شــده ام و حتی بارها صفحه توییتری ام به 
حالت تعلیق درآمده اســت. در گذر زمان، شاهد 
آسیب و تغییرات روانی خودم و دیگر کسانی بودم 
که هدف خشونت های آنالین قرار گرفته بودند. به 
عصر استبداد دیجیتالی خوش  آمدید! در این عصر 
از آزار و اذیت دیجیتالی، نظــارت و دروغ پراکنی 
برای کنترل رفتار انســان ها اســتفاده می شود. 
استبداد دیجیتالی به استفاده از فناوری اطالعات 
دیجیتال توسط رژیم های خودکامه برای نظارت، 
سرکوب و عوام فریبی علیه اشخاص داخل و خارج 
از یک کشــور می گویند. این شامل طیف وسیعی 
از فنون سرکوب کننده از جمله نظارت، سانسور، 
فریب کاری و آزار و اذیت، حمالت سایبری، قطعی 
اینترنت و به ستوه آوردن کاربران آنالین می شود. 
یکی از عناصر بســیار نگران کننده سوءاستفاده از 
رسانه های اجتماعی، اخبار نادرست و دروغ پراکنی 
اســت. از این ابزارها بــرای سواســتفاده از افکار 
عمومی و ایجاد توهــم در رابطه با حمایت عمومی 

درخصوص یک مسئله خاص استفاده می شود.
از واشــنگتن گرفته تا ریــاض، دروغ پراکنی 
یا انتشــار اخبار جعلی یک مشــکل جهانی است. 
کلــر واردل، این مشــکل را بخشــی از اختالل 
اطالعاتــی روزافــزون می داند. از ســال ۲00۸، 
توجه آکادمیــک در زمینه های روان شناســی و 
ارتباطــات به درک هــدف دروغ پراکنی معطوف 
شده است. دروغ پراکنی مســئله جدیدی نیست 
امــا فناوری هــای دیجیتالی کــه از طریق آن ها 
دروغ پراکنی انجام می گیرد، بســیار جدید است. 
وجود رسانه های اجتماعی باعث شــده تا میزان 
اختالل اطالعاتی بیشتر شود. دروغ پراکنی دارد از 
اساس فهم انسان ها از حقایق و وقایع تثبیت شده را 
تغییر می دهد. میان شمال آفریقا و خاورمیانه هیچ 
تفاوتی وجود ندارد. هد دو منطقه ای نابرابر هستند 
و میزان توسعه فناوری دیجیتالی در آن ها بسته به 
دول، کســب و کارها و میزان تقاضا متفاوت است. 
امارات متحده عربی، بحرین و قطر میان کشورهایی 
هســتند که باالترین میزان تقاضا را دارند. میزان 
نفوذ گوشی های هوشمند و تاثیرگذاری شبکه های 
اجتماعی در این کشــورها بســیار باالتر از برخی 

بخش های ایاالت متحده و اروپای شمالی است.
از سوی دیگر، یمن یکی از فقیرترین کشورهای 
دنیاست و از کم ترین میزان نفوذ اینترنت در میان 
کشــورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا برخوردار 
اســت. با اینکه ضریب نفوذ اینترنت در این کشور 
رو به افزایش است، توســعه شبکه های اجتماعی 
در این کشور با نوســان هایی همراه است. استفاده 
از شــبکه های اجتماعی نظیر توییتر و فیس بوک 
در منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا رو به کاهش 
است؛ هرچند که عربستان سعودی پنجمین بازار 
بزرگ برای توییتر محســوب می شود و حدود ۳۸ 
درصد )10 میلیون( از جمعیت این کشور از کاربران 
فعال توییتر محسوب می شوند. پلتفرم های جدید 
ممکن است بیایند و بروند اما نحوه ارتباطات ما به 
طور جبران ناپذیری توسط فناوری دیجیتالی تغییر 
یافته است. بنابراین چالش هایی که این فناوری ها با 
گسترش دروغ پراکنی بوجود می آورند، قرار نیست 

به این زودی ها از میان برود.

جهان نما

حمالت رژیم صهیونیستی به غزه 
از گذشته تاکنون تبعات پرشماری را 
برای تل آویو و اراضی اشغالی به دنبال 
داشته است. از یک سو این حمالت 
به نوعی غیرنظامیان زیادی را به کام 
مرگ کشــانده و هزینه های انسانی 
گزافی بر فلسطینی ها تحمیل کرده 
که خروجی آن محکوم شدن اسرائیل 
در محور حقوق بشر بوده است. متقاباًل 
زمانی که ارتش اســرائیل دست به 
حمله علیه فلسطینی ها می زند، آنها 
و جریان های حاکم بر سرزمین های 
اشغالی هم ساکت نمی نشینند و به 
همین دلیل انگشتانشان روی ماشه 
می رود و تحرکاتی دارنــد به نوعی 
یک ضربه میدانی به تل آویو به شمار 
می آید؛ چراکه تمام راکت های شلیک 
شده از سوی جریان هایی مانند جهاد 
اسالمی و حماس به ســوی اراضی 
اشغالی یکباره هزینه های زیادی را 

به ساختار پدافندی اســرائیل وارد 
می کند و آنهــا هم بــرای دفع این 
راکت ها بایــد میلیون ها دالر هزینه 
صرف کنند که در قالب پدافند گنبد 
آهنین آن را نظــاره کرده ایم. اینکه 
چند درصــد از راکت های شــلیک 
شده از سوی جریان های فلسطینی 
به هدف می خورد یا اینکه تا چه حد 
این راکت و موشــک های کوتاه بُرد 
می تواند دقیق زنی انجــام دهد و به 
هدف اصابت کند، موضوعی اســت 
که لزوماً باید کارشناســان مسائل 
نظامی و تســلیحاتی در مــورد آن 
سخن بگویند؛ اما مساله این است که 
صدای فرود آمدن این راکت ها  برای 
شهرک نشینان و شهروندان اسرائیل 
به شدت ترسناک است. این جماعت 
با دعوت کابینه های مختلف اسرائیل 
در ادوار گوناگــون، بــه عنوان یک 
انسان هایی یهودی االصل از تمام دنیا 
وارد سرزمین های اشغالی می شوند و 
توقع دارند که یک آرامش همیشگی 
را تجربه کنند اما اینگونه نشده است. 
آنها هرازگاهی باید شاهد تُرک تازی 

سیاستمداران خود و به تبع آن اصابت 
موشک یا راکت به خانه و کاشانه شان 
باشــند. بر همین اساس این دومین 
چالشی است که هر وقت اسرائیل به 
غزه و کرانه باختری حمله می کند با 
آن مواجه می شود؛ چراکه بسیاری 
از یهودیانــی کــه از آفریقا و ســایر 
مناطق این کره خاکی پا به اسرائیل 
گذاشته اند در میانه شــک و تردید 
زندگی می کنند و حتی بســیاری از 

آنها که دو پاسپورت در دست دارند، 
ترجیح می دهند که خارج از اسرائیل 
سکنی بگزینند و از این منازعات به 
دور باشند. در همین راستا سومین 
هزینه اسرائیل هزینه های سیاسی 
است. تل آویو عماًل به دنبال آن بوده 
تا بــا عملیاتی کردن ســناریوهای 
منطقه ای به نوعی این پیام را به افکار 
عمومی داخلی و خارجی مخابره کند 
که همیشه در تهدید و بحران به سر 
می برد اما بر اساس اسناد و مدارکی که 
از دهه ها قبل تا به حاال گردآوری شده، 
سناریوی خلق و توزیع بحران عموماً از 
سوی اسرائیل به فلسطینی ها و سایر 
کشورهای منطقه تحمیل شده است. 
به عنوان مثال دو سال پیش و زمانی 
که دونالد ترامپ واپســین روزهای 
ریاســت جمهوری خود را ســپری 
می کرد، اســرائیل در مورد پرونده 
قدس و حفاری های زیرسطحی در 
این منطقه با اردن وارد چالش جدی 
شد. اردن به عنوان مســئوِل اوقاِف 
قدس بارها و بارها به اسرائیل هشدار 
داده بود که تشــدید تنــش در این 

منطقه و حمله به فلسطینی ها بعالوه 
حفاری ها و تشدید جو امنیتی در این 
منطقه می تواند تقابل میان تل آویو و 
فلسطینی ها را به نقطه جوش برساند 
که تبعات آن بدون شــک اقدامات 
میدانی جریان های فلسطینی علیه 

اسرائیل خواهد بود. 

جدال با مصر پس از یک حمله! 
مساله تنش با اردن صرفاً اولین و 
آخرین تقابل اسرائیل با همسایگان 
خود نیست بلکه حاال این رژیم وارد 
یک چالش نادر با مصر شده است. به 
یاد داریم که در اوایل آگوســت سال 
جــاری میالدی حمالتی از ســوی 
اسرائیل علیه نوار غزه صورت گرفت 
که صدای جامعه ملل را به آســمان 
بلند کرد اما در مقابل جهاد اسالمی 
هم دست به تقابل و پاسخ نظامی زد. 
در این میاین اسرائیلی ها یک عملیات 
مرکب چند جانبه را طرح ریزی و اجرا 
کرند؛ به صورتی که از یک سو اقدام به 
حمالت موشکی علیه غزه و مواضع 
جهاد اســالمی کردند و کار به هدف 
قــرار دادن مواضــع زیرزمینی این 
جنبش کشــید، و از سوی دیگر هم 
نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی 
دســت به رصد، رهگیــری و ترور یا 
دستگیری فرماندهان بلندپایه جهاد 
اسالمی زدند. این اقدام چندین روز 
به طول انجامید امــا مصری ها هیچ 
اقدامی برای توقف آن انجام ندادند؛ 
در نهایت نیــز قاهره بــاز هم نقش 
میانجی را بازی کرد و آتش بس اتفاق 
افتاد. اما در این بین شاهد بودیم که 
با وجــود اعالم آتش بــس میان دو 
طرف درگیری، بنــی  گانتس، وزیر 
جنگ اسرائیل اعالم کرد که دستگاه 
امنیتی اسرائیل به تالش خود برای 
دســتگیری و ترور فرماندهان جهاد 
اسالمی ادامه خواهد داد و در همان 
هنگام باز هم حمالتی به غزه صورت 
گرفت که مصر را عصبانی کرد. حاال 
پس از تایید و تکذیب های متعدد طی 
روزهای اخیر، درنهایت بنی گانتس 
روز گذشته )دوشــنبه( اعالم کرد 

که مصر بزرگترین دوست اسرائیل 
محسوب می شــود و نقش محوری 
در منطقه ایفا می کند اما روابط ما با 
مصر به دلیل تنش اخیر در نوار غزه، 
در حــال عبور از یک بحران اســت. 
اینکه او واژه »در حــال عبور از یک 
بحران« را مورد استفاده قرار می دهد 
نشان از آن دارد که این تنش در حال 
تعمیق است. از ســوی دیگر منابع 
عبری اعالم کرده اند که جرقه بحران 
در روابط اســرائیل و مصــر از دو ماه 
قبل و پس از اعــالم رهگیری پهپاد 
مصری توسط ارتش اسرائیل زده شد. 
برخی دیگــر از منابع مانند هاآرتص 
هم اعالم کرده اند کــه این بحران به 
دلیل وضعیت وخیم امنیتی در کرانه 
باختری است و مصر نسبت به اقدامات 
امنیتی اسرائیل در این منطقه پس از 
آتش بس اخیر اعتراض جدی و شدید 
دارد. همین مساله باعث شده رونین 
بار، رئیس ســرویس امنیت داخلی 
اســرائیل به قاهره بــرود و با عباس 
کامل، رئیس سرویس اطالعاتی مصر 
دیدار و گفت وگو کند. رســانه های 
اســرائیلی می گویند که رونین بار 
برای رفع هرگونه تنش در روابط بین 
رژیم اسرائیل و مصر، با رئیس دستگاه 
اطالعات مصر دیدار کرده اســت اما 
معلوم نیست که اوضاع عادی شود یا 
خیر. روز گذشته )دوشنبه( هم منابع 
عربی خبر دادند کــه نیروهای رژیم 
صهیونیستی موج بازداشت هایی را 
در مناطق مختلفی از کرانه باختری 
باالخص در بیت لحم به راه انداخته 
اســت که همین موضــوع می تواند 
زخم موجــود در روابــط دو طرف 
ترمیم ناپذیر کند. حال باید دید که 
انشقاق در مناسبات دو طرف تا کجا 

عمیق می شود؟

وزیر جنگ اسرائیل پس از سکوت چند روزه، روابط با مصر را بحرانی اعالم کرد؛

غزه، محور انشقاق منافع تل آویو و قاهره

فرشاد گلزاری

اردن به عنوان مسئوِل 
اوقاِف قدس بارها به 

اسرائیل هشدار داده 
بود که تشدید تنش 

در این منطقه و حمله 
به فلسطینی ها بعالوه 

حفاری ها می تواند 
تقابل میان تل آویو و 

فلسطینی ها را به نقطه 
جوش برساند ،اما باز هم 

این اقدامات ادامه پیدا کرد

سفر رونین بار، رئیس 
سرویس امنیت داخلی 

اسرائیل به قاهره و دیدار او با 
عباس کامل، رئیس سرویس 

اطالعاتی مصر شاید 
بسیاری از تحلیلگران را به 
این باور برساند که شکاف 

در روابط دو طرف ترمیم 
می شود، اما اخباری که از 

کرانه باختری می آید خالف 
این امر را بازگو می کند

کره جنوبی و آمریکا مانورهای نظامی مشترک ساالنه 
خود را از دیروز )دوشــنبه( با از ســرگیری آموزش های 
میدانی آغاز کردند. به گزارش رویترز،  رزمایش تابستانی 
که امسال به سپر آزادی اولچی تغییر نام داد و قرار است 
در 1 سپتامبر به پایان برسد، پس از آن برگزار شد که یون 
سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، که در ماه مه روی 
کار آمد، قول داد تمرینات ترکیبی را عادی و بازدارندگی 
علیه کره شــمالی را تقویــت کند. ایــن رزمایش ها در 
سال های اخیر به دلیل شیوع کووید-19 کاهش یافت؛ 
سلف یون به دنبال ازسرگیری مذاکرات با پیونگ یانگ 
بود که این تمرین ها را تمرینی برای تهاجم نامیده است. 
پس از آن که کره جنوبی و ایاالت متحده آموزش مقدماتی 
را برای این رزمایش آغاز کردند، کره شمالی هفته گذشته 
دو موشک کروز از شهر انچون در ساحل غربی شلیک کرد. 

مقامات سئول گفتند، کره شمالی امسال آزمایش های 
موشکی خود را با سرعت بی سابقه ای انجام داده و آماده 
انجام هفتمین آزمایش هسته ای خود در هر زمان است. 
یون گفته است که اگر پیونگ یانگ گام هایی برای خلع 
سالح هسته ای بردارد، دولتش مایل به ارائه کمک های 
اقتصادی است، اما کره شمالی پیشنهاد او را رد کرده است.

آغاز مانورهای نظامی آمریکا و کره جنوبی
خبر

منابع خبری از یورش پلیس پاکستان به خانه عمران 
خان نخست وزیر ســابق این کشــور برای بازداشت وی 
خبر داده اند. به گزارش راشا تودی، هم زمان صد ها نفر از 
هواداران خان با تجمع مقابل خانه وی و بستن خیابان های 
منتهی به عمارت و سردادن شعار هایی به این اقدام اعتراض 
کــرده و مانع از نزدیک شــدن پلیس شــده اند. حامیان 
عمران خان اعــالم کرده اند که بازداشــت وی خط قرمز 
آنهاست. راشــا تودی به نقل از وکیل عمران خان گزارش 
داده است بازداشت وی ممکن است طی ساعات آینده اتفاق 
بیفتد. برخی منابع خبری می گویند که پلیس خانه عمران 
خان را محاصره کرده و از پخش سخنرانی وی در شبکه های 
تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مانند یوتیوب جلوگیری 
کرده اســت. بنابر گزارش ها، عمران خان فعال در حبس 
خانگی به سر می برد. پلیس پاکستان روز یک شنبه با انتشار 

گزارشــی تحت قانون جامع ضد تروریسم در این کشور، 
عمران خان را در زمان نخســت وزیری به تهدید مقامات 
ارشد اجرایی و قضات در ارتباط با تظاهراتی در پایتخت این 
کشور متهم کرده است. برخی از کاربران مدعی هستند که 
او از خانه خود به جای دیگر گریخته است، اما عمران خان با 
انتشار عکسی تایید کرد که فرار نکرده و در خانه خود است.

خبر

یورش پلیس پاکستان به خانه عمران خان 

یک رســانه عبری زبان از تالش رئیس جمهوری 
ترکیه برای تعیین سفیر این کشــور در تل آویو پیش 
از برگزاری انتخابات ِکنســت )پارلمان اسرائیل( خبر 
داد. روزنامه عبــری زبان یدیعــوت آحارونوت اعالم 
کرد که رجب طیب اردوغان درصدد اســت تا پیش از 
برگزاری انتخابات کنســت سفیر کشورش در تل آویو 
را تعیین کند. این روزنامه در این باره گزارش داد: دلیل 
این شتاب آن اســت که اردوغان احتمال می دهد در 
انتخابات جدید کنست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
ســابق و رئیس اپوزیسیون اســرائیل پیروز شود و در 
تصمیم ازسرگیری روابط با ترکیه بازنگری کند. طبق 
این گزارش، اسرائیلی ها نگران این موضوع هستند که 
افق اولوتاش، رئیس مرکــز مطالعات راهبردی وزارت 

امورخارجه ترکیه به عنوان ســفیر آنــکارا در تل آویو 
انتخاب شــود. دلیل این حجم از مخالفت اسرائیلی ها 
مواضع ضد صهیونیســتی اولوتاش است. اولوتاش در 
مقالــه ای هرگونه حق رژیم صهیونیســتی در اراضی 

فلسطین را رد و باطل اعالم کرده بود.

ولودیمیر زلنســکی گفــت، اگر اســرای جنگی 
اوکراین در منطقه دونباس در »دادگاه های نمایشی« 
روسیه محاکمه شــوند، کی یف از مذاکرات صلح کنار 
خواهد رفت. به گزارش اســپوتنیک، پیش تر مقامات 
دونتســک اعالم کردند که در حال برنامه ریزی برای 
برگزاری جلســات محاکمه و رســیدگی به جنایات 
جنگی ســربازان اوکراینی هســتند، از جمله گردان 
آزوف. زلنسکی در پیامی ویدیویی این محاکمه را نقض 
قوانین بین المللی دانست و گفت: برگزاری این محاکمه 
نمایشی، خط قرمزی اســت که پس از آن دیگر امکان 
هیچ مذاکره ای وجود ندارد. روسیه )با این کار( خود را 
از روند مذاکرات خارج خواهد کرد. بیانیه زلنسکی پس 
از آن منتشر شد که تصاویری از نصب قفس هایی بزرگ 

در سالن فیالرمونیک ماریوپل در شبکه های اجتماعی 
دست به دست شد. سرویس اطالعاتی ارتش اوکراین 
گفت که قرار است این قفس ها برای نگهداری سربازان 
اوکراینی اسیرشده به دست روسیه در کارخانه فوالد 

آزوفستال استفاده شوند. 

یدیعوت آحارونوت گزارش داد:

مخالفت اسرائیل با سفیر جدید آنکارا در تل آویو
زلنسکی:

اسرا دادگاهی شوند، دیگر مذاکره نمی کنیم


