
 هويت سياسي دولت مستقر 
از اصالح طلبان است

دكتر عب��داهلل گنجي در توئيتي نوش��ت: س��رمايه اجتماعي و هويت 
سياسي دولت مستقر از اصالح طلبان است. اكثر استانداران، معاونان 
وزرا، مديران كل و... اصالح طلب هستند. ابراز برائت از دولت در دقيقه 
نود - منهاي تحليل چرايي آن- مي تواند اخالق اصالح طلبي را به چالش 

بكشد. الاقل مسئوليت پذيري را يكجا تمرين و اثبات نماييد.  
 

از آمدن »مالي« ذوق زده نشويد 
جواد نيكي ملكي در پاس��خ به حس��ام الدين آشنا، مش��اور رسانه اي 
رئيس جمهور كه نوشته اس��ت: »انتخاب احتمالي رابرت مالي حامل 
پيامي روشن در مورد يك رويكرد كارآمد براي حل سريع و مؤثر مناقشه 
اس��ت« توئيت كرد: غربگرايان از انتخاب رابرت مالي در تيم سياست 
خارجي بايدن ذوق زده شده اند؛ انگار امريكا به ايران امتيازي اعطا كرده! 
فرق اصلي مالي با ديگران اين است كه او تمايل زيادي به دخالت دادن 

سعودي و امارات در پرونده هاي ايران دارد!
 

تغيير شكل و ماهيت پول
دكتر امير ناظمي در كانال تلگرامي خود نوشت: رابطه ميان حوزه هاي 
مختلف با فناوري اطالعات منجر به ش��كل گيري مفاهيم جديد و گاه 
تغيير شكل حوزه پيشين شده اس��ت. رابطه بانك و بانكداري با حوزه 
ICT در سال هاي گذشته منجر به مفاهيم مختلفي شده و اين ارتباط 
در آستانه تغيير مفهوم پايه اي حوزه بانكداري يعني خود مفهوم پول 
شده است.  مفهوم پول از دو منظر در حال تغيير شكل و ماهيت است: 
1( رمزارز: به واسطه واحدهاي رمزارزي مانند بيت كوين وارد ادبيات 
عمومي شده است. 2( ارز ديجيتال: به واسطه ورود بانك هاي مركزي 
اين مفهوم در حال رشد است.  آينده منتظر ما نيست يا براي بهره گيري 

از آن آماده مي شويم يا زير آوار تغييراتش جان مي دهيم. 
 

نخستين دستور اجرايي وزير دفاع جديد جو بايدن:
 به تجاوز جنسي در ارتش امريكا 

پايان دهيد! 
كانال تلگرامي »اثر« ترجمه خبري از »Military Times« را به اشتراك 
گذاشت. چكيده اين گزارش بدين شرح است: لويد آستين، وزير دفاع جديد 
امريكا كه در جلس��ه تأييد صالحيت خود در سناي امريكا وعده داده بود 
تجاوز و سوءرفتارهاي جنسي را در ارتش امريكا پيگيري نمايد، در فرماني 
خطاب به فرماندهان ارش��د پنتاگون و مديران ارشد دفاعي نوشته است 
براساس تأكيد جو بايدن بايد ظرف 90 روز يك چارچوب عملياتي براي 
بررسي موضوع تجاوز جنسي در رده هاي مختلف ارتش امريكا طراحي و 
اجرا شود.  براس��اس يك گزارش كه در ماه مي 2020 منتشر شد، ارتش 
هنوز راهي طوالني براي ساماندهي به اين وضعيت دارد. براساس آمارها 
در س��ال 2019، در مجموع 6236 مورد تجاوز جنسي صورت گرفته كه 
براساس تصريح معاون پيشگيري از تجاوزات جنسي پنتاگون، احتمال 
مي رود اين رقم تنها 30درصد از كل موارد ارتكاب باشد. شش ماه پيش، 
مرگ غم انگيز يك افسر زن 22س��اله به دس��ت همكارش در تگزاس و 
مثله كردن او بعد از تجاوز جنسي به او با همكاري نامزدش، واكنش هاي 
احساسي متعددي در جامعه امريكا برانگيخت. همان زمان بايدن در پيام 
تس��ليتي اعالم كرد در صورت پيروزي براي پيشگيري از چنين اتفاقاتي 

حتماً اقداماتي در پيش مي گيرد. 

   و. محمدي ثابت:
  بورس بازي توسط دولتمردان كشور باعث 
شد  بورس كه بس��تر جذب سرمايه هاي 
خ��رد و كالن ب��راي كمك ب��ه توليد بود 
به  بورس سياس��ي تبديل ش��ود و دست 

توليدكننده همچنان خالي!
   كاربري با نام »ياس«:

 راهكارهايي براي روند نزولي بازار سرمايه 
و جلوگيري از ريزش بورس پيش��نهاد و 
اجرا شد، اما هيچ يك نتوانست جلوي اين 
ريزش را بگيرد و اف��راد زيادي هم متضرر 
شدند. دولتي ها از عدم دخالتشان در بازار 
س��رمايه گفتند! پس چه كس��ي مسئول 

است؟ چه كسي حقيقت را مي گويد؟ !
   قدم خير بهبهاني:

 حدود ۷۵درصد بازار س��رمايه متعلق به 
نهاده��اي عمومي ب��زرگ مانند صندوق 
بازنشستگي و دولت است و متأسفانه منافع 
چندين ميلي��ون نفر از جمل��ه دارندگان 
سهام عدالت بابت حمايت هاي دستوري 
و شعار حمايت از اقشار ضعيف و كمك به 

كاهش قيمت ها به خطر افتاده است. 
   فرشته منصوري:

 بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور، 
امسال درآمد دولت از نقل و انتقال سهام 

حدود ۸00 درصد رشد داشته است. 
   م. طالباني دارستاني:

 دليل اول ريزش بورس به س��اختار نهاد 
اصلي تصميم س��از در بورس ايران، يعني 

شوراي عالي بورس برمي گردد. 
   باغي پور:

 چرا نهاد حقوقي بازار بورس از كنار تخلفات 
شركت هاي دولتي به راحتي عبور مي كند 

تا كار به مجلس برسد؟
   ف. محمدي:

 دولتي ها ب��راي جذب س��رمايه، از حمايت 
س��رمايه گذاران َدم مي زدن��د و ب��ا معرفي 
رئيس جديد س��ازمان بورس، اين سيگنال 
به بازار سرمايه ارسال شد كه دولت مصمم به 
رشد بورس است و براي تضمين آن هر نوع 
مداخله اي را انج��ام مي دهد، اما ريزش هاي 
اخير بورس، وعده هاي آنان را نقض مي كند. 

   وحيد زارع فكري:
 يكي از بدي هاي ري��زش اخير بورس اينه 
كه حتي مثل كسايي كه ريزش 92 و 9۷ 
رو ديدن و باهاش االن كل��ي تجربه پيدا 
كردن، به  درد ياد گرفتن هم نمي خوره از 
بس كه # بورس- سياسي شده فقط كاش 

زودتر تموم بشه اين  #بازي- بورس. 
   پيمان رجبي:

 1. تعريف مقامات عالي دولت به طور مستمر 
از تلويزيون؛ 2. س��بز نگه داش��تن تصنعي 
س��هام ش��ركت ها به منظور جلب اعتماد 
ملت؛ 3. افت ارزش سهام و حضور مقامات 
در ش��بكه ها به منظور توجيه ريزش؛ ۴. به 
خاك سياه نشاندن مردم؛ ۵. اين  #بورس- 
سياسي يا همان  #بازي-بورس مانيفست 

اقتصاد هشت ساله  دولت روحاني است. 
   صادق علي اكبري:

 در فضاي اقتصادي كشور و به خصوص بازار 
سرمايه كه از حضور سهامدارها بهره مند است 
تصميمات به مثابه تصميمات ملي خواهد بود 
و بايد از قبل كارشناسي و پيامد هاي آن مورد 

بررسي قرار گيرد،بنابراين اعالم قيمت پايه 
به صورت دستوري حاصلي جز توزيع رانت 

در پي نخواهد داشت. 
   كاربري با نام »كاظم«:

 ب��راي حداق��ل كم��ك ب��ه توليدكننده 
مس��ئوالن قوه قضائي��ه بايد ب��ه فرايند 
 #بورس- بازي خاتم��ه دهند و  #بورس –
سياسي به  #بورس توليدي تبديل شود. 

   رضايي:
 اگر نتوانيم براي جهت دهي نقدينگي زياد و 
سرگردان به بخش هاي مولد چاره انديشي كنيم 
حتماً بازارهاي مختلف با نوسانات شديد همراه 

مي شود.  #بازي- بورس  #بورس- سياسي
   هادي روح:

 اگر قانون بررس��ي دارايي هاي مردم وجود 
داشت و شفافيت مالي بيشتري در كار بود، 
قانونگذار مي توانست مقرراتي را وضع كند 
كه به افراد اجازه ندهد مثالً بيش از 20درصد 
از سرمايه زندگي خود را وارد بازار كنند. در 
اين صورت ديگر شاهد نابودي همه سرمايه 

يك كارمند نبوديم.
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 این »بورس سياسي شده«
مانيفست اقتصادی دولت دوازدهم است

نوسانات تابلوهاي بورس همچنان ادامه دارد و سرمايه هاي مردم كه با تبليغات دولتي ها 
به بورس كشانده ش�د روز به روز آب مي رود. كاربران ش�بكه هاي اجتماعي بارها به اين 
قضيه اعتراض كرده  و خواهان رس�يدگي به وضعيت بازار س�رمايه ش�ده اند. آنها اذعان 
دارند كه بورس هميش�ه با فراز و فرود همراه بوده اس�ت اما اين بار اين نوس�انات بيشتر 

شبيه #بازي- بورس شده  كه موجب ش�ده اس�ت بورس به جاي آنكه راه خود را برود به 
#بورس- سياس�ي تبديل ش�ود. كاربران همچنين از دخالت هاي دولتي ها در بازار براي 
جلب رضايت مردم گاليه دارند و خواهان رس�يدگي مراجعه نظارتي و قضايي به مسئله 
هس�تند. در ادامه بخش هاي�ي از واكنش ه�اي كارب�ران را در اين خص�وص مي خوانيد. 

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.

راه هاي درمان دروغ گويی
آيت اهلل مجتبي تهراني)ره(:

براي درم��ان دروغ، بزرگان م��ا دو راه علمي و عملي را س��فارش 
مي كنند. درمان از طريق علمي با مطالعه آيات و احاديث وارده و 
كتب اخالقي كه در زمينه مذمت دروغ نگاشته شده است حاصل 
مي شود. وقتي انسان به محروميت ها و خسارات ناشي از اين صفت 
مي انديشد، مي تواند با س��عي، تالش و تمرين اين صفت زشت را 
از خود دور كند.  يادآوري م��داوم پيامدهاي دروغ - محروميت از 
هدايت الهي، ناتواني از چشيدن طعم ايمان، قرار گرفتن در زمره 
كفار و منافقان، سقوط در آتش جهنم و... انسان دروغگو را در درمان 
كمك مي كند. يكي از مهم ترين روش هاي عملي در درمان دروغ آن 
است كه انسان پيش از آنكه كلمه اي را بر زبان بياورد درباره درستي 

يا نادرستي آن بينديشد و به آثار و عواقب آن توجه كند. 
منبع: كانال تلگرامي »نشر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم«

   سبوي دوست

كانال تلگرامي ماهنامه »عصر انديش��ه« با 
توجه به ماجراي اخي��ر نماينده مجلس و 
سرباز راهنمايي و رانندگي به ذكر خاطره اي 
از چرچي��ل پرداخت. او نوش��ته اس��ت: از 
چرچيل نخست وزير انگلستان در ايام جنگ 
جهاني دوم پرس��يدند آيا مي دانستي فاتح 
جنگ خواهي شد؟ پاسخ داد با يك حادثه 

ساده پي بردم كه جنگ را خواهيم برد. 
شركت در جلسه اي حياتي در رأس ساعتي 
معين الزام آور شد. چرچيل مي گويد: به علت 
اشتغال به كارهاي ديگر چند دقيقه مانده به 
جلس��ه به راننده ام گفتم مرا فوري به محل 
جلسه برساند. راننده مس��ير كوتاه اما ورود 
ممنوع را انتخاب كرد. وسط خيابان ناگهان 
افس��ر راهنمايي  و رانندگي قبض جريمه به 
دس��ت در حين بمباران پيدا ش��د و دستور 
توقف داد. راننده گفت: »نخس��ت وزير است 
و به جلسه محرمانه اي مي رود و بايد در رأس 
ساعت به جلسه برس��د و به همين دليل از 

خيابان ورود ممنوع استفاده كردم.« 

افس��ر با خونس��ردي گفت: »هم ماشين و هم 
نخست وزير و هم وظيفه ام را خوب مي شناسم.«

چرچيل از افسر مي خواهد تا جريمه را به نام 
او بنويسد اما افسر مي گويد: »جريمه متعلق 
به راننده خاطي است و بايد نام وي نوشته 
 شود اما شما مي توانيد شخصاً پرداخت قبض 

را بر عهده بگيريد.«
با تسليم قبض، چرچيل دس��تور دور زدن را به 
راننده داد، چراكه نمي توانس��ت اجازه دهد در 
خياباني كه ورود ممنوع است حتي پس از جريمه 
حركت داشته  باش��د، وقتي راننده مشغول دور 
زدن شد چرچيل با لبخندي خاص سيگار برگش 
را روشن كرد و گفت: »جنگ را مي بريم!« راننده 
گفت: »قربان، جريمه شديم، زير بمباران مانديم، 
به جلسه نمي رسيم، افسر راهنمايي اجازه نداد 
چند قدم ديگر جلو برويم كه به موقع به جلسه 

برسيم و شما از پيروزي مي گوييد؟!«
چرچيل پاسخ مي دهد: »جنگ را مي بريم، چون 
قانون حاكم اس��ت و خيابان هاي لندن به رغم 
بمباران سنگين دشمن با قانون اداره مي شود.«

كانال تلگرامي »انديشكده تبيين« نوشت: 
گزارش هاي رس��انه اي از احتمال انتصاب 
رابرت مالي، مش��اور عال��ي اوبام��ا در امور 
خاورميانه در دوران رياست جمهوري وي و 
رئيس انديشكده »گروه بين المللي بحران« 
به عنوان نماينده ويژه دولت بايدن در امور 
ايران خبر مي دهد. اين امر، با توجه به مواضع 
حمايت آميز او درباره برجام و مخالفتش با 
شهرك سازي ها و محاصره غزه در فلسطين، 
واكنش هاي متفاوتي در پي داش��ته است. 
تام كاتن سناتور جمهوري خواه با انتقاد از اين 
تصميم احتمالي، آن را »شانس بزرگ ايران« 
خواند و تني چند از چهره هاي مخالف ايران 
نيز با نگارش نامه اي به بايدن خواستار لغو 

اين تصميم شدند. 
رابرت مالي معتقد است گروگانگيري برجام 
براي مذاكرات موش��كي و منطقه اي به دو 
دليل خطاس��ت. اول اينكه ايران را وادار به 
تقويت اهرم هاي فش��ار در س��طح منطقه 
خواهد كرد كه به تشديد تنش منجر مي شود 

و دوم اينكه مذاكرات موشكي و منطقه اي 
به »توازن قدرت« ايران با ديگر كشورهاي 
غرب آسيا ارتباط مي يابد، پس بايد در يك 

»معماري امنيتي« مورد بحث قرار بگيرد. 
بنابراين انتصاب افرادي مانند رابرت مالي و 
ويليام برنز در تيم سياس��ت خارجي بايدن 
نش��ان از رويك��ردي دارد ك��ه مي خواهد 
»تغيير رفتار« ايران را نه از مسير فشارهاي 
يكجانبه بلكه از مسير فشارهاي چندجانبه 
ديپلماتيك با اروپا و حتي چين و روسيه و 
همچنين مذاكرات چندجانبه با كشورهاي 
منطق��ه  پيگيري كن��د.  اين مس��ير درون 
پازل گس��ترده تر راهبرد سياست خارجي 
دموكرات هاي امريكا براي خروج تدريجي 
از غرب آس��يا و تمركز بر چين قرار دارد. به 
همين دليل به نظر مي رسد دولت بايدن پس 
از اعالم بازگشت به برجام، به سمت تدوين 
طرح پيچيده اي ب��راي مذاكرات منطقه اي 
و محدوديت ه��اي تس��ليحاتي ب��ا حضور 

قدرت هاي منطقه اي حركت كند. 

ابوذر گوه��ري در كانال تلگرام��ي »رهيافت 
امريكا« نوشت: درحالي كه مسلماً بايدن برخي 
رويكردهاي دولت ترامپ در سياست خارجي را 
تغيير خواهد داد اما در تغيير برخي سياست هاي 
دولت قبل تعجيل نخواهد كرد. به عنوان  مثال 
بازگش��ت به پيمان زيست محيطي پاريس يا 
عضويت مجدد در س��ازمان بهداشت جهاني 
به س��رعت صورت پذيرفت. برخ��ي اقدامات 
ترامپ مانند ممنوعيت سفر به امريكا از مبدأ 
برخي كشورهاي اسالمي يا مقررات سختگيرانه 
مهاجرتي، توسط فرمان اجرايي جديد لغو شدند 
اما درنهايت دولت بايدن برخي سياست هاي 

ترامپ را همچنان ادامه خواهد داد. 
به عنوان نمون��ه بنابر اظه��ارات نامزدهاي 
تصدي مناصب مختلف در جلسات استماع 
كنگره، نظير بلينكن وزير خارجه پيشنهادي 
وي، دولت بايدن بيت المق��دس را پايتخت 
رژيم صهيونيستي دانسته يا خوان گايدو را 
رئيس جمهور مش��روع دوره انتقالي ونزوئال 
مي داند، همچنين بايدن در مقطع فعلي تغيير 
اساسي در جنگ تجاري و تعرفه اي با #چين 
ايجاد نخواهد كرد. در همين راستا بايدن نيز 
مخالف احداث خط لوله نورد استريم دو، بين 
روسيه و آلمان است و به اوكراين سالح هاي 

تهاجمي خواهد فروخت. 
از سوي ديگر بنا بر سنت دموكرات ها تأكيد 
بايدن بر مسئله حقوق بشر بيشتر است. بنا 
بر اظهارات بلينكن قرار است در مورد حمايت 
از س��عودي ها در مورد حمالت به يمن و نيز 
قرار گرفتن حوثي ها در فهرست سازمان هاي 
تروريستي تجديدنظر صورت پذيرد. آوريل 
هينز مدير اطالعات ملي بايدن نيز اعالم كرد 
گزارش قتل خاش��قچي را - كه بن سلمان را 
عامل آن مي داند- از طبقه بندي خارج خواهد 
كرد.  مقامات جديد دولت امريكا بازگشت به 
برجام را مشروط به بازگشت ايران دانسته و 
اين مس��ير را پيچيده مي خوانند و معتقدند 
بايد در اين مس��ير با هم پيمان��ان منطقه اي 
خود و رژيم صهيونيس��تي مشورت نمايند و 
درنهايت معتقدند توافق با ايران بايد ش��امل 

برنامه منطقه اي و موشكي نيز شود. 
درنهاي��ت رويك��رد باي��دن بازگش��ت ب��ه 
چندجانبه گرايي است اما تغيير رويكردها در 
بسياري از حوزه ها به سرعت انجام نخواهد شد 
و صرفاً جنبه تاكتيكي خواهد داش��ت. بايدن 
تالش مي كند تغييرات مورد نظرش در سياست 
خارجي را در حوزه هاي كالن در امتداد و تداوم 

سياست هاي ترامپ تعريف نمايد. 

بازی را مي بريم چون قانون حاكم است

 پيام انتصاب رابرت مالي به عنوان 
نماينده ويژه دولت امريكا در امور ايران

 سياست هاي كالن خارجي بايدن
در امتداد سياست هاي ترامپ

دكتر يونس شكرخواه، اس��تاد ارتباطات و 
پيشكسوت روزنامه نگاري در كانال تلگرامي 
»عرصه هاي ارتباطي« گزارشي را از درگيري 
ميان گوگل و رس��انه هاي اس��تراليايي به 
اش��تراك گذاش��ت. در اين مطلب به نقل 
از »يوروني��وز« مي خوانيم: گ��وگل تهديد 
كرد اگر دولت استراليا طرح الزام غول هاي 
اينترنتي ب��ه پرداخت پول به رس��انه هاي 
محلي براي استفاده از محتواي آنها را تغيير 
ندهد، سايت موتور جست وجوگر خود در 

اين كشور را مي بندد. 
دولت استراليا مشغول تهيه يك »نظام نامه 
الزام آور« اس��ت ك��ه ه��دف آن مديريت 
روابط ميان رسانه هاي محلي دچار بحران 
اقتصادي و غول هاي اينترنتي به ويژه گوگل 
و فيس��بوك اس��ت كه درآمد هنگفتي از 
قَِبل تبليغات كس��ب مي كنند. به گزارش 
يورونيوز اي��ن طرح يك��ي از الزام آورترين 
طرح ه��اي جه��ان در اين زمينه اس��ت و 
دولت اس��تراليا جريمه هاي چند ميليون 
دالري براي موارد تخلف از مفاد آن در نظر 
گرفته اس��ت. خبرخوان فيسبوك و موتور 
جست وجوگر گوگل بيش از همه مصداق 

تخطي از اين طرح هستند. 
مل س��يلوا، مديرعامل ش��ركت امريكايي 
گوگل در اس��تراليا روز جمع��ه 22 ژانويه 
)3 بهمن( با حضور در مجلس س��ناي اين 
كشور گفت: »بدترين س��ناريو« آن است 
كه طرح نظام نامه مورد نظر دولت به همين 
شكلي كه هس��ت تصويب شود و افزود: در 

غير اين صورت، مس��ئوالن گ��روه تجاري 
گوگل مجبور خواهند ش��د خدمات موتور 
جست وجوگر خود را در اس��تراليا به حال 

تعليق درآورند. 
   واكنش دولت استراليا به تهديد گوگل

تهديد گوگل، واكنش فوري عالي ترين مقام 
دولت اس��تراليا را به دنبال داشت. اسكات 
موريسون، نخست وزير استراليا در واكنش 
به اين تهديد گف��ت: »اين استرالياس��ت 
كه درباره قوانين مربوط ب��ه چيزي كه در 
استراليا روي مي دهد تصميم مي گيرد. اين 
مجلس ماست كه تصميم مي گيرد. هر كس 
مي خواهد در چارچوب قوانين ما در استراليا 
فعاليت كند، بفرمايد ولي ما در برابر تهديد 
سر خم نمي كنيم.« در شرايطي كه بسياري 
از رسانه هاي محلي در كشورهاي مختلف 

جهان با مشكالت اقتصادي روبه رو هستند 
و س��هم درآمد تبليغاتي غول هاي اقتصاد 
ديجيتال به ويژه فيسبوك و گوگل روزبه روز 
بيش��تر مي ش��ود، دولت ها موضوع اليحه 
جنجالي دولت استراليا در اين زمينه و روند 
تصويب آن را از نزديك دنبال مي كنند. به 
طور كلي بحران اقتصادي رسانه ها در جهان 
كه پيش از كرونا نيز وجود داشت، با شيوع 
اين بيماري به وضعيت اسفبارتري رسيده 
اس��ت. در اس��تراليا تا كنون دهها روزنامه 

تعطيل و صدها روزنامه نگار بيكار شده اند. 
   طرح دولت استراليا چيست؟

طرح مورد نظر دولت اس��تراليا به منظور 
دريافت طلب رسانه هاي محلي اين كشور 
اعم از رس��انه هاي عضو گروه اي بي س��ي 
و نيوز ك��ورپ، از گوگل و فيس��بوك تهيه 

ش��ده اس��ت. در واقع به موجب اين اليحه 
فيسبوك و گوگل بايد بابت انتشار اخباري 
كه از رسانه هاي داخلي استراليا دريافت و 
در خبرخوان خود همرسان مي كنند، به اين 

خبرگزاري ها حق نشر پرداخت كنند. 
دولت كانب��را تصميم گرفته اس��ت فقط 
فيس��بوك و گوگل را هدف ق��رار دهد و با 
پلتفورم هاي بزرگ ديگر مانند اينستاگرام 
يا يوتيوب كاري ندارد. مل سيلوا روز جمعه 
در برابر سناتورهاي استراليا اطمينان داد 
كه گوگل مي خواهد از رسانه ها حمايت كند 
و براي همين پيشنهاد داده است »تغييراتي 
مختصر« در پيش نويس نظام نامه مورد نظر 

دولت استراليا ايجاد شود. 
   فيسبوك هم تهديد كرد

فيس��بوك نيز پيش نويس نظام نامه دولت 
استراليا با ش��كل كنوني را رد كرد و گفت 
در صورت تصوي��ب و اجرايي ش��دن اين 
طرح، همرساني محتواي رسانه اي استراليا 
را متوقف مي كن��د.  اس��تراليا تنها بازاري 
نيست كه گوگل در آن با رسانه هاي محلي 
به مشكل برخورده و براي نمونه در فرانسه 
نيز نظير چنين مشكلي پيش آمده است. 
گروه گوگل از دس��تيابي به يك توافقنامه 
با فرانس��وي ها خبر داد ك��ه زمينه را براي 
بازپرداخت حق روزنامه هاي فرانسوي تحت 
عنوان »حق همسايگي« فراهم مي كند. اين 
حق جديد مش��ابه حق تأليف يا كپي رايت 
است كه اتحاديه اروپا دو سال پيش آن را در 

قالب دستورالعملي ابالغ كرد. 

رويارويي گوگل و رسانه هاي استراليا
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