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دولت بایدن رسیدگی به پرونده خاشقجی را تا تعیین تکلیف
مصونیت قضایی شاهزاده سعودی به تعویق انداخت

اختالفات داخلی تلآویو
بر سر پرونده ترسیم مرزهای دریایی باال گرفت

امضای کاخ سفید پای کارنامه سیاه بن سلمان

موقعیت لرزان سران اسرائیل روی گسل کاریش

دولــت بایدن که حدود دو ســال قبل با وعده دفاع از حقوق بشــر و
به طور خاص پیگیری ویژه مجازات عامالن قتل جمال خاشقجی،
روزنامهنــگار منتقد ســعودی روی کار آمد ،حــاال با تغییر موضعی
آشکار با به تعویق انداختن دادگاه رسیدگی به این پرونده در امریکا
تا تعیین تکلیف مصونیت قضایی محمد بن سلمان...
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به دنبال انتشــار اخباری مبنــی بر توافق احتمالی میان اســرائیل و
لبنــان در پرونــده ترســیم مرزهای دریایی ،گســل سیاســی و جنگ
لفظــی میان ســران و احــزاب اســرائیلی در حال اوج گرفتن اســت
کــه بخشــی از آن بــه فضــای انتخابــات زودهنــگام پارلمانــی در
نهای اشغالی بازمیگردد.
سرزمی 
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مرکزشـــــــرارت!
کالبدشکافی فعالیتهای «مرکز اعتدال»
عربستان سعودی در اغتشاشات اخیر ایران

العالم
افتتاح مرکز اعتدال در  21مه سال  - 2017رئیس جمهور امریکا  ،در کنار پادشاه سعودی و رئیس جمهور مصر

احمد فاضل زاده
پژوهشگر

عربســتان ســعودی ســال  )1396( 2017در جریــان ســفر «دونالــد ترامــپ» به این
کشــور مرکز ســایبری موســوم به «مرکز اعتدال» را با حضور ملک سلمان ،ترامپ و
ط گرایی» تأســیس کرد.
ژنرال عبدالفتاح السیســی و با هــدف ادعایی «مبارزه با افرا 
امریکاییها با کمــک «مرکز اعتدال عربســتان» ضمن راهانــدازی صفحات متعدد
در فضای مجــازی بویژه در فیــس بوک ،صفآرایــی تمامعیــاری را در برابر کاربران
شــناخته شــده فضای مجازی در عراق کــه عمدتاً با تکیــه بر منافع ملی و خواســت
مــردم و مرجعیــت ،رویکــردی حمایتی نســبت به محــور مقاومت دارند ،ســامان
دادهاند .مرکز اعتدال که مقر مرکزی آن در شــهر ریاض است ،بنا به ادعای مسئوالن
سعودی به صورت تخصصی در سه حوزه مربوط به فناوری اطالعات ،تحلیل و داده
کاوی فعالیت میکند ،اما بررســی عملکــرد این مرکز تاکنون نشــان میدهد عمده
فعالیت آن در چهارچوب تولید هشــتگ های خاص و هدفمند به منظور داغ کردن
در توئیتر بوده است.

ëëنگاهی به مهمترین اهداف و فعالیتها
مــروری بــر فعالیتهــای ایــن مرکــز
در بــازه زمانــی  2017تــا  ،2019ماننــد
پذیرش  100هیــأت بازدیدکننده خارجی
از  30کشــور جهــان و  40نهاد بینالمللی
همســو ،ایجــاد همــکاری و مشــارکت بــا
«سمن»ها ،مؤسسات خیریه ،دانشگاهها
و انجمنهــای دینــی ،ایجــاد دفاتــر
نمایندگــی در اروپــا ،امریــکای شــمالی،
آســیا و آفریقــا و ایجــاد بانــک اطالعاتــی

ëëدســت آشــکار مرکــز اعتــدال در
اغتشاشات اخیر
در بخشــی از بیانیــه تحلیلــی وزارت

از کار ویژههای این مراکز ،هشتگسازی و ترند کردن آن برای ایجاد جریانهای اجتماعی در کشورهای
مختلف منطقه است .ایران نیز قطعاً برای آنها جامعه هدف ویژه محسوب میشود و خط سعودی در
این هشتگ سازیها ،کارکرد و جایگاه ویژهای داشته است.
سؤال اینجاست که چرا هشتگسازی مهم است و چرا هشتگها میتوانند تا این اندازه در
جریانسازی مؤثر باشند؟ وجود «تکنیک همراهی جمعیت» میتواند پاسخ به این سؤال باشد .افراد
به محض اینکه احساس کنند بخش بزرگی از مردم جامعه یک الگوی رفتاری را در پیش گرفتهاند،
ناخودآگاه احساس میکنند که آنها هم باید همراهی کنند

روزنامه الریاض عربستان

ëëعلل و شیوه شکلگیری مرکز اعتدال
این مجموعه یکــی از مراکز طراحی و
اجــرای عملیــات روانی به شــمار میرود
که گرچه با هدف ادعایی مقابله با افراط
گرایی تأسیس شــد اما در عمل عهدهدار
عملیــات روانــی علیــه محــور مقاومت و
حمایــت از تروریســتهای افراطــی در
منطقه شده است.
بیشتر فعالیتهای سایبری و اینترنتی
حاکمیت رژیم سعودی در زمان «محمد
بنسلمان» زیر نظر «سعود القحطانی»
عنصر امنیتی نزدیک به ولیعهد صورت
گرفتــه و مرکــز اعتــدال نیز از ایــن قاعده
مســتثنی نیســت و دســتکم بخشــی از
فعالیتهــای ســایبری آن بــا اهــداف
اطالعاتی و امنیتی پیگیری میشود.
وب ســایت «نورنیــوز» از
پشــتیبانی گســترده اندیشــکدهها و
ســرویسدهندههای بزرگــی چــون
فیسبــوک ،توئیتــر و گــوگل از ایــن مرکز
گــزارش داده اســت ،بــه گونــهای کــه این
ســرویسدهندهها پایــش و تحلیــل
محتواهــای ســفارش داده شــده را
بهصورت انبوه یا مــوردی برای این مرکز
انجام میدهند.
بنابرایــن اطالعــات ،از مهمتریــن
محورهــای عملکــرد و نیــز وضعیــت
پروژههای این مرکز که به صورت مستمر
بــرای مقامــات عالــی ســعودی گــزارش
میشــود ،میتــوان بــه تولیــد گفتمــان
معتــدل (بخوانید :ســلفی ـ وهابی) برای

غلبــه بر گفتمــان افراطگرایــی (بخوانید:
محور مقاومت) و ...اشاره کرد.
اهــداف راهبــردی پیشبینــی شــده
در ایــن مرکــز عمدتاً بــر عملیــات روانی
علیــه گروههای غیر همســو و توانبخشــی
گروههای همسو در راستای ترویج افکار و
عقاید مد نظر تمرکز داشته و برای ایجاد
فشــار تبلیغــی و رســانهای بــه نهادهــای
بینالمللــی بــرای وادارســازی آنــان بــه
اقــدام علیــه گروههــای مخالــف تنظیــم
شده است.
بهدلیــل ســابقه ســیاه رژیم ســعودی
در تأســیس و راهبــری گروههــای افراطی
بــا تفکــرات تکفیــری ،مرکز اعتــدال ذیل
ســند راهبــردی موســوم بــه اصالحــات
بنســلمان ،مأموریــت ویــژهای نیــز در
خصــوص تطهیــر ایــن رژیــم دارد ،لــذا
عموم فعالیتهــای تخریبی این مرکز با
پوشــش فعالیتهــای فرهنگــی به ظاهر
اعتدالگرا انجام میشود.

ط گــرا و مراکز
بــا موضــوع گروههای افــرا 
تبلیغاتــی و رســانهای آنهــا رونــد ایــن
فعالیتهای پوششی را نشان میدهد.
ایــن مرکــز در همیــن مــدت و زیــر
پوشــش فعالیتهای ذکر شــده عمالً به
جمعآوری اسناد ،سخنرانیها ،بیوگرافی
متعلق به افراد و شــخصیتهای هدف،
بیوگرافی متعلق به ســایر شــخصیتها،
عکــس ،آرم ســازمانهای مختلــف،
فیلمهای ویدیویی و مشخصات لهجهها
و گویشهــای متداول بیــن گروههای غیر
همســو اقــدام کــرده و آنهــا را در اختیــار
ســرویسهای اطالعاتــی عبــری ـ غربــی
بــرای آنالیز و طراحــی عملیات مختلف
قــرار داده اســت .جالــب اینکــه عمــده
گروههای مورد بررسی اخوانالمسلمین،
حمــاس ،حــزباهلل ،حوثیهــا ،عصائب
اهــل حــق ،جبهــة النصــرة (اخوانــی)،
ســازمان بدر ،شــاخه سیاســی طالبان و...
بودهانــد .از ســویی با توجه بــه هماهنگی
کامــل انجمــن اینترنتــی امریــکا (گوگل،
فیــس بــوک ،توئیتــر و آمــازون) بــا مرکز
اعتدال و دسترســیهای ویژهای که برای
ایــن مرکز ایجاد شــده ،این مرکــز به طور
مــداوم در حــال رصد و تحلیــل محتوای
کاربــران در شــبکههای اجتماعــی بویــژه
توئیتــر بــرای کشــف گرایشهــای فکــری
اهداف خود است.
مرکــز اعتــدال همچنین رصــد عمده
ت نهادهــای بینالمللــی ماننــد
فعالیــ 
مرکــز مشــارکت جهانــی ( ،)GECگــروه
کار اجرایی ضد تروریســم ( ،)CTIFمرکز
جهانــی همکاریهــای امنیتــی (Global
 ،)Centerسازمان امنیت و همکاری اروپا
( )OSCEو شــبکه آگاهیبخشــی دربــاره
تندروی ( )RANرا مســتمراً در دستور کار
خــود دارد.ایــن فرایند البته بــه همینجا
ختــم نمیشــود و بخــش اجرایــی مرکــز
اعتدال پس از رفت و برگشــت اطالعات
بــا کارفرمایــان عبــری ـ غربــی و تدویــن
ســناریوهای عملیاتــی ،تــازه مشــغول به
کار شــده و بر اســاس دســتورالعملهای
رسیده اقدام به عملیات روانی میکند.
ت ایــن مرکــز از
از مهمتریــن عملیــا 
ابتدای تأســیس تا کنون ،راهبری مجازی
اغتشاشــات خیابانــی و تخریــب اعتمــاد
عمومــی بــه نظامهــای حاکــم در لبنان،

عــراق و ایران در ســالهای  97و  98بوده
که در بستر شبکههای اجتماعی به عنوان
بــازوی کمکی رســانههای اصلــی جریان
ضــد مقاومــت به ایفــای نقــش پرداخته
است .بنابراین روشــن است که این مرکز
گرچــه نــام اعتــدال را بر خــود نهــاده اما
عمــاً بــه کام محور غربی ـ صهیونیســتی
اســت و کارویــژهای جز بسترســازی برای
توســعه خشــونت ،تفرقــه و تروریســم
تکفیری ندارد.

اطالعــات کــه جزئیاتــی از پشــت پــرده
حــوادث روزهــای اخیــر در برخــی نقــاط
کشــور توضیــح داده شــده ،در ارتبــاط بــا
تــاش برخــی ســرویسهای جاسوســی
غربــی و رژیــم صهیونیســتی در برگزاری
دورههــای آمــوزش مربیــان برانــدازی
بــرای تعدادی از عناصر مرتبط و از پیش
نشانشــده نام مرکز اعتدال عربستان نیز
به چشم میخورد؛ در جایی از این بیانیه
آمده اســت« :شــبکه توئیتر بــا حداقل ده
برابــر کــردن ظرفیــت انتشــار پیــام برای
هــر کاربــر در یــک ســاعت و لغــو برخــی
محدودیتهــای دیگــر ،نهایــت ســعی
خود را در کمک به نشــر اخبار مورد نظر،

انجــام عملیات روانی و تشــدید فعالیت
روباتهــای ســازمانیافته (مشــابه مرکز
اعتدال عربستان و تروریستهای آلبانی
نشین) علیه ایران را اعمال کند».
جریانهــای هشــتگ ســاز کــه در
شــبکههای اجتماعــی و فضــای مجــازی
فعالیــت میکننــد ،جهتدهــی عبــری-
عربــی دارنــد و در راســتای تقویــت آنهــا
مراکــزی چــون مرکــز اعتــدال تأســیس
شــده اســت .از کار ویژههــای ایــن مراکز،
هشتگســازی و ترنــد کــردن آن بــرای
ایجاد جریانهای اجتماعی در کشورهای
مختلف منطقه است.
ایــران نیــز قطعــاً بــرای آنهــا جامعــه

هــدف ویــژه محســوب میشــود و خــط
ســعودی در این هشتگ سازیها ،کارکرد
و جایگاه ویژهای داشته است.
سؤال اینجاست که چرا هشتگسازی
مهم اســت و چرا هشــتگها میتوانند تا
این اندازه در جریانســازی مؤثر باشــند؟
وجــود «تکنیــک همراهــی جمعیــت»
میتواند پاســخ به این سؤال باشد .افراد
به محــض اینکــه احســاس کننــد بخش
بزرگی از مردم جامعه یک الگوی رفتاری
را در پیش گرفتهاند ،ناخودآگاه احساس
میکننــد که آنها هم بایــد همراهی کنند.
سوءاســتفاده از حساســیتهای بجــای
مردمی در خصوص وجود فساد و ناکامی
در نهادهــای دولتی و همچنین مقایســه
وضعیت ایران و کشــورهای همسایهاش
با سایر کشــورها از جمله کشورهای حوزه
خلیج فارس ،از موضوعات دیگری است
کــه در کانون توجه و تبلیــغ این صفحات
قرار دارد.
تمرکــز برایجــاد آشــوب ،تشــویق بــه
حمــل ســاح و فرافکنــی و همچنیــن
داســتان ســرایی در خصــوص فرقههــای
مذهبــی از دیگر موضوعــات مورد عالقه
این صفحههاست.
مرکــز اعتــدال بــه عنــوان یــک مرکــز
کاربــری وقتــی در بحــث دیتــاکاوی
فعالیت میکند میتواند ذائقه و ســلیقه
مــردم یــک منطقــه را بســنجد و متوجــه
تأثیرگــذاری هــر هشــتگ در بخشهــای
مختلف ایــران و جهــان بشــود ،بنابراین
آنها داده کاوی میکنند تا هشتگســازی
بهتری داشته باشند و اگر دیتا و محتوایی
را تولیــد میکننــد میداننــد چگونــه باید
از آن بــرای همراهســازی افــکار مختلــف
استفاده کنند.
نکتــه جالــب توجــه آنجــا اســت کــه
ایــن مرکز که بیشــتر از صفحــات تقلبی و
روباتهای مجازی ســاخته شــده ،در هر
مســأله ورود نمیکند و موضوعات مورد
عالقه آنها برای ورود به هشــتگ ســازی،
موضوعاتی چــون اغتشاشــات در عراق،
انفجــار در لبنــان ،یــا جریانهــای شــکل
گرفتــه در آبــان مــاه  98یــا اغتشاشــات
روزهــای اخیــر ایران اســت که بر اســاس
دادهکاویهای اســتخراج شده از کاربران
فضای مجازی صورت میگیرد.

