
دكتر فردين عليخواه، عضو گروه جامعه شناس��ي دانشگاه 
گيالن، در كانال تلگرامي خود نوشت: پاتريك مك گينيس، 
نويسنده امريكايي در سال 2002 اصطالح فومو)1( را براي 
بيان يكي از پيامدهاي رواني استفاده از شبكه هاي اجتماعي 
به كار برد. اين اصطالح به ترِس ناشي از »جا ماندن«، »از 
دس��ت دادن«، »شامل نشدن«، »حذف ش��دن« و »كنار 
گذاشته شدن« اش��اره دارد. كاربر شبكه هاي اجتماعي به 
عكس هايي كه ديگران و به ويژه دوستان و آشنايانش، در 
شبكه هاي اجتماعي منتشر مي كنند، نگاه مي كند و دوباره 
نگاه مي كند، حسدش برانگيخته مي شود و حس تلخي به 
سراغ او مي آيد، حس��ي از اينكه آنها خوش  هستند و او از 
هر چه خوشي است جا مانده، آنها با هم هستند و دارند از 
اوقاتشان لذت مي برند و او را كنار گذاشته اند. ترِس از دست 

دادن فرصِت حضور، يكي از معاني اوليه فومو است. 
پس از آنك��ه مك گينيس از چنين پيامدي س��خن گفت 
تحقيقات روانشناس��ان و پژوهش��گران رفتارشناسي در 
اينترن��ت درباره چني��ن موضوعاتي بيش��تر ش��د. با اين 
تحقيقات، برداش��ت هاي جديدتري از فومو ارائه ش��د. در 
كل فومو دربرگيرنده ت��رس و واهمه »جا ماندن از جهان« 
است. وقتي به اينترنت متصل نيستيم، اين احساس را داريم 
كه جهان به مانند رودخانه اي پيش مي رود و ما به ش��كل 
سرزنش آميزي در جاي خود دچار سكون و سكوت شده ايم. 
كاربراني كه پيوسته تلفن همراه خود را در دست مي گيرند 
و چشم از صفحه آن برنمي دارند، آناني كه بدون دليل مدام 
در حال »پيج گردي« هستند و به معناي واقعي كلمه تبديل 
به »ولگرِد وبگرد« شده اند، بيش��تر دچار چنين احساسي 
مي شوند. آنان وقتي تلفن همراه يا اتصال به اينترنت را، حتي 
براي دقايقي، از دست مي دهند، دچار وضعيت هاي رواني 
نگران كننده اي مي شوند كه »ترس از  جا ماندن از دنيا« تنها 
يكي از آنهاس��ت. در اين خصوص، با الهام از جمله مشهور 
دكارت يعني »من مي انديشم پس هستم«، درباره اين گروه 
از افراد مي توان گفت كه به سندروم »من اينترنت ندارم پس 

نيستم« دچار مي شوند. 
در همي��ن خص��وص، تحقيقات نش��ان داد ك��ه كاربران 
ش��بكه هاي اجتماعي عالوه بر اينك��ه از ديدن عكس هاي 
سرخوشي و لذت هاي روزمره دوستان ش��ان، به احتمال، 
دچار »فومو« مي ش��وند ب��ا نديدن عكس ه��ا هم حس و 

حال خوب��ي ندارند. برخي اي��ن حس و ح��ال را با »مومو
MOMO)2(« شرح دادند كه مي تواند به معناي »رمز و راز 
يا معماي جا ماندن« باشد. وقتي هيچ عكسي از رويدادهاي 
زندگي روزمره دوستان و آشنايان منتشر نمي شود، حتماً 
كاسه اي زير نيم كاسه است. در اين وضعيت كاربِر شبكه هاي 
اجتماعي مدام دچار اين وسواس فكري است كه با منتشر 
نكردن عكس، آنها نمي خواهند او از موضوعي باخبر شود. 
آنها دارند خوشي ها، دورهمي ها، گشت و گذارهايشان را از او 

پنهان مي كنند. 
پيامدهاي رواني استفاده بيش از حد از شبكه هاي اجتماعي 
يا حضور آنالين، به دو وضعيت ياد شده محدود نمي شود. 
محققان از »فو- مومو«)3(، »فوجي«)4( و دهها اصطالح 
ديگر مي گويند كه همگي بيانگر تأثيرات نامطلوب اينترنت 
بر روان كاربران اس��ت. براي مثال منظور از فوجي يا ترس 
از پيوس��تن، نداش��تن اعتماد به نفس و همچنين واهمه 
پيوستن به گروه هاي مجازي است. ترس از اينكه هيچ كس 
نظرات يا واكنش هاي ما را »اليك« يا پسند نكند و حسي از 

تنهايي به سراغ ما بيايد. 
ش��ايد برخي از خوانندگان اين متن، آنچه گفته شد را نه 
مس��ئله اي جدي، بلكه متعلق به بخش ه��اي كوچكي از 
كاربران ش��بكه هاي اجتماعي بدانند، ول��ي بدون ترديد 

اين مشكالت در نسل جديد كه به »بومي هاي ديجيتال« 
مشهورند؛ يعني نسلي كه تولد و رشدش در عصر اينترنت 

اتفاق افتاده است، جدي تر به نظر مي رسد. 
در نهايت آنكه اگر وضعيتي مانند فومو را در يك سر طيف 
قرار دهيم در آن ط��رف آن وضعيتي با عن��وان جومو)5( 
به معناي »لذت از  جا  ماندن« اس��ت. در اين وضعيت، فرد 
ارتباط خود را با اينترنت قطع مي كند و از ساعات و لحظات 
بدون اينترنت خود لذت مي برد و خود را مش��غول كاري 
ديگر مي نمايد. اين گروه از افراد ع��دم اتصال به اينترنت 
و عدم حضور در ش��بكه هاي اجتماع��ي را موجب آرامش 
و آس��ودگي خود مي دانند. روشن اس��ت كه اين وضعيت 
غيرواقع بينانه است و با توجه به شرايط و مناسبات زندگي 
امروزي، غيرعمل��ي و ناممكن به نظر مي رس��د، هر چند 
هم اكنون برخي اف��راد »متفاوت پيش��ه« آگاهانه چنين 

رويه اي را انتخاب كرده اند. 
كاش بت��وان در اين طيف جايي بين »فوم��و« و »جومو« 
يافت. جايي كه تمام لحظات و دقايق زندگي به تلفن همراه 
ختم نش��ود و از تلفن همراه آغاز نگردد. دقايقي كه بتوان 
گفت »من هستم« و مانند ماشيِن پارك شده در پاركينگ، 
يا تلويزيون خاموش اتاق پذيرايي، يا چراغ روشن مطالعه، 

»تلفن همراه هم براي من و در خدمت من است.«

    نصراهلل پژمان  فر، رئيس كميسيون 
اصل 90:

ب��ه كميس��يون اص��ل 90 بي��ش از 40 
شكايت از شخص آقاي #ملك زاده معاون 
پژوهشي مس��تعفي وزارت بهداشت در 
ماه هاي گذش��ته واصل شده است. طبق 
قوانين كميسيون #اصل_90 با استعفا 
افراد، پيگيري شكايات متوقف نمي شود و 
فرد بايد پاسخگوي عملكرد خود باشد... 

   عبداهلل گنجي:
در وزارت بهداش��ت چه خبر است؟ چه 
وقت استعفاها در وزارت بهداشت است؟ 
زماني كه مردم ما ف��وج، فوج با اوج كرونا 
كش��ته مي ش��وند؟ ياد اين جمل��ه امام 
خطاب به موسوي در شهريور 67 افتادم: 
»در زماني كه مردم حزب اهلل براي ياري 
اسالم، فرزندان خود را به قربانگاه مي برند، 

چه وقت گله و استعفاست!«

   زينب:
چرا وقت��ي از مجموعه وزارت بهداش��ت 
سؤال ميشه هيچ پاسخ شفافي ندارن، تو 
بدترين شرايط كه روزانه 400 و خورده اي 
مردم جونش��ون رو از دس��ت ميدن اينا 

يادشون افتاده استعفا بدن!
   رضا پورحسين:

مسئوالن محترم وزارت بهداشت بدانند 
كه در اين شرايط، حرف ها، نامه نگاري ها 
و انتشار استعفاهاي شما اعتماد مردم را از 
نظام سالمت از بين برده و استرس مردم 

را افزايش مي دهد. 
   سيد پويان حسين پور:

 من ترجيح ميدم به جاي اينكه بنويسم 
مخالف طب س��نتي از وزارت بهداش��ت 
رفت، بنويس��م ط��راح و تئوريس��ين و 
دنبال كننده ايده مضحك »ايمن سازي 
گله اي« كه معتقد بود اگر درصد زيادي 

از مردم به كرونا دچار ش��وند، جامعه در 
مقابل آن ايمن مي شود، از وزارت بهداشت 

به بيرون پرتاب شد!
   محمد رضا دهقان:

هر چه فكر مي كن��م، نمي فهمم حتي چرا 
در اين ش��رايط هم مس��ئوالن ما دست از 
حواشي برنمي دارند. وقت خطر اتفاقاً وقت 
اتحاد و همدلي است. وقت چشم پوشيدن 
بر اختالفات. اگ��ر هم كس��ي نمي تواند يا 
نمي خواهد مسئوليتش را به سرانجام برساند، 
بايد با آرامش و نهايت احتياط تغييرات رخ 

دهد. آقايان! واقعاً چه وقت استعفاست؟
   سيد نظام الدين موسوي، نماينده تهران:

رئيس جمهور همين چن��د روز پيش به 
منتقدان دولت طعنه زدند كه مي گويند 
مديريت دولت فالن اس��ت، ش��ما اصاًل 
مي دونيد مديريت چيه؟ و حاال امش��ب 
در آستانه اجراي مهم ترين طرح ضدكرونا 

معاونان وزارت بهداشت يعني ركن اصلي 
دولت در مقابل بحران كرونا استعفا داده  اند. 

آقاي روحاني! واقعاً مديريت چيه؟
   كاربري به نام »فاميل دور«:

چند ت��ا از مديران وزارت بهداش��ت تو اين 
وضعيت اسفناك كرونا به بهونه اعتراض به 
قبول كردن دارو هاي گياهي استعفا دادن و 
پشت وزير بهداشت رو خالي كردن! استعفا در 
دولت روحاني، رمز زمين زدن پروژه هاست. 

   آرمان:
در رس��انه ها، ع��ده اي ك��ه عمدت��اً هم 
جهت گيري هاي خاص سياسي داشتند با 
ستايش اين استعفا، آن را نشانه شجاعت و 
اقدامي بي سابقه در كشور معرفي كردند! 
اما وقتي كه ابهام��ات و اتهاماتي متوجه 
يك مسئول شده است، بايد بماند و شفاف 
پاسخ دهد. اينجا استعفا به معناي فرار به 

جلوست، نه شجاعت!
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 واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به دو استعفا در وزارت بهداشت 
همزمان با آغاز طرح مهم مقابله با كرونا

آقايان! چه وقت استعفاست؟
اس�تعفاي رضا ملك زاده، معاون تحقيقات و فن�اوري و دكتر علی نوبخت مش�اور وزير 
بهداشت با واكنش هاي بسياري در شبكه هاي اجتماعي همراه بود. ملك زاده در نامه اي 
كه منتشر كرده است، دليل استعفاي خود را اعتراض به وزير بهداشت اعالم كرده و سعيد 
نمكي را به دليل بي توجهي به توصيه متخصصان و مديريت بسيار غلط، در باالبودن ميزان 
فوتي هاي ناشي از كرونا مقصر دانسته است. كاربران اما اين استعفا را بيشتر از هر چيز يك 

بازي سياسي و فرار رو به جلو براي بستن دهان منتقدان و عدم پاسخگويي قلمداد كردند. 
همچنين برخي از نمايندگان مجلس نيز به اين مسئله در شبكه هاي اجتماعي واكنش نشان 
دادند و به مردم قول نظارت بر عملكرد ملك زاده را دادند. برخي كاربران نيز اين بازي ها 
را در ش�رايط اوج كرونا و آن هم دقيقاً همزمان با آغاز طرح جديد محدوديت هاي كرونا، 
آسيب رسان به وضعيت كشور بيان كردند. در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

چرا بايد ناز كره و ژاپن را كشيد!
محمد نصوحي در توئيتر نوشت: مصرف ساالنه پارچه چادري تو ايران 
92ميليون متره كه فقط 10ميليون اون تو كشور توليد ميشه! كره جنوبي 
بدون حتي يك متر مصرف، بزرگ ترين صادركننده پارچه چادر مشكي 
تو جهانه! چرا ما كه ميتونيم در توليد چادر خودكفا بشيم، بايد براي وارد 

كردن پارچه ناز كره و ژاپن رو بكشيم، اونم بدون ارز دولتي؟ 

 اختالف ناموجه ميان حقوق  
يك مدير و يك كارگر

كانال تلگرامي »بنياد ش��هيد مطهري« با اس��تناد ب��ه كتاب »نظري 
به نظام اقتصادي اس��الم « صفحه 139 بخش��ي از فرمايشات استاد 
شهيد را به اشتراك گذاشت. شهيدمطهري مي فرمايند: اينكه در يك 
اجتماع، يك مديركل بي مصرف مثاًل ماهي 2هزار، 3 هزار تومان حقوق 
مي گيرد، ولي يك كارگر روزي 10 تومان، كه اگر همه روز بگيرد، ماهي 

300تومان مي شود، يك كار ظالمانه است. 
هيچ دليلي ندارد كه حقوق رفتگر نبايد از 300 تومان مثاًل باالتر باشد 
و حقوق يك وزير نبايد از 3 هزار تومان كمتر باش��د. درس��ت است كه 
]كارهايي نظير كار يك وزير[ براي نبوغ و ابتكار و سطح عالي كار و كار 
فكري و مغزي ارزش بيش��تري دارد، ولي امتياز آن كارها به افتخاري 
است كه نصيب صاحب آنها مي گردد و براي رفتگر، خود رفتگري نوعي 

مجازات است و نبايد حقوق و مزد اينها را كمتر فرض كرد. 

روح و روان بيماررا هم دريابيم 
مجتبي همتي فر در رشته توئيتي نوشت: درگير ماجراي كسالت، درمان 
و نقاهت يكي از نزديكان بودم. سواي تألمات جسمي، بُعد روحي و رواني 
بيمار هم بس��يار مهم بود. به دليل غفلت كادر پزشكي و پرستاري در 
دادن اطالعات به بيمار، ترسش بسيار بيشتر شد و تا حد كما پيش رفت. 

بعد از ترخيص هم درگير نااميدي و ضعف روحي است. 
لذا بنا به اين تجربه، فكر مي كنم صرف ترس��اندن مردم از كرونا فايده 
ندارد. چه بسا ترس كساني كه مبتال مي ش��وند، آنها را در مقابل حمله 
ويروسي ضعيف تر كند.  درمان فقط پزشكي جسم نيست؛ روح و روان 
را هم دريابيم. خوف و رجا را توأمان تبليغ كنيم، وگرنه معلوم نيست از 
پس ماجراي كرونا بربياييم. فرصت پرس��تاري هم تجربه ويژه اي براي 
خودشناسي و خودس��ازي اس��ت. حاالت بيمار چنان است كه مراقبه 
مي خواهد و اي��ن موقعيت، عجي��ب مي تواند موقعي��ت تربيتي براي 
پرستاران باشد. پرستار البته خود مي تواند يك مربي هم باشد. اينكه در 

سختي و استيصاِل بيمار، توحيد را يادآور شود و ذكر را. الحمدهلل... 

 با اسرائيل هم رابطه داشته باشي
 در ارتباط با امريكا دچار مشكلي

دويچه وله در توئيتي نوشت: »برنامه دولت امريكا در راستاي معامله كالن 
تسليحاتي با امارات متحده عربي با مخالفت فراحزبي شماري از سناتورهاي 
اين كشور روبه رو شده است. سه سناتور دموكرات و جمهوري خواه قصد دارند 

براي جلوگيري از اين معامله طرحي ارائه دهند. «
اميرعلي ابوالفتح، كارشناس مطالعات امريكا، با اشاره اين خبر نوشت: 
»يعني حتي اگر با اسرائيل هم رابطه ديپلماتيك برقرار كنيد، باز هم در 

خريد سالح از امريكا دچار مشكل مي شويد. «

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.

    تصویر منتخب

روزبه كردوني در كانال تلگرامي »زندگي ما و 
سياست هاي رفاهي« نوش��ت: در سال جاري 
حداقل سه اتفاق با الگوي مشابه در كرمانشاه، 
اهواز )روس��تاي ابوالفض��ل( و بندرعباس در 
برخورد با اسكان غيررسمي فقرا رخ داده است. 
در اين الگوي يكسان، 1-مأموران اجرايي براي 
برخورد با ساخت وساز يا تصرفات غيرقانوني )با 
تعريف مراجع ذيرب��ط( ورود كرده اند، 2- در 
حين اجراي مأموريت با اقشار فقير، محروم و 
بي پناه، برخوردهاي تند و خشن صورت گرفته 
است، 3- تصوير يا فيلم حادثه منتشر، 4- افكار 
عمومي جريحه دار شده اس��ت، 5- مسئوالن 
باالدست ورود كرده اند عذرخواهي و دلجويي 
كرده و 6- قول جب��ران داده اند و چند ماه بعد 
دقيقاً همان الگو در شهري ديگر رخ داده است. 
واقعيت اين است كه ما در عرصه اجرايي توانايي 
»يادگيري سياس��تي« از يك اتفاق را نداريم. نه 
واكنش هاي رسانه اي، نه مداخالت قضايي و نه 
وعده مسئوالن براي عذرخواهي و جبران به معناي 
يادگيري سياستي نيست. »يادگيري سياستي« 
ربطي هم به بزرگي حادث��ه ندارد. بزرگي حادثه 
حساس��يت ايجاد مي كند، اما اينكه يك حادثه 
يادگيري سياستي براي ما به ارمغان مي آورد يا 
خير، داستانش كامالً متفاوت و يك موضوع كاماًل 

دانش محور و تجربه بنياد و آكادميك است. 
جايي ديگر هم اين تجربه مه��م از »يادگيري 
سياستي« را نوشته ام كه در دهم نوامبر 1935 
در پي يك آتش سوزي در منزلي در مركز لندن 
پنج نفر كشته شدند. همسايه هاي آن منزل كه به 
دليل شلوغي خط تلفن تالشي ناموفق در تماس 
با ايستگاه آتش نشاني داشتند، به سردبير نشريه 
تايم نامه مي نويسند و متوليان آن نشريه دولت را 
وادار به تحقيق مي كنند. دو سال پس از آن اتفاق 
و در يك واكنش سياستي به حادثه آتش سوزي 
در 30 ژوئ��ن 1937 خط تلف��ن اضطراري در 
منطقه لندن ايجاد مي ش��ود. تبلور يادگيري 
سياستي در اقدام دولت وقت انگلستان به حادثه 
آتش سوزي را مي توان مش��اهده كرد كه يك 
حادثه تلخ را به يك واكنش سياستي تأثيرگذار 

براي زندگي مردم خود تبديل كردند. 
بايد توانايي و ظرفيت يادگيري سياستي از حوادث 
و فجايع را در سيس��تم اجرايي و سياستگذاري 
بياموزي��م. متولي��ان امر مي توانند س��ه تجربه 
كرمانشاه، اهواز و بندرعباس را دقيق مرور كنند، 
رويه ها را احصا، اصالح و ابالغ كنند، مأموران را 
آموزش دهند و سيستمي مهيا كنند كه مسئوالن 
قبل از خراب ش��دن سرپناه فقرا بر س��ر آنان از 

موضوع مطلع شوند و مانع از آن گردند. 

 رويه ها را اصالح كنيد تا تجربه اهواز
كرمانشاه و بندرعباس تكرار نشود

محم��د رس��تم پور ترجم��ه مقال��ه اي از 
»اورشليم پس��ت« را در كانال تلگرامي خود 
به اشتراك گذاشت. رس��تم پور نوشته است: 
اورشليم پست در گزارش��ي از رضا پهلوي از 
تالش او براي بازگش��ت به ايران و خلق يك 
ليبرال دموكراس��ي نوش��ته و از شوراي ملي 
ايران، به عنوان نهاد سلطنت طلبان براي فراهم 
كردن انتخابات آزاد نام برده است. اين شورا در 
واقع يك گروه چتري شامل چهره هاي مخالف 
تبعيدي است و هدف آن بازگرداندن پهلوي 
به رهبري ايران اس��ت؛ يا در جايگاه شاه يا در 
جايگاه رئيس جمهور. همزمان اين ش��ورا به 
مثابه يك دولت در تبعيد عمل كرده و مدعي 
است كه »دهها هزار مخالف حامي دموكراسي 
را در داخل و خارج ايران گرد هم آورده است. «

رضا پهلوي مدعي است كه اين شورا به عنوان 
يك جنبش زيرزميني از طري��ق روش هاي 
الكترونيك ارتب��اط برقرار ك��رده و رودررو با 
عوامل خود ارتباط مي گيرد و در داخل رژيم 
نيز از حامياني بهره مند است. او مي گويد: »از 
ديپلمات هاي سابق، چهره هاي رسانه اي، برخي 
گروه هاي نظامي از جمله در گارد انقالب، افراد 
بسياري با ما در ارتباط هستند.« رضا پهلوي از 
دونالد ترامپ در آغاز رياست جمهوري خواست 
تا از نيروهاي ضدرژيم در داخل و خارج ايران 
حمايت و به آنان كمك كن��د تا »يك فرايند 
گذار سريع و بدون خشونت را براي يك دولت 

سكوالر و دموكراتيك از طريق انتخابات آزاد و 
عادالنه در ايران فراهم آورد.«

اينكه اين درخواست تأثيري بر سياست ترامپ در 
قبال ايران داشته يا خير، مشخص نيست. حتي 
زماني كه ترامپ از توافقنامه هسته اي خارج شد 
و تحريم هاي سختي را وضع كرد، همواره تأكيد 
داش��ت كه خواهان تغيير رژيم در ايران نيست. 
ايران در چندين نوبت درگير مش��كالت ش��د. 
در تمام موقعيت هاي پيش آم��ده و اعتراضات 
گسترده ش��كل گرفته در ايران، هيچ نشانه اي 
حاكي از اينكه دولت ايران قدرت خود را از دست 
داده است، مشاهده نشد. شوراي ملي نيز نتوانست 

از اين موقعيت ها به نفع خود استفاده كند. 
از نظر اين رسانه دست راستي اسرائيلي يكي 
از مشكالت بزرگ رضا پهلوي و دولت تبعيدي 
او اين اس��ت كه وي تنها كسي نيست كه در 
ايران خواهان دس��ت يافتن به قدرت است. 
يك دولت تبعيدي ديگر نيز به دنبال نتيجه 
يكساني در ايران است؛ س��ازماني كه خود را 
شوراي ملي مقاومت ايران مي خواند. نكته حائز 
اهميت براي اورشليم پست اين است كه ارتباط 
چنداني ميان دو شوراي تبعيدي مذكور وجود 
ندارد. هر دو خواهان يك نتيجه واحد در ايران 
هستند. بزرگ ترين اختالف دو شورا آن است 
كه ش��وراي مقاومت تمايلي به بازگرداندن 
پادش��اهي به ايران ندارد، بلكه خواهان يك 

حكومت جمهوري در ايران است. 

اعتراف رسانه اسرائيلي در مورد منافقين و رضا پهلوي

تالش خارج نشين ها بي اثر بوده است!

عليرضا بازرگاني در كانال تلگرامي خود نوشت: 
در روزهاي اخير بس��ياري از دوستان از بنده 
س��ؤال كرده اند كه چرا ترامپ با اينكه ادعاي 
تقلب در انتخابات دارد از طرفدارانش نخواسته 

است كه به خيابان ها بريزند و آشوب كنند؟
به نظر مي رسد جواب اين سؤال در اهداف ترامپ 
مستتر است. ادعاي تقلب از طرف ترامپ يك 
حركت حساب شده براي افزايش شور و شوق 
طرفدارانش و جمع كردن سرمايه سياسي بوده 
است، نه يك حركت انتحاري. او نمي خواهد با 
يك تصميم محاسبه نشده خودش را از بازي 

سياسي آينده امريكا محو كند. 
ترامپ فك��ر مي كند كه ي��ك رئيس جمهور 
شكست خورده و ضعيف براي كسي در آينده 
جذابيت ن��دارد، ولي ي��ك رئيس جمهور كه 
به ناحق م��ورد تقلب قرار گرفت��ه و به دنبال 
دادخواهي است، جذاب اس��ت. او مي خواهد 
يك چهره مظلوم و دادخ��واه از خودش ارائه 
دهد تا در آينده از اين سرمايه استفاده كند. چه 
بسا در آينده يك شبكه خبري پرطرفدار بزند. 
يا مثالً دخترش يا دامادش يا پسرش را با ادعاي 
دادخواهي و مظلوميت وارد سياست و كانديد 

كنگره يا حتي رياست جمهوري كند. 

با وضعيت كنوني، اگر ترامپ دعوت به اغتشاش 
كند، اين سرمايه تضعيف مي شود، چون درصد 
زيادي از طرفدارانش احساس خواهند كرد كه 
مسئله را از حد به در كرده اس��ت. اگر روزي 
برسد كه طبق محاسبات اغتشاش به نفعش 
باشد، مطمئن باش��يد اين كار را خواهد كرد، 
ولي فعاًل چنين اقدامي به ضررش خواهد بود.  
به نظر مي رسد در وضعيت كنوني تأكيد او بر 
مظلوم بودن و دفاع از آراي مردم بهترين روش 
براي جمع كردن آبرو در مي��ان طرفدارانش 
است. من ش��ك ندارم در نهايت در دادگاه ها 
شكست خواهد خورد و رئيس جمهور آينده 
بايدن است، چون ترامپ چيزي در چنته ندارد 
و همه اين اقدامات فيلم بازي كردن براي جمع 

سرمايه اجتماعي و سياسي است. 
در پرده آخِر اين نمايش هم مجبور مي شود، 
كاخ س��فيد را ترك كند. چه ب��ا اخم و تخم 
و داد و فري��اد، چه با هر حرك��ت دراماتيك 
و هيجان انگيز ديگر مانند اس��تعفا از سمت 
رياست جمهوري به نشانه اعتراض در روزهاي 
آخر. به نظر مي رسد اين احتماالت براي كسي 
كه مي خواهد سرمايه سياسي اش را افزايش 

دهد از دعوت به اغتشاش منطقي تر باشد. 

چرا ترامپ دعوت به اغتشاش نكرده است؟

من اينترنت ندارم پس نيستم
   گزارش


