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88498444سوادرسانه

باور نكن! بازنشر نكن!
در فضاي مجازي مي چرخيد، مطالب و خبرهاي مختلف مي بينيد، بسياري از آنها در 
تعداد باال بازنشر شده  و اليك خورده اند و همين تعداد باالي اليك و بازنشر و آمار باالي 
ديده شدن، براي شما اعتماد مي آفريند و به ديده شدن بيشتر آن كمك مي كند. اما 
تعداد اليك و بازنشر باال نشانه صحت مطلب نيست. پس چگونه از صحت يك مطلب و 

جعلي نبودن آن مطمئن شويم؟
اول؛ منبع خبر را نگاه كنيم. به نقل از كجا آن خبر نقل شده است؛ اگر خبر از رسانه اي 
معتبر نقل شده بود، يا نويس��نده و راوي آن ذكر شده و معتبر هستند، يعني مي توان 

به آن اعتماد كرد. 
دوم؛ يكي ديگر از راه هاي تشخيص جعلي يا حقيقي بودن اخبار، توجه به متن خبر و 
شيوه نگارش و تنظيم است. اخبار رسمي و مطالب رسانه هاي رسمي، ادبيات رسمي 
دارند و محاوره اي نيستند. غلط هاي اماليي و جمله بندي هاي نادرست ندارند. از الفاظ 

تند و بي ادبانه استفاده نمي كنند. 
سوم؛ مطلب و خبر بايد يك گزاره منطقي و عاقالنه باشد. آنچه را كه مي خوانيد، با آنچه 
پيش از اين درباره آن موضوع مي دانستيد، بسنجيد. اين كار عالوه بر كمك به درك 

درستي و نادرستي خبر مربوطه، قوه تحليلي ذهن تان را هم قوت مي بخشد. 
چهارم؛ اگر خبر هيچ منبع يا راوي معتبري ندارد، موضوع را در اينترنت جس��ت وجو 
كنيد. از كسي كه مطلع است، بپرس��يد و حتي به آدرس رسانه نقل شده دقت كنيد 

كه جعلي نباشد. 
خبرها و مطالب جديد هيجان برانگيز هستند و حتي هيجان برانگيز نوشته مي شوند 
تا عالوه بر جلب توجه مخاطب، او را ترغيب كند تا خبر را با ديگران به اشتراك بگذارد. 
در برابر اين وسوسه شدن براي بازنشر مطالب مقاومت كنيد.  بسياري از انسان ها قصد 
ندارند دروغ بگويند، اما چون هر چه را مي شنوند، بدون اطالع از صحت آن، براي ديگران 
)و نه يك نفر و دو نفر، بلكه در گروه هاي مجازي چند ده نفره( بازنشر مي كنند، دروغگو 
محسوب مي شوند. پيامبر بزرگوار اسالم )ص( مي فرمايند: »كفي بالمرء كذبا أن يحدث 

لكل ما سمع؛ در دروغگو بودن فرد همين بس كه هرچه را شنيد، نقل كند.«

بررسي كالن داده جست وجوي گوگل در سرزمين هاي اشغالي

صهيونيست ها از كدام گروه مقاومت
 بيشتر مي ترسند؟

در اين گزارش به بررس��ي و تحليل آمارهاي جس��ت وجوي گوگل ترن��دز درباره نام 
گروه هاي مقاومت بين شهروندان رژيم صهيونيستي پرداخته ايم. 

مركز پژوهشي »بتا« با بررسي آماري س��رچ گوگل ترندز به مقايسه سرچ نام گروه هاي 
مقاومت اسالمي در سرزمين هاي اش��غالي در مدت زمان يك سال اخير پرداخته است. 
منطقي به نظر مي رسد جست وجوي نام يك گروه مقاومت در جامعه رژيم صهيونيستي را 
از روي عالقه ندانسته بلكه از روي ترس، نگراني و تمايل به آگاهي جهت كاهش اضطراب 
بدانيم )گروه هاي مقاومت، يك گروه موسيقي يا سري جديد آيفون نيستند كه از روي 
عالقه سرچ شوند(. لذا بررسي اين نمودار مي تواند اطالعات تقريبي خوبي از نگراني هاي 
امنيتي بدنه جامعه )نه دولت( رژيم صهيونيستي بدهد.  گروه هاي مقاومت بررسي شده 
در اين نمودار حماس، حزب اهلل، سپاه و حوثي هاي يمن هستند.  حماس بيشترين آمار 
سرچ را بين شهروندان رژيم صهيونيستي دارد كه ظاهراً با توجه به نبرد موشكي كنوني 
بين حماس و رژيم صهيونيستي، شهروندان اين رژيم حق داشته اند از اين خطر قدرتمند 
در بيخ گوششان بترسند. )هر جست و جويي توسط يك اسرائيلي كه حداقل يكي از سه 

عبارت فوق را دارا باشد، حساب شده است.(
گروه مقاومت دوم حزب اهلل لبنان اس��ت كه تنها اندكي با حم��اس در اين رتبه بندي 
تفاوت دارد. البته همانطور كه مشاهده مي ش��ود ركورد بيشترين سرچ در روز نيز به 

حزب اهلل برمي گردد. 
سومين گروه مقاومت، سپاه است كه با عبارت irgc بررسي شده. سپاه خيلي كمتر از 

دو گروه فوق مورد جست وجوي كاربران قرار گرفته است. 
چهارمين گروه مقاومت بررسي شده در نمودار فوق، انصاراهلل يمن است. واقعيت اين 
است كه سرچ در مورد انصاراهلل آنگونه كه در نمودار فوق به نمايش در آمده نمي تواند 
صفر باشد، بلكه اين نمودار در مقايسه با حماس و حزب اهلل و سپاه آمار جست وجوي اين 
گروه را بسيار كم معرفي مي كند. همانطور كه انتظار مي رود از نظر اسرائيلي ها انصاراهلل 

جاي نگراني براي اسرائيل ندارد )هر چند ممكن است در واقع اينگونه نباشد.(
در نتيجه تمام اين بررسي ها، به نظر مي رسد جامعه اس��رائيل و شهروندانش »ترس 
نزديك« برايشان مهم تر و اضطراب زاتر از »ترس قدرتمند« است. به اين معني كه با 
اينكه سپاه بسيار قدرتمندتر از حزب اهلل و حماس است و اساساً قابل مقايسه با اين دو 
گروه نيست، اسرائيلي ها بيشتر حزب اهلل و حماس را كه در نزديكي شان است جست وجو 
مي كنند. اين ترس قطعاً بر دولت اسرائيل هم تأثيرگذار است. براي مثال كار را براي 
مجاب كردن شهروندانش به عدم مهاجرت معكوس سخت كرده و مجاب كردن آنها را 

در توانايي تأمين امنيت شهروندان مورد تشكيك قرار داده است. 

هشدار تازه آلمان به فيس بوك
مقامات آلماني به فيس بوك مالك واتس اپ هشدار دادند از پردازش و ذخيره داده هاي 

شخصي كاربران آلماني اين اپليكيشن و سوءاستفاده از آنها دست بردارد. 
شبكه خبري سي ان بي سي گزارش داده كه كميسيون حفاظت از داده ها و آزادي اطالعات 
هامبورگ اعالم كرد اقداماتي قضايي انجام داده كه جلوي پردازش داده هاي خصوصي 
كاربران واتس اپ را در آلمان توسط فيس بوك مي گيرد.  فيس بوك با رد اين درخواست 
اعالم كرده كه در برابر آن فرجام خواهي خواهد كرد. مارك زاكربرگ مديرعامل فيس بوك 
درصدد يافتن راه هايي تازه به منظور استفاده از واتس اپ براي درآمدزايي است. حدود 60 
ميليون نفر در آلمان از اين اپليكيشن گپ و تبادل داده استفاده مي كنند. فيس بوك در 
سال 2019 واتس اپ را با پرداخت 19ميليارد دالر خريداري كرد.  واتس اپ چندي قبل 
از كاربران خود در سراسر جهان خواست تا با مفاد توافقنامه كاربري جديد اين اپليكيشن 
موافقت كنند كه بر اساس آن واتس اپ حق به اشتراك گذاري داده هاي خصوصي كاربران 
با فيس بوك را پيدا مي كرد. اين امر با اعتراض شديد ميلياردها كاربر واتس اپ در سراسر 

جهان مواجه و موجب شد اين اپليكيشن فعاًل از خواسته خود عقب نشيني كند. 

دختر و پس�ر بايد تحت س�اختار با هم ارتباط 
داشته باشند تا آسيب ها كاهش پيدا كند، زيرا 
دختر و پسر به خاطر كشش جنسي و عاطفي  كه 
نسبت به هم پيدا مي كنند مهر تأييد بر ارتباطات 
مي زنن�د و آس�يب ها را نادي�ده مي گيرن�د. 
 اولين نشست از سلسله نشس��ت هاي تخصصي 
مهارت هاي زندگي با موضوع فضاي مجازي و تأثير 
آن بر ارتباطات نس��ل جوان به همت خبرگزاري 
ايس��نا و بخش بانوان خبرگزاري حوزه به صورت 
مجازي برگزار ش��د.  نكات مهم س��خنان احمد 
اوليايي، اس��تاد فرهن��گ و ارتباطات دانش��گاه 

باقرالعلوم)ع( در اين نشست به شرح زير است:
 فضاي مجازي تحت تسلط مدرنيته

- بيشتر ارتباطات نس��ل جوان در فضاي مجازي 
در سه قالب ارتباطات دوس��تانه، خويشاوندي و 
شغلي تقسيم مي شود. قبل از تأثير فضاي مجازي، 
جهان از س��نت ب��ه مدرنيته حركت ك��رده بود، 
مدرنيته داراي ويژگي هايي مانند عقالنيت ابزاري، 
فردگرايي و...  اس��ت كه فضاي مجازي هم تحت 
تس��لط همان ويژگي ها، كارويژه هاي كار خود را 

انجام مي دهد. 
 هويت هاي مجازي

- فضاي مج��ازي ويژگي هاي متع��ددي دارد كه 
اين ويژگي ها با مدرنيته عجين ش��ده است، اين 
فضا فرا مكاني و فرا زماني اس��ت و ش��اهد درهم 
آميختن زمان و مكان درآن هس��تيم. همچنين 
هركسي كه اكانتي در اينس��تاگرام دارد از لحاظ 
امكانات و جايگاه با ديگري برابر اس��ت و اين فضا 
انعطاف پذيري هويتي دارد و با هويت هاي پنهان، 

آشكار، متعدد و...  مي توان ظاهر شد. 
 جايگزين نداشته هاي حقيقي

- دريافت ه��اي جايگزي��ن از ويژگي ه��اي ديگر 
فضاي مجازي است، در فضاي مجازي مي توانيد 
چيزهايي را دريافت كنيد ك��ه امكان دريافت آن 
فضاي حضوري نيست. همچنين اختالط از ديگر 
ويژگي ه��اي فضاي مج��ازي اس��ت و طبقه هاي 
اجتماعي اي كه در جامعه محس��وس هستند در 

فضاي مجازي با هم مختلط مي شوند. 
 كاهش كيفي ارتباطات

- حدود ۸0درصد نسل جوان )1۸ تا ۳0ساله( از فضاي 
مجازي استفاده مي كنند و به همين علت ارتباطات 
نس��ل جوان مهم و گاهي نگران كننده مي شود. در 
حال حاضر ارتباطات شغلي توانسته است ارتباطات 

حضوري خود را حفظ كند و ارتباطات دوس��تانه و 
خويشاوندي بيشترين لطمه را  خورده است. 

- ارتباطات فض��اي مجازي فاقد هال��ه ارتباطات 
اس��ت و ارتباط��ات از لحاظ كمي گس��ترش و از 
لحاظ كيفي كاهش يافته اس��ت، فقط 10درصد 
از ارتباطات، كالمي و متني است و بيشتر آن زبان 
بدن، ارتباط چش��مي و لمسي است كه در فضاي 

مجازي از بين رفته است. 
90 درص�د ارتباطات مجازي ب�دون نتيجه 

است
- فقط 10درصد ارتباطات مج��ازي دو جنس 
مختلف ب��ه ازدواج ختم مي ش��ود و اين يعني 

90درص��د آن بي بركت و فاق��د نتيجه مبارك 
است، ۸0درصد ارتباطات منجر به دوستي هايي 
با هدف ارتباط جنسي مي شود و اين به معناي 
بد بودن افراد نيست بلكه فضاي مجازي داراي 
كارويژه اي اس��ت كه ارتباطات را به سمت خود 

مي كشاند. 
 ساخت انسان منفعل و تنبل

- فضاي مجازي ابتدا مبتني بر متن بود، اما اكنون 
به س��مت راحت ترين حالت يعني صوت محوري 
رفته است كه باعث تنبل كردن افراد نيز مي شود، 
خاصيت دنياي مدرن اس��تعمار مجازي است و از 
دوران استعمار نظامي عبور كرده ايم و اين يعني 
كافي است كه نسل جوان ارتباطات خود را منحصر 
به فض��اي مجازي كند ت��ا تبديل به يك انس��ان 

منفعل، تنبل و كسل شود. 
 عالمان كاذب فضاي مجازي!

- در گذشته ش��كاف آگاهي وجود داشت، اما در 
حال حاضر اين شكاف وجود ندارد و يك متخصص 
و فردي در يك روس��تاي م��رزي همزمان به يك 
داده دسترس��ي پيدا مي كنند كه اين امر س��بب 
شكاف تحليلي شده اس��ت، زيرا همه افراد به يك 
اندازه قدرت فهم و تحليل داده ه��ا و اطالعات را 
ندارند و اين ش��كاف بر ارتباط��ات اجتماعي نيز 

تأثير مي گذارد. 
- با افول مراجع فكر و فرهنگي مواجه هس��تيم، 
امروزه به خاطر كثرت داده، افراد با يك خود عالم 
پنداري مواجه شده اند كه سبب مي شود به سمت 
مطالعه نروند و فعل پرس��يدن نيز به صفر رسيده 

است و همه افراد در يك گروه همپاي باسواد ترين 
فرد گروه اظهار نظر مي كند و مرجعيت فكري هيچ 
گروهي را ني��ز قبول ندارند و اين ش��رايط همه را 
تبديل به عالمان كاذب فضاي مجازي كرده است. 

تنهايي در اوج انبوه!
- فضاي مجازي از قيد و بندهايي آزاد شده است، 
اما قيد و بندهايي پيدا كرده كه از مالحظات ارتباط 
حضوري خالي ش��ده اس��ت، ارتباط��ات خانم ها 
درجامعه مسلمان ايراني به صورت سنتي همراه با 
مقوله هايي مانند حيا و عفت بوده است، اما اكنون 
اين فضا حيا را دچار خدشه كرده است و دختراني 
كه تاكنون قدرت ابراز ارتباط و هيجانات ارتباطي 
را نداشتند در فضاي مجازي فرصت ظهور و بروز 
پيدا كردند كه نياز به اجازه، اذن خروج و... از والدين 

ندارد و نيازهاي ارتباطي آنها را پاسخ مي دهد. 
- فض��اي مجازي ي��ك انب��وه تنها تولي��د كرده 
درحالي كه تعدادم��ان زياد اس��ت و مي توانيم به 
سرعت كنار هم قرار گيريم، اما همه احساس تنهايي 
مي كنيم، نمي توان فضاي مجازي را متوقف كرد، اما 
مي توان س��يطره ارتباطات حقيقي را با ارتباطات 
مجازي داشت؛ مثاًل اگر يك پيام از تلفن زدن ما را 

بي نياز مي كند زنگ زدن را كنار نگذاريم. 
 حريم خصوصي بدون حريم خصوصي!

- امكان تعريف حريم خصوصي در فضاي مجازي 
وجود ندارد، زيرا مفهوم حريم خصوصي با مالكيت 
رقم خورده است و زماني كه شما اكانتي داريد در 
حالي كه رمز، آيدي و بستر آن در دسترس ديگري 

است، مالكيت شما كجاست؟

 از بين رفتن مرجعيت فكري والدين
- در ارتباطات مجازي به خصوص بين دختر و پسر 
به دليل آزادي حضور و از بين رفتن مرجعيت فكري 
والدين، كثرت ارتباطات دختر و پسر به وجود آمده و 
به خاطر اينكه سطح دسترسي به صورت دائم اتفاق 

مي افتد اين ارتباطات عمق بيشتري پيدا مي كند. 
- اگر شاخص سنت و مذهب مالك را قرار بدهيم 
دختر و پس��ر بايد تحت س��اختار با هم ارتباطات 
داشته باش��ند تا آس��يب ها كاهش پيداكند، زيرا 
دختر و پسر به خاطر كشش جنسي و عاطفي  كه 
نسبت به هم پيدا مي كنند مهر تأييد و مطلوبيت بر 
ارتباطات مي زنند و آسيب ها را ناديده مي گيرند. 
 مطلب منتشر شده ديگر خصوصي نيست

- ارتباطات فض��اي مج��ازي توانمندي هايي به 
جوانان ما داده  و جواني كه در گروه هاي حضوري 
فاق��د اعتماد ب��ه نفس بوده اس��ت اكن��ون نظر 
كارشناس��ي مي دهد، اما چالش هاي اين فضا در 
برابر توانمندي ها بيشتر است، زيرا توانمندي ها را 

از فضاي حقيقي هم مي توان آموخت. 
- وقتي امورات ش��خصي خود را ب��روز مي دهيم 
بايد عالوه ب��ه اثرات مخرب آن بر خ��ود، به اثرات 
آن نسبت به ديگران هم فكر كنيم، زيرا اگر فردي 
نسبت به زندگي الكچري، نوع ارتباطات زوجين و...  
حسادت كند، مسئول هستيم. نسبت به پنداشت ها 
و برداشت هاي ديگران مسئول هستيم، نمي توان 
گفت كه من عكس خود را پس��ت كردم و به بقيه 
ربطي ندارد، زيرا پست براي بازنمايي است و حريم 

شخصي محسوب نمي شود. 

روابط دختر و پسر در فضاي مجازي؛ مخاطرات، چالش ها و فرصت ها

آشنايي اينترنتي؛ عشق مجازي!

فقط 10درصد ارتباط�ات مجازي 
دو جنس مختلف ب�ه ازدواج ختم 
مي ش�ود و اين يعني 90درصد آن 
بي برك�ت و فاق�د نتيج�ه مبارك 
اس�ت، ۸0درصد ارتباطات منجر 
به دوس�تي هايي با ه�دف ارتباط 
جنس�ي مي ش�ود و اين به معناي 
بد بودن افراد نيس�ت بلكه فضاي 
مجازي داراي كارويژه اي است كه 
ارتباطات را به سمت خود مي كشاند

در هفته گذش��ته يك خبر ب��ه ظاهر مه��م در م��ورد ايران 
در رس��انه هاي خارجي منتش��ر ش��د كه در واقع خبرسازي 
بود و در فضاي سياس��ي بين الملل براي رس��يدن به اهداف 
مشخص سياسي ساخته ش��د. دقت در چنين اخباري عالوه 
بر اينكه كمك مي كند تا قدرت بررسي كذب و صدق اخبار را 
به دست آوريم، اين نكته را هم كه چگونه رسانه ها در خدمت 
سياس��تمداران قرار مي گيرند و چگونه سياس��تمداران عليه 
رقباي خود از »خبرسازي« اس��تفاده و افكار عمومي را عليه 

فرد، كشور يا گروه رقيب خود مديريت مي كنند. 
يكي از اين خبرها، خبري در مورد اعزام نيرو از سوريه به يمن 
توسط ايران بود. در نگاه اول و توس��ط مخاطب عام، شايد در 
ذهن مخاطب اين خبر باور ش��ود. ايران در سوريه نيرو دارد و 
از سويي طرفدار يمني هاي در جنگ با عربستان سعودي هم 
است. پس خيلي قريب به ذهن است كه براي كمك به مردم 
يمن، وارد فاز اعزام نيرو شود اما كسي كه مطلع باشد به منبع 
خبر توجه مي كند؛ خبرگزاري آناتولي تركيه. در نگاه بعدي، 
ايران اعالم كرده كه حمايتش از يمن سياسي بوده و از سويي 
محاصره يمن اجازه كمك ه��اي دارويي و غذايي به مردم اين 

كشور را هم نمي دهد. 
اما توجه به سه نكته مي تواند روشن كند چرا چنين دروغي 
منتشر شده است. اوالً تركيه انتقام خبرهاي رسانه هاي ايران 
عليه تركيه را مي گيرد. خبرهايي كه اعالم مي كرد تركيه در 
جريان جنگ آذربايجان و ارمنس��تان كه س��ال گذشته رخ 
داد، ضمن حمايت همه جانبه از آذربايجان، تروريست هاي 
افراطي را از س��وريه به آذربايجان منتقل كرد تا براي اهداف 
تركيه بجنگند. از س��ويي تركيه در م��ورد جنگ داخلي در 
ليبي هم همين اقدام را در اعزام تروريست از سوريه به ليبي 
انجام داد و حاال رس��انه هاي تركيه مي كوش��ند آنچه را كه 
دولت خودشان انجام داده، به ايران نسبت بدهند. دوم آنكه، 
همزمان با مذاكرات ايران و عربستان براي از سرگيري روابط 
ديپلماتيك، تركيه تالش مي كند ميانه دو رقيب منطقه اي 
خود را برهم بزند. سوم آنكه فضاسازي مناسب عليه ايران را 
براي برهم زدن فضاي مذاكرات وين انجام دهد. ذهني كه اين 
تحليل ها را بداند و منبع خبر را هم ببيند، مي داند اين خبر 

را نبايد باور كند. 
ايران هم البته زيركانه وارد شد و بدون اهميت دادن به خبر، 
صرفاً از طريق اكانت توئيتر س��فارت ايران در آنكار اين خبر 
را تكذيب كرد و نشانه بي اطالعي منتش��ركنندگان دانست. 
با اين حال، آناتولي توانس��ت تنور گزارش ه��اي ضدايراني را 
براي چند روزي در رسانه هاي غربي و ضدايراني فارسي زبان 

گرم نگه دارد. 

فيس بوك به افشاگري برنامه سيگنال در اين مورد كه چگونه 
اينستاگرام با سرقت اطالعات شخصي كاربران از اين داده ها 
براي شخصي سازي تبليغات استفاده مي كند، واكنشي عصبي 

نشان داد. 
به نقل از زد دي نت، هفته گذشته برنامه پيام رسان سيگنال 
تالش كرد برخي آگهي هاي اينس��تاگرام را ب��ه گونه اي براي 
كاربرانش نمايش دهد كه آنها درك كنند اين شبكه اجتماعي 
متعلق ب��ه فيس بوك تا چ��ه حد اطالعات خصوص��ي آنها را 

سرقت مي كند. 
در كنار اين پيام ه��اي تبليغاتي عباراتي درج ش��ده بود دال 
بر اينكه » شما اين پيام تبليغاتي را مش��اهده مي كنيد، زيرا 
معلم/ فارغ التحصيل رش��ته تاريخ / خواننده و … هس��تيد، 
مجرد يا متأهل يا مطلقه هس��تيد، در برلين، لندن يا مسكو 
زندگي مي كنيد، تازه بچه دار ش��ده ايد/ نق��ل مكان كرده ايد/ 
حامله هس��تيد/ به بوكس عالقه داريد/ ب��ه تازگي دوچرخه 

خريده ايد و... 
در واقع س��يگنال از اين طريق به كاربران خود هشدار مي داد 
كه اينستاگرام تا چه حد از جزئيات زندگي آنها اطالع دارد و بر 

همين اساس پيام هاي تبليغاتي مرتبط با عاليق و سليقه هر 
فرد را نمايش مي دهد. 

سيگنال اين تبليغات را با اس��تفاده از خدمات نمايش آگهي 
در اينس��تاگرام براي كارب��ران خود نمايش داده ب��ود و البته 
فيس بوك بالفاصله بعد از كسب اطالع از اين اقدام سيگنال 
دسترسي كاركنان آن به پلتفرم ارسال تبليغات در اينستاگرام 
را مسدود كرد. سيگنال در واكنش اعالم كرد هدف از اين كار 
نمايش حجم باالي اطالعات شخصي جمع آوري شده توسط 
فيس بوك از هر كاربر اس��ت و البته اين اطالعات توسط اين 
ش��ركت به فروش مي رسد. ش��فافيت در مورد نحوه استفاده 
تبليغات از داده هاي مردم كاري اس��ت كه توسط فيس بوك 

ممنوع شده است. 
فيس بوك در واكنش به اين رويداد، اقدام سيگنال را شيرين 
كاري توصيف كرد و افزود اين شركت هرگز به دنبال نمايش 
واقعي تبليغات يادش��ده نبود و به رغم اقدام مذكور حس��اب 
كاربري آنها تعطيل نش��ده اس��ت. در ادامه فيس بوك هدف 
سيگنال را از اين كار كسب شهرت و محبوبيت دانسته است. 

در مقابل سيگنال در حس��اب توئيتري خود فيس بوك را به 
دروغگويي مته��م كرده و افزوده كه ب��راي اجراي آگهي هاي 
مدنظر خود تالش كرده اس��ت ولي اين آگهي ها به سرعت رد 
شده اند و فيس بوك حساب تبليغاتي س��يگنال را نيز از كار 
انداخته است. اين ش��ركت حتي تصويري از حساب مسدود 

شده خود منتشر كرده است. 
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