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گزارش «وطن امروز» از نبود قانونگذار در حوزه تاکسیهای اینترنتی

ﻭﻃﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ

ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻣﻼﻳﻰ

ﻓﻘﻂ
ﭼﻨﺪ ﭘﻴﻜﺴﻞ!
ﻧﻜﺘﻪ
ﻫﺎﻳﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺁﻧﭽﻪ

ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭﻳﺴﺖ:

ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻓﺮﺍﺯﻯ
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻫﻔﺘﮕﻰ

چرا تاکسیهای اینترنتی
رگوالتوری ندارند؟

نکتههایی درباره آنچه فتوشاپ مینامند

فقط چند پیکسل!
ویژهنامه طنز را هراه
را درشماره امروز بخوانید
صفحه 5

صفحه 4

ﻃﻨﺰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ

ﺻﻒ ﺍﻭﻝ
ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ

نه فایده دارد که بگویم خبرش را
نه حوصله دارم بکشم دردسرش را
تا گم نشود کودک او در صف اول
باید«سِ دَ سَ ن» سفت بگیرد پسرش را

■ مهدی

پیرهادی

ﻧ

ﺠﻔﻰ ﻭ ﻗﺘﻞ

چند روز
است مقامات
موشکی
آمریکایی قدرت
ما را فتوشاپی
اونطور است،
ما هم باورمان
الزم دانستم چند نکته دانستهاند که خب
میشد اونطور
است ،اینطور
مربوط به این
نیست .از وقتی
را متذکر بشوم.
موضوع طرف
رفت و آمدهای
های ایرانی با
آمریکاییها هم یاد آمریکاییها زیاد شد
ﺍﺻﻼ
گرفتند
بگویند همهاش
ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﭼﻴﺴﺖ؟!
فتوشاپ است و
اول از
ﭘﻼﮔﻴﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ
اینطور نیست و ما
همه باید بدانیم
باور
هم دیگر نحوه اجرای افکت ﺍﻓﻜﺖﻫﺎﻯ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
نکردیم اونطور
ادیت
که فتوشاپ نرم
است ،کلی هم
افزار به
تصویر است .پس
های انفجار
و تخریب در
و نخواستیم وقتی فیلمی دیدیم و ریش نداشتهشان ،آخر تصویرخندیدیم فتوشاپ را
نه تو دانی و نه
قبولش
بطحایی و بزرگان دیگر می درازهی فقﻂ آن
من و نه برایان،
کنیم نباید
داعشی بخت
بگوییم فتوشاپ
آید جلوی که
برگشته میفهمد
است ،بلکه باید چشممان ،فقﻂ فیروز
بگوییم
کیفیت موشکهای
کریمی است
میتواند
تریدیمکس یا
که چشیده و االن فقﻂ فتوشاپی سپاه را
این تصاویر در
افترافکت و
ﺫهنش تداعی
چند
است .اگر خیلی
پیکسل از آنها
جلوی خندهاش را
بشود باقی مانده
خواستید خفن
و
کار درست
را نریزید ،خواستید بگیرد .ابهت ابرقدرت کنید هم است .البته دوست
داشتید درک
به نظر بیایید
بگویید سینما
قلب یک عده در بریزید هم تابلو نریزید .بود در مشکلی نیست ،آن
ناوتان که آمده
فتوشاپ مادر مرده را فوردی است .این
کشور
خلیج
وقت
ضعیف است،
فارس شاخ و
شانه بکشد،
میایستد و خون
یک اما شاخش
بگذاریم برای برش و
هماهنگ
این
را شکستند و
شان گردنتان می
سازی تصاویر بماند.
افتد؛ را دوباره
شانه خالی کرد
طوری پیش بروید
وقت
ممکن است ما یک کنیم .بفرستید تا برایتان
برای مذاکرات
خاشقچیاش
ﺗﻌﺎﻣﻞ
فقﻂ
ﻣﺨﺮﺏ ﺑﺎ ﺩﻧﻴﺎ
جنگ نترسیم و بد بعدی دیگر از سایه تمام می رندرش یک کم
از آغاز
پایتان گران
شود.
شود.
تعامل سازنده با
دنیا بهشخصه
خیلی نگران
ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﺑﺎ
مسووالن خارجی
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﺑﺮﺟﺎﻡ
بودم،
ﺷﻠﻴﻚ
ﻣﻮﺷﻚ
االن که
ﻣﻮﺷﻚ
شنیدم گفتهاند «ایرانیها ﺑﺎﻟﺴﺘﻴﻚ
واقعا آمریکایی ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﺷﺎﭘﻰ
ها با ﺫات
برایان هوک
هواپیماهای قدیمیشان
خیلی با
خبیثی که دارند
نماینده ویژه
را با فتوشاپ،
تبدیل به
آمریکا در امور ایرانی فرهنگ هستند.
ایران هم گفته:
جنگنده رادار
آنقدر برای هنر
آن هم،
کردهاند»
گریز فتوشاپ است»«،دستاوردهای موشکی
هنر طراحی
شدم .بیشتر نگران این
ایران تصاویر
فقﻂ
و هماهنگی
نمیدانم چرا
با فتوشاپ،
تعامات موشکها
آقا نکنید با
آنقدر می
ارزش قائلند که
ابرقدرت این مونتاژش رزولوشنشان باالست.
خواهند سرش
چنین،
آنقدر
یک
مذاکره
واقعی
زمانی
کردند
هم می
کنند .تازه فشار
آنها چیزی را
که هم شلیک
می
آورند که ما بیاییم
میشود و هم
در محل مورد
خواستند انکار
بابا چند عدد پوستر که پای میز مذاکره،
نظر به هدف
کنند راست
راست در
این
میخورد .تازه
کشته هم می
چشمت نگاه می
حرفها را ندارد
گیرد از دشمن،
و از آنها اصرار
و
کردند جدید
از ما انکار .حاال
شاید در آپدیت
میگفتند :نخیر
هنر بچه
که آنقدر طالب
فتوشاپ از قابلیت
اینطور نیست،
النچر موشکهای برایشان هایمان هستند چند
نقطهزن رونمایی
تا تمیزشان را
کنار
شده و هنوز ما
گذاشتیم ،فقﻂ
بیخبریم ،کم
باید بدانند یک
خطرناک است و
مراقب باشند.

تا خاطر
کردی تو حضرتت نگردد
مخدوش
چراغ
عمر وی را
با پنج
خاموش
گلوله کار
اکنون بنشین و سختی کردی
اندکی
چای بنوش

ﺯﻫﺮﺍ ﺧﺎﻛﺒﺎﺯ

ﺳﻜﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ!
ﺭﺍﻩ
ﻫﺎﻯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ

■ مهدی امام رضایی

ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻯ ﺑﻄﺤﺎﻳﻰ
چون حجم تعهداتشان باال بود
دلواپسی از چهره او پیدا بود
زآن روز که هایوهوی مجلس را دید
پیوسته فقﻂ به فکر استعفا بود!

■ مهدی

امام رضایی

ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪﭘﻮﻟﻰ
نطقشان از نیش عقرب نیشتر
کرده تدبیرش مرا درویشتر
اخذ مدرک هم دگر پولی شده
هر که پولش بیش علمش بیشتر

■ محمود حسنی مقدس

ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺧﻮﺍﺭ!

با چماق و سنگ دنبال رقیبان میدوند
صندلی ،داور ،گلر ،استادیوم را میجَ وَند
کار آنها لذت از دیدار و برد و باخت نیست
چون فقﻂ
با نیت جنجالسازی(جفتکپرانی) میروند

■ مهدی

پیرهادی

ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ
در مدرسه
رایج
شده شیرینی زور
بپا که
نیفتی پسرم داخل تور
تا برگه
کارنامه را بگرفتی
فی الفور فرار
کن تو با سرعت نور!

■ مهدی امام رضایی
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ﻓﺘﻮﺷﺎپ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ

علم
خیلی سریع داره
المصب.
پیشرفت میکند،

ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥﻫﺎ

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
-1
ﺣﻴﻦ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
س��خنرانی رئیس
جمهور را گوش
کنید .آن
 -1س��ر
-2
وقت میفهمید
سعی کنید داماد
عالم آنقدرها هم کاغذ ،برگه امتحان در اعتراﺽ به
منطقی
وزیر شوید .البته
را
و جدی نیست و
گرانی قبل از این
سفید بگذارید.
به
نباید خود را الکی
اقدام حتما سه
و
زحمتبیندازید.
بار از روی دین
زندگی سه دبیرستان
-2
بنویسید2( .نمره)
دوت��ا رفیق بی
بگذارید سهتایی با کل��ک یافته و قرار
 -2یک دعانویس
 -3اگر خانم
معروف پیدا کنید.
قبل
هم سکته کنید.
عروس سفیر هس��تید س��عی کنید
از مراجعه حتما
ﺗﺒﺼـﺮﻩ:
بشوید.
البت��ه در ای��ن
استادتان به همراه ناخن و یک تار مو از
آنوقت میتوانید با
زی��ادهروی
م��ورد اصا رشته
داشته باشید.
نکنید ،در حد برگش��ت فک تز غیرمرتبﻂ هرچقدر
دلتان خواست
کافی است!
بدهید.
 -3در اینستاگرام
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ
همه سلبریتی که بچرخید .دیدن این
ﻧﻜﺘﻪ:
 -1دقت کنی��د!
با مدرکهای
اگر مردود ش��ده
امروز ی��ک راهکار
دست و پا موثر
شکس��ته زپرتی در
اید یک صفحه
همه امور آنقدر راحت نمره دونرخی کردن نمره اس��ت .در کنار اینس��تاگرام ب��از
نظر می
کنی��د و حرفهای
اس��تاد،
دهند اگر باعﺚ
غیرمتعارف درباره
کاهش اس��ترس
خودتان ی��ک نمره
در شب امتحان
فرضی فح��ش نیس��ت رقﺺ زنان ،س��گ
مثا  18/75برای
نش��ود پس به
و...
خودتان در نظر
میخورد؟!
چه دردی و با
بزنید ت��ا معروف
بگیرید شوید.
اعتماد به نفس ،به
یادتان باش��د
همه نمره مدنظر
آخر هر سپیدی
خودتان را اعام کنید.
سیاهی هس��ت یا
برعکس؛ زیاد فرقی
نمیکند!
ﻣﻬﺪﻯ ﭘﻴﺮﻫﺎﺩﻯ

ﺭﻭﻏﻦ
از دید ﻓﻜﺮﻫﺎﻯ ﭘﻮچ!

روغن
ایران شده فکرهای نامسلمان
ویران و
آمریکا گلستان
آنور تمام فصل
این ور تمامش هایش نوبهار است
زمهریر
است و زمستان
بیمارشان چون فرفره
بیمارمان اصا چرخید خوب است
ندارد راه درمان
مصدومها را با
سفینه میفرستند
در کشور ما
آنجا همه آمبوالنسش هست فرغان
اینجا همه خوابیده بر روی پر قو
در
آنجا مسلسل انفرادی توی زندان
هایشان هم
آب پاش است
بر حلق
هم داریم اینجا
چنگ و دندان
کا ندارد شهر
معنایی در اینجا
یا داخل غاریم
یا وِل در بیابان
ایرانیان
جان میکنند
از تن به سختی
آمریکایی جان می
سپارد نرم و آسان
آنجا دیار پهلوان
های غیور است
ایران
شده گویا کنام
گرگ و شیران
تحلیل
روغنفکرهای
ما چنین است
تجلیل کردن از
مخالفهای ایران

ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺑﺎﻳﺮﺍﻣﻰ

ﺑﺎ ﻛﺎ
ﺭﺗﺨﻮﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﻛﻨﻴﺪ!

ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ
ﻛﺎﺭﻧﺎﻣﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯ
-0شروع
-7به
صورت داوطلبانه
برای راهاندازی
-1کارت بکشید!
کارهای فرهنگی
مدرسه و آبخوری
-2اگر فرزندتان در
جدید
کمک کنید و
مدرسه خصوصی
یک سری به
تحصیل میکند به
«یک» بزنید.
 12بروید ولی اگر
دانشآموز مدرسه
دولتی است ادامه
دهید.
-8مدیر« :گدابازی در
نیاورید» و به
یک بروید.
-3به مدرسه بروید.
-4به
-9اگر کارنامه در
طبقه دوم بروید.
دستان شماست
-5در
میان شلوغیها
سعی کنید با عجله
پوز را پیدا کنید
و به
خود را به در خروج
برسانید
یک بروید (اگر
اگرنه به یک بروید.
برای بار چندم
است که به اینجا
 -10اگر بابا/مامان
آمدهاید ادامه دهید
یا به
مدرسه هم برای باز
یک بازگردید)
کردن
در مقاومت کرد
-6اگر
به شماره یک
وضعیتتحصیلی
فرزندتان«نیاز به
بروید و سریع به
تاش» بیشتر دارد به
همینجا بازگردید.
شماره یک بروید و
بیشتر
-11احتماال باز هم در
تاش کنید .این کار
ر
ا
را باز نمیکند،
می
ت
و
انید
تا
مبلﻐی
تبدیل وضعیت به
را به صورت
نقدی ،عیدی
«خوب» یا «خیلی
بدهید.
خوب»همادامهدهید.
-12پایان.
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تيترهايامروز
«وطنامروز» گزارش میدهد؛ یک نگاه
متفاوت به سفرهای وزیر خارجه آلمان
و نخستوزیر ژاپن به ایران

گزارش «وطنامروز» درباره خاموشی اعضای شورای شهر تهران
همزمانبامنازعهسراناحزاباصالحطلب
بر سر حواشی شهردار شدن نجفی در سال96

سکوت!

ترامپ اروپا را
بیاعتبار کرد

■■ترامپ پس از مانور روی کانال واسطهگری
شینزو آبه ،به اروپا رفت؛  3کشور اروپایی حاضر
در برجام را علیه ایران همراه کرد تا دولت ایران
بیشتر از گذشته به بیاعتباری اروپا پی ببرد

صفحه 2

 9جایگزین احتمالی نخستوزیر
انگلیس چه کسانی هستند؟

ی در ژوئن
پایان م 
صفحه 7

گزارش «وطن امروز» درباره اهمیت
ساخت سریالهایی با مضمون امنیتی
به بهانه پخش سریال «گاندو»

صفحه 8

فشار دولت بعد از اظهارات تاج روی فوتبال
بیشتر شد

هدف؛ تختتاج

صفحه 2

صفحه 6

خبر
در دیدار وزیر خارجه آلمان

روحانی :شاهد هیچ اقدام
جدیای از سوی اروپا نبودیم

رئیسجمهور با اش��اره به اینکه خروج آمریکا
از برج��ام جز تأثیرات منفی در تعامل کش��ورها و
امنیت منطقه حاصلی نداش��ته است ،تاکید کرد:
جمهوری اس�لامی ایران هرگز با اعمال تحریم و
فشار در بنبست قرار نگرفته و نخواهد گرفت و اگر
کشورهای اروپایی معتقدند برجام به نفع مناسبات
ای��ران و اتحادی��ه اروپایی و توس��عه صلح ،ثبات و
امنیت منطقه اس��ت ،باید سریعتر برای حفظ آن
تالش کرده و اقدامات عملی و جدی داشته باشند.
به گزارش پایگاه اطالعرس��انی ریاستجمهوری،
حسن روحانی عصر روز دوشنبه در دیدار «هایکو
ماس» وزیر خارجه آلمان اف��زود :آمریکا با خروج
یکجانبه از برجام ،توافقات  7کشور مذاکرهکننده
و قطعنامه ش��ورای امنیت س��ازمان ملل را زیر پا
گذاش��ت و اقدامات تروریس��تی را در منطقه آغاز
کرد اما متأسفانه در این راستا شاهد عکسالعمل
مس��ؤوالنه و مناسبی از سوی اروپا در قبال آمریکا
نبودیم .رئیسجمهور با اشاره به وعدههای صریح
سران  3کشور اروپایی در یک سال گذشته مبنی بر
پایبندی بر تعهد خود و تالش برای انجام اقداماتی
در راستای جبران خروج آمریکا از برجام در مهلت
مقرر تعیین شده ،گفت :در طول یک سال گذشته
بهرغم مواضع نسبتا مناسب سیاسی ،در مقام عمل
ش��اهد هیچ اقدام جدیای از سوی اروپا نبودیم و
اکن��ون باید به گونهای تصمیمگیری و اقدام کنیم
که به نفع ما ،شما و همه کشورها و منطقه باشد.

يادداشتامروز ش��بکه  HBOبع��د از پایان
پر انتق��اد س��ریال پرطرفدار
ب��ازی ت��اج و تخ��ت () Game Of Thrones
مینیس��ریال چرنوبی��ل ( )Chernobylرا در
 5قس��مت پخش کرد .اگرچ��ه متخصصان فیلم
و دنیای هنر هفتم ایراداتی جدی به این س��ریال
گرفتهاند و در محتوا و نحوه پرداخت هم تناقضات
بس��یاری در روایت این س��ریال وجود دارد ،با این
حال تارنمای  ibdbمدعی اس��ت این س��ریال تا
االن محبوبترین س��ریال در آمریکاست .داستان
چرنوبیل مربوط به حادثه اتمی نیروگاه چرنوبیل در
اتحاد جماهیر شوروی در سال  1986و در بحبوحه
جنگ س��رد میان  2بلوک غرب و شرق است .در
این سریال ماجرای انفجار هسته یکی از رآکتورها
و تبعات انسانی و زیستمحیطی این انفجار اتمی
به تصویر کشیده شده است .در مقایسه با دیگر آثار
آمریکایی برای به تصویر کشیدن مسابقه و منازعه
اطالعاتی در جنگ س��رد ،چرنوبیل یک س��ریال
مبتدیانه و باورناپذیر اس��ت .حداقل در مقایسه با
س��ریالهایی مانند کمپانی ()The Company
که س��ال  2007از کانال  TNTپخش شد و یکی
از بهترین سریالها در روایت رقابتهای جاسوسی
در جنگ سرد به حساب میآید ،چرنوبیل حقیقتا
یک روایت دمدس��تی و مبتدیانه اس��ت .کس��انی
که آثار سینمایی درخش��ان مربوط به رقابتهای
جاسوسی جنگ سرد را دیدهاند ،از «بندزن خیاط
سرباز جاس��وس» گرفته تا «دشمن ملت» و این
شاهکارهای آخری «پل جاسوسان» و «گنجشک
قرمز» و «ساخت آمریکا» و ...روایت «کاگب» در
سریال چرنوبیل را قطعا ناامیدکننده و بسیار نازل

آقای آشنا قد تیریون لنیستر باش!
سیدعابدین نورالدینی

خواهند دانست .در پرداخت داستان نیز چرنوبیل
اگرچه مهیج اس��ت اما ضعفها و تناقضات بزرگی
دارد ،با این حال این س��ریال حاال پرطرفدارترین
مینیسریال در آمریکاست .البته این ظاهر داستان
است .در واقع چرنوبیل یک سریال کامال سفارشی
است که به بهانه فاجعه اتمی نیروگاه چرنوبیل در
اتحاد جماهیر ش��وروی در جنگ س��رد و تخریب
و تحقی��ر س��رویس اطالع��ات ش��وروی ،ان��گاره
محدودس��ازی ت��وان هس��تهای در انحصار چند
قدرت جهانی را تقویت میکند .نکته اصلی و نقطه
قوت این س��ریال نیز در هراسافکنی و ترس��اندن
مخاطبان از توانمندی هستهای آن هم نه در حوزه
نظامی ،بلکه در حوزه صلحآمیز و علمی آن یعنی
تولید برق اس��ت! مخاطب از همان دقایق ابتدایی
تا پایان قسمت پنجم این سریال بخوبی میتواند
تالش سازندگان این سریال برای ترساندن مردم از
انرژی هس��تهای را مشاهده کند .بر همین اساس،
میتوان گفت هدف مهم و اصلی این مینیسریال،
نه تخریب کاگب و تحقیر اتحاد جماهیر شوروی
با آن پرداخت س��اده و دمدس��تی ،بلکه ترساندن
م��ردم از انرژی هس��تهای با ی��ک روایت محکم و
تاثیرگذار است .دلیل اینکه میگوییم  HBOاین
سریال را به سفارش ساخته است ،همین پیام مهم
سیاسی است .پیامی که میگوید انرژی هستهای
یک تهدید برای بشریت است و جز آمریکا و چند
کشور معدود ،نباید س��ایر ملتها از آن برخوردار

باشند ،چرا که صالحیت برخورداری از این قدرت
بزرگ را ندارند.
حاال یک چنین س��ریالی با چنی��ن ماهیت و
پیامی ،در ایران از س��وی آقای حسامالدین آشنا،
دست راست آقای حسن روحانی در عملیات روانی،
تبلیغ و ترویج میش��ود و او به بهانه یک دیالوگ،
برای این س��ریال رپورتاژ رفته است و سیاسیون را
دعوت کرده به تماشای این سریال بنشینند .قطعا
همه ما جواب این س��وال را میدانیم که چرا یکی
از نزدیکتری��ن افراد به رئی��س دولتی که برنامه
هس��تهای ایران را در ح��د تعطیلی متوقف کرده،
تالش میکند یک س��ریال آمریکایی که پیام آن
ترس��اندن مردم از انرژی صلحآمیز هستهای است
را تبلیغ کند!
باالخره کس��انی ک��ه فکر میکنند نانش��ان
در س��فر امثال آبه به ایران اس��ت و اینبار بساط
خ��ود را برای مذاکره با ترامپ و مادامالعمر کردن
محدودیتهای هستهای ایران پهن کردهاند ،از این
پیشنهاد آقای آشنا بشدت استقبال خواهند کرد.
در اینک��ه این بار هم این قبی��ل «خفن بازی»ها
مصداق آب در هاون کوبیدن خواهد شد تردیدی
نیست اما خوب شد صحبت از فیلم شد و سریال
و مصادی��ق آن در این روزهای سیاس��ت ایران ،تا
اشارهای ،توصیهای و شاید هم گوشهای به مشاور
پرسروصدای آقای روحانی بزنیم.
سریال چرنوبیل را اگر بسیار خالصه کنیم ،تنها

و تنها یک پیام دارد و این پیام ترس��اندن مردم نه
از سالح و بمب هستهای مانند آنچه در هیروشیما
و ناگازاکی رخ داد ،بلکه ترس��اندن مردم از انرژی
صلحآمیز هس��تهای ،نظیر نیروگاههای هس��تهای
تولید برق است .تکیه بر «ترساندن مردم» با هدف
تضعیف مطالبه ملتها برای داشتن اشکال و انواع
مختلف تکنولوژی و قدرت ،یک حربه نسبتا جدید
است که آمریکاییها برای توجیه سیاست انحصار
ق��درت و علم به کار میبرند .گالیه اما به پیمانکار
اصلی س��ریال چرنوبیل یا ش��بکه  HBOنیست؛
از اجنبی هموطن ترامپ انتظاری نیس��ت ،گالیه
متوجه آشناست.
اینکه آقای حسامالدین آشنا با تبلیغ و رپورتاژ
س��ریال چرنوبیل ،خواسته یا ناخواس��ته سوار بر
اژدهای ترس میش��ود تا مستقیم یا غیرمستقیم
بذر ت��رس در دل هموطنانش بکارد و تالش کند
آنه��ا را از مطالبه انرژی هس��تهای منصرف کند،
موضوعی است که ما نمیتوانیم با قطعیت درباره
آن بگوییم ام��ا ماجرای قدرت ترس و تقابل آن با
گزارههای��ی مانند «اعتب��ار» و «محبوبیت» اخیرا
نمودهای جالب و معروفی در سریالهای آمریکایی
داشته است.
فصل شش��م س��ریال محبوب نتفلیکس با نام
خان��ه پوش��الی ( )House Of Cardsس��ال
گذشته پخش شد .در قسمت پایانی فصل چهارم
فرانک آن��دروود با بازی کیوین اسپیس��ی ،زمانی

عكس :کیانوشمحبیان ،ایلنا

امنیت
فراموششده!

که از کس��ب محبوبی��ت مردم برای پی��روزی در
انتخابات ناامید ش��ده بود ،س��راغ ترساندن مردم
رف��ت و بازی گروههای تروریس��تی را راه انداخت.
به این دیالوگهای ماندگار آندروود و همسرش در
کاخ س��فید دقت کنید :کلیر آندروود :از بهدس��ت
آوردن قلب مردم خس��ته ش��دم .فرانک آندروود:
بیا به قلبش��ون حمله کنیم .کلیر آندروود :با ترس
میتونیم موفق بشیم؟ فرانک آندروود :آره میتونیم.
ام��ا بیایید نزدیکتر بیاییم؛ س��ریال پرطرفدار
ب��ازی ت��اج و تخ��ت (.)Game Of Thrones
در قس��مت پنجم از فصل هش��تم این سریال نیز
تمایل قدرتطلبان به ترس��اندن مردم ،زمانی که
اعتبار و محبوبیتی در جامعه ندارند ،روایت ش��ده
است .آنجایی که دنریس تارگرین وقتی محبوبیت
و اعتبار برادرزادهاش جان اسنو را میبیند ،با وجود
آنکه بنای حکومتش بر آزادی و عدالت بود ،تکیه
بر سیاس��ت ترساندن مردم داد و با آتش زدن مقر
پادشاهی ،بزرگترین جنایت  7اقلیم را رقم زد.
در ب��ازی ت��اج و تخ��ت ام��ا ی��ک کوتول��ه
دوستداشتنی با آنکه دستیار دنریس بود ،زیر بار
جنایت ترساندن مردم نرفت و از شرف و انسانیت
و حقوق مردم گفت .یک قد کوتاه ،یک دائمالخمر
زنب��اره که وقتی پای مناف��ع و حقوق مردمش به
میان آمد ،ش��رفش را به منافع گروهی نفروخت و
مقابل استراتژی ترسافکنی ایستاد و دیگران را نیز
دعوت به دفع شر کرد.
آقای آش��نا سیاس��یون را به دی��دن چرنوبیل
ترغیب کرده اس��ت ،ما هم ایش��ان را به دیدن این
قسمت از س��ریال بازی تاج و تخت و دیالوگهای
ماندگار تیریون لنیستر دعوت میکنیم.

