
كانال تلگرامي »اوس��ينت« نوش��ت: در 
دنيايي كه حتي آب خوردن پولي اس��ت، 
اينترنت نعمت بزرگي اس��ت! يك دنياي 
رايگان كه معدود خدمات پولي آن هم در 
مقايسه با مخارج دنياي واقعي هيچ است؛ 
گوگل هيچ پولي بابت خدمات گرانقدري 
كه مي دهد، نمي گيرد. فيسبوك و توئيتر 
به رايگان بستري براي ارتباط و تبادل  نظر 
ميلياردها انسان در سراسر جهان را فراهم 
كرده ان��د. تلگرام، واتس آپ، بل��ه، ايتا و...؛ 

همگي رايگان  هستند! اما چرا؟! 
۱( جاسوسي محترمانه

آيا تا به حال اين احس��اس را داشته ايد كه 
زيرنظر هستيد؟ حس��ي مثل اينكه كسي 
دنبالتان مي كن��د. هم��ان وقت هايي كه 
مش��غول كار روزمره خودتان هستيد، اما 
ناگهان مي ايستيد و نگاهي دزدكي به پشت 
سرتان مي اندازيد! يا قدم هايتان را تند كرده 
و با عجله به خانه مي رويد! آيا واقعاً كس��ي 
شما را دنبال مي كرد؟ احتماالً نه! در دنياي 
واقعي كمتر چنين تجربياتي رخ مي دهند و 
شايد خيلي از ما تحت تأثير سريال هاي دزد 
و پليسي چنين تصوراتي مي كنيم، اما اين 

موضوع در فضاي مجازي فرق مي كند!
تقريباً همه ما با مشكالت حريم خصوصي 
در اينترنت آشنا هس��تيم و هر از چندي 
اخبار هك، حمله س��ايبري يا جاسوسي 
حكومت ها از مردم را شنيده ايم، اما خوب 
اس��ت بدانيد كه ع��الوه ب��ر حكومت ها، 
صميمي ترين دوس��ت ش��ما در اينترنت 
نيز لحظه به لحظه شما را رصد مي كند و 
درس��ت در همان حالي كه مشغول انجام 

كارهاي روزمره  خود در اينترنت هستيد، 
او ش��ما را زير نظر دارد و در گوشه دنجي 
مشغول ثبت اطالعات شخصي شماست. 

    اين دوست عزيز كيست؟!
گوگل دوست داشتني با شبكه گسترده و 
البته جذاب، محصوالت خود )از س��رچ و 
جيميل و عكس و مپ بگيريد تا يوتيوب و 
اندرويد و محصوالت سخت افزاري آن!( ما را 
در دام خود گير انداخته است! به طوري كه 
زندگي در دني��اي اينترن��ت، يعني ورود 

اجباري به حصار محصوالت گوگل!
البته اين موضوع به تنهايي ايراد خاصي ندارد؛ 
گوگل خالق است، نيازها را خوب شناسايي 
می كند و خوب تر پاسخ مي دهد، بنابراين هر 
كسي، هر قدر هم مقاومت كند، آخر سر، كم 
يا زياد، به محصوالت آن تن مي دهد، اما اين 
 را هم بپذيريد كه گ��وگل از كنار اطالعات 
كاربران بي شمار خود ساده عبور نمي كند! 

)فقط پلتفرم اندرويد گوگل در سال ۲۰۱۷، 
۲ميليارد كاربر فعال داشته است!(

در واقع هر بار ك��ه از محصوالت و خدمات 
اين غول دنياي تكنولوژي استفاده مي كنيد، 
بايگاني اطالعات ش��خصي ش��ما بزرگ تر 
مي شود؛ - گوگل به عكس ها و فيلم هاي شما 

 ،)Google Photos( دسترسي دارد
 ،)Gmail( ايميل هاي شما را مي داند -

- از تماس ها و ارتباطات شما با خبر است 
 ،)Google Contacts(

- از فايل ها و اسناد شما حفاظت مي كند 
 ،)Google Drive(

- دقيقاً مي داند كه كجا از GPS اس��تفاده 
 )Google Maps( كرديد و كي كجا بوديد
لذا داش��تن اين حجم از اطالع��ات يقيناً 

وسوسه كننده است!
۲( كاسبي محترمانه

اما قسمت ترس��ناك اين است كه چرا گوگل 

مهربان ما، رايگان است؟ آيا گوگل يك پروژه 
في سبيل اهلل اس��ت كه تقريباً براي هيچ يك 
از محصوالت خود پولي از كاربران نمي گيرد؟! 
پس چرخه مالي اين شركت چطور مي گردد؟!

پاسخ روشن است. گوگل يك شركت دنياي 
ديجيتال است، بنابراين لذا چرخه مالي آن 
نيز بر پايه اطالع��ات مي چرخد و البته چه 
اطالعاتي سهل الوصول تر از اطالعات كاربران 
خودش! در واقع چه برايتان مهم باشد چه 
نباشد، او از سيستم شما استفاده مي كند تا 
همه اطالعاتي كه مي تواند دانستنش درباره 
شما جالب باش��د جمع آوري مي كند: چه 
كسي هستيد؟ كجا هستيد؟ چه مي كنيد؟ 

با چه كساني هستيد؟ 
   جمع بندي: گوگل دارد شما را تماشا 

مي كند!
خدمات راي��گان در دني��اي اينترنت، هيچ 
معنايي ن��دارد! در واقع تعامل ش��ما با ارائه 
دهنگان سرويس در س��طح وب از دو حالت 
خارج نيست: يا شما به عنوان كاربر اينترنت 
محصولي را مي خريد ي��ا خودتان محصول 
هستيد و ديگران )اطالعات( شما را مي خرند!
لذا مشخص مي شود گوگل، اينستاگرام، 
لينكدين، تلگ��رام و ديگ��ران از كجا پول 
در مي آورن��د؟ اي��ن س��رويس ها »ب��رادر 
بزرگ«هايي در حال تماش��اي رفتار شما 
هستند و از طريق اطالعات كاربران امرار 
معاش مي كنند! و تلخي ماجرا اينجاست كه 
مهم ترين اطالعات هويتي هر كدام از ما با 
قيمتي ناچيز به فروش مي رسد! پس حريم 
خصوصي خ��ود را حفظ كني��د تا حداقل 

دست هر كسي به اطالعات شما نرسد!

    محمد باقر قاليباف:
دست  روي  دست گذاشتن، تحريم ها را مؤثر 
مي كند. رهبر معظم انقالب در جلسه شوراي 
هماهنگي اقتصادي تأكيد كردند اگر همت 
كنيم و به دل مش��كالت برويم، مي توانيم 
تحريم ه��ا را بي اثر كنيم. مش��كل اقتصاد 
كشور، نداشتن راهكار نيست؛ حل مشكالت 

در كنار اراده، شجاعت هم مي خواهد. 
   محسن پورپير:

»كارشناس��ان براي مش��كالت اقتصادي 
راهكارهاي مشتركي دارند. مشكل نداشتن 
يا ندانستن راهكار نيست، بلكه نيازمند همت، 
شجاعت و اهتمام جدي و پيگيري مسئوالن 
مربوط است« ايران بزرگ ترين ذخاير نفت، 
گاز، معادن و از هر جهت به آبراه هاي جهاني 
دسترسي و نيروي جوان داره، مشكل كشور 

فقط مديريت غلط دولته. 
   محمدي:

رهبر انقالب: »اگر با تالش ، ابتكار و سينه 
س��پركردن در مقابل مش��كالت بتوانيم 

برتحريم ها غلبه كنيم و طرف  مقابل بي اثر 
شدن تحريم ها را ببيند، به  تدريج دست 
از تحريم برخواهد داش��ت.« دولتي هاي 
محترم! ت��ا مي توانيد، در داخ��ل به فكِر 
چاره باشيد. خم  و راست شدن در مقابل 

بيگانگان هنر نمي باشد. 
   سايه سرمد:

رهبر انقالب: »براي ع��الج تحريم ها دو 
راه خنثي س��ازي تحريم ها و غلبه بر آنها 
و رفع تحريم وجود دارد، البته ما مس��ير 
رفع تحريم را يك بار امتحان و چند سال 
مذاكره كرديم، اما به نتيجه اي نرس��يد« 
آقاي دولت؟ آدم عاقل از يه سوراخ دوبار 
گزيده نميشه! يكم غيرت داشته باش... 

#بي اثرسازي_تحريم ها
   حسن كوهستاني:

و در حقيقت به موس��ی وحی كرديم كه 
»بندگانم را ش��بانه ببر و راهی خشك در 
دريا براى آنان باز كن كه نه از فرارس��يدن 
]دشمن [ بترسی و نه ]از غرق شدن [ بيمناك 

باشی« )طه/۷۷( اي كاش به اين  آيه ايمان 
داشتيم... #بي اثرسازي_تحريم ها.

   مجيد. ج: 
خبر رس��يد اوباما تحريم بنزين را آماده 
كرده است. دولت دهم به جاي التماس، 
فوراً پيگير توليد بنزين داخلي و گاز  سوز 
كردن خودروهاي عمومي ش��د. نتيجه 
اين شد كه هيچ گاه تحريم بنزيني واقعاً 
اجرايي نش��د. چ��ون ط��رف مقابل ديد 
تحريمش »بي اثر« است. #بي اثرسازي_

تحريم ها تنها راه حذف تحريم  است. 
   حنا فرزانه:

به فرموده  رهبري: اگر با تالش و ابتكار و 
شجاعت بتوانيم بر تحريم ها غلبه كنيم و 
طرف مقابل بي اثر شدن تحريم ها را ببيند، 
به تدريج دست از تحريم برخواهد داشت. 
راه غلبه بر تحريم ها مش��كالتي دارد، اما 

خوش عاقبت است. 
   مجيد بامري:

احمقانه اس��ت با كس��اني مذاكره كنيم 

كه در بدعهدي و زيرپا گذاش��تن حرف 
و سخن خودشون، شهره خاص و عامند. 

»تاريخ، شاهد خوبي است.«
   علي چاهخوزاده:

رهبر انقالب: »براي ع��الج تحريم ها دو 
مسير »خنثي س��ازي تحريم ها و غلبه بر 
آنها« و »رفع تحريم« وج��ود دارد. البته 
ما مس��ير رفع تحريم را يك بار امتحان و 
چند سال #مذاكره كرديم، اما به نتيجه اي 
نرسيديم. « اصالحات دندان لق مذاكره را 
براي رفع تحريم بكند، آزموده را آزمودن 

خطاست... 
   محمود رضا هادي:

جري��ان انقالب به يك ش��رط تس��ليم 
غربگرايان در مذاكره با غرب مي ش��ود. 
غربگرايان يك دستاورد برجام در اقتصاد 
كش��ور را بيان كنند كه توسط مسئوالن 
آن صنف تأييد شود. فقط يك نقطه سفيد 
از مذاكره قبلي تان نش��ان دهيد، ما براي 

مذاكره پيش قدم مي شويم!
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استقبال و تأكيد كاربران شبكه هاي اجتماعي بر مسير تبيين شده از سوي رهبر معظم انقالب جهت مقابله با تحريم

"#بياثرسازي_تحريمها
تنهاراهحذفتحريم

رهبر انقالب در جلسه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي با اشاره به تحريم ها به عنوان 
يك واقعيت تل�خ و جناي�ت امريكا و ش�ركاي اروپايي ب�ر ضد ملت ايران دو مس�ير 
»خنثي س�ازي تحريم ها و غلبه بر آنها« و »رف�ع تحريم« را پي�ش روی ملت و دولت 
در اين مس�ئله دانس�تند و با بيان به نتيجه نرس�يدن راه »رفع تحريم« در سال هاي 
گذش�ته، با تأكيد بر مس�ير غلبه بر تحريم ها و بي اثر كردن آنها گفتند: »اين مس�ير 

ممكن اس�ت در ابتداي كار، س�ختي ها و مش�كالتي داشته باش�د، اما خوش عاقبت 
اس�ت. « كاربران ش�بكه هاي اجتماع�ي نيز ضم�ن تأكيد بر اين مس�ير با هش�تگ 
#بي اثرسازي_تحريم ها، از دولت، مجلس و مس�ئوالن اجرايي و تصميم گيران كشور 
خواستند تا رهنمودهاي رهبر انقالب را سرلوحه كار خود قرار دهند و با همت مضاعف 
به حل مشكالت مردم مشغول شوند. در ادامه بخش�ي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

 در مذاكره بعدي چه چيزي را 
در ازاي »هيچ« معامله مي كنيد؟

يكي از كاربران شبكه  توئيتر با نام »مهرگان« نوشت: رسانه هاي اصالحات 
در حالي باز هم نداي مذاكره با امريكا سر مي دهند كه جاي تحريم هايي 
كه با برجام رفع نشد و گره اش كورتر هم شده هنوز درد مي كند. با برجام 
توان هس��ته اي را متوقف كرديد و نتيجه اش وضع اقتصادي حاضر. در 

مذاكره بعدي چه چيزي را در ازاي »هيچ« معامله مي كنيد؟

سنگر عوض مي شود، اما هدف همان است
فاطمه يوس��في در توئيتر نوش��ت: يك روز در لباس رزم، يك روز در 
وسط سيالب، امروز هم با كمك مؤمنانه و مبارزه با كرونا، سنگر عوض 

مي شود، اما هدف همان خدمت به مردم است. 

 آيا دولت از قصه پرهزينه مرغ 
درس مي گيرد؟

سيد احسان خاندوزي، نماينده تهران، در خصوص گراني مسئله مرغ در 
توئيتر نوشت: آيا دولت از قصه پرهزينه مرغ درس مي گيرد: ۱- بازگشت 
تجارت نهاده ها به وزارت جهاد و در مقابل، پاس��خگو شدن؛ ۲- حذف 
ارز ۴۲۰۰ نهاده ها؛ 3- بازنگري سازوكار تخصيص ارز كاالهاي اساسي 
و فرآيند گمركي؛ ۴- شفاف س��ازي و حذف دالل ها از سامانه بازارگاه؛ 

5- داشبورد مديريت زنجيره از جوجه ريزي تا...

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.

 چرا هرچه دعا مي كنيم 
مستجاب نمي شود؟

آيت اهلل فاطمي نيا:
از يكي از معصومين )ع( پرسيدند: چرا هر چه دعا مي كنيم مستجاب 
نمي شود؟ فرمودند: »ألنّكم تدعُ�ون من ال تعرفونه«، »زيرا شما كسي 
را مي خوانيد كه او را نمي شناسيد«. درد، خدانشناسي است! بايد به 
اندازه خودمان خدا را بشناسيم؛ وقتي مي فرمايد: »ال إله إال اهلل حصني 
فمن دخل حصني أمن من عذابي« »ال إله إال اهلل حصن و قلعه من 

است، كسي كه وارد حصن من شد، از عذابم در امان است.«
يعني چه؟! يعني وقتي رفت��ي در حصار توحيد و خ��دا را در حد 
وسعت شناختي، همه كارهايت درست مي شود؛ همه مشكالت 
حل مي ش��ود، حضرت رض��ا )ع( برايت بيش��تر جل��وه مي كند، 
اميرالمؤمنين)ع( را بهتر مي شناسي و... شناخت خدا مراتب دارد، 

بايد به اندازه خودمان خدا را بشناسيم. 
منبع: كانال تلگرامي استاد فاطمي نيا

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

دكتر ف��واد ايزدي، اس��تاد مطالع��ات امريكا 
دانش��گاه تهران، در توئيتر خود با اش��اره به 
  »nonzero. org« خب��ري از وب س��ايت
نوشت: گزارش س��ايت امريكايي از سوابق و 
نظريات تون��ي بلنكن، نزديك ترين مش��اور 
سياس��ت خارجي باي��دن: ۱- حامي حمله 
نظامي امريكا به عراق؛ ۲ - پيگير افزايش تعداد 
نظاميان امريكايي در سوريه؛ 3- عالقه مند به 
گرفتن امتياز بيشتر از ايران. ۴-از چهره هاي 

شاخص صهيونيست در حزب دموكرات. 
ايزدي همچنين در توئيتي ديگر نوشته است: در 
دولت امريكا سه نفر بيشترين مسئوليت اجرايي 
را در قبال ايران دارند: ۱- وزير خارجه، ۲- وزير 
خزانه داري كه مسئول اجراي تحريم هاست، 3- 
مدير اطالعات ملي كه رئيس ۱۷ نهاد اطالعاتي 
امريكاس��ت. امروز تكليف اين پست در دولت 
بايدن مشخص شد. هر س��ه نفر صهيونيست 

هستند. خوش خيالي تا چه زمانی؟

خوش خيالي تا كي؟

دكتر علي دارابي با اش��اره ب��ه تصوير فوق 
در اينس��تاگرام خود نوش��ت: فيل��م و آثار 
نمايشي ايران و جهان به عنوان بخش اصلي 
و مخاطب پسند در رس��انه به شمار مي رود. 
دوبله ش��خصيت هاي داخل��ي و خارجي با 
صداپيش��گي و هنرمندي بي مانند اساتيد 
اين حوزه، در جذب و خاطره سازي به بيننده 
بسيار اثر بخش بوده است. سينماي ايران و 
تلويزيون مديون هنرمندان اين عرصه است. 
هنرمنداني ك��ه با خلق تيپ ه��اي جذاب، 
مانا و دوست داشتني موجب ماندگاري آن 

شخصيت ها در اذهان شدند. 
كيست كه هنرنمايي هاي منوچهر اسماعيلي، 
ناصر طهماسب و جليلوند را نديده و نشنيده 
باشد. در هزاردس��تان، كمال المك، سريال 
امام علي، س��ربداران، فيلم هاي س��ينمايي 
دهه 6۰ و ۷۰، ش��خصيت هايي همانند برت 

لنكس��تر، مارلون براندو، شان كانري، رابرت 
دنيرو، آرنولد و بسياري ديگر و اين باعث شد 
صداپيشگي به يكي از محبوب ترين شاخه هاي 
هنري در ايران بدل گردد.  چنگيز جليلوند، 
يكي از مؤثرترين ها در ش��هرت و محبوبيت 
اين هنر بود؛ با داش��تن صداي��ي با صالبت، 
قابل انعط��اف و دوست داش��تني. خداي��ش 
بيامرزد.  تصوير مربوط به مراس��م تجليل و 
قدردانی از صداپيش��گان و دوبلورهاى نامی 
كشور در سال ٩۲ كه معاون سيما بودم. افراد 
در عكس از چپ به راست: خانم مريم نشيبا، 
پرويز بهرام، مريم شيرزاد، مينو غزنوي، زهره 
شكوفنده، ش��هال ناظريان، حسين عرفاني، 
چنگيز جليلوند، حس��ين دانشفر )مترجم(، 
منوچهر والي زاده، مهندس مجيد شعبانپور 
)رئي��س مركز توليد وفنی س��يما(، س��عيد 

مظفري، محمدعلي اشكبوس.

هنر صدا، جادوي صدا

اميرعلي ابوالفتح در كانال تلگرامي خود نوشت: 
سرانجام س��ه هفته بعد از برگزاري انتخابات 
رياس��ت جمه��وري امريكا، دونال��د ترامپ، 
رئيس جمهوري اين كشور با آغاز روند انتقال 

قدرت به دولت بعدي امريكا موافقت كرد. 
ترامپ در توئيتي نوش��ت: »ب��ه مدير اداره 
خدمات عمومي و تيم همراه او، همچنين تيم 
كاركنان كاخ سفيد سفارش مي كنم اقدامات 
الزم را در خص��وص پروتكل هاي مرس��وم 
مرتبط با مرحله انتقالي رياس��ت جمهوري 
به خاطر حفظ منافع كشورمان اجرا كنند. « 
با اين حال، رئيس جمهوري امريكا در چند 
توئيت بعدي، همچنان بر تقلب گسترده در 
انتخابات اخير رياست جمهوري اين كشور 
تأكيد كرد و وعده داد به پيگيري ش��كايات 

انتخاباتي خود ادامه خواهد داد. 
اين تغيير رويكرد ترامپ به آغاز روند انتقال 
قدرت در امريكا زماني اتخاذ شد كه مقامات 
ايالتي ميش��يگان، نتايج انتخابات رياس��ت 
جمهوري در اين ايالت و برتري جو بايدن بر 
دونالد ترامپ را تأييد كردند. با اين اقدام، اميد 
ترامپ براي مخالفت مقامات جمهوري خواه 
ميشيگان با نتايج آراي عمومي بر باد رفت. در 
صورتي كه مقامات جمهوري خواه در برخي 
از ايالت ها همچون ميش��يگان، پنسيلوانيا، 

جورجيا يا آريزونا ب��ا ادعاهاي ترامپ مبني 
ب��ر ب��روز تقلب��ات گس��ترده در انتخابات 
همراهي مي كردند، ش��ايد وظيفه انتخاب 
رئيس جمهوري بعدي امريكا بر عهده مجلس 
نمايندگان قرار مي گرفت، ترامپ مي توانست 

در كاخ سفيد ماندگار شود. 
اما اكنون، مس��ير تغيير نتيجه انتخابات از 
طريق عهدش��كني اعضاي الكت��رال كالج 
مسدود ش��ده اس��ت، هرچند كه هنوز تيم 
حقوقي ترامپ به احكام دادگاه ها، به ويژه رأي 
نهايي ديوان عالي فدرال چشم دوخته است. 
به همين دليل نيز ترام��پ ضمن موافقت با 
شروع روند انتقال قدرت در امريكا، همچنان 
بر ادامه پيگيري شكايات انتخاباتي خود تأكيد 
دارد. روندي كه با توجه به فقدان مستندات 
محكمه پس��ند براي اثبات تقلب گسترده 
در انتخابات، بسيار دشوار به نظر مي رسد و 
دور از انتظار خواهد بود كه دادگاه ها، چند 
صد هزار برگه رأي در ايالت هاي حساس را 
باطل اعالم نمايند و نتيجه انتخابات ۲۰۲۰ 

را تغيير دهند. 
از اي��ن رو، موافقت رئيس جمه��وري كنوني 
امريكا با ش��روع روند انتقال قدرت به دولت 
بعدي امريكا، مي تواند نشانه اي از آغازي بر 

پايان ترامپ باشد.  

آغازي بر پايان ترامپ

انتش��ار تصاوير و فيلم هايي از صف مرغ در 
روزهاي گذش��ته با واكنش هاي بس��ياري 
در ش��بكه هاي اجتماعي همراه شد. دكتر 
عبداهلل گنجي با اشاره به تصوير فوق نوشت: 
»كرونا از مسافرت، دورهمي، پاساژ گردي به 
صفوف روغن و مرغ منتقل شد. « حسام الدين 
كاظمي نيز نوشت: »اين حقارت صف مرغ رو 
مي بينيد؟ نتيجه برجام هس��ته ايه! برجام 
موشكي و منطقه اي هم صف داره. صف فرار 

از ناامني كش��ور...« كاربري با نام »پزشك 
انقالبي« هم با اش��اره به اين عكس توئيت 
كرد: »قيمت م��رغ كيلويي 3۷ هزار تومان: 
روحاني: ثمرات برجام تا امروز مشهود است! 
عراقچي: گروني مرغ هنوز فاحش نيس��ت! 
تاج��زاده: گروني م��رغ مربوط ب��ه نظارت 
استصوابي! غرويان: اگه رئيس��ي بود، مرغ 
مي شد كيلو 3۷۰هزار! ظريف: اصرارها براي 

رياست جمهوريم زياده!«

انتقال كرونا از دورهمي ها به صف مرغ!

گوگلازماچهميداندوباآنچهميكند؟
   گزارش


