
هوشمصنوعيومعضلزبالهها
به گزارش كانال تلگرامي عرصه هاي ارتباطي، يك گروه متشكل از شركت ها 
و دانشگاه هاي ژاپني با استفاده از هوش مصنوعي براي تجزيه و تحليل تصاوير 
هوايي گرفته شده توسط يك پهپاد، روش جديدي را براي شناسايي محل هاي 
تجمع زباله هاي پالستيكي آزمايش كرده است.  تيمي متشكل از شش شركت 
نوپاي توليد كننده پهپ��اد و هوش مصنوعي همراه با دانش��گاه ريوكيوس و 
دانشگاه ناگاساكي اين آزمايش را روز جمعه در ساحل شهر تسوشيما در استان 
ناگاساكي در جنوب غرب ژاپن انجام دادند. اين آزمايش بخشي از پروژه اي 
است كه بنياد نيپون براي حل معضل آلودگي دريايي شروع كرده است. در اين 
آزمايش، يك پهپاد حامل دوربين، در ارتفاع حدود ۲۰ متري در مسيري تقريباً 
۲۰۰ متر در طول اين ساحل پرواز كرد. تصاوير گرفته شده توسط اين پهپاد 
بالفاصله به توكيو ارسال و با استفاده از هوش مصنوعي تجزيه و تحليل شدند.  
گروه ياد شده مي گويد اين آزمايش ثابت كرد كه هوش مصنوعي مي تواند انواع 
مختلف زباله را با دقت بسيار بااليي شناسايي كرده و حجم زباله هاي پالستيكي 

پراكنده در ساحل را در مدت زمان كوتاهي محاسبه كند. 

»منوتو«تاريخراشهيدميكند
حجت االسالم دكتر رسول جعفريان، استاد دانشگاه تهران و پژوهشگر 
تاريخ، در كانال تلگرامي خود با اشاره به مس��تندي كه به تازگي شبكه 
سلطنت طلب »من وتو« درباره سفر محمد رضا پهلوي به آلمان ساخته 
است، طي يادداشتي با عنوان »ش��هيد شدن علم تاريخ« نوشت: »امروز 
متن خوبي از آقاي صالح الدين خديو در باره گزارش من و تو از تاريخ دوره 
پهلوي و اين بار در باره سفر شاه به آلمان ديدم. عالي بود. خالصه اش اين 
بود كه اين سفر بسيار بد را چنان عالي جلوه داده و تحريف كرده كه واقعاً 
اسباب شگفتي اس��ت. آخرش هم اين نكته را نوشته است: در پايان بايد 
گفت جسارت و ريسك شبكه من وتو، در بازگويي وارونه يكي از بدنام ترين 
سفرهاي خارجي شاه و روايت آن به عنوان حديث محبوبيت و مقبوليت 
وي، بيانگر خأل ناشي از فقدان يك جريان تاريخ نگاري مستند و بي طرفانه 
و سردمداري ديدگاه هاي سپيد و سياه در اين زمينه است. امري كه دستكم 

براي نسل هاي پس از انقالب موجب امتناع تاريخ انديشي شده است. «
جعفريان همچنين نوشته است: »ارزيابي ايشان]آقاي صالح الدين خديو[ 
را از تاريخ نويسي مربوط به دوره پهلوي در سال هاي پس از انقالب به مقدار 
زيادي درست مي دانم. مدتي قبل، روزنامه اعتماد از من پرسيد كه چرا 
برخي از كتاب هاي تاريخي، هيچ توجهي را جلب نمي كند، آما برخي از 
آثار نويسندگاني مانند آقاي آبراهاميان حتي به عنوان متن هاي امتحاني 
براي دوره هاي ارشد و دكتري معرفي مي شود. من آنجا توضيحاتي دادم 
و گفتم كه مشكل سر نگاشته هاي متعصبانه اس��ت كه كاري به كشف 
حقيقت ندارند و از هر ش��اهد ريز و درش��تي براي نابود ك��ردن ديگران 
استفاده مي كنند.  اين استاد دانشگاه همچنين توضيح داده است: »يك 
مشكل ديگر، مسائل سياسي جاري روز و كار سياسي شبكه ها و استفاده 
از آن اس��ت، مردم به داليلي روزگار سختي را مي گذرانند و راه حل ساده 
اين است كه فكر كنند، روزگاري همه چيز آنها گل و بلبل بوده و حاال از 
دست رفته است. طبيعي است كه برخي از تحقيقات در داخل و خارج، با 
حمايت هاي مالي دنبال مي شود و انگيزه هاي سياسي دارد. تحقيقي كه با 
اين پشتوانه هاي مالي دنبال شود، طبعاً بدون اعتبار است و تا وقتي كه زور 
تبليغ پشت آنهاست  و توزيع مي شود اثر مي گذارد. البته برخي همين را 
مي خواهند، كاري هم به شفافيت ندارند. در واقع تاريخ سازي مي كنند، نه 

تاريخ خواني و تاريخ داني. «
او در پايان با انتقاد از تاريخ نويسي هاي ضعيف نوشته است: »اگر به وضع 
مطلوبي در تاريخ نگاري نرس��يم، به تدريج اوضاع در باره قضاوت هاي 
تاريخي مربوط به گذشته از اين هم كه است، بدتر مي شود، زيرا مخالفان 
هم امروزه، با روش هاي بسيار متفاوتي در اين زمينه فعال شده اند و رقابت 

جدي تر شده است. «

   عطااهلل مهاجراني:
جمش��يد ش��ارمهد وقتي در امريكا بود و 
 FBI گمان مي كرد دفترش در طبقه ششم
است. مسئوليت انفجار حسينيه شيراز را به 
صراحت بر عهده گرفت. در حادثه حسينيه 
شيراز ١٤ نفر از جمله چند كودك كشته 
شدند. بديهي است تلويزيون هاي فارسي 
وابس��ته به ش��بكه هاي امنيتي پريشان 

خاطرند. همكارشان دستگير شده است. 
   عليرضا جوانمرد:

ن��ه روح الش��يطان زم در فرانس��ه امنيت 
داشت، نه جمشيد شارمهد در امريكا. دوران 
مصونيت مزدوراني كه نون در خون مردم 
ايران مي زنن گذشت. بقيه جيره خورهاي 
ش��يطان بزرگ منتظر باش��ند، توري كه 
سربازان گمنام امام زمان پهن كردند، اونا 

رو هم گرفتار خواهد كرد. 
   ياسر:

دستگيري س��ركرده گروهك تروريستي 
تندر بعد از گذش��ت ١۲س��ال از جنايت 

تروريستي در حسينيه سيدالشهدا شيراز 
حاوي يك پيام مهمه و اون اينكه: ما پيگير 
خون هاي به ناحق ريخته شده عزيزانمون 
هستيم و تا انتقام نگيريم دست از تعقيب 
جانيان برنمي داريم. حاال ترامپ و قاتالن 

حاج قاسم حساب كار دستشون بياد... 
   كيان مهزاد:

جنايتكارهايي كه پ��ول از امريكا دريافت 
می كنند و با خطي كه از كاخ سفيد و موساد 
مي گيرند عليه ملت ايران مبارزه مي كنند، 
فعال مدني نيستند؛ اگر سربازهاي جنگ 
سخت به خاك ايران تجاوز مي كنند، اينها 
سربازهاي جنگ رس��انه اي هستند كه به 
ذهن و فكر ملت ايران حمله مي كنند. بماند 
كه امثال مهرشاد هم سرباز جنگ سخت 

عليه ملت ايرانه و هم جنگ نرم. 
   كاربري با نام »حاج فيدل«:

به روح اهلل زم گفتن پاشو بيا عراق آيت  اهلل 
سيس��تاني مي خواد بهت دالر بده شبكه 
تلويزيوني بزني. احتماالً به اين يارو جمشيد 

شارمهد گفتن بيا تركيه اردوغان سفارش 
بمب گذاري داره. 

   سيدپويان حسين پور:
ضدانق��الب هن��وز در ش��وك ناش��ي از 
دس��تگيري روح اهلل زم بود كه جمش��يد 
شارمهد هم در امريكا دستگير و به داخل 
كشور منتقل شد. معناي اقتدار اطالعاتي 
ايران را بيش از ما، دش��منان خارج نشين 
انقالب بيش��تر و دقيق تر درك مي كنند. 
براندازي نظام مقدس جمهوري اس��المي 

ايران، خواب آشفته اي بيش نيست!
   اسماعيل حشمتي:

روش��نفكرنمايان تاريك فك��ر به زودي 
خواهند گفت: جمشيد شارمهد را اعدام 
نكنيد؛ چراك��ه او براي غم ن��ان و معاش 
مردم آدم ميكشته؛ هيهات از اين جاهليت 

مدرن!
   علي همتي:

جمشيد مهرشاد ١۶سال پيش قرار بود در 
عرض يك سال نظام رو براندازي كنه، اما 

حاال چند روز ديگه توي تلويزيون به غلط 
كردن ميفته. اينم يه زنگ خطر ديگه واسه 
اپوزيسيون. يه روزم ممكنه صبح بلند شين 
و خبر دستگيري شازده رو بشنويد. اين تازه 

شروع ماجراست. 
   كاربري با نام »آرتور«:

تروريست هاي جاني خارج نشين كه قاتل 
مردم ايران بودند و رسانه داشتند يكي يكي 
دس��تگير مي ش��وند، به اميد دستگيري 
تروريس��ت هاي اقتص��ادي داخلي كه در 

گلوگاه هاي اقتصاد ريشه دوانده اند. 
   محمد جواد رمضاني:

جمشيد شارمهد رو كه خودش مسئوليت 
انفجار حس��ينيه سيدالشهدا ش��يراز رو 
برعهده گرفته ، دستگير كردند بعد دخترش 
تو مصاحبه با بي بي س��ي ميگه بابام حتي 
مورچه و عنكبوت رو نمي كشت چه برسه 
به آدم! بي بي س��ي روزاي سختي رو براي 
توجيه جنايت همكاراش طي ميكنه، مثل 

دروازباني كه تيم مقابل روش خيمه زده!
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هيچ جاي جهان براي دشمنان ملت امن نيست
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به دستگيري »جمشيد شارمهد« سركرده گروهك تروريستي تندر

وزارت اطالعات در هفته اي كه گذشت طي اطالعيه اي اعالم كرد: »جمشيد شارمهد« 
سركرده گروه تروريستي تندر كه از امريكا عمليات مسلحانه و خرابكارانه را در ايران 
هدايت مي كرد، در پي عملياتي پيچيده اكنون در دستان قدرتمند سربازان گمنام امام 
زمان)عج( قرار دارد. مطابق اطالعات منتشر ش�ده گروهك تروريستي تندر در سال 
۱۳۸۳ توسط فردي به نام »فتح اهلل منوچهري« ملقب به »فرود فوالدوند« تشكيل شد. 
اين فرد هدف خود را از تشكيل اين گروهك، براندازي نظام جمهوري اسالمي ظرف مدت 
يك سال اعالم كرد. پس از ناپديد شدن »فرود فوالدوند« فرد ديگري به نام »جمشيد 

شارمهد« به عنوان مسئول اين گروهك معرفي گرديد. اين گروهك تروريستي به طور 
مستقيم مسئوليت چندين عمليات تروريستي را در ايران برعهده گرفته است از اين 
جمله مي توان به عمليات انفجار در حسينيه سيدالشهدا ش�يراز اشاره كرد. كاربران 
شبكه هاي اجتماعي با شنيدن اين خبر ضمن تقدير از سربازان گمنام امام زمان)عج( 
ابراز رضايت و شادماني كردند. آنها تأكيد كردند، اين دستگيري نشان مي دهد جمهوري 
اس�المي پيگير خون هاي به ناحق ريخته ش�ده اس�ت و نمي گذارد جانيان با پول هاي 
امريكايي نان در خون ملت ايران بزنند. در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

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.

تنهاانسانپشهبهدنياميآيد
تاعقابشود!

عالمه محمد تقي جعفري )ره(:
در دنيا هيچ حيواني پشه آفريده نمي شود تا بعدها در هوا عقاب، 
در دريا نهنگ و در خشكي شير شود، جز انسان! براي تصديق اين 
تشبيه ادبي، كافي است در تاريخ شخصيت هاي بزرگ و چشمگير، 
مقداري مطالعه داشته باشيم. شخصيت ها، پس از چشم گشودن به 
دنيا، چنان ناتوان و ضعيف بودند كه حتي قدرت راندن يك مگس از 
صورتشان را نداشته اند، ولي ديري نگذشت كه كشورها را زير سلطه 
درآوردند و سير نش��دند؛ ميليون ها انسان را كشتند و بي خانمان 
كردند و آهي هم نكش��يدند؛ همه س��اليان عمر را با دروغ و تزوير 
گذرانده و متأثر نشدند؛ در برابر احكام عقل و نداهاي وجدان و داد و 
فريادهاي ملكوتي پيامبران الهي و حكماي راستين مقاومت كرده، 
حتي يك حرف نيز از آنها نپذيرفتند. اين است دگرگوني بي نهايت 
در سراشيبي سقوط و تباهي ها. در مقابل اين دگرگوني، در انسان ها 
تحوالتي تكاملي نيز مشاهده مي كنيم، چنان كه اگر زمين و آسمان 
و آنچه را كه در ميان آن دو اس��ت، به او مي دادند تا از روي س��تم، 
پوست جوي را از دهان مورچه اي بگيرد، امتناع مي ورزيد و اگر پرده 
از روي واقعيات برداشته مي شد، بر يقين او افزوده نمي گشت؛ ارزش 
زمامداري و سروري بر تمام دنيا را كمتر از بند لنگه كفشش مي ديد، 
جز اينكه عدالت بورزد و حقي را احقاق و باطلي را نابود سازد. آري، 

اين چنين بود اميرالمؤمنين علي  بن ابيطالب)ع(. 
منبع: كان��ال تلگرامي »عالم��ه جعفري« به اس��تناد جلد ١3 

مجموعه آثار؛ صفحه ۲۰۷

   سبوي دوست

مجيد يونس��يان، در كانال تلگرامي »مطالعات 
امريكا« نوشت: طليعه هاي جنگ سرد ديگري در 
حال نمايان شدن است. مايك پمپئو، وزيرخارجه 
امريكا، در اظهاراتي ك��ه در پي تنش هاي اخير 
ميان پكن و واش��نگتن ش��كل گرفته، چين را 
يك دشمن ايدئولوژيك تصوير كرد و كمونيسم 
چيني و تقابل آن با دنياي آزاد را بار ديگر به عنوان 
چالش پيش روي روابط بين الملل ناميد. چنين 
اظهاراتي را مي توان اوج گيري روندي دانست كه 
مي تواند جهان را بار ديگر به دو اردوگاه متخاصم 

تبديل كند، جاي تأمل است. 
 به خصوص اينكه ايران به عنوان كشوري كه 
موقعيت ژئواستراتژيك آن در روابط بين الملل 
قابل چشم پوشي نيس��ت، اكنون در شرايط 
حساسي در انتخاب راهبرد سياست خارجي 
است و اين مي تواند دورنماي تحوالت سياسي 

و اقتصادي ايران را كامالً دگرگون كند.
ش��ايد اكنون خيلي زود باش��د كه بخواهيم 
دورنماي جهان را با الگوي جنگ سرد ترسيم 
كنيم، اما برخي اتفاقات و مؤلفه هاي سياسي و 
اقتصادي، ظهور و بروز شكل نويني از جنگ 
سرد و تبديل جهان به دو اردوگاه متخاصم را 

محتمل جلوه مي دهد.
۱- كرونا و اثرات راهبردي

كرونا اقتصاد امريكا را كوچك و ميزان بدهي 
خارجي اين كشور را افزايش داده است. اقتصاد 

امريكا، دو چرخه بزرگ گردش مالي دارد:
اول، فناوري هاي پيش��رفته اس��ت كه متأثر 
از رقبايي چ��ون اروپا، چين و ژاپن به ش��دت 
چالش زاست؛ هم در هزينه هاي رقابت و هم 

اثرگذاري مطمئن مالي. 

دوم، صنايع نظامي است كه امريكا همچنان 
بي رقيب اس��ت. امريكا و اقتصاد آن به شدت 
وابسته به اين صنعت اس��ت. بازارهاي سنتي 
فروش تسليحات امريكا تقريباً اشباع شده است 
و امريكا بايد دنبال بازارهاي مطمئن تري باشد. 
اين دو موضوع امريكا را به اين س��مت سوق 
مي دهد كه فضاي جنگ س��رد راه مطمئني 

براي حل احتمالي اين دو معضل است. 
2- خأل تئوريك

پايان جنگ س��رد با ش��وروي برخالف نظر 
فوكوياما نه پايان تاريخ و نه عصر پيروزي مطلق 
سرمايه داري بود. اين را هانتيگتون به خوبي 
دريافت و س��عي كرد با طرح نظريه س��تيز 
تمدن ها جايگزيني براي س��تون فروريخته 
نظام دوقطبي بيابد. چين و اسالم دو ستوني 
اس��ت كه در نظريه هانتيگتون شكل دهنده 

آينده روابط بين الملل تلقي شده اند. 
اين نظريه به رغم اينكه عماًل جزيي از راهبرد 
امريكا در سياست خارجي پس از جنگ سرد 
بوده، اما عمالً چند دهه طول كشيده كه امريكا 
آماده ورود تدريجي به وضعيتي شود كه اكنون 

طليعه هاي آن قابل مشاهده است. 
امري��كا به ش��دت نيازمند يك جنگ س��رد 
است تا هم اقتصادش را سامان ببخشد و هم 
قدرت جهاني خود را بازسازي كند، اما اينكه 
اردوگاه هاي جديد اين جنگ چگونه در حال 
شكل گيري اس��ت و پيامدهاي آن در تغيير 
جغرافياي سياس��ي جهان چه خواهد بود و 
اين روند چگونه نظم بين المللي و تئوري هاي 
سياسي را متحول مي كند، در زمره سؤال هاي 

جدي است كه بايد به آن انديشيد.

به گزارش كانال تلگرامي اقتصاد ديجيتال، صنعت بازي ها ب��ا اختالف پر درآمدترين حوزه بازار 
سرگرمي ها محسوب مي شود. پژوهشي مشترك توسط مؤسسه هاي Newzoo و IFPI نشان 
مي دهد كه صنعت بازي هاي ويديوئي با سرعتي سرسام آور رو به گسترش است، به طوري كه سال 
گذشته درآمد اين حوزه بيش از دو برابر مجموع درآمد صنعت فيلم و صنعت موزيك در سال ۲۰١9 
بوده است. نزديك به نيمي از درآمد ١٤5ميليارد دالري صنعت بازي ها متعلق به بازي هاي موبايلي 
است كه آن نيز به تنهايي از كل صنعت فيلمسازي درآمدزايي بيشتري داشته است و پيش بيني 

مي شود كه درآمدزايي بازار بازي ها تا سال ۲۰۲3 به ۲۰۰ ميليارد دالر برسد.
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دكت��ر فردي��ن عليخ��واه، عض��و گ��روه 
جامعه شناسي دانش��گاه گيالن، در كانال 
تلگرامي خود نوشت: وبلن، جامعه شناس و 
اقتصاددان امريكايي در كتاب نظريه طبقه 
تن آس��ا، اصطالح »مص��رف تظاهر آميز يا 
متظاهرانه« را به كار ب��رد. اين اصطالح در 
توصيف كساني به كار برده شد كه به تازگي 
به ثروتي دست يافته اند و در تالش هستند تا 
با مصرف كاالهاي لوكس و گرانقيمت، ورود 
و تعلق خود را به طبقه اجتماعي باالتر نشان 
دهند. آنچه در مصرف متظاهرانه مهم است 
»نمايش« و »به رخ كشيدن« است. هدف 
فرد، جذب چشم هاي ديگران و قانع كردن 
آنان نسبت به مرفه بودن خودش است. در 
اينجا همه چيز نه در عمق، بلكه در سطح و 

ظاهر روي مي دهد. 
در برخي از متون انگليسي در توصيف اين نوع 
مصرف از اصطالحات��ي نظير فريبكاري هم 
استفاده و استدالل مي شود كه در اينجا امري 
اصيل و ريشه دار وجود ندارد. اگر بخواهيم از 
اصطالح »تحرك اجتماعي« كمك بگيريم 
بايد بگوييم كه فرد نه به شكل تدريجي، بلكه 
به شكل سريع و جهشي چند پله نردبان ترقي 
را طي مي كند. به تعبي��ري، او بنا به اتفاقات 
خانوادگي )همچون ارث(، التهابات اقتصادي، 
يا فرصت طلبي هاي ش��خصي و استفاده از 
روابط و زد  و  بند به موقعي��ت جديد پرتاب 
مي ش��ود. به همين دليل و براي آنكه تأييد 
اجتماعي ساير اعضاي طبقه جديد يا باالتر را 
كسب كند، مجبور مي شود آني بنمايد كه در 

درون خالي از آن است. 
فرد نوكيسه، وقتي به كساني نگاه مي كند كه 
پشت سر او هستند، يعني هنوز در رديف هاي 

پايين نردبان تحرك اجتماعي به سر مي برند، 
فخر  فروش��ي مي كند، ولي وقتي به كساني 
نگاه مي كند كه در موقعيت جديد در كنار او 
ايستاده اند نگران مي شود. به هر حال تغيير 
سريع موقعيت، هميشه با هراس و اضطراب 
همراه است. او بايد اثبات كند كه » من از آنها 

نيستم، من جزو شما هستم.«
فرآيند اجتماعي ش��دن فرآيندي زمان بر 
است. افراد به تدريج و گام به گام مهارت هاي 
زندگي در گروه يا جامع��ه را ياد مي گيرند. 
فرآيند جامعه پذيري مجدد نيز اين چنين 
است. فرد نوكيس��ه فرصت جامعه پذيري 
مجدد را نيافته است، چون به موقعيت جديد 
پرتاب شده است و در واقع پرتابي سريع! به 
همين دليل تالش مي كند تا مجوزهاي دم 
دس��تي ورود به طبقه جديد را كسب كند 
و اين مجوزها چيزي ج��ز نمايش كاالهاي 

مصرفي نيس��تند. او از س��ازوكار ارتباط از 
طريق اشياء اس��تفاده مي كند. تا مي تواند 
مي خرد و به رخ مي كش��د. او از طبقه مبدأ 
)طبقه اي كه از آن آمده( تنفر دارد و با اينكه 
خود به تازگي از آنها جدا ش��ده اس��ت، به 
آنها به دي��ده حقارت مي نگ��رد. او از طبقه 
مقصد )طبقه اي كه تالش مي كند خودش 
را به آنها بچس��باند( هم نگران است. طبقه 
مبدأ، مي دانند كه او كيست و طبقه مقصد 
نمي دانند كه او كيس��ت! نوكيس��ه به طور 
همزمان گرفتار آشنايي و هم گرفتار غريبگي 

است. او غريب آشنا در طبقه جديد است. 
با گس��ترش رس��انه هاي جدي��د دو اتفاق 
مهم به وقوع پيوس��ته است. نخست ظهور 
نوكيسه گان فرهنگي است. منظور كساني 
هستند كه فقط جمله هاي كوتاه ٤۰كلمه اي 
مي خوانند! در واقع همان پرتاب شدني كه 

در قبل به آن اشاره شد در اينجا نيز به وقوع 
پيوسته است. اينان به اندازه ٤۰ كلمه)دو 
س��طر( درباره همه چي��ز مي توانند، حرف 
بزنند. از حق��وق حيوانات گرفت��ه تا موانع 
توس��عه در ايران، از تف��اوت طعم غذاهاي 
هندي با غذاهاي مكزيكي، از تفاوت سينماي 
فرهادي با كيارستمي. از همه چيز به شكل 
دايره المعارفي و ٤۰ كلمه اي اطالعاتي دارند. 
چون در شبكه هاي اجتماعي در همين حد 
براي آنها اطالعات ارسال شده است. اينان 
حوصله جست وجوي بيشتر اطالعات را هم 

ندارند. اطالعات بايد خودش بيايد!
اتفاق دوم آس��ان ش��دن »به رخ كشيدن« 
اس��ت. قب��ل از رس��انه هايي جدي��د، فقط 
با مجاورت فيزيكي، امكان ارس��ال پيام به 
ديگران با كاالهاي مصرفي وجود داش��ت. 
فرد بايد س��وار بر اتومبيل لوكس خود شده 
و در فضاهاي عمومي، داشته هايش را به رخ 
مي كشيد. رسانه هاي جديد اين امكان را به 
وجود آورده اند كه فرد نوكيسه بدون مجاورت 
فيزيكي امكان نمايش دارايي داشته باشد. 
رسانه هاي جديد اعتماد به نفس بيشتري هم 
به نوكيسه گان داده اند. آنها مي توانند عالوه 
بر سرمايه اقتصادي شان، سرمايه فرهنگي 
نصف و نيمه اي را كه با عجله در حال كسب 
آن هستند، به رخ بكشند. آنچه در مطالعات 
رس��انه هاي جديد به »ببين! من هم اينجا 
هستم« معروف است. فرد عكسي تهيه كرده و 
فوراً براي ديگران ارسال مي كند. عكس هايي 
از كافه ها، سفرهاي خارجي، كتابفروشي، در 
كنار هنرمندان. حت��ي گرفتن عكس موقع 
ورق زدن يك كتاب )احتماالً فقط ورق زدن( 

روي كاناپه الكچري!

ببين! من هم اينجا هستم
   تحلیل

هنوز از سفر اس��رائيل بازنگش��ته بودم كه متوجه شدم، در واش��نگتن بحث بر سر 
تحريم هايي آغاز شده كه سرانجام ترامپ تصميم گرفته بود، عليه دفتر رهبر عالي 
ايران اعمال كند. پنتاگون مخالف اين تصميم بود. با وجود اينكه شوراي امنيت ملي 
پافشاري كرده بود كه جلسه تصميم گيري در خصوص اين تحريم ها تا زماني كه من 
و پمپئو در سفر بوديم به تعويق بيفتد، جلس��ه ويژه تشكيل شد. من مجبور شدم با 
مراقبت  هاي ويژه از طريق ماهواره اي كه در ساختمان كنسولگري سابق امريكا در 
اورشليم كه سفارت موقت شده بود، در جلسه شركت كنم. اسپر و دانفور گفتند كه 
نگرانند اين تحريم ها موجب بي ميل شدن ايراني ها به مذاكره شود و توانايي ما براي 
مذاكره را كاهش دهد. )پمپئو به دليل سفري كه داشت، نتوانسته بود در جلسه شركت 
كند، اما بعداً به اسپر گفته بود كه از نگراني آنها متأثر شده است، اما تصور مي كند كه 
مي تواند اين نگراني را كنترل كند. ( ترامپ در ادامه جلسه بحث را بر سر توقف دستور 
حمله به ايران كشاند و گفت: »حتي دش��منان ما هم دوست نداشتند كه ما حمله 
كنيم. « باور كنيد او اين حرف را زد و من اصالً با شما شوخي نمي كنم. ترامپ همچنين 
گفت: »ما اكنون سرمايه انباشته داريم. اين مي تواند بهترين عملكرد رياست جمهوري 

در دهه هاي گذشته باشد. خيلي خوب كار كرده ايم. «
منوشين خواست كه به دستور كار مكتوب جلس��ه بازگرديم. او پيش نويسي براي 
تحريم هاي محل بحث آماده ك��رده بود. طبق پيش نويس او ما ن��ه خود ]آيت اهلل[ 
خامنه اي را بلكه دفتر او را مورد تحريم قرار مي داديم. از نظر من اين كار اشتباهي بود. 
ترامپ هم گفت: »اگر ما شخص رهبري ايران را تحريم كنيم، تأثيرگذاري بيشتري 

خواهد داشت. « حرف ترامپ به نظر من بدون هيچ ترديدي درست بود. 
بحث هاي گيج كننده اي مطرح شد و نهايتاً ترامپ گفت: »ما واقعاً نمي دانيم كه اين 
تحريم ها چه تأثيري خواهد داشت. در حقيقت من فكر مي كنم اين تحريم ها به روند 
مذاكره كمك كند. اكثراً هم همين را مي گوين��د، ولي چرا ما فرمانده نيروي قدس، 
قاسم س��ليماني، را تحريم نكنيم؟ نام خود او را در اين تحريم ها بنويسد. « يك نفر 
گفت: »سليماني ممكن است تحت تحريم هاي ديگري هم قرار گرفته باشد. « ترامپ 
پاسخ داد: »باشد. در هر حال نام او را هم بنويسيد. « سپس ترامپ رو به من كرد و از 
من خواست كه نام س��ليماني را هم در كنار نام رهبر عالي ايران، در تحريم هاي تازه 
بنويسم. من گفتم: »چشم قربان!« ترامپ سپس به عنوان جمع بندي جلسه توضيح 
داد: »من نمي دانم اين كاري كه مي كنيم عاقبت خوبي خواهد داشت يا نه، اما به هر 
حال آن را انجام مي دهيم. آنها بايد داليلي براي تمايل به مذاكره داشته باشند. راستي! 
اسم ظريف را هم اضافه كن. آنها را مجازات كنيد. مجازت هاي قوي. « با اضافه شدن نام 

ظريف، ترامپ خوشحاليم را تكميل كرد. 
با باال آمدن اين پيشنهاد و بايكوت شدن پيش نويس اوليه جلسه، دانفور و اسپر براي 
موقعيت شان احساس خطر كردند. من فكر مي كردم ترامپ با خطاب قرار دادن من و 
قبول پيشنهادم مي خواهد به ديگران نشان دهد به رغم مخالفت من با تصميم تأسف آور 
روز پنج شنبه اش كه همه از آن مطلع بودند، هنوز نمي خواهد كه من اخراج شوم. من 
جمع بندي شوراي امنيت ملي را پيروزمندانه تلقي مي كردم. )پاول پت، منشي دولت، 

بعداً ترامپ را ترغيب كرد كه تحريم ظريف را به مدت 3۰ روز به تعويق اندازد. (

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

۳2
ترجمه: محمدصادق عبد اللهي
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