ﭘﺰ
ﺷﮑﺎن ﺑﺪون ﻣﻐﺰ
داداش! ﻣﻦ رو
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ

دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻦ ...

اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺣﺮف
ھﺎ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮫﻮرم!
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ﺿﻤﻴﻤﻪ

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ

ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻫﻨﺪ:
ﺟﻔﺖﺗﻮﻥ
ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺎ ﻣﻘﺪﺳﻴﻦ

ویژهنامه طنز را هراه
را در شماره امروز بخوانید
 1181سال و  176روزگذشت

پنجشنبه  11اردیبهشت  6 1399رمضان  30 1441آوریل  2020سال دوازدهم شماره 8 2915صفحه  1000تومان

ﺭﺋﻴﺲ
ﺟﻤﻬﻮﺭ ﭼﻴﻦ:
ﺣﺘﻰ ﻣﺎ ﻫﻢ
ﻭﺍﻳﺘﻜﺲ ﻧﻤﻰﺧﻮﺭﻳﻢ

ﺗﻴﻢ
ﺍﮔﻪ ﺍﻭﻥ ﺑﺎﭘﺰﺷﻜﻰ ﻛﺮﻩ ﺷﻤﺎﻟﻰ:
ﺍﻳﻦ ﺑﻪ
ﻫﻮﺵ ﻧﻴﺎﺩ ،ﺍﻭﻥ
ﺭﻭ
ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﺻﺎﺩﻗﻰ

ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ
ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻭﻟﺖ ﻛﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻰ:
ﺟﻤﻬﻮﺭ »ﺍﻳﻦ« ﻛﺎﺭﻯ
ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺗﻮﻓﻴﻖﻓﺮ

دﻣﭙﺎﯾﯽ اﺑﺮی در ﻓﻀﺎ

ﺯﻳﺒﺎﻛﻼﻡ:
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺮﺍﻣﭗ
ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎ ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ
ﺳﻮﺍﺩ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﻣﻴﮕﻦ
ﻭﺍﻳﺘﻜﺲ

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

ﺟﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﻟﻤﯿﺪن اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﻣﻮﺷﮏ ﺳﺴﯽ

ﺍﺯ ﻛﻠﻨﮓ ﻫﻢ

ﺑﮕﺬﺭﻳﻢ ﺍﺯ
ﺭﻭﺑﺎﻥ ﻧﻤﻰﺗﻮﺍﻧﻴﻢ

اﻓﺘﺘﺎح ﻧﺎﯾﺲ

صفحه 5

ﺍﻧﺪﺭ
ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ ﺷﺮﻕ
ﺷﺮﻕ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﺗﻴﺘﺮﺳﺎﺯﻯ ،ﺗﻴﺘﺮﺑﺎﺯﻯ ﻭ
ﻛﺮﺍﻣﺎﺕ
ﺍﻭﺳﺖ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﭙﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﻴﺘﺮﻧﺎﺯﻯ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ
ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ
ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛
ﻭﻳﺮﻭﺱﻳﺎﺏ ﺧﻮﺩ
ﺗﺰﺭﻳﻖ
ﮔﻔﺖ :ﺳﻬﻞ ﺍﺳﺖ؛
ﻭﺍﻳﺘﻜﺲ ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﺭﻭﻧﻤﺎﻳﻰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻏﺮﺏ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻋﺠﺎﺯ
ﺍﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺴﻴﺞ
ﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 3
ﮔﻔﺖ:
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺎﺳﻚ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻧﻴﺰ
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ؛
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ 3
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺎﺳﻚ ﺍﺯ
ﺑﻪ ﺳﺮﻗﺖ ﺑﺮﻧﺪ ﻭ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﻨﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺳﭙﺎﻩ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ
ﺯﻣﻴﻦ
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؛
ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭ
ﺷﺮﻕ ﮔﻔﺖ :ﺁﻓﺮﻳﻦ!
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺮ؟!
ﺁﻓﺮﻳﻦ! ﺍﺣﺴﻨﺖ!
ﺷﺮﻕ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮ
ﺷﻜﺎﻳﺖ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻯ
ﺍﺯ ﺳﺤﺮ ﻗﺮﻳﺸﻰ
ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻳﺎ ﺷﺮﻕ! ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﻫﻤﻴﻦ
ﺭﺍ ﺗﻴﺘﺮ ﻣﻰﺯﻧﻴﻢ!
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ
ﻧﻮﺭ ﭼﻪ؟! ﮔﻔﺖ:
ﺭﺍ ﭼﻨﺪﺍﻥ
ﻗﻴﻤﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺮﺩ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎ
ﺩﺭ
ﺑﻨﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﻧﺨﻴﺰﺩ ﻭ
ﭘﺎﻯ ﻣﻴﺰ ﻣﺬﺍﻛﺮﻩ
ﭘﺎﻯ ﻣﻴﺰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻭ
ﺑﺮﺟﺎﻡ ﺩﺭ
ﻣﻴﺎﻥ ﺧﻠﻖِ ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﻳﻚ ﺩﺍﺩﺑﺨﺴﺒﺪ ﻭ ﺑﺸﻨﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﻭ
ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﻭ ﺑﺎ
ﻧﺴﺘﺪ
ﻏﺮﺏ
ﻛﻨﺪ
ﺩﺭ
ﻭ ﻫﻴﭻ
ﺁﻣﻴﺰﺩ ﻭ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ
ﻛﺪﺧﺪﺍﻯ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﺍﻣﻴﻦ

ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺟﻤﻼﺕ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ
ﺳﻤﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ
ﺗﻨﺶ ﺍﺩﺍ ﻛﻨﻴﻢ؟
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻛﺮﺍﻥ
ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ
ﺍﻧﺪ» :ﺑﺎ ﺩﻳﺎﻟﻮگ ﻭ
ﺍﻯ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ
ﮔﻔﺖﻭﮔﻮ ﺗﻨﺶﻫﺎﻯ
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻴﻢ« .ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﺮﺗﺎﺏ
ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ
ﻧﺎﻣﻪ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﻳﺎﻻﺕ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ،
ﺷﺪ .ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ
ﻛﺮﺩ .ﺍﺻﻠﻰ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﭼﻄﻮﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ؟!
ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺧﻮﺩ
ﻧﺎﻡ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻰ
ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ
ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻧﻮﺭ
ﺩﺍﺭﺩ ،ﻓﻘﻂ ﻳﻚ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﺮﺗﺎﺏ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻧﺪ.
ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ ،ﻟﻤﻴﺪﻥ
ﻓﻀﺎﻯ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻭ. . .
ﺑﺎ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ
ﻣﺠﺎﺯﻯ ﺷﺪﺕ
ﺗﻨﺶ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻚ
ﻳﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻻﻳﻮ ﺩﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﻨﺠﻪ ﺷﻜﺴﺖ ﺳﺨﺖ ﺍﺭﺗﺶ
ﺩﻣﭙﺎﻳﻰ ﺍﺑﺮﻯ ﺭﺍ
ﺳﻤﺖ ﻳﻚ
ﻧﻔﺴﮕﻴﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﺎﻝ
ﻋﻘﺎﺏ،
ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺩﺭ
ﺩﺭ ﻛﻮﻳﺮ ﻟﻮﺕ ﺑﻪ
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
ﻣﺎﺭﻣﻮﻟﻚ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﻛﺮﺩ.
ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺷﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻠﻞ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻥ )ﺳﻴﺎ( ،ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎﻧﻚ
ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺟﺪﻭﻟﻰ
ﻣﺮﻛﺰﻯ ﺻﻨﺪﻭﻕ
ﺳﻼﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻡ!
ﺍﺻﻠﻰ :ﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻯ
ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ.
ﺍﺯ ﭘﺮﺑﻴﻨﻨﺪﻩﺗﺮﻳﻦ
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﻟﻤﻴﺪﻥ
ﻧﺎﻗﺾ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍ
ﻫﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ
ﭼﻨﺪﻯ ﺍﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﻧﺎﻭﻫﺎﻯ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻭ
ﻫﺮ ﻛﺮﺩ .ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ
ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻭ ﺣﺮﻑ
ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
ﻗﺮﺍﺭ
ﻟﻴﺴﺖ ،ﺷﻦﻫﺎﻯ
ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻋﻴﻦ
ﻳﻚ
ﻫﺎﻯ ﺧﺎﻙ ﺑﺮﺳﺮﻯ:
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺶ:
ﺷﻨﻰ ﺩﺭ ﻫﺮﺟﺎﻳﻰ،
ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻃﺒﺲ ﻭ
ﺣﺘﻰ ﻧﺪﺍﺭﻯ ،ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻦ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻢ ،ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻻﺳﺪ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺁﺭﺍﻡ ﻭ
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻩ ﻣﻐﺰ ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﺍﻳﻦ ﻻﻳﻮ ﺟﻨﺠﺎﻟﻰ
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ،ﻋﻠﻤﻰ ﻭ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎﻯ
ﺻﻴﺪ ﺧﺮﭼﻨﮓ ﺑﻮﺩﻧﺪﺷﻨﺎﻭﺭﻫﺎﻯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﺮﺍﻳﺪﻯ
ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺳﻴﺎﺳﻰ،
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯﺧﻮﺩﺕ!
ﺳﭙﺎﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ
ﭼﻴﺰ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺭﻡ
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻫﻰ ﻋﺪﻩ )ﻣﻮﻧﺚ ﺷﺎﺥ( ﺩﺭ ﺭﻓﺘﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺎﻭﻫﺎﻯ
ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﻛﻪ ﺩﺭ
ﺩﻳﺸﺐ ﺑﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺻﻠﻰ :ﺳﭙﺎﻩ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺑﻮﻕ ﺯﺩﻧﺪ.
ﺭﻛﻮﺭﺩ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ
ﻧﻮﻉ ﺧﻮﺩ ﺑﻰﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﺣﺘﻰ ﻛﻢ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ
ﻛﺜﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ،
ﭼﻴﺰﻯ ﺭﺳﻢ ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺑﻪ
ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﻜﺴﺖ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﺁﺏﻫﺎﻯ ﺧﻠﻴﺞﻓﺎﺭﺱ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﭘﻬﭙﺎﺩ ﮔﻠﻮﺑﺎﻝ
ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺁﻣﺪﻡ ﻭ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻌﺒﻪ
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮﺩﻯ
ﻫﺎﻭﻙ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻓﺮﺍﺯ
ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ
ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﻛﺮﺩ.
ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﺧﻴﺮﻩ ﺷﺪﻡ .ﻧﻤﻴﺪﺍﻧﻰ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺶ:
ﺗﺮﺍﻣﭗ ،ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺳﻢ
ﻟﻤﻴﺪﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻭ
ﺑﻌﺪﺍﺯﺍﻳﻨﻜﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺗﻴﻠﻪﻫﺎﻯ
ﺷﻌﺮ »ﺑﺎﺯ ﺷﺪ ﻇﺮﻑ ﺳﺲ ﻗﺮﻣﺰ
ﺧﻮﺍﻧﺶ ﺷﻌﺮ :ﺍﻳﻦ
ﻓﺤﺶ ﻭ ﻓﻀﻴﺤﺖ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﻭ
ﺳﭙﺎﻩ
ﻻﻳﻮ
ﺑﻪ ﺗﻮﻙ
ﻫﺎﻯ
ﺩﻟﭙﺬﻳﺮ
ﺁﻫﻮﻯ
ﺳﺮ
ﻣﺤﻞ
ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺟﺪﻳﺪ،
ﻛﺎﺭ
ﺿﻤﻦ
ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﻝ ﭘﻬﭙﺎﺩ ﮔﻠﻮﺑﺎﻝ
ﭘﺴﻨﺪﻳﺪﻩ
ﺭﻓﺘﻪﺍﻡ ،ﭼﻘﺪ
ﺻﻴﺎﺩ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺗﻼﻗﻰ ﻳﻚ ﺻﻴﺎﺩ
ﺍﺯ
ﺟﻮﺭﺝ
ﺭﺅﺳﺎﻯ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﻫﺎﻭﻙ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ
ﺷﺪ« ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ﻭ
ﺑﺎ
ﺑﻪ
ﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺁﻥ ﺷﺪ.
ﻗﺒﻠﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﺯ
ﺩﺍﺩ :ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺗﺎ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ،
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻰ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺍﻣﺎ
ﺧﺒﺮﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﺷﺪ .ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﻰ ﻓﺮﺕ ﻭ ﻓﺮﺕ ﺍﺷﻚ
ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺁﻫﻮ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻤﻠﻪ
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ﮔﻔﺖ :ﻳﺎ ﺑﺎ ﺍﻭﻧﺎ ﻳﺎ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻛﻒ ﺑﺪﺍﺩ ﻭ ﺻﻴﺎﺩ ﺯﻟﻒ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ
ﺩﺍﻧﻰ
ﭘﺮﺗﺎﺏ
ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺷﻦ
ﺑﺎ ﻣﺎ! ﻭﻯ ﺍﺩﺍﻣﻪ
ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻰ :ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻧﻈﺎﻣﻰ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﻴﺪﻥ
ﻧﺪﻳﺪﻩ ،ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﻧﻮﺭ ﻫﺮ
ﺍﻳﻦ
ﻫﺎﻯ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺮﺍﺣﺘﻰ
ﻋﻴﻦﺍﻻﺳﺪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ.
ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ ﺟﻴﻎ ﻣﻰﻛﺸﻢ .ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ ﻭ ﻇﺮﻑ
ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﻃﺮﻑ ﻭ ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﻣﻰﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺍﺻﻼ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺳﺲ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﻛﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺷﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻴﺴﺖ.
ﻋﻴﻦ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻴﻄﻨﺖ ﻳﺎﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﻟﻤﻴﺪﻥ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻭ
ﺧﻴﺎﻝﺷﺎﻥ ﻫﻢ
ﺗﻨﺶ :ﻧﻴﺎﺯ
ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﺮﺍﻣﭗ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺯ
ﻫﺎﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻰﻣﺎﻥ
ﮔﺮﻳﺴﺘﻦ:
ﻣﻌﺸﻮﻕ
ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ
ﻳﻚ
ﺷﺎﻳﺪ
ﺗﺤﺮﻳﻢ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻫﺎ
ﺍﺧﻴﺮ،
ﺑﻪ
ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ
ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﻚ
ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﻣﻮﺷﻚﻫﺎﻯ ﺳﭙﺎﻩ
ﺑﺮ »ﺗﻮﻓﺎﻥ« ،ﺩﺭ
ﺧﺪﺍﻳﻰ ﻣﻌﺸﻮﻕ ﺍﻧﻘﺪﺭ
ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻗﻠﻮﺍ ﻣﻴﻬﻤﺎﻥ ﻛﻨﻢ.
ﺩﺭ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﻴﺴﺖﻫﺎﻯ ﺗﺮﻳﻦ ﻻﻳﻮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎﻯ
ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺭﻓﻊ ﺷﺪ .ﺳﭙﺎﻩ
ﭼﺸﻢ ﻏﻤﺰﻩﺍﺕ ﺭﺍ ﺷﻴﻄﻮﻥ ﺑﻼ ﻣﻰﺷﻮﺩ؟
ﺍﺛﻨﺎﻯ
ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﻧﻜﺮﺩ.
ﻫﻴﭻ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﻯ ﺑﺮﺍﻯ
ﻧﮕﺮﻓﺖ!
ﭼﺮﺍ »ﻛﻮﻭﻳﺪ«19-
ﺩﻳﺪﻥ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ،ﺟﺎﻯ
ﺟﻤﻠﻪ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ
ﻣﻦ ﻛﻠﻰ ﺭﻭﻳﺶ
ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﭘﺮﺍﺣﺴﺎﺱ
ﺣﺘﻰ ﺧﻮﺩﻡ
ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﭘﻨﺠﻪ ﻋﻘﺎﺏ ﺑﺎ
ﺍﺻﻠﻰ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ،
ﮔﺮﻓﺖ ﻟﺤﻈﺎﺕ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﻡ
ﮔﺰﺍﺭﺷﻰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ
ﺍﻳﻦ،
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﻓﺎﻋﻰ ﺑﻪ
ﻛﺸﺘﻪ
ﻭ ﺣﻴﻔﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ
ﺳﺮﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪﺍﻡ ﻭ
ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﺍﺯ
ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﻳﻪ ﭘﻨﺘﺎﮔﻮﻥ ،ﻃﻰ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﻣﺴﺆﻭﻻﻥ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ،ﺗﻞﺁﻭﻳﻮ
ﻣﻰﺩﻫﻢ ﻻﻛﺮﺩﺍﺭ!
ﺭﻭﺯﻯ 20000
ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﺧﺎﻙ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻛﺮﺩ.
ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺩﺍﻋﺶ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ
ﺟﺎﻯ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ،ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻰ،
ﺟﻤﻠﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪﻩ
ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ
ﺑﻪ
ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ
ﺑﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻨﺶ :ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ
ﺍﺳﺖ.
ﻫﺎﺭﺕ
ﻭ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ
ﭘﻮﺭﺕ
ﺣﻖ
ﻳﻪ
ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﻟﻤﻴﺪﻥ
ﺣﺎﺩﺛﻪ ،ﺣﺎﻝ
ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﺷﻨﻴﺪﻩ
ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺗﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺷﻐﺎﻟﻰ ،ﺍﻗﺪﺍﻡ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ)!( ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖﻫﺎ
ﺷﻜﺎﻳﺖ ﺭﻳﺰﻯ ﻋﻠﻴﻪﺕ
ﺍﻯ ،ﻋﻠﻰﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺳﻴﺰﺩﻩ ﺗﻦ ،ﻭﺧﻴﻢ
ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻰ ﻳﻜﻬﻮﻳﻰ:
ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺒﺮﺩﺍﺭﻯ
ﺁﻭﻳﻮ ﻭ
ﻛﻢﺑﺎﺯﺩﻳﺪﺗﺮﻳﻦ
ﺷﻜﺴﺖ
ﻣﻰ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﻢ
ﺧﻮﺏ ﻛﻨﻢ!
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺣﻴﻔﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺖﻭﺳﺎﺯ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ ﺩﺭ
ﺟﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﭼﻄﻮﺭ
ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﮔﻴﺸﻪ ،ﺍﺻﻼ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ ﻻﻳﻮ ﺍﻳﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ
ﻛﺮﺩ.
ﻻﻳﻮ
ﺷﺨﺺ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻰ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﻻﻳﻮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﺎﻧﻪ
ﻋﺎﺷﻖ ﻧﻮﺭ ﻧﺪﻳﺪﻩﺍﺕ
ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﻯ ﺧﻮﺩ
ﻓﻴﻠﻢ ﻣﻰﮔﻴﺮﻩ!
USA
ﺻﻨﻢ ﻳﺎﻭﺭﻯ

ﺷﺎد ﺷﺎد

ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﻣﻦ
ﻫﻤﻴﺸﮕﻰ ﺑﺎﺩ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺎﺷﻢ ﺯﻏﻢ
ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﭼﻨﻴﻦ
ﺑﺮ ﮔﻮﺷﻰ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺩﺍﻏﺎﻥ ﭘﺪﺭ ﻣﻰﺧﻨﺪﻡ
ﺷﺎﺩ،
ﺷﺎﺩﻯﺍﻡ ﺩﺍﺩ ﭼﻨﻴﻦ
ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪﻧﻴﺎ

اﺣﻮاﻻت ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ

ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ
ﻣﺮﺍ ﺩﺭﻭﻳﺶﺗﺮ ﻛﺮﺩ
ﻭ ﻧﻴﺶ ﻓﻘﺮ
ﻣﻦ ﺭﺍ ﻧﻴﺶﺗﺮ ﻛﺮﺩ
ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺰﻝ
ﺑﺮﺍﻳﻢ ﻗﺒﺮ ﻭ ﺍﻟﻜﻞ
ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺒﺮ
ﻣﻦ ﺭﺍ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮﺩ
ﻫﺎﺟﺮ ﺟﺎﻥﻧﺜﺎﺭ

ﻻف در ﻏﺮﯾﺒﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻰ ،ﻛﺸﺘﻰ
ﺟﻨﮕﻴﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺗﻮﺧﺎﻟﻰ ﺍﮔﺮ ﻛﺮﺩﻩ
ﺳﺖ ،ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﺳﺖ
ﻫﻰ
ﻻﻑ ﺩﺭ ﻏﺮﺑﺖ ﻧﺰﻥ،
ﭘﻴﻐﺎﻡ ﻫﻢ ﻧﻔﺮﺳﺖ
ﭼﻮﻥ ﭘﺎﺳﺦ
»ﻗﺎﺻﺪ« ﻓﻘﻂ »ﻧﻮﺭ
ﻋﻠﻰ ﻧﻮﺭ« ﺍﺳﺖ
ﺯﻫﺮﺍ ﻓﺮﻗﺎﻧﻰ

ﺗﮫﺪﯾﺪ ﺗﺮاﻣﭗ

ﻭﻗﺘﻰ
ﻛﻪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺮﺩﻩ
ﺍﻯ ﺟﻨﮓ ﻫﻮﺱ
ﻳﻚ ﺑﺎﺭ ﻋﻤﻴﻘﺎ
ﺑﻜﺶ ﺍﺯ ﺳﻴﻨﻪ ﻧﻔﺲ
ﺗﺎ ﺿﺮﺑﻪ
ﻣﻐﺰﻯ ﻣﻼﻳﻢ ﻧﺸﻮﻯ
ﺑﺮ ﻳﺎﺩ ﺑﻴﺎﻭﺭ ﻏﻢ
ﺻﺤﺮﺍﻯ ﻃﺒﺲ

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻗﺎﺋﻤﻰ

ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ
ﻣﺮﺩﻡ ﻋﺰﻳﺰ ﻣﻰ
ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺭﺳﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺩﻗﺎﻳﻘﻰ
ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ
ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺪﻥ ﺑﻪ
ﺭﺩﻩ ﻭ ﺁﺑﺎﺩﺍﻧﻰ ﻣﺤﻠﻪ
ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺰﺭگ
ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ
ﺗﭙﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ
ﺑﺎﻻ ﺑﻪ
ﺻﻮﺭﺕ ﻭﻳﺪﺋﻮﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ
 ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗﺎﻯﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 +ﺧﻮﺍﻫﺶ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
ﺑﻪ
ﻣﻰ
ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
 ﻧﻪ! ﻣﻨﻈﻮﺭﻡ ﻛﻨﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺷﻨﺎﺱ ،ﺷﺐ
ﺍﻭﻟﻴﻦ
ﺍﻳﻨﻪ ﻛﻪ
ﺍﻓﻄﺎﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ،ﮔﻠﻤﺮﺍﺩ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ
 +ﻣﻦ ﻣﻰﺧﻮﺍﻡ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻗﺮﺑﺎﻥ،
ﺩﻳﻮﺍﺭﻣﺎﻥ ،ﺍﺯ ﻓﺮﻁ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ
ﭘﺮﺧﻮﺭﻯ ،ﺭﺍﻫﻰ
ﻛﻨﻢ ﻭﻟﻰ ﻧﻤﻴﺸﻪ.
 ﭼﺮﺍﺍﻳﺸﺎﻥ ﻛﻪ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪ.
 +ﻗﺮﺑﺎﻥ ﻣﺸﻜﻞ ﭼﻴﻪ؟
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﻝﺩﺭﺩ
ﻭ ﺗﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ،ﺷﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ
ﻛﻠﻨﮓ ﻧﺪﺍﺭﻡ.
ﺩﺍﺩ ﻭ ﻫﻮﺍﺭ ﻛﺸﻴﺪﻩ
 ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺸﺪﺕ
ﻛﻠﻨﮕﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﺯ
ﺍﺳﻢ ﻫﻤﺴﺮﺵ ﮔﻠﻨﺴﺎ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﻰ ﺫﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ،
ﺭﺍﻩ ﺩﻭﺭ ،ﻳﻪ ﻋﻠﻰ
ﺯﺩ.
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﻰﺷﻪ.
ﺍﻭ ﺭﻭﻯ ﺗﺨﺖ
ﺑﺮﻛﺖﺍﷲ ﺑﮕﻴﺪ
ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ
+ﻛﻠﻨﮓ
ﮔﻔﺖ:
ﺭﻭ ﺑﺘﻮﻧﻢ ﭼﺸﻢ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﭘﻮﺷﻰ ﻛﻨﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﺑﺎﻥ
ﻣﺎﺩﺭ
 ﺁﻗﺎ! ﺭﻭﺑﺎﻥﻧﻤﻰﺗﻮﻧﻢ ﺑﮕﺬﺭﻡ.
ﺑﭽﻪﻫﺎ)ﮔﻠﻨﺴﺎ(
ﺭﻭ ﻛﺠﺎ ﺑﺒﻨﺪﻳﻢ؟
 +ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺁﺑﺮﻭﻣﻮﻥ ﻧﻤﻴﺸﻪ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭﻯ
ﻧﺪﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﺑﻮ ﻭ ﺩﺳﺘﭙﺨﺖ ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺗﻮ
ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮﻩ؟
ﺑﺮﻧﮕﻰ
ﺩﻳﺸﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﻓﻄﺎﺭ
ﺭﻭﺑﺎﻥ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮﻩ.
ﻭ ﭼﺎﻯ
ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ .ﺍﺯ
 ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻛﺮﺩﻥ .ﺗﺎﺯﻩ ﺭﻭﺑﺎﻧﺸﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﺪﻳﺪﻯ ﺗﻮ ﻧﺮﻭژ ﺑﺎﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺩﻳﺲ ﭘﻠﻮ ﻭ ﺁﺵ ﻭ ﺷﻠﻪ ﺷﺮﺑﺖ ﻭ ﺩﻣﻨﻮﺵ
ﺯﺭﺩ،
ﺟﺪﻳﺪﺍ ﺑﻮﺩ.
ﻫﻤﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﺒﻴﻪ
ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﻧﺎﺧﻨﻜﻰ ﺑﺰﻧﻢ.
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪﻡ ﺑﻪ
ﻟﻨﮓ ﺣﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩ؟
+
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ
ﺁﺭﻩ! ﺩﻳﺪﻯ ﭼﻘﺪﺭ
ﻭ ﮔﻔﺖ :ﮔﻠﻨﺴﺎ ،ﻣﻴﻜﺮﻭﻓﻦ
ﺑﺎﻛﻼﺱ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ
ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﻯ ﺩﻫﺎﻥ
ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻰﻫﺎ ﻫﻤﻪ
ﻧﺎﻳﺲ ﻭ ﺑﺎﻛﻼﺳﻪ!
ﺗﻘﺼﻴﺮ
ﺷﻜﻢ
ﭼﻴﺰﺷﻮﻥ
ﺷﻠﻰ
ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺑﻮﺩ
ﺳﺤﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﻯ ،ﻭﻟﻰ ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺳﺖ .ﭼﻘﺪﺭ
 ﻧﮕﺮﺍﻥ ﻧﺒﺎﺷﻴﺪ.ﮔﻔﺘﻢ ﮔﻠﻤﺮﺍﺩ! ﺗﺎ
ﺍﻻﻥ ﻣﻴﮕﻢ ﺍﻛﺒﺮ
+
ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺪﻫﻜﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩ!
ﭘﺲ ﻣﻦ ﺑﺮﻡ ﻳﻪ ﭼﺮﺕ ﺑﺰﻧﻢ ﻫﺮ ﺣﻤﻮﻣﻰ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﺑﻴﺎﺭﻩ.
ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩ
ﻭﻗﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﮔﺮﻡ،
ﺗﻮﺩﻩﺍﻯ ﺑﻪ ﻭﺯﻥ
ﺷﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭﻡ ﻛﻦ.
 7ﻛﻴﻠﻮ ﻭ 800
ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻧﺪ .ﺣﺎﻝ ﻓﻌﻠﻰ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ.
ﻭﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ

ﮐﻢ ﺑﺨﻮر ﮐﻪ

ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩﻃﺎﻫﺮﻯ

صفحه 2

ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻃﻨﺰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ

ﻣﺮد آن ﺑﻮد ﮐﻪ ...

ﮔﺮﺑﻪ ﺷﺎﺧﺖ ﻧﺰﻧﻪ!

ﻳﺎﺳﺮ ﭘﻨﺎﻫﻰﻓﻜﻮﺭ

ﺗﻌﻄﯿﻼت ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ

ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻓﺮﺍﺯﻯ

مدیرعامل ستاد دیه خبر داد

ﻃﻨﺰ

ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻈﺮﻯ

وﻟﯽ ﻣﻦ

ﺣﺮفھﺎ
ﻣﺴﺨﺮه ﻣﯽﮐﻨﻦ،

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 11
ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ 1399
ﻭﻃﻦﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 2915

ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻴﻢ ﺯ ﺑﻴﻢ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﻣﺴﺘﻮﺭ ﺯ
ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺭﺟﻴﻢ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ
ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ
ﻳﻚ ﻫﻴﭻ ،ﺟﻠﻮ
ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺗﻴﻢ ﻛﺮﻭﻧﺎ
ﻫﺎﺟﺮ ﺟﺎﻥﻧﺜﺎﺭ

ﺳﺮﺩﺑﻴﺮ:
ﺍﻣﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ
ﺷﻌﺮ :ﺯﻫﺮﺍ ﻓﺮﻗﺎﻧﻰ
ﺩﺑﻴﺮ
ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﺎﺭﺗﻮﻥ:
ﻣﻬﺪﻯ ﻧﻈﺮﻯ
ﺩﺑﻴﺮ ﻓﻨﻰ:
ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﻃﺎﻫﺮﻯ

ﺭﺍﻩﻫﺎﻯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻰ
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎﻯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﺑﺎ ﻧ
ﺸﺎﻧﻰ tanzym_irﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﻴﺪ!
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تیترهای امروز
کارشناسان صنایع فضایی دنیا از پیشرفتهای
صنایع فضایی ایران اظهار حیرت میکنند

شگفتانه نور!
صفحه 2

«وطن امروز» از ابعاد مختلف آزادسازی سهام عدالت
گزارش میدهد

برسد به دست
مستحق
بررسی یک تصمیم خوب
در روزهای بد کرونایی
صفحه 3

معاون شهردار تهران :طرح ترافیک از شنبه
اجرایی میشود

طرح روی طرح!
روند ثابت آمار مرگومیر و مبتالیان
صفحه 4

نگاهی به تولیدات نمایشی و فیلمهای سینمایی
در جهان اسالم که با مضامین مربوط به اشغالگری
رژیم صهیونیستی ساخته شدهاند

اسرائیلیات
سینمایی

فرمانده نیروی دریایی سپاه
از دستور رهبر انقالب برای مسکونیشدن
جزایر ایرانی خلیجفارس خبر داد

خانه ما
خلیج فارس
دریادار تنگسیری :جزایر خلیجفارس را
با ایجاد زیرساختهای مسکونی
برای سکونت مردم آماده میکنیم
صفحه 2

صفحه 8

با مرگ  59284نفر ،تلفات کرونا در آمریکا از تعداد
نظامیان کشتهشده آنها در جنگ ویتنام فراتر رفت

بدتر از ویتنام

براساس تازهترین آمار ارائه شده
 30درصد شرکتهای آلمانی طی  3ماه آینده
ورشکست خواهند شد
صفحه 7

شناسنامهدار کردن کاالها راهی برای جهش تولید

فرهنگ علیه استبداد

شیوههای مبارزاتی فرهنگیان علیه رژیم پهلوی

[ میثم مهرپور ]

پدیده قاچاق به دلیل مرزهای
نگاه
طوالنی ایران با س��ایر کشورها
و البته نبود قوانین بازدارنده در کشورمان ،مانع بسیار
مهم��ی در رونق تولید ملی به ش��مار میرود .اگر چه
بهواسطه ذات و ماهیت قاچاق نمیتوان رقم دقیقی از
میزان قاچاق کاال به کشور ذکر کرد اما آمارهای رسمی
و غیررسمی که در سالهای گذشته از سوی مسؤوالن
و رس��انهها اعالم شده است نشانگر ارقامی بین  ۱۰تا
 ۲۲میلیارد دالر قاچاق کاال در سال است به طوری که
برآوردها از میزان قاچاق کاال به کشور در سال گذشته
حکایت از رقمی بین  ۱۳۸تا  ۶۰۰هزار میلیارد تومان
( ۱۰تا  40میلیارد دالر) دارد؛ ارقامی عجیب و قابل تامل!
نکته قابل توجه و البته نگرانکننده در قاچاق کاال
به کشور این است که تقریبا تمام کاالهای قاچاقشده
به کشور کاالهای مصرفی و قابل تولید در کشور بوده
و عموما ساخت و تولید آنها نیازمند تکنولوژی خاصی
نیس��ت .اما در نتیجه قاچاق این حجم کاال به کشور
نهتنها مقدار قابل توجهی ارز از کش��ور خارج میشود
بلکه با ورود این کاالها به داخل کشور ،تولیدکنندگان
داخلی با عدم تقاضا مواجه شده و رفتهرفته از میدان
تولید خارج میشوند که نمونههای آن به وفور بویژه در
صنایعی مانند منسوجات و پوشاک ،کیف و کفش ،لوازم
خانگی و ...قابل مشاهده است.
طبیعی اس��ت تولید کاالهایی مانند کیف و کفش
و پوشاک و ...نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و تولید
آن از صفر تا صد در داخل کشور انجام میشود .برای
مث��ال با توجه به بازار  ۸۰میلیون نفری داخل ایران و
فرض اینکه هر نفر در هر  4سال به یک جفت کفش
جدید نیاز داش��ته باش��د (از آنجا که همه افراد در هر
رده سنی از کودکان تا افراد کهنسال نیاز به استفاده از
کفش دارند) کشور ایران در بدبینانهترین حالت ساالنه
به تولید چیزی ح��دود  ۲۰میلیون جفت کفش نیاز
دارد .این در حالی است که طبق آمار واحدهای صنفی
صنعت کفش ،ایرانیها س��االنه بیش از  ۲۲۷میلیون
جفت کفش خریداری میکنند .با بررسی همین یک
مورد کامال مشخص است که عدم ورود هیچ کفشی به
داخل کشور چه قانونی و چه از طریق قاچاق میتواند
عالوه بر جلوگیری از خروج ارز از کشور ،هزاران شغل
جدید ایجاد کند؛ موضوعی که تقریبا در تمام کاالهای
قاچاق به کشور صادق است.
پدیده قاچاق کاال عالوه بر ضربه به اقتصاد ملی به
کاهش قدرت و اعتبار دولت نیز انجامیده است .چندی
پیش «همتی» رئیسکل بانک مرکزی با گالیه از وجود
قاچاق کاال به کش��ور گفته بود« :در مذاکره با برخی
مقامات کرهای به آنها گفتم اگر پول نفتمان را ندهید
ما نیز اجازه ورود محصوالت کرهای به ایران را نخواهیم

داد .بهرغ��م وجود بازار بزرگ این محصوالت در ایران
احساس کردم مسؤوالن کرهای چندان نگران نشدند.
دلیل آن نی��ز ورود کاالهای کرهای از طریق قاچاق و
غیرقانونی به کشور است» .این موضوع منتج به نوعی
کاهش اقتدار دولت در مقابله با ش��رکای تجاری ایران
میشود به طوری که آنها حتی بدون اجازه دولت ایران
نیز قادر به فروش کاالهای خود در داخل ایران هستند.
مقابل��ه با قاچاق امری ضروری در راس��تای تحقق
شعار جهش تولید اس��ت .باید به یاد داشت موفقیت
در افزایش تولید ،صرفا با اتمام کار تولید در کارخانه به
فرجام نمیرسد ،بلکه تحقق رشد تولید و ایجاد جهش
در آن نیازمند ایجاد بازارهایی مناس��ب برای عرضه و
فروش کاالهای تولیدشده است.
از طرفی ورود کاالی قاچاق به کشور زمانی به اقتصاد
ملی ضربه میزند که کاالهای واردش��ده به کشور به
دس��ت مصرفکننده نهایی برسد .در واقع صرف ورود
کاالی قاچاق به کش��ور بدون مصرف آن هیچ خطری
برای اقتصاد ایران نخواهد داشت ،البته این گزاره به این
معنا نیست که بر این اساس نیازی به کنترل مرزها یا
اصالح قوانین گمرکات کشور وجود ندارد بلکه حراست
از مرزها تمام راهحل مقابله با قاچاق کاال نیست -که اگر
بود امروز نباید شاهد این حجم از قاچاق کاال به کشور
بودیم -اگر قرار باش��د شعار جهش تولید محقق شود
بدون شک یکی از اقدامات در مرحله پساتولید و تحقق
زنجیره تامین ،مبارزه جدی با قاچاق کاالست .در این
روش مقابله با قاچاق صرفا نباید به کنترل ورود کاال به
کشور محدود شود بلکه حتی بعد از ورود کاال به کشور
نیز خرید ،فروش و نگهداری کاالهای قاچاق باید اقدامی
مجرمانه تلقی شود .تنها راهکار تحقق این موضوع نیز
شناسنامهدار کردن تمام کاالهای موجود در بازار اعم از
تولید داخل یا وارداتی است تا کاالی قانونی با کاالی
غیرقانونی در بازار کامال قابل تمییز باشد .نمونه این اقدام
در دولت دهم تحت عنوان طرح «شبنم» طراحی و اجرا
شد که متاسفانه در دولت یازدهم به دلیل وجود ایرادات
و نواقص ای��ن طرح ،به جای اصالح و تقویت آن ،کل
طرح ملغی ش��ده و هنوز نیز جایگزینی برای آن ارائه
نشده است .شناس��نامهدار نبودن کاالهای موجود در
بازار موجب شده بسیاری از این کاالها از منسوجات و
وسایل خانگی تا وسایل ریز و درشت مصرفی موجود در
بازار که حتی در فروشگاههای رسمی و معتبر به فروش
میرسند از طریق غیرقانونی و قاچاق وارد کشور شده اما
هیچ عالمت یا نشانهای که نشاندهنده قاچاق بودن این
کاالها باشد وجود ندارد؛ موضوعی که مقابله با قاچاق را
صرفا به مرزها و عدم ورود کاال به کشور محدود میکند،
در حالی که مبارزه با قاچاق کاال بعد از ورود آن کاال به
داخل کشور نیز باید تداوم داشته باشد.
در شبکههای اجتماعی

پیامک خوانندگان
10002231
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مهدی رمضانی :با آغاز مبارزه
یادداشت
علنی علیه رژیم محمدرضاشاه،
معلمان نیز همچون دیگر اقش��ار جامعه به خاطر دارا
بودن اندیشه سیاسی و باورهای اعتقادی ،نقش ویژهای
در فرآین��د نهضت و انتقال پیام انقالب ایفا کردند .آنها
ی بیداری جامعه بودند ،به ش��یوههای مختلف
که مناد 
در مسیر مبارزه سهیم شدند .این قشر ضمن حضور در
تظاهرات و راهپیماییهای ضد رژیم ،با اعتصابات عمومی
اعتراض خود را علیه سلطه پهلوی به نمایش میگذاشتند؛
فرهنگیان که الگوهایی چون استاد شهید مطهری و دکتر
شریعتی داشتند ،به خاطر ارتباط بیواسطه با نوجوانان
مستعد ،با روشنگری ،کالس درس را به محیطی برای
پرورش مبارزان آینده بدل کردند.
 -1روشنگری در کالس درس

معلمان به دلیل ارتباط مستقیم و بیواسطه با قشر
نوجوان -که به اقتضای سنشان بسیار مستعد نیز بودند-
میتوانستند بیشترین تأثیر را روی آنها بگذارند .کالس
درس نی��ز از آن جهت که کمتر تحت کنترل مأموران
امنیتی رژیم بود ،محلی مناسب برای روشنگری به حساب
میآمد و معلمان انقالبی قادر بودند سکوی تدریس را به
منبری فعال و پرخروش تبدیل کنند.
«فریدون سیامکنژاد» یکی از همین معلمان بود که به
تعبیر خودش «اولین فرصت برای مبارزه با رژیم» را سر
کالس درس به دست آورد .او که در دبیرستان مروی ،انشا
تدریس میکرد ،میگوید ...« :سال دوم دانشکده بودم که
برای من تدریس گذاشتند و قرار شد در دبیرستان مروی
تدریس کنم .اولین فرصت برای مبارزه با رژیم در همین
دبیرستان پیش آمد ...درس انشا یک ویژگی داشت که
چون کتاب خاصی هم برایش تعریف نشده بود به معلم
آزادی عمل میداد و مجبور نبود طبق چارچوب خاصی
تدریس کند .من از فرصت استفاده کرده و برای روشن
کردن دانشآموزان ،مطالبی راجع به حکومت ،برخوردها و
مسائلی که مربوط به رژیم شاه بود بیان کردم».
معلم��ان انقالبی در س��ایر مدارس نیز این ش��یوه
روشنگری را پیش میگرفتند؛ مثال در مدرسه رفاه که
از همان بدو تأس��یس به مرکز مبارزه بدل شد ،معلمها
که به تعبیر مرحوم خانم بهجتافراز «دارای افکار مترقی
و انقالبی بودند ...در کالس درس و در کنار درسهایی
مانند علوم ،فیزیک ،شیمی و ریاضی ،مسائل سیاسی را
هم به دانشآموزان آموزش میدادند».
البته طبیعی بود گاهی برخی معلمان با گس��ترش
فعالیتهای مبارزاتی خود س��ر کالس درس ،سوءظن
مأم��وران امنیت��ی رژیم یا جاسوس��ان را برانگیزند .در
محیطی چون مدرسه با صدها دانشآموز و دهها معلم
و مستخدم ،گاه احتمال برمال شدن فعالیتهای پنهان
معلمان انقالبی نیز وجود داشت؛ مانند نمونهای که برای
فریدون سیامکنژاد پیش آمد .او به یاد میآورد در یکی
از جلس��ات تدریس وقتی در حال بیان مسائل انتقادی
علیه رژیم برای دانشآموزان بود ،ناگهان «در کالس را
زدند .در را باز کردم و دیدم ناظم مدرسه است .معروف
بود که این ناظم خبرچین س��اواک است .به من گفت:
اگر میخواهی اینجا درس بدهی باید مواظب باش��ی از

این حرفها نزنی .گفتم :کدام حرفها؟ مگر شما پشت
در گوش ایستاده بودید؟! گفت :به هر حال خودت بهتر
میدانی ...خالصه! مرا تهدید کرد که اگر به این حرفها
ادامه دهم اخراجم میکند .من هم به کالس رفتم و مسأله
را با بچهها -البته به صورت سربسته -در میان گذاشتم و
دیگر برای تدریس به آن مدرسه نرفتم».
 -2مبارزات فرهنگی

یکی دیگر از شیوههای مبارزاتی معلمان با رژیم پهلوی
«مبارزه فرهنگی» بود .آنها در مدارس برای ترسیم شرایط
روز برای دانشآموزان از راههای فرهنگی مثل برگزاری
نمایش ،شعرخوانی ،نمایشنامهخوانی ،داستان و ...بهره
میبردند .این اقدام  2ویژگی و مزیت بسیار مهم داشت؛
اول اینکه به خاطر جذابیت آن ،برای دانشآموزان قابل
فهمتر بود و دوم معلمان در پوشش این قبیل کارهای
فرهنگی میتوانس��تند یک مبارزه پنهان با رژیم ش��اه
داشته باشند.
طاهره س��جادی(غیوران) از فعاالن مدرسه رفاه در
دوران استبداد پهلوی در این رابطه میگوید« :در مدرسه
رفاه فیلمهای خوبی برای بچهها و خانوادهها به نمایش
میگذاشتند .آن زمان اکثر خانوادههای مذهبی از جمله
ما به علت برنامههای مبتذل و ضداخالقی از تلویزیون
استفاده نمیکردیم و از رادیو هم فقط اخبار آن را گوش
میکردیم .این بود که خانوادهها از این برنامههای تربیتی
خوب استقبال میکردند».
بر اس��اس خاطرات خانم بهجتاف��راز که مدتی در
مدرسه رفاه تدریس میکرد ،معلمان این مدرسه عالوه
بر برنامههای آموزش��ی ،برنامهه��ای متفرقه فرهنگی
دیگری هم ترتیب میدادند و از فرصت ش��بهای قدر
و مناس��بتهای مذهبی هم کمال بهره را میبردند .به
گفته او ،س��رودهای انقالبی که در صف خوانده میشد
هم بخشی از مبارزات فرهنگی معلمان آن مدرسه بود.
مبارزات فرهنگی معلمان در س��الهای منتهی به
پیروزی انقالب اس�لامی ،پررنگتر ش��د .مثال در یک
نمونه ،فرهنگیان گنبدکاووس ضمن اختصاص بخشی
از حقوق خود برای کمک به بازماندگان شهدای انقالب،
یکی از مدارس آنجا را نیز به نام «مدرسه شهدا» نامگذاری
کردند .یا در موردی دیگر ،شهربانی نیشابور آذر  57خبر
داد« :طبق اطالع رسیده معلمان مخالف که فعالیتهای
ضددولتی دارند در این شهرس��تان تصمیم دارند تمام
اس��امی و عناوین خاندان پهلوی را که در س��طح همه
مدارس نیشابور است عوض کنند .منجمله دبستانهای
پهلوی و رضاش��اه را به نام [امام] خمینی و ش��ریعتی
نامگذاری کنند» .معلمها با ذوق فراوان که با جرأت بسیار
عجین ش��ده بود ،اقدامات دیگری نیز ترتیب میدادند؛
مثال در اوج خفقان شاهنشاهی ،از دیوار کالس ،تصاویر
محمدرضاشاه را پایین میآوردند .این حرکت نمادین بر
دانشآموزان هم تاثیر میگذاشت و به جسارت آنها که
ش��اهد به زیر کشیدن قاب عکس شاه بودند ،میافزود.
مرحوم خانمافراز در این رابطه خاطرهای خواندنی دارد .او
میگوید :یادم میآید یکبار از اداره آموزشوپرورش بازرس
به مدرس��ه رفاه آمده بود و سر کالس رفته و دیده بود
عکس شاه در کالس نصب نشده است .از مدیر مدرسه

پرسیده بود :چرا عکس شاه در مدرسه شما نیست؟ یکی
از ش��اگردان پیشدستی کرده بود که« :آقا اجازه! برای
اینکه اعلیحضرت نامحرم هس��تند و ما دوست نداریم
چشممان به روی نامحرم باز شود!».
 -3تهیه و توزیع اعالمیههای انقالبی

مشارکت در تهیه و تنظیم بیانیههای ضدرژیم و یا
توزیع اعالمیههای انقالبی از دیگر شیوههای مبارزاتی
معلماندردوراننهضتاسالمیمحسوبمیشد.معلمان
از جمله اقش��اری بودند که نقش بسزایی در تشریح و
گسترش پیامهای حضرت امام خمینی در بین نوجوانان
و جوانان داشتند .آنها با تالش و مجاهدت بسیار ،آخرین
رهنمودهای امام را به گوش مشتاقان بویژه نسل جوان
میرساندند .توزیع مخفیانه عکسها ،پوسترها ،نوارهای
کاست و رسالههای امام خمینی اغلب در محیط مدارس
توسط این قشر انجام میشد.
در دوره تبعید امام خمینی در عراق و سپس فرانسه،
فرهنگیان به عنوان یکی از اقشار مبارز جامعه ،شبکهای
تشکیل داده بودند و با کمک دانشآموزان مورد اعتماد
خود ،پیامها و اعالمیههای امام را در سطح شهر توزیع
میکردند .این نکته نیز ش��ایان توجه است که چهبسا
آموزگارانی که به جرم توزیع اعالمیه یا نوارهای سخنرانی
امام خمینی از ادامه فعالیت در مدرس��ه منع ش��ده یا
بازداش��ت ،شکنجه و شهید میش��دند و یا مدتهای
مدیدی را در حبس میگذراندند .در این شرایط زندان
را به کالس درسی برای تربیت زندانیان و مهمتر از آن
مقابله با آموزههای انحرافی جریانهای چپ تبدیلکردند.
معلمان عالوه بر ایفای نقش در توزیع اعالمیههای امام،
خود نیز در مناسبتهای مختلف اقدام به صدور بیانیه و
اعالمیه مینمودند .مثال 26دیماه 57همزمان با فرار شاه
از کشور ،جامعه فرهنگیان قم با صدور اعالمیهای از اقشار
مردم درخواست کرد در تظاهرات علیه دولت غیرقانونی
شاپور بختیار حضور به هم رسانند .جامعه معلمان هم
در اطالعیهای از همه معلمان خواست تا وصول پیروزی
نهایی به مبارزه خود ادامه دهند.
 -4اعتصاب

این ش��یوه در س��الهای منتهی به پیروزی انقالب
اس�لامی از جمله مهمترین حربههایی بود که رژیم را
فلج کرد .طی سالهای بعد و بویژه از سال  57اعتصاب
معلمان بیشتر رنگ و بوی ضدیت با شخص اول مملکت
و همراهی با نهضت اسالمی گرفت و اغلب سیاسی بود تا
صنفی .بعد از تاکید حضرت امام خمینی در پیام مورخ
 23شهریور مبنی بر لزوم ادامه اعتصابها ،معلمان نیز
همگام با اقش��ار دیگر جامعه دست به اعتصاب زدند .از
همین سال جامعه معلمان ایران دوباره تحرکات سیاسی
خود را شروع کرد و با برپایی اعتصابات در سراسر کشور
به فعالیت پرداخت.
 -5شرکت در تظاهرات

معلمان آگاه
اس��ناد و شواهد موجود داللت دارد که
ِ
با حضور در تظاهرات ضدپهلوی به طور علنی به مبارزه
با رژیم شاهنش��اهی میپرداختند .حضور این قشر در
تظاهرات از مهر  57پررنگتر شد.
همچنی��ن چنانک��ه از اس��ناد برمیآی��د ،معلمان،

دانشآم��وزان را نیز ب��ه حضور در تظاهرات ضدش��اه
فرامیخواندند .حتی در بعضی روس��تاها ،این قش��ر به
دلیل ارتباط با مردم ،در تحریک عمومی نیز موثر بودند.
در همین رابطه گزارشگر ساواک در  18مهر  57اطالع
میدهد« :خبر واصله حاکی است کلیه دانشآموزان که
در تظاهرات شرکت مینمایند بر اثر تلقینات دبیران و
آموزگاران میباشد».
در سند دیگری با اشاره به نقش معلمان آمده است:
«خبر واصله حاکی است یکی از عوامل اخالل نظم در
کشور برخی از فرهنگیان مملکت بودهاند .آنان با عنوان
مطالب تحریکآمیز در کالسه��ای درس اذهان پاک
دانشآموزان را مشوش و جوانان و نوجوانان تحریکشده
را به منظور انجام تظاهرات ...به خیابانها روانه میکنند»...
این نکته بسیار مهم نیز قابل ذکر است که افزایش
حضور دانشآم��وزان در تظاهرات و اعتراضات مردمی،
بس��تر الزم برای توجه و ش��رکت خانوادههای آنان در
جریان مبارزه را نیز مهیا میکرد .بدین ترتیب به همت
معلمان انقالبی ،مدارس کشور به کانون مبارزه تبدیل شد،
بهگونهای که مامور آمریکایی ،دیماه  57شرایط مدارس
را اینگونه توصیف کرد« :وزارت آموزشوپرورش در حال
حاضر تحت فرمان مخالفان رژیم است و در تهران تمام
مدارس به حالت تعطیل درآمده است».
عالوه بر آنچه گفته شد ،معلمان با تشکیل گروههای
مبارز ،راهاندازی جلسات هفتگی ،ارتباط با مردم و ارائه
آموزشهای سیاسی به آنها و پیوند با روحانیون مبارز،
نقش مهمی در پیروزی انقالب اسالمی ایفا کردند .این
قشر به عنوان سردمدار خط مقدم مبارزه فرهنگی ،سهمي
اساسی در طرح و بیان شعارهای انقالبی داشت .آنان عالوه
ب��ر تزریق عصاره آگاهی و دانش به روح دانشآموزان و
نوجوانان ،نقش بیبدیلی در بیداری و تحرک این نسل
ایفا کردند .جامعه فرهنگیان همچنین با تقدیم خون خود
نهال انقالب را آبیاری کرد .اگر چه رقم دقیقی از شمار
معلمان شهید در تاریخ انقالب اسالمی وجود ندارد اما بر
مبنای یک آمار تقریبی 814،نفر از معلمان در راه پیروزی
انقالب اسالمی به شهادت رسیدهاند که در میان آنها نام
 17نفر از دبیران خانم هم دیده میشود.
همانطور که ذکر شد ،مجموعه اقدامات و مبارزات این
قشر با تمام اضالع و جوانب آن در سنگر مدرسه شکل
گرفت؛ فعاليتهايي که اساس آن فرهنگ و رویکردهای
فرهنگی بود و در راستای آرمانهای نهضت اسالمی وارد
سایر شقوق مختلف مبارزه شد و یک خیزش جامع را
ش��کل داد .معلمان از تاکتیک آموزش و فرصت حضور
در کالس برای روشنگری استفاده کردند و در عین حال
از حضور عملیاتی در صفوف مبارزه نیز غافل نشدند.
اهمیت و جایگاه رفیع و اثربخش حوزه آموزشوپرورش
که اساس آن معلمان عزیز هستند ،همچنان استمرار دارد
و هیچ ملتی به پیروزی نمیرسد و قدرتمند نمیشود
مگر اینکه آموزش و پرورشی قوی و پیشرو و معلمانی
متعهد و فاضل داش��ته باشد .این نقش را هیچ عاملی
نمیتواند کمرنگ یا حذف کند .آینده کشورها را نیروی
انسانی رقم میزند و نیروی انسانی را مدارس و معلمان
تربيت ميكنند.

