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روﯾﺪاد

پیشبیني سهم اینترنت اشیا در  ۵سال آینده در ایران  ۴۰میلیارد دالر است

نوکیا  ۳۳۱۰دوباره تولید میشود

بازاری با ارزش حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان

 مهر :گزارشهایی دربــاره تولید دوباره یکی از
قدیمیترین موبایلهای نوکیا منتشــر شده است.
براســاس گزارش ونچوربیــت ،نوکیا  ۳۳۱۰که بار
اول  ۱۷ســال قبل تولید شــده بود ،بسیار سنگین
بود و عالوه بــر باتری قدرتمند ،طــرح ماندگاری
نیز داشــت؛ اما این تلفن قدیمی که حتی صفحه
نمایــش رنگی نداشــت ،اکنون مدتهاســت از
دور خارج شــده اســت .این در حالی اســت که
شــرکت نوکیا نیز با ظهور تلفنهای هوشــمند و
قدرتگرفتن اپل ،ســهم خود را در بازار از دســت
داد؛ امــا گزارشهایــی وجــود دارد کــه HMD
 ،Globalشرکت فنالندی تولیدکنندهای که اکنون
تلفنهای نوکیا را میسازد ،خود را برای رونمایی
از نســخه مدرن نوکیــا  ۳۳۱۰در کنگــره جهانی
موبایل آماده میکنــد .این کنفرانس در  ۲۶فوریه
سال جاری میالدی در بارسلون برگزار میشود .به
نظر میرسد نسخه مدرن  ۳۳۱۰بهجای آنکه یک
تلفن هوشــمند تمام و کمال باشد ،تاحدودی به
نمونه اصلی وفادار اســت؛ اما جز این ،هیچگونه
جزئیاتی درباره دســتگاه هوشــمند مانند صفحه
نمایش رنگی ،دوربین ،اپلیکیشــنهای مختلف و
 ...فاش نشــده است .این تلفن به قیمت  ۵۹یورو
) ۶۳دالر( در اروپــا عرضــه خواهد شــد و هنوز
مشــخص نیست این دســتگاه در نقطهای به جز
اروپا رونمایی خواهد شد یا خیر.

بــر اســاس گزارشهــای منتشرشــده ،در دنیــا رقمی حــدود یکچهارم
سرمایهگذاری بخش فناوری اطالعات به حوزه اینترنت اشیا اختصاص مییابد.
با وجود این وضعیت اینترنت اشیا در ایران و سرمایهگذاریهایی که باید در این
بخش صورت گیرد ،با اماواگرهایی همراه اســت .طبق آخرین نســخه گزارش
ودافون ،بیشترین توجه دنیا در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به سمت مقوله
جدیدی با عنوان اینترنت اشیا جذب شده ،به گونهای که بودجه صرفشده برای
این بخش به رقمی معادل ۲۴درصد کل بودجه فناوری اطالعات رسیده است.
بر این اساس بخش درخورتوجهی از مسئوالن شرکتهای فعال در این بخش
معتقدند اینترنت اشــیا یا همان  IOTبرای همیشه سبک زندگی افراد را تغییر
خواهد داد و در دو ســال آینده بحثهایی مانند هوش شــبکه اهمیتی بسیار
خواهد یافت .به این ترتیب به اســتناد گفتههای فعاالن این عرصه ،سال ۲۰۱۶
میالدی را میتوان ســال ورود اینترنت اشیا به رودخانه مواج فناوری اطالعات
دانست .بر اساس تعاریف موجود اینترنت اشیا یا چیزنت بهطورکلی اشاره دارد
به بسیاری از اشیا و وسایل محیط پیرامون که به شبکه اینترنت متصل شدهاند
تا با استفاده از اپلیکیشنهای موجود در تلفنهای همراه مدیریت شوند .اما در
حوزه پیشــرفت اینترنت اشیا در ایران در این مدت کارگروهی تشکیل شده تا به
بررسی زمینههای رشد و گسترش اینترنت اشیا در ایران بپردازد .به گزارش ایسنا،
مهدی روحانینژاد ،دبیر فروم اینترنت اشیا در ایران ،با نزدیکشدن به برگزاری
کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیا ،بیان کرد» :در آستانه یکسالگی
فعالیت این نهاد از پیشنویس طرح جامع اینترنت اشیا با تمرکز بر افق پنج سال
آتی رونمایی شود« .به گفته او از سال  ۱۳۹۴این فروم شکل گرفته و با حدود ۲۰
شــرکت فعال در حوزههای مربوطه ارتباطاتی برقرار کرده و نکته درخورتوجه
آنکــه عالوه بر شــرکتهای فعــال در حــوزه ارتباطات و فنــاوری اطالعات
بخشهای متنوع دیگری نیز هستند که میتوانند از فناوری  IOTاستفاده کنند.

بهعنوان مثال اکنون در مجموعههایی مانند شــرکت ملی گاز یا شــرکت ملی
نفت این مســئله در دست پیگیری قرار دارد و تالشهایی برای ارائه کنتورهای
هوشمند در جریان است .او ادامه داد» :در همین حوزه کنتورهای هوشمند اگر
عملکرد موفقی وجود داشته باشد و کنتورهای آب ،برق و گاز هوشمند شوند،
میتوان بازاری با ارزش حدود  ۱۰هزار میلیارد تومان را مدنظر داشت .البته باید
توجه داشت این طرحها مربوط به یک حوزه میشود و اینترنت اشیا این قابلیت
را دارد که در بخشهایی به مراتب گســتردهتر مورد بهرهبرداری قرار گیرد« .او
بیان کرد» :اکنون براساس برآوردهای صورتگرفته پیشبینی ما این است که در
پنج سال آینده در حوزه بازار ،سهم اینترنت اشیا در ایران حدود  ۴۰میلیارد دالر
باشــد« .او میگوید» :برخی بر این باورند که قانونگذاری در این حوزه خالقیت
را محــدود میکند اما عدهای نیــز اینگونه باور دارند کــه قانونگذاری در این
بخش موجب میشود شــفافیتهای الزم ایجاد شود و افراد از سرمایهگذاری
در این حوزه دچار واهمه نشــوند« .او بر لزوم همکاری دســتگاههای مختلف

درﯾﭽﻪ

در زمینه گســترش  IOTتأکید کرد و افزود» :بهعنوان مثال درباره حادثهای که
در پالسکو اتفاق افتاد ،بســیاری از افراد اینگونه عنوان کردند که با بهرهگیری
از اینترنت اشــیا این امکان وجود داشــت که عملکرد بهتری در این خصوص
صورت گیرد .بهعنوان مثال این شرایط امکانپذیر بود که به واسطه دستبندهای
خاصی که به آتشنشانها داده میشد ،پس از حادثه امکان ردیابی مکان آنها
وجود داشته باشد« .بنابر اظهارات او معموال در مواجهه با فناوریهای جدید
کمــی کندی وجود دارد و حتی همین حاال در حــوزه دولت الکترونیک برخی
دستگاهها همکاریهای الزم را نداشتهاند و طبیعی است در این شرایط بحث
پرداخت اینترنت اشــیا دشــواریهای خاص خود را خواهد داشت .به گفته او
اگر بازاری ۴۰میلیارددالری برای اینترنت اشــیا متصور شویم ،الزم است حداقل
به اندازه یکچهارم این مبلغ ســرمایهگذاری صورت گرفته باشــد ،اما تاکنون
رقم سرمایهگذاریشده در این حوزه بســیار پایین بوده و آنچه دراینباره دنبال
میشــود ،در حد طرحهای آزمایشی اســت .او ادامه میدهد» :اکنون یکی از
مشــکالت پیشرفت این پروژه بحث بودجه است البته همانطور که اشاره شد،
دالیل دیگری مانند فقدان درک صحیح مدیران از مزایای  IOTاز عواملی است
کــه در تأخیر بهوجودآمده در این بخش نقشــی پررنگتر دارد .دیگر آنکه باید
هماهنگیهای الزم در این زمینه وجود داشته باشد تا دستگاهها بتوانند برنامه
زمانبندی بهتری ارائه کنند اما اکنون از سوی دستگاهی در این حوزه برنامهای
ارائه نشده تا زمانبندی مشــخصی وجود داشته باشد« .طبق برخی آمارهای
ارائهشده از شــورای شهر تهران اینگونه عنوان شده که برای برخی پروژههای
هوشمندســازی شهر تهران بودجهای معادل ســه هزار میلیارد تومان در نظر
گرفته شــده و قرار بر آن است که این ســرمایهگذاری در حدود سه تا پنج سال
انجام شــود اما هنوز این طرح در ابتدای راه اســت و تا زمان اجرائیشــدن آن
ممکن است اتفاقات متعددی رخ دهد.

رشد ۲۰برابری مصرف  4Gدر  ۲ماه

آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﺷﻨﻪآﺷﯿﻞ ﺟﻨﮓ ﺳﺎﯾﺒﺮى

 ایسنا :مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار با تأکید
بــر افزایش دائــم ترافیک دنیا در حــوزه موبایل،
از ۲۰برابرشــدن ترافیک دیتای  4Gهمراه اول در
مــدت دو ماه خبر داد .وحیــد صدوقی دراینباره
بیان کــرد» :البته بــه طور معمــول در روزهای
تعطیل ،استفاده مشترکان همراه اول از سرویس
مکالمه حدود ســه تا  ۳۵درصــد کاهش دارد؛
چراکه بســیاری از مشترکان افرادی هستند که به
منظور انجام امور شــغلی خود مکالمه میکنند
و در چنیــن شــرایطی ،مصــرف دیتا بــا افزایش
مواجــه میشــود« .او ادامــه داد» :در روزهای
تعطیــل ،ترافیک دیتــای اپراتــور اول حدود ۱۵
درصد رشــد دارد که با توجه به افزایش مصرف
دیتا ،باید سرمایهگذاریهای الزم براي پاسخگویی
مناســب به نیازهای مشــترکان صــورت گیرد و
برهمیناساس ،در این مدت تعداد سایتهای 3G
و  4Gبــه طور دائم با روند افزایشــی همراه بوده
اســت« .او ادامه داد» :تا پیــش از ارائه خدمات
نســل سه ،در طول روز به طور میانگین حدود ۷۰
ترابایت مصرف دیتا داشــتیم؛ اما اکنون این رقم
به بیش از هزار ترابایت رســیده اســت« .او بیان
کرد» :بر اساس نسبت جمعیت ایران با جمعیت
جهان در سال  ،۲۰۱۶باید مصرف دیتای همراه در
ایــران حدود چهار هزار مگابایت بود؛ اما این رقم
فقط  ۶۰۰مگابایت بوده که همین موضوع گویای
آن اســت که باید در این حوزه سرمایهگذاریهای
متعددي صورت گرفته و شــاهد رشــد ۱۷برابری
این ارقام باشیم تا بتوانیم در حوزه اینترنت همراه،
در حد جهانی سهم داشته باشیم«.

درخواست مایکروسافت برای
نگارش کنوانسیون دیجیتال ژنو
 فــارس :همزمــان بــا تشــدید تنشهــای
ســایبری ،رئیس مایکروسافت خواستار نگارش
کنوانســیون دیجیتــال ژنــو بــراي حفاظت از
مــردم جهان در برابر این خطر فزاینده شــد .بر
اساس گزارش ســیاساو آنالین ،براد اسمیت،
رئیس مایکروســافت و مدیر امــور حقوقی این
شرکت ،معتقد اســت غیرنظامیان باید در زمان
استفاده از اینترنت ،امنیت داشته باشند و ایمنی
آنها در برابــر خطرات احتمالی حفظ شــود و
این موضوعی اســت که بایــد در قالب قوانینی
بینالمللــی ثبت شــده و در نظر گرفته شــود.
براد اســمیت که در کنفرانس امنیتی  RSAدر
سانفرانسیسکو سخن میگفت ،خواستار تعیین
و تعریــف هنجارهای بینالمللــی درباره نبرد
سایبری شد و افزود :باید یک نهاد مستقل برای
پاســخگویی و تحلیل حمالت سایبری مشخص
شود .او از شرکتهای فناوری هم خواست برای
حفاظت از کاربران در برابر حمالت ســایبری ،با
یکدیگر متحد شوند و جلوی آسیبدیدن آنها را
بگیرند .به گفته وی ،عقد تفاهمنامه بینالمللی
دراینزمینــه ضــروری اســت؛ زیــرا نبردهای
سایبری زیرســاختهای حساسی را هدف قرار
میدهد که نبــود آنها ،تداوم زندگــی مردم را
تهدید میکند .به گفته این مدیر مایکروســافت،
شــرکتهای فناوری باید در صف اول مقابله با
حمالت ســایبری و دفاع از ملتها باشند؛ زیرا
این حمالت در ابتدا شــهروندان عادی را هدف
میگیرد.

مانند آمریــکا ،یک جنگ ســایبری تمامعیار چگونه به
تصویر کشیده میشــود؟ به گزارش سایبربان ،در اینجا
بدتریــن حالت ممکن را مطرح میکنیم :گروه کثیری از
رزمندگان سایبری شروع به هککردن تأسیسات تجاری،
دولتی و نظامــی آمریکا میکنند .ســامانه فرماندهی،
کنترل ،رایانه ،ارتباط ،اطالعات ،نظارت و شناسایی ،یکی
از اهداف اصلی هکرها خواهد بود .ســامانه موشــک
بالستیک ،سامانه ضدموشــک بالستیک و سامانه دفاع
هوایی نیز جزء اهداف حائز اولویت به شــمار میروند
)تصــور کنید هکرها موشــکهای بالســتیک قارهپیما
را بهگونــهای برنامهریــزی کنند کــه ثانیههایی پس از
شــلیک منفجر شــوند!( خنثیسازی این ســامانهها از
طریق حمالت ســایبری ،کل ســامانه دفاعی آمریکا را
از کار میانــدازد و ضربه محکمــی به نقطه ثقل آن از

وابســتگی شــدید به رایانه مانند شمشــیری دولبه
عمل میکند .فناوری اطالعات پیشــرفته باعث شــده
اقتصاد و تأسیســات دفاعــی آمریکا از تمام کشــورها
جلــو بزند اما این نقطه قوت ،پاشنهآشــیلی نیز با خود
دارد که بهطور بالقوه اجازه میدهد که با فشردن چند
دکمــه صفحهکلید در ۱۲،۱۰عدد لپتاپ ،این ابرقدرت
را به زانو درآورد .سایر کشورهای پیشرفته بهلحاظ فنی
نظیر چین ،روســیه ،ژاپن ،آلمان و رژیم صهیونیستی نیز
در معرض جنگ ســایبری قرار دارند .جنگ ســایبری تا
حدی زمین بازی را برای ســایر کشورهای ضعیف ،تراز
میکند ،چراکه در کشــورهای ضعیف از لحاظ فنی نیز
میتوان هکرهــای توانا یافت؛ فقط کافی اســت چند
رزمنده سایبری توانا در اختیار داشته باشند تا حملهای
ســایبری علیه کشور هدف ترتیب دهند .از نظر کشوری

ﺑﺎزار

 SUHDزﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﭘﺎدﺷﺎﻫﻰ
تلویزیونها برای روزگار طوالنی تنها وسیلههایی
برای تماشــای فیلمها و ویدئوها بودند تا اینکه مثل
کامپیوترها آنها هم به سیســتمعامل مجهز شــدند.
تجهیز تلویزیونها به سیستمعامل ،عمال آنها را از یک
دستگاه معمولی به وســیلهای هوشمند تبدیل کرد.
دســتگاههایی که حاال بدون نیاز به کنســول خاصی
میتــوان با آنها بــازی کرد ،بدون احتیــاج به آنتن و
ســتتاپباکس میتوانند از طریق تلویزیون اینترنتی
) (VODبه پخش فیلم و ســریال مشغول شوند و از
همه مهمتر مانند گوشــیهای هوشمند میتوانند با
اپلیکیشنهای متفاوت و بسیار خود با دنیای مجازی
ارتباط برقرار کنند .تلویزیونهایی که در این چندساله
پسوند هوشمند گرفتهاند ،لحظهبهلحظه رشد کرده تا
به جایی رسیدهاند که حاال میتوان از بلوغ و پختگی
آنها صحبت کرد .بلوغی که به وضوح در جدیدترین
تلویزیونهای هوشمند  SUHDسال  ۲۰۱۶سامسونگ
مشاهده میشــود .این تلویزیونها که برای اولین بار
پشــتیبانی از فنــاوری  ،HDRطراحــی  ۳۶۰درجه و
فناوری کوانتــومدات را به خــود میبینند ،به کمک
سیستمعامل منحصربهفرد تایزن سامسونگ مفهومی
بدیع را در تلویزیون هوشمند ) (Smart TVبه کاربران
عرضــه کردهاند .نســخه جدید سیســتمعامل تایزن
که در تلویزیونهای  SUHDســال  ۲۰۱۶سامسونگ
قرار گرفتــه ،با بهبــود رابط کاربــری و کاربردپذیری
خود ،ســادگی و آســانی کار با برنامهها و بازیهای
تلویزیون را به دنبال داشــته اســت .صفحه اصلی یا
»خانــه« تلویزیون به گونهای تنظیم شــده تا تمامی
موارد دلخواه و پرکاربرد افراد در کســری از ثانیه قابل
دسترسی باشد .بنابراین در صفحه ابتدایی ،تنظیمات
کلــی تلویزیون ،قســمت جســتوجوی برنامهها و
بخش حیاتی اســمارتهاب تلویزیون قابل دسترسی
است .اســمارتهاب ) (Smart Hubجایی است که
تمامی برنامههــای کاربردی و بازیهــای مربوط به

تلویزیونهای هوشــمند در آنجا قرار داده شــده ،این
بخش در تلویزیونهای  SUHD 2016با تغییری که در
رابط کاربری تایزن رخ داده است ،دسترسی راحتتری
پیدا کرده اســت .در اســمارتهاب سامسونگ انواع
برنامهها و بازیها برای سنین مختلف قرار داده شده تا
دستگاهی به معنای واقعی برای خانوادهها در منازل
کاربران قرار گیرد .برای بهرهگیری از این قابلیتها تنها
کافی اســت تلویزیون خود را به اینترنت متصل کرده
و از کاربردها و فواید هوشــمندبودن آن لذت ببرید .با
اتصال تلویزیون به اینترنت طیف گســترده و متنوعی
از برنامهها را پیشروی خود مشاهده میکنید که هر
کدام از آنها برای ســرگرمکردن چندینساعته کاربران
کفایت میکند .با ورود به قســمت اســمارتهاب با
طیــف متنوعی از اپلیکیشــنهای ایرانــی و خارجی
مواجه میشوید که برای راحتی هرچهبیشتر کاربران
در پنج گروه برنامههای کاربــردی )،(What’s News
پرطرفدارترین برنامهها ) ،(Most popularبرنامههای
ویدئویــی ) ،(Videoســبک زندگــی ) (Lifestyleو
ســرگرمی ) (entertainmentتقسیمبندی شدهاند .با
ورود به صفحه هر اپلیکیشن میتوانید با مشاهده متن
کوتاه و تصاویری از برنامه ضمن آشنایی با کاربردهای
هر اپلیکیشــن به دانلود آن بپردازیــد .درحالحاضر
بیش از  ۶۰بازی و  ۱۷۰اپلیکیشــن فارســی تنها ویژه
کاربران ایرانی در اسمارتهاب قابل دانلود و استفاده
اســت .تعدادی که هرســاله به آن افزوده میشود.
تلویزیونهای  SUHD 2016ضمن نــوآوری در ارائه
آخرین فناوریهای تصویری ،با تجهیز سیســتمعامل
تایزن به کلکسیون رنگارنگی از بازیها و برنامههای
سرگرمکننده ،گامی روبهجلو در پیشبرد فرایند تغییر و
تحول تلویزیونها از یک دستگاه تککاربرد و معمولی
به محصولی هوشــمند و پرکاربرد شمرده میشود.
فرایندی که میتواند همانند دوران گذشته تلویزیونها
را به پادشاه خانهها تبدیل کند.

قبیل رایانههای دفاع هوافضای آمریکای شــمالی وارد
خواهد کــرد .درهرحال ،یک حمله ســایبری اصلی و
همهجانبه ،فقــط در حمله به ســامانههای راهبردی
دفاعی و تهاجمی نظامی خالصه نخواهد شد .سامانه
بانکی کشور نیز مطمئنا مورد حمله قرار خواهد گرفت.
مهاجمان بهطور جدی تالش خواهند کرد بازار ســهام
را نیز به هم بریزند .ســایر خدمات حیاتی نیز به همین
انــدازه در معرض خطرنــد .ممکن اســت مهاجمان،
ســامانه کنتــرل ترافیک هوایی را مختل یــا آن را برای
ایجاد تصادفهای هوایی دســتکاری کنند .به همین
شیوه ،ممکن است سامانه کنترل ترافیک ریلی نیز برای
ایجاد حوادث ریلی دســتکاری شــود .تشدید فشار در
خطــوط لوله نفــت و گاز ممکن اســت فجایع بزرگی
در این خطوط پدید آورد .ممکن اســت سدها بشکنند،
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ســامانههای مخابراتــی مختل شــوند ،ســامانههای
آبرسانی قطع شــوند ،ژنراتورهای نیروگاههای برق و
شــبکههای برق مختل شوند و نیروگاههای هستهای با
افتهای ناگهانی فاجعهآمیز روبهرو شوند .در صورت
وقوع درگیری جدی بین آمریکا و قدرتهای بزرگی مثل
چین یا روســیه ،ممکن اســت کلیه این اثرات احتمالی
جنگ ســایبری ،در یک حمله یا ضدحمله سایبری که
بهخوبی برنامهریزی شــده باشــد ،ســرزمین آمریکا را
فــرا بگیرد .بدتــر آنکه ،هیچ روش محفــوظ از خطا و
شکستی برای مقابله با این نوع حمالت سایبری وجود
نــدارد .یک مورد مرتبط ،قضیه »کرم توفان« اســت که
میلیونها رایانه را در سرتاسر جهان تحتتأثیر قرار داد.
کد منبع این کرم رایانهای دائما به وســیله نویسندگان
آن بهروز میشود.

)(۳

آنچه از نگاه گوگل واقعیت است

 مارتیــن مــور ،مدیر مرکــز مطالعه رســانهها،
ارتباطــات و تــوان در کالج کینگز لنــدن ،باور دارد
که ترتیــب نتایج جســتوجو روی ذهنیــت افراد
تأثیــر میگذارد .او مطالــب زیادی را دربــاره تأثیر
شــرکتهای بزرگ فناوری بر نگرشهای سیاســی
و مدنــی مردم بــه رشــته تحریر درآورده اســت.
مــور میگویــد» :تحقیقات آماری بــزرگ و مهمی
درخصــوص تأثیر نتایج جســتوجو بر دیدگاههای
سیاســی در حال انجام اســت .نحوه بــه نمایش
درآوردن نتایــج جســتوجو و نــوع آنهــا لزومــا
روی نگــرش شــما تأثیرگــذار اســت .در این میان
مشــکل بزرگتر از اخبار جعلی ناشــی میشــود.
این شــرکتهای بزرگ بســیار قدرتمنــد و مصمم
بــه دخالت در امور هســتند .آنها اعتقــاد دارند در
سیاســت بهصورت مثبت دخالت میکنند .آنها به
تبعات این کار فکــر نکرده بودند .این ابزارها قدرت
زیادی در اختیار شما میگذارند ،اما تبعات منفی نیز
دارند .چنین ابزارهایی میتواند بعضی از اشخاص
را قادر کند اقدامات خودخواهانه و تخریبگر انجام
دهند .گوگل مملو از دانش است .گوگل جایی است
که شما در آن به دنبال دانش و اطالعات میگردید
و »یهودیهای شرور« تنها اول ماجراست .در گوگل
»زنان شــرور« نیز پیدا میشوند .من تصمیم گرفتم
کلمــه  areو بــه دنبــال آن  womenرا تایپ کنم.
گوگل دو ســؤال پیشــنهادی به من نمایش داد که
اولین آنها این بود» :آیا زنان شرور هستند؟« )?are-
 .(women evilدکمه اینتــر را میزنم .بله ،آنطور
که گوگل میگوید زنان شــرور هستند .هر یک از ۱۰
نتیجه نمایش دادهشده به سؤال فوق جواب مثبت
میدهند؛ از جمله نتیجه اول از ســایت sheddin-
 goftheego.comکه بخشی از متن داخل سایت در
یک باکس در صفحه جستوجو نمایش داده شده
است .در این باکس نوشته شده است» :در درون هر
زن ،درجهای از گرایشهــای منفی وجود دارد .هر
زن در درون خود کمی شــرور است ...زنها عاشق
مردان نمیشــوند ،آنها عاشــق کارهایی میشوند
که مردان حاضر هســتند به خاطر آنها انجام دهند.
بههمیندلیل است که زنان جذب مردان میشوند،
اما نمیتوانند عاشــق آنها باشند« .یهودیها شرور
هســتند .مســیحیت باید ریشهکن شــود .اما درباره
هیتلر چطور؟ بیایید آن را گوگل کنیم .مینویسم »آیا
هیتلر بد بود؟« و عنوان اولین نتیجه گوگل این است:
» ۱۰دلیل برای اینکه هیتلر انسان خوبی بود«.

