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آقای روحانی! حباب قيمت هابزرگ است نه برجام
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به اظهارات تازه رئيس جمهور در خصوص بزرگي برجام

رئيس جمهور طي س�خناني در آيين بهره برداري از طرح هاي مل�ي وزارت نفت گفت: 
»از بس برج�ام بزرگ بود دنيا توطئه كرد كمر آن را بش�كند... آدم�ي مثل ترامپ آمد 
و مجري توطئه عليه برجام ش�د«. اين س�خنان با وجود شكس�ت برجام در سال هاي 
گذش�ته و حتي عدم بازگش�ت بايدن به برجام تاكنون موجب واكنش هاي بسياري از 

سوي كاربران شبكه هاي اجتماعي شد. كاربران حرف هاي آقاي روحاني را دال بر عدم 
پذيرش پايان  برجام از س�وي ايش�ان و همچنان چشم اميد به س�مت غرب دانستند 
و تأكيد كردند كه دولت باي�د واقع گرا بوده و ب�ه جاي تالش براي رف�ع تحريم به فكر 
خنثي س�ازي تحريم باش�د. در ادامه بخش هاي�ي از واكنش هاي كارب�ران را بخوانيد.

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.

كسي در عالم با ما كاري ندارد
حضرت آيت اهلل جوادي آملي:

مرحوم آيت اهلل شيخ محمدتقي آملي)رض( دو بار فرمود: براي من 
حادثه اي در خواب پيش آمد؛ يك بار ديدم كه با كسي منازعه اي 
داريم، او نسبت به ما خيلي بدرفتاري مي كند و دارد حمله مي كند 
و من هيچ چاره اي نداشتم؛ به هر حال دستش را گاز گرفتم كه 
مرا رها كند، از شدت درد بيدار شدم ديدم دستم در دهان خودم 
است. بار ديگر در عالم رؤيا ديدم كس��ي به من حمله كرده، من 
ديدم هيچ چاره اي ندارد، آمدم دست زدم به چشم او كه آسيب 
ببيند، از شدت درد بيدار شدم ديدم دستم در كنار چشم خود من 

است. كسي در عالم با ما كاري ندارد.
منبع: كانال تلگرامي »آيت اهلل العظمي جوادي آملي )مدظله العالي(«

   سبوي دوست

    مهدي قاسم زاده:
هرچند اين گونه تعاري��ف را بايد به خاطر 
دلبستگي ش��ديد جناب روحاني به برجام 
)به عن��وان تنها دس��تاورد دولت ش��ان( و 
همچنين در راستاي تالش ايشان براي داغ 
نگه داش��تن موضوع مذاكره )تا انتخابات 
۱۴۰۰( دانس��ت اما به نظر مي رسد جناب 
روحاني و دوستان ش��ان چن��ان برجام را 
)براي قالب كردن به ملت( بزك كرده اند كه 

خودشان نيز باورشان شده است!
    كيان مهزاد:

حرف هاي روحاني نش��ان مي دهد او هنوز 
هم كه هنوز است چشم اميد به برجام دارد. 
آقاي روحاني رخت عزا را از تن بيرون بياور 
و به جاي تالش حداكثري براي رفع تحريم، 
توان حداكثري دولت را براي خنثي سازي 
تحريم قرار دهيد. و اال راهي كه مي رويد به 

هيچستان است!

    مرتضي قرباني:
روحاني گفته »از بس برجام بزرگ بود دنيا 
توطئه كرد كمرش را بش��كند« تجربه هم 
ثابت كرده هرچيز بزرگي لزوماً خوب نيست 

مثل سنگ مثانه، يا مثاًل غده سرطاني.
    مجتبي باجالن:

 روحاني دوباره از برجام دفاع كرده و گفته: 
»برجام آن قدر ب��زرگ بود ك��ه همه دنيا 
توطئه ك��رد كم��ر آن را بش��كند!« وقتي 
نميخواي قبول كني كه كاله گشادي سرت 
رفته... دار و ندارت رو بردن و ديگه آبرويي 

هم برات نمونده...
    آرزو گودرزي:

رئيس جمهور: »برجام آن قدر بزرگ بود كه 
دنيا توطئه كرد كمر آن را بش��كند.« آقاي 
روحاني! اوني كه بزرگه حباب قيمت هاست، 
اونيم كه شكسته، كمر مردمه، همه اش هم 

كار همين برجام ناقص الخلقه بود.

    هادي بيگي نژاد:
 آقاي روحاني اعالم كردند  برجام آن قدر بزرگ 
بود كه عده اي خواستند كمر آن را بشكنند! 

بله بزرگ بود ولي يك كاله بزرگ...
    كاربري با نام »فاميل دور«:

روحاني: »از بس برجام بزرگ بود دنيا توطئه 
كرد كمر آن را بشكند!« نخير آقاي روحاني! از 
بس شما در برجام بدون گرفتن چيزي، همه 
چيز رو دادين رفت، دنيا طمع كرد كه تعهدات 

بيشتري ازتون بگيره و زد زير برجام!
    مسلم معين:

 روحاني گفته دني��ا توطئه كرد كمر برجام 
را بشكند! مگه ايشون نگفت يه ديوونه اي 
با يه خط خطي برج��ام رو نابود كرد؟ حاال 
يكي با ي��ه خط خطي ديگ��ه برمي گرده؟ 
يعني مش��كل از اون يك نفر ديوانه نبوده 
و دنيايي كه شما قرار بود زبانش رو بفهمي 

دبه كرده؟

    سياوش آقاجاني:
 روحاني: »برج��ام از بس بزرگ ب��ود دنيا 
توطئه كرد كمرش را بشكند!« نه! اين شما 
بوديد كه با گرفتن نسيه در ازاي نقد، انگيزه 
و امكان نقض برجام را مهيا كرديد؛ اگر آن 
موق��ع، توطئه را يك توهم نمي دانس��تيد 
و به ج��اي خوش��بيني، بدبين��ي را لحاظ 
مي كرديد، برجام به راحتي نمي شكست يا 

دست كم چنين متضرر نمي شديم.
    محمد رضا:

  كم��ر برج��ام زم��ان  اوبام��اي م��ؤدب با 
تحريم هاي  كاتسا و  ايسا شكست نه زمان 

 ترامپ مزاحم. حواستان هست؟!
    صادق حق سا:

روحاني: »از بس )برجام( ب��زرگ بود دنيا 
توطئه كرد تا كمر برجام را بشكند...« شما 
كه زبان دنيا رو بلد بوديد باهاشون صحبت 

مي كرديد تا اين كار رو نكنن.

    تصویر منتخب

اولين نشانه تمدن در يك فرهنگ
كان��ال تلگرامي »درم��ان تحليلي« به اش��تراك گذاش��ت: 
دانش��جويي يك ب��ار از »م��ارگارت ميد« جامعه ش��ناس و 
انسان شناس )آنتروپولوژيس��ت( امريكايي پرسيد وي اولين 

نشانه تمدن در يك فرهنگ را چه مي داند؟
دانش��جو انتظار داش��ت كه انسان ش��ناس در م��ورد قالب، 
كاس��ه هاي س��فالي يا سنگ تراش��ي صحبت كند، اما خير. 
مارگارت ميد گفت اولين نشانه تمدن در يك فرهنگ باستاني 
شواهد وجود فردي است كه استخوان ران )فمور( وي شكسته 
ولي بعد بهبود يافته اس��ت. ميد توضيح داد كه در دنياي حيوانات، در ساير پستانداران، اگر 
پاي خود را بشكنيد مي ميريد. نمي توانيد از خطر فرار كنيد. اگر براي نوشيدن آب به رودخانه 
برويد يا به دنبال غذا برويد شما براي ش��كارچيان گوشت تازه مي شويد. هيچ حيواني از ران 
شكسته آن قدر زنده نمي ماند كه استخوانش بهبود يابد. استخوان ران شكسته و بهبود يافته 
ثابت مي كند كه كسي زماني را براي ماندن در كنار آن كه افتاده بوده گذاشته، جراحت را التيام 
بخشيده و فرد را در امان نگه  داشته و از او مراقبت كرده تا بهبود يابد. ميد توضيح داد: »كمك 

به كسي در رفع سختي هايش نقطه شروع تمدن است.«

چرا خبر سازماني، خبر مرده است؟
كانال تلگرامي »ماهنامه مديريت ارتباطات« بخشي از مقاله 
مرحوم استاد حسين قندي با عنوان »خبر سازماني، خبر مرده 
است« را به اشتراك گذاشت. در اين بخش ها مي خوانيم: يكي 
از كاركردهاي خبر يا گزارش در هر حوزه اي از اطالع رساني، 
به تصوير كشيدن چالش هاي پيش روست و هر خبر يا گزارشي 
زماني مهم، تأثيرگذار و جريان ساز مي شود كه اين چالش ها در 
آن به مخاطبان منتقل شود. اگر چالش ها از بين بروند و توليد 
خبر در انحصار روابط عمومي سازمان ها باشد، خبر ماهيت و 
پويايي خود را از دس��ت مي ده��د. چنين خب��ري، يك »خبر مرده« اس��ت ك��ه نه تنها به 
روزنامه نگاري و فعاليت رسانه اي آسيب مي زند، كه براي صاحبان خبر هم نتايج منفي به دنبال 
دارد. آنچه در ماهيت اخبار مهم و ضروري به نظر مي رس��د، بازتاب ماهيت عملياتي خبر در 

رسانه هاست كه در نهايت به درستي خبر در نزد مردم منجر خواهد شد.

 شكست هاي بي سابقه ترامپ 
و جمهوري خواهان!

اميرعلي ابوالفتح در كانال تلگرامي خود نوشت: دونالد ترامپ 
در حالي در نشس��ت محافظه كاران امريكا گفت »شايد براي 
سومين بار آنها )دموكرات ها( را شكست دادم« كه طي چهار 

سال رياست جمهوري، سه شكست را تجربه كرد:
- شكست در حفظ اكثريت مجلس نمايندگان در انتخابات 2۰۱8

- شكست در حفظ اكثريت سنا در انتخابات 2۰2۰
- شكست در حفظ رياست جمهوري در انتخابات 2۰2۰

از دهه ۱93۰ و بعد از هربرت هوور، هيچ گاه جمهوري خواهان 
در يك انتخابات همچون انتخابات 2۰2۰ همزمان، رياست جمهوري و اكثريت هر دو مجلس 

نمايندگان و سنا را از دست نداده بودند.

7 بطن برجام؛ ُمكاشفه پشت ُمكاشفه!
محمد ايماني در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: اولش فكر كرديم برجام طبق 
ارزياب��ي طايفه اعت��دال و اصالحات از 
جمله آقاي روحاني، قرار اس��ت ما را با 
»جامعه جهاني« آش��تي دهد و رفيق 
كند. امريكا كه از برجام خارج شد، طبق 
نظ��ر همين حض��رات، تص��ور كرديم 

»كدخدا« از برجام خارج شده؛ همان كه »بستن با او آسان تر است!«
اما آقاي روحاني كه گفت »شر يك مزاحم از سر برجام كم شد«، شنگول شديم و گفتيم گور باباي 
كدخدا، كدخدا كيه؟! تازه آن روز، از يك دستاورد ديگر برجام باخبر شديم؛ باز هم به قول همين 
طايفه »اصالحات و اعتدال«، فهميديم »برجام بين اروپا و امريكا، شكاف و اختالف انداخته!« 
چطور؟ اين طور كه امريكا از برجام بيرون رفت اما اروپا در برجام ماند و خانم موگريني هم از آقاي 
روحاني تضمين گرفت كه او هم به تعهداتش در برجام متعهد بماند. ما و اروپا مانديم در برجام، 
و امريكا منزوي شد. كاپ اخالق را هم دادند به آقاي روحاني. اما امروز دچار يك مكاشفه و فهم 
و دريافت تازه از برجام هفت بطني شده ايم. كدام مكاشفه؟ همين كه آقاي روحاني امروز گفت 
»برجام از بس بزرگ بود، دنيا توطئه كرد تا كمرش را بشكند«. نگرفتيد چي شد! همان برجامي كه 
دروازه هاي جامعه جهاني را به روي ما گشود و ما و آنها را با هم آشتي داد، ]اگر يه جور ديگه بهش 
نيگا كنين![ از بس كه بزرگ بود، موجب شد جامعه جهاني عليه آن توطئه كند! ... فكر مي كنم هنوز 

هم عمق مطلب را نگرفته باشيد، بس كه بزرگ و عميق است!

 انتخابات و نقش آفريني 
در عصر فضاي مجازي

فاطمه كريمي دردشتي نوشت: با پيش��رفت فناوري و شيوع 
ويروس كرونا، فضاي مجازي در زندگي بش��ر نقش به سزايي 
يافته و مردم به فضاي مجازي بيشتر سوق داده شده اند. در واقع، 
مي توان اين دوران را عصر زيست مجازي ناميد؛ عصري كه همه 

ابعاد زندگي انسان معاصر را تحت تأثير قرار داده است.
پلتفرم ها به منزله زيرساخت، بستر را براي اجرا و ارائه محتوا 
از طريق نرم افزارها فراهم مي كنند و س��بب ش��كل گيري و 
پياده س��ازي مأموريت هاي متعدد رس��انه اي و ارتباطي در 
عرصه فضاي مجازي مي ش��وند. از ويژگي هاي اين عرصه مي توان شبكه اي شدن، هوشمند 
شدن، تعاملي شدن، خدماتي شدن، فشردگي زماني و مكاني، همگرايي ابزارها و برخطي دائم 
را برشمرد. شروع به فعاليت رس��انه هاي اجتماعي نظير توئيتر، تلگرام و اينستاگرام در كنار 
رسانه هاي جمعي مانند تلويزيون، پايگاه هاي خبري و نشريات در ميزان كنترل و هدايت افكار 
عمومي مؤثر واقع شده است. ارتباط تعاملي و مشاركتي مخاطب با رسانه هاي اجتماعي، توليد 
و انتشار محتوا از سوي كاربر برخي از تفاوت هاي اين رسانه ها با رسانه هاي جمعي سنتي به 
شمار مي آيند. ضمن آنكه پيام رساني مانند تلگرام، پلتفرمي است كه براي ابزارهاي ديگري 

مانند ربات ها امكان فعاليت بر بستر خود را مي دهد.
در اين راستا، توجه به فرصت ها و تهديدهاي اين عرصه حائز اهميت خواهد بود؛ از اين رو در 
مناسبات حساس جامعه از جمله انتخابات، ظرفيت هاي فضاي مجازي و رسانه هاي اجتماعي 

كه در جهت تأثير بر افكار عمومي استفاده مي شوند، اهميت مضاعف خواهند داشت.
تبديل تهديدات اين رسانه ها به فرصت در ايام انتخابات با نقش آفريني جبهه انقالب در فضاي 
مجازي امكان پذير و مورد انتظار است. رسانه هاي معاند در مرحله اول با هدف حضور حداقلي 
مردم در پاي صندوق هاي رأي به وسيله س��ياه نمايي و ايجاد حس نااميدي در افكار عمومي 
سعي بر القاي نارضايتي در جامعه دارند و در مرحله دوم با تكنيك هاي عمليات رواني از جمله 
برچس��ب زني، تحريف براي تكذيب، تحريك عواطف و احساسات، شدت و اغراق، حركت از 
پله دوم و پارادوكسيكال س��عي در تخريب كانديداي اصلح و هدايت افكار عمومي به سمت 

كانديداهاي ناكارآمد و غرب زده دارند.
با توجه به اينكه فضاي مجازي، شكل بسط يافته فضاي حقيقي است كه تعامالت ميان مردم 
را شبكه اي كرده و مرزهاي زماني و مكاني را درنورديده و امكان تأمين نيازهاي محتوايي را 
در اين بستر فراهم آورده اس��ت، جبهه انقالب مي تواند در ايام انتخابات در فضاي مجازي با 
شبكه س��ازي، وحدت كلمه و برنامه ريزي مدون از جمله تأثير حضور مردم در تأمين امنيت 
ملي، ارائه معيارهاي انتخاب كانديداي اصلح و تأكيد بر كارآمدي آن با ارجاع به كارنامه عملي 
و تجربه هاي پيش��ين، نقش آفريني كند. البته اين نقش آفريني بايد به دور از ش��عارزدگي و 

حزب گرايي و با گفتمان سازي تكليف محوري صورت گيرد.
اين گفتمان با لحاظ حق رأي براي افراد جامعه، تأثير هر رأي را در تعيين سرنوشت و سعادت 
دنيا و آخرت فرد و جامعه مورد توجه قرار مي دهد و حضور حداكثري مردم و انتخاب شايسته 
آنان را به منزله تكليفي الهي و مس��ئوليتي ملي و اجتماعي داراي تبعات مثبت و منفي قابل 
توجه قلمداد مي كند. كاربرمحور بودن فضاي مجازي، امكان اين گفتمان سازي را با استفاده 

از فرصت شبكه سازي در آن فراهم مي كند. 

 طنز تلخ روزگار ما 
همچنان حقوق بشر است

محمدمهدي ملكي در توئيتي نوش��ت: گوترش دبيركل سازمان ملل 
گفته هر ۱۰ دقيقه يك كودك يمني جونش رو از دس��ت ميده! آقاي 
دبيركل گفته ما به كمك هاي بشردوستانه در يمن به ارزش 3/5 ميليارد 
دالر در سال2۰2۱ نياز داريم... و اين قبيل ابراز نگراني ها! داستانيه كه 

شش ساله ادامه داره و طنز تلخ روزگار ما همچنان حقوق بشرِ .

 ماجراي انجام تكليف درسي فرزند
 رهبر انقالب روي كاغذ پاكت ميوه

كانال تلگرامي »نگار )روايت حقيقت(« با انتشار تصوير فوق و به روايت 
آقاي سادات اعاليي، معلم دبس��تان علوي تهران، نوشتند: در مدرسه اي 
كه آقاي ميثم خامنه اي- فرزند رهبر انقالب - درس مي خواندند، معلم 
از دانش آموزان مي خواهد كه مقوايي براي درس رياضي تهيه كنند و اين 
رسمي كه در تصوير مي بينيد را روي آن ترسيم كنند و به مدرسه بياورند. 
ايام جنگ بود و كمبود اقالم؛ مقوا هم به راحتي پيدا نمي شد. بنابراين آقاي 
خامنه اي-رئيس  جمهور وقت- يك پاكت مقواي��ي كه آن زمان به جاي 
كيسه نايلوني براي خريد ميوه و اقالم استفاده مي شد را باز مي كنند و براي 
انجام رسم به فرزندشان مي دهند و اين جمله را خطاب به معلم روي آن 
مقوا مي نويسند: »آقاي آموزگار محترم! مقوا نداشتيم، من به ميثم و ديگر 
بچه ها گفته  ام از اين كاغذها كه بايد دور ريخته مي شد استفاده كنند. لطفاً 

مؤاخذه نكنيد. بلكه تشويق هم بفرماييد. سيدعلي خامنه اي«

 تحريم رفع نمي شود 
اما خنثي مي شود

يكي از فعاالن شبكه توئيتر با نام كاربري »B. Behnam« توئيت كرد: 
تحريم ها رفع نخواهد شد اما مي تواند خنثي شود و با وجود برقرار بودن 
كارآيي نداشته باشند. ايجاد اين شرايط ميسر است. اگر دنيا باور كند 
ادامه تحريم هاي ايران براي آنها هزينه هاي خطرناكي ايجاد خواهد كرد 
مسير تحريم ها تغيير خواهد كرد. اقتصاد جهان نبايد با تحريم هاي ايران 

ثبات و آرامش داشته باشد.

غالمرضا مصدق در كانال تلگرامي »اخبار 
اس��تراتژيك« از تغيير اس��تراتژي امريكا 
براي جلوگيري از افول نوشت. چكيده اي 
از يادداش��ت او را بخوانيد: از فحواي كالم 
جو بايدن و نوع انتخاب همكاران ارشدش 
چنين برمي آيد كه در تعامل با دنياي خارج 
رويه اي كامالً متضاد با رويه ترامپ در پيش 
خواهد گرفت... اين تغيير رويه از باب اعتقاد 
قلبي به حقوق بشر و انس��اني كردن رفتار 
امريكا با مردم دنيا نيس��ت، بلكه امريكا به 
اقتضاي شرايط جديد براي حفظ هژموني 
خود مجبور به تغيير رويه اس��ت. به عنوان 
مثال، برخالف تصور م��ا از تجارت فروش 
اس��لحه امريكا، كل صادرات اس��لحه اين 
كشور در سال 2۰۱9 فقط 55 ميليارد دالر 
بوده است. براي درك بهتر اين عدد خوب 
است بدانيم كل توليد اسلحه در 25 شركت 
بزرگ اسلحه سازي دنيا در همين سال 3۶۰ 
ميليارد دالر بوده است. اين نكته نبايد ناديده 
گرفته شود كه بزرگ ترين توليدكنندگان 
سالح خود بزرگ ترين مشتريان سالح هاي 
توليدي خود هستند، بنابراين تفاوت زيادي 
بين توليد و صادرات اسلحه وجود دارد. در 
مقابل صادرات 55 ميليارد دالري س��االنه 
اس��لحه كه كلي بدنامي و نگاه منفي براي 
امريكا ب��ه بار مي آورد، ش��ركت هايي مثل 
اپل، آمازون، گوگل، ميكروس��افت، توئيتر 
و... وجود دارند ك��ه هر يك به تنهايي چند 
برابر كل تجارت اس��لحه براي اقتصاد ملي 
اين كشور ارزش افزوده ايجاد مي كنند. در 
حال حاضر هفت شركت از ۱۰ شركت برتر 
دنيا شركت هايي از جنس اپل و فيس بوك 
هستند به عنوان مثال پروژه اينترنت جهاني 
استارلينك ايالن ماسك كارآفرين بزرگ 
امريكايي در حال فرستادن صدها ماهواره 
به فضا براي پوش��ش كل كره زمين جهت 

تأمين اينترنت نامحدود و پرسرعت براي 
كل دنياس��ت كه تا سه س��ال ديگر كامل 
مي شود. اگر با فرض بس��يار بدبينانه فقط 
يك ميليارد نفر از 8 ميليارد جمعيت دنيا 
مشترك اين شبكه شوند و ساالنه هر كدام 
فقط 3۰۰ دالر حق اشتراك پرداخت كنند، 
اين ش��ركت به تنهايي 3۰۰ ميليارد دالر، 
معادل ۶ برابر كل صادرات س��االنه اسلحه 
امريكا براي اقتصاد ملي اين كش��ور درآمد 
خواهد داش��ت.  امريكا مي توان��د با قدرت 
سياسي، فرهنگي و هنري خود اين خدمات 
و كاالها را به عنوان ابزارهايي كه بسترساز 
دموكراس��ي و رعايت حقوق بشر هستند 
به دنيا بفروش��د و با يك تير همزمان چند 
نشانه را بزند. اوالً با س��رمايه گذاري كم در 
اي��ن تكنولوژي ها كه در آنها دس��ت باال را 
دارد درآمدهاي نجومي كس��ب كند، ثانياً 
به وسيله شركت هاي مثل گوگل، فيس بوك، 
توئيتر و... بي نياز از س��ازمان هاي عريض و 
طويل، پرهزينه و بدنام اطالعاتي با جزئيات 
اطالعات عملكرد و گرايشات همه مردم دنيا 
را به دست بياورد و در جهت منافع و حفظ 
هژموني خود استفاده كند، ثالثاً گسترش 
اين نوع فعاليت ها برخالف اسلحه فروشي و 
ايجاد پايگاه نظامي در دنيا براي امريكا نه تنها 
بدنامي و نگاه منفي به وجود نمي آورد بلكه 
مقبوليت و مشروعيت هم كسب مي كند، 
رابعاً برخالف جنگ س��رد كه با مس��ابقه 
تسليحاتي رقيب وقت خود اتحاد شوروي 
را زمين زد، االن براي بردن رقيب فعلي به 
گوشه رينگ يعني چين كه متكي به فروش 
اقالمي مثل ف��والد، س��ايل الكترونيكي و 
خودرو است از اين ابزار كه فعالً در دسترس 
حريف نيست بهره ببرد. اگر امريكا چنين 
استراتژي ای اتخاذ كند، نحوه مواجهه ما با 

امريكاي جديد چه خواهد بود؟

 تغيير استراتژي امريكاي رو به افول 
از اسلحه فروشي به IT فروشي

محمد رستم پور بر اساس برنامه »هشتگ« 
از راديو گفت وگو نوش��ت: پدي��ده فومو يا 
 »ترس از دست دادن تجربه زيسته ديگران«

 )fear of missing out( پدي��ده نويني 
است كه از سال 2۰۱3 و همزمان با كلماتي 
همچون »سلفي« و »ايموجي« وارد ادبيات 
مربوط به مسائل حوزه اينترنت شده است. 
اين مفه��وم تاكن��ون موض��وع حوزه هاي 
روانشناس��ي، ارتباطات، تبليغ��ات و علوم 
تربيتي مقاالت و پژوهش هاي پرشماري بوده 
اما به صورت مشخص در حوزه علوم سياسي 
يا جامعه شناسي سياس��ي، كمتر سهمي 
داشته است. فومو در اصطالح به پديده اي 
گفته مي شود كه فرد به خاطر ترس يا هراس 
از از دست دادن تجربه، واقعه يا خبري كه در 
شبكه هاي اجتماعي يا در همه محيط هاي 
مرتبط با جهان كوچك شده اش رخ مي دهد، 
مرتباً گوشي خود را چك مي كند و لحظه اي 
آن را از خود ج��دا نمي كند. در نتيجه، بايد 
گفت اعتياد اينترنتي، با فومو تفاوت دارد و 
تنها پيش درآمد يا الزمه آن است. فومو به 
صورت ويژه در حوزه ارتباطات سياسي كه 
متش��كل از موضوعاتي همچون رأي دهي، 
تعامل و مشاركت سياس��ي است، تعريف 
مي ش��ود. ميل به در جريان گرفتن از همه 
اتفاقات و رخدادها، ميل به تجسس را افزايش 
مي دهد و به دليل تش��ديد مقايس��ه ميان 
وضع خود و نماي ارائه شده يك نوع انزواي 
اجتماعي را به دنبال دارد. در نتيجه اين ميل 
و انزوا، ميل به افشاگري نيز تشديد مي يابد و 
شكلي از نارضايتي مطلق در وجود فرد متولد 
مي شود. در چنين وضعي، فرد به هيچ چيز 
و هيچ كس راضي نمي شود. فومو را حسرت 
از پيش برنامه ريزي ش��ده و س��رخوردگي 
پيش بيني شده تعريف مي كنند. در نتيجه 
اين محروميت و فش��ار رواني، با بي عملي 

همراه است و ممكن است فرد را به كارهاي 
محيرالعقول وادار كند تا او از »مصرف كننده 
خبر« به »توليدكننده خبر« تبديل شود. با 
اين نگاه، سومين نتيجه اجتماعي فومو پس از 
»ميل به تجسس« و »گرايش به افشاگري«، 
»راديكاليسم« است. مثل حمله تروريستي 

به دو مسجد در نيوزيلند در مارس 2۰۱9.
مبتال به فومو سه شكل رويكرد با سيستم 
سياس��ي دارد: در حالت ثبات سياسي، به 
سيستم اعتماد ندارد. در حالت پيشابحران 
جامعه از نظر سياسي، وفاداري سياسي او 
شكننده مي شود و در حالت بحران سياسي، 
او به هيچ روي آشتي نمي پذيرد. در نتيجه 
بايد گفت فومو امكان جلب اعتماد سياسي 
را كم مي كند و آش��تي سياس��ي را محال 
مي س��ازد. اعتياد اينترنتي، جامعه توده اي 
مي سازد و فومو يك جامعه آنارشيستي كه 
هيچ چيز رضايت او را جلب نمي كند. فومو 
چه زماني از بين مي ب��رد؟ زماني كه منافع 
سياسي و تجاري اش از بين برد. بر اساس يك 
پيمايش، ۶۰ درصد كساني كه به يك خريد 
برآمده از يك موج اينترنتي دس��ت زده اند، 
هيچ نيازي به آن جنس يا كاال نداشته اند. تا 
زماني كه »خبرسازي« و »مشغول سازي« در 
وجه سياسي و »مصرف گرايي« و »اشتهاي 
خريد« در وجه تجاري پايدار باش��د، سكه 
فومو رونق خواهد داشت. سيستم سياسي 
بايد به جاي »ترس از دست دادن« اطمينان 
اينكه خبري نيست، بنشاند. اين اطمينان 
به صورت اساسي با اقناع گره خورده. نبايد 
پرونده هاي نيمه بسته را رها كرد و ابهامات 
ذهني را بي پاسخ گذاشت. عالوه بر اين، بايد 
به تدريج در درمان توجه داشت و تفريحات 
كوتاه مدت مشابه با پاداش هاي ذهني اي كه 
كاربر از حضور مستمر در سيستم مي گيرد، 

تعريف كرد. 

 پيامدهاي سياسي 
و اثرات حكمراني پديده »فومو«
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