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دادستان کل کشور: 
کشف حجاب، جرم مشهود و 

مستوجب پیگرد است

دادستان کل کشــور گفت:  افرادی که کشف 
حجاب می کنند یا عامل کشــف حجاب هستند 
جرم مشهود مرتکب شــده اند و نیروی انتظامی 
و دســتگاه قضایی مطابق آموزه های اســامی 
و قرآن مکلف بــه برخورد با آنان اســت.  حجت 
االســام محمد جواد منتظری روز سه شنبه در 
پایان نشست شــورای اداری شهرستان ساوه در 
جمع اصحاب رسانه، افزود: کشف حجاب و ترویج 
بی عفتی در جامعه از ترفندهای دشــمنان برای 
شکستن خطوط قرمز نظام اســامی است. وی 
یادآور شد: افرادی که حجاب را رعایت نمی کنند 
در جامعه انگشت شمار هستند و نباید این موضوع 
را بزرگنمایی کرد زیرا حجاب مسئله ای قرآنی و 
دینی است که در بطن جامعه نهادینه شده و مردم 
مسلمان کشور به خصوص زنان آن را پذیرفته اند. 
دادستان کل کشور گفت: حجاب مسئله اعتقادی 
است اما دشمنان با اجیر کردن عده ای غافل و صرف 
هزینه، می کوشند که رفتارهای هنجارشکنانه در 
جامعه ترویج شود و دستگاه قضائی با قاطعیت تمام 
با متخلفان این حــوزه برخورد می کند. منتظری 
ادامه داد: نظام اســامی در برابر این ترفندهای 

دشمن منفعل نیست و کوتاه نمی آید.
    

میرلوحی خبر داد
 ابطال ۴۰ هزار 

طرح ترافیک خواص

معاون نظارت شــورای شــهر تهران از ابطال 
۴۰هزار کارت طرح ترافیک خــواص خبر داد. به 
گزارش ایسنا، محمود میرلوحی دیروز در جلسه 
شــورای شــهر تهران در واکنش به اجرای طرح 
ترافیک جدیــد در پایتخت با بیــان این که هم 
خوشحال و هم نگران هستیم که شاخص ششم 
آلودگی هوا یعنی ازن خود را نشــان داده است، 
گفت: خوشحالیم از این بابت که ۵ عامل قبلی رنگ 
باخته و حاال عامل ششم نمایان شده است واز طرف 
دیگر نگرانیم چرا که باید فکری به حال این شاخص 
آلودگی هوا بکنیم. وی با اشاره به انتقادات درباره 
طرح ترافیک جدید با بیان این که این مسیر باید 
ادامه یابد گفت: ۴۰ هزار کارت ترافیک خواص را 
قطع کردیم و همه آنها تاش می کنند به نحوی با 
استفاده از تربیون هایشان که فعال تر از ما است به 

این طرح انتقاد کنند.
    

از ابتدای امسال تاکنون اعالم شد
 5 فوتی به دلیل 

»تب کریمه کنگو«
رئیس اداره مدیریت بیماری های قابل انتقال 
بین انســان و حیوان وزارت بهداشت ضمن اعام 
ابتای ۵۴ تن در کشور به تب کریمه کنگو از ابتدای 
امســال و جان باختن پنج تن از آنها، روش های 
انتقال این ویروس را توضیح داد و نسبت به رعایت 
موازین بهداشــتی جهت جلوگیری از انتقال آن 
تاکید کرد. بهــزاد امیری در گفت وگو با ایســنا، 
بیماری های زئونوز را بیماری هــای قابل انتقال 
بین انســان و حیوان معرفی کرد و گفت: زئونوز 
بیماری های عفونی هســتند کــه قابلیت انتقال 
بین انســان و حیوانات بویژه مهره داران را دارند. 
حدود ۶۰ درصد از بیماری های شناخته شده در 
انسان از طریق حیوانات به وجود آمده و حدود ۷۵ 
درصد بیماری های نوظهور و جدید در انسان منشأ 
حیوانی دارند. این بیماری ها قابلیت انتقال به دو 
روش مستقیم و غیر مستقیم به انسان را دارند. وی 
در ادامه بیماری تب کریمه کنگور را یک بیماری 
ویروســی خون ریزی دهنده معرفی کرد و گفت: 
نام تب کریمه کنگو از آن جهت به آن نسبت داده 
می شود که شروع عائم این بیماری ویروسی با تب 
همراه است و اولین بار در شهر کریمه کشور روسیه 
این بیماری شناخته شده است. در کشور ما نیز این 
بیماری از سال ۷۸ مشاهده شده و تا کنون ۱۴۲۴ 
مورد ابتای به این بیماری گزارش شــده است و 

۱۹۰ مورد آن منجر به مرگ شده است.

از گوشه و کنار

آسو محمدی

سریال گاندو که آخرین قسمت آن 
پریشب از تلویزیون رسمی جمهوری 
اسامی ایران پخش شد؛ با حواشی 
بســیاری همراه بــود، به طوری که 
مقامات دولت را وادار به موضع گیری 
و واکنش کرد. ماجرای این ســریال 
نفوذ جاسوسان در ایران و مهم تر از آن 
تاش برای جلوگیری از نفوذ توسط 

یک دستگاه امنیتی است.
سریال »گاندو« برگرفته از پرونده 
جیسون رضاییان اســت؛ خبرنگار 
ایرانی- آمریکایی واشنگتن پست در 
ایران که چند سال به جرم جاسوسی 
بازداشــت شــده بود و دی ماه سال 
۱۳۹۴ یک پای مبادله تاریخی ایران 
و آمریکا شد. پیام دهکردی در نقش 
»جیسون رضاییان« فردی که چند 
ســالی را به اتهام جاسوسی در ایران 

بازداشت بود، بازی کرده است.
»گانــدو« بــا حضــور داریوش 
فرهنگ، کامبیــز دیرباز، محمدرضا 
شــریفی نیا، ســید مهرداد ضیایی، 
رضا توکلی، نســرین نکیسا، سوگل 
طهماســبی، کمند امیرسلیمانی، 
صالح میرزا آقایی، فرهــاد قائمیان، 
وحید رهبانی،  پیــام دهکردی، لیا 
اوتادی، سارا خویینی ها، پندار اکبری 
و ... تصویربرداری شد. همچنین جمع 
زیادی از بازیگــران خارجی و ایرانی 
در بخش تولید خارج از کشور به این 
مجموعه اضافه شــدند. اسم گاندو 
»Gando« برگرفتــه از نام گونه ای 
از کروکودیل در ایران اسـت. اگرچه 

شاید این نامگذاری بیشتر به منظور 
ایجــاد شــائبه های بی اعتمادی در 
مخاطب باشــد؛ اما احتماالً بسیاری 
نمی دانند که این گاندو، خزنده بومی 
ایران اســت که اتفاقاً در میان مردم 
منطقه بلوچستان محبوبیت خاصی 

دارد.
سریال گاندو چه می گوید؟

آنگونه که جواد افشار، کارگردان 
سریال روایت می کند یکی از مشکات 
بر ســر راه مقابله با جاسوســان، نه 
کشورهای خارجی، که سیاستمداران 
داخلی هستند. نوک تیز پیکان انتقاد و 
البته هجمه این سریال به سمت دولت 
نشانه رفته است؛ چهره های دولتی در 
سریال گاندو، چهره ای خنثی و فاقد 
قدرت تصمیم گیری هســتند که در 
مواقع حســاس حتی امنیت ملی را 
می فروشند. این اشــاره در قسمتی 
که قــرار بود مایکل هاشــمیان)که 
در عالم واقعیت جیســون رضائیان 
است( مبادله شــود، به وضوح گفته 
شــد؛ بازیگر نقش فرمانده عملیاتی 
از یکی از مســئوالن دولتــی انتقاد 
می کند که چرا جیسون رضائیان که 
جاسوس امنیتی است با پول معاوضه 

شده است.
بازداشــت چهره های نزدیک به 
رئیس جمهور همچــون خواهرزاده 
رئیس جمهور که سایت های اصولگرا 
آن را طاهــره قیومــی معرفی کرده 
بودند، از دیگر اشاره های تند تلویزیون 
علیــه دولت بود. از دیگر ســو جالب 
است که از نظر ســازندگان سریال، 
خبرنگاران بهترین افراد برای تبدیل 
شدن به جاسوس هســتند. جریان 
مخالف دولت در تلویزیون تاکنون با 

پخش برنامه های مختلف از شــبکه 
افق فعالیت می کرد و در خارج از صدا 
و سیما، موسسه رســانه ای اوج آن را 
پوشش می داد. در کنار آن سایت های 
اصولگرا همچنان علیه دولت فعالیت و 
ایده هایی مشابه سریال گاندو را تکرار 

می کنند.
واکنش دولتی ها به گاندو

در این میان سیدمحمد حسینی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی دولت 
دهم، در توییتی، ادعا کرده ســریال 
»گاندو« در شــبکه ســه با دخالت 
مستقیم دولت سانسور شده است. در 
واکنش به این اظهارنظر، حسام الدین 

آشنا، مشــاور روحانی و نماینده قوه 
مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما 
در توییتی نوشت: »اگر چنین چیزی 
صحت دارد، صداوســیما آن را اعام 
کند و اگر صحت ندارد رســما آن  را 
تکذیب کند.« همچنیــن در حالی 
که عباس موسوی، سخنگوی وزارت 
خارجه ایران، بــه موضوعات مطرح 
شده در سریال »گاندو« انتقاد کرده، 
جواد کریمــی قدوســی، نماینده 
اصولگرای مشهد، در حساب توییتری 
خود از این ســریال اســتقبال کرد. 
موســوی، در واکنش به این سریال 
گفت: »مانده ام که چه بگویم و عجیب 
است آنچه که از وزارت خارجه، شخص 
وزیر و همکاران ما در این سریال نشان 
داده می شود با واقعیت منطبق نیست. 
اســناد مذاکرات و مکاتبات وزارت 
خارجــه در داخل و خــارج موجود 
اســت و اگر می گفتند ما این اسناد 
را در اختیارشــان قرار می دادیم که 
سریال واقعی تر باشد.« در مقابل جواد 
کریمی قدوسی بخشی از سریال که 
شبیه سخنان سابق خود اوست را در 
توئیترش بازنشر کرده است. کریمی 
قدوسی پیش از این مدعی شده بود 
که جیسیون رضائیان در بازجویی ها 
گفته است: »آن قدر به حسن روحانی 
نزدیک شده بودم که طعم آدامس او را 

می دانستم.«
قصد برخورد با دولت و 
رئیس جمهور را نداشتیم

در توضیح گاندو نوشته شده این 
سریال براساس مســتندات و وقایع 
تاریخی و کشف جاسوس های دولتی 
است و تمامی اسامی افراد و اشخاص 
حقیقی در آن عوض شده است. این 
یعنی از نظر ســازندگان جاسوسان 
تنها در دولت نفوذ کرده اند. بازسازی 
چهره های دولتی در این سریال نیز به 
این ایده نزدیک اســت. در این میان 
ســوال مهم این اســت که دستاورد 
تلویزیون رسمی جمهوری اسامی 

از تضعیف دولت چیست؟
جواد افشــار، کارگردان سریال 
تلویزیونی »گاندو« در گفتگو با تسنیم 
با اشاره به اینکه هیچ گاه این سریال 
قصد برخــورد با دولتی هــا را ندارد، 
خاطرنشان کرد: »باید برای نمایش 
آن چه واقعیت داشته است، اجازه داده 
شــود. ما در ادامه داستان پاسخ های 

خوبی داریم برای این پلی که زده شده 
و در حمایت از دولتی ها صحنه های 

بسیار خوبی خلق کردیم.«
 گاندو نمی تواند دولت

 را تضعیف کند
در این میان عبداهلل ناصری، فعال 
سیاســی اصاح طلب به این سوال 
پاســخ داده و به »رویداد۲۴« گفته 
است: »صداوســیما چندسال است 
که دچــار یک ضایعه بســیار بزرگ 
اســت و در همه بخش هــای آن نیز 
کاما مشهود است. بعد از الریجانی 
کسانی که سکان مدیریت صدا و سیما 
را به دســت گرفتند، مدیران واقعی 
صداوسیما نبودند و القائات و تفکرات 
جناحی خود را در ســایر برنامه های 
موجود پیاده سازی می کنند، مانند 
ســریال گاندو که این روز ها بســیار 
مطرح است«. او معتقد است: »فارغ از 
گرایش های کارگردان و تولیدکننده 
این سریال که تا آن جایی که می دانم 
گرایش های سیاسی آن ها همسو با 
صداوسیما نیست، مسلم این است که 
پخش این سریال آن هم در این شرایط 
حساس براساس عارضه نامدیریتی 
صورت گرفت که تماشاگر را در حالی 
مجبور به دیدن می کند و بخش های 
زیادی از آن منطبق با واقعیت نیست.« 
ناصری ادامه داد: »وجود جاسوس در 
سیستم های امنیتی امری است که در 
همه جای دنیا اتفاق می افتد، اما مهم 
این است که این سریال تمرکز خود را 
بر تخریب دولت گذاشته است. اصل 
ماجرا انحراف از ماده ۴۴ قانون اساسی 
یا شکل گیری نهاد های شبه دولتی یا 
بزرگ شدن بازوی نهاد های اقتصادی 
نظامی است که سرمنشا تمام مسائلی 
است که سریال گاندو به آن پرداخته 
اما در خود سریال نشان داده نمی شود 
و تنها عوامل دیگر در آن به شــدت 
پررنگ اســت و کاما در این سریال 
مبالغه هم مشاهده می شود. فارغ از 
همه این مسائل، امروزه صداوسیما 
مرجعیت خود را در بخش های خبری 
و... از دســت داده و از این بابت نگران 
نیستم که دولت و سایر نهاد های زیر 
مجموعه آن با سریال های مانند گاندو 

تضعیف شود.«
گاندو نشان داد که صداوسیما 

اپوزیسیون دولت است
ناصری تصریح کرد: »مردم در دو 

سه سال اخیر آن چیزی که می بینند 
نه فقط دولت، بلکه کلیت حاکمیت 
اســت؛ این یعنی صداوسیما متوجه 
نیســت که مردم دیگر هیچ تفاوتی 
میان قوه مجریه، قضاییــه و مقننه 
قائل نیستند، اما چون کنش گری ها و 
تصمیمات دولت به سرعت در زندگی 
مردم تاثیر خــود را می گذارد، همه 
امور از چشــم دولت دیده می شود.« 
او معتقد اســت: »تخلفــات و عدم 
شفافیت ها و مشکات در نهاد هایی 
دیگر به مراتب بیشتر است، اما از آنجا 
که صداوسیما اپوزیسیون دولت است 
و با توجه به اینکه دولت از رسانه های 
محدودی برخوردار اســت و در سال 
۹۲ هم رسانه مشخص و قدرتمندری 
را برای خود شکل نداد، اکنون دچار 
چنین مشکاتی شــده است. دولت 
حتی در بخش هایی که نیاز به جراحی 
بود هم دســت به تغییر نزد و طبیعی 
است که در این شرایط سریال هایی 
مانند گانــدو یا برنامه هــای مهران 
مدیری ذهنیت مردم را تغییر دهند.«

در هــر حال هر چنــد کارگردان 
این فیلم گفته است که قصد تخریب 
دولت را نداشــته اما آنچــه از فیلم، 
واکنش های افکار عمومی و پاســخ 
مسئوالن دولتی برمی آید، خواسته 
یا ناخواســته این فیلم چنین روایت 

شده است. 
حاال »گانــدو« در ایــران دیگر 
فقط یادآور تمســاح های پوزه  کوتاه 
در جنوب سیســتان و بلوچســتان 
نیست؛ حاال خیلی ها بیش از حیات 
وحش، با شــنیدن این نام یاد پروژه 
متهم سازی دولت روحانی می افتند؛ 
با ایجاد تصویری از یک وزارت خارجه 
ســاده لوح، بی عرضــه، نفوذپذیر، 
ضعیف و دولتی که ســر تــا پایش را 

جاسوسان گرفته اند. 
تصویر این روزهای سریال شبکه 
سوم سیما ســخت به کام مخالفان 
دولت شیرین آمده اســت. مهم هم 
نیست که روایت های آن سند داشته 
باشد یا نه. چه اینکه سخنگوی وزارت 
خارجه با اظهاراتش سندیت روایت 

سریال »گاندو« را زیر سؤال برد.

گزارش »توسعه ایرانی« از حاشیه های سریال گاندو 

از تخریب دولت تا روایت های غیرواقعی

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

آیا تا به حال با روابطی برخورد کرده اید که با 
جرقه ای همچون شعله های آتش با درخششی 
زیبنــده و بی همتا آغاز شــوند و بعــد از اندک 
مدتی جوش و خروش ابتدایی شان افول کند و 
به سان صاعقه ای تصمیم به جدایی و قطع رابطه 
بگیرند!؟ حال در چنین شرایطی اوضاع زمانی به 
مرز دهشتناک خود می رسد که یکی از طرفین 
تمایل به ادامه رابطه دارد و دیگری درصدد رهایی 
 باشد. بنابراین خبر شنیدن قطع رابطه همچون 
خنجری بر قلب وی فرو می رود و چنان جهانی را 
برای خود متصور می شود، گوییکه به آخر خط 
رسیده اســت؛ مات و مبهوت می ماند و شروع 

به کنکاش و باال و پایین کــردن رفتار های خود 
می کند و ترسی تمام نا شدنی تمام وجودش را 
در بر می گیرد؛ ترس از اینکه دوست داشــتنی 
نبوده  و طرد شده است. دنیا در نظر چنین آدمی 
تیره و تار می شود و احساسات متفاوتی از جمله 
غم و حسادت با وی عجین می شوند. به نظرتان 
چنین فردی چطور باید با خبر پایان یافتن رابطه 

عاطفی خویش کنار بیاید؟
قطع رابطه عاطفی واقعا سخت و واکنش افراد 
نســبت به جدایی و پایان یافتن رابطه متفاوت 
است. بعضی از اشخاص که تحمل طرد شدگی 
برایشــان پذیرفتنی نیســت، با انجام اقدامات 
نا خوشــایند و غیر اخاقی همچون خودکشی، 
دست شســتن از زندگی و افسدگی، رها کردن 
کار و فعالیت و تحصیل خود می خواهند طرف 
مقابل را به ادامه یافتن رابطه مجبور نمایند. البته 

شایان ذکر است که بعضی از افراد به جای اتخاذ 
روش های آسیب رسانی به خود، ترجیح می دهند 
با تهدید به اسیدپاشی، آبروریزی و تهمت و افترا 

شریک عاطفی خود را به ماندن وادار کنند. 
متاســفانه افراد همانطور که شیوه درست 
ارتباط برقرار کردن و خلــق یک رابطه عاطفی 
سالم و سازنده را بلد نیســتند، همانقدر هم بلد 
نیستند که با تمام شــدن یک رابطه عاطفی با 

احساسات خویش چگونه کنار بیایند.
احساس عمیق »از دســت دادن« بسیاری 
از مراجعــان را راهی مراکز مشــاوره می کند تا 
با بهره منــدی از رویکردهــای مختلف بتوانند 
از احســاس منفی ناخوشــایند خویش رهایی 
شــوند. از اینرو مراجعان درصدد یافتن نسخه 
یا دستور العملی هســتند تا بتوانند دوباره از نو 
شروع کنند و همه چیز را به حالت اول برگردانند 

و درد و رنج اجتناب ناپذیر قطع رابطه را به حداقل 
برسانند؛ گویی که آب از آب تکان نخورده است. 
خطاب به این دســته از عزیزان باید متذکر شد، 
درســت اســت که برخورد عاقانه و اخاقی با 
کسیکه زمانی نگرانمان بوده و دوستمان داشته 
است، شجاعت می خواهد اما شجاعت همه ماجرا 
نیست، آدمی باید بتواند برای خود احترام قائل 
شود و کاری کند که دو طرف بعد از این شکست، 
بتوانند دوبــاره به روال عــادی زندگی خویش 
بازگردند.   در همین راستا توصیه می شود هرگز 
به محض پایان رابطه خویش به عنوان یک راه حل 
دم دســتی، به دنبال جایگزین دیگری نباشند؛ 
فراموش نکنید تا هنگامی که خاطره معشــوق 
قبلی در ذهن شــما پررنگ اســت، این کار در 
بهترین حالت یک نفر دیگر را بدبخت می کند و 
در بدترین حالت کلکسیون شکست های عشقی 
آدمــی را کامل تر می کند. بنابراین الزم اســت 
حتما برای اتمام رابطه عاطفی خویش سوگواری 
کنید، با احساسات نا خوشایند خود مواجه شوید 

و دنبــال جایگزینی نگردید. نکتــه مهم دیگر 
که باید در نظر گرفته شود مســاله »پذیرش« 
اســت؛ بپذیرید دعواها و تنش های مکرری که 
در رابطه تان به دفعات بر سر موضوعات بی ربط 
و با ربط پیش می آید، شاید ناشی از عدم تفاهم ها 
باشد که گهگاهی افراد چون به این شرایط عادت 
کرده اند، این را عشق قلمداد می کنند و اینگونه 
متصور می شوند که گذشت زمان، همه چیز را 
درســت خواهدکرد، در صورتیکه اصا اینطور 
نیســت. به عنوان نکته آخر نیز باید یادآور شد 
شکی نیست که شکست عشقی تجربه  سخت و 
ناگواری است، اما اگر قصد دارید که هرچه زودتر 
از این تجربه  ناخوشایند عبور کنید، باید خودتان 
را از رابطه  نافرجامی که داشــتید، به کل بیرون 
بکشید و همه  چیزهایی که شما را یاد آن رابطه 
می  اندازند از زندگی  پاک کنید و در این مسیر نیز 
حتما از مشاوران و روانشناسان کمک بگیرید تا 
بتوانید با آغوش باز و نگاه مثبت به آینده، روبه جلو 

حرکت کنید.

ادامه زندگی بعد از پایان رابطه عاطفی، محتمل است؟!

»گاندو« در ایران دیگر فقط 
یادآور تمساح های پوزه  

کوتاه در جنوب سیستان 
نیست؛ حاال خیلی ها با 

شنیدن این نام یاد پروژه 
متهم سازی دولت روحانی 
می افتند؛ با ایجاد تصویری 

از یک وزارت خارجه 
ساده لوح، بی عرضه، 

نفوذپذیر، ضعیف و دولتی 
که سر تا پایش را جاسوسان 

گرفته اند

نوک تیز پیکان انتقاد و 
البته هجمه سریال گاندو 

به سمت دولت نشانه رفته 
است؛ چهره های دولتی 

در سریال گاندو، چهره ای 
خنثی و فاقد قدرت 

تصمیم گیری هستند که در 
مواقع حساس حتی امنیت 

ملی را می فروشند
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