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خبری جدید اما بازهم
مشکوک از بن سلمان

غیبت طوالنیمدت بن سلمان همچنان موضوع داغ برخی رسانههاست .وی تقریبا از چند روز بعد از حادثه تیراندازی در کاخ سلطنتی ریاض در اول اردیبهشت  ،دیگر در انظار
عمومیدیدهنشدهاست.جدیدترینموضوعمطرحشدهدراینبارهکهکمیمشکوکبهنظرمیرسد،خبردیدارنخستوزیراتیوپیباولیعهدعربستاناست.خبرگزاریاتیوپی
اعالم کرد نخستوزیر این کشور در ریاض به دیدار « بن سلمان» رفته اما خبرگزاری رسمی عربستان در اخبار مربوط به ولیعهد هیچ خبری را در این باره پوشش نداده است.
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افشای نقش عربستان و امارات در پیروزی ترامپ در انتخابات 2016آمریکا

تحلیل رسانه ها

پوتین اکنــون در دورهای کــه آخرین
دوره ریاســت جمهــوری او فــرض
میشــود ،بایــد کاری را کــه رهبران
قبلی کرملین در قرن بیستم از انجام
آنبازماندند،انجامدهد.اینکار،مدیریتموفقیتآمیزانتقال
قدرت است.در دوران شوروی ،استالین که 28سال در قدرت
بود و برژنف که  18سال قدرت را در دست داشت ،نتوانستند
برای آینده بعد از خود برنامهریزی کنند .در این میان ،استالین
یک جنگ قدرت شــرورانه به جای گذاشــت و برژنف مدیریت
الزم برای بهبود وضعیت را نداشــت که این شــرایط ،ســقوط
اتحاد شــوروی را در کمتر از یــک دهه بعد از برکنــاری اش در
پی داشــت.خبر خوب این اســت که پوتین برخــاف رهبران
ســابق روســیه که هر دو زمانی که در قدرت بودنــد ُمردند ،از
مســئولیتهایش آگاهــی دارد.او در مــاه مارس در پاســخ به
ســوالی درباره این که آیا میخواهد برای دور پنجم به ریاست
جمهوری برســد ،گفت :اگر قرار اســت من تا زمانی که 100
سالمبشوداینجابنشینم؟خیر!اخباریکهازتغییراتمدنظر
پوتین در نیروهای دولت جدیدش رسیده ،نشان میدهد او به
دنبال روی کار آمدن مجموعه ای از مقامهای جوان به منظور
سپردن مسئولیتها به آن هاســت .یکی از شاخصترین این
افراد ،ماکســیم اورشکین  35ســاله اســت که به عنوان وزیر
توسعه اقتصادی منصوب شد.از طرف دیگر ،سیاست خارجی
پوتین نیز به شدت محبوب است .اقدام برای انضمام کریمه به
خاکروسیهدرسال 2014واعتقادعمومیمبنیبراینکهاو
سرانجام جلوی نزدیکتر شدن ناتو به مرزهای روسیه را گرفته
باعثاینمحبوبیتشدهاست.درزمانکمپینانتخاباتاخیر
روسیه ،جوانان این کشور با وجود اعالم نارضایتی از مدیریت
مسائل داخلی توسط دولت روسیه ،به مواضع خارجی پوتین
افتخار میکردند.پیشبینی میشود پوتین دستکم در سال
 2021دســت به تغییــر و تحــول رادیکال بزنــد .چالشهای
اصلی پوتین در عین حال مربوط به پستهای وزیر دفاع و وزیر
امور خارجه می شــود که هم اکنون در اختیار سرگئی شویگو
 62ساله و ســرگئی الوروف  68ســاله اســت .با آن که هر دو
نفر به علت سن و سالشــان گزینههای مطلوبی نیستند اما در
طول دوران خدمتشان موفق بودهاند .اگر الوروف بازنشسته
شــود ،ســرگئی ریابکوف که از ســال  2008معــاون او بوده،
اصلیترین گزینه جانشــینی خواهد بود اما گزینههایی نظیر
دیمیتری پســکوف ،دبیر مطبوعاتی فعلی کرملین نیز مطرح
هستند.شــش ســال پیشرو ،چالشبرانگیزترین زمان برای
پوتین در سیاست روسیه خواهد بود .او توانسته دوباره روسیه
را باثبات و جایگاهش را در صحنــه جهانی احیا کند و رهبری
او موجب شده روسها رشد و موفقیتی بیشتر از هر زمان را در
تاریخاینکشورتجربهکنندامااواکنوناحتیاجداردکاریکند
که دستاوردهایش ادامه یابد و نام او همچون نام کسانی مثل
شارل دوگل فرانسه به خوبی به یادگار بماند.

دکترعلیرضارضاخواه-هرچهتحقیقاتدربارهانتخابات
ریاستجمهوریآمریکاپیشترمیرود،ابعادتازهایازپشت
پرده دخالت خارجی ها در این انتخابات آشــکار میشــود
که به پیروزی مشــکوک دونالــد ترامپ انجامیــد .روزنامه
آمریکایی نیویورکتایمز ،اکنون در گزارش تحقیقی خود
از جلسه میان نماینده شــاهزادگان عربســتان و امارات با
دونالد ترامپ جونیور ،پسر ارشد رئیسجمهوری آمریکا در
تابستانسال ۲۰۱۶خبردادهاست.دراینجلسهپیشنهاد
کمک برای پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مطرح شده
است .بنابر این گزارش ،در ماه اوت سال ،۲۰۱۶یعنی تنها
سه ماه مانده به روز رای گیری برای انتخاب رئیسجمهور
جدیــد آمریــکا ،دونالــد ترامــپ جونیور بــا یک اســرائیلی
متخصص تاثیرگذاری بر شــبکههای اجتماعی؛ فرستاده
ســری دو شــاهزاده متمول عرب و«اریک پرینس» ،رئیس
سابق شرکت امنیتی «بلکواتر» که شرکت خصوصی او در
عراق خدمات امنیتی ارائه میکرد ،در برج نیویورک ترامپ
دیدار و گفت وگو کرده است.
▪فصل جدیدی در پرونده ستاد انتخاباتی ترامپ

ایــن گــزارش را مــارک مزتــی ،رونــن برگمــن و دیویــد
کرکپاتریک،سهروزنامهنگارتحقیقیبراینیویورکتایمز
تهیه کردهاند و در آن بــه جزئیات این دیــدار پرداختهاند؛
دیداری که به گفته آن ها میتواند فصل جدیدی در پرونده
ادعایی همــکاری میان ســتاد انتخاباتی دونالــد ترامپ و
کشــورهای خارجی با هدف پیــروزی در انتخابات نوامبر
 ۲۰۱۶تلقی شود .بنابر گزارش نیویورک تایمز ،این دیدار
را اریک پرینس ،رئیس ســابق شــرکت امنیتی خصوصی
بلکواتر ترتیب داده بود و در آن حاضران بر ســر چگونگی
کمک به ستاد ترامپ برای پیروزی در انتخابات و همچنین
آینده روابط با دولت او سخن گفتهاند .بنابر قوانین آمریکا،

کشورهای خارجی حق مداخله و تالش برای تاثیرگذاری
بر نتایــج انتخابات ایــن کشــور را ندارند و همــه نامزدها و
ستادهای انتخاباتی از همکاری با "بیگانه" منع شدهاند.
نیویورکتایمزنمایندهویژهشاهزادگانعربدراینجلسه
را جورج نادر معرفی کرده و نوشته نادر در این جلسه گفته
اســت ولیعهدانی که عربستان ســعودی و امارات متحده
عربی را رهبری میکنند ،بســیار مشــتاق پیروزی دونالد
ترامپ در انتخابات و آماده کمک در این راه هستند .جوئل
زمیل ،متخصص اسرائیلی تاثیرگذاری بر افکار عمومی در
شبکههای اجتماعی هم در این جلسه به پسر ارشد ترامپ
پیشــنهاد داده که قــادر اســت رای و نظر کاربــران فضای
مجازی را به سوی دونالد ترامپ سوق دهد .آن طور که در
گزارشنیویورکتایمزآمدهاست،شرکتتحلیلدادههای
جوئلزمیلبااستخدامچندنفرازافسرانسابقاطالعاتی
اســرائیل ،متخصــص چگونگی تغییــر افــکار عمومی در
شبکههایاجتماعیاست.هنوزمعلومنیستآیامذاکرات
در این جلسه که نیویورک تایمز میگوید روز سوم ماه اوت
 ۲۰۱۶دربرجنیویورکترامپبرگزارشده،بهمرحلهعمل
همرسیدهیاخیرامایکیازوکالیپسرارشدترامپ،ضمن
تایید برگزاری چنین جلسهای گفته است«:دونالد جونیور
از حاصل جلسه راضی نبود و به پیشنهادها نه گفت و قضیه
تمام شــد و رفت» .این جلســه که تاکنون وقوع آن گزارش
نشدهبود،میتواندعالوهبرروسیه،پایعربستانسعودی
و امارات متحده عربی را هم به پرونده ادعایی رابطه ستاد
انتخاباتــی دونالــد ترامــپ بــا دولتها و شــخصیتهای
خارجی باز کند.
▪قطر اولین قربانی البی عربی برای ترامپ

تنها  ۱۰ماه پس از این جلسه ،عربستان سعودی و امارات
متحده عربــی در اقدامی کــه مصر و بحرین هم مشــارکت

نوام چامسکی:

حتی هیتلر هم مانند ترامپ نبود

داشــتند ،روابط خود با قطر را به اتهام آن چه "پشتیبانی با
تروریســت و همکاری با ایران" خواندند ،قطــع کردند .در
جریاناینتنشسیاسی،دونالدترامپآشکارابهحمایتاز
بلوک عربستان پرداخت و قطر را متهم به کمک به تروریسم
کرد .هر چند رکــس تیلرســون ،وزیر خارجه وقــت آمریکا
تالشکردباتلطیفموضعرئیسجمهوری،نقشمیانجی
را در این بحران بازی کند .آن طور که نیویورک تایمز نوشته
جورج نادر ،فرســتاده ویــژه ولیعهدان عربســتان و امارات
به این جلسه ،اکنون مشــغول همکاری با تیم رابرت مولر،
بازرس ویژه پرونده ترامپ-روسیه است .کاخ سفید و وکیل
اریک پرینــس از واکنش به گزارش نیویــورک تایمز امتناع
کردهاند اما وکیل جورج نادر گفته موکلش کمال همکاری
را با بازرس مولر داشته و به این همکاری ادامه خواهد داد.
وکیل جوئل زمیل هم حضور در این جلسه را تایید کرده اما
گفته است جلســه کوتاهی بود و پیامدی هم نداشت ،این
در حالی اســت که نیویورک تایمز میگوید شــرکت زمیل
قرارداد چندین میلیون دالری برای فعالیت در شبکههای
اجتماعی طی انتخابات آمریکا در دســت داشــته است که
معلومنیستدقیقاهزینهقراردادآنهاراچهکسیپرداخته
اســت .نیویورک تایمز همچنین عکســی از جورج نادر در
حالی که محمد بن سلمان ،ولیعهد عربستان سعودی او را

دندان هیتلر ،رازمرگش را فاش کرد؟
درباره علت مــرگ هیتلر ،شــک و تردیدهای بســیاری
وجود دارد اما پزشــکان فرانســوی متخصص بررســی
جســد که برای اولیــن بار توانســتهاند به بقایای جســد
دیکتاتــور آلمانی دســت پیدا کننــد ،میگوینــد تقریبا
مطمئن هستند او سیانور خورده است.آن ها میگویند
از سال  ۱۹۴۶که سربازان روس بقایای سوخته جسد
هیتلر و معشــوقهاش را جمع کردند و به روســیه بردند،

هیــچ متخصصی به آن دسترســی نداشــته اســت.باور
غالب مورخان این بوده است که همزمان با نزدیک شدن
نیروهای روسیه به برلین ،دیکتاتور آلمانی خود را کشته
و وفادارانش جسد او را سوزاندهاند.به گزارش بی.بی.
سی اما در طول این سالها ،شایعهها و نظریات متفاوت
دیگری هم مطرح شــده اســت؛ از جملــه فــرار او با یک
زیردریایی به نقطهای دورافتــاده در آرژانتین و زندگی
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با صاحب نظران

حلقه عربی روسگیت

دشوارترین دوره ریاست جمهوری پوتین
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مخفیانه در آمریکای جنوبی.فیلیپ چارلی ،ســرگروه
پزشــکان محقق گفته اســت بقایای جمجمه ســوخته،
یک سوراخ در ســمت چپ دارد که احتماال بر اثر گلوله
ایجاد شده است.رنگ آبی روی دندان مصنوعی هیتلر
هم میتواند بر اثر واکنش شیمیایی سیانور با فلز دندان
ایجاد شده باشد.یافتههای این تحقیق تأیید کننده آن
چیزی است که تاریخنویسان تا کنون نوشتهاند.

در آغوش گرفته منتشر کرده و گفته است او به همراه جوئل
زمیل بعد از انتخابات به کاخســفید رفته و با جرد کوشــنر،
داماد و یکی از مشاوران ارشد ترامپ دیدار کرد ه است.
▪پشت پرده اولین سفر خارجی ترامپ

در گــزارش نیویــورک تایمــز همچنیــن بــه طرحهــای
پیشــنهادی نادر برای «حمله به ایران» و مقابلــه با «ایران
در یمن» و اولین سفر خارجی ترامپ به ریاض اشاره شده
اســت .همچنین تصمیــم رئیسجمهــوری آمریــکا برای
خروج از توافق هستهای با ایران هم به عنوان «نکات ابهام
برانگیزی»کهبهنظراینروزنامهنگارانمیتواندبراهمیت
جلسه سوم اوت در برج ترامپ بیفزاید ،مطرح شده است.
به گزارش این روزنامه آمریکایی ،جورج نادر بهار گذشته
در عربستان با مقامهای ارشد امنیتی و نظامی دیدار کرده
و طرح خــود را برای مقابلــه با ایران با تکیــه بر«تنگناهای
اقتصادی» بــه عنوان «ســاح موثــر» علیه ایران بــه آن ها
پیشــنهاد داده اســت .همزمان نیویورک تایمــز میگوید
نــادر و زمیل با هم همکاری گســترده ای دارنــد و به علت
ارتباطشان با مسکو و الیگارشیهای نزدیک به والدیمیر
پوتیــن ،رئیس جمهــوری روســیه ،مورد توجــه تحقیقات
بازرس ویژه ،رابرت مولر ،قرار گرفتهاند.

«نوام چامســکی» دانشمند شــهیر آمریکایی به بررسی دالیل
اقدامــات عجیــب «دونالــد ترامــپ» پرداختــه و نتیجهگیری
کرده اســت که وی بــه صــورت عامدانــه و تنها بــرای تضمین
منافع سرمایهداران آمریکا ،در مســیر نابودی کل بشریت گام
برمیدارد.چامسکی گفت« :ترامپ به ضرر قدرت آمریکا گام
برمیدارد اما در مقابل ،برای طبقه نخبه جامعه ،هر کاری که
میخواهند کرده اســت .نمیدانــم آیا این کار را تعمــد ًا انجام
میدهدیاغیرارادیولینقشاو،بودندرمرکزتوجهاتمردم
و رسانههاســت .برای از دســت ندادن توجه رسانهها ،شخص
باید کارهای دیوانهواری انجام دهــد و به همین دلیل ،ترامپ
هر روز یــک کار دیوانهوار انجــام میدهد».نوام چامســکی به
تکنیک ترامپ برای پوشاندن تبعات یک دروغ بزرگ با دروغی
دیگــر پرداختــه و در توضیــح آن گفته اســت « :مثــا او یک بار
درباره جمعیت حاضر در یک مکان ،میگوید آن ها بزرگترین
جمعیتیبودندکهدرطولتاریخدریکمکانجمعشدهبودند؛
رسانهها موضوع را پیگیری و مشــخص میکنند که این حرف
دروغ بوده ولی در همان حال ،ترامپ همگان را به یک مسئله
دیگر مشــغول کرده است ».چامســکی از خوشــحالی برخی
از افزایش شــاخص بازار ســهام آمریکا از زمــان روی کار آمدن
ترامپ هم باخبر است ولی میگوید که حتی همین مطلب هم
نهایت ًا به ضرر مردم آمریکاست.چامســکی این گونه استدالل
کرده است« :همه تالش آن ها معطوف افزایش قدرت و ثروت
حامیان واقعی شان است که کسی نیست جز ابرسرمایهداران
و صاحبان شرکتهای بزرگ .علت مثبت بودن شاخصهای
بازار ســهام هم ،خشــنودی همین طبقــه از اقدامــات ترامپ
است چون بازار سهام خیلی ارتباطی به اقتصاد ندارد و متکی
به ثروتمندان است ».چامســکی افزود« :خود ترامپ هنوز کار
ســاخت دیوار مرزی مکزیک را که قول داده بود ،شروع نکرده
ولی همین حاال ،اطراف زمین گلف خود ،دیوار کشــیده تا باال
آمدنآبدریاآنراتخریبنکند».ویاعتقاددارد«آیااینکارها
در تاریخ بشریت ،همانندی داشته است؟ فکر نمیکنم .شاید
اینسخن،تندباشدامابهنظرمن،حزبجمهوریخواهفعلی،
خطرناکترین سازمان تاریخ بشریت است .حتی هیتلر در پی
از بین بردن دورنمای زندگی بشــری بر روی زمین نبود».نوام
چامســکی شــواهد دیگری هم بــرای اســتدالل خــود دارد و
میگوید «:این فقط نظر من نیست ،بولتنی از سال  1947به
صورت ساالنه توسط دانشــمندان اتمی منتشر میشود که به
ساعت آخرالزمان مشــهور اســت .آن ها در اولین سال انتشار
بولتنخودگفتندکهدنیا 7دقیقهتانیمهشبیعنیزمانبالی
متناوباکم
آخرالزمانیفاصلهداردودرسالهایبعد،اینزمان
ً
وزیادشد.حاالامااینزمانبه 2دقیقهرسیدهاستیعنیهمان
وضعیتسال.1953درآنسالآمریکاوسپساتحادجماهیر
شوروی،بمبهایهستهایترموالکتریکآزمایشکردهبودند؛
بمبهاییکهبرایانهدامکلکرهزمینکافیبود».
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خوشبختیچندثانیهای،دلوجگرالکچریومهمانعجیبعلیخانی!

23.5
18.3

دیرین دیرین «خانوم گل»ی!
س ــری جــدیــد پــویــا نمایی
«دیرین دیرین» اینبار به
خواندن یک ترانه خواننده
لــــس آن ــج ــل ــس ــی بــــرای
فوتسالیستهای بانوی
کشورمان میپردازد .سوژه تقدیر و تجلیل خشک
و خالی از بانوان فوتسالیست ،سوژه داغ دیرین
دیرینیاستکهموردتوجهکاربرانفضایمجازی
قرارگرفتهاست.کاربریدراینبارهنوشت«:چقدر
این دیرین دیرینهای جدید خوب شــده .اصال
انقالبی در دیرین دیرین صورت گرفته ».و کاربر
دیگرینوشت«:واقعاهمهمشکالتفوتسالبانوان
رودریکانیمیشنکوتاهآوردن.دمشونگرم».

داد منتقدان و بیداد مدافعان کیروش در آمد!
اعــام لیست تیم ملی بــرای سفر به ترکیه که به
احتمال فــراوان لیست نهایی هم هست ،صدای
منتقدان ک ـیروش را در فضای مجازی در آورد.
نبودن نام «سیدجالل حسینی» و «وریــا غفوری»
مهمترینعلت انتقادهاازمردپرتغالیبود.کاربری
در دفاع از کیروش در مقابل منتقدان نوشت«:هر
انتقادی دارید محترم .به کیروش اعتماد کنیم
و حامی تیمملی باشیم .حق سرمربی انتخاب
بازیکنانیاستکهموفقیتتیمملیدرجامجهانیرا
تضمینکنند.بهکیروشاعتمادداریم».وکاربری
هم در نقد کیروش و تصمیمش نوشت« :بهترین
مدافعان کارلوس کیروش را نه در لیست تیم ملی
که در شبکههای مجازی باید دید آنهایی که حتی
سوال کردن از او را کفر میدانند و او را در جایگاهی
فراترازپاسخگوییوانتقادنشاندهاند».

36.4

مهمانعجیبعلیخانیوانتقادهایمجازی
مهمانشبسومبرنامه«ماهعسل»احسانعلیخانی
آنقــدر عجیب و غریب بود که صــدای بسیاری از
کاربران را در فضای مجازی در آورد .او که مدعی
بود داروی خوب شدن سرطان را اختراع کرده
اســت ،جلوی دوربینهای تلویزیون بــدون هیچ
سندیوباتکیهبرادعاهاییکهاثباتنشده،خودرا
فرادانشمندخواند.کاربریهمباحملهبهعلیخانی
نوشت« :خب مشخصه که علیخانی با آوردن این
بنده خدا به برنامه و بعد له و لورده کردنش جلوی
دوربین فقط میخواسته تبحرش در مصاحبه رو
نشون بده البته به قیمت خرد کردن یک مرد!» و
کاربردیگریهمنوشت«:مننمیفهممچرااینقدر
بااینطفلکعلیخانیدشمنیمیکنیدحتماقبلاز
برنامهصحتگفتههایمهمانتاییدشده.الکیکه
نمیادرویآنتن».

80.7

خوشبختی چند ثانیهای!
واریزیهای میلیاردی به حساب برخی مشتریان
خراسانی بانک رفاه در فضای مجازی سر و صدای
زیــادی به پا کــرد .رئیس اداره امــور شعب بانک
رفــاه کارگران خراسان رضــوی در این بــاره گفته
بود« :این یک مشکل فنی بــوده ،البته با توجه به
یکپارچگیسیستممشکلبهوجودآمدهتنهامربوط
بهخراساننیست».کاربریدراینخصوصنوشت:
«وای فکرش رو بکن خوشبختی در چند ثانیه.
چه حالی کردن اونایی که این پول به حسابشون
اومده ولی فقط برای چند دقیقه ».و کاربر دیگری
نوشت« :طفلیها چه ضد حالی خوردند بالفاصله
حسابشون مسدود شده .ولی از قدیم گفتن پول
بادآوردهروبادمیبره».

12.6

یک دست دل و جگر؛  720هزار تومان!
سایتگوشتهایالکچریکهقراربودیکماهقبل
مسدود شود بعد از گذشت یک ماه هنوز با انتشار
تبلیغاتعجیب،همهراشوکهمیکند.اینبارتبلیغ
یک دست دل و جگر به قیمت  720هزار تومان
سوژه شبکههای اجتماعی شد .کاربری در این
باره نوشت« :االن مگه گوسفنده چه کار کرده که
جیگرش اینقدر میارزه؟ انصافا پول دادن به این
جور چیزا هم واسه بچه پولدارا سرگرمی شده ».و
کاربر دیگری نوشت« :برخی از کسانی که چنین
چیزاییمیفروشنمیگنگوسفندیکهگوشتش
اینقدر گرونه موسیقی گــوش م ـیده ،مسواک
میزنهوشباتورختخوابمیخوابه!»

15.9

کمپین #خانم_گزارشگر با حمایت ورزش  3و
تماشا
کمپین#خانم_گزارشگرروزگذشتهباحمایتسایت
ورزش  3در فضای مجازی سر و صدای زیادی به راه
انداخت .در این کمپین بانوان میتوانند یک بازی
فوتبالراگزارش وبامراجعهبهسایتمذکوردرمسابقه
بهترینگزارشگرزنشرکتکنند.کاربریدربارهاین
اتفاق نوشت« :به نظرم اتفاق قشنگیه .بانوان زیادی
هستند که به گزارشگری عالقهمندند و شبکه ورزش
هم جدیدا گزارشگر خانم داشته ».و کاربر دیگری
نوشت« :خب مثال که چی .تهش این طفلیها چی
میخوانگزارشکنن؟»

CMYK

