
عليرض��ا فقيه��ي راد در كان��ال تلگرامي 
»حالج« نوشت: يكي از مهم ترين اصول در 
روابط بين الملل براي جلوگيري از جنگ 
و تجاوز ايج��اد بازدارندگي و حفظ موازنه 
قدرت است. در صورت به هم خوردن موازنه 
موجبات تجاوز از سوي قدرت برتر فراهم 
مي شود. تجربه س��ال هاي گذشته كشور 
نيز ثابت كرده اس��ت، هرگاه پالس ضعف 
و انفعال از س��وي ايران صادر شده زمينه 
تحري��ك طرف هاي مقابل براي تش��ديد 
فشارها، خرابكاري، ترور و حتي جنگ هاي 

محدود فراهم شده است. 
فتنه س��ال 88 بهتري��ن زمين��ه را مهيا 
كرد تا پ��س از آن امري��كا در دوران اوباما 
تحريم هاي فلج كننده را عليه ايران اعمال 
كند. اوباما در كت��اب خاطراتش با عنوان 
»سرزمين موعود« مي نويس��د: »)بعد از 
ديدن اعتراض��ات در اي��ران( از مذاكره با 
ايران به سمت بسيج جامعه جهاني براي 
اعم��ال تحريم هاي س��خت و چند جانبه 

اقتصادي تغيير مسير داديم.«
در س��ال 96 نيز ب��ه واس��طه بي تدبيری 
مسئوالن و فشار اقتصادي بر مردم و نهايتاً 
اغتشاش هاي دي ماه آن سال بستري براي 
اعمال راهبرد فشارحداكثري امريكا شد و 
چندي بعد نيز وقتي امريكايي ها مطمئن 
شدند در صورت خروج از برجام ايران اقدام 
متقابلي نخواهد كرد، رسماً و بدون هزينه 
از برجام نيز خارج شدند. در همين رابطه 
نيكي هيلي نماينده وقت امريكا در سازمان 

ملل چند روز قبل خ��روج امريكا از برجام 
رسماً گفت: »اگر ما از برجام خارج شويم، 

ايران در برجام خواهد ماند.«
از س��ويي ب��ا اتخ��اذ اس��تراتژي »صبر 
اس��تراتژيك« از س��وي دولت و از سوي 
ديگر در س��ال 98 پس از تصميم مقامات 
دولتي در افزاي��ش ناگهاني ن��رخ بنزين 
اغتشاش هاي آبان ماه و شكاف اجتماعي 
پس از آن موجب تغيير برآورد امريكايي ها 
از وضعيت ايران شد و جرئت و جسارت پيدا 

كردند تا سردار سليماني را ترور كنند. 
امس��ال نيز با وجود آنكه از برجام چيزي 
جز يك جسد باقي نمانده بود، اما مقامات 
دولتي كم��اكان با راهبرد صب��ر و انتظار 
برجام را حفظ ك��رده و به اميد امتيازهاي 
خيال��ي ماندن��د. همين امر موجب ش��د 
باربارا اس��الوين، مس��ئول مي��ز ايران در 
شوراي آتالنتيك، هفت روز قبل از اعالن 

امريكا به شوراي امنيت براي فعال كردن 
مكانيسم ماشه بگويد: »من فكر مي كنم 
آنها )ايران( جي��غ و داد كنن��د و بگويند 
كه اين كار غيرقانوني اس��ت اما آنها هنوز 
هم مي خواهن��د در توافق بمانن��د.« لذا 
در اين مس��ئله ني��ز امريكايي ها مطمئن 
بودند ايران واكنشي نش��ان نخواهد داد، 
پروژه فشارحداكثري خود را با استفاده از 
تمامي ابزارها و فعال سازي مكانيسم ماشه 

پيش بردند. 
در ادام��ه ني��ز اي��ن انفع��ال و بي عملي 
تداوم ياف��ت تا ادراك دش��من بر ضعف و 
عقب نشيني جمهوري اسالمي تصويرسازي 
شود. پس از آن شاهد خرابكاري در سايت 
هسته اي نطنز بوديم، اما اين تجاوز و اقدام 
خرابكارانه آشكار نيز با اعالم عباس عراقچي 
كه نبايد بهانه به دست امريكا بدهيم ادراك 
امريكايي ها را تثبيت و آنها را از عدم واكنش 

جدي از سوي ايران مطمئن كرد. 
نهايتاً صبر اس��تراتژيك كه ب��ا چيزي جز 
انفعال و وادادگي معنا نمي يابد موجب شد تا 
دشمن دامنه اقدامات خود را گسترش دهد 
و دست به ترور دانشمند برجسته هسته اي 
ايران ش��هيد محس��ن فخ��ري زاده بزند. 
اساس ريشه اصلي ترور شهيد فخري زاده 
نيز همچون اتفاقات گذش��ته در ارس��ال 
پالس ضعف و عدم اق��دام متقابل و به هم 
خوردن موازنه قدرت اس��ت. آن چنان كه 
تايمز اسرائيل شش روز قبل از ترور شهيد 
فخري زاده در گزارشي مي نويسد: »اسرائيل 
و اياالت متحده در حال برنامه ريزي براي 
افزايش فش��ار بر ايران ب��ا عمليات پنهان 
و تحريم ه��اي اقتص��ادي در هفته ه��اي 
آخر رياس��ت جمه��وري دونال��د ترامپ 
رئيس جمهور اياالت متحده هستند. در اين 
گزارش آمده است ارزيابي آنها اين است كه 
تهران قبل از پايان دوره رياست جمهوري 

ترامپ پاسخي نظامي نخواهد داد.«
لذا آن چنان كه روشن است دشمن امروز 
اين ادراك را دارد كه هر اقدامي از س��وي 
آنها هيچ گونه واكنش��ي از جانب ايران به 
همراه نخواهد داش��ت و در صورت تداوم 
اين روند بايد شاهد افزايش كمي و كيفي 
فشارها عليه ايران باشيم. اين واكنش هاي 
منفعالنه اخير مقامات دولتي نيز در ادامه 
همان خطاهاي گذشته است كه مي تواند 
در آينده خطرات بيش��تري براي كش��ور 

ايجاد كند. 

    فريدون عباسي:
قدرداني از شهيد محسن فخري زاده ربطي 
به اجراي برجام ندارد. ايش��ان توانست با 
اس��تفاده از جايگاه و س��مت خود جلوي 

افتضاح بيشتر برجاميان را بگيرد. 
   امير قرباني:

تا ديروز يك پا ايستاده بودند و مي گفتند 
شهيد فخري زاده دانشمند هسته اي نبود؛ 
حاال ب��راي اينكه خود و برجام شكس��ت 
خورده را پاك و مطهر نشان دهند، عكس 
منتشر نشده ش��هيد را پخش و خود را با 

سوءاستفاده از آن منزه نشان مي دهند.
   علي جعفري:

ابتدا سخنگوي سازمان انرژي اتمي دانشمند 
هسته اي بودن شهيد فخري زاده را منكر شد؛ 
حال كه تشت رسوايي از بام افتاده، عكس اهداي 
نشان افتخار با رئيس س��ازمان انرژي اتمي را 

منتشر و با خون شهيد كاسبي برجام مي كنند.
   سيدپويان حسين پور:

دولتي ها در تالش��ند تا ش��هيد محس��ن 

فخري زاده را ش��هيد برجام ج��ا بزنند! يا 
للعجب! اين چطور ش��هيد برجامي ا ست 
كه در پيام و سخنان رسمي رئيس جمهور، 
برجام كه هيچ، حتي به دانشمند هسته اي 
بودن فخري زاده هم اشاره نشد و در ساعات 
ابتدايي بعد از ترور، ت��الش دولت بر انكار 

فعاليت هاي هسته اي او بود؟!
   علي قلهكي:

خبرگزاري دولتي »ايرنا« سريع از آرشيو 
خود چند عكس از ش��هيد فخ��ري زاده با 
روحاني پيدا كرده و ربط ب��ه برجام داده! 
ولي واقعيت اينه كه نشان اهدايي به شهيد 
فخري زاده، نشاِن خدمت به خاطر صنعت 
هس��ته اي بوده و ربطي به برج��ام ندارد؛ 
به نوعي دلجويي از يك دانشمند هسته اي 

به خاطر توقف فعاليت هاست! 
   عبداهلل گنجي:

مدال ش��هيد فخري زاده ربطي به برجام 
ندارد. اگ��ر دارد بايد م��دال رئيس وقت 
ايش��ان )س��ردار دهقان( نيز بابت برجام 

باش��د. مدال وزير دفاع وق��ت و معاونش 
به خاط��ر اقدامات مؤثري ب��ود كه باعث 
شد ايران س��ر ميز مذاكره دست پرتري 

داشته باشد. 
   امين موسوي:

يكي صدتا س��كه گرفت و نشان درجه ۱ 
شجاعت براي از بين رفتن صنعت هسته اي 
و افتخارش ننگ نامه  برجامه! يكي هم يه 
نشان درجه دو بهش دادن كه درسته همه 
زحماتت رو نابود كردي��م و گند زديم به 
عزت مردم ايران، ولي حاال بيا يه تقديري 

هم ازت بكنيم! اين كجا و آن كجا... 
   رضا صداقت:

اگه قرار بود فرد مؤثري در برجام رو ترور 
كنن روحاني و ظريف مستحق تر بودن تا 
شهيد محسن فخري زاده. لطفاً اشتباه تان 

را جار نزنيد... 
   كاربري با نام »آرتورشاه«:

يكسري موجودات هستند كه اصرار دارن 
بگن شهيد فخري زاده دانشمند هسته اي 

نبوده، روحاني اصالح طلب نبوده، برجام 
بهتري��ن توافق ق��رن ب��وده، دموكرات و 
جمهوري خ��واه ف��رق داره]دلفين ها هم 

پرواز مي كنند[
   سيدعلي موسوي:

 لقب شهيد فخري زاده، پدر هسته اي ايران 
است. كس��ي كه تمام تالش��ش توسعه و 
پيش��رفت صنعت هسته اي كش��ور بود و 
براي خدماتش به صنعت هسته اي كشور 
شايس��ته تقدير بود. او در خدمت توسعه 

صنعت هسته اي بود نه مذاكرات. 
   محمد نصوحي:

دولتي ها اين عكس رو تحت عنوان اعطاي 
نشان خدمت برجام بر س��ينه فخر ايران 
منتشر كردند! درحالي كه همينها بودند 
كه به صداوس��يما فش��ار آوردند كه لفظ 
دانشمند هسته اي به كار برده نشه و اين 
تش��كرها صرفاً به خاطر خدمت هايي كه 
اين شهيد به صنعت هسته اي داشته بوده! 

تحريف ممنوع!
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به انتشار تصويري آرشيوي از اهداي مدال به شهيد فخري زاده

 مدال شهيد هسته ای براي پرکردن 
دست دولت در ميز مذاکره بود

انتشار تصويري از سوي معاون ارتباطات و اطالع رساني دفتر رئيس جمهور، از اهداي مدال به 
شهيد فخري زاده از سوي رئيس جمهور و متن توئيت او مبني بر: »اين تصاوير يكي از صدها 
ناگفته برجام است كه براي نخستين بار فرصت انتشار مي يابد« با واكنش بسياري از كاربران 
شبكه هاي اجتماعي و اعتراض آنان روبه رو شد. كاربران اين مدال را نه نشاني بر تالش هاي 

شهيد براي به نتيجه رسيدن برجام، بلكه تقدير از شهيد براي پر كردن دست دولت براي 
نشستن بر ميز مذاكره دانستند. آنها همچنين از تالش برخي دولتي ها براي تحريف واقعيت 
انتقاد كردند و انتشلار اين تصوير را در ادامه خطي دانسلتند كه تلالش مي كرد از عنوان 
»دانشمند هسته اي« براي شهيد استفاده نشود. در ادامه بخشي از اين واكنش ها را مي خوانيد. 

مجوز رئیس جمهور به خودش!
احمد اميرآبادي فراهاني، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسالمي، 
در توئيتر خود نوشت: شنيده ش��ده آقاي روحاني براي تقديم اليحه 
بودج��ه ۱۴۰۰ برخالف س��ال ها و دوره هاي قب��ل در مجلس حضور 
نمي يابند و براي عدم حضور از ستاد كرونا مجوز گرفته اند. آيا اخذ مجوز 
از ستادي كه خود ايشان رئيس آنجاست يك نوع رانت نيست؟ يا خون 

ايشان از خون ديگران رنگين تر است!

طنز تلخ
فرشاد مهدي پور توئيت كرد:  طنز تلخ يعني اينكه رئيس سابق سيا گفته 
ترور دكتر محسن فخري زاده يه اقدام جنايتكارانه است، اما وقتي خود 
جان برنان مشاور امنيت داخلي و بعدش رئيس سيا بوده در دولت اوباما، 
چهار تا دانشمند هسته اي ايران ترور و شهيد شدن و امريكا هيچ وقت 

نگفت جنايت بوده است!

 ماجراي پیشنهاد حكومت 
به میرزا كوچك خان

 مهدي كيا در توئيتر خود نوشت: س��فير انگليس در جلسه اي از ميرزا 
كوچك خان خواست با آنها همكاري كند تا او را به حكومت برسانند. 
گفت ما طمع ارضي در كشور شما نداريم ولي طمع در منافع داريم. اگر 
قبول نكردي، ديگري را كه رذل ترين مردم است بر شما مسلط مي كنيم. 
ميرزا گفت حكومتي كه شالوده اش را شما بريزيد، پايدار نمي ماند.  بعد 
از اين ماجرا، ميرزا گريه مي كرد كه كدام شيرناپاك خورده اي را براي 

حكومت ايران پيدا مي كنند؟

اين صفحه پيام هلا،  متن ها، عكس نوشلت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اسلت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديشلمند شلبكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

تمام لذائذ از بین مي رود اال... 
عالمه جعفري)ره(:

تمام ناخوشي ها و لذائذ روزي به باد فنا مي رود، ولي مزايايي را 
كه مردان خدا در زندگاني كسب مي كنند، از آن جهت كه اين 
مزايا را با رنگ الهي رنگ آميزي مي كنند و آنها را به سرچشمه 
فيض الهي متصل مي س��ازند، لذا براي آنان هرگز مسئله فناي 

لذت مطرح نخواهد بود. 
منبع: كانال تلگرامي »عالمه جعفري« به نقل از كتاب تفسير و 

نقد مثنوي، جلد 2، صفحه 9۱

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

كانال تلگرامي »ماهنامه مديريت ارتباطات« 
بخشي از مقاله »مس��عود صادقي« در اين 
ماهنامه را به اشتراك گذاشت. در اين مقاله 
مي خوانيم: بازي ه��اي رايانه اي يا ديجيتال 
از دس��تاوردهاي فناوري ديجيتال در طول 
نيم قرن اخير هستند كه با شتاب روزافزوني 

توسعه پيدا كرده اند. 
امروزه كارك��رد بازي ها نيز از س��رگرمي و 
تفريح صرف به حوزه آموزش و فرهنگ سازي 
گس��ترش پيدا كرده اس��ت. بدين ترتيب، 
جذابيت و ضريب نفوذ بازي هاي ديجيتال 
آنها را به ابزاري مؤثر براي انتقال مفاهيم و 

هنجارهاي فرهنگي تبديل كرده است. 
از اي��ن دريچه، ام��روزه بازي ه��اي رايانه اي 
رس��انه اي پرنفوذ و فراگير به شمار مي آيند و 
در سپهر آثار اجتماعي رسانه ها قابل  تحليل 
هستند. بر پايه »نظريه يادگيري اجتماعي« 

آلبرت بان��دورا، آگاهي انس��ان ها بيش��تر از 
آنچه از راه مشاهده مستقيم باشد، به صورت 
غيرمستقيم از طريق رسانه هاي جمعي است. 
طبق اين نظريه، انسان ها از طريق مشاهده 
و مطالع��ه نمونه هاي رس��انه اي مي فهمند 
كدام يك از رفتارها به پ��اداش مي انجامند 
و كدام ي��ك به كيف��ر منتهي مي ش��وند و 
رفتارهاي اجتماعي را ارزش گذاري مي كنند. 
از جمله شاخص هاي تأثيرگذاري فرهنگي 
بازي هاي رايان��ه اي، رواج و پذيرش عناصر 
زباني يا بازنمايي سبك هاي خاص زندگي 

را بايد مطرح كرد. 
نظريه »كنش متقابل نمادين« نيز يكي از 
تحليل هاي مهم جامعه شناسي امروز درباره 
بازي اس��ت. نظريه پردازان در اين پارادايم 
بازي را به منزله مكانيسمي براي اجتماعي  

كردن افراد جامعه در نظر مي گيرند. 

كميل خجس��ته در كان��ال تلگرامي خود 
نوش��ت: در يك عمليات تروريس��تي، ترور 
شديم. اين دومين اتفاق مهم تروريستي در 
بازه  يكس��اله بود كه مردم از دوربين رسانه 
مشاهده  اش كردند. غرورش��ان جريحه دار 

شد و ناراحت شدند. 
اما نكت��ه مهم اينجاس��ت آني كه ت��رور را 
طراحي مي كند فقط به يك عمليات نقطه اي 
بس��نده نمي كند. چن��د روز قبلش صفحه 
انگليسي ويكي پدياي ش��هيدفخري زاده را 
ايجاد مي كند تا رس��انه هاي بين المللي به 
روايت مطلوب آنها برسند. پمپئو در هشت 
روز ۱3 شهر منطقه را طي مي كند. امارات 
ناگهان اعالم مي كندكه وي��زاي ايراني ها را 
صادر نمي كند. در حالي كه چند روز قبلش 
خبر از اعطاي وي��زاي طاليي براي نخبگان 
ايراني داده بود. آلماني ها به اتباع خود اعالم 

مي كنند از سفر به ايران حذر كنند و... 
 اين اتفاقات با رب��ط و بي ربط در منطقه، آن 
پيش رخدادهاي ترور، آن س��بك عمليات 
حتماً نش��ان مي دهد تروريست ها براي بعد 
از عملياتشان هم برنامه داشته اند. اگر جاي 
تروريس��ت ها بوديد چه طرحي را جلوي پا 
مي گذاشتيد كه وب فارسي از محتوا بتركد؟! 
تروريست ها گزينه مطلوبش��ان اين بود كه 
رسانه وقتي اتفاق را مي بيند روي اين سؤال 
بايستد: چگونه اين اتفاق رخ داد؟ اين كار را 
بدترين آدم هاي روي زمين انجام دادند و بعد 
از آن رفتار وحشيانه با بدن مقدس اباعبداهلل 
از ب��زرگ راوي و خبرن��گار عال��م، حضرت 
؟  زينب)س( پرسيدند كه كيَف َرأَيِت ُصْنَع اهلَلهّ
و حضرت پاسخي دادند كه ماجراي كربال به 

فتح قلوب و افشاي باطل تبديل شد. 
 اينكه نيس��ان، آبي بود و مسلس��ل، فالن بود 
و سرنش��ين بهمان، اينها جذاب هس��تند اما 
مسئله اصلي روايت نيس��تند. بازي در زمين 
تروريست هاس��ت كه پ��ازل ت��رور را تكميل 

مي كند. دعواي داخلي مي سازد و مكمل پروژه 
نااميدسازي تبليغاتي مردم است. چون هر چقدر 
در پاسخ چگونگي غرق شوند، در قدرت دشمن 

كه به اين كار موفق شده اغراق مي شود. 
كار درس��ت همان كاري ب��ود كه حضرت 
زينب كردند و در ج��واب چگونه ابن زياد به 
چرا پرداختند. كاري كه سيدحسن نصراهلل 
درباره ترور حاج قاسم انجام داد. سيدحسن 
گفت كه »الزم  است هدف ترور را بشناسيم. 
چرا حاج قاسم ترور ش��د؟ چون امريكا در 
پرونده هاي مهم ايران، لبنان، عراق، سوريه، 
فلس��طين، افغانستان، كره ش��مالي، چين، 
ونزوئال و كوبا ناكام شد و دستاوردي نداشت 
و ترامپ ب��راي انتخابات مجبور ش��د براي 
خود دستاورد س��ازي كن��د و آن زدن حاج 
قاسم بود.« اين نگاه درست است كه موجب 
مي شود تحليل و پيش بيني سيد از آينده هم 
درس��ت ازآب دربيايد كه در جمع بندي آن 
ترور گفت »امريكايي ها كاري را انجام دادند 

كه هم منطقه و هم انتخابات را باختند.«
زدن حاج قاسم به عنوان يك نيروي رسمي 
ايران در س��رزمين دوس��ت اشغال شده كه 
كاري نداشت. هر چند ترور فخري زاده هشدار 
جدي داشت اما واقعيت اين است كه از ميان 
گس��يل اين همه نيروهاي تكفيري، منافق، 
س��رويس ها، خودفروخته ها به س��مت مرز 
ايران در بازه دو دهه و تالش امنيتي موساد 
و سي آي اي و سرويس هاي عربي اين خون ها 
بيشتر يادآور شكر امنيت است تا چيز ديگر. 
همين مهرماه بود كه چند مدافع امنيت در 
سيستان شهيد شدند.  واقعيت روايت ماجراي 
ترور اين است كه آنها مجبور هستند دست به 
ترور بزنند چون ناتوان تر از آن ش��ده اند كه 
دستاورد منطقه براي مردم ايران را نبينند يا 

علم بومي شده را انكار كنند. 
خون  مظلوم)ع( با روايت زينب)س( است كه 

كاخ ابن زياد را سرنگون مي كند. 

آريانه طباطبايي، تحليلگر مسائل هسته اي 
و بين الملل��ي و مع��اون برنام��ه امني��ت 
بين الملل مركز بلفر در مقاله اي طوالني در 
فارن پاليسي به توصيف وضعيت و دارايي ها و 
امكانات ايران براي پاسخگويي به ترور شهيد 
فخري زاده پرداخته اس��ت. كانال تلگرامي 
»اثر« بخشي انتهايي اين مقاله را ترجمه و به 
اشتراك گذاشته است. طباطبايي مي نويسد: 
ايران تنها از طريق پروكس��ي ها يا نيروهاي 
نيابتي اش در منطقه و همچنين عمليات هاي 
س��ايبري توان واكنش ده��ي دارد، چراكه 
هر اقدامي جز اين دو ام��كان دامن زدن به 
التهابات در منطقه را داراست. اين دو گزينه 
امكان انكار فوق العاده اي از سوي ايران دارد 
و ب��ا وضعيت اقتصادي ش��كننده و رويكرد 
سياس��ي ايران براي مذاكره با دولت جديد 
امريكا س��ازگار اس��ت. از نگاه او هر اقدامي 
كه پيامدهاي ناخوش��ايندي داشته باشد، 
صبر استراتژيك ايران طي دو سال گذشته 

را بر باد خواهد داد.   طباطبايي معتقد است 
اگرچه ايران كوش��ش مي كن��د در فضاي 
خارجي ضعيف جلوه داده نشود و بي عملي 
نيز هزينه هاي داخلي دارد؛ گزينه هاي ايران 

در كوتاه مدت بسيار خطرساز است. 
 طباطبايي كه يك نويسنده مقاالت هسته اي 
و عضو هيئت تحريريه بولتن دانش��مندان 
اتمي اس��ت، مي گويد: ب��دون ترديد نقش 
و جاي��گاه رهب��ري فخري زاده در توس��عه 
دانش هس��ته اي ايران، حياتي بوده، اما اين 
تحليل اس��رائيلي ها مبني ب��ر اينكه بدون 
او بازدارندگي هس��ته اي ايران به شكس��ت 
مي انجامد، نادرس��ت است. اين تحليل غير 
از اينك��ه در نقش يك ف��رد در يك فرآيند 
اغراق مي كند، ساختار و نيروهاي پرشماري 
را كه در اين زمينه در حال فعاليتند؛ ناديده 
مي گي��رد. از نظ��ر او، حذف فخ��ري زاده، 
كاري و نمادين بوده، ام��ا نقش و كاركرد او 

جايگزين ناپذير نيست. 

 بازي هاي رايانه اي
رسانه پرنفوذ در جامعه شبكه اي

فرق چرا با چگونه؟

 گزينه هاي روي میز ايران براي انتقام 
از نظر فارن پالیسي

ريشه ترور، پالس ضعف به دشمنان است
   گزارش


