
   آرش فهي�م: فوتب��ال، قب��ل از اينكه 
يك ورزش باش��د، يك ابزار سياسي و البته 
اقتصادي بوده و خواهد بود. محروميت امروز 
آل كثير بار ديگر اين حقيقت را روشن كرد. 
مسابقه امروز پرسپوليس - النصر مصداق 

بارز »فوتبال عليه دشمن« است!
   كيان مهزاد: حركت ديروز كنفدراسيون 
آسيا نمادي از جفاي نهادهاي بين المللي در 
حق ايران مظلوم ب��ود و برد ما نش��ان داد 
مقاومت و ت��اش و ايس��تادگي و انگيزه و 
دعاي خير مردم، حتي اگر همه جهان ظلم 

عليه حق شوند، پاسخگو خواهد بود. 
    محمد اكبرزاده: پرسپوليس فقط يك 

تيم را نبرد، يك قدرت كثيف رو برد!
   س�يد محمود رض�وي: آل خبي��ث با 
البي، چند ساعت قبل از بازي آل كثير را از 
پرسپوليس گرفت، اما كل تيم پرسپوليس 

دست به دست هم دادند تا دل مردم ايران را 
شاد كنند. همه گل كاشتند. 

   محمد نصوحي: كنفدراس��يون آسيا 
سه ساعت قبل از بازي آل كثير را شش ماه 
محروم مي كند، همانند سازمان ملل، همان 
جايي كه پول، زور و حق وت��و در آن پيروز 
است، ائتاف سعودي و امارات عليه مردم 
مظلوم يمن را از ليست سياه كودك كش ها 
خارج مي كن��د... لعنت به پ��ول... لعنت به 

آل سعود... 
   احم�د ن�ادري، نماينده ته�ران: از 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا كه به ناحق 
عيسي آل كثير، بازيكن سرشناس ايراني را 
محروم كرده، انتظار مي رود خشم ميليون ها 
طرفدار پرسپوليس را برنيانگيزد و به شائبه 
تكراري دريافت رشوه از عربستان را دامن 
نزند. مجلس با فوريت به اين موضوع ورود 

خواهد كرد. 
  سيد عزت اهلل ضرغامي: پرسپوليسي ها 
دل ملت را ش��اد كردند. دوپينگ AFC و 
دالرهاي نفتي عربس��تان هم حريف شان 
نش��د. 10 نفره افتخار آفريدن��د. آفرين به 

غيرت شان!
 آرامي�س: همين حس ش��ادي و غرور 
بعد پي��روزي رو مي بيني��د؟ ميليون  دالر 
خرج ميكن��ن تا جل��وي همين��م بگيرن! 
همين قدر ش��ادي هم به مردم اي��ران روا 
ندارن... نمي خوان حت��ي همين قدر هم از 

ايراني بودنمون احساس غرور كنيم. 
   كارب�ري با ن�ام »حاج حي�در«:   در 
جهاني زندگي مي كنيم كه اگر پول داشته 
باش��ي، مي توني داعش رو استخدام كني، 
هيچكس ه��م بهت نگ��ه چ��را! مي توني 
ملت يم��ن رو قتل عام كني و ده��ِن تمام 

س��ازمان هاي حق��وق بش��ري رو ببندي! 
حتي مي توني چند س��اعت مونده به بازي 
پرس��پوليس النصر پول بِ��دي كه آل كثير 
رو محروم كنن! بله تو يك س��عودي كثيف 

هستي!
   س�يد امير س�ياح: درس ديش��ب 
پرس��پوليس اين بود: بخواهيم، مي توانيم! 
حتي اگر قدرتمن��دان نخواهند، حتي اگر 
حريف نام��ردي كند، حتي اگ��ر خائنان از 
پشت خنجر بزنند. در جنگ اقتصادي هم 
مي تواني��م ببريم، اگر پرسپوليس��ي عمل 

كنيم: با تدبير و اراده و خستگي ناپذير. 
آ. غالم حس�يني: همين تعص��ب و غرور 
ملي براي تيم فوتب��ال ايراني رو مي بينيد؟ 
به همين حس روي كااله��اي ايراني براي 
پيروزي تو جنگ اقتصادي اي. اف. سي هاي 

بين المللي نيازمنديم.

علي حس��نلو در كانال تلگرام��ي »ماهنامه 
مديريت ارتباطات« نوش��ت: ت��ا به  حال به 
اين فك��ر كرده ايد ك��ه اگر هر ي��ك از اندام 
شما از بدن تان جدا شوند، ادامه حيات آنها 
چگونه خواه��د بود؟ يعني اينك��ه هر كدام 
مشغول عملكرد ذاتي خود شوند، بي اطاع 
از نتيجه جمعي. چند دقيقه اي به اين فضاي 
سوررئاليستي تن بدهيد. »هلن مارگتس«، 
استاد دانشگاه آكس��فورد، به همراه »پيتر 
جان«، »اسكات هيل« و »طاها ياسري«، در 
كتابي به نام »آشفتگي سياسي؛ شبكه هاي 
اجتماعي مجازي چگون��ه به كنش جمعي 
ش��كل مي دهند؟«، به خوبي به تغيير شيوه 
عمل سياسي بعد از گس��ترش شبكه هاي 

اجتماعي پرداخته اند. 
در بخش��ي از اين كتاب مبحثي ب��ا عنوان 
»مرگ عضويت و تولد فرد« پيش كش��يده 
شده و در آن مي گويند احزاب و سازمان هاي 
سياسي و حتي اجتماعي، ديگر كاركرد سنتي 
خود براي عضوگيري و كنشگري سياسي را از 
دست داده اند، زيرا شبكه هاي اجتماعي نياز 
فعاالن را تأمين مي كنند و هر فرد مي تواند با 
كم ترين هزينه و وقت، بيشترين بازخورد را 
بگيرد، آن هم بدون اينكه درگير اقتضائات و 

اصول كار حزبي شود. 
ش��بكه هاي اجتماعي، اجتماع��ي عظيم از 

اندام هاي بي بدن هس��تند با اين تفاوت كه 
هر ي��ك از اندام ها دهاني ه��م دارند؛ يعني 
شبكه هاي اجتماعي هر چند عنوان اجتماعي 
را بر پيش��اني دارند، به  ش��دت بسط دهنده 
فرديت  هس��تند و به همين دليل به سرعت 
در حال جايگزين ش��دن با نيازهاي س��ابق 
آدم ها. در اين اجتماع مج��ازي يكي دنبال 
جلب فالوور است، يكي جلب توجه، ديگري 
در حال گزارش كار، آن يكي در حال تبليغ 
كاالي خود در همين فضا و در همين همهمه 
رئيس جمهورها نيز در حال اعام موضعشان 
به دنيا، يا مشاوران در حال توييت هوايي زدن 

براي تكميل جنگ هاي پشت پرده. 

هر عضو اين پيكره عظيم درگير دنياي خود 
اس��ت و چندان به ش��ماي بيروني اين كل، 
كاري ندارد. مهم تر اينكه اين نمايشگاه 24 
س��اعته فرديت، بس��يار عريان تر از جامعه 
است و ناشنيده ها به آساني شنيده مي شوند. 
مشخص اس��ت فضايي كه در آن تا اين حد 
دسترسي به افراد مختلف آسان شده، امكاني 
ويژه براي فعاليت سياس��ي است، كما اينكه 
مدت هاس��ت در ايران هم اي��ن رويه حاكم 
اس��ت. مش��كل بزرگي در اين ميان وجود 
دارد كه س��ابقون سياس��ي و روش��نفكران 
هنوز نگاه خود را به اين فضا تغيير نداده اند 
و تصور مي كنند ش��بكه اجتماعي تنها يك 

ابزار است. 
با همين ديد، احزاب ايران��ي، با ادامه فضاي 
سنتي، رويه سابق خود را پيش مي برند و در 
نهايت خروجي اطاع رساني كار خود را در اين 
شبكه توزيع مي كنند. تأثير اين سياست ورزي 
س��نتي اما ديگر به پايان خود نزديك شده 
است، آن هم نه  فقط در ايران. در شبكه هاي 
اجتماعي سرعت اتفاقات چنان باالست كه 
احزاب حتي فرصت نمي كنند ورود تشكلي 
به آن كنن��د. البته اين ناش��ي از همان نگاه 
ابزارگونه به ش��بكه هاي اجتماعي است كه 
باعث مي شود احزاب از قافله عقب بمانند، زيرا 
مهارت اصلي موردنياز در اينجا سياست ورزي 

نيست، بلكه علم ارتباطات است. 
اين كش��مكش هاي پذي��رِش فعاليت هاي 
مجازي، مختص ايران نيست و در بسياري از 
كشورهاي كمتر توسعه  يافته تا توسعه يافته 
تمركز روي شبكه هاي اجتماعي چنان زياد 
شده كه برخي احزاب و اپوزيسيون ها در حال 
انتقال بار اصلي فعاليت خود به ش��بكه هاي 
اجتماعي هس��تند. مشخص اس��ت كه اين 
قدرتمند شدن باعث نگراني سياسيون نيز 
مي شود و از انتخابات امريكا گرفته، كه تأثير 
شبكه هاي اجتماعي موضوع هميشگي آن 
شده است، تا كشوري مثل تركيه، هر كدام 

دنبال راه حلي براي مواجه  هستند. 

احس��ان محمدي، روزنامه نگار، در كانال تلگرام خود نوشت: 
فناوري VAR يا كمك داور ويدئويي به يكي از پربحث ترين 
موضوعات فوتبال تبديل ش��ده اس��ت و موافقان و مخالفان 
در نقد يا دفاع از آن هر روز با ه��م بحث مي كنند. مهم ترين 
كليدواژه اي كه مخالفان به كار مي برند اين است كه #هيجان 
بازي از بين م��ي رود. بس��ياري از ما ه��ر روز در زندگي گله 
مي كنيم كه حق مان ضايع مي ش��ود، به خاطر اش��تباهات 
ديگران ما زيان مي بينيم، زحمت و ت��اش يك عمرمان به 
دليل رفتار جاه طلبان��ه يا ظالمانه يك نفر ديگ��ر بر باد رفته 
است، ضرر مالي ديده ايم، خس��ارت روحي متحمل شده ايم 
و كاش »عدالت��ي« در كار بود. عدالتي كه ح��ق را به حق دار 
برساند كه عدالت جز »قرار دادن هر چيز در جاي خود« چيز 

ديگري نيست. 

به عبارت ديگر ما همه مدعي هستيم كه »عدالت« را دوست 
داريم، اما حقيقت اين است كه بس��ياري از ما عدالت را تنها 
وقتي دوست داريم كه در نتيجه رعايت آن چيزي به خودمان 
برسد نه اينكه فرصت و ثروتي از ما بگيرد. براي همين هنگام 
تصادف حتي اگر مقصر باشيم و پليس هم ادله بياورد، باز قبول 
نداريم و حس مي كنيم، عدالت رعايت نشده است، اما شايد در 
دنيا هيچ كشوري را نتوان پيدا كرد كه »ناداوري« را اندازه ما 
عامل شكست هاي ورزشي اش معرفي كرده باشد. هميشه در 
هر مسابقه اي از فوتبال گرفته تا كشتي و وزنه برداري ما قرباني 
ناداوري مي شويم. رسانه ها مي گويند كه داورها سر ما را بريدند 
و عدالت را رعايت نكردند، وگرنه ما مستحق پيروزي بوديم. 
كم��ك داور ويدئويي به برقراري »عدال��ت« كمك مي كند. 
از ترويج عدالت در هر شكل و س��طحي دفاع كنيم حتي اگر 

به زيان خودمان باشد. در مقابل س��يل تكنولوژي نمي توان 
مقاومت كرد. چند روز پيش سريالي در مورد زندگي در آينده 
مي ديدم. زن و شوهري با هم مشاجره مي كردند. بعد همديگر 
را متهم كردند كه ديگري شروع كننده بحث بوده، به كمك 
تكنولوژي و مثل كمك داور ويدئويي زمان مشاجره را به عقب 
برگرداندند و مش��خص ش��د كدام يك بحث را شروع كرده 
است! دنيا به اين سمت حركت مي كند حتي اگر ما دوستش 
نداشته باشيم. اگر در زندگي كمك داور ويدئويي بود، مي شد 
خطاها را بررسي كرد، تصميم هاي اشتباه را اصاح كرد، حق 
را به حق دار رساند و »عدالت« بيشتري برقرار مي شد، شايد 
اين همه از زمين و زمان شاكي نبوديم و احساس نمي كرديم 
حق مان ضايع شده است! از هر سيستمي كه به برقراري عدالت 

كمك مي كند، دفاع كنيم.
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واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به برد پرسپوليس و محروميت ناجوانمردانه عيسي آل كثير

بخواهيمميتوانيم!
پرسپوليس تهران در حالي با برد تيم سعودي النصر به فينال جام باشگاه هاي 
آس�يا راه پيدا كرد كه س�اعاتي پيش از بازي كنفدراس�يون آس�يا بي اعتنا 
ب�ه توضيحات ارائه ش�ده درباره  ش�ادي پ�س از گل عيس�ي آل كثي�ر او را 
ش�ش ماه محروم كرد. كاربران ش�بكه هاي اجتماعي ضمن ابراز خوشحالي 
به جه�ت برد قرمزه�ا، حركت كنفدراس�يون آس�يا را محك�وم كردند و آن 

را ناجوانمردان�ه و مرتب�ط با البي س�عودي ها در كنفدراس�يون دانس�تند. 
كارب�ران اين حركت كنفدراس�يون را نم�ادي از ظلم نهاده�اي بين المللي و 
غير قابل اتكا بودن آنها دانس�تند كه نش�ان داد اين نهادها ن�ه حافظ منافع 
كش�ورهاي دنيا كه حافظ مناف�ع كش�ورهاي داراي ثروت و نفوذ هس�تند. 
در ادام�ه بخش�ي از واكنش ه�اي كارب�ران را در اي�ن خص�وص مي خوانيد.

ترامپ بميرد، تكليف انتخابات چه خواهد شد؟
كانال تلگرامي »تفسيرگر« نوشت: ترامپ ديروز با هليكوپتر مخصوص 
به بيمارستان رفت تا دوران نقاهت را طي كند. براي بسياري اين سؤال 
پيش آمده كه اگر كانديداي رياس��ت جمه��وري در امريكا فوت كند 
انتخابات امريكا چگونه برگزار خواهد ش��د؟ در دوران دويست و اندي 
ساله دموكراس��ي امريكايي تاكنون هيچ موردي يافت نشده است كه 
رئيس جمهور مستقر هنگام كارزار انتخاباتي فوت كند. بنابراين مواردي 
از عزل يا كشته شدن رئيس جمهور هنگام مسئوليت وجود داشته است. 
براي مثال پس از كشته شدن جان اف كندي، معاون او ليندون جانسون 
به رياست جمهوري رسيد يا با وقوع رسوايي واترگيت و عزل نيكسون 

جرالد فورد معاونش عهده دار سمت رياست دولت شد. 
حال با توجه ب��ه بديع بودن پيش��امد ابتاي ترامپ ب��ه كرونا، برخي 
حقوقدانان معتقدند كه با توجه به اعام رس��مي كانديداتوري وي از 
طرف حزب جمهوري خواه، ديگر امكان جايگزيني معاون اول به جاي 
كانديدا وجود ندارد و حتي اگر او فوت كند، بايد مردم به او رأي دهند. 
اگر شكست خورد كه هيچ، اما اگر پيروز شد مجمع حزب جمهوري خواه 
بايد براي جايگزيني وي تصميم بگيرد. نظريه فوق قطعي نيس��ت و با 
توجه به بي سابقه بودن اين اتفاق در دوران حيات سياسي اياالت متحده، 
بايد ديد در حالت فوت ترامپ بزرگان اين كشور چه تصميمي خواهند 
گرفت. در اينجا الزم است اين نكته را هم ذكر كنم كه انتخابات امريكا با 
دو كانديدا برگزار نمي شود و كانديداهاي ديگري هم در عرصه حضور 
دارند، ولي با توجه به عدم پشتيباني رسانه ها، سرمايه داران و دو حزب 
اصلي اياالت متحده، كس��ي آنها را جدي نمي گيرد. تنها در يك مورد 
راس پرو، ميلياردر امريكايي در سال 1۹۹2 ) كه رقابت اصلي بين جرج 
بوش پدر و بيل كلينتون بود(، به صورت مستقل در انتخابات شركت 
كرد و توانست حائز 1۹درصد آرا شود كه در تاريخ انتخابات امريكا براي 
كانديدايي مستقل بي سابقه بود.  در نهايت بايد گفت به احتمال بسيار 
زياد رئيس جمهور امريكا از اين بيماري جان س��الم به در خواهد برد، 
اما از اكنون محاجه حقوقي براي دانس��تن سرنوشت كانديداي حزب 

جمهوري خواه در صورت فوت ترامپ آغاز شده است. 

 مادر شهيد كه ناراحت بود... 
دانيال معمار در توييتر نوش��ت: زني آمده بود كه پسر سومش را راهي 
جبهه كند. خبرنگار گفت ناراحت نيس��تيد؟ زن گفت خيلي ناراحتم! 
خبرنگار گفت شما كه دو پسرتان شهيد ش��ده اند، چرا رضايت داديد 
سومي هم برود؟ زن گفت ناراحتم چون پسر ديگري ندارم كه به جبهه 
بفرستم! خبرنگار منقلب شد... آن زن، مادر سه شهيد خالقي پور و آن 

خبرنگار آويني بود!

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

اخالقى كه كافر را مسلمان مى كند
آيت اهلل حق شناس)ره(

شخصي به س��پهبد اميرمؤمنان )ع( جس��ارت  كرد، همين  كه 
فهميد به چه كسى جسارت كرده است؛ به دنبال او دويد وگفت: 
آقاجان! مرا ببخش! ايشان فرمودند كه من به مسجد نيامده ام؛ 
مگر براى طلب آمرزش براى تو! ببينيد چقدر روح باالست! اين 
اخاقى است كه كافر را مس��لمان مى كند. آيا شما هم اين طور 
هستيد؟ اگر كسى به شما حرفى بزند، رهايش نمى كنيد! آيا اين 

اخاق اسامى است ؟!
منبع: كانال تلگرامي نشِر بيانات و دستورالعمل هاي 
علماي اسالم

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

دكتر حسن س��بحاني، اس��تاد تمام اقتصاد 
دانشگاه تهران، در كانال تلگرامي خود نوشت: 
»اقتصاد اسامي« از جمله مفاهيمي است كه 
در جهان مملو از انديشه ها و تفكرات متفاوت 
و مختلف از همي كه در آن به سر مي بريم، با 
عمري بيش از نيم قرن، توسط عاقه مندان 
و دانشمنداني مرتبط با خويش مورد تحقيق، 
تدريس و ترويج واقع گرديده و ادبيات نسبتاً 
مفصلي را، معط��وف به تاش ه��اي علمي 
صورت گرفته به خود منس��وب نموده است. 
اين گرايش فكري در اقتص��اد، همچون هر 
گراي��ش ديگري مي توان��د و باي��د از ناحيه 
ديگران مورد نقد و بررس��ي ق��رار گيرد و از 
اين طري��ق، در صورتي كه ظرفيت داش��ته 
باشد، متكامل شده و به حيات خويش ادامه 
داده و به رشد فكري و عملي بشريت كمك 
نمايد. نقد و بررس��ي هم، همانطور كه سيره 
عقا مي باش��د با محور قرار گرفتن مقاالت 
و كتب و ادبيات مربوط عملياتي مي ش��ود، 
زيرا در عرف علما و دانش��مندان، مرس��وم 
نمي باشد كه نقد و بررس��ي به صورت كلي 
و مبهم و همچني��ن بدون ارج��اع به منابع 
و مآخذ عالمانه صورت گي��رد. البته ممكن 
اس��ت كس��اني با هر انگيزه اي بدون عنايت 
به لوازم »روش شناس��انه« مباحث، چنين 
بايس��ته هايي را رعاي��ت نكنند، ك��ه در آن 
صورت مقبوليت مان��دگاري را هم به وجود 
نمي آورند، زيرا »عالم« صرفاً و با احتياط، به 
موضوع مي پردازد و از بحث در سطح مطالب 

و بدون استناد پرهيز مي كند. 
رعايت چنين شيوه اي در مباحث و مجادالت 
عالمانه از بركات بس��ياري برخ��وردار بوده 
اس��ت، زيرا هم موجب مي ش��ود كه بحث و 
حتي مجادله، تخطئه محس��وب نشود و هم 
توان علمي و ظرفيت و سعه صدر ناقدان را در 
قلمرو موضوع مشخص )در دانش اقتصاد يا 
هر دانش ديگري(، نشان مي دهد و يادآوري 
مي كند كه افق فكري دانشمندان در پذيرش 
و نقد و ترويج دانش تا چه اندازه گس��ترده و 

متواضعانه است. 
بر اين اساس به نظر مي رسد كه پرداختن يا 
هجمه به يك عبارت كلي همچون »اقتصاد 
اس��امي«، بدون اس��تناد به ي��ك موضوع 
مش��خص از آن و ب��دون ارجاع ب��ه مقاله يا 
نوش��ته اي در باره موضوع و همچنين بدون 
اش��اره به منبع نش��ر و صاحب اي��ده و نظر، 
از ناحيه ه��ر عالم بزرگواري ك��ه در حوزه يا 
دانشگاه درس خوانده و در فضاي آن تنفس 
نموده اس��ت، صورت گي��رد، مي تواند امري 
غيرمتع��ارف تلقي ش��ده و حت��ي به نحوي 
ناخواسته برچسب بيان ژورناليستي را به خود 

اختصاص دهد. 
البته چنين ش��يوه اي ممكن اس��ت مقاصد 
برخي از غيرعلما و غيرمتخصصان در موضوع 
را از طريق ترويج مكانيكي آن، تأمين نمايد، 
اما موجبات ارتقاء و شأنيت علمي گوينده يا 
نويس��نده خود را از حيث »روش شناسي« 
فراهم ني��اورده و از آن حراس��ت نمي كند و 
حتي مي تواند زمينه قضاوت هاي آميخته با 

صحت و سقم را در خصوص وي رقم بزند. 
ما به دليل ارادتي كه نسبت به اهل علم اعم 
از دانشگاهي و حوزوي قائل هستيم، ضرورت 
لح��اظ »روش« در پرداخت��ن ب��ه موضوع 
مشمول »شناخت« واقع شده را، خاطر نشان 
نموده و متواضعانه ياد آور مي شويم از آنجا كه 
»معرفت«، همواره از نق��د همراه با وقوف به 
موضوع، بهره مند بوده و رشد و نمو و گسترش 
يافته است، بنابراين نقد موضوعات در اقتصاد 
اسامي و نه ايراد خطابه درباره عنواني كلي 
)كه طي آن خواننده حتي مطلع نمي شود كه 
از آن عنوان يا موضوع، چه استنباطي در ذهن 
ناقد وجود دارد( را مقوله اي الزم و موجب رفع 
نواقص و كاس��تي هاي آن دانس��ته و بر اين 
باوريم كه متفكران بايد از آن استقبال نموده 
و طرح معرفت شناسانه آن را مغتنم بشمارند 
و اين در حالي است كه مطمئن هستيم براي 
اهالي انواع اغراض غيرمعرفتي در اين قلمرو، 

منطقاً جايگاهي متصور نمي باشد. 

از خطابه كلي چه حاصل؟

برنامه بعديم در اوكراين ديدار با نامزد وزارت دفاع، آندريي زاگورودنيوك بود. او در 
ميانه مناقشه روسيه و نيروهاي نيابتي اش در دانبس، كمر همت به اصاحات اساسي 
در ارتش اوكراين بسته بود. او ترجيح مي داد از معوقات كمك هاي امنيتي امريكا براي 
خريد اسلحه از شركت هاي امريكايي استفاده كند و همچنين مي خواست كمك هاي 
بيشتري از امريكا براي ساختن توانمندي هاي نهادي در ارتش اوكراين بهره ببرد. با 
اين برنامه او انتظار داشت كه ثمرات اين كمك ها در آينده چند برابر شود. در انتهاي 
اين نشست با ژنرال روسان خومچاك، رئيس ستاد مشترك اوكراين، هم ماقات 
كردم. در اين ديدار مفصًا درباره دانبس و كريمه صحبت كرديم. خومچاك نيز شديداً 
از كمك هاي نظامي امريكا حمايت مي كرد و تأكيد داشت كه فرهنگ ارتش اوكراين 
بايد با برنامه هايي چون آموزش زبان انگليسي و يكسري اصاحات ديگر، به گونه اي 
تغيير كند تا از نفوذ مس��كو رهايي يابد. او همچنين بسيار نگران تاش هاي روسيه 
براي ايجاد قدرت نظامي در منطقه بود و اين را تهديدي براي لهس��تان و اوكراين 
مي دانست. اينها به نظر من هم مسائل مهمي بودند كه خوشبختانه زاگورودنيوك و 

خومچاك نيز آنها را جدي مي گرفتند. 
در ادامه برنامه ها براي ديدار با آندري بودان، رئيس ستاد تبليغاتي زلنسكي و روسان 
ريابوشاپكا، يكي از قائم مقام هاي او، به ساختمان اداري رياست جمهوري رفتم. بودان، 
وكيل زلنسكي در زندگي شخصي اش هم بود و نمايندگي ايگور كولومويسكي را هم 
بر عهده داشت. بودان و دنيليوك )كه در اواسط جلسه به جمع مان پيوست( به شكلي 
آشكار با يكديگر اختاف داشتند و اين اختاف بعدها مقدمه اي بر استعفاي دنيليوك 
از مشاورت امنيت ملي زلنسكي در نيمه سپتامبر شد. ايوان باكانوف، واديم پريستايكو 
)نامزد وزارت خارجه( و آيواراس آبرامويس��يوس )رئيس ي��ك هلدينگ دولتي كه 
به شكلي مؤثر و اساس��ي پايگاه هاي صنايع دفاعي اوكراين همچون موتورسويچ و 
آنتونوف را كنترل مي كرد( نيز همراه با دنيليوك به جلسه آمدند. بودان تأكيد كرد 
كه اوكراين ب��راي برنامه هاي اصاحي اش روي حمايت هاي امريكا حس��اب جدي 
مي كند. همچنين گفت كه زلنسكي اكثريت مطلق آرا را در دست دارد، اما هر چند 
كه هيچ كدام از افراد حلقه نزديك زلنس��كي تجربه حكومت داري را نداشته اند، اما 
افراد كابينه بر اساس تخصص هاي فني انتخاب شده اند و نفراتي هم از ساير احزاب به 
عاوه مقامات با سابقه اي مثل پريستايكو در آن حضور دارند. پريستايكو در آن ايام به 

عنوان سفير اوكراين در ناتو فشار مي آورد تا اوكراين عضو ناتو شود. 
در آن نشس��ت درباره مس��ائل بس��ياري صحبت كرديم و پس از آن گفت وگويي 
خصوصي با پريس��تايكو درباره سياس��ت خارجه ب��ه مدت 45 دقيقه داش��تيم. 
اوكرايني ها نيز مانند دفتر مشاور حقوقي وزارت خارجه ما نظرشان اين بود كه خروج 
ما از پيمان موشك هاي هس��ته اي ميان برد موجب منقضي شدن آن پيمان شده 
است فلذا اوكراين مي توانست به صورت كامًا آزاد سيستم هاي موشكي مغاير با آن 
پيمان را توسعه دهد. كشورهاي اروپايي هر طور كه فكر مي كردند اكنون اوكراين 
و ساير كشورهاي اروپاي شرقي نظر خودشان را درباره نحوه واكنش به قابليت هاي 

موشكي ميان برد روسيه داشتند.

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون
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دولتجديداوكراين
ميخواستفرهنگارتشراتغييردهد!

سياست ورزي در شبكه هاي اجتماعي

اگر زندگي هم كمك داور ويدئويي داشت

   تحلیل

   رسانه


