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مردم ساالری 
در گام دوم

گاندو به کام مردم، 
تلخ کامی برخی ها!
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آشوب در النه 
آشوب گر



انتخابــات  در فروردیــن مــاه امســال 
پارلمانــی رژیم صهیونیســتی برگزار شــد، 
ایــن چهارمیــن انتخابــات زود هنــگام در 
طــی دو ســال اخیــر بــود. ایــن انتخابــات 
در پــی اختالفــات دولــت در تعییــن 
بودجــه و انحــالل دولــت ائتالفــی برگــزار 
شــد، درحالــی که گمــان میرفــت در بنی 
ــداد  ــی و ســفید تع ــس از حــزب آب گانت
کرســی هــای بیشــتری را در کنســت در 
ایــن دور پارلمــان ایــن رژیــم کســب کند 
حــزب او بــا کاهــش آرا مواجــه شــد، این 
ــز  ــا تضعیــف نتانیاهــو نی ــه ب ــاق البت اتف

ــت و  ــرای تشــکیل دول ــود. او ب ــراه ب هم
بــاز گردانــدن ثبــات بــه ایــن رژیــم نیــاز 
ــک آرای  ــالوه ی ــه ع ــب نصــف ب ــه جل ب
ــزب  ــی از ح ــه 30 کرس ــس دارد ک مجل
لیکــود بــه ریاســت نتانیاهــو، 9 کرســی از 
حــزب شــاس بــه ریاســت آریــه درعــی، 
ــه ریاســت  ــا ب 7 کرســی از حــزب یمین
نفتالــی بنت، 7 کرســی از ائتالف یهودیان 
توراتــی بــه رهبــری یعقــوب لیتزمــن، 6 
کرســی از صهیونیــزم دینــی بــه رهبــری 
بتســلئیل اســموتریچ که مجموعا 59 رای 
بــه صنــدوق دولــت نتانیاهــو میریــزد، اما 
بــرا رســیدن بــه 61 رای نیــاز بــه حداقــل 

ــر دارد دو رای دیگ

گزینه های پیش رو چیست؟

آشوب در النه آشوب گر

مصطفی دین پیروز
نویسنده

         گزینه های پیش رو چیست؟
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گزینــه هــای پیــش روی نتانیاهــو ائتالف 
بــا فهرســت متحــد اســالمی جنــوب بــه 
رهبــری منصــور عبــاس بــا 4 کرســی و یا 
ائتــالف بــا حــزب امیــد نــو بــه رهبــری 
گدعــون ســاعر بــا 6 کرســی اســت. 
ــه نظــر  ــدر هــا کــه ب ــن کار آن ق ــا ای ام
ــر  ــف دیگ ــت. مئتل ــاده نیس ــد س میرس
نتانیاهــو نفتالــی بنــت یــک هفتــه قبــل 
از انتخابــت همراهــی خــود بــا نتانیاهــو، 
ــرد  ــالم ک ــت را اع ــکیل دول ــرای تش ب
مشــروط بــه ایــن کــه هیــچ حــزب عربی 

در ایــن دولــت جایــی نداشــته باشــد، از 
طــرف دیگــر ائتــالف بــا امیــد نــو نیــز به 
ایــن آســانی نیســت هرچنــد ایــن حــزب 
راســت گرا و بــه لحــاظ سیاســت گــذاری 
ــه ائتــالف نتانیاهــو اســت امــا  نزدیــک ب
اختــالف شــخصی و میــل بــه برکنــاری 
نتانیاهــو مانــع آن اســت کــه به ائتــالف با 
او بپیوندنــد، نتانیاهــو امــا بیکار ننشســته 

و از هــر دو جبــه وارد عمــل شــده، بعــد 
از توافقاتــی کــه بــا منصــور عبــاس انجام 
ــری  ــان عب ــه زب ــخنرانی ب ــده، اون س ش
ایــراد کــرده که طــی آن خود را شــهروند 
ــه  ــته ک ــرائیل دانس ــلمان اس ــرب مس ع
دســت خــود و همراهانــش را بــه ســوی 
ــترک دراز  ــت مش ــرای زیس ــکاری ب هم
میکنــد، از طــرف دیگــر به گدعون ســاعر 
پیشــنهاد شــده در قبال پذیرفتــن ائتالف 
هــر منصبــی بــه جــز نخســت وزیــری را 

میتوانــد بگیــرد

اتحاد در اختالف

ــه رهبــری بنــی  ــز ب ــای نتانیاهــو نی رقب
ــاد  ــی ایج ــد ائتالف ــالش ان ــس در ت گانت
ــه نخســت  ــا بعــد از 11 ســال ب کننــد ت
ــان دهنــد، مشــکل  ــری نتانیاهــو پای وزی
ایــن گــروه امــا تشــتت در تشــکیل دولت 
اســت، برخــالف نتانیاهــو کــه بــا احــزاب 
راســت مذهبــی و ســکوالر ائتــالف کرده، 

         اتحاد در اختالف
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در ایــن دســته احزاب راســت چــپ میانه 
مذهبــی و ســکوالر بــه چشــم میخــورد 
و ایجــاد ائتالفــی قاطــع دشــوار خواهــد 
بــود در وقــع تنهــا نقطــه مشــترک ایــن 
گــروه اتحــاد بــرای خلــع قــدرت نتانیاهو 
اســت. ایــن دســته در مجمــوع میتوانــد 

57 رای را کســب کنــد.

رژیــم  گریبان گیــر  مشــکالتی  چــه 
اســت؟ اشــغالگر 

ــرائیلی  حــدود 80 درصــد شــهروندان اس
معتقدنــد ایــن بــار هــم کار بــه انتخابــات 
ــد بینــی و  ــگام خواهــد کشــید، ب زود هن
تشــتت بســیاز زیــاد مانــع از آن اســت که 
ایــن گــروه هــا بــه اجمــاع برســند، بعــد از 
دو ســال کشــمکش مشــکالت عدیــده ای 
پیشــروی ایــن رژیم و شــهروندان آن ایجاد 
شــده، از جملــه ایــن کــه از ســال 2018 تا 
کنــون بودجه مصوبــی بــرای دولت تعیین 
نشــده و ایــن مســئله آســیب هــای زیادی 
بــه دولــت و کســب و کار هــای خصوصــی 
ــر دادگســتری  زده، ایــن رژیــم هنــوز وزی

نــدارد و جلســات هیــات دولــت تشــکیل 
نمی شــود و نخســت وزیــر و وزیــر جنــگ 
باهــم دیگــر برســر قــدرت رقابــت میکنند 
تــا جایــی کــه بنــی گانتــس اعــالم کــرده 
ــت  ــد از پش ــا میتوان ــمکش ه ــن کش ای
پــرده بیــرون آمــده و بــه جنگ مســلحانه 
ــه ایــن کــه  داخلــی منجــر شــود. نظــر ب
دوره ریاســت رژیــم صهیونیســتی 7 ســاله 
اســت و امســال دوره ریاســت رئوویــن 
ریولیــن پایــان میابــد به نتانیاهو پیشــنهاد 
شــده ایــن منصــب را بپذیــرد، امــا او ایــن 
گزینــه را رد کــرده، در رژیم صهیونیســتی 
ریاســت مقامی نســبتا تشــریفاتی اســت و 
قدرت در دســت نخســت وزیــر قــرار دارد، 
از ســوی دیگــر امکان برگــزاری انتخابت به 
شــکل متمرکــز نیــز در ایــن رژیــم وجــود 
نــدارد زیــرا تعــدد آرا آنقــدر زیاد اســت که 
بــا ریاســتی شــدن قــدرت منافــع خیلی از 
اقشــار ذبــح مــی شــود، در ایــن حــال بــه 
نظــر میرســد چشــم انــداز انتخابــت پنجم 

هــم روشــن نباشــد.

           چه مشکالتی گریبان گیر
رژیم اشغالگر است؟
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مواجه با دو قطبی ها یادداشت

را  ایــن کلمــه  بارهــا  مــا  همــه 
شــنیده ایم؛ دوقطبــی امــا معنــی 
دقیــق ایــن واژه چیســت؟ آیــا لزومــا 
همــه دوقطبی هــا حقیقی هســتند؟ 
ــر چــه اساســی  ــا ب اصــال دوقطبی ه
بــه وجــود می  آینــد و چــه نتیجــه ای 
در جامعه خواهند داشــت. در نوشــته 
زیــر ســعی میکنیــم بــه ســواالت باال 
ــا انشــاءاهلل بتوانیــم  پاســخ بدهیــم ت
ــر و منطقی تــری  برخــورد صحیــح ت
ــا ایــن مفهــوم داشــته  در مواجهــه ب
باشــیم. اساســا دو قطبــی بــه حالتــی 
گفتــه میشــود کــه دو جریــان کــه به 
لحــاظ فکــری بــا هــم اختــالف دارند 

مقابــل یکدیگــر قــرار میگیرنــد. ایــن 
ــت.  ــاوت اس ــت متف ــا رقاب ــت ب حال
چــرا کــه در دوقطبــی هــا دو هــدف 
اساســی وجــود دارد و طــرف مقابــل 
بــه نوعــی دشــمن تلقــی میشــود. دو 
ــارت  ــی عب ــی در دوقطب ــدف اصل ه
اســت از: 1. حــذف رقیــب 2. نادیــده 
ــه  ــا ب ــروه ه ــه گ ــه شــدن بقی گرفت

جــز خــود.

تفاوت رقابت و دشمنی

مســلما این حالــت با رقابــت متفاوت 
اســت چــرا کــه در دوقطبــی هــا نگاه 
ــی  ــی اســت. یعن ــر و یک ــال صف کام
اینطــور القــا میشــود کــه یــک گــروه 
لزومــا حــق مطلــق و یــک گــروه بــه 
ــا در  ــت! ام ــل اس ــل باط ــور کام ط
رقابــت اختــالف نظــر ها مــورد توجه 

        تفاوت رقابت و دشمنی

محمدامین چرخچی
نویسنده

mim.alef.che
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واقــع میشــوند و افــراد لزومــا طــرف 
مقابــل را باطــل مطلــق نمی داننــد و 
ایــن رقابــت ســازنده اســت! در بیانات 
بــزرگان انقالب اســالمی بــه خصوص 
ــک  ــط ی ــری فق ــم رهب ــام معظ مق
دوقطبی وجود دارد و آن هم دوقطبی 
انقــالب اســالمی و ضد انقالب اســت. 
مابقــی دوقطبــی ها کاذب هســتند و 
نتیجــه ای جــز شــکاف اجتماعــی در 
پــی ندارنــد. در دوقطبی هــای کاذب 
دعــوا و اختــالف از ســران حاکمیــت 
شــروع میشــود و تــا کانــون خانــواده 
هــا کشــیده شــده و موجــب جدایــی 
ــزاع هــای اجتماعــی مــی  شــود.  و ن
ــان  ــل هم ــی اصی ــا دوقطب ــذا تنه ل

دوقطبــی حــق و باطــل اســت.

برچسب زنی

علــت اینکــه در کشــور دوقطبی های 
متعــدد و کاذب ایجــاد مــی  شــود بــه 
نظــر بــه دو علــت اصلــی بازمیگــردد: 

ــه  ــا ب ــات ب ــردن اختالف ــزرگ ک 1. ب
نوعــی حیثیتــی کــردن آنهــا 2. عدم 
شــناخت دشــمن واقعــی در توضیــح 
نکتــه اول بایــد خاطــر نشــان کــرد؛ 
ــی در  ــا برخ ــور م ــفانه در کش متاس
برخــورد بــا دیــدگاه مقابــل و مخالف 
ــرد  خــود ســریع موضــع گرفتــه و ف
را در مقابــل خــود قــرار داده و کلــی 
ــه عنــوان  ــه او میزننــد. ب برچســب ب
آرا  شــفافیت  ماجــرای  در  مثــال 
ــف  مجلــس هــر کســی را کــه مخال
بــود، برچســب رانــت خــوار یــا فاســد 
زدیــم غافــل از اینکــه خیلــی از ایــن 
ــات متعــددی  ــل و تجربی ــراد دالی اف
در راســتای عــدم شــفافیت داشــتند 
و مثــال هــای دیگــر از ایــن قبیــل... 
ــا  ــه دوم: چنانچــه م ــح نکت در توضی
دشــمن واقعــی خودمــان کــه همــان 
آمریــکا،  مثــل  اســتکبار  ایــادی 
منافقیــن، رژیم غاصب صهیونیســتی 

         برچسب زنی
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ــان  ــای آن ــیم از ترفند ه و... را بشناس
مطلــع باشــیم و بدانیــم کــه دشــمن 
واقعــی کیســت بــه راحتــی در بیــن 
مــردم شــکاف نمــی اندازیــم و آن هــا 

ــم.  ــاره نمی کنی ــد پ را چن

چه باید کرد؟

چنانچــه مــا بتوانیــم ایــن دوقطبــی 

اصیــل را در جامعــه کــه همانــا 
ــتکبار  ــالب و اس ــن انق ــی بی دوقطب
ــراد  ــر اف ــم دیگ ــج بدهی ــت تروی اس
ــه  ــی ب ــمنان واقع ــو و دش ــود ج س
بهانــه هــای مختلــف جامعــه را چند 
ــن  ــه دود ای ــرد ک ــد ک ــاره نخواهن پ
چنــد پارگــی به چشــم مــردم و نظام 
خواهــد رفــت. متاســفانه در انتخاباتها 
ــه  ــدون توجــه ب برخــی کاندیداهــا ب
ــی  ــای کاذب ــم، دوقطبی ه ــن مه ای
ایجــاد می کننــد کــه تــا ســال ها بعد 

ــه  ــی و تفرق ــات موجــب جدای انتخاب
بیــن مــردم میشــود. دوقطبی هــا 
باعــث میشــوند کــه افــراد قــوه تعقل 
ــا تعصــب  خــود را از دســت داده و ب
تصمیــم بگیرنــد. البتــه در میــان 
جامعــه اختــالف نظــر زیــاد اســت اما 
مادامی کــه دوقطبی واقعی شــناخته 

شــود، ایــن اختــالف نظرهــا ســازنده 
خواهــد بــود چــرا کــه موجب دعــوا و 
شــکاف اجتماعی نمیشــود و افــراد با 
ســالیق مختلــف پذیــرای یــک دیگر 
ــرایطی  ــن ش ــود. در چنی ــد ب خواهن
پیــروز انتخابــات  فــارغ از افــراد، نظام 
مقــدس جمهــوری اســالمی و مــردم 
ــن  ــود و ای ــد ب ــران خواهن شــریف ای
همبســتگی ثمــرات و بــرکات زیادی 

را بــه همــراه خواهــد داشــت.

         چه باید کرد؟
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ــالمی  ــوری اس ــی جمه ــون اساس قان
ــت و  ــرش حاکمیــت مل ــا پذی ــران ب ای
ــا در اداره ی  ــی آن ه ــئولیت عموم مس
امــور کشــور، بــه روش هــای گوناگونی، 
بــه مشــارکت مــردم وجهــه ی قانونــی 
داده و بــرای آن ارزش قائــل شــده 
اســت. طبــق اصــول )6( و )56( قانــون 
اساســی، حــق حاکمیت ملــت و اداره ی 
امــور کشــور بــه اتــکای آرای عمومــی 
ــوع  ــاب ن ــه »انتخ ــده ک ــته ش گذاش
ــا شــرکت  نظــام حقوقــی و سیاســی ب
در همه پرســی« )اصــل 1(، یکــی از 

انــواع آن بــه شــمار مــی رود. مصادیقی 
چــون »تصویــب قانــون اساســی و 
همه پرســی«  راه  از  آن  بازنگــری 
)اصــل 177(، »تعییــن رهبــری نظــام 
توســط مجلــس خبــرگان« )اصــل 
رئیس جمهــور«  »انتخــاب   ،)107
)اصــل 114(، »انتخــاب نماینــدگان 
مجلــس شــورای اســالمی« )اصــل 
شــوراهای  اعضــای  »انتخــاب   ،)62
اســالمی شــهر و روســتا« )اصــل 100( 
و »انتخــاب اعضــای مجلــس خبــرگان 
رهبــری« )اصــل 108( همگــی بــا رأی 
ــرد و  ــورت می گی ــردم ص ــتقیم م مس
هیچ یــک از اینهــا انتصابــی و یــا بعضــاً 

ــتند. ــی نیس سفارش

مردم ساالری در گام دوم

علی تقی نژاد
دانشجوی دکترای حقوق عمومی

alitaghinezhad1
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رشد جامعه در شرایط انتخاب

ــل و  ــت چه ــس از گذش ــون پ هم اکن
دو ســال از پیــروزی انقــالب اســالمی، 
نه تنهــا راه و رســم مردم ســاالری در 
ــه در  ــرده، بلک ــری نک ــات تغیی انتخاب
برخــی مصادیــق، شــاهد پیشــرفت های 
گســترده ای از جانب مردم و مســئولین 
چــون  کشــورهایی  از  و  بوده ایــم 
آمریــکا بــه مراتــب جلوتــر و اســتوارتر 
می باشــیم. منتهــی بــه نظــر می رســد 
بــا توجــه بــه بنــد )10( سیاســت های 
ــته:  ــرر داش ــه مق ــات ک ــی انتخاب کل
ــا  »ارتقــای شایســته گزینی - همــراه ب

زمینه ســازی مناســب - در انتخــاب 
ــوری  ــته جمه ــراز شایس ــان ت داوطلب
اســالمی ایــران ...«؛ مجدداً باید شــاهد 
دو اتفــاق بــزرگ در حقــوق اجتماعــی 
ــات  ــه ی انتخاب ــه در عرص ــراد جامع اف

باشــیم. 

راه کارهایی برای گام دوم

اســالمی،  انقــالب  دوم  چلــه ی  در 
و  نگــرش  در  تغییــر  نیازمنــد  اوالً 
ــان  ــردم هم زم ــاب م ــای انتخ معیاره
در  آنهــا  حداکثــری  حضــور  بــا 
ــی کــه  ــات می باشــیم؛ معیارهای انتخاب
رهبــری معظــم انقــالب دام ظله العالــی 
ــه  ــرح جامع ــی و مط ــگان انقالب و نخب
بیــان داشــته اند، بایــد قبــل از شــروع 
ــن و  ــتی تبیی ــی، به درس ــر انتخابات ه
تشــریح بشــود و عموم ملت نیــز به آن 
دسترســی داشــته باشــند. دوم اینکــه 
تصدی گــری کرســی ها آن هــم بــه 

انتخــاب مردم، بایــد در اختیار »جوانان 
مؤمــن انقالبــی« قــرار بگیــرد تــا ضمن 
برخــورداری و بهره منــدی از تجربیــات 
مدیــران گذشــته و حــال، بتواننــد 
تصمیم گیــری  قــدرت  و  اثرگــذاری 
خودشــان را محــک بزننــد و جامعــه به 

         رشد جامعه در شرایط انتخاب         راه کارهایی برای گام دوم
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آنهــا اعتمــاد نمایــد. در واقــع، تزریــق 
ــای  ــن گزینه ه ــای جــوان در بی نیروه
ــد  ــد امی ــام، می توان ــد نظ ــورد تأیی م
ــه آینــده ای به مراتــب بهتــر از حــال  ب
ایــران اســالمی را رقــم بزند و بــا وجود 
همیــن گزینه هــا می توانیــم کلیــد 
حــل مشــکالت اقتصــادی را در داخــل 
ــم.  ــایی کنی ــان شناس ــای خودم مرزه
ــل  ــیار قابل تأم ــه بس ــن نکت ــه ای البت
ــورد  ــه م و جــدی اســت کــه راجــع ب

ــای جــوان  ــور، شناســاندن نیروه مذک
مؤمــن انقالبی و ورود آنهــا به صحنه ی 
مدیریــت کشــور، نیازمنــد تعییــن 
ــا  ــب ب ــفاف و متناس ــازوکارهای ش س
ــد در  ــه بای ــت ک ــان اس ــات زم اقتضائ
رأِس کاِر متصدیــان انتخابــات قــرار 
بگیــرد تــا ضمن معرفــی افــراد نخبه ی 
جــوان، رویکــرد انتخــاب و اعتمــاد 

ــد. ــز افزایــش یاب ــه آنهــا نی مــردم ب

خبــر پخــش گانــدو2 قبــل از آغــاز 
نمایــش در میــان رســانه هــای مختلــف 
منتشــر شــد و همــه کســانی کــه تجربه 

ــر  ــتند منتظ ــدو 1 را داش ــای گان تماش
ــد؛  ــت بودن ــان جذابی ــه هم ــریالی ب س
فیلمــی کــه واقعیــت هــای چنــد پرونده 
جاسوســی را پــرده برداری کرد و ســبب 
آگاهــی مــردم در ارتبــاط بــا مســائل روز 
ــی  ــای ابتدای ــمت ه ــد. قس ــه ش جامع

گانــدو به کام مردم، تلــخ کامی برخی ها!

مهدی سرخیلی
نویسنده

pishran_maهفته نامه پیشران pishran_ma 10



ــیاق  ــبک و س ــان س ــه هم ــدو 2 ب گان
گانــدو1 دیــده شــد و البتــه بــا چاشــنی 

آشــنایی مخاطبــان کــه ایــن مســئله بــه 
ــا داســتان  ــراری ارتبــاط مخاطــب ب برق

ــرد. ــک می ک ــیار کم ــم بس فیل

گاندوی هسته ای

ــا  ــود و قســمت ه ــادی ب ــز ع همــه چی
ــن  ــه روی آنت ــری ب ــس از دیگ ــی پ یک
بــه  نوبــت  کــه  نمایــش می رفتنــد 
پنجمیــن قســمت از این ســریال رســید، 
بــی نظمــی در برنامــه هــای شــبکه ســه 
و تاخیــر حــدودا نیــم ســاعته در پخــش 
ــات و حواشــی  ــر رخــداد اتفاق آن آغازگ
مهمــی شــد. در همــان لحظــات ابتدایی 
ــا در  ــروه ه ــا، گ ــزاری ه ــی خبرگ برخ
ــا،  ــال ه ــی، کان ــای اجتماع ــبکه ه ش

فضــای توئیتــری، گفــت و شــنود هــا و 
... خبــر از ایجــاد محدودیــت هــا و فشــار 

ــد.  ــدو میدادن ــرای سانســور گان ــی ب های
ــن  ــه ای ــدو هــم ب ــدرکاران گان دســت ان
ــد،  ــان دادن ــل نش ــس العم ــئله عک مس
ــد  ــد )وحی ــش محم ــر نق ــال بازیگ مث
رهبانــی( در اینســتاگرام جملــه » ای 
عجــب » را آن شــب بــرای اظهــار نظــر 
ــرد  ــاب ک ــوع انتخ ــن موض ــورد ای در م
ــه  ــی ک ــت های ــه تویی ــوان ب ــا می ت و ی
مجتبــی امینــی تهیــه کننــده ایــن فیلم 
منتشــر کــرد اشــاره نمــود. امــا موضــوع  
ــود؟ قــرار  قســمت پنجــم گانــدو چــه ب
بــود تا پرونده جاسوســی در تیــم مذاکره 
کننــده هســته ای همزمــان بــا توقیــف 
غرورآفریــن نفتکــش انگلیســی در خلیج 
فــارس بــه تصویر کشــیده شــودکه طبق 

         گاندوی هسته ای
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شــنیده هــا موضــوع جاسوســان در تیــم 
مذاکــره کننــده باعث فشــار بــرای ایجاد 

ــدو شــد. محدودیــت گان

سانسور؟

ــر در پخــش، موجــب اعــالم  ــن تاخی ای
نارضایتــی و مخالفــت بــا سانســور و 
فشــار در اذهــان عمومــی خصوصــا میان 
جوانــان در شــبکه هــای اجتماعی شــد. 
ــت و  ــرح در دول ــراد مط ــیاری از اف بس
خــارج از آن نیــز بــه پــرده بــرداری های 
ــت و  ــای مثب ــش ه ــریال واکن ــن س ای
منفی نشــان دادنــد، بعضی از مســئوالن 
ــار داشــتند همــه اش دروغ اســت،  اظه
گفتنــد پــول دارنــد و ســریال میســازند 
جهــت تضعیــف دولــت و ... اما بســیاری 
دیگــر از ایــن ســریال حمایــت کردنــد و 
نشــان دادن غــرور و اقتــدار ملــی در این 

فیلــم را مایــه مباهــات دانســتند. ماهیت 
ایــن ســریال بــه پدیــده نوظهــور کالب 
ــن  ــد و در ای ــیده ش ــز کش ــاوس نی ه
ــور خارجــه  ــر ام ــی وزی پیامرســان صوت
اظهاراتــی را نســبت بــه ایــن فیلــم بیان 
ــبکه  ــی درش ــی امین ــه مجتب ــرد ک ک
اجتماعــی توییتــر پاســخ آن اظهــارات را 
اینگونــه داد، تهیــه کننــده ایــن ســریال 
در واکنــش بــه اینکــه گانــدو همــه اش 
دروغ اســت نوشــت: گانــدو دروغ نبــوده 
و نیســت، صــدای درگلــو مانــده مــردم 
اســت، نمایــش خیانت آمریــکا و انگلیس 
اســت. دروغ تضمیــن امضــا جــان کــری 
بود...پیرامــون صحبــت هــای دکتــر 
ظریــف در مــورد اینکــه ای کاش کســی 
ــاخت، او  ــم می س ــن فیل ــات م از زحم
تصویــری از خــود منتشــر کردکه نشــان 
می دهــد در جریــان مذاکــرات بــه عنوان 

         سانسور؟
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مدیرمسئول: مصطفی حضوری

سردبیر: محمدرضا محمدی

جانشین سردبیر: مصطفی دین پیروز

ــن  ــز، محمدامی ــادی ده باری ــه: عبداله تحریری
ــن  ــی دی ــژاد، مصطف ــی تقی ن ــی، عل چرخچ
ــدی  ــواه، مه ــی خ ــاس عطای ــروز ، عب پی

ــرخیلی س

طراح: مسعود محمدی

جوانان پیشران حرکت عمومی کشور

تیــم مســتند ســاز حضــور داشــته.... امــا 
خــود ظریــف ادامــه کار آنهــا را متوقــف 
کــرده و حــاال او می گویــد آمــاده اســت 
تــا مســتندی بــا تقــوا در مــورد مذاکرات 

و اقدامــات ایشــان بســازد. 

موفیقیت های فیلم

طبــق آمــار ســایت تلوبیــون این ســریال 
ــرار  ــن ق ــای آنالی ــد ه ــدر بازدی در ص
ــز  ــیما نی ــدا و س ــار ص ــت و در آم گرف
جایــگاه دوم را به خــود اختصاص داد که 
نشــان دهنــده اقبــال عمومــی بــه گاندو 
ــه  ــت ک ــی اینس ــوال اصل ــد. س می باش
چــرا دولــت نســبت بــه واقعیــت هایــی 
ــش داده شــده  ــم نمای ــن فیل ــه در ای ک
ــا  ــد؟ آی ــان می ده ــی نش ــش منف واکن
پــرده برداری از جاسوســان و خیانتکاران 
بــه ایــن نظــام و ملــت موجــب ناراحتــی 
ــدو در  ــی می شــود؟ گان مســئوالن دولت
واقــع نظریات جاسوســان و غربزدگانی را 
نشــان داد کــه همیــن حــاال نظراتشــان 
موجــود اســت و بــا یــک جســت و جوی 

ســاده بــه دســت خواهــد آمــد.

ــای  ــه ه ــدو جنب ــا گان ــر این ه ــالوه ب ع
دیگــری ماننــد روشــنگری پیرامــون 
مســئله پیمــان پولــی بانکــی اف ای تــی 
اف، خســارت هایــی کــه در جریان نقض 
برجــام و توجــه نکــردن به ابعــاد امنیتی 
جاسوســی عاملیــن آمریــکا و انگلیس در 

آن اتفــاق افتــاد، زحمــات شــبانه روزی 
ــام زمــان )عــج( در  ــام ام ســربازان گمن
ــردم و  ــت از م ــظ و حراس ــان حف جری
کشــور عزیزمــان و ... را نیز دربر داشــت.

گانــدو دو، واقعیــت هایــی را در اختیــار 
ــن  ــرای گرفت ــه ب ــذارد ک ــردم می گ م
ــات  ــد انتخاب ــم مانن ــای مه ــم ه تصمی
ــا  ــردم ب ــد، م ــاز دارن ــا نی ــه آنه ــی ب آت
ــه خــود  ــدن ایــن واقعیــت هــا تجرب دی
را از اعتمــاد بــه دشــمن بیــش از پیــش 
کامــل می کننــد و متوجــه ایــن مســئله 
خواهنــد شــد که دشــمن دشــمن اســت 
حتــی اگــر پشــت میــز در حــال مذاکره 
ــه دشــمنی و جاسوســی خــود  باشــد ب
ادامــه میدهــد پــس چگونــه میتــوان بــه 
او اعتمــاد کرد؟! اینجاســت کــه ضرورت 
تهیــه چنیــن آثــار نمایشــی ای بیــش از 

پیــش آشــکار میگــردد.

         موفیقیت های فیلم
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