
دكتر امير ناظمي، طي يادداشتي در شبكه 
اجتماعي ويرگول نوشت: در پژوهشي، يك 
كتاب را يكبار به صورت چاپي به يك گروه 
و بار ديگر همان را به صورت الكترونيكي به 
گروهي ديگر دادند. در نسخه الكترونيكي 
البت��ه لينك هايي روي برخ��ي جمالت و 
واژه ها براي مطالعات بيشتر قرار داده شده 
بود )چيزي مثل ويكي پديا(. پرسش آن بود 
كه كدام كتاب تأثي��ر بهتري براي آموزش 
دارد؟ پاس��خ البته به صورت يك طرفه اي 
نش��ان داد كه كتاب چاپي! اي��ن آزمايش 
چندين بار ديگر تكرار شد و نتايج همان بود! 
پس لطفاً براي فرزندان تان كه اين روزها با 
ابزار الكترونيكي مشغول آموزش هستند، 

كتاب هاي چاپي را برگردانيد!
  حافظه كارگر

حافظ��ه آدمي دو نوع حافظ��ه كوتاه مدت 
و بلندمدت دارد و البته يك حافظه س��وم 
 Working( »به ن��ام »حافظ��ه كارگ��ر
Memory(. حافظه كوتاه مدت احساسات 
و افكار ما براي چند ثانيه است و بلندمدت 

انبار خاطرات و دانش ما. 
اما حافظه كارگر اس��ت كه آگاهي ما را در 
هر لحظه شكل مي دهد و البته اين آگاهي 
را براي انبار به س��مت حافظ��ه بلندمدت 
مي فرستد. اين حافظه كارگر اگر همزمان 
درگير چند مس��ئله مختلف باشد يا از اين 
شاخه به آن شاخه بپرد؛ در عمل نمي تواند 
چيزي براي ذخيره س��ازي و انبارشدن به 
حافظه بلندمدت بفرستد.  همين »تقسيم 
كردن توج��ه ب��ه موضوع��ات مختلف«، 

نتيجه اش در ذهن ما مي ش��ود: هيچ! پس 
كافي است كتاب الكترونيك يا ويكي پديايي 
علمي را در نظر بگيريد ك��ه ما يا كودك ما 
مشغول مطالعه اش است. اگر حواس خود 
را ب��ه موضوعات مختلف پ��رت نكنيم و بر 
آن تمركز نيابيم؛ قدرت حافظه مان تحليل 
مي رود. خوبي كتاب چاپي همان است كه 
حواس ما را به چيزهاي ديگر پرت نمي كند.  
اين مس��ئله براي بزرگساالن و كودكان هر 
دو مشترك است، اما براي كودكان چالش 
آن مس��ئله ديگري نيز هست: كارآيي مغز 
ما بر اساس پيوندهاي سيناپسي است كه 
مس��يرهاي عصبي اش را ش��كل مي دهد. 
مسيرهايي كه احتماالً تا ۲۰ سالگي به مرور 
تكميل مي شود. مشكل عدم تمركزي كه 
به واس��طه ابزارهاي ديجيتالي پديد آمده 

اس��ت، در حقيقت فرصت شكل گيري اين 
مسيرهاي حياتي در مغز را كاهش مي دهد. 

   آزمايش هاي ديگر
در آزمايش��ي ديگر يك مقاله در خصوص 
مقايسه دو نظريه يك بار چاپي و بار ديگر به 
صورت ويكي پديايي و با امكان كليك كردن 
روي موضوعات مرتبط فراهم ش��د.  فرض 
پژوهشگران آن بود كه در اين حالت افرادي 
كه مقاله را الكترونيكي مي خوانند؛ از آنجايي 
كه امكان كنكاش و جست وجو در خصوص 
آن موض��وع را دارن��د؛ آن را عميق تر درك 

خواهند كرد، اما اين انتظار درستي نبود!
در آزمايش ديگري در كنار متن مقاله، يك 
فيلم يا فايل صوتي در خصوص آن متن نيز 
گذاشته ش��ده بود، ولی افزوده شدن فيلم 

ميزان درك مطلب را كاهش داده بود!

در حقيقت مغ��ز ما يك »بار ش��ناختي« 
)Cognitive Load( مش��خص دارد؛ 
يعني ظرفيتي كه »حافظ��ه كارگر« براي 
انتقال فهم يا احساس��ات يا يادگيري اش 
به آن حافظه بلندم��دت دارد. در صورتي 
كه ما مدام به كنكاش بيش��تر بپردازيم و 
مدام با كليك كردن روي موضوعات مرتبط 
از صفح��ه اي به صفحه اي ديگ��ر برويم؛ از 
متن اصلي دور مي افتيم و اين امر بيشتر از 
»بار شناختي« ما خواهد بود. همانطور كه 
فيلم كمك آموزشي چنين مي كند و نتيجه 

مي شود: يادگيري بي كيفيت!
  گاهي بگذاريم چايي دم بكشد!

يادگيري مث��ل دم كش��يدن چايي زمان 
مي خواه��د. ابزارهاي متصل ب��ه اينترنت 
اگرچه امكان زيادي را براي دانش آموز ايجاد 
مي كنند، اما دانشي در ذهن او نمي نشيند. 
بايد فرصت دم كشيدن چايي را بدهيم. اين 
دم كشيدن نياز به زمان دارد؛ زماني با توجه 
كامل و اين همان چيزي است كه ابزارهاي 

ديجيتال از دانش آموزان دريغ كرده اند. 
آموزش الكترونيكي هنوز نوظهور اس��ت و 
براي شناختن ابعاد آن نياز داريم به مراقبت 
زي��اد. حتم��اً در روز در زماني مش��خص 
دانش آموز را ب��ه خواندن كتاب هاي چاپي 
تشويق كنيد؛ ابزارهاي هوشمند جانشين 

آنها نيستند، بلكه مكمل آنها هستند. 
پ. ن: ب��راي مطالعه بيش��تر در خصوص 
ويژگي هاي مغز و تأثي��ر آن بر ذهن كتاب 
»كم عمق ها: اينترنت با مغز ما چه مي كند؟« 

نوشته »نيكالس كار« پيشنهاد مي شود. 

    فاطمه رشيدي:
اس��تيضاح نه اما دولت بايد بازار ارز آزاد را 
كه محل داللي و س��فته بازي شده است، 
مديريت كند. اگر قيمت اسمي ارز را كنترل 
كند از هجمه به بازار ارز جلوگيري مي شود. 
همچنين با همكاري دولت و دستگاه هاي 
امنيت��ي مثل وزارت اطالع��ات و حفاظت 
اطالعات س��پاه، بايد با اخاللگران بازار ارز 

برخود جدي كرد. 
    پيمان مهرابي:

استيضاح نه اما دولت بايد جهت بازگرداندن 
ارزهاي بلوكه شده در كشور هاي همسايه، وزير 
اقتصاد، رئيس بانك مركزي، وزير امورخارجه 
و بخش نظامي كشور كه در ازاي تأمين امنيت 
مرزهاي مشترك س��هيم هستند، در كشور 
مقصد به خط كند؛ و گامي مهم حتي با تهديد 

نظامي، براي تأمين ارز بردارد. 
    مريم نامور:

دولت بايد ش��فافيت بودج��ه را از مرحله 
تدوين بودجه آغاز و تا مرحله ارائه بودجه 
ب��راي تصوي��ب در مجل��س، همچني��ن 
گزارش هاي اج��راي بودجه و پ��س از آن 
انتشار گزارش هاي نظارتي ادامه دهد. ابهام 
در هر كدام از اين مراحل مي تواند ضعف در 

شفافيت بودجه به شمار رود. 
    و. محمدي ثابت:

اس��تيضاح نه اما، وقتي در عمليات خيبر 
در طول ۴۸ساعت، ۱۳كيلومتر پل ساخته 
مي ش��ود، دولت بايد در طي هش��ت ماه، 
پلي براي حل مشكالت ارزي، معيشتي و 

اقتصادي كشور بسازد. 
    هادي روح:

دولت باي��د اولوي��ت اول در تخصيص ارز 
حاصل از صادرات را، تأمين نيازمندي هاي 
صنايع توليدكننده كاالهاي صادراتي داراي 
مزيت نس��بي بالقوه يا بالفعل ق��رار دهد. 
بخش هاي صادراتي، محور و جهت دهنده 

اصلي ساير بخش هاي داخلي  هستند. 
    سامان مظاهري:

توليد كليد اصلي در روشن نمودن، مسير حل 
مش��كالت اقتصادي اس��ت. دولت بايد براي 
حل مسئله توليد ظرفيت تعطيل كارگاه ها و 
كارخانه هاي موجود را فعال كند. با نشس��تن 
پشت ميز مشكالت حل نمي گردد. استيضاح 
نه اما براي حل مشكالت به قوه مجريه، سرحال، 

خودباور، با نگاه به درون، احتياج است. 
    حجت اهلل عبدالملكي:

استيضاح نه اما مجلس به دولت اجازه ندهد 

از كنار بحران ارزي ب��ه راحتي عبور كند! 
اينكه »ارزه��اي ما در خارج مانده اس��ت، 
شركت نفت ارز نمي دهد، صادركنندگان 
ارزش��ان را نمي آورند، وزارت بهداش��ت با 
ارز دارو تجهي��زات وارد مي كند و...« بهانه 
اس��ت براي كار نكردن! مجل��س به دنبال 

دولت بايد باشد. 
    مريم سرياري:

از مهم تري��ن اش��كاالت برنامه توس��عه، 
تخصيص اعتبارات براي طرح هاي ناتمام 
است. شفافيت بودجه ايجاب مي كند كه به 
مجلس و به عموم اعالم شود كه هر طرح با 
پيشبيني چه رقمي و براي چه مدتي شروع 
شده و تا تاريخ تخصيص اعتبار چه مبلغي 

مصرف شده و در چه مرحله اي مي باشد. 
    هادي جمشيدي:

دولت بايد بارفع مش��كالت مالي كارگاه ها 
وكارخانه ها، تأمي��ن مواد اوليه، تخصيص 
هوشمندانه ارز و قطع دست فاسداِن رانتي 
در اين ح��وزه و هزار كار نك��رده اي كه در 
اين سال ها بايد مي ش��د ولي نشد، جهت 
تقويت توليد داخلي و اشتغال، مبادرت به 
بازگشايي كارخانه هاي تعطيل و حمايت از 

فعاالن موجود كند. 

    روح اهلل رستگار:
اس��تيضاح نه اما با توجه تحريم ه��ا و موانع 
واردات، دولت بايد تمام امكانات و سازمان هاي 
مس��ئول و مرب��وط را در زمينه به��ره وري 
حداكثري از زمين هاي كشاورزي و كشاورزان 
عزيز را بسيج كرده تا سال آتي حداقل نياز را 
به واردات داشته باشيم. كاشت همه زمين ها 

طبق برنامه جامع و الزامي شود. 
    محمود كريمي بيرانوند:

استيضاح نه اما پيگيري تخصصي، مسئله 
محور و گزارش ش��فاف موفقيت يا چرايي 
عدم موفقي��ت از طرف مجل��س ضروري 
اس��ت در امور زير: رشد عجيب و تورم زاي 
نقدينگي،  عدم ثب��ات ن��رخ ارز، وضعيت 
بي سر و سامان بورس، بازار خودروي رها، 
ركود عميق در كسب و كارهاي كوچك، اثر 
اقتصادي سياست هاي س��تاد ملي كرونا. 
دولت بايد در مقابل موارد باال پاسخگو باشد 
و برنام��ه عملياتي كوتاه م��دت ارائه دهد، 
نه اينكه منتظر بازگش��ت امريكا به برجام 
بماند. َسّم مهلك تزريقي گفتمان اقتصاد 
مذاكره اي، نتايج تاس��ف باري چون بُهت، 
ترديد، ابهام و تضعيف س��رمايه  گذاري در 

اقتصاد را به همراه داشته است. 
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 كاربران شبكه هاي اجتماعي مطالبات خود را از دولت 
براي سامان دادن وضعيت اقتصادی كشور مطرح كردند

#استيضاح_نه_اما_دولت_بايد...
كارب�ران ش�بكه هاي اجتماعي ضم�ن مخالفت با ط�رح اس�تيضاح رئيس جمهور به 
دليل غير عاقالن�ه و غير منطقي بودن طرح، با راه اندازي هش�تگ #اس�تيضاح_نه_

اما_دولت_باي�د... مطالبات�ي را در خصوص س�اماندهي وضعيت اقتصادي كش�ور و 
معيش�ت مردم به ويژه در حوزه ارز مطرح كردند. كاربران از رئيس جمهور خواس�تند 

هر چه سريع تر با استفاده از كارشناسان و نخبگان كش�ور و با بهره گيري از نيروهاي 
جوان و با انگي�زه به وضعيت كش�ور س�امان دهد. آنها تأكيد داش�تند ك�ه همچون 
دفاع مقدس بايد به ش�كلي جهادي به ميدان آمد و در برابر جنگ تمام عيار اقتصادي 
دش�من ايس�تادگي كرد. در ادام�ه بخش�ي از واكنش ه�اي كارب�ران را مي خوانيد. 

نگاه ديو و دلبري به مسئوالن كشور ممنوع!
محسن مهديان در توييتر نوشت:  برخي از مدافعان استيضاح تحليل شان 
از مسئوالن كشور يك تصوير كارتوني ديو و دلبري است. همه مشكالت 
مربوط به يك ديو است و راه نجات در آمدن يك دلبر! اين نگاه غلط باعث 
رفتارهاي توهين آميز و افراطي مي شود. تذكر امروز رهبري درباره حرمت 
شرعي هتك حرمت رئيس جمهور، شايد براي اين دوستان مفيد باشد!

 100 خانواده محروم ماهشهري 
صاحب خانه مي شوند

علي رنجبر در توييتر با انتشار تصوير فوق نوشت:  سپاه حضرت وليعصر)عج( 
خوزستان با كمك جهادي هاي بسيجي داره براي ۱۰۰ خانواده محروم 
ماهشهري خونه مي سازه؛ در كنار خونه ها درمانگاه و مدرسه هم در حال 
ساخته؛ اميدواريم زودتر كار به پايان برسه و اين محرومان خونه دار بشن. 

موزهايي كه واقعاً مزه موز مي دهد
مهدي جهان تاب در توييتر خود با انتش��ار تصوير فوق نوشت: دوستان 
عزيز اين موزهاي كوچيك كه تو بازار مي بينيد ايراني هستند، دست رنج 
كشاورزان زحمتكش بلوچ، بسيار خوشمزست و به قولي واقعاً مزه موز ميده! 
حتماً بخريد و امتحان كنيد. سيستان و بلوچستان پتانسيل توليد ميوه 
گرمسيري به خصوص موز رو براي تمام ايران داره! حمايت كنيد ازشون... 

 اوج گيري جنگ شبكه هاي اجتماعي 
از ابتداي آبان

مهدي محمدي در توييتر نوشت: جنگ ش��بكه هاي اجتماعي عليه ايران از 
ابتداي آبان، اوجي بي سابقه گرفته. بانيان سياست فشار حداكثري كه نفس هاي 
آخر را مي كشد، به آغاز جنايت در ايران مي انديشند. اين جنگ از اساس بر دروغ 

بنا شده و براي مقابله با آن بايد نسبت به مردم صادق، صريح و خدوم بود. 

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.

 بشر امروزي يك درد دارد 
و بيش از يك دوا ندارد

عالمه محمد تقي جعفري)ره(:
آقايان! بشر امروزي يك درد دارد و بيش از يك دوا ندارد. دردش 
اين است كه وجود خود را بي اصل و بي پشتيبان احساس مي كند. 
وقتي احساس كرد كه وجود او پش��تيبان ندارد، شخصيت خود 
را از دست مي دهد. ش��خصيت خود را كه از دست داد نيك و بد 
و بايستگي و شايس��تگي در نظر او به يك مشت مفاهيم مسخره 
مبدل مي شود كه اغراض گوناگون و بي اساس، آنها را براي ساختن 
زندگاني عروس��ك وار نمودار كرده است. وقتي كه تمام مفاهيم، 
مسخره جلوه كرد، در خود و جامعه و هيچ اصلي مشاهده نمي كند. 
اين درد انس��اني اس��ت.  اما داروي اين درد فق��ط و فقط اثبات 
پشتيبان براي وجود اوست. او تنها به وسيله اين پشتيبان است كه 
مي تواند از چنگال تنازع در بقاء فرار كند. اين است دوايي كه افراد 
گوناگون بشري را دور هم، مانند برادران يك خانواده، جمع و آالم 
آنها را مشترك مي كند. افراد بشري بايد بدانند كه اگر به طبيعت 
بنگرند، بايد بفهمند كه تدبير بسيار باعظمتي در آغاز و انجام آن 
وجود دارد. جهان طبيعت كتابي است كه از هر سطر آن مي توان 
مؤلف و هدف نگارش آن را احساس كرد.  از اينجاست كه روشن 
مي شود بدون تصور اينكه بازگشت تمام سلسله وجود انساني به 
سوي خداي بزرگ است، زندگاني ايده آل قابل تحقق نخواهد بود. 
آري بدون تعارف و اصطالح بافي بايد اعتراف كرد كه اِنّاِ هلل مي تواند 
براي زندگاني محاسبه اي ببخشد و نيز بايد اعتراف كند كه اِنّا اِليه 
راِجعون، همين دريافت است كه انسان ها و جهان طبيعت را براي 

او قابل تفسير كرد و از حالت ابهام و بيگانگي بيرون خواهد كرد. 
منبع: كانال تلگرامي »عالمه جعفري« به نقل از كتاب »ايده آل 

زندگي و زندگي ايده آل« صفحه ۱۰۵ و ۱۰۶

   سبوي دوست

عليرضا فقيهي راد در كانال تلگرامي خود نوشت: 
هر چند از همان ابتدا برجام خس��ارت محض 
و توافقي كاماًل يكطرفه ب��ود، اما دولت به اميد 
وعده هاي طرف هاي غرب��ي به رغم نقض هاي 
مكرر و صريح برجام ب��ه آن پايبند ماند. نهايتاً 
با خروج امري��كا از برجام، اعم��ال تحريم هاي 
جديد، همراهي اروپا با امريكا، به صفر رسيدن 
فروش نفت ايران به اروپا، متوقف ش��دن كامل 
همكاري هاي بين بانكي و حت��ي عدم تحقق 
وعده هايي چون كانال مالي اينستكس جهت 
واردات اقالم بشردوستانه صداي بعضي از اعضاي 
دولت چون رئيس سابق بانك مركزي هم در آمد 
و برجام را تقريباً هيچ خواندند، اما باز هم دولت 

حاضر نشد به اين بازي پر ضرر خاتمه دهد. 
حس��ن روحاني ۲۳ آبان 9۸ تنها توجيه و بهانه 
براي انجام تعهدات ايران ذي��ل برجام را انقضای 
تحريم هاي تس��ليحاتي در ۲7مهرماه 99 خواند 
و گفت: »اگر برجام را يك س��ال ديگر نگه داريم، 
تحريم تسليحاتي ايران برداش��ته خواهد شد و 
به راحتي مي توانيم س��الح الزم را خريد و فروش 
و به دنيا صادر كنيم. « هر چند الزم به ذكر است 
گنجانده شدن تحريم تسليحاتي ايران در قطعنامه 
۲۲۳۱ با مخالفت روسيه و چين همراه بوده كه با 
رضايت ايران اين خودتحريمي پذيرفته شده بود. 
اما امريكا پيش بيني اين مسئله را هم از قبل 
كرده بود و در يك دور جنجال رس��انه اي و 
حقوقي مدعي شد به استناد بند ۱۰ قطعنامه 
۲۲۳۱ مكانيس��م ماش��ه را فعال كرده و در 
تاريخ ۳۰ ش��هريورماه 99 تمامي تحريم ها 
به صورت خودكار عليه ايران بازگش��ته و هر 
كش��وري از اين امر تخطي كند را مجازات 
خواهد كرد. از آن س��و هم مقامات دستگاه 
ديپلماسي دولت اين استدالل را رد كرده و 
اعالم كردند براساس قطعنامه ۲۲۳۱ تحريم 
تسليحاتي ايران در ۲7 مهرماه منقضي شده 
است و رئيس جمهور بابت انقضای اين تحريم 

خودساخته به مردم ايران تبريك گفت!

نكته اساسي آن اس��ت كه جداي از دعواهاي 
حقوقي و سياسي ميان طرفين آنچه اهميت 
دارد، اين است كه بايد منتظر ماند و ديد در عمل 
آيا قرارداد تجارت تسليحاتي ميان ايران با بقيه 
كشورها امضا مي شود يا خير؟ آيا اين قراردادها 
در ميدان عم��ل منجر ب��ه واردات يا صادرات 

تسليحات و ورود و خروج ارز مي شود يا خير؟
هر چند كشورهاي اروپايي برخالف اظهارات 
رس��انه اي خود در مخالفت با امريكا كه صرفاً 
جهت نگه داشتن ايران بدون هيچگونه امتيازي 
در برجام است، پيش از اين در بيانيه اي رسماً 
اعالم كردند تحريم هاي تسليحاتي ايران را تا سه 
سال ديگر يعني تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهند داد، 
بنابراين اين اولين نقض روشن در ادعاي منقضي 

شدن تحريم هاي تسليحاتي ايران است. 
اما جداي از كش��ورهاي اروپايي كه رس��ماً 
خصومت ورزي خود را اع��الم كرده اند، بايد 
منتظر ماند و دي��د ادعاي دول��ت در عمل 
چقدر محقق خواهد ش��د. اگر طي روزهاي 
آينده دولت روحاني موفق نشود يك قرارداد 
صادرات يا واردات تسليحات با كشور ديگري 
امضا كند، آنگاه ثابت خواهد ش��د اين بهانه 
دولت هم فريبي بيش نب��وده و تحريم هاي 
تس��ليحاتي عماًل منقضي نش��ده اند. در آن 
زمان اس��ت كه مجلس يازده��م ديگر بايد 
دست از مماش��ات و محافظه كاري بردارد و 
براساس استراتژي صفر در برابر صفر تمامي 
تعهدات ايران ذيل برجام را متوقف و در گام 

بعدي رسماً از برجام خارج شود. 
در غيراين صورت پاسخ قاطع ندادن از سوي 
ايران مانند گذش��ته موجب ارسال سيگنال 
ضعف به طرف هاي امريكايي و اروپايي خواهد 
شد كه هر فشار و تحميلي به ايران بدون هزينه 
خواهد بود و ايران حاضر اس��ت هراقدامي بر 
باقي ماندن الشه برجام بكند، لذا بايد شاهد 
تشديد فش��ارها و تحميل ها بدون كمترين 

امتياز براي ايران باشيم. 

راستي آزمايي پايان تحريم هاي تسليحاتي

محمد رستم پور در كانال تلگرامي »اثر« ترجمه 
eResponsible Stat »مقاله اي از وب سايت 
craft« را به اش��تراك گذاشت. در اين مطلب 
مي خوانيم: چهارش��نبه هفته پيش مقامات 
امنيتي و مديران قضايي اياالت متحده اعالم 
كردند ايران و روسيه به اطالعات رأي دهندگان 
امريكايي دست يافته اند و ايران، در يك عمليات 
اطالعاتي دموكرات ها را م��ورد هدف قرار داده 
است. براساس اظهار اين مقامات، ايراني ها خود 
 )Proud Boys( »را در قالب گروه »پرود بويز
كه يك گروه مرتبط با سفيدپوس��تان افراطي 
طرفدار ترامپ اس��ت، جا زده اند و ايميل هاي 
تهديدآميزي به دموكرات ها فرستاده و از آنان 

خواسته اند به ترامپ رأي بدهند. 
در مي ۲۰۱7، ش��ركت دولتي رس��انه اي قطر 
)QNA( گزارش داد امي��ر تميم بن حمد آل 
ثاني، در يك سخنراني »حماس، حزب اهلل لبنان 
و اخوان المسلمين« را ستايش كرده است. حتي 
متن س��خنراني حمد در شبكه هاي اجتماعي 
QNA نيز بازتاب يافت. اين خبر بسيار بزرگي 
بود، چون متحدان قطر در ش��وراي همكاري 
خليج فارس به ويژه عربستان سعودي و امارات 
متحده عربي به شدت با گروه هاي اسالمي مانند 
اخوان المسلمين و حزب اهلل مخالف بودند و به 
ويژه با ايران ضديت داشتند، اما در حقيقت حمد 
هرگز چنين سخناني نگفته بود. در واقع نيروهاي 
س��ايبري اماراتي وب س��ايت ش��ركت دولتي 
رسانه اي قطر را هك كرده بودند تا اين سخنراني 
را روي وب سايت و ش��بكه هاي اجتماعي اين 
شركت ارسال كنند. همين »ناواقعه« مهم ترين 
دليل محاصره اقتصادي امارات و هفت كشور 
ديگر شد تا به گفته وزير خارجه عربستان »قطر 

را گوشه رينگ بفرستند.« 
عمليات ه��اي اطالعاتي اكن��ون در منطقه 
خليج فارس به يك تجارت بزرگ تبديل شده 
است. س��عودي ها و ديگر كش��ورهاي عربي 
تاكنون از يك شركت اس��رائيلي به نام گروه 
ان اس او )NSO Group( كه همچون يك 
تفنگ اجاره اي فراتر از خاورميانه عمل مي كند، 
براي جمع آوري اطالعات افراد و دولت ها و انجام 
عمليات هاي اطالعاتي اس��تفاده مي كردند، 
اما اكنون كش��ورهاي حاشيه خليج فارس به 

دنبال تأسيس شركت هاي خود هستند مانند 
دارك متر )DarkMatter( در امارات. 

در ژوئن ۲۰۱9، يك شركت بازاريابي ديجيتال 
ناشناس در قاهره لشكري از نيروهاي سايبري 
را با هدف تحسين ارتش س��ودان روانه فضاي 
مجازي ك��رد. اين كار بخش��ي از ي��ك اقدام 
هماهنگ براي ترويج اصول استبداد در منطقه 
بود. يك ش��ركت مصري به نام »امواج نو« اين 
كمپين را اجرا كرد و فيسبوك در آگوست ۲۰۱9 
حساب هاي اين شركت را همراه با حساب هاي 
يك شركت اماراتي به همين نام مسدود ساخت. 
نيويورك تايمز هم��ان زمان گ��زارش داد اين 
دو ش��ركت در يك كار مش��ترك با استفاده از 
پول، فريب و حس��اب هاي فيك توانسته اند در 
فيس بوك، ۱۴ ميليون فالوور و در اينستاگرام 

هزاران حساب بيشتر از اين عدد جذب كنند. 
براساس گزارش ديلي بيس��ت، اخيراً در يك 
كمپين تبليغاتي با تأمين مالي اماراتي ها كه 
رسانه هاي محافظه كار امريكايي اجرا كردند، 
امارات متحده عربي مورد تحسين و تمجيد 
قرار گرفت و خط فشار بر قطر، تركيه، ايران 
و نهادهاي نيابتي آن در عراق و لبنان ترويج 
و تقويت ش��د. در اين كمپين، نويسندگان و 
توليدكنندگان محتوا، افراد فيكي با آواتارهاي 
غيرمعتبر و پروفايل هاي ناشناس توييتري و 
لينكديني بودند كه موضع امارات را در مسائل 

امنيتي منطقه ستايش مي كردند. 
اوالً انتش��ار اخب��ار نادرس��ت و اطالع��ات 
گمراه كننده، چشمه حقيقت را گل آلود مي كند 
و تشخيص اينكه چه چيزي واقعي است و چه 
چيزي نه، براي مردم دشوارتر مي شود و سبب 
مي ش��ود مردم گمان كنند هيچ چيز واقعي 
نيس��ت يا حقيقت، »قابل شناخت« نيست. 
در نتيجه بدبيني و بي عالقگي و بي ميلي به 
رخدادها تشديد مي شود و مشاركت جامعه 
مدني كاه��ش مي يابد. ثاني��اً ظهور صنعت 
اطالعات گمراه كننده كه توسط كشورهاي 
حاش��يه خليج فارس و با تمركز ب��ر ايران و 
نهادهاي نيابتي آن رشد كرده، يك خطر بالقوه 
براي وضعيت سياس��ي قابل احتراق منطقه 
است و تنش را صرف نظر از درستي يا نادرستي 

اطالعات افزايش مي دهد. 

عمليات هاي اطالعاتي اعراب به روايت دانشگاه جورج تاون
 2تجارت جديد عرب ها 

با توليد فيك نيوز و اخبار گمراه كننده

بگذاريد آموزش دم بكشد!
   گزارش


