
   نور رضوي:
در امريكايي كه بعضيا ميگن مهد آزاديه 
و فالن و اين چيزاس، يه ورزشكار قهرمان 
المپيك به نام كلت كلر رو به خاطر شركت 
در اعتراضات دس��تگير كردن! كسي هم 

ازش قهرمان نساخته!
   بنفشه ابراهيمي:

مسيح علينژاد نميخواد بره با خانواده كلت 
كلر مصاحبه كنه؟!

   امير پارسا:
بهاره جان تيتر بزن »امريكا جهت آموزش 
شنا به نيروهاي پليس خود قهرمان شناي 

جهان را احضار كرد.«
   محمد شاهي:

كلت كلر، ش��ناگر امريكايي كه دو مدال 
طالی المپيك هم داره ب��ه خاطر حضور 
در اعتراضات دستگير كردن و صداي هيچ 
رس��انه اي در نيومده. بعد همين رسانه ها 
به خاطر آزاد كردن يك قاتل به اسم نويد 

افكاري بهش لقب قهرمان و كش��تي گير 
دادن و جنايتش رو پنهان كردند و گفتن 

جرمش حضور در اغتشاش بوده!
   حميد رسايي:

»م��دال آور المپيك كلت كلر به دس��ت 
داشتن در آشوب كنگره متهم شد. « اين 
تيتر CNN درباره شناگر امريكايي است 
كه هش��ت مدال جهاني)۲طال( و ۵ مدال 
المپيك)۲ طال( داره و فقط تصويرش در 
بين معترضان داخل كنگره امريكاس��ت! 
ولي پولي نژاد، زيباكالم، تاجزاده خفه خون 

گرفتن و هشتگ نميزنن. 
   محمد صادق صفري پور:

كلت كلر شناگر امريكايي كه مدال المپيك 
هم داشته رو به جرم شركت در اغتشاشات 
دستگير كردن حاال فك كن اين اتفاق تو 

ايران مي افتاد. 
   سيدابوالحسن:

كلت كلر به دليل اق��دام عليه امنيت ملي 

امريكا دستگير شده، حيف شد ايران نبود، 
وگرنه ازش جهان پهلوان كلر ميساختن. 

   كاربري با نام »آرماسيس«:
پليس فدرال امريكا »كلت كلر« قهرمان 
المپيك رو به جرم ش��ركت در تجمعات 
اعتراضي و حمايت از ترامپ بازداشت كرده 
كانال هاي كلر هم در شبكه هاي اجتماعي 
مسدود شده. ولي متأسفانه جنيفر الرنس 
و جرج كلوني اندازه بهاره و مهناز ما بينش 
سياسي ندارن كه براش كمپين فري كلر 

راه بندازن... 
   فاطمه سادات:

ميگن مسيح علينژاد راه افتاده براي آزادي 
كلت كلر با ورزش��كاراي سراس��ر جهان 
مصاحبه ميكنه و ايران رو ب��ه خاطر اين 

اقدام محكوم ميكنه!
   رضا تبريزي:

كلت كل��ر تبريزي به دليل انتق��اد نرم به 
نتيجه انتخابات، توسط سپاه فدرال ناپديد 

شد! )اين تيتر ايران اينترنشنال و بي بي سي 
بود اگر كلت كلر تو ايران بود(
   كاربري با نام »اقليما«:

پليس فدرال امري��كا »كلت كلر« قهرمان 
المپيك رو به جرم شركت در اغتشاشات و 
حمايت از ترامپ بازداشت كرد. كانال هاي 
او در شبكه هاي اجتماعي مسدود شد، اما 
 نويد افكاري در فضاي مجازي با برچسب 
»Remembering« جاودانه ماند، در حيرتم 

از سياست هاي يكسان ارباب رسانه... 
   مهدي ابراهيمي:

كلت كلر ش��ناگر تيم ملي امريكا، دارنده 
پنج م��دال در المپيك به خاطر حضور در 
ميان معترضان كنگره بازداش��ت ش��ده، 
ولي امريكا مسيح علينژاد نداره كه دنبال 
تحري��م ورزش امريكا باش��ه. تصور كنيد 
همچين اتفاقي ت��وي ايران افت��اده بود، 
چه جنجالي درست ميكردن اپوزيسيون 

خارج نشين. 
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 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي 
به دستگيري قهرمان المپيك در امريكا به بهانه شركت در اعتراضات

 امريكا جهت آموزش شنا به پليس 
قهرمان شناي جهان را بازداشت كرد!

صفحه توييتر ديلي ميل آنالين خبر داد: كلت كلر، شناگر تيم ملي امريكا، دارنده 5 مدال 
در المپيك به خاطر حضور در ميان معترضان كنگره بازداشت شد. اين خبر با واكنش هاي 
بس�ياري در ش�بكه هاي اجتماعي همراه ش�د. كاربران با مقايس�ه نوع رفتار برخي از 
سلبريتي هاي ايراني در هنگام دستگيري امثال نويد افكاري كه نه جرم شان مثل كلر شركت 

در يك اعتراض معمولي، بلكه قتل بوده است، نوع كنش سلبريتي ها را به باد نقد گرفتند. 
همچنين برخي از كاربران واكنش رسانه هايي چون بي بي سي فارسي و ايران اينترنشنال 
را به اينگونه اخبار در ايران مرور كردند و اذعان داشتند كه اگر كلر در ايران بود اين رسانه ها 
از او »جهان پهلوان كلر« مي ساختند. بخشي از واكنش هاي كاربران را در ادامه مي خوانيد. 

ترس ارتجاع عرب از فقدان ترامپ
سيد پويان حسين پور در توئيتي نوشت:  برخي اكانت هاي توييتري عربي، 
با استناد به يك منبع مجهول اماراتي، مدعي حمله به كاروان سيد حسن 
نصراهلل شده اند... دوستاني در لبنان، وقوع هرگونه حمله تروريستي را تكذيب 
كردند. ديروز تنها يك انفجار ناشي از نشت گاز در بيروت اتفاق افتاده و فيلمي 
هم كه پخش شده قديمي و متعلق به سوريه است.  او در ادامه توئيت خود 
نوشت: نسخه ترامپ هم پيچيده شد و ارتجاع عرب منطقه كه هم پيمان با 
صهيونيست هاست، آينده خود را در خطر مي بيند و براي برون رفت از يأس و 
نااميدي حاكم در اردوگاه دشمنان مقاومت، آرزوهاي پوچ و بي ثمرش را در 

قالب خبر )البته خبر جعلي و فيك نيوز( منتشر مي كند! 

پول عوارضي ها كجا مي رود؟
دكترعبداهلل گنجي در توئيتي نوشت: قباًل از مجلس خواستم تفحصي از 
بزرگراه هاي كشور انجام دهد. اين حجم پول دريافتي از مردم صرف چه كاري 
مي شود؟ بزرگراه اصفهان- كاشان از قبل خروجي نطنز تا بعد از كاشان دو 
كيلومتر آسفالت سالم ندارد. گلگير به الستيك مي خورد، سر سرنشينان به 
سقف خودرو. چهار بار هم عوارض ۵هزار توماني اخذ مي شود؛ كجا مي رود؟

گنجي پيش از اين نيز در توئيتي نوش��ته بود: از قم تا ذوب آهن اصفهان از 
سواري حدود ۱۸ هزار تومان عوارض بزرگراهي مي گيرند و تريلری حدود 
۶۰ هزار تومان. آسفالت بيش از دو سوم مسير فاجعه است. هزاران ميليارد 
عوارض كجا مصرف مي شود؟ تحقيق و تفحص از وضعيت اخذ عوارض و نحوه 

خدمات دهي در بزرگراه هاي كشور الزم است.  

فهميدن سلطان واقعي كيه 
سيدمحمدرضا قدرداني در توئيتي نوشت: چند روز قبل، امريكايي ها 
آستان قدس رضوي رو تحريم كردند! احتماالً فهميدن سلطان واقعي 
كيه و پشت ايراني ها به كي گرمه: ( حاال ميخوان زور آخرشونم بزنن و با 
خود امام رضا و خادمان آقا مقابله كنن، اما زهي خيال باطل. نمي دونن 

»با آل علي هر كه در افتاد ور افتاد« #همه_خادم_الرضاييم

 به بازگشت كاغذي امريكا به برجام
 پاسخ عملي ندهيد! 

جواد نيكي ملكي در كانال تلگرامي خود نوشت: آقاي ظريف گفته سياست 
كشورمان در مواجهه با دولت بايدن »اقدام در برابر اقدام« است؛ ۳نكته: 

۱- اينكه پس از س��ال ها به اين جمع بندي رسيده ايد؛ هزينه فراواني براي 
حال و آينده كشور داشته. 

۲- اينطور نشود كه فقط به بازگشت كاغذي امريكا به برجام، پاسخ عملي 
به نفع امريكا بدهيد و محدوديت هاي بي سابقه عليه كشور را مجدداً فعال 
كنيد، بلكه بايد پاسخ اقدامات خصمانه را هم با اقدام متناسب و هم وزن 
بدهيد. پرواضح است كه پرتاب خودكار، فشار ايميلي و محكوم كردن 
لفظي دشمن با شديدترين واژگان كارساز نبوده و نيست و نخواهد بود.

۳- براي اينكه هم دوست و هم دشمن درخصوص سياست جديد شما 
آگاه شوند؛ كار را با پاسخ به اقدامات قبلي امريكا شروع كنيد؛ بسم اهلل

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

زبان، خطرناك ترين عضو بدن
آيت اهلل خوشوقت)ره(:

قاَل الصادُق )ع(: »َما ِمْن يَْوٍم إاِلاَّ َو ُكلُّ ُعْضٍو ِمْن أَْعَضاءِ الَْجَس��دِ يَُكفُِّر 
َب فِيَك« امام صادق )ع( يك واقعيت  َ أَْن نَُعذاَّ اللَِّساَن يَُقوُل نََشْدتَُك اهللاَّ
را به زبان محاوره بيان فرموده اند كه وقتي صبح انسان از خواب بيدار 
مي شود؛ خب همه اعضا مي خواهند مش��غول به كار بشوند؛ چشم 
مي خواهد ببيند، گوش مي خواهد بشنود، دس��ت و پا مي خواهند 
حركت كنند، زبان هم مي خواهد حرف بزند. اعضا و جوارح مي آيند از 
هم احوالپرسي مي كنند! هر كدام كاري مي كنند؛ اگر كار خير بكنند به 
سود است، كار شر بكنند به ضرر است. زبان كه مي آيد از اعضا و جوارح 
احوالپرسي كند به او مي گويند: » اگر تو ما را راحت و آزاد بگذاري حال 
ما خوب اس��ت، واال بخواهي كارهايي كه نبايد انجام بدهي را انجام 
بدهي پدر ما را درمي آوري.« بنابراين زبان عضوي است در تمام اعضا 

كه خيلي خطرناك است، با يك كلمه آن خون به راه مي افتد. 
قاَل أَِميُر الُْمْؤِمِنيَن )ع(: »اللَِّساُن َس��ُبٌع إِْن ُخلَِّي َعْنُه َعَقَر« زبان يك 
عضوي اس��ت كه احتياج زيادي به اصالح دارد، اگر رها باش��د خطر 
پيش مي آورد، دائماً حرف مي زند و دائماً گناه تحويل انسان مي دهد. 
اميرالمؤمنين )ع( فرمودند: اللَِّساُن َسُبٌع إِْن ُخلَِّي َعْنُه َعَقر. زبان درنده 
است او را رها كني پاچه مردم را مي گيرد، بايد او را رها نكرد، او را بند 
كرد. بند آن به دست عقل و ايمان انسان است، هر كجا خدا گفته بگو 
بگويد، هر كجا گفته سكوت كن، سكوت كند، آن وقت انسان هم از زبان 
استفاده كرده و هم از ابعاد منفي زبان خودش و ديگران را حفظ كرده، 
چقدر مصيبت ها، مشكالت ها از خونريزي گرفته تا تجاوز به ناموس و 

دزدي ها زير سر همين زبان است، كار او خيلي مشكل است. 
منبع: كانال »عزيز خدا« در پيام رسان ايتا

   سبوي دوست

احمد قديري در توئيتي نوش��ت: مشكل از 
جايي شروع شد كه به جاي كار فرهنگي در 
مهد، مدرسه، مسجد و محله، رفتيم چسبيديم 
به توئيت��ر. داخل يك اتاق دربس��ته مجازي 
نشس��تيم و طوفان و هياهو كرديم به خيال 
اينكه گوش فلك را ك��ر و قله هاي مجازي را 
فتح مي كنيم. غافل از اينكه صدايي از آن اتاق 
كوچك و البته جذاب، بيرون نمي رود و مردم 
ايران خارج از اتاق توئيتر و حتي خانه مجازي و 
در كوچه و بازار حقيقي زيست مي كنند. وقتي 
مرور مي كنم كه چه شد كه عرصه حقيقي را 
رها كرديم و شاخه خاصي از مجازي )توئيتر( 
را چسبيديم و در آن هم تمام توان و تالش را 
صرف عبث ترين اقدام )ترند هشتگ( كرديم، 
به اين نتيجه مي رسم كه سال ۸۸ يك اقليت 
محض، وقتي در صندوق ه��ا و علي االرض از 

جبهه انقالب و اكثريت مردم شكست خوردند، 
تنها راه تنفس و ابراز وجودشان مجراي مجازي 
بود كه در آن ترند كردن هش��تگ براي شان 

تقاليي مضحك براي اكثريت نمايي شد. 
اينجا بود ك��ه خيلي از دوس��تان انقالبي ما 
تصميم گرفتند براي خارج كردن آن عرصه 
از دست ضدانقالب، سنگر مجازي را هم فتح 
كنند، اما نتيجه عمالً شد رها كردن عرصه هاي 
واقعي ميدان و رفتن به كنج توئيتر. به تعبير 
ديگر شبكه سازي اجتماعي را به شبكه هاي 

اجتماعي فروختيم. 
پ. ن: البته در زمان كنوني و شرايط كرونايي 
شبكه سازي مجازي از اهميت زيادي برخوردار 
است، منتها اين بايد در زمين بازي خودمان 
)سروش و ايتا و روبيكا و...( تشكيل شود، نه 

حريف)توئيتر و تلگرام و اينستاگرام(. 

محمد رستم پور در كانال تلگرامي »اثر« ترجمه 
تحليلي از »فارن پاليسي« را درخصوص نقش 
ش��بكه هاي اجتماعي در حمله ب��ه كنگره 
امريكا به اشتراك گذاشت. بخش هايي از اين 
تحليل را در ادامه مي خوانيم: در سال ۲۰۱۸، 
بازرسان س��ازمان ملل نقش فيس بوك را در 
نسل كشي مردم روهينگيا توسط ميانماري ها 
»تعيين كننده« دانس��تند و تصريح كردند 
اين پلتفرم به يك جانور تبديل ش��ده است. 
آن روز فيس بوك بهان��ه آورد كه اپراتورهاي 
كافي براي فهم و ارزيابي زب��ان آن منطقه و 
زمينه خشونت ها را ندارد، اما امروز خشونت 
در حياط خانه است؛ در خود اياالت متحده. 
پلتفرم ها اغلب چش��م خود را روي بازيگران 
قدرتمندي كه مي توانند به منافع تجاري آنان 
لطمه بزند، مي بندند. يوتيوب تصميم گرفت 
با پروپاگانداهاي خش��ونت باري كه روي اين 
پلتفرم منتشر مي شود، برخورد نكند تا اينكه 
خود تبليغات كنندگان عقب نشس��تند. در 
فيليپين، فيس بوك به حمايت از رئيس جمهور 
اين كشور متهم شده است؛ چراكه قراردادي 
با دولت در مورد كابل ه��اي زيردريايي دارد. 
سال پيش، مدير ارشد اجرايي فيس بوك در 
هند متهم شد با تعليق حساب كاربري يك 
سياس��تمدار از حزب حاكم كه در اين رسانه 

نفرت پراكني مي كرد، مقابله مي كند. 
نگراني اساسي اين اس��ت كه اگر پلتفرم ها 
واقعاً جانبدارانه عمل مي كنند، آنها توانايي 
تغيير سياست هاي محلي و جهاني را دارند. 
در نتيجه كشورها بايد اطمينان حاصل كنند 
كه اين پلتفرم ها ك��ه تأثيرگذاري انتخاباتي 
دارند، مشمول چيزي فراتر از نظارت معمول 
مي شوند و اقدامات يا حتي بي عملي آنها در 

برابر رخدادهاي مختلف مسئوليت دارد. 
بازيگران سياسي كه از توليد و ترويج نفرت نفع 

سياسي مي برند، بعيد است از بين بروند. چه بسا 
راه حل در تنظيم گري و مديريت مديوم است 
نه كنترل پيام رسان. دستگاه توليد نفرت به 
بازيگراني سياسي مانند دونالد ترامپ نياز دارد؛ 
كساني كه دائماً در حالت كمپين و جو عمليات 
هس��تند، حتي زماني كه قدرت را در اختيار 
دارند. آنان روايت هاي جديدي مي س��ازند تا 
ذهنيت ها را تغيير دهند، با تنش ها و بحران ها 
بازي كنند و »ديگران« را از حيثيت انس��اني 
بيندازند. بسياري از چهره هاي سياسي در كنار 
كاربران واقعي رسانه ها، بات ها، حساب هاي 
فيك و كاربران مزدور را استخدام مي كنند تا در 
پهنه رسانه هاي اجتماعي كه با الگوريتم هايي 
طراحي ش��ده كه براي تعامل و درگيري بها 

مي دهد، پيام هاي سياسي منتشر كنند. 
بايد رويكرد قانونمدارانه بدون ابهامي نسبت 
به تنظيم گري گفت وگو در بس��تر پلتفرم ها 
ايجاد كرد. اين قواعد بايد در موارد اضطراري 
كه امنيت و آزادي شهروندان جامعه به خطر 
مي افتد، سريع تر عمل كند. مهم اين است كه 
اين الزامات هم براي پلتفرم هاي نشر محتوا و 
هم براي شركت هاي تبليغاتي قابل اجرا باشد ، 
ضمن آنكه بايد قواعد ب��ا توجه به زمينه ها و 
اقتضائات مختص هر كشور تغيير كند و مسائل 
قضايي هر كش��ور بنا بر دس��تورالعمل هاي 

حقوقي آن كشور مورد نظر قرار گيرد. 
نبايد از ياد برد كه اينها همه پيشنهاد است 
و هيچ راه حل واحدي براي پرداختن به اين 
چالش هاي مهم وجود ن��دارد. اين چالش ها 
بايد مورد بحث و بررس��ي جدي قرار گيرند؛ 
چراكه بي اعتنايي به آنها پيامدهاي مخربي 
در پي خواهد داش��ت، اما ش��كي نيست كه 
دموكراس��ي ها در جهان ديگر نمي توانند به 
گذش��ته بازگردند و البته اينكه هيچ كاري 

نكنند، ديگر گزينه مناسبي نيست. 

محمد ايماني در كانال تلگرامي خود با اشاره 
به توئيتي از »فريد ابراهيمي« نوشت: همكار 
تيم عملي��ات رواني دول��ت و اصالح طلبان 
تويي��ت زده »)اگر( ن��رخ دالر كاهش يابد و 
به زير ۲۰۰ هزار ريال برس��د و پايدار بماند، 
شرايط انتخابات تغيير مي كند و تندروها ديگر 

شانسي در دولت آينده نخواهند داشت.«
اصاًل هم به روي مبارك نياورده كه ۲۰ هزار 
تومان، چهار برابر قيمتي است كه مدعيان 
اصالح طلبي ادعا مي كردند اگر رئيسي بيايد، 

اتفاق مي افتد!
البد از فرداي انتخابات هم ش��روع مي كنند به 
رهاسازي دوباره افسار دالر و رساندن قيمت به 

۵۰ هزار تومان و گفتن اين كه اگر نامزد ديگري 
سر كار مي آمد، دالر ۱۰۰ هزار تومان مي شد)!(

طنز ماجرا اين است كه در اثر تبليغات دولت 
و اصالح طلبان، افراد ساده دل حاضر در جشن 
خياباني برجام، خيال مي كردند قيمت دالر 
قرار است به هزار تومان يا ۵۰۰ تومان كاهش 
يابد. چي فكر مي كردند و چي شد؟! حاال به 
همان ها مي گويند كه اگر توانستيم )موقتاً تا 
شب انتخابات( دالر را به شش برابر نرخ سال 

9۲ برسانيم، خوشحال باشيد. 
حاال يك حامي دولت، دالر ۲۰ هزار توماني را 
اسباب خودنمايي انتخاباتي طيف متبوع خود 

مي داند. نتركيد از اين همه اعتماد به نفس!

سياهچاله مجازي

 فارن پاليسي: دموكراسي ها در جهان 
ديگر نمي توانند به گذشته بازگردند

نتركيد يه وقت از اين همه اعتماد به نفس!

دكتر مجتبي لش��كربلوكي طي يادداشتي 
نوشت: روزانه فقط در تلگرام بيش از ۳ ميليون 
مطلب منتشر مي شود. جالب است بدانيد در 
ساعت چهار صبح كه ميزان مطالب منتشر 
شده به كمترين مقدار خود مي رسد نيز ۲۵ 
هزار مطلب نش��ر مي يابد. اين ميزان توليد 
محتوا در ش��بكه هاي مختلف اجتماعي در 
طول تاريخ بي نظير و فوق العاده است و منجر 
به پديده جالبي شده: »همه ما« راجع به »همه 

چيز« مي دانيم، اما با ويژگي هايي خاص. 
كارل تارو ژورناليست معروف ژاپني مي گويد: 
هر وقت هر كسي از هر چيزي سخن مي گويد 
ما وانمود مي كنيم ك��ه درب��اره آن مي دانيم. 
همكارانمان درباره فيلم، كتاب، قيمت ارز، حمله 
نظامي امريكا صحبت مي كنند سرمان را باال و 
پايين مي بريم؛ يعني من هم درباره آن مي دانم. 
اين در صورتي است كه آنها درباره آن موضوع 
فقط نظرات كس ديگري را در يك ش��بكه 
اجتماعي خوانده ان��د و آن را بازگو مي كنند؛ 
همان گونه كه ما نيز چني��ن مي كنيم. ما به 
ش��كلي خطرناك به نوعي »كپي برداري« از 
دانايي نزديك مي ش��ويم كه در واقع الگوي 
جديد »ناداني« است. ما با »سواد مصنوعي« 

روبه رو هستيم. 
    تحليل و تجويز راهبردي:

رسانه ها باعث ش��ده اند به س��رعت برق در 
معرض اخبار و به سرعت باد در معرض تحليل 
اخبار قرار بگيريم. محيط اطراف ما پر از اخبار 
مغشوش، اعداد و ارقام گول زننده و حرف هاي 
جهت دار اس��ت. سه مس��ئله اين موضوع را 

تشديد مي كند:

۱- حجم باالي اخبار و تحليل ها. اطالعات بيشتر 
يعني فرصت كمتر براي بررسي دقيق تر آنها. 

۲- سبك زندگي ش��تابان: زندگي امروزي 
نسبت به ۲۰۰ سال پيش بسيار چگال تر شده؛ 
يعني ميزان رخدادهاي كاري و ارتباطاتي در 

واحد زمان بيشتر شده است. 
۳- سواد مصنوعي: نظرات ما از پرسه زدن در 
شبكه هاي اجتماعي سرچشمه مي گيرند، نه 

مطالعه كتاب ها!
اين كپي ب��رداري از داناي��ي، در واقع الگوي 
جديد ناداني اس��ت. به همين خاطر اس��ت 
كه اخبار درس��ت، غلط، ش��ايعه و حقيقت 
در فضاي مجازي تقريباً هم ارزش  هس��تند. 
چرا؟ چون ما فرصت نمي كنيم كه درستي 
آنچه را كه دريافت مي كنيم، بررسي كنيم. 
بالفاصل��ه آن را مي خوانيم و احتم��االً آن را 
براي ديگ��ران فوروارد )ارس��ال( مي كنيم و 
در گفت وگوه��اي خانوادگي يا دوس��تانه يا 

كاري مان از آن اطالعات استفاده مي كنيم كه 
نشان دهيم از زمانه عقب نيستيم. 

    چه مي توان كرد؟
۱- تعليق قضاوت. نه باور كنيد و نه رد كنيد. 
زماني كه استدالل به نفع يا عليه آن گفته يا 
نوشته نداريد، ردش نكنيد، قضاوت خود را تا 
زمان دريافت اطالع��ات كافي براي قضاوت 

معلق كنيد. 
۲- در حالت »غير طبيعي« قضاوت نكنيد. دو 
روانشناس امريكايي در مطالعات خود نشان 
دادند، زماني كه افراد از آرامش فكري بيشتري 
برخوردارند، كيفيت قضاوت هاي حرفه اي شان 
افزايش پيدا مي كند. مطالعات نش��ان داده 
زماني كه شتاب زده، هيجاني، خسته و پريشان 
هستيم، كيفيت قضاوت هاي ما افت مي كند 
و قضاوتي كه در زمان شتاب زدگي مي كنيم 
به اندازه قضاوت يك فرد مست ]غيرعادي[، 

غيرقابل اتكاست. 

۳- به ساختارهاي مشكوك، حساس باشيد. 
جمالتي كه ب��ا فعل مجهول و ب��دون فاعل 
س��اخته  ش��ده اند مانند »گفته مي شود« يا 
»ش��نيده ها حاكي از آن اس��ت كه« و »يا بر 
اس��اس اخبار منتش��ر شده« روش��ي براي 
پيچاندن شما هستند. در اين ساختارها خبر 

وجود دارد، اما منبع خبر وجود ندارد. 
4- براي هر چه مي خوانيد يا مي ش��نويد از 

خودتان بپرسيد:
الف( آيا از منبع خبر/گزارش مطمئن هستم؟

ب( آيا ش��واهد تأييدكننده يا استدالل هاي 
قانع كننده آورده شده يا اينكه يك حرف به 

زبان هاي مختلف تكرار شده است؟
ج( آيا بين مقدمه و اطالعات ارائه شده و نتايج 

رابطه منطقي وجود دارد؟
د( آيا تمام واقعيت بيان ش��ده يا بخش��ي از 

واقعيت؟
۵- از چرا و كلمات هم خانواده استفاده كنيد. 
آدم هاي دقيق دائم مي پرس��ند چ��را؟ چرا 
كانديداي رياست جمهوري شما بهتر است؟ 
چه چيز باعث مي شود كه فكر كنيد قيمت ارز 

باال مي رود؟ چطور به اين نتيجه رسيديد؟
۶- در منطق، فصلي وجود دارد به نام مغالطات. 
براي تقويت تفكر س��نجش گرانه )انتقادي( 
بخش مغالطات را بخوانيد ب��ا بيش از ۷۰ نوع 

مغالطه )=دامگاه اشتباه ذهني( آشنا شويد. 
۷- حضور در شبكه هاي اجتماعي مفيد است. 
جري��ان آزاد اطالعات در آن بس��يار جذاب، 
مفيد و غنيمت اس��ت، ام��ا فراموش نكنيم 
كه آنها نمي توانند جايگزي��ن كتاب و تفكر 

عميق شوند.

پديده سواد مصنوعي و الگوي جديد ناداني
   تحلیل


