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کرونا ویروس حاال یک سایل هست که جهان را حتت الشعاع خود قرار داده است. 
کرونا به دلیل اینکه بر زندگی تک تک اشخاص تاثیرگذار است، امهیت ویژه ای پیدا 
 با پایان آن امید، نه تهنا در ایران بلکه در جهان به چرخه زندگی ها برمی گردد.

ً
کرده و طبعا

امید جوامع خمتلف در گرو از هم پاشیدن چرخه ویروس و برگشت به زندگی عادی است.
بـــه گفته متخصصـــان  برای قطـــع چرخه ایـــن پاندمی، واکسیناســـیون عمومی از 

با  لمس هر کدام از تیترها مستقیما به آن مطلب منتقل خواهید شد
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مطرح ترین راه هاست.  مطرح شدن واکسیناسیون عمومی در ایران عامیل 
بود تا کج اندیشان دست به دوگانه سازی های یب موردی بزنند. اما درمقابله 
با کرونا حکم مهان حمکی است که علم و ختصص می گوید. حبث مهم 
دیگر پیرامون واکســـن این بود که چرا ورود واکسن آمریکایی-انگلییس به 
ایران ممنوع شـــد. اســـتدالل های خمتلیف در خمالفت و موافقت با این نکته 
مطرح شـــده اســـت اما قبـــل از ورود به موافقت وخمالفـــت صاحب نظران، 
باید به این سوال پاسخ داد که چرا در شرایطی که جامعه آمریکا و انگلیس 
در وضعیت شـــدید کرونایی به ســـر می برند می بایســـت واکســـن خـــود را 
بـــه جـــای تزریق مهگاین در کشـــور خود به کشـــورهای دیگر بفروشـــند؟
این از مجله، مهم ترین سواالیت است که به ذهن درخصوص این واکسن ها 
متبادر می شود. شبکه یس ان یب یس ایاالت متحده در مطلیب که منتشر کرده 
مدعی شده که کساین که واکسن فایزر و مدرنا را دریافت کرده اند، منی توانند از این 
دو شرکت شکایت کنند و دولت نیز احتماالً خسارت آن ها را جبران خنواهد کرد.
مســـئله دیگری کـــه ذهـــن را دچار اهبامـــات زیـــادی می کنـــد ، ۷۴پرونده 
قضـــایی شـــرکت فایـــزر اســـت کـــه هـــم اکنـــون درحـــال بـــرریس اســـت. 
بـــا ایـــن اهبامـــات، تصممی گیـــری درمـــورد واکســـن ســـخت و ســـخت تر 
می شـــود.  از طـــریف دیگـــر بـــه نقـــِل یکـــی از اعضـــای fda)ســـازمان غـــذا 
و دارو آمریـــکا( جمـــوز واکســـن فایـــزر بـــه زور دولـــت آمریـــکا بـــوده اســـت.
نگارنده قصد ندارد که به مست توهم توطئه برود و از جانب این دیدگاه مسائل 
را حتلیل کند اما به هر حال چه خبواهمی و چه خنواهمی باید به این ســـوال ها 
درخصوص این نوع واکسن ها پاســـخی درخور داده شود. جان انسان ها 
هیچگاه نباید سیایس شود اما تصممی گیری بر اساس واقعیت های موجود 

و ملهتب کنوین امری ضروری به خصـــوص درشـــرایط حبراین 

سرمقاله فتحسرمقاله فتح
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است. دستور منع ورود واکسن آمریکایی و انگلییس که توسط رهبر انقالب 
مطرح شد بیشتر بر جنبه های مذکور تاکید داشت و تقلیل دادن این چننی 
مســـائل حیایت به کارزارهای سیایس، امری است مضحک که متأسفانه 
باب شـــده اســـت. به هر حال فصل اخلطاب در این  گونه مسائل علمی با 
متخصصنی این امر بوده است و باید هر تصمیمی در این حوزه، با توجه به 
آناریش بودن نظام بنی امللل گرفته شود و چه چیز مهم تر از جان انسان ها.
جتربـــه تارخیی این یب اعتمادی به چند ســـال قبل بر می گـــردد. زماین که 
بیماران مهوفییل به واسطه خون های آلوده به ایدز و هپاتیت مبتال شدند. 
این شـــاهکار دولت فرانســـه کشـــورهای زیادی را مهانند ایران، عربستان، 

ایتالیا،پرتقال، ارژانتنی و عراق  
را درگیـــر ویـــروس ناشـــناخته 
ایدز و بیمـــاری هپاتیت کرد. 
در ایـــران نیـــز تـــا اردیهبشـــت 
ســـال ۱۳۹۰ نزدیک به  ۲۰۰نفر 
جان خود را از دســـت دادند و 

دادگاه هم پس از برریس های دقیق ســـازمان انتقال خون کشـــور را به دلیل 
عدم غربالگری و مهچننی عدم آزمایش حمکوم کرد. این حوادث حاصل 
یـــک اعتمـــاد خمرب به جهان پیرامون اســـت کـــه در آن غرب و شـــرق هم 
مطرح نیســـت. حال با این جتربه تارخیی می بایســـت چه کنمی؟ راســـی 
نکتـــه ای دیگر برای ثبت در تاریخ، آمریکا متامی عوامل واکســـن ایـــراین را 
حترمی کرد، حال چطور میشـــود کشـــوری که  ناجیان ســـالمی ما را حترمی 

ما واکســـن کرونا هم بدهـــد تا ما می کنـــد  مهزمان مـــی خواهد به 
ســـامل مبانمی، عجیب نیست؟!

واکسن و دیوار بلند بی اعتمادی
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هفته گذشـــته اتفاقایت در آمریکا رخ داد که تهنا تاریخ خواهد توانســـت 
امهیت آن  را نشان دهد. فعال البته خوش به حال امپراطوری رسانه ای 
غـــرب اســـت که این نقطـــه عطـــف تارخیـــی را در پســـتوی "آمریکاِی 
مهـــد دموکـــرایس" پهنان کرده و با مســـّکِن سانســـور و بازی رســـانه ای، 
درد یب هویـــی متـــدن غـــریب را از جهانیـــان از خودشـــان خمـــیف کرده اند.

اتفاق ساختمان کنگره 
به مهه دنیـــا پیام هایی 
داشـــت. بـــه مهـــه مـــا 
نشـــان داد که ابرقدرِت 
دموکـــرایس،  مدعـــی 
مثل آن حیـــوان معّرف 
حضور، فعال در ِگیل که 

بـــرای ماهیگیری خودش در دنیا اجیاد کـــرده بود گیر کرده! چقدر جالب 
اســـت؛ سال ها مهنی آمریکا شـــعار دموکرایس و آزادی بیان را سر می داد 
و کشـــورهای جهان را به هبانه نداشـــن مهنی دموکرایس، به زیر چمکه 
جنگ یا یوغ حترمی و اســـتعمار له می کرد. سال ها مهنی کشور خودمان 

بیان ارزیش قائل نیســـت و چرا مهتم بود به اینکه بـــرای آزادی 

یوم اهلل »شش ژانویه«
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هرکس هر کاری دلش می خواهد را منی تواند در ایـــران اجنام دهد؟ در آن 
شـــعارها خط قرمز معنایی نداشـــت. امنیت میل معنایی نداشت. جان 
انســـان ها مهم نبـــود. حی وقی صالح کار کشـــوری بر کنترل آشـــوب 
بود، ســـالح رســـانه ای شان فعال می شد که ضد حقوق بشر هستید و 
از آزادی و دموکرایس بویی نبردید. حادثه کنگره اما چشـــم ها را شســـت 
تا جـــور دیگری آمریکا را ببینمی. نتیجه آن دموکـــرایس جذاب آمریکایی 
شد اغتشاشاِت)خبوانید اعتراضات!( مردم متمدن و با فرهنگ آمریکا؛ 
هرچقـــدر هم ماکرون مـــکار و هزاران نفر دیگر ماله به دســـت بگیرند که 
خنیر! این که دیدید آن آمریکای دموکراتیک و قبله آمال بشـــریت نبود و 
در میان ســـابقه عایل مردم متمدن ایاالت متفرقه اســـتثناء بـــود، بازهم 
ســـرپویش برای این رسوایی تارخیی نیســـت. جالب تر اما نوع برخورد با 
این اعتراضات بود. 5کشـــته، ده ها زمخی، و ده ها فرد دستگیر شده تهنا 
منایانگر ســـه ســـاعت از شـــعارها و آرمان ها و ندای آزادی بیان آمریکایی 
بود. کار خدا را ببنی که مهان توییتر که وزیر اســـبق خارجه شان دستور 
توقف تعمیراتـــش را داده بـــود که در فتنه88 بشـــود آتش بیار معرکه ی 
ایران، جمبور شـــد حســـاب رئیـــس مجهور خودشـــان و ده ها هـــزار نفر از 
طرفدارانـــش را مســـدود کند تـــا آزادی بیان امنیت میل ابرقـــدرت دنیا را 
خمـــدوش نکند و چه راحت رو شـــد ضعف ابرقدرت وقـــی "اف یب آی" 
عکس معترضنی را با جایزه منتشـــر کرد، بلکه بتواند این برهم زنندگان 

حال اســـایس هبشـــان بدهد.امنیت میل را گیر بیاورد و یک 

یوم اهلل »شش ژانویه«
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دم خروس را ببنی که معترضنِی ساختمان کنگره یک به یک از شغل حمروم 
می شـــوند و از پرواز و مســـافرت ممنوع! مهان چیزی که سال ها اهتامش 
را به کشـــورهای دیگر و دولت های به اصطالح غیر دموکراتیک جهان 
زدند. چقدر عجیب است کارخدا؛ مکروا و مکر اهلل و اهلل خیر املاکرین!
امروز عمق شـــکاف تبعیض بنی ســـیاه و ســـفید هم بیش از پیش رو 
شـــده، وقی کارشناس آمریکایی می گوید: "سفیدها حی موقع شورش 

هم از پلیس منی ترســـند اما ســـیاه ها 
در حالت عادی هم باید بترســـند."
وضـــع شـــیفتگان غـــرب در داخـــل 
هـــم هبتر از قبله آمالشـــان نیســـت. 
کـــه در ۷8 و 88 و ۹8  مهان هـــا 
ادعای تقلب و ناکارآمدی داشـــتند 
و بـــر طبل مقابله با "قانـــون" و نظام 
موجود در کشـــور داشـــتند و امنیت 
میل را امنیت مییل تفسیر کردند، و از 

خفقان درکشـــور گفتند امروز دچار خفگی شـــده اند و فعال زده اند به در 
یب خیـــایل و حـــق به جانیب که بله این حرکت خالف دموکـــرایس بود و 
"قانون" هر کشور فصل اخلطاب است! اصوال روی مهه هیمنه پوشایل 
"کاخ ســـفید" و ما یتعلق به ســـیاه شـــد با این اتفاق! 6ژانویه قطعا یوم 

وعده انتقام ســـخت اهلی... .اهلل بـــود و چشـــمه ای از مهان 

یادداشت تحلیلی
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حـــدودا یکســـال پیش بود کـــه اطراف ســـاعت ۱:۲۰بامـــداد مجعه، خبر 
ترور ســـردار رشـــید اســـالم؛ شـــهید ســـلیماین به ایران خمابره شـــد. طبق 
عـــادت معمول، کنشـــگران و کاربـــران فضای جمـــازی، عیل اخلصوص 
کاربران توییتر و اینســـتاگرام شـــروع به واکنش نســـبت بـــه این موضوع 
کردنـــد و متام فضای جمازی، در رثای این شـــهید عزیـــز، گرد مامت گرفت. 
امـــا ناگهان کاربـــران فضای جمازی از ســـوی مدیریت این پیامرســـان ها 
دچـــار حمدودیـــت و اکثرا حذف حســـاب کاربری شـــدند کـــه البته این 
پایـــان کار نبـــود و این جریـــان ترورهای جمـــازی تا به امروز که یکســـال از 
آن واقعـــه می گـــذرد ادامـــه دارد که منونه ی آن حمدودیت های اجیاد شـــده 
برای صفحه ی اینستاگرامی نشـــریه حیات بود که پیرو انتشار مشاره ای 
از نشـــریه که به ســـردار ســـلیماین اختصاص داشـــت، این صفحه نیز 
ماننـــد بســـیاری از صفحات، زیـــر بـــار حمدودیت های ســـنگنی رفت.

ایـــن اقدامـــات از قبیـــل حذف و یـــا حمدودیـــت، باعث ســـلب آزادی از 
کاربر ایراین گردید و خســـارات جبران ناپذیری به صفحات متولیان امور 
فرهنگـــی در فضـــای جمازی و مهچننی ســـربازان جهبه ی ســـایبری وارد 
گردیـــد کـــه از دســـت دادن خماطبان قدمیـــی و مهچیننی از دســـت رفن 
حمتواهای گذشـــته، خبش کوچکی از این خســـارت حمسوب می شود.

باید توجه داشت که تعابیر جنگ و ترور و اقدامات خشونت آمیز، امروزه 
دیپلمایس دجییتال، اقدامایت از شکل دیگری یافته و در قالب 

یادداشت کارشناس

نه گوی و نه میدان
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قبیل حذف صفحه ی جمـــازی و یا اجیاد حمدودیت، یک نوع هتدید نرم 
و یـــا اجیاد فضای جنگی نرم به حســـاب می آیـــد. در عرصه ی بنی امللل 
وقـــی محلـــه ای در هر مقیایس علیه نیروهای داخیل صـــورت می پذیرد، 
حداقل اقدام طرف خسارت دیده اگر بنایی بر انتقام نداشته باشد انتشار 
اعالمیه ای جهت حمکومیت طرف مقابل اســـت؛ در عرصه ی سایبری 
هـــم باید اینگونه باشـــد و حداقـــل کار، حمکومیت اقدام طـــرف مقابل و 
حی شـــکایت از او بـــه مراجع ذیصالح بنی امللیل اســـت. وقی که ما در 

زمینه شبکه های اجتماعی 
بـــه  هنـــوز  پیامرســـان ها  و 
وارد  بایـــد  کـــه  مســـیری 
نشـــدمی، پس ناچـــارمی که 
در زمنی حریف بازی کنمی؛ 
پس وقـــی تن به بـــازی در 
زمنی حریـــف داده امی، باید 
در مقابـــل، از گـــروه خودی 

در ایـــن زمینه محایت کنمی. اما مهانطور که مشـــخص اســـت؛ عیل رغم 
امهیـــت واالی ایـــن موضـــوع، متاســـفانه در طول این یکســـال، عمال 
هیچگونه اقدام شایســـته ای از ســـوی دولت و عیل اخلصوص مسئول 
ذیصالح واکنش به این مســـأله؛ جناب آذری جهرمی شـــاهد نبوده امی. 
بدهیی اســـت که مســـئول فضای جمازی در صورت وقوع این اقدامات 
وظایـــیف دارد کـــه الزم اســـت، اجنام دهـــد و یا اگر حداقل این عمـــل را در 

و شـــکایت و اعالمیـــه ای بـــه عرصه ی ســـایبر اجنام منی دهد 

نه گوی و نه میدان
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مراجـــع صالحیـــت دار بنی امللیل تنظـــمی منی کند، پـــس می تواند با اســـتفاده 
از بســـیج افـــکار عمومی، یـــک جنبش اعترایض نســـبت به این اتفـــاق، در 
زمـــنی خارجی علیه خـــود آهنا راه بیاندازد و اینگونه، نتیجه ی بـــازی را به نفع 
خـــود رقـــم بزنـــد اما متاســـفانه مهانطور که عـــرض کـــردم، هیچکـــدام از این 
اقدامـــات صورت نگرفت و شـــاهد حداقل اقـــدام هم در ایـــن زمینه نبودمی.

قطعـــا ایـــن موضـــوع و ایـــن یب تفاویت مســـئولنی امر، منـــادی از ضعـــف ما در 
برابـــر دمشـــن خارجـــی، در عرصه ی ســـایبر دیپلمایس اســـت که بـــا کم کاری 
مســـئولنی، نتوانســـتمی در ایـــن زمینه از خـــود دفاع کـــرده و منافع میل خـــود را 
تضمـــنی کنمی. پس اگـــر توانایی این اقـــدام در ما دیده منی شـــود)که البته دیده 
می شـــود و مهه ی ایـــن یب تفاویت ها و یب لیاقی ها به پای مســـئولنی نوشـــته 
خواهد شـــد( بنابرایـــن؛ حداقل اقـــدام ما، تکیه بر تـــوان داخـــیل و اجیاد یک 
پلتفـــرم بومـــی و قابـــل اعتمـــاد در عرصه ی مـــیل و حی بنی امللیل اســـت که 
بتوانـــمی حداقل یک زمـــنی بازی داخیل برای کنشـــگران داخیل ترســـمی کنمی 
کـــه ایـــن مشـــکالت و به تبـــع آن ایـــن یب تفاویت ها از ســـوی ما اجیاد نشـــود.

البتـــه در چنـــد ســـال اخیـــر، پیامرســـان هایی در فضـــای داخیل اجیاد شـــده 
کـــه اصـــال رضایت خبش نبـــوده و دچـــار کثرت شـــبکه های جمـــازی داخیل 
یب فایـــده در ایـــن زمینـــه هســـتمی؛ راه حـــل اینکـــه، متـــام ایـــن شـــبکه ها باید 
بـــه مســـت وحـــدت برونـــد و با اجیـــاد یک پیامرســـان واحـــد و البتـــه محایت 
از آن، بصـــورت قدرمتنـــد وارد فضـــای ســـایبر بنی امللـــیل شـــوند. قاطـــع 
درنتیجه مسئولیت حوزه ی ارتباطات و فناوری اطالعات باید از این یب عاری 
و یب دردی  و یب تفـــاویت نســـبت بـــه ایـــن مســـاله بپرهیزند تا چنـــنی اتفاقایت 

ایراین نشـــود و اینگونه آزادی عمل و دامن گیر جامعه ی فعاالن سایبری 
نـــرود.غیرت یـــک ایـــراین در عرصه ی  ســـوال  زیـــر  بنی امللـــیل 

نه گوی و نه میدان



10

 سودای ریاست جمهوری
خودسوزی و بازی با یک ملت!

یادداشت تحلیلی

یادداشت تحلیلی

چندی اســـت بواســـطه برخی بیانـــات رهبری دربـــارۀ »دولـــت جوان 
حزب اللهی«، گفتگویی در صحنه خنبگاین کشور درگرفته که هرجناحی 
و گروهی در سیاست، درصدد مصادره به مطلوب آن بیانات است. حال 
امـــا فتـــح به مرور نکایت پیرامون بیانـــات رهبری در این بـــاره می پردازد:

 6۰ ســـالگی، جواین و 6۰ ســـاله، جوان نیســـت؛ اما بواســـطه 
ً
۱.ابتدائا

برخی ویژگی ها از مجله نشـــاط و خطرپذیـــری و...، می تواند به جواین 
ملحق شـــود! »و البّته این را هم باید توّجه داشـــت که بعـــی از افراد 
میان ســـال مثل جواهنایند؛ سّن شهید ســـلیماین حدود شصت سال 
بـــود، ]اّمـــا[ دیدیـــد در کـــوه و دشـــت و بیابـــان و مهه جـــا چطور مثل 

می کـــرد،  حرکـــت  منی ترســـید«.جواهنـــا  چیـــز  هیـــچ   از 
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۲.در جـــایی دیگـــر، رهبـــری درباره شـــهید ســـلیماین می فرمایـــد: »اگر 
َده ســـال دیگـــر هـــم زنـــده می مانـــد و بنـــده زنـــده می مانـــدم و بنـــا بود 
کـــه مـــن مشـــّخص بکـــم، او را در مهـــنی جـــا نگـــه می داشـــم و کنار 
منی گذاشـــم«. با نگاه به نکته اول، مشـــخص می شـــود جـــواین – نه 
 جـــوان؛ چراکه جوانان بســـیاری جوان -به معنـــای اهل حتول و 

ً
لزومـــا

نشـــاط و پـــرکاری و خطرپذیـــری و صراحـــت- نیســـتند و صد رمحت 
به نســـل دهۀ شـــصت دیـــده و جنـــگ دیـــدۀ اوِل انقـــالب- مالکی 
اســـت در کنـــار ســـایر معیار هـــای کارگـــزار مطلـــوب نظـــام اســـالمی!

 در 
ً
۳.جـــواین یک مفهوم نســـیب اســـت. مقام معظـــم رهبری عمومـــا

دیدارهای دانشـــجویی، جواین را از مهمترین خصائص مجع حاضر در 
جلســـه می دانند؛ حال اینکه مهه حضار جلســـه در مقطعی پیش از 
فـــارغ التحصییل از دانشـــگاه به ســـر می برنـــد؛ پر واضح اســـت که مراد 
از جـــوان در مجله »دولت باید بوســـیله یک جوان تشـــکیل بشـــود«، 
جوان پیش از فارغ التحصییِل حاضر در جلســـه دانشجویی نیست!
۴.بنظر می رســـد، بیشـــتر یا مهان قدر که برخی جریان های ســـیایس، 
ســـند بیانـــات اخیـــر رهبـــری را در حـــوزه جـــواین بـــرای هبـــره بـــرداری 
انتخابـــایت، زده انـــد بنام خودشـــان؛ رهبری محایت یا ســـرمایه گذاری 
روی جوانـــان را نه خمتص ۱۴۰۰ که راهی مطلق بـــرای برون رفت از رکود 
فعـــیل مجهـــوری اســـالمی در نظـــام اداری-مدیریـــی می داند .حمصور 

جوانگرایانـــۀ  بیانـــات  کشـــمکش کـــردن  در  رهبـــری 

انتقام عصر 
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اســـت! جوانـــان  و  رهبـــری  بـــه  جفـــا   ،۱۴۰۰ انتخابـــات  ســـیایس 
5.در ســـکانیس منتشر شده از مســـتند »غیر رمسی«، در پاسخ به پرسش 
یـــا انتقاد جواین که انتصابـــات رهبری را با معیار ســـن و جواین به چالش 
می کشـــد، رهبری در پاســـخ می فرماید راه اینکه جوانان در مسئولیت های 
قابل توجه مدیریی قرار بگیرند، این اســـت که دولت توســـط یک جوان 
تشکیل بشود. برخی دوستان فقط سخن)منطق نظری( رهبری را مالحظه 
و رأی به ریاست مجهوری یک جوان ۳۰ ساله می دهند! حال اینکه منطق 
عمیل رهبری را نیز باید نگریســـت. در واقع اکنون شـــکاف میان جوانان و 

مســـئولیت های مدیریـــی کالن آن قدر بزرگ 
 افراد در 

ً
و وســـیع اســـت که نه میتوان مستقیما

اوان جواین را در آن مســـئولیت ها گماشت، نه 
برخی افراد در اواخر دوره جواین و میان ســـاالن 
را کنار گذاشـــت! حال اما بازگـــردمی به رهبری: 
ایشـــان نه تهنا در منطق نظری شان فرموده اند 
جوانگرایی به معنای پیرزدایی نیســـت، بلکه 
منطق عمیل شـــان نیز در انتصابات از این قرار 
 با هدف تربیت 

ً
است که میان ساالین را –ایضا

جواناین برای مست های مدیریی قابل توجه در آینده- منصوب می کنند. 
جـــواین که بدون عقبه قابل توجه مدیریی، نامزد انتخابات می شـــود، نه 

 خودســـوزی می کند!تهنا یک ملت را به بازی گرفته، 
ً
که هنایتـــا

یادداشت تحلیلی



13

فرار حممدرضا هپلوی را که طلیعۀ پیروزی ملت و سرلوحۀ سعادت و دست یافن به   
  آزادی و استقالل است به مشا ملت فداکار تبریک عرض می کم. مشا ملت شجاع 
و     ثابت قدم به ملهتای مظلوم ثابت کردید که با فداکاری و استقامت می توان بر 
مشکالت هر     چه باشد غلبه کرد، و به مقصد ـ هر چه دشوار باشد ـ رسید. گر چه 
این ستمگر با دست     آغشته به خون جوانان ما و جیب انباشته از ذخایر ملت از 
دست ما گرخیت ویل به     خواست خداوند متعال بزودی به حماکمه کشیده خواهد 

شد و انتقام مستضعفنی از او     گرفته خواهد شد؛ 
لکن قطع دست ستمکار از ادامه ظلم، به دست 
ستمدیدگان، فوری     است. او رفت و به هم پیمان 

خود، اسرائیل ـ دمشن سرسخت اسالم و 
مسلمنی ـ پیوست و     جرامی 

و آشفتگهیایی را به جای 
گذاشت که ترممی آن جز 
به تأیید خداوند متعال و 

مهت     مهۀ طبقات ملت 
و فداکاری اقشار کاردان و 
روشنفکر میسر خنواهد شد.

خدای متعال از او انتقام خواهد گرفت

صحیفۀ امام؛ جلد ۷، صفحۀ ۴86
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انتقام های ناتمام
یادداشت کارشناس

خبر ســـخت و شـــوکه کننده ای بود، انگار دوباره داغ از دست دادن حاج 
قامسی دیگر در دل ما تازه شده بود! او را منیشناختمی، اما چند ساعی کایف 
بود تا رســـانه ها پدر علم فیزیک هســـته ای این مرز و بوم را از گمنامی در 
بیاورند. رفته رفته این پرســـش در اذهان شـــکل گرفته بود که این حادثه 
چطور به وقوع پیوســـته اســـت، آن هم درست در کنار گوش پایتخت! از 
روایت هـــای باز و اختالل در سیســـم روابط عمومی هنادهای امنیی که 
بگـــذرمی، تازه به نقطه صفر ماجرا می رســـمی، یعین »انتقام«. یب شـــک، 
چگونگی انتقام مســـئله ساده ای نیســـت که با جو ســـازی های کاذب 
رســـانه ای و تصمیمات عوامانه قابل تنظمی باشـــد؛ امـــا در اصل ماجرا و 
اینکـــه انتقام از »آمران و عامالن« چننی حوادیث می بایســـت در ابتدای 
امر در دســـتور کار قرار گیرد نیز شـــکی وجود ندارد؛ اما کیفیت چننی فعیل 
چگونه باید باشـــد؟ به وفور شاهد هستمی که عده ای معلوم احلال پس 
از چننی حوادیث، به سرعت علم تنش زدایی در دست گرفته و هنادهای 
تصممی گیر را از هرگونه مقابله به مثیل هنی می منایند. در مقابل عده ای دیگر 
 با دید عوامانه خود، فشـــار کاذیب را 

ً
نیز بدون درنظرگرفن شـــرایط و صرفا

بـــر هنادهای تصممی گیر حتمیل می کنند که حاصیل جز انشـــقاق در افکار 
عمومی و بدبیین نســـبت به نظام اســـالمی با خود به مهراه ندارد. اما از 
سویی دیگر، هنادهای تصممی گیر نیز یا کال افکار عمومی را در تصمیمات 
خود نادیده می گیرند، یا از ترس افکار عمومی از دســـتور دست به ماشه 
شـــدن اجتنـــاب می ورزنـــد! البتـــه در این مســـئله که می بایســـت از هر 

اجتناب شـــود شـــکی نیســـت، اقدام عجوالنه و شتاب  زده ای 
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مجتبی رفعت                    علی راستی                               مهدی زمانی

حسین بیاتانی                                         علی حکیمی

مهانطور که درنظرگرفن فاکتور زمان از مهم ترین عناصر تصممی گیریست. 
هرگونه کنش مقابله به مثل، عناصری دارد که از مهمترین آهنا، زمان و نوع 
کنش است. از دست رفن زمان و تاخیر در انتقام، خنستنی ضد کارکردش 
ارسال پالس ضعف و سسی به دمشن است که به خودی خود می تواند 
زمینـــه را بـــرای ضربه های بعدی دمشـــن مهیا کند. نوع انتقام نیز مســـئله 
مهمیست که نقیش اســـایس در عدم تکرار چننی جتاوزایت ایفا می کند. در 
صوریت که نوع انتقام، با ضربه وارد شـــده مهخواین نداشـــته باشد، دمشن 
با حســـایب سرانگشـــی، هزینه حتمیل شـــده در برابر سود کســـب شده را 
 دســـت به تکرار چننی اقدامـــایت خواهد زد. نکته 

ً
مقایســـه کرده، و جمددا

دیگر، انعکاس رســـانه ای ضربات متقابل اســـت تا هم مایه ی قوت قلب 
دوســـتان شود و هم مایه ی وحشـــت و خواری دمشنان. اینکه یک ضربه 
 از ســـوی یک دســـتگاه امنیی به دستگاه دیگری باشد، فرسنگ ها 

ً
صرفا

بـــا اینکه ضربـــه ضربه ای از ســـوی یک ملت یا حی یـــک امت به یک 
مجعیت باطل بر روی کره زمنی باشـــد، فاصلـــه دارد! گاهی اوقات، نصب 
برچســـب امنیی بر مســـائل، خود حرکی ضد امنیی اســـت! شاید وقت 

فرارســـیده باشـــد، البتـــه شـــاید!عبرت گرفن از ماجراهای گذشـــته 
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