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دختر رونالد ریگان؛
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سینا سبزیان

پاتی دیویس، دختر رونالد ریگان، رئیس جمهور 
اســبق آمریکا که به تازگی رمانی با عنوان زمین 
رنگین می شود منتشر کرده اســت، در مقاله ای 
برای روزنامه آمریکایی واشنگتن پســت درباره 
رئیس جمهور آمریکا نوشت:  فکر نمی کنم کشور 
به طور کامل آســیبی که ایــن رئیس جمهور با 
رفتارهای نامتناســب و دائم خــود وارد می کند 
را درک کرده باشــد، او درواقع بــا این رفتارهای 

نامناسب به تیتر اخبار تبدیل می شود.
او در مقاله  خود برای واشنگتن پســت نوشت: 
برای اینکه رئیس جمهور آمریکا باشید، باید به طور 
ذاتی نقش مدیریت را داشته باشید؛ کسی که دفتر 
ریاست جمهوری محل کار او است، باید بیشتر از 
دیگران درباره مخاطراتی که کشور و جهان را تهدید 
می کند آگاه باشد تا ما برای تصمیم گیری های بهتر و 
مناسب  به او اعتماد کنیم و حافظ امنیت ما باشد. وی 
باید فردی باشد که ما را از نابودی حفظ کند، اما در 
حالی که رئیس جمهور یک کودک تمام عیار باشد 
که در این اتاق حضور پیدا می کند، همه چیز نظم 
خود را از دست می دهد. انگار که والدین کودک با او 

دعوا کرده باشند و او همه چیز را وارونه انجام دهد.
وی بابیان اینکه کشور آمریکا در جهان اقتدار و 
جدیت و قاطعیت خود را ازدست داده است گفت: 
زمانی حاکمان مستبد، وقتی در مقابل آمریکا قرار 
می گرفتند، دچار تردید می شدند و حاال برعکس 
شده است. حاال آمریکا کشوری است که نمی تواند 
مقابل دیکتاتوری که دســتور قتل و مثله کردن 
مخالفان خود را صادر می کند بایستد؛ کسی که 
ساکن قانونی آمریکا بوده است به راحتی از سوی یک 
دیکتاتور به قتل می رسد. یا اینکه حتی نمی توانیم 
به نفوذ روسیه در زیرساخت های دموکراتیک کشور 
اعتراضی داشته باشیم. بچه ها می دانند که چطور 
فریاد بزنند  و عصبانیت خود را نشــان دهند، ولی 
نمی دانند چطور کنترل اوضاع را در دست گیرند و 
نظم را بازگردانند. آن ها نمی دانند چگونه از جایگاه 
مسئوالنه وارد شوند و بر اســاس آن عمل کنند. 
این گونه یک کودک کاخ سفید را به کنترل خود 

درآورده و ما را به بازی گرفته است.

وی ادامه می دهد: پسر یکی از دوستانم تصور 
می کرد که اگــر رئیس جمهور به کســی بگوید 
صورت اسبی، جمله بامزه ای است و با شنیدن آن 
از زبان رئیس جمهور شاد شــد و حتی وقتی دید 
رئیس جمهور به خبرنگاری گفت سؤالش احمقانه 
است، خندید.  بچه های هم سن و سال او باید بتوانند 
از رئیس جمهور الگو بگیرند، نه اینکه او را همچون 
دیگر دوستان خود بشناســند. دیویس نوشت: 
عدم آگاهی در بزرگ ساالن پیامد های جدی برای 
نسل های آتی دارد. ماریان ویلیامسن، نویسنده ای 
که دوست من هم هست به من گفت:  آسیب های 
بزرگ ساالنی که همچون کودکان رفتار می کنند، 
آسیب های  گسترده ای اســت. به تدریج چنین 
آسیب هایی برای ما آشکار می شود، آخرین نمونه 
آن را می توان در مرز جنوبی کشــورمان مشاهده 
کرد. این رئیس جمهوری با پروپاگاندا   درهای کشور 
را همچون بچه بدخلقی بسته که در اتاق خوابش 
را به هم می کوبد و بر سر والدینش فریاد می زند، از 
این جا برو. نتیجه چنین اقدامی چیست؟ هزاران 
پناه جو حاال در شرایط بسیار بدی در آن طرف مرز 
به شیوه ای نامناسب زندگی می کنند و تالش دارند 
کودکان خود را از خطر مرگ ناشی از بیماری حفظ 
کنند. ازنظر من این یک آسیب بزرگ ساالنه است 
که باید منتظر عواقب بیشــتری از آن باشیم. وی 
در پایان گفت: اگر امروز کشــورمان با یک بحران 
جدی روبرو شــود چه بر ســر ما می آید؟ در سال 
1962، زمانی که من 10 ساله بودم، جان اف کندی، 
رئیس جمهور وقت در مورد بحران موشکی که با کوبا 
به وجود آمده بود سخنرانی می کرد. من که به همراه 
پدر و مادرم سخنرانی را از تلویزیون دنبال می کردیم 
از پدرم پرسیدم آیا ممکن است جنگ شود؟ که او 
گفت امیدوارم این طور نشود و رئیس جمهور می داند 
که چه کاری انجام دهد. همین حرف اطمینانی در 
دل من از کندی ایجاد کرد که ترس من را کمتر کرد. 
او در پایان حرف هایش حرف خوبی زد: بهای آزادی 
بسیار زیاد اســت و آمریکا همواره آن را پرداخت 
کرده اســت. ولی هیچ وقت نباید تسلیم شد و در 
جا زد. هدف ما پیروزی قدرت نیســت، بلکه دفاع 

از حق است.

جهاننما

سیدمحمد میرزامحمدزاده

نیویورک تایمز در گزارشــی به 
تشــریح فعالیت هایی که روســیه 
در انتخابــات ریاســت جمهوری 
آمریکا در ســال 2016 انجام داده، 
پرداختــه اســت؛ فعالیت هایی که 
نتیجه انتخابات را به سمت رأی دادن 
به دونالد ترامپ منحرف کرده است. 
مســئله حائز اهمیت این است که 
در گزارش هایی که بــه کنگره ارائه 
شــده، روس ها همچنان به چنین 
فعالیت هایی مبــادرت می ورزند و 
دونالد ترامپ را در مسیرش راهبری 
می کنند. این مسئله از سویی برای 
کنگره نگــران کننده اســت، چرا 
که در واقع می تــوان دونالد ترامپ 
را دست نشــانده روس ها دانســت 
و از طرفــی همچنــان بر اســاس 
قانون اساســی آمریــکا نمی توان 
رئیس جمهــور را به راحتــی کنار 
گذاشــت و جمهوری خواهــان که 
کنترل ســنا را همچنان در دست 
دارنــد، تمایلــی ندارنــد پســت 
ریاســت جمهوری را که در دست 

دارند از دست بدهند.
در گــزارش نیویورک تایمــز 
می خوانیم: بر اســاس گزارشی که 
اخیراً از سوی دو شرکت مطالعاتی 
به کمیته اطالعات مجلس ســنای 
آمریکا ارائه شده است، کمپین نفوذ 
روســیه در شــبکه های اجتماعی 
انتخابات ریاســت جمهوری سال 
2016 آمریکا، به شدت برای هدف 
قــراردادن جامعه سیاه پوســتان 
آمریکا اقدام کرده است؛ این کمپین 
از مجموعه تاکتیک هایی به منظور 
سرکوب مشــارکت رأی دهندگان 
دموکرات ایاالت متحده اســتفاده 
کرده است و نمایش حیرت انگیزی 
را بــا چنیــن تاکتیک هایــی در 
اینســتاگرام به اجرا گذاشت که اگر 
از اقدامات این کمپین در فیس بوک 
بزرگ تر و بیشــتر نباشــد، کمتر 

نیست.
در دو سال گذشــته تفکر کلی 
از احتمــال دخالــت روس هــا در 
انتخابات آمریکا و تالش آن ها برای 
انحراف افــکار عمومی آمریکایی ها 
و ایجاد شــکاف در این کشــور به 
گوش می رســید؛ اما گزارش اخیر 
جزئیــات بســیاری را در این مورد 
آشکار ســاخته اســت و به عقیده 
مولفان این گزارش، تالش روس ها 

در این زمینه هنوز هم ادامه دارد.
در گزارشی که از سوی موسسه 
نیو نالج، یک شــرکت امنیت سایبر 
در آمریکا تهیه شــده،  آمده است: 
عملیات های فعــال و ادامه داری بر 
بستر چندین شبکه اجتماعی انجام 
شده است. بر اساس این تحقیق که 
با همکاری دانشگاه کلمبیا و شرکت 

تحقیقاتی کنفیلد ریســرچ آمریکا 
انجام شده است، این کمپین در یک 
مورد بــرای تأثیر بر افــکار عمومی 
آمریکا در ارتباط با ســوریه با ارتقا 
شخصیت بشار اسد، رئیس جمهور 
سوریه و متحد روســیه اقدام کرده 

است.
گــزارش نیــو نالج، یکــی از دو 
گزارش درخواست شــده از سوی 
کمیته ســنا اســت که به صورت 
فرا حزبــی در مجلــس آمریکا در 
حال پیگیر اســت. این گزارش ها بر 
اساس داده هایی صورت گرفته که 
از ســوی فیس بوک، توئیتر و دیگر 
شرکت هایی که بستر آن ها از سوی 
روســیه برای دخالت در انتخابات 
مورد بهره برداری قرار گرفته است، 

به سنا ارائه شده بود.
گزارش دوم که از سوی دانشگاه 
آکســفور به همکاری یک شرکت 
تحلیــل داده هــای شــبکه های 
اجتماعی موســوم به گرافیکا تحت 
عنوان پروژه پروپاگاندای محاسباتی 
ارائه شده است، اولین بار روز یکشنبه 
)25 آذر ماه( از سوی واشنگتن پست 

رسانه ای شد.
کمپین نفوذ روس ها در ســال 
2016 از سوی یک شرکت واقع در 
سن پترزبورگ روسیه با نام آژانس 
تحقیقات اینترنت اداره می شــده 
است. این شرکت متعلق به یک تاجر 
روســی با نام ییوگنــی پریگوژین، 
دوســت نزدیک والدیمیر پوتین، 
است. نام پریگوژین و ده ها کارمند 
این شــرکت در فوریه سال جاری 
میالدی )بهمن – اســفند 96( در 
تحقیقات رابرت مولر، بازرس ویژه 
آمریکا، به چشــم می خــورد؛ این 
تحقیقــات برای بررســی احتمال 
دخالت روسیه در انتخابات آمریکا 

در حال انجام است.
هر دو گزارش اخیر بیان می کنند 
که آژانس تحقیقــات اینترنت، به 
صورت مجازی در تمامی بستر های 
در دســترس، حســاب هایی با نام 
جعلی ایجــاد کرده اند. هدف اصلی 
این عملیات حمایت از دونالد ترامپ، 
ابتدا در مقابل رقبای جمهوری خواه 
خــود در رقابت هــای انتخاباتی و 
ســپس پیــروزی وی در انتخابات 
ریاست جمهوری و در نهایت حتی 
پس از به روی کار آمــدن وی بوده 

است.
براســاس گــزارش نیونالج، در 
میان خدماتــی که روس هــا ارائه 
کرده انــد، کمک بــه دونالد ترامپ 
برای انجام حمالت پیوســته علیه 
مولر بوده  اســت. اکانت های جعلی 
در ایــن حمایت، خــود را به عنوان 
آمریکایی های بیزار از روند تحقیقات 
دخالــت روســیه در انتخابات در 
شبکه های اجتماعی جا زدند و این 

تحقیقات را توطئه عجیب و غریبی 
شناساندند که از سوی لیبرال های 

همیشه ناالن برجسته شده است.
یکی از صفحات فیس بوک جعلی 
با نام » Merican Fury« مولر را 
به عنوان همکار گروه های رادیکال 
اسالمی معرفی کرده است. دیگری 
با نام »Back the Badge« جیمز 
کوربی، رئیس  سابق اف بی آی را که 
به دلیــل تحقیق در مــورد دخالت 
روس ها، از سوی ترامپ اخراج شد 

را پلیس کثیف نامیده است.
این گــروه با ایجــاد اکانت های 
جعلی منتســب بــه آمریکایی ها 
پیام هــای خود را نه تنهــا از طریق 
اکانت هــای فیس بــوک و توئیتر 
که بســترهای اجتماعی غالب در 
آمریکا است انتقال می دادند، بلکه 
آن هــا از یوتیوب، ردیــت، تامبلر، 
پینترست، واین و گوگل پالس نیز 
برای این منظور بهره می بردند. این 
حمالت به ایاالت متحــده غالباً از 
ابزار با فناوری های باال که از ســوی 
شرکت های آمریکایی طراحی شده 

بود، صورت می گرفت.
محققان نیو نالــج، به نمونه های 
بسیاری دست پیدا کردند که نشان 
می دهد، مأموران روسی اکانت هایی 
با یــک زمینــه شــخصیتی ایجاد 
می کردند و سپس زمینه شخصیتی 
اکانت را تغییر می دانند که مجموعه 
پیام هــای تحریک آمیزتــری را 
شامل شوند. برای مثال یک اکانت 
اینستاگرام با نام ارتش مسیح )@

army_of_jesus_( در مــاه 
ژانویــه ســال 2015 تصاویری از 
نمایش مافت ها )یک مجموعه طنز 
عروسکی( منتشر کرد، بعد به تصاویر 
سیمپسون ها )مجموعه طنز کنایه 
آمیــز انیمیشــن( روی آورد و بعداً 
در اوایل ســال 2016 روی مسیح 
متمرکز شــد. این صفحه پیام هایی 
منتشر می کرد که به نحوی ترامپ 
را به مسیح مرتبط می کرد و شیطان 
را به رقیب وی، هیــالری کلینتون 

منتسب می کرد.
از طرفی گزارش نیو نالج، از توجه 
کاربردی و ویژه روس ها بر سیاهان 
آمریکا حکایــت دارد، چیزی که به 

راحتی در پیام ها و پســت های این 
صفحات به چشم می خورد.

بر اساس این گزارش: بیشترین 
تالش آژانس روسی در فیس بوک و 
اینستاگرام به طور ویژه روی جوامع 
سیاهان آمریکا متمرکز شده بود و 
به نظر می رسد که این آژانس روی 
افزایش مخاطبان سیاه و احتساب 
آن ها بــه عنــوان دارایی های خود 
تمرکز کرده بود. روس ها با استفاده 
از جی میل هایی با نام های آمریکایی 
فعاالن آمریکایی از هر نژادی را برای 
انجام اعتراضــات و توزیع محتوی 
به اســتخدام در می آورده است که 
بعضاً بسیاری از آن ها ناآگاه بودند، 
اما تالش برای دسترسی به سیاهان 

بسیار فراتر از این موضوع بود.
بر اســاس گزارش در حالی که 
برای اقــوام متمایز و یــا گروه های 
مذهبی یک یا دو پیج اینستاگرامی 
یا فیس بوکی ایجاد شده بود، برای 
جوامع ســیاهان با ده ها پیج هدف 

قرار گرفته بودند.
در برخــی مــوارد، تبلیغــات 
فیس بــوک، کاربرانــی را هــدف 
قــرارداده بــود که بــه موضوعات 
خاصی عالقه نشــان داده بودند، از 
جمله موضوعات تاریخ ســیاهان، 
حــزب پلنــگ ســیاه و مالکــوم 
ایکــس. محبوب تریــن اکانــت 
روس در اینســتاگرام اکانــت @

blackstagram بــا 303 هزار و 
663 نفر عضو بود.

آژانــس تحقیقــات اینترنــت 
روســیه همچنین ده ها وبســایت 
طراحی کرده بود که به ظاهر مرتبط 

به ســیاهان به نظر می رســیدند و 
نام هایی شــبیه نام های ســیاهان 
داشــتند. در یوتیوب، بیشــترین 
محتــوی اشــتراک گذاری شــده 
 Black روس ها مربوط به جنبش
Lives Matter )زندگی سیاهان 
مهم اســت( و همچنین محتویات 
خشونت های پلیس علیه سیاهان در 
 Don't Shoot کانال هایی با نام ها
 BlackToLive شلیک نکن( و(

)سیاهان زندگی کنند( می شود.
البته گزارش بــه دنبال توضیح 
تمرکز روی ســیاهان نیســت؛ اما 
تاکتیک هــای آژانــس تحقیقات 
اینترنــت، نشــان گر تالش هــای 
پروپاگانــدای شــوروی ســابق از 
چند دهه قبل اســت کــه همواره 
منازعات نژاد پرســتانه و نژادی در 
ایاالت متحده آمریکا را برجســته 
می کرد؛ همچنیــن بازتابی از دیگر 
عملیات  نفوذی اســت که روسیه به 
منظور برجسته کردن درگیری های 
قومی در سایر کشــورها انجام داده 

است.
رنه دایســتا، یکی از نویسندگان 
و مدیر تحقیق نیو نالــج می گوید: 
آژانس تحقیقات اینترنت روســیه 
شــکایات منطقی و از پیش موجود 
در جامعه آمریــکا را تــا هرجا که 
می توانسته، برجســته کرده است. 
زمانی که تالش های برای انتخابات 
رو به افزایش بود، جنبش »زندگی 
ســیاهان مهــم اســت« در مرکز 
توجهــات ملــی در ایاالت متحده 
آمریکا بود و روس ها نیز از این توجه 
بهره بردند. وی افــزود: و زمانی که 
جنبش حامی پلیس شکل گرفت از 
جنبش »زندگی آبی ها مهم است« 

استفاده کرد.
دایستا می افزاید: تنش های قومی 
و احساســات بیگانگی بسیاری در 
آمریکا وجود دارد. آژانس تحقیقات 
اینترنــت روســیه ایــن تنش ها 
را به وجود نیــاورد، بلکــه از آن ها 

بهره برداری کرد.
بر اساس داده های مجلس سنا، 
از 81 صفحه فیس بوک ایجاد شده 
از ســوی آژانس تحقیقات اینترنت 
روسیه، 30 مورد مخاطبان سیاه را 
هدف قــرار داده بودند که جمعیتی 
بالغ بر یک میلیــون و 200 هزار نفر 
را به طور مســتقیم شامل می شود. 
در مقایسه 25 صفحه جبهه راست 
سیاسی را با یک میلیون و 400 هزار 
دنبال کننده هدف قرار داده بود. تنها 
هفت صفحه روی جبهه چپ تمرکز 
کرده بودندکه 689 هزار و 45 نفر را 

شامل می شد.
فت  پیشــر ملــی  نجمــن  ا
رنگین پوســتان در واکنش به این 
گزارش هــا عنوان کرده اســت که 
به مدت یــک هفتــه از فیس بوک 
یا اینســتاگرام اســتفاده نمی کند 
و بــه دنبال کنندگان شــبکه های 
اجتماعی و شرکای خود نیز هشدار 
داده اســت که همین اقدام را انجام 
دهند. صفحاتی که جبهه راست را 
هدف قرارداده بودند، از کاندیداتوری 
ترامپ حمایت می کردند و صفحات 
با هــدف جوامــع چپ، بــه نفرین 
کلینتون می پرداختند و سناتور برنی 

سندرز و جیل اســتین، کاندیدای 
حزب ســبز را تمجیــد می کردند. 
تالش های سرکوب رأی دهندگان 
به طور ویژه روی حامیان ســندرز و 
سیاهان متمرکز شده بود و آن ها را از 
رأی دادن به کلینتون در رأی گیری 
نهایی برحذر می داشــت و از آن ها 
می خواست به استین رأی بدهند یا 

کاًل رأی ندهند.
اینکه آیــا این تالش هــا تأثیر 
مهمــی داشــته اســت یــا خیر، 
قضاوت دشــواری اســت. به طور 
مشــخص تعــداد رأی دهندگان 
ســیاه در ســال 2016 برای اولین 
بار در دوره 20 ســاله انتخابات های 
ریاست جمهوری کاهش نشان داد، 
با این حال اینکه به طور مشــخص 
بگوییم این مســئله از جریان نفوذ 
روســیه حاصل شــده، غیر ممکن 

است.
گزارش نیو نالج عنوان می کند که 
حضور آژانس تحقیقات اینترنت در 
اینستاگرام دست کم گرفته شده بود 
و این آژانس در اینستاگرام همچون 
فیس بــوک یا حتی بیشــتر تالش 
کرده است. بر اســاس این گزارش 
187 میلیــون الیک یا اشــتراک و 
کامنت گذاری برای محتویات تولید 
روسیه انجام شده است. در حالی که 
این رقم در فیس بــوک 76 میلیون 

500 هزار تعامل بوده است.
بر اســاس گــزارش نیونالج، در 
سال 2017، همزمان که رسانه های 
آمریکایی روی عملیات روســیه در 
فیس بوک و توئیتر متمرکز شــده 
بودند، این کشــور با قدرت تمرکز 
خود را به ســمت اینستاگرام تغییر 

جهت داد.
رش می گویــد:  یــن گــزا ا
متأســفانه بــه نظر می رســد که 
برخی از شــبکه های اجتماعی در 
اظهارنامه های خود به کنگره آمریکا 
اطالعات غلط داده باشند یا از ارائه 

اطالعات صحیح طفره رفته باشند.
همچین گزارش ادعــای اینکه 
گروه هایی از جوامع خاصی درهدف 
عملیات نفوذ نبوده است و همچنین 
اینکه کمپین نفوذ به دنبال تشویق 
بــه رأی نــدادن نبوده اســت را رد 
می کند. گزارش تأکید می کند که 
مشخص نیست چرا چنین ادعاهایی 
مطرح شده اســت. یا بررسی  انجام 
نشده و یا بررسی مشکل داشته و یا 
اینکه به طور عمد نتیجه اشتباه ارائه 

شده است.
این گزارش بزرگــی و خالقیت 
عملیات نفوذ روســیه را تحســین 
می کنــد؛ اما روس ها اشــتیاقی به 
پذیرفتــن مســئولیت تالش های 

خود، ندارند.
بر اساس گزارش بعد از انتخابات، 
آژانس تحقیقــات اینترنت، نزدیک 
به 70 پست در صفحات فیس بوک و 
اینستاگرام خود منتشر می کند که 
اتهام دخالت روس ها در انتخابات را 

به استهزا می گیرد.
یکی از این پســت ها می گوید: 
شــما باخته اید و نمی دانید چه کار 
کنید؟ فقــط می توانید آن را گردن 

هکرهای روس اندازید.

انتخابات آمریکا بازیچه تزارها شد؛

آش روسی
رنه دایستا یکی از 

محققانی که موضوع 
دخالت روس ها را در 

انتخابات آمریکا بررسی 
کرد می گوید: تنش های 

قومی و احساسات بیگانگی 
بسیاری در آمریکا وجود 

دارد. آژانس تحقیقات 
اینترنت روسیه این تنش ها 

را به وجود نیاورد، بلکه از 
آن ها بهره برداری کرد

هدف اصلی این عملیات 
حمایت از دونالد ترامپ، 

ابتدا در مقابل رقبای 
جمهوری خواه خود در 
رقابت های انتخاباتی و 
سپس پیروزی وی در 

انتخابات ریاست جمهوری 
و در نهایت حتی پس از به 

روی کار آمدن وی بوده 
است

تالش های سرکوب 
رأی دهندگان به طور 

ویژه روی حامیان سندرز 
و سیاهان متمرکز شده 

بود و آن ها را از رأی دادن 
به کلینتون در رأی گیری 
نهایی برحذر می داشت 
و از آن ها می خواست به 
استین رأی بدهند یا کاًل 

رأی ندهند
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