در
ﭘﯽ ﺧﻔﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ
ﭘﻠﯿﺲ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻧﺎم ﯾﮏﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ زﯾﺮ زاﻧﻮی
"ﺟﺎن
ﺧﯿﺎﺑﺎن در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ
ﺳﯿﺎھﺎن ﻣﮫﻢ اﺳﺖ"
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد!

ﮔﺮﭼﻪ ﻫﺴﺘﻢ
ﺑﺎ ﺣﻴﺎ ﻭ ﺣﺠﺐ
ﻭ ﻛﻼ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻢ ﺑﺎ ﺯﻧﺎﻥ ،ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
ﺩﻟﺒﺮ ،ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﻫﺮ
ﭘﻠﻴﺴﻰ ﻣﻌﺘﺮﺽ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻰ ﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﻜﻮﺑﺪ! ﻟﻪ ﻛﻨﺪ!
ﻫﺮﭼﻪ
ﻟﻪﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ

ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺎ ﻛﺮﻳﺴﺘﻒ ﻛﻠﻤﺐ:
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻧﺒﻮﺩ ﻛﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻦ ﺟﺎﻥ
ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ

ویژهنامه طنز را هراه
را در شماره امروز بخوانید

روحانی :از  2کشور دوستمان روسیه و چین
توقع داریم در برابر توطئه آمریکا ایستادگیکنند

حاال دوست
شدند؟!

سرنگون

بازخوانی مواضع روحانی درباره پکن و مسکو
در بحبوحه مذاکرات هستهای
نام ه وزرای خارجه روسیه و چین
به اعضای شورای امنیت درباره تالشهای
آمریکا برای احیای تحریمها علیه ایران
صفحه 2

فرمانده کل سپاه با اشاره به وقایع اخیر
ایاالت متحده تأکید کرد

زوالزودرس
آمریکا
پرستیوی
العالم وآیفیلم
درآستانهتعطیلی

ﺟﺮﺝ ﺑﻮﺵ:
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎً ﺑﻪ
ﻣﻨﻢ ﻣﻰﮔﻔﺘﻦ
ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ
ﺟﺎﻥ ﻋﺮﺍﻗﻰﻫﺎ ﻭ
ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﮔﻮﻝﺷﻮﻥ ﺭﻭ
ﻧﺨﻮﺭﺩﻡ

ﺍﻣﻴﻦ ﺷﻔﻴﻌﻰ

ﻣﺮﺛﻴﻪﺍﻯ

ﺑﺮﺍﻯ
ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻰﺳﺘﺎﺭﻩ

ﺗﻮ ﻧﺴﻮز ،ﺗﻮ ﺑﻤﺎن

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

ﻣﺤﻤﻮﺩ

صفحه 5

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﺻﺎﺩﻗﻰ

ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ
ﭼﻪ ﻣﻰ
ﻛﻨﻨﺪ ﺍﻳﻨﻬﺎ؟ ﺁﻩ ﻋﺰﻳﺰ
ﺑﺎ ﺁﻥ ﭘﺮﭼﻢ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﭼﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺍﻳﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮ؟ ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮ!
ﺳﺮﺥ؛
ﺍﻫﺘﺰﺍﺯ .ﭼﻮﻧﺎﻥ ﺧﻮﻥ
ﺻﻮﺭﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﻭ
ﭼﻮﻧﺎﻥ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺳﻔﻴﺪﻡ ﺳﻔﻴﺪ؛ ﺣﻴﺎﺕﺑﺨﺶ ﺭﮔﺎﻧﻢ
ﺩﻭﻳﺴﺖ ﻭ ﺧﺮﺩﻩ
ﺳﻮﻣﻴﻢ
ﻳﻜﻰ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﭼﻮﻧﺎﻥ
ﺍﻯ ﻣﻮﺭﺥ ﺭﻭﺯﻫﺎﻯ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﺩﻭﺭﻩ
ﺷﺐ ﺗﺎﺭ ﺟﻬﺎﻥ
ﭘﺮﭼﻢ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻩ؛ ﻭ ﭼﻮﻧﺎﻥ ...ﻭ
ﺭﻭﺳﺘﺎﻯ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻭ ﭼﻨﺪﻡ
ﺗﻮ
ﭼﻮﻧﺎﻥ ...ﺁﻩ ﭼﺮﺍ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻯ
ﺷﻮﺭﺍﻯ ﺷﻬﺮ ﻭ
ﻫﻴﭻ ﻛﺠﺎﻳﻢ ﻣﺜﻞ
ﺁﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ؟ ﻛﺎﺵ
ﻧﺸﻮﺩ
ﮔﻨﺪﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ
ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻻﺍﻗﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺁﺑﻰ
 ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ:ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﺎﻣﺶ ﻓﺎﺵ
ﺑﻮﺩ! ﺗﺎ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ
ﺑﺎﺯ
ﺗﻮ ﺍﻯ
ﺑﺘﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺨﻢ
ﺣﺎﺿﺮﺍﻥ ﺟﻠﺴﻪ :ﻫﻤﻪ
ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻯ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺗﻨﻢ!
ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺣﺎﺿﺮ
ﻛﻪ ﻭﺳﻂ
ﻛﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻟﮕﺪﻣﺎﻝ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﭼﻠﻖ ﭼﻠﻖ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ؛ ﺣﺘﻰ ﺁﻗﺎﻯ ﻫـ
ﻛﻪ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮ
ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ
ﺑﺮﻭﻧﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍ ﻗﻬﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺻﻨﺪﻟﻰﺍﺵ
ﺩﻣﺎﻍﻟﮕﺪﻣﺎﻝ ﻣﻰﺷﻮﺩ! ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﻰ ﻧﻴﺴﺖ! ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ
ﻭ
ﻓـ
ﻣﻦ
ﺳﻮﺯﺍﻧﻨﺪ
ﺷﺪﻧﺪ ﺩﻝ ﺁﻗﺎﻯ ﻫـ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺳﻮﺯﺩ! ﺍﻳﻦﻛﻪ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺗﻮ ﻧﻴﺴﺖ!
ﻭﻟﻰ
ﺟﺮ
ﺑﻴﺨﻴﺎﻝ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ
ﺁﻗﺎﻯ ﻛـ ﻣﺠﺒﻮﺭ
ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ ﺭﺍ ﺩﻳﮕﺮ
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻥ
ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺮﻭﻧﺪ ﻭ ﻛﺬﺍ
ﺩﺑﻴﺮ ﺟﻠﺴﻪ
ﮔﺮﻳﺴﺘﻨﻢ ﻧﻴﺴﺖ!
ﺁﻩ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ! ﺁﻩ
ﻳﺘﺴﻠﺴﻞ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
 ﻏﺎﻳﺒﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺵ.ﺑﺰﺭگ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ! ﺁﻩ
ﻭ ﺗﻤﺎﻡ
ﺩﺭ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ
ﺟﻠﺴﻪ :ﺩﺑﻴﺮ ﻭ
ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ! ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻧﺮژﻯﻫﺎﻯ ﻣﻨﻔﻰﺗﺎﻥ
ﺧﻮﺩﻛﺎﺭﺵ ﻛﻪ
ﺭﺍ ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﺮﻕ
ﺗﺼﻤﻴﻢﻫﺎﻯ
ﺁﻧﻬﺎ
ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ
ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ
ﺳﺮﺷﺎﻥ! ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ
ﻛﻪ ﻣﻮﻯ ﻃﻼﻳﻰ
ﻣﺤﺾ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ
ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻫﺎ! ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ
 70ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺍﺯ
ﺑﻜﻮﺑﻴﺪ ﺑﺮ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺳﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﻴﺎﻩ
ﺟﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻨﻨﺪ!
 ﺷﺮﺡ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ،ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪﺳﻮﺧﺘﮕﺎﻧﻰ ﻛﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﺯﻳﺮ ﺯﺍﻧﻮﻯ
ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺟﻠﺴﻪ :ﻣﻘﺮﺭ ﺷﺪ
ﺁﻥ ﭘﻠﻴﺲ ﺧﻮﺷﺘﻴﭗ ﺭﺍ ﺍﺭﺝ ﻣﺮگ ﺑﻰﻣﻘﺪﺍﺭﺷﺎﻥ
ﭘﺎ
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺁﺏ ﻫﺮ
ﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻨﻬﺎﺩﻩ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺮﺳﻰ
ﭼﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻭ ﺩﺭ
ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻪ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻮﺱ ﺑﻮﺱ.
ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺰ ،ﻣﻬﻨﺪﺱ
ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺁﺏ
ﻭ ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻰ ﺑﻪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺧﺒﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺟﻨﺎﺏ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻥ
ﻣﺼﻮﺏ ﺷﺪ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪ.
ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ
ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ
ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻯ ﺍﺳﻢ ﺁﺑﻜﻰ ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻓﻬﺮﺳﺘﻰ
ﺁﺗﻰ
ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺮﺩﺩ .ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕﺧﺘﻢ
ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﻓﻮﺕ ﻛﺮﺩﻥ
ﺑﻬﺮ ﺗﻴﻐﻴﺪﻥ ﻣﺎ
ﺩﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻯ
ﺧﻮﺩﻧﻮﻳﺲ
ﻣﻜﺮ ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ
ﺗﺎ
ﮔﺮﺍﻥ
ﺗﺮ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﻮﺩ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ
ﺑﺴﻰ ﭼﺎﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ
ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺷﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻗﺮﻋﻪ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ ﻧﺸﺪ
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ
ﻣﻦ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻧﺪ
ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻘﺪﺱ

ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻯ ﻣﻮﺳﻮﻯ

ﺑﻦﺳﻠﻤﺎﻥ:
ﭼﺸﻤﻢ
ﺭﻭﺷﻦ! ﺣﺘﻤﺎ ﻣﻰ
ﻳﻤﻨﻰﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻳﻦ ﺑﮕﻴﻦ ﺟﺎﻥ
ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ

ﻧﺘﺎﻧﻴﺎﻫﻮ:
ﺟﺎﻥ
ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺍﻭﻧﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ
ﺍﻋﻀﺎﻯ
ﺑﺪﻥﺷﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﻗﺎﭼﺎﻕ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻪ

ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮ
ﭼﺸﻢ ﺳﻴﺎﻫﺎﻥ
ﻣﻰﺗﻮﺍﻥ ﭘﺎ ﺭﺍ ﻧﻬﺎﺩ
ﭘﺎﻯﻣﺎﻥ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﮔﺮﺩﻥ
ﻭ ﺳﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺩﺭ
ﻣﺬﺍﻗﻢ ﻣﺰﻩ ﻛﺮﺩﻩ
ﺷﻴﺮ ﮔﺎﻭﺍﻥ ﺳﻌﻮﺩ
ﻻﺟﺮﻡ ﭘﺲ
ﮔﺎﻭ ﻣﺎﺩﻩ ﭘﻴﺸﻢ
ﺍﺯ ﻧﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﺭﺕ ﻭ
ﭘﻮﺭﺕ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﻭ
ﺟﺎﻯ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪﺭﺍﻧﺪﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ
ﭘﻴﻜﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﭘﺮﭼﻤﻢ
ﻭﺟﻪ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻩ ،ﺷﺪ
ﻧﻤﺎﺩ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ
ﺗﺸﺒﻴﻬﻢ ﻭﻟﻰ ﺑﺎ ﻓﻴﻞ
ﻳﺎ ﺧﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ

اﺳﻢ آﺑﮑﯽ

ﻓﺮﺯﺍﻧﻪ ﺻﻨﻴﻌﻰ

»ﻣﺎ

ﮔﺰﺍﺭﺵ

ھﻤﻪ روﻣﯿﻨﺎ ھﺴﺘﯿﻢ«

ﺳﻼﻡ.
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ
ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﺍﺟﻊ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺭﻓﺘﻴﻢ
ﺑﻪ ﻗﺘﻞ
ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ ﺍﺷﺮﻓﻰ
ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎﺷﻴﺪ.
ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮﻳﻢ .ﺑﺎ ﻣﺎ
 +ﺳﻼﻡ!
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺮﺍ
ﺣﻘﻮﻕ ﺯﻧﺎﻥ ﺻﺪﺍ ﻛﺮﺩ ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ ﻗﺘﻞ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ
ﺍﻣﺎ
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻓﻌﺎﻻﻥ
ﺳﻜﻮﺕ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻻﻥ ﺭﻭﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﻯ ﻣﺜﻞ ﻗﺘﻞ
ﻣﻴﺘﺮﺍ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺑﺎ
ﺭﻭ ﺷﺪ؟
 ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﺎﻫﻴﺘﻰ
ﻳﻚ
ﺍﻳﻦ  2ﻗﺘﻞ .ﺩﺭ
ﺩﻋﻮﺍﻯ ﺯﻧﺎﺷﻮﻳﻰ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺑﻮﺩﻳﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻗﺘﻞ ﻣﻴﺘﺮﺍ ،ﻣﺎ ﺑﺎ
ﭘﺴﺎﻓﺮﻭﻳﺪﻯ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻰ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻛﻪ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ
ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮﺭﻯﻫﺎﻯ ﺩﻋﻮﺍ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺍﺑﻠﻬﺎﻥ
ﻭ ﺟﺮﻡ
ﻧﻮﻳﻦ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻰ 2 ،ﺭﻭﺯ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻰ
ﺍﻳﻦ
ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﻫﻢ
 +ﻭﺳﻂ ﺑﺪﻩ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ.
ﺁﺷﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ
ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯ
ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ﻭ
ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻍ ﻋﺰﻳﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻣﻰ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺷﻤﺎ.
ﺷﺎﻫﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺠﺎﻳﻌﻰ ﺭﻭﻳﻢ .ﺳﻼﻡ ،ﺷﻤﺎ
ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ
ﺑﻮﺩﻩﺍﻳﺪ؟
 ﺑﻠﻪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﺵﺧﻮﺍﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ!
 +ﻭﺍﻗﻌﺎ؟ ﭼﻄﻮﺭ؟
ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻋﺒﺪﻯ
ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ،ﻳﻚ
ﻫﻤﻜﻼﺳﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰ
ﺭﺍ ﻣﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺩﺧﺘﺮﺧﺎﻟﻪﺍﺵ ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﺷﺎﻥ
ﻣﺮﻳﻢ ﻣﺤﻤﻮﺩﻯ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﺎﻻﻳﻰﺷﺎﻥ ،ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻗﺒﻼ ﺩﺧﺘﺮﻯ
ﻫﻤﻴﻦ ﻏﻴﺮﺕ
ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮﻫﺮﺵ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﺑﻴﺠﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
 +ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ
ﻏﻢﺍﻧﮕﻴﺰ ﺍﺳﺖ...
ﺍﻣﺎ
ﺑﺮﻭﻳﻢ
ﺣﺎﻻ
زاﻧﻮ و ﺧﺮﺧﺮه
ﺳﻠﺒﺮﻳﺘﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ
ﻛﻤﭙﻴﻦ
ﺳﺮﺍﻍ ﻓﻌﺎﻝ
ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﭼﻰ ﻣﻰﺷﻪ
ﺣﺎﻝ ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ
»ﻣﻦ ﻫﻢ ﺭﻭﻣﻴﻨﺎ ﻫﺴﺘﻢ« ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺪﻯ ،ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ
]ﺏ
ﺯﺍﻧﻮﻯ ﺗﻮ ﻭ
 ﺳﻼﻡ .ﻣﻦﺵ[ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ
ﻣﻰﺩﻫﻴﺪ؟
ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻴﺸﻪ/.
ﺧﺮﺧﺮﻩ ﺧﻠﻖ ﻓﻀﻮﻝ
ﺩﻳﺪﻩﺍﻳﻢ .ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﻪ
ﺍﺯ
ﺍﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ
ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻫﻴﭻ ﺍﺗﻔﺎﻗﻰ ﻧﻤﻰ ﺩﻳﮕﻪ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﺪﻩ /.ﺑﻌﺪ
ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻧﻰ ﺍﺳﺖ
ﻧﻮﻋﻰ ﺧﺸﻮﻧﺖ
 +ﺷﻤﺎ
ﺍﻓﺘﻪ ﻭ
ﻛﺎﺭﺕ ،ﻫﺮﻛﻮﻝ!
+
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻮﻧﺪﻥ
ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻭﻯ ﺍﺳﺖ
ﺣﺘﻰ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ؟
ﺻﺪ ﺣﻴﻒ ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺑﺎ ﺭﻭﻳﺶ ﻋﻠﻒ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺩﺭﺳﺘﻪ؟
ﻣﻬﺪ ﺩﻣﻮﻛﺮﺍﺳﻰ ﺗﻮ
 ﺷﺪﻳﺪﺍ!ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﻰ ﻋﻤﺪﻯ.
ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻫﺎﻯ ﺷﻤﺎ/.
ﺍﻇﻬﺎﺭﻧﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ،
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﻫﺮ
ﺑﻌﺪﺍ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ )ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺑﺎ :ﺣﺎﻻ
+
ﻃﺮﻓﻰ ﮔﻨﺪ ﺍﻓﻮﻝ
 ﻗﻄﻌﺎ ،ﺍﮔﻪ ﻣﺎﺑﻬﺖ ﺧﺒﺮ ﻣﻰﺩﻡ/.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ؟
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ(.
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﭼﺎﺭ ﻫﺮﺝﺳﻠﺒﺮﻳﺘﻰﻫﺎ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﻭ ﺩﺭ
ﺣﺎﻻ
 ﭘﺪﺭ ﻣﻦﺷﺎﻡ ﻣﻰﻣﻮﻧﺪﻯ
ﺩﺳﺘﻤﻮﻥ ﻧﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ
ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﮋﺍﺩ
ﻭﻣﺮﺝ ﻣﻰﺷﻪ!
ﺑﺎ ﺯﻭﺭ ﻭ ﺍﺻﺮﺍﺭ
+
ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺖ ﻣﻦ
ﺧﺎﻟﻰ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﻭﻯ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻛﻨﻢ.
ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺩﻋﺎﻯ
ﺑﺎ ﭘﺴﺮﺑﺮﺍﺩﺭﺵ
ﺍﺟﺎﻕ ﮔﺎﺯ /.ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ
ﺳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ
ﻫﻤﻪ
ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ
 +ﻛﻪ
ﻳﻪ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﻰ،
ﻣﺎ ﺭﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ
ﻏﺮﺑﻰ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ
 ﺍﻳﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﭼﻴﻪ؟ﺣﺘﻤﺎ ﺁﺩﻡ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ
ﻛﻦ /.ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ
 ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺨﻮﺭﻯ ﻫﻢ ﻧﺒﻮﺩ؟ﺧﻮﺭﺩﻥﻣﻮﻧﻪ/.
ﻳﻚ ﺍﺩﻋﺎ
ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺷﺎﻡ
ﺧﻴﻠﻰ
ﺑﯿﻤﺎر ﺳﯿﺎه
ﺑﻮﻳﮋﻩ ﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺍﻭﻧﻬﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ،
+
ﻭﺿﻌﺶ ﺗﻮپ ﺑﻮﺩ.
ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﻰﻛﻨﻢ
ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ
ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎ
]ﻥَ ِﻩ ُ
 ﭼﺮﺍ ،ﺩﺍﺷﺘﻢ .ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﺪ؟ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻫﻜﺪﻩ
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﻣﺎ ﻭ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻫﺎﻟﻴﻮﻭﺩ ﻭ
ﻙ ﻥَ [ ﺑﺴﻪ
ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺯﻧﺪﮔﻰ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ،
ﮔُﻠﺪﻥ ﻭ ﻻﺗﺎﺭﻯ
ﺩﻳﮕﻪ /.ﺧﺴﺘﻤﻮﻥ
ﺍﻭﻧﻬﺎ ﺍﺯﺵ
ﻭﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ
ﺍﻳﻦ ﭼﻜﻤﻪ ﺷﺪﻩ
 +ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ
ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ ﻛﺮﺩﻯِ /.ﺩ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻇﻠﻢ ﺑﺸﻪ ﺧﺐ
ﻧﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡﺩﺍﺭﻯ
+
 ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺧﻮﺵﺗﺎﻥ ﻧﻤﻰﺁﻣﺪ؟ﻝَ
ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ
ﺹ ُ
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻢ
ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺳُ ﻤﺶ
]چَ ﻅِ َ
ﻙ
ﺑﺮﻋﻜﺲ!
 ﻧﻈﺮ ﺧﺎﺻﻰ ﻭﻗﺎﻳﻊ ﺍﺧﻴﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺏِ ِﺭ ِﺭ ِﺩ ﻙ
ﮔﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺭ
[
ﭼﻴﻪ؟
ﻥُ
ﺍﺟﺎﺯﻩ
+
ﺍﻫﻤﺎﻝ
ﺩﻫﻴﺪ
ﻛﻪ
ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ
ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﻛﺎﺭﻯ/.
ﺍﻯ ﻣﺮﺩ ﺳﻴﺎﻩ
ﻣﻦ ﮔﻴﺞ ﺷﺪﻡ،
ﺭﻭ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ؟!
ﺑﺒﻨﺪﻡ ،ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﻯ
 +ﻛﺸﺘﻪ
ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﭘﺪﺭﺗﺎﻥ
 ﭘﺪﺭﻡ ﻛﻪﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﻜﺘﺎپ
ﺷﻤﺎ
ﺷﺪﻥ ﻳﻚ ﻣﺮﺩ
ﮔﻨﺎﻫﻰ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ! ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻰ ﻫﺴﺘﻴﺪ؟
ﺭﺳﻴﺪﮔﻰ ﻣﻰ
ﺳﻴﺎﻩﭘﻮﺳﺖ ﺯﻳﺮ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻴﭻ
ﻣﺤﻤﻮﺩ
ﺷﺎﻛﻰ
ﺍﺯ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗَﻄﻌﻪ!(
ﻛﻨﻢ) .ﻣﺘﺮﺍﺩﻑ ﺑﺎ:
ﺣﺴﻨﻰ ﻣﻘﺪﺱ
ﻓﺸﺎﺭ ﺯﺍﻧﻮﻯ ﭘﻠﻴﺲ
ﺍﻫﻤﻴﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟
ﻛﺮﺩ! ﻫﺴﺘﻢ .ﻣﺮﺍ ﻧﮕﺮﻓﺖ
ﺩﺳﺖ ﭘﺴﺮﻋﻤﻮﻳﻢ
ﻣﺘﻮﺟﻬﻢ
ﺭﻓﺖ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺧﺘﺮﻩ
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻩ ،ﭼﻮﻥ
ﺍﻳﻜﺒﻴﺮﻯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﻓﻴﻠﻤﺒﺮﺩﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩﻩ ،ﺑﺎﻋﺚ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭘﻠﻴﺲ ﺍﺣﻤﻖ
]ﻡُ ﺕِ ﻭ
ﻛﻪ ﺣﻮﺍﺳﺸﻮﻥ ﺑﻪ
ﺩﻟﻢ َ ﺝْ ﺝِ ﻩَ[ ﺟﻬﺎﻟﺖ/.
ﺧﺮﺍﺏ
ﺍﺻﻼ
ﺷﺪﻥ
+
ﭼﻬﺮﻩ
ﻧﻈﺮﺗﻮﻥ
ﻣﻰﺧﻮﺍﺩ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﻰ ﮔﻔﺘﻰ/.
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻗﻄﻊ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺪﯾﺤﻪ
ﺩﺭ
ﺑﺪﻫﻰ ،ﺍﻣﺎ
ﻳﻪ ﺩﻭﺭ
ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﭼﻴﻪ؟
ﺭﻭﻳﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮﺩ.
ﺳﺮﻭﻳﺲﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ
ﺑﺰﻧﻴﻢ ،ﺑﺮﻣﻰﮔﺮﺩﻳﻢ
ﻧﺎﻳﺴﻰ ﻭ
 ﺍﻳﻦ ﺍﻧﮓ]ﻯِ ﺏِ َﺯ َﺏ َ
گ[
ﺩﺍﺭﺍﻯ ﺍﺑﺮﻗﺪﺭﺗﻰ ﻭ ﺗﺎﺝﺳﺮﻯ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻤﻰ
ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪﻥ/.
ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ
ﭼﺴﺒﻪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻳﻪ
ﺗﻤﺪﻧﻰ
ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ.
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺑﺮﻑ
ﺭﻭﻯ ﺳﻴﻢ ﺍﺻﻠﻰ!
ﻭ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮﻯ
ﺳﻴﺎﻩﭘﻮﺳﺖ ﭘﺎﺷﻮ
ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ:
ﺍﻣﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰ
 +ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻳﺪ
ﻋﺮﺽ ﻛﺮﺩﻡ
ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﻜﻤﻪ
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خبر
مسؤول قرارگاه فضای مجازی بسیج:

برخی عامدانه جلوی
استقالل سایبری کشور را گرفتهاند

مسؤول قرارگاه فضای مجازی بسیج معتقد است
برخی مدیران فضای مجازی عامدانه در راس��تای
استقالل فضای سایبری خلل ایجاد میکنند.
به گزارش دانا ،مسلم معین در جمع مسؤوالن
مجتمعهایقضاییتهرانبزرگگفت:بررسیهای
صورتگرفته در فضای مجازی در روزهای اخیر
حکای��ت از آن دارد که اقدامات اخیر قوهقضائیه
در برخورد با مفاسد اقتصادی بازخورد مطلوب و
قابل توجهی داشته است که از محورهای اصلی
آن میت��وان به افزایش اعتم��اد به قوهقضائیه و
مدیریت آیتاهلل رئیس��ی ،امید به اجرای عدالت
و برگشت به شعارهای انقالب اسالمی در حوزه
عدالت اشاره کرد.
وی ب��ا تأکید بر محوریت شبکهس��ازی در
فض��ای مجازی ،این موض��وع را یک اصل مهم
در کشور خواند و اظهار کرد :امروز ما در کشور
برای مقابله با دش��منان انقالب هیچ راهی جز
شبکهسازی و پیدا کردن یکدیگر در بستر فضای
مجازی نداریم ،به طوری که باید گفتمان انقالبی
با محوریت هنجارها و ارزشهای ملی و مذهبی،
غلبه تمام پیدا کند.
مسؤول قرارگاه فضای مجازی بسیج ادامه داد:
امروز تقریبا در تمام الیههای فضای مجازی وابسته
به خارج هستیم و استقالل سایبری در این فضا
پس از س��الها اتفاق نیفتاده است که همه این
نمیتواند ناشی از غفلت باشد ،بلکه بعضا آگاهانه
و ناشی از سیاستهای غلط متولیان است که در
حوزههای مختلف رخ داده است .معین بیان کرد:
شبکه ملی اطالعات که مورد تأکید رهبر انقالب
است همچنان در وضعیت خوبی نیست و ما در
زیرساخت ،سرویسها ،خدمات ،سیستمعاملها
و ...وابسته هستیم .مسؤول قرارگاه فضای مجازی
بسیج گفت :بسیج با اجرای یک سلسله اقدامات
و برنامههای تحولگرایانه ،پرچمدار نهضت تولید
محتوای بومی با تکیه بر گنجینههای غنی ملی و
مذهبی است .وی با اشاره به نهضت سواد رسانهای
در سراس��ر کشور اظهار داشت :دروغهای بزرگ
تولیدشده در اتاق فکرهای سرویسهای جاسوسی
دش��من دیگر به سادگی توس��ط افکار عمومی
پذیرفته نمیشود و این ثمره رشد سواد و دانش
رسانهای و فضای مجازی آحاد جامعه است و این
مسیر باید تا تحقق جبهه میلیونی مقاومت فعال
در فضای مجازی برای دفاع و ترویج هنجارهای
متعالی ادامه پیدا کند.

پارلمان عراق و توافق با آمریکا
[ حسین آجرلو* ]

یادداشت مذاک��رات اس��تراتژیک بین
واش��نگتن و بغ��داد امروز در
حالی برگزار خواهد شد که نسبت به مذاکرات قبلی
 2کشور در حوزه مسائل استراتژیک یک تغییر جدی
رخ داده اس��ت؛ تاکید مردم عراق بر مصوبه پارلمان
عراق مبنی بر اخراج نیروهای نظامی آمریکا از عراق،
سببشدهمذاکراتفعلیاهمیتوحساسیتبیشتری
نس��بت به قبل داشته باش��د .مذاکرات فعلی بر پایه
توافقنامه امنیتی سال  2008انجام خواهد شد که در
آن بنا بود آمریکاییها تا سال 2011خاک عراق را ترک
کنند اما اصرار  2گروه از جریانهای وابسته به آمریکا
در منطقه سبب شد آنها به بهانه مبارزه با داعش و در
قالب ائتالف بینالمللی ضدداعش در عراق بمانند .در
داخل عراق  2جریان سیاسی کردها و اهل سنت در
جنوبغرب عراق و در خارج از عراق ،رژیم صهیونیستی
و عربستان سعودی ،بیشترین تاکید را بر ادامه حضور
نظامی��ان آمریکا در عراق داش��تند .در نهایت تالش
متحدان آمریکا در منطقه و البی نومحافظهکاران در
واشنگتندیسی برای مجاب کردن 2رئیسجمهوری
حامی صهیونیستها ،موجب شده آمریکا تاکنون در
عراق بماند .موضوع اخراج آمریکاییها از عراق پس از
ترور سپهبد سلیمانی و ابومهدی المهندس و در پی
اجماع پارلمان عراق بر این موضوع بهعنوان یک مطالبه
جدی در بین مردم این کش��ور مطرح شد .در حال
حاضر فشار بر آمریکا به حدی است که آنها مجبور به
خروج هستند اما از سویی به دنبال این هستند که با
کمترین هزینه از عراق خارج شوند و به نوعی وجهه
خود را حفظ کنند .در حال حاضر آمریکاییها سعی
کردهاند با کاهش حضور خود در عرصه نظامی عراق،
عمال در سنگرهایشان در عیناالسد و اربیل بمانند
و به دنبال این باشند تا حضور خود را در عرصههای
سیاسی ،امنیتی و اقتصادی عراق تقویت کنند .از این
رو آنچه باید در رابطه با مذاکرات استراتژیک فیمابین
مدنظ��ر قرار گیرد این اس��ت که اوال هر توافقی بین
تیمهای مذاکرهکننده عراق و آمریکا باید در اختیار
پارلمان قرار گیرد و در متن توافقنامه بر لزوم تصویب
آن از س��وی پارلمان به عنوان شرط اجرای بندهای
توافقنامه تاکید ش��ود .موضوع بعد اینکه گروههای
عراقی باید در مسیر افزایش انسجام ملی و وحدت قدم
بگذارند تا از این طریق قدرت خود را در برابر نیروهای
خارجی نشان دهند .ذکر این نکته نیز ضروری است که
گنجاندن بحث اخراج آمریکا از عراق یا خروج آمریکا
از ع��راق به عنوان مطالبه م��ردم عراق در توافقنامه،
سبب خواهد شد عالوه بر بازیابی غرور ملی در عراق،
ایاالتمتحده نیز درصدد حضور مجدد در مقاطع زمانی
بعدی در این کشور نباشد.
*رئیس گروه مطالعات غرب آسیای مؤسسه ابرار معاصر

رمزگشایی رهبر انقالب از جمله تاریخی امام

(ره)

[ بنیامین شکوهفر ]

 29دی  1359بود که امام
دیدگاه
راح��ل برای نخس��تینبار،
جایگاه مجل��س را در «راس ام��ور» خواندند و در
جم��ع گروهی از کارگران و کارمندان چاپخانه ۱۷
شهریور ،کارکنان صنایع دفاع ملی و پرسنل انبارهای
نیروی هوایی و قصر فیروزه ،پرسنل سپاه پاسداران
اصفهان و کمیته انقالب اسالمی برازجان فرمودند:
«مجلس را که در رأس همه امور است تقویت کنید
و دنبال این باشید که یک مجلس قوی قانونگذاری
داشته باشیم تا بتوانند مملکت را به راه راست ببرند».
 2سال بعد یعنی  6آذر  ،1361امام بار دیگر بر این
معنا تاکید کردند و این بار در جمع دانشجویان عضو
دفتر تحکیم وحدت انجمنهای اسالمی دانشگاههای
سراسر کشور ،بیان کردند« :به مجرد اینکه در ذائقه
یکی یک مطلبی درست نیست ،فورا هجوم نکنند
و اینکه کارشکنی بکنند و -عرض بکنم -تضعیف
بکنند دول��ت را .و همینطور راجع به مجلس که
مجلس در رأس همه امور واقع است ،باید تأیید بکند
ملت و هیچوقت اینطور نباشد که تضعیف بکند» .و
در نهایت  12دیماه س��ال  ،62برای سومین بار از
سوی امام خمینی ،مجلس در راس امور عنوان شد و
ایشان در جمع فرمانداران و بخشداران سراسر کشور
ی روستا اظهار کردند« :باید
و اعضای شوراهای اسالم 
عرض کنم یکی از اموری که مطمح نظر آنهایی است
که میخواهند این انقالب را به شکس��ت برسانند
قضیه مجلس است .مجلس یک چیز سهلی نیست
کارش .مجلس یک چیزی اس��ت که در رأس همه
اموری که در کشور است ،واقع است .یعنی مجلس
خوب همه چیز را خوب میکند و مجلس بد همه
چیز را بد میکند».
و به این ترتیب عبارت تاریخی «مجلس در راس
امور است» در همه سالهای بعد از فرمایش امام
راحل ،یگانه جملهای بود که جایگاه واقعی مجلس
در نظام جمهوری اس�لامی را نشان میداد .البته
پرواضح است مقصود امام از این گزاره ،آن چیزی
اس��ت که مجلس باید باشد و نه لزوما آن چیزی
که در دورههای مختل��ف و در عرصه عمل بوده
است؛ چنانکه از دوره اول تا دهم ،عملکرد مجالس
مختلف موید این تلقی است و الزاما همه نمایندگان
مجلس در طول ادوار مختلف قوه مقننه بر طریق
صواب و به گونهای که مجلس را در راس امور قرار
دهند ،حرکت نکردهاند .نمونههای کوچکی از این
ادعا را میتوان در رویدادهایی نظیر تحصن برخی
نمایندگان مجلس ششم و همچنین فساد مالی
برخی نمایندگان در همین دوره اخیر جستوجو
کرد .البته مقصود نگارنده ،واکاوی عملکرد مجالس
در دورههای گوناگون نیست و قطعا چنین کاری

نیازمند پژوهش��ی مستوفاست اما به میزانی که
حافظه تاریخی یاری میکند ،با قاطعیت میتوان
گفت بسیاری از نمایندگان در طول همه سالهای
گذشته ،نهتنها در جهت استقرار مجلس در جایگاه
حقیق��ی آن که مدنظر ام��ام راحل ،رهبر حکیم
انقالب و خبرگان قانون اساس��ی بوده است گام
برنداشتهاند ،بلکه بالعکس عملکردشان در راستای
تقلیل و تخفیف این جایگاه بوده است.
مجلس چگونه میتواند در راس امور باشد؟

این پرسشی است که با گذشت  40سال از بیان
آن توس��ط امام راحل ،اکنون در پیام رهبر معظم
انقالب به افتتاحیه مجلس یازدهم به صراحت به آن
پاسخ داده شده است و از آنجا که هیچ فرد و مرجعی
به اندازه ش��خص مقام معظم رهبری صالحیت و
توانایی تفسیر گفتار و گفتمان امام راحل قدساهلل
نفسه الزکیه را ندارد ،میتوان این پاسخ را به نوعی
تفسیر جمله تاریخی امام درباره مجلس و رمزگشایی
ابعاد مختلف آن دانست .حضرت آیتاهلل العظمی
امام خامنهای مدظلهالعالی در بخشی از پیامشان
به افتتاحیه مجلس یازدهم مرقوم فرمودند« :آنگاه
که نمایندگان مجلس با شناخت درست از شرایط
و اولویتهای کش��ور و با کارشناسی ،حضور فعال
و منظم ،پاکدس��تی و امانت��داری ،وظایف خود را
انجام دهند ،مجلس نقطه امید مردم و نقطه اتکای
مجریان و به معنی حقیقی در رأس امور کش��ور
خواهد بود».
بیتردی��د ای��ن تفس��یر معظمل��ه از کالم امام
خمینی(ره) ،فصلالخطابی است برای همه کسانی
که در همه این سالها با هر نوع عملکردی تالش
داش��تهاند «مجلس در راس امور است» را مصادره
به مطلوب کنند یا از آن در جهت منافع سیاسی و
اقتصادی خود بهره ببرند.
این بخش از پیام رهبر معظم انقالب ،دقیقا تاکید
ن اساسی در
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معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند؛ چرا؟
[ سجاد هوشمندی ]

آنچه امروز تحت تاثیر قتل
نکته
رومینا اشرفی ،جامعه ایران
علیالخصوص اقشار مذهبی را تحت تاثیر قرار داده،
این پرسش است :دلیل تبعیض در حکم قصاص و
استثنای مذکور چیست و آیا فقهای امامیه حکمی
را برخالف صراط عدالت وضع کردهاند؟!
نخس��ت برای ورود به بحث باید تعریفی جامع
و مانع از عدالت ارائه کنیم و س��پس به ش��ناخت
واضعان حک��م مذکور -که فقهای نام��دار امامیه
هستند -بپردازیم.
عالم��ه «علیاکبر دهخدا» در تعریف «عدالت»
مینویس��د« :عدالت در لغت اس��تقامت باشد و در
ش��ریعت عبارت از استقامت بر طریق حق است به
اجتناب از آنچه محظور اس��ت در دین» ،همچنین
«ارسطو» فیلسوف شهیر معتقد است« :عدالت امری
است که انسان عادل فکر میکند».
عدالت در فرهنگ اس�لامی ذیل آیه  90سوره
نحل اینگونه بیان شده است« :هر چیزی در جای
خود باشد» و همچنین شهید و فیلسوف عالیقدر
«مرتضی مطهری» در کتاب عدل الهی ،عدالت را
«رعایت اس��تحقاقها که از خصوصیات باریتعالی
است» معنا کردهاند.
واضح اس��ت آنچه در واقعه تاسفبار قتل دختر
نوج��وان رخ داده ،اخت�لاط معن��ای «عدال��ت» و
«تس��اوی» است ،بدین معنا که برخی افراد عدالت
را تساوی در احکام پنداشته و بر این اساس نظر به
ناعادالنه بودن حکم مذکور و خروج فقها از صراط
عدالت دادهاند اما الزم است موضوع مذکور را بدون
غلبه احساس��ات و بر مدار عقل و منطق بررسی و
اظهار عقیده کرد.
در نظام حقوقی بینالملل همواره حق در مقابل
تکلیف قرار گرفته است ،چنانکه دکتر «کاتوزیان»
حقوقدان نامدار ایرانی در تعریف حق مینویسد :برای
تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق
موضوع��ه ،برای هر ف��رد امتیازاتی در برابر دیگران
میشناسد و توانایی خاصی به او اعطا میکند که حق
نامیده میشود .همچنین «شهید مطهری» تصریح
میدارد :منظور از حق امتیاز و نصیب بالقوهای است
که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن
او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل
او رفع شده یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر
گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او،
دیگران موظفند این شؤون را محترم شمارند و آثار
تصرف او را بپذیرند ،لذا امتیازات مذکور بر اس��اس
تکالیف محوله به افراد وضع گردیده و فلس��فه آن
حفظ نظم و منافع عمومی اجتماع است.
با تدقیق در احکام و قوانین اسالمی درمییابیم

نقش «پدری» در خانواده و به تبع آن جامعه ،نقشی
خاص ،مهم و حیاتی بوده و متقابال تکالیف زیادی
نیز بر عهده والد قرار داده شده است ،از جمله این
موارد والیت بر فرزندان صغیر توسط پدر و جد پدری،
تکلی��ف پرداخت نفقه اوالد و اقارب ،تکلیف تامین
نیازهای مادی زندگی خانواده ،تکلیف پرداخت دیه
در قتل خطایی توسط بستگان ذکور پدر و مادری
و یا پدری که بس��تگان مادری را شامل نمیشود،
محرومیت از ارث بردن برادر و خواهر ناتنی از طرف
پ��دری و متقابال ارث ب��ردن برادر و خواهر ناتنی از
طرف مادری ،عدم امکان فس��خ ن��کاح در صورت
جنون زوجه توس��ط مرد و امکان فسخ آن توسط
زوجه به جهت جنون زوج و ...همه مواردی اس��ت
که هیچ تساویای بین تکالیف پدر و سایر افراد از
جمله مادر دیده نمیشود و اگر عدالت را تفسیر به
تساوی کنیم ،بالتردید عدالت درباره تکالیف مردان
و به طور خاص پدران رعایت نشده است ،در حالی
که این فرض نیز مانند فرض ناعادالنه بودن معافیت
از حکم قصاص فرزند ،فرضی نادرست و احساسی
اس��ت زیرا انسان مبتنی بر ویژگیهای خود دارای
حقوق و تکالیف گردیده و نظر به تعاریف ارائهشده،
عدالت را هرگز نمیتوان در معنای تساوی تفسیر
نمود ،همانگونه که انسانها از نظر فیزیکی نیز مانند
هم آفریده نشده و دارای تمایالت و احتیاجات کامال
متفاوتیهستند.
بر همین اس��اس نیز «عالمه حلی» -و بسیاری
از فقها -در استدالل بر این حکم به «شرف پدری»
اش��اره کرده و مینویس��ند« :المانع من القصاص
شرف االبوه» و «شهید ثانی» در کتاب «مسالک»
مینویسد« :پدر سبب وجود فرزند است ،لذا فرزند
نمیتواند س��بب معدوم ش��دن وی شود ،به عالوه
اینکه این حکم با شرافت و حرمت ابوت (پدری) در
تنافی است» و باید دقت شود علت حکم در لسان
فقها شرافت پدرى است و شخص خاصی با قید پدر
مطمح نظر نیست ،بلکه به صورت عام شرافت ابوت
یا پدری منظور نظر است ،یعنی جایگاه رفیع پدری
و شرافت آن مانع تسری حکم قصاص به آن خواهد
بود واال ممکن است یک انسان صرفا ملقب به این
ش��رافت بوده و جایگاه رفیع آن را حفظ ننماید که
تحت عنوان یک استثنا مطرح خواهد شد.
به طور مثال مطابق قانون ،قضات دادگستری را
به واسطه جایگاه رفیع قضاوت نمیتوان بازداشت یا
تعقیب کرد ،مگر به حکم دادستان انتظامی و ابتدا
از سمت خویش معلق شده و سپس تحت تعقیب
واقع میشوند که نمایانگر حرمت و شرافت «جایگاه
قضاوت» بوده و...
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