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گام  های ایران در مقابل بدعهدی اروپا اصولی برداشته  شد
عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اسالمی گفت: 
گام  های ایران در مقابل بدعهدی اروپا هوشمندانه و اصولی برداشته  شده است.
عالءالدی��ن بروج��ردی اظهار کرد: از ابتدا توافق هس��ت های در قالب برجام، یک 

جاده دوطرفه بود. 
قرار بر این ش��ده بود که ایران برخ��ی از محدودیت ها را بپذیرد و طرف مقابل نیز 

تحریم ها را مرتفع کند اما آمریکا قرارداد را به هم زد و از این توافق خارج شد و اضافه 
بر این خطای بزرگ غیرقانونی، به اروپا فشار وارد کرد که آنها تأسی به آمریکا کنند. وی 

افزود: شورای عالی امنیت ملی یک تدبیر هوشمندانه اتخاذ کرد.
ای��ن عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس ش��ورای اس��المی ادامه داد: ای��ن اخطار به 
کشور های اروپایی داده شد اما خروجی آن به  گونه ای نبود که انتظار داشتیم. این گام ها 
که تصمیم گیری ش��د، توسط نمایندگان رسماً به اطالع جهان رسید و یک اقدام بسیار 

جدی و عملیاتی است.  ایسنا

انگلیس هرچه سریع تر نسبت به رفع توقیف نفتکش اقدام کند
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه اقدام انگلیس در 
توقیف نفتکش حامل س��وخت ایرانی اشتباه بوده است: انگلیس اقدام اشتباهی 
انجام داده و باید هرچه سریع تر نسبت به جبران این اشتباه اقدام کند. این اقدام 

انگلیس پایه  های نظم و آرامش جهانی را برهم می زند.
هدای��ت اهلل خادم��ی ضمن محکومیت اق��دام دولت انگلی��س در توقیف نفتکش 

حامل س��وخت ایرانی بیان کرد: اقدام دولت انگلیس در توقیف این نفت کش کاماًل 
غیرقانونی اس��ت و به نوعی دزدی دریایی اس��ت. این اقدام دولت انگلیس آدم را به یاد 

دوران قدیم می اندازد که عد های با روبند و چشم بند دزدی دریایی انجام می دادند. 
وی افانگلیس باید هرچه س��ریع تر نس��بت به رفع توقیف این نفت کش اقدام کرده و از 
ایران عذرخواهی کند. ایجاد این تنش ها و کش��مکش ها به نفع هیچ کس نیس��ت و در 
نهای��ت آنها ضرر خواهند کرد چراکه ایران بر اکثر آب راه  های دنیا به ویژه خلیج فارس 

دسترسی دارد.  ایسنا

شورای حکام آژانس فقط وظیفه نظارت دارد
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر وظیفه پادمانی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، گفت: موضوع نشست شورای حکام آژانس در ادامه سایر رفتار های 

خصمانه آمریکایی ها و از ریشه غلط است و طبیعتا هم بدون نتیجه است.
مجتبی ذوالنوری گفت: هر کدام از اعضای شورای امنیت سازمان ملل درخواست 
برگزاری جلسه آژانس یا شورای حکام آژانس را داشته باشند، این جلسه می تواند 

تش��کیل ش��ود اما موضوع مطرح در این جلسه ممکن است در صالحیت شورا باشد 
یا نباشد. 

وی تصریح کرد: در صورتی که موضوع در صالحیت شورای حکام آژانس باشد؛ با توجه 
به نوع مذاکرات و اس��تدالل طرف  های ذی نفع و قضاوت شورای حکام و آژانس تصمیم 
گرفته می  شود اما اگر موضوع در صالحیت شورا نباشد امکان تصمیم گیری وجود ندارد 
لذا نشست بدون نتیجه می ماند، اگر تصمیمی هم اتخاذ شود غیر قابل اجرا و غیر قانونی 

است. خانه ملت

فرمانده کل س��پاه گفت: امروز دشمن در  ن ا ر ا ســد همه عرصه ها فعال اس��ت و در واقع ما در پا
یک جنگ تمام عیار و همه جانبه با دشمن به سر می بریم.

سردار سرلشکر پاسدار حسین س��المی در همایش فرماندهان 
و مس��ئولین نیروی زمینی س��پاه که در مش��هد، با اش��اره به 
توانمندی های نیروی زمینی س��پاه در عرصه اقتدار بخش��ی و 
صیانت از امنیت و آرامش مردم اظهار داشت: نیروی زمینی سپاه 
یک نیروی راهبردی برای نظام جمهوری اسالمی ایران است که 

در تمام ابعاد ارتقا یافته و رشد و پیشرفت داشته است .
وی اف��زود: طراحی نیروی زمینی س��پاه برای تکمیل نقش��ه 
قدرت واقعی اس��ت و این نی��رو در همه ابعاد پیش��رفت های 

خوبی داشته است.
فرمانده کل س��پاه با تاکید بر نقش خالقیت در برتری میدانی 
،اظهار ک��رد: امروز نیروی زمینی س��پاه درعرص��ه بکارگیری 
خالقیت و اندیشه از نیرو های زمینی برتر در دنیا است، در همه 
ابعاد به سمت حرفه ای شدن پیش می رود و این نیرو تجربیات 

فراوانی را در دوران دفاع مقدس بدست آورده است.
س��ردار س��المی با تبیین ابعاد قدرت در نیروی زمینی س��پاه 
اضافه کرد: به فضل الهی با حضور نیروی زمینی س��پاه و سایر 
نیرو های مس��لح مدافع انقالب و کش��ور، ما در هیچ جنگی در 
روی زمین شکست نخواهیم خورد. وی ادامه داد: جوهر اصلی 
نی��روی زمینی س��پاه محبت، معنویت، ایم��ان، غیرت، پاکی، 
اخالص،امید و ایمان است و این نیرودر قلب های مردم جایگاه 

رفیعی دارد.
سرلشکر سالمی با قدردانی از همت و مجاهدت های فرماندهان 
و رزمندگان ش��جاع نیروی زمینی س��پاه در صیانت از امنیت 
ایران اسالمی، تاکید کرد: نیروی زمینی سپاه محکم و مطمئن 
اس��ت و در پیروزی ها و افتخارات این سرزمین نام و آوازه این 

نیروی با صالبت به چشم می خورد.
وی در ادامه تاکید کرد: ش��ما رزمندگان نیروی زمینی نقش 
برجس��ته و تعیین کنند های در دف��اع از انقالب و ملت ایران 
داش��ته اید و با حضور و مشارکت در متن حوادث و نبرد های 
بزرگ نقش آفرینی های حماس��ی و جاودانی برای نگارش در 

تاریخ اسالم رقم زده اید.
سرلش��کر سالمی با اش��اره به تحوالت اخیر و آنچه در عرصه 
رویارویی با جبهه دش��من می گذرد، تصریح کرد: با گذش��ت 
زمان فضای منازعه ما با دش��منانمان وسعت می یابد در عین 
حال تهدیدات از شکل نظامی به عرصه های اقتصادی، سیاسی 
و نیابتی تغییر وضعیت داده اند؛ دش��منی ها ثابت مانده اما رو 
ب��ه تزاید رفت��ه و عمق و ژرف پیدا کرده اس��ت و آنچه تقلیل 

یافته است استراتژی هاست.
فرمانده کل س��پاه با بی��ان اینکه راهبرد های دش��من متغیر، 
گاهی نظامی، گاهی اقتصادی، اجتماعی، سیاس��ی و فرهنگی 
و گاهی هم ترکیبی هس��تند، تصریح کرد: امروز دش��من در 
هم��ه عرصه ه��ا فعال و در واقع ما در ی��ک جنگ تمام عیار و 
همه جانبه با دش��من به سر می بریم   . وی با اشاره به فرسوده 
ش��دن توان دش��من و ناتوانی در جایگزین س��ازی و تاکید بر 
ظرفیت های ایران اس��المی برای جایگزین کردن قوای جدید 
گفت: ام��روز بحمداهلل ما قدرت جایگزین��ی متنوعی داریم و 
همواره تازه می شویم؛ نیروی انسانی مومن و انقالبی به عنوان 
عنصر اصلی قدرت همچون رود خروشان در سپاه جاری است 

و اجازه نمی دهد هیچگاه کهنگی به سراغ ما بیاید.
سرلش��کر س��المی با بیان اینکه میدان جهاد هر وقت مشتعل 
می ش��ود حضور و عطش نیروها برای جهاد و میل به ش��هادت 
بیشتر می شود، گفت: هر شهیدی که می آید همه شوق شهادت 
پیدا می کنند؛ مانند آنچه در ماجرای شهید محسن حججی به 
عنوان ماجرایی که بس��یار درس آموز بود و بشارت و دستاورد 

فراوانی داشت، پدیدار شد.
وی اف��زود: جوانان جامعه ما در هن��گام خطر و نیاز انقالب و 
کش��ور از همه چیز خود دست می کش��ند و مجاهد می شوند 
و حتی درخواس��ت حضور در س��رزمین های دوردس��ت برای 

دفاع از اسالم، انقالب اسالمی و ایران را دارند.
سرلش��کر سالمی با تاکید بر اینکه نیروی زمینی همه قدرتش 
برای غلبه بر دش��من را از ایم��ان می گیرد گفت: اولین عنصر 
که باید همواره و در همه ش��رایط تقویت ش��ود ایمان اس��ت 
ک��ه از قله ها یعن��ی از دل، کالم، رفتار، محبت، تعبد، پذیرش 
مخاطرات و حضورفرمانده می جوش��د. وی خاطرنش��ان کرد: 
گوه��ر معنا بخ��ش درونی ایمان را باید برای همه ش��رایط به 
خص��وص در میدان ه��ای نب��رد و مقابله با تهدیدات دش��من 
تقویت کنیم،زیرا نیروی زمینی در مصاف با دش��منان ابتدا با 

روح خود و سپس با جوارح و تجهیزات می جنگد.
فرمانده کل س��پاه در پایان با تاکید بر اینکه بدخواهان انقالب 
و نظام مقدس جمهوری اس��المی ام��روز در نقطه حداکثری 
میدان دشمنی با ملت ایران قرار دارند، مقاومت و ایستادگی را 
رمز جاودانگی، پایداری و بقای انقالب اسالمی و کشور دانست 
و افزود: مقاومت در این ش��رایط به معنای ایستادگی در زمان 

و نه پایداری در یک نقطه است.
فرمانده��ی نی��روی زمینی س��پاه نیز در ای��ن همایش گفت: 
دکترین تهاجم به عمق دش��من که در رزمایش پیامبر اعظم 

۱۲ تمرین شد در دستور کار نیروی زمینی سپاه است.
س��ردار محمد پاکپور با اش��اره به اقتدار ایران اسالمی در ابعاد 
مختلف اظهار داش��ت: جمهوری اس��المی ایران امروز به یک 
قدرت معتبر منطق های تبدیل ش��ده است و این برای آمریکا 
قابل تحمل نیس��ت. وی افزود: ه��دف قرار دادن پهپاد متجاوز 
دشمن که اخیرا اتفاق افتاد، شرایط را به نفع جمهوری اسالمی 
تغیی��ر داد و این اقدام هیمنه آمریکا را شکس��ت و پس از این 
رویداد همگان بیش از پیش دریافتند که ما قدرتمند هستیم.

فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه هوشمندی و دشمن 
شناس��ی مقام معظم رهب��ری در دیدار نخس��ت وزیر ژاپن با 

معظم له زبانزد همه اس��ت، یادآور ش��د: ب��ا اتفاقات اخیر در 
اس��تراتژی دش��من ابهام ایجاد ش��ده و البته آن ها جمهوری 
اسالمی را رها نخواهند کرد؛ از این رو ما باید آمادگی  های خود 
را در ابعاد مختلف از جمله مسائل اقتصادی افزایش دهیم و با 

بی اثر کردن تحریم ها توطئه دشمنان را خنثی کنیم.
س��ردار پاکپور با اشاره به اهمیت استفاده از توان داخلی برای 
رف��ع تحریم ها تاکی��د کرد: ما اگر در مقابل تحریم دش��منان 
ضعف نش��ان دهیم دشمن از این ابزار علیه ما استفاده خواهد 
کرد. وی با اشاره به عهدشکنی آمریکا در برجام و هوشمندی 
مق��ام معظم رهبری در مقاومت فع��ال در برابر آمریکا عنوان 
داش��ت: ما نباید در مقابل دش��منان عقب نش��ینی کنیم و به 
همان میزان که ما در مقابل دش��من عقب نشینی کنیم آن ها 
جلو خواهند آمد و به همین دلیل مقابله با عهدشکنی دشمنان 

در برجام در دستور کار جمهوری اسالمی قرار گرفت.
فرمانده نیروی زمینی س��پاه ادام��ه داد: ما در عرصه فناوری به 
ی��ک قدرت قابل مالحظه تبدیل ش��د های م و نیاز های دفاعی 
را خودمان تامین می کنیم. وی اعمال راهبرد فش��ار به ایران از 
طریق ضربه زدن به اقتصاد را از برنامه های نظام سلطه عنوان و 
تصریح کرد: وظیفه ما پاسداران در این شرایط حضور پررنگ در 
صحنه برای رفع مشکالت ملت عزیز ایران است، همانطور که در 

امدادرسانی در حادثه سیل و زلزله این موضوع را نشان دادیم.
فرمان��ده نیروی زمینی س��پاه در ادامه تصری��ح کرد: دکترین 
تهاجم به عمق دشمن که در رزمایش پیامبر اعظم ۱۲ تمرین 
ش��د در دستور کار نیروی زمینی سپاه است و متناسب با این 
دکترین، آموزش؛ امکانات و تجهیزات و تربیت نیروی رزمنده 
ورزی��ده، انقالب��ی و ش��جاع و مومن و بصیر فراتر از گذش��ته 
فراه��م خواهد بود. فرمان��ده نیروی زمینی س��پاه در پایان با 
اش��اره به اهمیت ب��ه روز بودن در حوزه تجهی��زات دفاعی و 
فناوری گفت: پیشرفت در حوزه فناوری نظامی باید در دستور 
کار س��ازمان تحقیقات و جه��اد خودکفایی قرار بگیرد؛ قدرت 
پهپادی و موشکی نیروی زمینی سپاه نسبت به گذشته ارتقای 
چش��مگیری یافته و این موضوع توان و قدرت ما را در عرصه 

نبرد افزایش می دهد.

دشمن پول را خرج می کند، بعد هم 
برایشان حسرت میشود

چقدر ش��ما برای شکس��ت دادن جمهوری اس��المی 
کار دیپلماس��ی کردید، تحریم اقتصادی کردید، انواع 
و اقس��ام توطئه ه��ا را کردید، جاس��وس فرس��تادید، 
جاس��وس تربیت کردید؛ چه فایده ای کردید که حاال 
باز میخواهید از این طریق وارد ش��وید و ملت ایران را 
به خیال خودتان از انقالب جدا کنید؟ این را دش��من 
نمیفهمد. این، همان س��نت الهی اس��ت؛ این، همان 
زدن به چش��م و گوش دش��من غافل از خدای متعال 
اس��ت که حقائق را نفهمد؛ غافل کردن دشمن است. 
»فس��ینفقونها ث��ّم تکون علیهم حس��رة« )۲( پول را 
خرج میکنند، بعد هم برایش��ان حسرت میشود؛ چون 
بی فایده اس��ت. من نمیدانم چقدر نشس��تند طراحی 
کردن��د، کار کردند تا بتوانند در تهران به یک بهانه ای 
آش��وب راه بیندازند؛ خدا میداند که از چه مدت قبل 
اینها نشس��تند طراحی کردند؛ خوب، چه شد؟ غیر از 
این شد که مردم از آنچه که بودند، بیدارتر شدند؟ اگر 
کس��ی خیال میکرد که الزم نیس��ت دیگر بیاید توی 
میدان، از نظام جمهوری اس��المی دف��اع کند، با این 
حوادث، همه احس��اس کردند که باید همیش��ه برای 

دفاع از جمهوری اسالمی حاضر باشند.
گاهی هم هست که این بازیهائی که دشمن در میآورد، 
برای باج گرفتن از جمهوری اسالمی است. اول انقالب 
هم همین جور بود؛ بعضی از این گربه رقصانیهائی که 
میکردند، برای این بود که نظام جمهوری اس��المی را 
وادار کنند که آنها را در قدرت س��هیم کند، ش��ریک 
کند، بدون استحقاق؛ بدون اینکه مردم این را خواسته 
باش��ند، پشتوانه ی مردمیای وجود داشته باشد. گاهی 
اینجور است که دش��منان بین المللی ما این جنجالها 
را راه میاندازند، برای اینکه جمهوری اسالمی را وادار 
کنند به باج دهی؛ مثل خیلی از دولتهائی که بمجردی 
که یک خطری احس��اس میکنن��د، میروند در مقابل 
ارباب بزرگتر، حاضر میش��وند ب��اج بدهند؛ باج پولی 
بدهند، باج سیاسی بدهند. امام باج نداد - این را همه 
بدانن��د - ما هم ب��ه هیچ کس از طرف ملت ایران و از 

طرف خودمان باج نخواهیم داد.

 دیدار مردم مازندران 
در سالگرد حماسه شش بهمن
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مخاطب شمایید

 تیم ب توهم توافق بهتر با ایران را 
به ترامپ فروخت

محمد ج��واد ظریف وزیر ام��ور خارجه ایران 
نوش��ت: تیم ب این توهم را به ترامپ فروخت 
که کشتن برجام از طریق تروریسم اقتصادی می تواند 
ب��رای او توافقی بهتر ب��ه ارمغان بی��اورد. همزمان با 
آش��کارتر شدن اینکه توافق بهتری در کار نیست، آنها 
در اقدامی عجیب خواس��تار پایبن��دی کامل ایران به 
توافق هس��تند. خروج از ای��ن وضعیت راه دارد، اما نه 

وقتی که تیم ب سررشته امور را در دست دارد.

واکنش وزیر بهداشت به طرح استیضاحش 
در مجلس

س��عید نمکی وزی��ر بهداش��ت در واکنش به 
مباحث��ی مبن��ی بر ط��رح اس��تیضاح وی در 
مجلس، در صفحه اینس��تاگرام خود نوش��ت: عزیزان، 
نیک بدانید س��عید نمکی همچون ی��اران به ظاهر بر 
باد رفته اما در یاد مانده اش، تش��نه خدمت است و نه 

شیفته قدرت.
حالی��ا می��ز ص��دارت و صندل��ی وزارت اگ��ر افتخار 
خدمتگذاری صادقانه مردم ش��ریف سرزمینش در آن 
نباش��د، از آب بینی بزی که پیش��وایش امیر مومنان 
فرم��ود نیز کم ارزش تر اس��ت. از مین گ��ذاری میدان 
عبورش به سمت پاکیزگی، رفع انحصار و حذف رانت 
آنانی که ش��اید سال هاس��ت از بیت المال تا حلقوم پر 
کرده اند، به دست برخی تریبون داران و قلم به دستان 
و صاحبان سبک و شبکه  های تخریب نمی هراسد: در 
ره منزل لیلی که خطرهاس��ت در آن / شرط اول قدم 

آن است که مجنون باشی
از بی��م ط��رح اس��تیضاح ب��ه دلی��ل جابج��ا ک��ردن 
مصلحت اندیش��انه بچه محل بهم��ان نماینده محترم 
هم، البته اس��تقبال می کند تا شاید بتواند مردم نازنین 
و پاکدل کش��ورش را در فرصتی طالیی از دخالت  های 
بی م��ورد و نابج��ا که یک��ی از عوامل محوری توس��عه 
نایافتگی یا نهادینه نش��دن شایسته ساالری است، آگاه 
کند. او که من می شناسم، روزگاری آرزو داشت در دفاع 
از مرز های جغرافیایی کشورش به فیض شهادت برسد و 
توفیق نیافت، امروز شاید آمده تا در دفاع از آرمان  های 
انقالب و رفقای شهیدش، حریم استقالل قوا، شفافیت، 
معنویت، پاکدس��تی و بیت المال را پاس بدارد و در این 
راه حتی اگر شد، جان نثار کند، نمی هراسد چون عاشق 
اس��ت و: مقام عشق را منزل بسی واالتر از عقل است / 

کسی این آستان بوسد که جان در آستین دارد.

سیاست مجازی

فرمانده سپاه: 

در هیچ جنگی شکست نخواهیم خورد

مائده   شیرپور

maede.shirpour91@gmail.com

ش��اه ماهی اطالعات، جیسون  ویژه رضائیان، جاس��وس امریکایی گـزارش 
شاید در زمانی که برجام امضا شد نتوانست آنطور 
که باید و ش��اید مورد توجه م��ردم قرار بگیرد اما 
ای��ن روزها داس��تان تبادل��ش در فیل��م گاندو با 
کنایه ه��ای مس��تقیمی که ب��ه ن��گاه جناحی  در 
منافع مل��ی زده می توان��د تذکر  خوب��ی برای دید 

فراجناحی به مسئوالن دهد.
س��ریال »گاندو« به عنوان یک سریال مستند 
ک��ه یکی از نزدیک ترین س��ریالهایی اس��ت که از 
زمان اتفاق تا ساخته شدن روایت شده، می تواند به 
عنوان یک س��نگ محکی جهت ظرفیت مسئولین 
در صمیمت با مردم بررس��ی ش��ود. تا نشان دهد 
اخالق انقالبی  و روراستی با مردم و محرم دانستن 
آنها که مدام در س��خنان بنیانگذار انقالب و رهبر 
معظم انقالب  تکرار ش��ده اس��ت چقدر از س��وی 
مس��ئوالن نیز مورد توجه قرار می گیرد. گاندو در 
صدا و س��یمایی که بدون تعارف مخاطبان زیادی 
را از زم��ان انقالب تا کنون از دس��ت داده اس��ت 
خیلی س��ریعتر از حد تصور توانس��ت جایگاهش 
را بیاب��د و مخاطب��ان خود را در هر س��ن و رده و 
مقامی به پای تلویزیون بکش��اند، واکنشها به این 
س��ریال نشان داده که از وزارت خارجه، تا دولت و 
کارشناسان سیاسی و اقتصادی این روایت را دیده 
و موشکافانه بررس��ی کرده  اند اما نکته قابل توجه 
برخی از این مخاطبان در برخورد با تهیه کننده و 
کارگردان که عمال بر اس��اس مستندات ارائه شده 
شروع به ساخت سریال کردند، در نوع خود عجیب 

و غریب است. 
متاسفانه گاندو توسط بس��یاری از سیاسیون 
جناحی نق��د ش��د و علی رغم اینکه این س��ریال 
فراجناح��ی و موضوع امنیت و منافع ملی کش��ور 
را بررس��ی می کرد صدای بس��یاری از افرادجناح 
معت��دل معطوف به دول��ت را درآورد و حتی آنها 
را وادار کرد تا فش��ارها را طوری افزایش دهند که 
بخشی از س��ریال عمال سانسور شده و با اختالف 
زمانی به دست مردم برسد که این موضوع طیفی 
از تحلیله��ا  از می��زان مح��رم ندانس��تن مردم تا 
خجال��ت از رفتاری که در دوره ای از آنها س��ر زده 

می تواند در بر داشته باشد.
اما بی ش��ک مهمترین دلیل اس��تقبال مردم 
همان جناحی نبودن و مس��تنند ب��ودن این فیلم 
است و توجهی که به منافع ملی دارد، این فیلم در 
کنار این موضوعات برخ��ی از تجهیزات امنیتی و 
اقتدار اطالعاتی جمهوری اسالمی را نیز به نمایش 
گذاش��ته و رفتارهای انقالب��ی ای را که در ابتدای 
انقالب توسط جوانها مرسوم بوده را نیز احیا کرده 
اس��ت.هر چند که برخی از منتق��دان آن را عمال 
قبول نداش��ته و حتی به این س��بک رفتار عادت 
خرده گرفته  اند. اما واعا چرا برخی از این س��ریال 

مستند ناراحت شدند؟!

مرور خاطرات بد؟
س��وال اصلی که برخی از رسانه ها از منتقدان 
پرسیده اند در نوع خود قابل تامل است، آیا به دام 
انداختن جاسوسی مدعی کشف طعم آدامس مورد 
عالقه مقام ارش��د اجرایی جمهوری اسالمی است 
توسط دس��تگاه های اطالعاتی کش��ور، نباید مایه 
غرور و مباهات مسئوالن جمهوری اسالمی باشد؟

فارغ از همه نقاط قوت و ضعف این سریال که 
مانند س��ریالهای دیگر بای��د اهل فن و هنر درابهر 
آن نظ��ر دهند و همه ایراداتی که ش��اید بتوان به 
لحاظ فنی یا محتوایی ب��ه آن وارد کرد، »گاندو« 
یکی از معدود آثار تصویری اس��ت که در سال های 
اخیر، به بزرگ ترین خطری که در دس��ت کم س��ه 
دهه اخیر کش��ور و نظام را تهدید می کند، یعنی 
پروژه »نفوذ« پرداخته است و در مجموع توانسته 
نظ��ر مخاطبان س��یمای جمهوری اس��المی را به 
خود جلب کند، آن هم مخاطبی که در س��ال های 
اخیر، هیچ محدودیتی در دسترس��ی به آخرین و 
تازه ترین مجموعه های تلویزیونی س��اخته شده در 
دنی��ا ندارد و از این رو، جل��ب چنین مخاطبانی و 
نش��اندن آن ها به پیگیری یک سریال جاسوسی-

پلیسی کار آسانی نیست. بگذریم از این که گاندو 
تنه��ا می تواند یک »فتح باب« در حوزه س��اختن 
آثار تصویری درباره تهدیدات امنیتی اساس��ی که 
به سمت کشور و نظام نشانه رفته، توسط نهادهای 
انقالبی باش��د. اما چرا برخی با این سریال منتخب 
م��ردم زاویه یافت��ه و در صدد تخری��ب این مدل 

سریال مستند هستند؟

توئیت های کنایه وار به گاندو
اگر توضیحات دس��تگاه اطالعات��ی و حقایق 
موجود در پرونده امنیتی جیسون و در نهایت حکم 
دستگاه قضا، درباره این که جیسون رضاییان یک 
جاسوس بسیار مهم و یک »شاه ماهی« اطالعاتی 
برای س��یا ب��ود، را ببینیم هیچ ش��ک و تردید به 
خود راه نمی دهی��م اما اینکه چرا برخی هنوز این 
موضوع را باور نمی کنند مطلبی اس��ت قابل تامل 
که شاید ناش��ی از به خواب زدن عمدی خود این 

افراد باشد.
ش��اید اس��تدالل پیام دهکردی، بازیگر نقش 
»مایکل هاش��میان«)نقش جیس��ون در س��ریال 
گان��دو( در مصاحب��ه ب��ا خبرگ��زاری ف��ارس، به 
خوب��ی گویا باش��د که آی��ا ایاالت متح��ده برای 
همه ش��هروندان دوتابعیتی خ��ود »یک میلیارد و 
هفتصد میلیون دالر« نق��د پرداخت می کند؟ آیا 
دولت آمریکا حاضر است در برابر هر تبعه معمولی 
خود، بیش از ۲0 زندانی را از زندان های خود آزاد 

کند؟ آیا تالش ب��رای آزادی همه اتباع آمریکایی 
به یکی از س��رفصل های کاری وزیر خارجه آمریکا 
تبدیل می ش��ود؟ آیا در ضیافت آزادی همه اتباع 
آمریکایی، شخص رییس جمهور آمریکا حاضر می 

شود؟
قاب��ل تامل اس��ت که در بهمن ۹۴ گزارش��ی 
در رس��انه های داخلی منتشر شد که خبر از یک 
»پروژه نفوذ« می داد. چنان که اس��ناد منتش��ره 
»ویک��ی لیک��س« در آن بره��ه نش��ان می دهد، 
همکاری ه��ای آمریکا و انگلیس هم در س��ال های 
منتهی به سال ۲00۹ به رغم تعطیلی ظاهری دفتر 
همکاری های دو کش��ور ادامه یاف��ت. یکی از این 
اسناد، سند محرمانه وزارت خارجه آمریکا مربوط 
ب��ه آوریل ۲00۸ اس��ت که از س��فارت آمریکا در 

لندن به واشنگتن ارسال شده است.
ای��ن س��ند افش��ا می کن��د دانش��گاه دورهم 
انگس��تان در لفاف��ه فعالیت های علم��ی به وزارت 
خارجه آمریکا برای جاسوسی از ایران کمک کرده 
است. دانشگاه دورهم برای این که آمریکا را متقاعد 
ب��ه دریافت بودجه ۳00 ه��زار پوندی برای کمک 
به فعالیت های جاسوس��ی و تغییرات سیاسی در 
س��طح ت��وده مردم بکن��د، بر ارتب��اط هایی که با 
مقام��ات بلندپایه ایرانی دارد تأکید کرده و افزوده 
این ارتباط ها می توانند پوش��ش سیاسی مناسبی 

برای این فعالیت فراهم آورند.
سفارت آمریکا در انگلیس ۶ طرح پیشنهادی 
از کس��انی که آن ها را مرتبطی��ن ایرانی در لندن 
خطاب کرده دریافت کرده بود که قرار بود در قالب 
آن ها زمینه های کسب اطالعاتی از فضای سیاسی 
ایران در سطح توده مردم فراهم شود. دکترمحمد 
علی پدرام و دکتر انوش احتش��امی افرادی بودند 
که س��فارت آمریکا در انگلی��س از آن ها به عنوان 

مرتبطین واش��نگتن در لن��دن یاد می کند و طرح 
هایی در همین راستا ارائه داده اند.

جالب اس��ت بدانیم که غالمحس��ین محسنی 
اژه ای ب��ه عنوان س��خنگوی دس��تگاه قضا در آن 
تاریخ، پاس��خ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه 
شنیده ش��ده، یکی از مرتبطین آقای حسام الدین 
آش��نا به اتهام جاسوسی توس��ط وزارت اطالعات 
دستگیر ش��ده، آیا این بازداشت را تأیید می کنید 
و آی��ا این متهم در اختی��ار قوه قضائیه قرار گرفته 
اس��ت؟ گفت: "وزارت اطالعات و یا اطالعات سپاه 
با حکم قضایی اعم از قاضی یا دادستانی بازداشتی 
را انجام می دهد و از س��ویی ممکن اس��ت فردی 
هم از سوی قوه قضائیه در اختیار وزارت اطالعات 
قرار بگیرد. فردی توسط وزارت اطالعات پیرامون 
اتهام مذکور دستگیر شده و در خصوص ارتباط با 
محل کار این فرد اطالعاتی مشخص وجود دارد.اما 
ممکن است فردی در محل کار خود دستگیر شود 
اما ارتباطی با فرد کناری خود نداشته باشد. با این 
حال فردی با این اتهامات و جزییات دستگیر شده 
است و اطالعات بیشتر در حال جمع آوری است."

حساسیت بی مورد 
ام��ا ای��ن نکته ک��ه آل��رژی ب��االی برخی از 
مس��ئوالن دولتی در خصوص پخش این س��ریال 
تلویزیونی باعث ش��ده تا مخاطبان نیز نس��بت به 
چرایی این واکنش ها حساس شوند. گاندو تیغ تیز 
سانسور را چندین بار احساس کرده و هر وقت این 
س��ریال دچار سانسور شده همان پالنی که حذف 
یا قلب شده بیشتر مورد توجه و کنکاش مخاطبان 

قرار گرفته است. 
در همی��ن رابطه »حس��ام الدین آش��نا« در 
توئیتی با حمله مستقیم به سریال گاندو نوش » با 

گاندو گنده نمی شوید«. این حساسیت آشنا برای 
بس��یاری از کاربران فضای مجازی جای س��ئوال 
داش��ت که گاندو روی کدام بخش دست گذاشته 
ک��ه اینچنین مش��اور فرهنگی رئی��س جمهور به 

نقطه جوش رسیده است. 
یک��ی از کارب��ران ش��بکه اجتماعی س��ئوال 
محوری را از مش��اور رئیس جمهور زیر این توئیت 
پرسیده اس��ت که چرا هر وقت موضوع جاسوسی 

می شود دولتی ها حساس می شوند. 
چن��دی پیش هم  نی��ز یکی از رس��انه ها به 
طور کامال جهت داری س��ئوال منفی را از»عباس 
موس��وی«، س��خنگوی وزارت خارجه درباره این 
سئوال پرسید. موسوی نیز درباره این سریال بیان 
کرده اس��ت: »عجیب اس��ت. آنچه درباره وزارت و 
ش��خص وزیر و همکاران ما در سریال گاندو نشان 
داده می ش��ود خیلی با واقعیت منطبق نیست. اگر 
به ما می گفتند اسناد را به آنها می دادیم که کمی 
فیلم شان واقعی تر باش��د.فیلم به لحاظ جلوه های 
هنری فیلم بدی نیس��ت ولی ای کاش تقوا در آن 
رعایت می ش��د. ظریف وقت نگاه کردن تلویزیون 
ن��دارد، ن��ه تلویویزن هایی ک��ه از خانه همس��ایه 

می شود گرفت و نه تلویزیون منزل خودشان.«
ظریف پیش��تر در پاسخ به س��ئوالی مبنی بر 
اینکه "فردی در س��ریال گاندو به ش��ما ش��بیه و 
در نقش منفی اس��ت"، گفت: »من بحمداهلل نگاه 

نمی کنم بنابراین نگران نیستم.«
اما دس��تکم به نظر می رس��د که رسانه هایی 
که طرفدار دولت هس��تند نگران چنین س��ریالی 
ش��ده اند که به طور جهت دار از سخنگوی وزارت 
خارج��ه درباره مضمون این س��ریال س��ئوال می 
کنن��د و وی را به موضع منفی و ش��دید نس��بت 
ب��ه آن ترغیب م��ی کنند. این درحالی اس��ت که 
بسیاری از مخاطبان این س��ئوال اساسی را دارند 
که ارگان ه��ای مربوطه چرا ب��ه ادعاهایی که در 
سریال مطرح می شود پاس��خ روشنی نمی دهند. 
البته س��خنگوی وزارتخارجه مط��رح می کند که 
کاش س��ازندگان س��ریال گاندو پیش از ساخت و 
پخش آن با وزارتخارجه مشورت می کردند و قطعا 
وزارتخارجه اسناد مربوط به این ماجرا را در اختیار 
آن��ان قرار م��ی داد. که ای کاش االن مس��تندات 
وزارت خارجه نیز برای تلطیف فضا منتشر شود تا 
حداقل اگر کمکاری ای صورت گرفته است جبران 
ش��ود. اما نکته دیگر و جالب این ماجرا این اس��ت 
که چرا رسانه هایی که امروز به طرفداری از دولت 
به س��اخت سریال جاسوسی ایراد می  گیرند درباره 
فیلمهای که ب��ه دور از فرهنگ و اصول اخالقی و 
ش��ئونات کشور ساخته می ش��ود و با آنها برخورد 
صورت میگیرد مواضعی طرفدارانه و محق گرفته و 
شعار»آزادی بیان« سر می دهند اما درباره سریال 
مس��تند و واقع��ی چننی تالش می کنن��د تا اصل 

ماجرا مخدوش شود؟
اما یکی دیگر از نکات جالب سریال اینجاست 
که برخی از کاربران ش��بکه اجتماعی هم به سراغ 
جیسون رضائیان و همسرش رفته اند و در یکی از 
ش��بکه های اجتماعی نسبت به این مسائل سئوال 
پرس��یده اند که این دو نفر بخش نظرات صفحات 

مجازی خود را مسدود کرده اند. 

شاه ماهی امنیتی  ها و همه حواشی  آن

کنایهایکهگاندوبهنگاهجناحیمیزند
تقبیح گاندو تطهیر جاسوسی، روش مدرن جابه جایی قاتل و مقتول


