روﺳﯿﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ داﻋﺶ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺷﺎﯾﺎن ﮐﺮﻣﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
وزارت دﻓﺎع روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮی را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ در آن ،ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮔﺮوه ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮاق و ﺷﺎم ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ داﻋﺶ ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ،

ﺗﺼﺎوﯾﺮ واﻗﻌﯽ ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از وزارت دﻓﺎع
روﺳﯿﻪ ،در اﺻﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزی  AC-130 Gunshipﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻧﺪه اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﭼﮏ ،در

ﯾﻮﺗﯿﻮب ،آﭘﻠﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺑﺎزﺗﺎب ﻓﺮواﻧﯽ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ داﺷﺘﻪ و
ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،روﺳﯿﻪ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻼش ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ،ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده اﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روﺳﯿﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل ﭘﯿﺶ و در ﻣﻮردی ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ داﺷﺖ ،روﺳﯿﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از

ﺳﺮﺑﺎزان ﺣﺎﺿﺮ در آﻓﺮﯾﻘﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزی  Metal Gear Solid 5: The Phantom Painﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی

وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در اﺧﺒﺎر ﺧﻮد ،اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺳﺎل  2013ﻣﯿﻼدی ،ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل در ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک ﺑﺮای
ﻧﺸﺎن دادن ﺗﺼﺎوﯾﺮی از ﺑﺎزی اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ در ﮔﺰارﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺳﻮرﯾﻪ ،از ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد

ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﺮد.

ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ،ﺷﺒﮑﻪ ای ﺗﯽ وی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ از ﺑﺎزی  ARMA 2را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﺤﻨﻪ
واﻗﻌﯽ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد .ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﮕﺎم اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷﻮرای
اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻟﻮﮔﻮی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ
ﺳﺮی ﻫﯿﻠﻮ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در آورد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺎﻧﻪ ای در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺑﺎﻻ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن از اﺳﺘﻔﺎده ﻋﻤﺪ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ از
ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻀﺎوت ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

