
كانال تلگرامي »اقتصاد به زبان ساده« بخشي 
از كتاب »انديش��ه هاي سياسي و اقتصادي 
هايك« اثر »دونالد بودراك��س« با ترجمه 
»م. قادري« را به اش��تراك گذاشت. در اين 
بخش مي خوانيم: پازل پيچي��ده اي با يك 
ميليارد تكه را در نظر بگيريد كه اين تكه ها 
در مساحت يك ميليون مايل مربع به صورت 
تصادفي پراكنده باشند. اگر شما بخواهيد 
اين تكه ها را پيدا كنيد قبل از اتمام خواهيد 
ُمرد. اگر 95 س��ال ديگر هم عمر كنيد بايد 
هر س��ه ثانيه يك تكه بيابيد، اما اگر از هزار 
دوست كمك بگيريد با پيدا كردن هر تكه 
در30 ثانيه، كمتر از يك سال طول مي كشد 
و البته اگر از يك ميليون يا 100ميليون نفر 

كمك بگيريد كار خيلي ساده تر است. 
ول��ي جم��ع آوري هم��ه تكه ه��اي پازل 
به تنهايي كاف��ي نيس��ت، در نهايت پازل 
بايد به درستي سرهم شود. هر تكه از پازل 
را به عنوان واحدي از اطالعات فرض كنيد 
كه به صورت بالقوه براي موفق عمل كردن 
اقتصاد مفيد اس��ت؛ يك تك��ه دربردارنده 
اين اطالعات اس��ت كه ذخيره بوكس��يت 
در مكان مشخصي در استراليا وجود دارد، 
تكه اي ديگر اطالعاتي در مورد اينكه كدام 
مهندسان معدن در استخراج بوكسيت از 
زمين ماهر و متخصص هستند، تكه سوم 
اطالعاتي اس��ت در مورد اينكه چگونه به 
بهترين ش��يوه مي توان بوكسيت را به يك 
كارخانه آماده سازي انتقال داد، تكه چهارم 
اطالعاتي است در مورد اينكه چگونه يك 
قطعه تعيين كنن��ده از موت��ور كاميون يا 
لكوموتيوي را بسازيم كه بوكسيت را حمل 
خواهد كرد، تك��ه پنجم چگونگي طراحي 

جاده ها يا ريل هايي است و... 
مشخص اس��ت تعداد تكه هاي اطالعاتي 
براي توليد ورقه هاي آلومينيومي به حدي 
زياد است كه حتي قابل تصور نيست. اين 
تعداد بسيار بيشتر از فقط يك ميليارد تكه 
از پازل است. احمقانه است اگر از يك فرد يا 
گروه كوچكي از افراد انتظار داشته باشيم تا 
همه تكه هاي اطالعات مورد نياز براي توليد 

ورقه هاي آلومينيوم را پيدا كند. 
اينج��ا ان��دازه و پيچيده بودن پ��ازل به ما 
اطمينان مي دهد كه قرار دادن يك كميته 
برنامه ريزي مركزي كه مسئول سرهم كردن 
پازل باش��ند، بي نتيجه اس��ت. هيچ راهي 
وجود ندارد كه يك برنامه ريز با نگاه كردن 
يا خيره شدن به يك توده عظيم از تكه هاي 
پازل بتواند هيچ تصوير معن��ادار ممكني 
را پيش بيني و تهيه كند كه ممكن اس��ت 
بعد از س��رهم كردن اين يك ميليارد تكه 
پديد آيد اگرچه برنامه ريز در تصميم گيري 

در مورد اينكه كدام تكه در كجا قرار گيرد 
اختيار كامل دارد، اما كوركورانه و در تاريكي 

حركت مي كند.
يك راه خيلي بهتر اجازه دادن به پازل است 
تا خودش سرهم شود! فرض كنيم هر تكه با 
هر اتصال مولد و سودمندي صدايي پخش 
كند و هر چه احتمال رسيدن به تصوير نهايي 

بيشتر باشد صدا بلندتر شود.
 س��رانجام تصور كنيد هر تكه داراي هوش 
باشد و قابليت حركت داشته باشد و هر تكه 
عاشق ش��نيدن صداي بلندتر باشد در اين 
حالت اين پازل عجيب خودش را س��ر هم 
خواهد كرد و تصويري زيبا خلق مي ش��ود 
بدون اينكه هيچ ك��دام از تكه ها به صورت 
انفرادي قصد كمك كردن براي دست يافتن 
به اين محصول را داشته باشند. انگيزه تكه ها 
فقط شنيدن صداست. اين پازل به يك كل 
زيبا »خود  سازماندهي« خواهد شد كه بسيار 
عالي تر از جمع مقاصد تكه هاي فردي است. 

اين پازل تمثيلي از اقتصاد در جهان واقعي 
است. هر كسي كه مالك دارايي خصوصي 
باش��د، انگيزه دارد ت��ا از داراي��ي خود به 
شيوه هايي استفاده كند كه بيشترين بازدهي 
)بلندترين صدا( را تولي��د كند، در نتيجه، 
دارايي خودش را به س��مت آنهايي هدايت 
مي كند كه باالترين قيمت ه��ا را پرداخت 
مي كنند، به طور مشابه، مصرف كنندگاني 
ك��ه در پي كس��ب رضاي��ت بيش��ترند، از 
عرضه كنندگان ناكارا )آنهايي كه قيمت هاي 
نس��بتاً بااليي دارند( اجتناب ك��رده و اين 
عرضه كنندگان مجبورند يا كارايي خود را 
افزايش دهند يا به خط��وط توليدي ديگر 
تغيير جهت دهند، لذا يك الگوي پيچيده 
از استفاده مولد و سود آور از منابع به صورت 
خود به خودي به وجود مي آيد. سيگنال هاي 
دريافتي توسط مالكان دارايي خصوصي در 
مورد اينكه چگونه از دارايي خود به بهترين 
شكل استفاده كنند، به طور عمده در قالب 
قيمت هاي نسبي به آنها مي رسد. واكنش 
نشان دادن به قيمت ها به اين شيوه، زمين را 
بهشت نمي كند اما ميليون ها نفر را ترغيب 
مي كند كه به صورت صلح آمي��ز بر مبناي 

منافع متقابل با هم تعامل كنند. 
هيچ ش��خص، ش��ورا، كميته، كنگ��ره يا 
پارلماني نمي توان��د اينگونه موفقيت آميز 
محصول كلي اقتص��اد را برنامه ريزي كند 
و آن يك تصوير زيباست، آن تصويري كه 
نشان مي دهد مي توانيم رونق اقتصادي را 
بدون دادن قدرت زياد ب��ه مقامات دولتي 
داشته باش��يم. مقاماتي كه به دليل انسان 
بودنشان هميشه براي سوءاستفاده از چنين 

قدرتي وسوسه خواهند شد. 

    امير خسروي:
وطن پرس��ت واقعي ميرزا بود كه با دست 
خالي براي كش��ور و مردم��ش تا آخرين 
لحظه جنگيد! تو كه دس��تت پره ولي در 
برابر دش��من خاك بر س��ري به بقيه هم 
توصيه ميكني كه جلوش��ون ذليل باشن 

حرف از وطن نزن. 
    س. عاشوري:

مكت��ب و م��رام مي��رزا كوچ��ك خ��ان 
صرف پرداخ��ت به درس و بح��ث و كنج 
عزلت نشيني يا آخوند درباري شدن نبود، 
بلكه ضرورت هاي زمان��ش رو درك كرد، 
ضرورت مبارزه با استكبار خارجي انگليس 
و شوروي و استبداد و ظلم قاجار و در عين 
حال حراست از يكپارچگي ايران. انقالب 

اسالمي امتداد #راه_ميرزاست. 
    كيان مهزاد:

مس��لك مي��رزا، راه س��ربلندي اي��ران 

اسالمي اس��ت كه همچون مشعلي مسير 
پيش روي ما را براي اه��ل عبرت از تاريخ 
روشن مي كند. رهبر انقالب: »ما در دوران 
مبارزه خودمان، هر وقت نام ميرزا كوچك 
خان را به ياد مي آورديم و شرح حال او را 
مي خوانديم، نيرو مي گرفتيم. او از همت و 
اراده و شخصيت و هويت خود خرج كرد، 
براي اينكه به يك نسل هويت و شخصيت 

و نيرو و اراده ببخشد.«
    سميه اشجعي:

#راه_ميرزا كوچك خان در عدم وابستگي 
به قدرت هاي بيگانه، همان راهي است كه 
#شهيد_محسن_فخري_زاده ها بعدها از 

آن الهام گرفتند. 
    صابره:

ميرزا كوچك خان جنگلي حق طلبي اش 
آن را تبديل به سرداري بزرگ كرد و براي 

هميشه در تاريخ جاودان ماند. 

    پرستو مهاجر:
ميرزا كوچك خان طلبه اي بود كه با ديدن 
ظلم و ستم نيروهاي بيگانه در كشورش، 
لباس روحانيت و زندگي راحت و بي دغدغه 
خود را  رها كرد و سال ها در جنگل ها زير 
باران، در سرما و زمستان خوابيد تا مردمش 
بتوانند در آسايش و امنيت زندگي كنند، 
كاش امروز هم بين علما و فقها چندتا ميرزا 

داشتيم تا به اين روز نيفتيم!
    فاطمه زينلي:

ميرزا مردي اس��ت كه به گفته رهبر معظم 
انقالب، يك واحد مينياتوري را از نظام اسالمي 
و جمهوري اس��المي در رش��ت و در همان 
محدوده خاص خودش گيالن به وجود آورد. 

    كاربري با نام »بهار بانو«:
دكتر محمدقل��ي مجد بخش��ي از كتاب 
»قحطي بزرگ« را ب��ه قحطي در گيالن 
اختص��اص داده و در آن به نق��ش ميرزا 

كوچك خان در مقابله با قحطي در گيالن 
و حتي كمك ب��ه قحط��ي زدگان تهران 
و همدان و س��اير ش��هرهاي اي��ران براي 

جلوگيري از قحطي پرده برداشته است. 
    محسن پورپير:

تاري��خ اي��ران اس��المي ممل��و اس��ت از 
جوانم��ردان و آزادگاني همچ��ون ميرزا 
كوچك خان و ش��هيد محسن فخري زاده 
كه براي س��ربلندي ايران عزي��ز هر آنچه 
داش��ته اند در طبق اخالص ق��رار داده اند 
حتي ج��ان ش��يرن را، اما هرگ��ز مقابل 
دشمنان ملت س��ر فرود نياورده و زير بار 

ظلم نرفته اند، راهشان پر رهرو. 
    فاطمه زمامي:

مهم ترين علت تصميم ميرزا براي راه اندازي 
نهضت جنگل، مشاهده بي عدالتي، سلطه 
بيگانه و ستم و مكر برخي  حاكمان داخلي 

و دشمنان خارجي بود.
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بزرگداشت سالروز شهادت ميرزا كوچك خان جنگلي در شبكه هاي اجتماعي

راه ميرزا، راه سربلندي ايران اسالمي
كاربران ش�بكه هاي اجتماعي با توئيت هاي خود 11آذرماه سالروز شهادت ميرزا كوچك خان 
جنگلي را گرامي داشتند. كاربران با توئيت #راه_ميرزا استراتژي ميرزا كوچك خان و نه او به دو 
قدرت بزرگ آن زمان را تنها راه سربلندي ملت ايران دانستند. آنها انقالب اسالمي ايران و شهيدان 
اين راه به ويژه شهيد محسن فخري زاده را كه هفته گذشته به دست مزدوران رژيم صهيونيستي 
به شهادت رسيد، ادامه دهنده راه ميرزا دانستند. برخي  كاربران نيز بخشي از سخنان رهبر معظم 

انقالب در ديدار با مردم رشت را توئيت كردند. رهبر انقالب در خصوص ميرزا كوچك خان جنگلي 
در سال 1380 فرموده اند: »ميرزا كوچك، مرد تنهايي بود كه به دو قدرت بزرگ آن روز دنيا - يعني 
روس ها و انگليسي ها - يك »نه«ي بزرگ گفت. نه با روس ها س�اخت، نه با انگليسي ها...  اگر 
چه در وسط جنگل هاي گيالن در مظلوميت ُمرد اما ش�خصيت خودش را در تاريخ ثبت كرد. 
ُمرد؛ اما يك مشعل شد.« در ادامه بخشي از توئيت هاي كاربران را در اين خصوص مي خوانيد. 

 گاهي يك شوخي 
اثرش از چند برهان بيشتر است

كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به مناسبت 10 آذر، سالروز 
شهادت شهيد مدرس، بخشي از فرمايش��ات استاد شهيد مطهري را در 

خصوص شهيد مدرس به اشتراك گذاشت. شهيد مطهري مي فرمايند:
 از آن شاهكارهاي سياسي مرحوم سيدحسن مدرس نقل مي كنند كه در 
همان دوره يك موجي پيدا شده بود - كه هر چند وقت يك بار هم پيدا 
مي شود و آن وقت اين موج شديدتر از امروز بود - كه ما بايد لغات بيگانه 
)به قول اينها( را از زبان فارسي بيرون بريزيم و اصاًل نبايد هيچ لغت عربي 
در زبان ما وجود داشته باشد. اين موج در مجلس هم راه پيدا كرده بود و 
مي خواستند آن را به صورت يك قانون دربياورند. مرحوم مدرس با اين 
فكر مبارزه مي كرد.  گاهي يك شوخي، يك متلك، يك هو كردن اثرش از 
چند برهان بيشتر است. گفته بود بسيار خوب، حاال ببينيم چي مي  ِشد! 
)به قول خودش؛ اصفهاني بود( و چه از آب درمي آيد! رو كرده بود به رئيس 
مجلس و گفته بود آقاي رئيس مجلس! اسم من حسِنس، اسم جنابعالي 
هم حسيِنس. حاال اين اسم ها را مي خواهند تبديل كنند به فارسي. پس 
من مي شوم »نيك«، حسين هم كه تصغير حسن است مي شود نيكچه، 

پس بعد از اين من نيكم شما نيكچه، مثل ديگ و ديگچه!
 چند تا از اينها را با همديگر جور كرد، مجلس خنديد و اليحه با همين 

]شوخي[ از بين رفت. 
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برنده رندترين روز سال چه كساني بودند؟!
دانيال معمار از فعال توئيتر نوشت: 99/9/9 تمام شد. يك عده رفتند 
دنبال تاريخ تولد و ازدواج الكچري و پشت زايشگاه ها و دفترخانه ها صف 
كشيدند، يك عده هم مثل بچه هاي هيئت جواداالئمه مشهد، به عشق 
امام جواد رفتند و 9 زنداني را در تاريخ 99/9/9 آزاد كردند تا 9 خانواده 

را خوشحال كنند؛ برنده امروز چه كساني بودند؟!

هنر و خالقيت را بايد پرورش داد
اسماعيل آذري نژاد در توئيتر نوشت: هنر و خالقيت را بايد پرورش داد، 
اينكه غالب دانش آموزان برخي روستاها نتوانند خالقيت و فعاليت هاي 
هنري داشته باشند، از ضعف نظام تربيتي و آموزشي است. نظام آموزشي 
بايد بتواند تخيل را پ��رورش دهد، زيبايي و هنر را ب��ه فضاي فكري و 

فيزيكي كودك وارد كند. اينها نمي توانند جامعه را تغيير دهند.

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.

 واجب است به هر نوع تواني 
مقابل دشمن مجهز شويم

آيت اهلل خوشوقت)ره( :
مسلمانان از اول تا حاال و از حاال تا زمان ظهور، دشمن زياد دارند. 
مسلمانان بايد براي حفظ خودشان چه كنند؟ بايد از خود دفاع 
كنند. دش��منان اگر بتوانند تا آخرين نفر ما را هم از بين ببرند، 
مي  برند. آنها مي  خواهند اصاًل مسلمان و شيعه روي زمين نباشد؛ 
لذا پروردگار متعال دس��تور داد آنچه در توان داريد مانند توان 

فكري، توان مالي، توان آبرويي، به هر نوع توان مجهز باشيد. 
هر نوع توان در موقعي كه مي  خواهيد در برابر دشمن دفاع كنيد بايد 
به كار ببريد و اگر بخواهيد در مقابل دشمنان بزرگ مثل امريكا و 
اسرائيل و اروپا بمانيد و دوام داشته باشيد، بايد مثل آنها مجهز باشيد. 
اگر بخواهيم ضعيف باشيم مثل عرب هاي منطقه، ما را در جيب 
چپشان مي  گذارند و با ما مثل آنها رفتار مي  كنند و نفتشان را هم 

مي  خورند؛ گازشان را هم مي  خورند؛ توي سرشان هم مي  زنند. 
بنابراين بر ما واجب است در هر زماني آنچه را كه سالح در مقابل 
دشمن شناخته مي  شود، داشته باشيم تا دشمن در ما طمع نكند. 

منبع: كانال رسمي »حضرت آيت اهلل خوشوقت تهراني)ره(« در 
پيام رسان ايتا

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

كانال تلگرامي »دين نوشت« در يادداشتي 
نوشت: خبر مرگ مارادونا فوتباليست مشهور 
آرژانتين و جهان، مجدد خاطرات نوجواني 
و جواني بس��ياري از افراد را زن��ده كرد، اما 
فراي بحث نوستالژي كه مارادونا براي افراد 
داش��ت، اس��طوره بودن او براي انسان هاي 
مدرن تعريف جديدي از اسطوره را در تاريخ 

انسان به همراه داشت. 
اعتياد مارادونا به مواد مخدر، همكاري با مافياي 
ايتاليا و آرژانتين، روابط خارج از عرف بسيار، 
دوپينگ و شمار بسياري از موارد غيراخالقي 
جزءالينف��ك زندگ��ي او  ب��ود، اما تم��ام اين 
مشكالت سبب نمي شد بسياري از افراد او را 
دوست نداشته باشند و عكسش را به در و ديوار 
خانه خويش نزنند. البته شدت اين عالقه بعضاً 
به حدي بود كه گروه هايي ه��م بودند كه او را 
افراط گونه مي پرستيدند و حتي كليسايي به نام 
مارادونا با مناسك خاص راه اندازي كرده بودند. 
البته اسطوره ش��دن افراد عادي و حتي داراي 
مشكالت اخالقي پديده مدرني است كه منحصر 
در مارادونا نيس��ت. مايكل جكس��ون، مدونا، 
مارلون براندو و بس��ياري ديگ��ر از به اصطالح 
سلبريتي ها نمونه هايي ديگر از اين اسطوره هاي 
مدرن هستند. مقامي كه قباًل در اختيار برخي 
دانشمندان، فالسفه و شعرا بود و پيش تر براي 

عرفا، قديسان و روحانيون متصور بود و در اصل 
فقط مخصوص حجت هاي الهي بوده است. 

البت��ه مارادون��ا ، ماي��كل جكس��ون و... 
اسطوره هاي نس��ل قبلي هستند كه حداقل 
در كنار مشكالت عديده اخالقي و اجتماعي 
در زندگي خود داراي هنر منحصر به فردي 
بوده اند كه م��ورد توجه ق��رار گرفته اند، اما 
اسطوره هاي نسل جديد كيم كارداشيان ها و 

تتلوها هستند كه همان هنر را هم ندارند!
ل��ذا اين ن��زول ارزش��ي انس��ان م��درن در 
اسطوره شناسي نشان از فاجعه اي عظيم دارد. 
در گذر ايام، ارزش هاي انسان از امور روحاني و 
معنوي، ابتدا به امور م��ادي نزول پيدا كرده و 
امروزه حتي به پايين ترين سطح امور دنيوي 
با تعارضات اخالقي رسيده است. حال سؤال 
اساسي اين است براي انسان مدرني كه اينگونه 
از آسمان به نازل ترين درجه زمين رسيده است، 

چطور مي توان از دين آسماني گفت؟ 
ش��ايد به همين علت است كه گروهي سعي 
دارن��د ديني زمين��ي و اين دنياي��ي تعريف 
كنند. ديني ب��ا انبيا و امامان��ي كمي بهتر از 
اسطوره هاي امروزي و مانند اينها داراي خطا 
و اشتباه! ش��ايد كه اين انسان مدرن منقطع 
شده از آسمان مشتري اين دين شود. اما با اين 
تعريف آيا چيزي از دين الهي باقي مي ماند؟!

مارادونا و سقوط اسطوره شناسي

كانال تلگرامي تبيان در پستي از راهكارها و 
ترفندهاي نه گفتن به دورهمي هاي ايام كرونا 

نوشت. در اين مطلب آمده است:
  رودربايستي رو كنار بذاريم

كنار گذاشتن رودربايستي به معني پررويي و 
بي ادبي نيست، براي عزيزي كه ما رو به جمعي 
دعوت كرده يا تصميم ب��ه اومدن به منزل ما 
داره، توضيح بديم كه شرايط االن چه جوريه. 

  فضاي مج�ازي رو ب�راي ارتباطات 
بيشتر پيشنهاد بديم

به دوستان و آشنايانمون بگيم در فالن شب و 
فالن وقت همديگر رو در فضاي مجازي ببينيم 

و صحبت كنيم. 
  جم�الت درس�تي ب�راي رد دعوت 

ديگران به كار ببريم

بهترين حال��ت اينه كه بدوني��م از چه واژگان 
و ادبياتي براي نه گفتن اس��تفاده كنيم. مثاًل 
بگيم »از دعوت شما ممنونم اما مي ترسم ناقل 
خاموش باشم و شما رو مبتال كنم« يا»بچه ها هم 
كرونا ميگيرن، ترجيح ميدم به خاطر بچه هامون 
مهموني نيام« و يا »اين ويروس در محيط بسته 

حتي از طريق هوا هم منتقل ميشه.«
  اگه مشاغل حس�اس داريم مراقب 

ارتباطمون با خانواده باشيم
اگه جزو كادر درمان يا هر شغلي هستيم كه 
ارباب رجوع زياد داريم و امكان آلودگي مون 
وجود داره، بهت��ر اينه در ارتب��اط با اعضاي 
خانواده و همينطور ديگر افراد مراقبت الزم رو 
به لحاظ بهداشتي يعني استفاده از ماسك و 

دستكش و ديگر موارد مهم داشته باشيم. 

كانال تلگرامي دكتر سالم در مطلبي از تغيير 
روش هاي ت��رور از ۴0 س��ال پيش تاكنون 

نوشت. در اين مطلب مي خوانيم:
  شليك مستقيم به نفر

شليك مستقيم يكي از اولين روش هاي ترور 
مخصوصاً در دهه هاي ۶0 و۷0 بود. منافقين 
از اين شيوه در حذف بسياري از شخصيت ها 
و ترورهاي روزانه خود اس��تفاده مي كردند. 
شهيد صيادشيرازي و الجوردي قرباني اين 

روش از ترور بودند. 
  بمب گذاري در مراكز مهم

بمب گذاري از وحشيانه ترين و البته كارسازترين 
روش ها در حذف دسته جمعي شخصيت ها بود. 
بمب گذاري مقر حزب جمهوري اسالمي و دفتر 

نخست وزيري از اين نوع ترور بودند. 
  بمب گذاري در موتور

ترور شهيد مس��عود عليمحمدي دانشمند 
هس��ته اي در قيطريه تهران توسط همين 

روش بود: بمب در يك موتورسيكلت به فاصله 
يك متري از درِ خانه او جاسازي شده بود. 

  بمب گذاري با چسباندن بسته انفجاري
اين شيوه توسط تروريس��ت ها در شهادت 
مجيد ش��هرياري و احمدي روشن استفاده 
شد و با تقويت دوربين هاي شهري و اشراف 

اطالعاتي ديگر تكرار نشد. 
  عمليات تروريستي با پهپاد

شهيد سردار سليماني اولين شخصيت ايراني 
بود كه با استفاده از پهپاد ترور شد. سه پهپاد 
امريكايي در نزديكي فرودگاه بغداد كاروان 

حاج قاسم را هدف قرار دادند. 
  ترور با سالح اتوماتيك و كنترل از راه دور

ش��يوه ترور ش��هيد فخري زاده جديدترين 
روش در اين جنايت ها بود. از يك دس��تگاه 
تيربار اتوماتي��ك كنت��رل از راه دور كه در 
نيساني نصب شده بود، شليك هاي متعددي 

به سمت شهيد صورت گرفت.

كانال تلگرام��ي »پايش امريكا« بخش��ي از 
سرمقاله گاردين را به فارسي منتشر كرد. در 
اين سرمقاله مي خوانيم: گفته مي شود در سال 
۲009، مقامات اسرائيلي براي حمله هوايي 
به ايران قبل از روي كار آمدن باراك اوباما به 
دنبال كمك و سالح امريكا بودند. جورج دبليو 
بوش امتناع ورزيد. مشاوره اي كه به بوش داده 
شده بود مشابه آنچه دونالد ترامپ در توجيهي 
اين ماه از مقامات دريافت كرده اس��ت: يك 
حمله نظامي مي تواند بدون اثر باشد، ايران را 
به ساختن بمب اتمي نزديك تر كند و ممكن 

است منجر به جنگ شود. 
ترامپ بر اثر يك گزارش بازرس��ان سازمان 
ملل احس��اس خطر كرده بود كه به افزايش 
قابل توجه ذخاير اورانيوم اشاره داشت. ترامپ 
خواس��تار گزينه هاي نظامي مي شود اما او را 
منصرف مي كنند و حاال توجه ها به اين مسئله 
است كه آيا او براي ساير اقدامات پوششي عليه 

ايران چراغ سبز داده است؟
امريكايي ها و تحليلگران منطقه اي گمانه زني 
مي كنند اسرائيل تنها در صورتي مي تواند در 
اين ترور]فخري زاده[ دست داشته باشد كه 

اجازه ترامپ را گرفته باشد. 
اين توضيح به چند دليل منطقي اس��ت. ترور 
جمعه مانند ترور ژانويه گذش��ته، ژنرال سپاه 
پاسداران قاسم س��ليماني، اقدامي فوق العاده 

تحريك كننده اس��ت. اين خطر وجود دارد كه 
ايران را به تالفي مسلحانه عليه برجسته ترين 
دشمنانش - اس��رائيل، عربس��تان سعودي و 
نيروهاي امريكايي مستقر- در منطقه سوق دهد. 

ترور، از اين نظر، به معناي اعالم جنگ است. 
هي��چ ي��ك از رهبران اس��رائيل و ي��ك فرد 
بي مسئوليت همانند بنيامين نتانياهو، يك 
بار هم گامي چنين خطرناك را بدون آنكه با 
واشنگتن شفاف سازي كند، انجام نمي دهد. 
امريكا و اس��رائيل در تمامي خرابكاري هاي 

داخل ايران همكاري داشته اند. 
با توجه به شكس��ت ش��ديد سياست ترامپ 
درباره ايران در طول چهار سال گذشته شكي 
نيست او احس��اس نااميدي مي كند و كارزار 
تحريمي فشار حداكثري آن طوري كه انتظار 
داشت نتوانست ايران را به زانو درآورد و پس از 
خروج يكجانبه ترامپ از توافق هسته اي، ذخاير 

اورانيوم ايران در حال افزايش است. 
اظهارات جو باي��دن رئيس جمهور منتخب 
امريكا درباره احياي توافق هسته اي و بازگشت 
به برجام از داليل احتمالي دخيل بودن ترامپ 
در اين ماجراست. ترامپ به پاي خود شليك 
كرد و تنش هاي منطقه اي را افزايش داد. اگر 
ايران اقدام تالفي جويانه انجام بدهد، مي تواند 
خاورميانه را به هرج ومرج بكشاند و اميدهاي 

بايدن براي يك شروع دوباره را از بين ببرد. 

چطور به دورهمي هاي ايام كرونا »نه« بگيم

تغيير روش هاي ترور از ۴۰ سال پيش تاكنون

گاردين: ترور ]شهيد[ فخري زاده به خاطر 
شكست سياست هاي ترامپ در برابر ايران بود

دانشوقيمتها
   گزارش


