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 ریزش ساختمان 10 طبقه در آبادان 
بیش از 33 کشته و مصدوم برجای گذاشت

   مقصر حادثه 

»متروپل« کیست؟

 دستور بازداشت مالک و پیمانکار  ساختمان صادر  شد

 به گفته سخنگوی اورژانس،  بیش از  50 نفر زیر  آوار گرفتار شدند

  آتش نشانی و نظام مهندسی آبادان  پیش از این درباره سازه 
غیراستاندارد متروپل هشدار داده بودند

نگاه ویژه

 درختان کوچ می کنند
پیشروی درختان به سوی قطب شمال 

پیامدهای اقلیمی را تشدید می کند

عبور از خط قرمز  
اژدهای زرد

 بایدن می گوید در دفاع از تایوان
وارد منازعه نظامی با چین می شود! 

صفحه  ؟

 فیلم سینمایی 
یا اقدام سیاسی؟!

نگاهی به فیلم ضدایرانی »عنکبوت مقدس«

نشانه شناسی2سفر 
سلبریتی ها؛ بی اثرتر از  دیپلماتیک به تهران

گازهای نجیب!

گرامی  القائات اینستا
برای صنعت زیبایی
تبلیغات مجازی، بازار جراحی های 

کرده است  زیبایی را داغ تر 

گزارشی از روند افزایش 
قیمت اجاره خانه در بازه 18 ساله

 اجاره  در پایتخت
30 برابر شد
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بررسی تاثیر رفتار سیاسی بازیگران
 بر تصمیمات مهم مردم
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نگاهی به سریال های تلویزیونی که به موضوع دفاع مقدس پرداخته اند 

قـصه هایی که جا ماند
گفت وگو با محمدرضا عیوضی  درباره دالیل  خواندن قطعه »خرمشهر« 

 ادای دین هنرمندانه 
به مقاومت مردم

نبرد جذاب جواد و محرم در اهواز 

 شام آخر شهرخودرو 

4

1323307

پشت دیوارهای شهر خبرهایی است؟
گفت با احترام بگویم  ولودیمیر زلنسکی در مصاحبه ای 

نویسنده و تحلیلگر

دکتر 
اصغر زبرجدی

پهپاد ترکیه ای)بیرقدار( پرنده مناسب برای جنگ قرن 
که جنگ قرن  بیستم و یکمی نیست. سوال اینجاست 
بیست ویکمی چگونه و چه نوع جنگی است؟ قصد ندارم 
پاسخم به آن از جنس فناوری ها و پیشرفت های علمی 
گرچه این منازعه به نوعی جنگ فناوری های  باشد؛ ا
گانه و  نوپدید نیز  است که الزم است متخصصان امر جدا
مستقل به آن بپردازند. تصور کنید کسی که دارای سابقه 
بازیگری است سر از سیاست درآورده است، با تکنیک های بیان آشناست. زوایای 
دوربین، صحنه و موقعیت را خوب می شناسد. رسانه را خوب می فهمد و با آن 
خوب ارتباط برقرار می کند. طبیعتا وی مجری خوبی برای اجرای نقش رهبری 
گزینه خوبی برای ایفای نقش قهرمان جنگ است. جای مناسب بغض  جنگ و 
می کند و در جای دیگر نقش فرد خوشحال و امیدوار را ایفا می کند. او به راحتی در 
دل و ذهن مردم به کمک جادوی دوربین جا باز می کند و آنها را تسخیر می کند. 
کرده که خودش و همه  حاال او رئیس جمهور یک کشور است آنقدر جدی بازی 
ــای مهم جنگ قرن  ــزاره کــه او رئــیــس جمهور اســت. یکی از اب ــاورشــان شــده  ب
بیست ویکم ایجاد باور های جدید به جای باورهای قبلی است، جنگ شکل دادن 
ذهن ها و جنگ رسانه ای است. به بیان دقیق تر، جنگ شناختی است. با میزان 
هجمه رسانه ای غرب پرواضح است که روس ها جنگ رسانه ای و در نهایت جنگ 
که رهبر معظم  که اهمیت جهاد تبیین  کرده اند. اینجاست  گــذار  شناختی را وا

انقالب فرمودند، بیشتر برجسته شود. 
مرسوم است برخی از تحلیلگران براساس مولفه ها و روش های جنگ های پیشین 
الگویی برای پیش بینی جنگ های آینده استخراج می کنند. طوالنی شدن جنگ 
موجب ناامیدی آنان از الگو جنگ 2014 الحاق کریمه شد. فاصله زیادی از جنگ 
قبلی با فعلی طی نشده است و جالب آن که الگوی جنگ قبلی شباهتی به نزاع 
فعلی نـــدارد. چــه اتــفــاق تحول آفرین در ایــن مــدت افــتــاده اســت؟پــاســخ روشــن 
است:جنگ قرن بیست ویکم روی داده اســت. این جنگ، جنگ هوشمندی 
است، نزاع ترکیب انسان با ماشین است. هوشمندی یعنی چابکی و انعطاف 
باال در شناسایی، ترمیم و تصحیح سریع اشتباه ها و نقطه ضعف ها در لحظه و 
کردن همه نوع امکانات  کردن به نقاط ضعف دشمن با ترکیب  همزمان حمله 
و این بدون به کمک آمدن فناوری های کمک کننده به ذهن بشر، برای تجزیه 
و تحلیل و تصمیم گیری سریع، میسر نیست. والدیمیر پوتین اعالم کرد در طول 
جنگ اخیر حمله بسیار زیــاد، متعدد و متنوع سایبری از جای جای جهان به 
زیرساخت های مهم روسیه صورت گرفته است. بدیهی است عالوه بر گرفتن انرژی 
فراوان از مسکو و متوقف کردن آنها در داخل کشورشان، آسیب های فراوانی نیز 
کرده است این مولفه مهم، در جنگ قبلی وجود نداشت. تصاویر منتشر  وارد 
شده از صحنه های نبرد نشان می دهد سالح های استفاده شده در 2014 همانند 
کارایی باالیی برخوردار نبوده و در ساعات اولیه جنگ آسیب دیده یا از  قبل، از 
بین رفته اند. این پدیده نشان دهنده این است که تحول جدی در جمع آوری، 
تحلیل، تفسیر و حتی انتشار اطالعات و به طور خالصه تحول در دستگاه فکری 
اطالعات طرف مقابل روی داده است. شواهد نشان می دهد الگوهای اطالعات 
کــردن پارادایم شیفت یا تغییرالگوهای اطالعاتی هستند. به  در حــال تجربه 
دشواری می توان باور کرد جنگ به این پیچیدگی با دستگاه های تحلیل اطالعات 
کار  کرد همه اینها  قرن بیستمی حاصل شده و به همان دشــواری می توان باور 

اوکراینی هاست. به نظر می رسد پشت دیوارهای شهر خبرهایی است.  

یادداشت

شعر پا به پای رزمنده ها بود
 شـــــــعر و ادبیات از همان روزهـــــــای ابتدایی 

شاعر

عبدالرحیم 
سعیدی راد

دفاع مقدس توانســـــــت در صحنه های نبرد 
حضور و تاثیر خودش را القا کند. شعر در ایجاد 
حس حماسی و ترغیب رزمندگان به مقاومت 
در برابر دشـــــــمن اشـــــــغالگر، تأثیرگذاری ویژه 
گاه در  داشـــــــت و در آن ســـــــال ها، شـــــــاعران 
نبـــــــرد حاضر می شـــــــدند و برای  جبهه های 

رزمندگان شعر می خواندند. 
این حضور و این تأثیرگذاری، تاریخی به اندازه تاریخ خود دفاع مقدس 
که در خاطـــــــر دارم، در همان روزهای  که تا جایـــــــی  گونه ای  دارد، به 
ک کشـــــــور  ابتدایـــــــی دفاع مقدس که هنوز دشـــــــمن به تازگی وارد خا
شـــــــده بود، در یکی از روزنامه ها شـــــــعری درباره ســـــــرباز از یوسفعلی 
گفتم ادبیات از همان ابتدای  که  ک چاپ شده بود. همچنان  میرشکا
کنار مردم و رزمندگان بود  و این حضور و همراهی، در  دفاع مقدس در 
قالب شعر و مفاهیم ادبی خصوصا درباره ســـــــالروز آزادسازی پررنگ و 
که پس از آزادسازی  مشهودتر است.  یکی از اشعار ماندگار در آن دوره، 
خرمشهر سروده و پخش شد  و در مناسبت های مختلف حتی پیروزی 
انقالب اســـــــالمی، بارها پخش و زبانزد مردم شـــــــده بود، سرود زیبای 
گلریز و  سروده مرحوم  »خجســـــــته باد این پیروزی« با صدای محمد 
استاد حمید سبزواری است. آقای ســـــــبزواری در این شعر با زیبایی، 
مهارت تمام و تاثیرگذاری حماســـــــی و عاطفی بســـــــیار درباره حماسه 
که در طول سال ها  خرمشـــــــهر می گوید و دلیل اصلی این تأثیرگذاری 
حفظ شده، همین اســـــــت. البته در کل دوران دفاع مقدس، شعر پا به 
پای رزمنده ها حضور داشته و توانسته است جایگاهی جدایی ناپذیر از 
گونه ای که حتی در دوران جنگ و در  کند؛ به  عرصه دفاع مقدس پیدا 
کنگره شعر جنگ در  گلوله باران شهرهای خوزستان، شاعران در  زمان 

این استان حضور یافتند و این حضور، خود دارای پیام بود.  
کنگره  شعری برای خرمشهر و در ســـــــالروز آزادسازی این شهر  سال 71 
که به خاطر دارم شـــــــعرهای بسیار ارزشمندی  کردیم. تا جایی  برگزار 
کنگره جمع آوری و خوانده شد و بسیاری از چهره های ارجمند  در آن 
و ارزشمند شـــــــعر معاصر و چهره های تاثیرگذرا شـــــــعر انقالب، در این 
کنگره حضور داشتند. آن ســـــــال به طور خاص شعرها درباره آزادسازی 
خرمشـــــــهر و بیان حماسه ها و رشـــــــادت های رزمندگان بود و بسیاری 
از آن اشـــــــعار، در طول تاریـــــــخ دفاع مقدس به عنوان ســـــــروده های 
 مهمی برای خرمشـــــــهر، ماندگار شـــــــد. فکر می کنم از آن سال به بعد تا 
امروز بســـــــیاری از شعرا هرســـــــال تعدادی از اشعارشـــــــان را به این روز 
گرامی می دارند.  اختصاص می دهند و سالروز آزادسازی خرمشـــــــهر را 
به عبارت دیگر، خرمشـــــــهر در شـــــــعر شـــــــاعران امروز همچنان زنده و 
کســـــــی تمام اشعار این چند  گر  جاری بوده و تمام نشده است. شاید ا
دهه درباره خرمشـــــــهر را جمع آوری کند، ده ها مجموعه شـــــــعر درباره 
گردآوری و منتشر شـــــــود اما متاسفانه این  سالروز آزادسازی خرمشهر 
کار به طور خاص انجام نشـــــــده و تنها یک مجموعه به نام حماسه ها 
و گلوله ها در آن کنگره منتشـــــــر شـــــــد. 4 خرداد نیز روز مقاومت دزفول 
که آزادســـــــازی   اســـــــت. ما معتقدیم مقاومت مـــــــردم در دزفول بود 

خرمشهر را رقم زد.

درنگ

شهر حماسه 

سالروز آزادی خرمشهر و روز مقاومت، ایثار و پیروزی مبارک باد


