ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻛﻮﻫﻴﺎﻧﻰ

رهبر انقالب در واکنش به اهانت اخیر نسبت به ساحت پیامبر اسالم
خطاب به جوانان فرانسه پیام صادر کردند
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اقدام احمقانه مکرون
توهین به شعور فرانسویها

#ﺗ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻴﺎﻥ

ﻮرم

ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮ ﻧﻘﻄﻪ

ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮﻡ
ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﻛﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﻳﺪ ﺗﻮﺭﻡ
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ،
ﺩﺭ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﻛﺸﻮﺭ ،ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﺎﻟﻤﻰ ﺍﺯ ﻣﺎ
ﺑﺎﻗﻰ ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻪ
 3ﻧﻘﻄﻪﺩﺍﺭ ﻣﻰ
ﺭﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺯﻧﻨﺪ .ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪﻫﺎﻯ ﺗﻮﺭﻡ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﻘﺎﻁ ﺑﺪﻧﺸﺎﻥ ﺩﺭﺩ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﻰ
ﺁﻣﺎﺭ،
ﻣﻰﺷﻮﺩ:
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺭﻡﻫﺎﻯ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺣﺮﻑﻫﺎﻯ
 -1ﺍﺯ
ﺑﺎﺯﺍﺭ
ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ
ﻧﻤﻰﺧﻮﺭﺩ .ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
ﺧﺮﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﺧﺮﻭﺍﺭ
ﭼﻴﺰ ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ
ﺷﻮﺩ .ﺍﮔﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ
ﺍﻻ ﻧﻘﻄﻪ؛ ﺗﻮﺭﻡ
ﭼﻮﻥ ﻫﻤﻪ
ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﭼﻴﺰ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺰﺍﺭ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻮﺭﻡ
ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ
-2
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻭﺍﺣﺪ ﻛﻴﻠﻮ ﻧﻘﻄﻪ
ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ،ﺍﺯ ﺍﻋﻼﻡ
ﺍﻻﻥ ﻛﻪ ﻓﻜﺮ
ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﻣﻰﻛﻨﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ
ﺷﻮﺩ .ﭼﻮﻥ ﻫﺮ
ﺳﺎﻋﺘﻰ ﻫﻢ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺑﺎﻳﺪ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺩﺵ
ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺍﺯ
ﻳﻚ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻯ
ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ،ﺁﻣﺎﺭ
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ ،ﻋﻪ
ﺍﺵ ﻛﻨﻴﺪ .ﺍﺻﻼ
ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
ﺛﺎﻧﻴﻪﺍﻯﺍﺵ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﺍﻻﻥ ﻳﺎ ﺍﻻﻥ؟

ﭘﻴﻮﺳـﺖ:

ﻳﻚ ﻓﻘﺮﻩ ﻓﻘﻴﺮ ﺑﻪ
ﻣﻰﺧﻮﺭﺩ ﻳﺎ ﻧﻪ.

ویژهنامه طنز را هراه
را در شماره امروز بخوانید

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺬراﻧﺪﯾﺪ؟

ﺍﻳﻦ
ﺩ ﻧﻴﻢ ﺁﻑ ﮔﺎﺩ
ﺍﺯ
ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﺎﺥ ﺳﻔﻴﺪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻰ
ﻋﻨﻜﺒﻮﺕﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺎﻻ
ﭘﺎﻭﺭﭼﻴﻦ ﭘﺎﻭﺭﭼﻴﻦ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻰﺭﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﻦ ﻭ
ﻣﻰ
ﺷﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ
ﺟﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻧﺰﺩﻳﻚ
ﻳﻜﺪﻓﻌﻪ
ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﻴﻢ .ﺑﻪ  2ﻗﺪﻣﻰ
ﻣﻦ ﻣﻰ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﻳﻪ ﺳﻄﻞ ﺁﺏ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺭﺳﻴﺪﻳﻢ
ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺭﻓﻴﻌﻰ
ﺑﻪ
ﺧﻨﺪﻳﺪﻡ ﭼﻮﻥ ﺭﻧﮓ
ﺭﻭﻯﻣﺎﻥ ﭘﺎﺷﻴﺪ.
ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻗﻴﺎﻓﻪ ﻣﺸﻜﻰ ﺩﻭﺭ ﭼﺸﻤﻢ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻓﻮﺑﻴﺎﻯ ﺧﻴﺲﻭﺣﺸﺘﻨﺎﻙﺗﺮﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .ﺍﻣﺎ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻨﺪﺵﺁﻭﺭ
ﺍﺳﺖ .ﺍﻭ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ
ﺷﺪﻥ
ﻳﻜﺪﻓﻌﻪ
ﻧﮕﺬﺍﺷﺘﻢ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﺩﺍﺷﺖ ،ﻏﺮ ﻣﻰﺯﺩ
ﭼﺮﺍﻍﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭﺩﻣﺎﻏﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮﺩ.
ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﻭ ﻣﺎ
ﺟﻴﻢ
ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ
ﺭﺍ ﺑﻜﺸﺪ ﻭ ﻛﻠﻰ
ﺑﺸﺪﺕ ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ﻭ
ﺧﻮﻥ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ
ﻣﻦ ﺟﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺯﻣﺰﻣﻪ ﻣﻰﻛﺮﺩ ﻛﻰ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﻨﺪﻳﻢ .ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻟﺮﺯﻳﺪﻳﻢ ،ﭘﺪﺭﺑﺰﺭگ ﻟﻴﺎ
ﻣﻦ ﻣﻦ ،ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺳﻜﺘﻪ ﻛﺮﺩ.
ﻫﺎﻟﻮﻭﻳﻨﻰ
ﻗﺸﻨﮓﺗﺮﻩ
ﺩﺍﺩ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﻤﺖ ﻣﺎ ﺁﻣﺪ ﻭ ﻳﻚ
ﺁﺧﺮﺍﻯ ﺟﺸﻦ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ.
ﻛﻴﻚ ﺭﻭﺡ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻣﻼﻧﻴﺎ ﺟﻠﻮ
ﻫﺪﻳﻪ
ﺁﻣﺪ ﻭ ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﺧﻮﻧﻰ ﺑﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺻﺤﺒﺘﺶ ﮔﻔﺖ :ﻳﻚ ﻗﺼﻪ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺩﺭ
ﺩﺍﺩ .ﻣﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ
ﻧﺘﺮﺳﻴﺪ ﺍﻣﺎ ﻳﻚ
ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻰ ﺁﻫﻨﮓ
ﻟﺒﺎﺱ
ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺧﻮﻧﻰﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ ﻫﺎﻟﻮﻭﻳﻦ ﭘﺨﺶ ﻛﺮﻭﻧﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ.
ﻛﺮﺩ ﺷﺎﻥ ﻣﺎﻟﻴﺪﻳﻢ .ﺟﻴﻢ
ﺷﺪ .ﻣﺎ
ﻭ ﻣﺎ
ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻘﻴﻪ
ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﻧﻤﻰ
ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻧﮕﺎﻩ
ﻫﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﻰ ﺗﺮﺳﻴﺪﻳﻢ ﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺩﺳﺖ ﻣﺮﻯ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ
ﺩﺍﻧﺴﺘﻴﻢ ﺭﺍﺳﺖ
ﻣﻰ
ﻣﻦ
ﺩﺭ
ﺑﻪ
ﮔﻮﻳﺪ
ﻳﺎ
ﻫﻤﺮﺍﻩ
ﺧﻨﺪﻳﺪﻳﻢ.
 2ﺑﻄﺮﻯ
ﻻﻑ ﻣﻰﺯﻧﺪ.
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻗﺎﺷﻖﺯﻧﻰ
ﺧﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ
ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ
ﺭﺯﺍ ﻛﻪ
ﻣﻦ ﻛﻴﻜﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﻟﺒﺎﺱ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮ
ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻭ ﺧﻮﻥ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﺎﻟﻮﻭﻳﻦ
ﺗﻨﺒﻠﺶ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺍ ُﺯ ﺭﺍ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺯﺩﻡ .ﺍﻭ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﺣﻤﺘﻜﺶ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻯ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﭼﺮﺍ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ
ﻫﻢ ﻛﺪﻭ
ﻓﺮﻭ ﻛﺮﺩ.
ﺩﻣﺎﻏﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮﺩ .ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﺴﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ! ﺷﺐ ﺭﻭﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﻮﺩ؛ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﻗﺪﺭ
ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺍﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﻭﺣﺸﺖﺯﺩﻩ ﻧﺒﻮﺩﻡ.
ﺣﺎﻝ ﺩﺭ ﻋﻤﺮﻡ ﺍﻳﻦ
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﺮﺳﻨﺎﻙ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻮﺩ
ﺍﻧﺸﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯﻯ
ﻣﻦ ﺩﺭ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ

ﭘﻴﻮﺳــﺖ ﺍﺭﺳــﺎﻝ ﻣﻰ
ﺷــﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ

ﺁﻣﺎﺭﻫﺎﻯ ﻛﻴﻠﻮﻳﻰ

ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺵ

ﺗﻮرم ﺑﻪ

ادب از ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ؟

ﺍﻯ
ﻻﻳﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺤﺶ
ﻭ ﺣﺮﻑ ﺑﺪ؛ ﺗﻮ
ﺁﻥ
ﻛﺲ ﻛﻪ ﻣﺪﺍﻡ
ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺯﺩ؛ ﺗﻮ
ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻭ ﺗﻮﺋﻴﺖ ﺗﻮ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻓﻘﻂ
ﺑﻰ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺍﺩﺏ
ﻛﺸﻴﺪﻩﺍﻯ ﻫﻰ ﻗﺪ ﺗﻮ
ﺯﻫﺮﺍ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﻧﻴﺎ

ﺿﻤﻴﻤﻪ

▪

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

ﺍﻣﻴﺮﺣﺴﻦﻣﺤﻤﺪﭘﻮﺭ

ﺣﺪاﻗﻞ

ﻣﺆدب ﺑﺎش ﻣﺮد!

ﻣﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﺣﺎﻓﻆ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﺎ
ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ؟ ﺷﺎﻳﺪ ﻣﺎ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ؛ ﻣﺸﻜﻠﻰ ﺑﺎ ﺣﺎﻓﻆ
ﻭﻟﻰ
ﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎ
ﻛﻪ ﺷﻌﺮﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ
ﻛﺴﻰ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻰ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﺗﺎ ﻫﺮ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ »ﻫﺮﻛﺴﻰ ﺍﺯ ﻇﻦ ﺧﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﻣﻮﻟﻮﻯ ﻫﻢ
ﺷﺪ
ﺷﻌﺮﻫﺎﻳﺶ
ﻳﺎﺭ ﻣﻦ« ﺍﻳﻨﻘﺪﺭ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﻗﺒﻮﻝ ﻧﻜﻨﻴﺪ ،ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺣﻮﺍﻻﺕ ﻧﻴﺴﺖ .ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﺎ
ﺑﻴﺖ ﺣﻀﺮﺕ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ
ﻛﻪ
ﻫﺮﻛﻮ ﺑﻪ ﻓﻀﻞ
ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ »ﺩﺭ ﺍﺯﻝ
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﺭﺯﺍﻧﻰ ﺑﻮﺩ /ﺗﺎ
ﺍﺑﺪ ﺟﺎﻡ ﻣﺮﺍﺩﺵ

ﺩﺑﻴﺮ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻧﺜﺮ:
ﻓﻴﺮﻭﺯﻩ ﻛﻮﻫﻴﺎﻧﻰ
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!

دﻣﻮﮐﺘﺎزی

ﻃﺎﻫﺮﻩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻧﮋﺍﺩ

ﺍﻣﻴﻦ ﺷﻔﻴﻌﻰ

زﺑﺎن ﮐﻮدک ﻓﮫﻢ

ﺭﻭﺯﻯ
ﻛﻪ ﺁﻣﺪ ﭘﺴﺮﻡ ،ﮔﻔﺖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻠﻢ
ﭘﺪﺭ
ﺟﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰﻡ! ﭼﻪ
ﺑﻮﺩ ﻧﺮﺥ ﺗﻮﺭﻡ؟
ﮔﻔﺖ ﻭ
ﺑﺸﻜﺎﻓﺖ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻭ
ﻣﻐﺰ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪ ﻭ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺗﺎﻻﻣﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻢ
ﺧﺮﺩﻡ ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺘﻤﻢ
ﻳﻠﻠﻰ
ﺗﻠﻠﻰ ﻣﺨﭽﻪ ﺑﻪ
ﺍﻛﺴﻴﭙﻴﺘﺎﻝ ﻣﺨﻢ ،ﮔﻮﺷﻢ ﻃﻨﻦ ﺍﻧﺪﺍﺯ
ﺩﻭﺭ
ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﺮﻧﻢ!
ﺳﺮﻓﻪﺍﻯ
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻛﺮﺩﻡ ﻭ ﺷﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺣﻮﺍﺳﻢ
ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺍﺯ ﻣﺒﺤﺚ
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﻛﻮﺍﻧﺘﻮﻡ:

ﮔﻔﺘﻤﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﺮﺝ ﻭ
ﻋﺪﺩﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭼﻮ ﺑﺴﻨﺠﻰ
ﺩﺭﺻﺪ
ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺭﻡ!
ﺍﻧﺪﻛﻰ ﻛﻠﻪ
ﺑﺨﺎﺭﺍﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ
ﮔﻔﺖ ﭘﺪﺭ ﺟﺎﻥ!
ﭘﺎﺳﺨﻰﮔﻮﻯ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﺪ »ﻫﻤﻪ ﻓﻬﻢ«
ﻭ »ﺯﻳﺮ ﺩﻳﭙﻠﻢ«

#ﺗﻮرم
ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻴﺐ
ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﺩﻡ ﺷﭙﺶ ﺍﻧﺪﺭ
ﺷﺶ ﻭ ﺑﺶ ﺗﺎ
ﺳﺮ ﺗﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﺯ
ﺟﻴﺐ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ!
ﺧﻮﻧﻢ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺑﻪ
ﺟﻮﺵ ﻭ ﺯ ﺳﺮﻡ
ﺯﺩﻡ ﺍﻧﺪﺭ
ﺟﺴﺖ ﺧﺮﻭﺷﻰ
ﭘﺲ ﻛﻠﺶ! ﭼﻮ
ﺗﺒﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻴﺰﻡ

ﻛﻪ:
»ﭼﻪ ﮔﻮﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ
ﻭﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﺮﻭﺥ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﻭ
ﺍﺳﺖ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ؟«
ﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﻭ
ﺩﺳﺘﺶ ﺑﻪ ﻗﻔﺎ
ﺗﺎ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﻣﺎﻟﻪﻛﺸﺎﻥ ﺭﻓﺖ
ﻣﺤﻀﺮ »ﻧﻨﺠﻮﻥ«
ﺑﻜﻨﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﻠﻢ

*
ﺑﻌﺪ
ﺗﻔﺸﻴﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ
ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﻋﻘﻮﻟﻢ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ
ﺗﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺜﻴﻞ
ﻛﻨﺪ ﺧﻮﺏ ﺗﻔﻬﻢ

ﻧﺎﺻﺮ ﺟﻮﺍﺩﻯ

ﺑﯽاﻧﺼﺎف ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ!

#

ﻋﻤﻠ

ﮑﺮد

ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺩﺭ
ﺍﺳﺖ .ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻓﺰﻭﺩﻧﺪ :ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺗﻮﺭﻡ ﺣﺎﺻﻞ
ﺑﻰﺍﻧﺼﺎﻓﻰ
ﻣﻰﺩﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺍﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﺗﻮﺭﻡ ﺭﺍ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﻭﺣﺎﻧﻰ
ﻳﻚ
»ﻋﻤﻞ
ﭼﻴﺰﻯ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﻧﻜﺮﺩﻥ« ﺩﻭﻟﺖ
ﻧﺎﺩﺭﺳﺘﻰ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻰﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻋﺪﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻨﺪﻩ
ﺍﻯ
ﻫﻢ ﻗﻀﺎﻭﺕﻫﺎﻯ
ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺑﻨﺪﻩ
ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﻢ
ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﺭﺍ
ﺩﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ  9ﺳﺎﻝ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﺻﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ .ﺩﺭ
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺪﻩ
ﺩﺭﺳﺖ ﻛﻨﺪ .ﻭﻯ ﺩﺭ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻯ ﻧﺪﺍﺷﺘﻢ ﻛﻪ
ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺤﺮﺍﻥ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎﻥ
ﻛﺮﺩ :ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ .ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﻣﺎﻍ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭﻯ
ﻫﻢ ﺧﻮﺑﻪ!

ﺗﻮرم ،ﻣﺤ
روﺼﻮل ﻋﻤﻠﮑﺮد
دوﻟﺖ
ﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ
او ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه ا
#دوﻟﺖ

ﺻﺎﻣﺮﻩ ﺣﺒﻴﺒﻰ

ﻫﻤﺪﻡ ﺟﺎﻧﻰ ﺑﻮﺩ«
ﻫﻤﻴﻦ
ﻳﻚ ﺑﻴﺖ ﻛﺎﻓﻰ
ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﺩﻭﻟﺘﻰﻫﺎ
ﺍﻳﺠﺎﺩ
»ﺍﻭﻧﭽﻨﺎﻥ« ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ،ﺧﻴﺎﻝ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮﺍﻯ
ﻛﻪ
ﺑﺮﺯﻥ ﺍﺭﺯﺍﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﻮﻯ ﻭ
ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻫﻤﺪﻡ
ﺑﺮﺟﺎﻡ
ﺭﺍ ﺍﻣﻀﺎ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺗﺎ ﺗﻬﺶ ﻫﻢ ﺟﺎﻥ ﻛﺮﻯ ﺑﻮﺩ ﻭ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻟﺴﺎﻥﺍﻟﻐﻴﺐ ﭼﻴﺰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﺭﻓﺖ .ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﻰ ﻛﻪ
ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ
ﻓﺮﻗﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺣﺎﻻ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻪ
ﺑﺎﺯ ﻣﻰﮔﺮﺩﺩ؟ ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﭼﻪ ﺑﻮﺩﻩ .ﺁﺑﻰ
ﻛﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﻮﻯ
ﻓﻠﺬﺍ ﺍﺯ
ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﻟﺘﻤﺮﺩﺍﻥ
ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪﻳﻢ
ﺍﺩﺑﻰ ﺭﺍ ﺍﻟﮕﻮﻯ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﻨﺎﺳﺖ ﻣﺘﻮﻥ
ﺗﻚ
ﺟﻤﻠﻪﺍﻯ ﺭﺍ ﻗﺎﺏ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﺭﻭﻯ
ﭘﻴﺸﺎﻧﻰ ﺩﻭﻟﺖ،
ﺳﺎﺩﻩﺗﺮ ﻭ
ﺳﺮﺍﻍ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﻯ
ﺯﻭﺩﻓﻬﻢﺗﺮ ﺑﺮﻭﻧﺪ .ﻣﺜﻼ
ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻭﺳﺖ« .ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ »ﺍﺩﺏ ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﺯ
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ﺳﺎﻝ ﻭ ﺍﻧﺪﻯ ،ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻴﻠﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻣﻰﻛﺮﺩﻳﺪ،
ﺷﺎﻳﺪ ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻻﻥ ﺑﻮﺩ .ﺍﺻﻼ ﻫﻤﻪ
ﺍﺵ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺣﺎﻓﻆ
ﺷﻌﺮﻫﺎﻳﺶ!

ﺗﺮورﯾﺴﺖ از ﻧﮕﺎه ﺷﯿﺮده

ﺑﺎ
ﺯﻳﺮﻣﻴﺰﻯ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﺷﺎﮔﺮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻴﺴﺖ
ﺳﻮﺩﺍﻥ
ﺳﺎﺯﺷﻜﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ
ﺯﺷﺖ ﻭ ﺑﺪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺍﺯ ﻟﻴﺴﺖ
ﻭﺣﺸﺖ ﺗﺎﺯﮔﻰ ﺧﻂ
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﭼﻮﻥﻛﻪ
»ﺍﻡّ ﺗﺮﻭﺭ«
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩﺍﺩﻩ
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻛﻴﺴﺖ
ﺳﻮﺩﻩ ﺳﻼﻣﺖ

ﻣﺠﻌﻮﻝ ﺍﺯ ﻟﻐﺖ ﻓﺸﺎﺭ

ﻓﺮاری

#ﺗ

ﺍﻳﻦ ﮔﺮگ
ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﺗﻮﺭﻣﻰ ﻛﻪ ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺷﺪﻩ
ﻓﺮﺍﺭ
ﻛﺮﺩﻩ ﺻﺪ ﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ
ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺭﻡ ﺑﺎ ﺯﻭﺭ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻪ
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ

ﺳﻤﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ

ﺟﻠﺴﻪ

ﺷﺎﮔﺮد

ﺤﻤﯿﻞ

ﺑﺎﺯﺟﻮﻳﻰ ﻋﻠﻤﻰ

اول اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ

ﺳﺖ!

ﺭﺿﺎ ﻋﻴﻮﺿﻰ

دﯾﮕﻪ ﭼﯽ ﺑﻪ

ﮐﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪه؟

ﻳﻮﻧﻴﺴﻒ:
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻳﻤﻨﻰ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﺑﻪ
ﺍﻭ ﻭ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺳﻌﻮﺩﻯ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺑﻦﺳﻠﻤﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ
ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺑﻤﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ :ﻛﺸﺘﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﻤﺐ
ﺳﻴﺎﻩﭘﻮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﭘﻠﻴﺲ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻰ ﻫﻴﺮﻭﺷﻴﻤﺎ ﻭ
ﺍﺗﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ:
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﺎﮔﺎﺯﺍﻛﻰ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺩﻭﻟﺖ
ﭘﻠﻴﺲ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ
ﺳﺨﻨﮕﻮﻯ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ
ﻭﺯﻳﺮ ﺟﻨﮓ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ :ﻓﺮﻭﺵ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻛﺮﻭﻧﺎ:
ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺳﻼﺡ ﺑﻪ ﺩﺍﻋﺶ
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ 7
ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻳﻦ  7ﻫﺰﺍﺭ
ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ
ﻭ
ﻧﻔﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ
ﻫﺎﻯﺷﺎﻥ
ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻭ
ﻛﺎﺑﻴﻨﻪﺍﺵ ﺗﺤﻤﻴﻞ
ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ:
ﺑﺎﺧﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻰ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺮﺑﻰ
ﺑﺮﺯﻳﻞ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺗﻴﻢ ﺑﺮﺯﻳﻞ ﻧﻴﺴﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﻣﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻭ ﻭ
ﺗﻴﻤﺶ ﺗﺤﻤﻴﻞ

ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ:
ﻣﺎ ﺭﻭ
ﺧﺐ ﺳﺮﺑﺎﺯ! ﺑﮕﻮ
ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﻰﻛﺮﺩ
 +ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﺸﺘﻦ ﺑﺒﻴﻨﻢ ﭼﺮﺍ ﺍﺳﻴﺮ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ،ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﻭﻧﺎﻳﻰ
ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺭﻭﺷﻮﻥ
ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺭﻭ ﻛﺸﺘﻰ؟
ﻛﺮﺩﻡ.
ﻟﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﻰ
ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﻊ!
ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻡ
ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ :ﺍﮔﺮ ﻣﻰ
ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﻞ ﺑﺸﻪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻫﻠﻰ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﺳﺎﺩﻩ
ﮔﻔﺘﻦ ﻓﻘﻂ  5ﻧﻔﺮ
ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻣﻦ
ﻣﻰﻛﺸﺘﻰ؟
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻥ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ :ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺭﻭ ﺑﻪ  6ﻧﻔﺮ ﺭﺳﻮﻧﺪﻡ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻮﭘﺘﺮ  7ﻧﻔﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ
+
ﻭﻗﺖ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮﻭ
ﻳﻌﻨﻰ
ﻋﻪ ﻗﺮﺑﺎﻥ ﺷﻤﺎ
ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺟﺎ ﻧﻤﻮﻧﻴﻢ.
ﻣﻰﺧﻮﺍﻯ ﺑﮕﻰ
ﺍﻳﻦ
ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻡ ﻣﻰﮔﻴﺪ
)ﺭﻭﻯ
ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺑﻠﺪ ﺑﻮﺩﻯ
 +ﺧﻮﺑﻰ ﺣﻞ ﻛﻨﻰ؟
ﻛﺎﻏﺬ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﺪ( :ﺑﻪ  2ﺻﻮﺭﺕﻛﺸﺘﻦ! ﻣﺎ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﺎﻳﺪ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺑﻠﻪ
ﺭﺍ
ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ
ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﺶ ﻣﻰﮔﺬﺍﺭﺩ( .ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﻣﻰﺷﻪ ﺍﻳﻨﻮ ﺣﻠﺶ
ﭘﻴﺪﺍ ﻗﺮﺑﺎﻥ! ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺭﺍ
ﻛﺮﺩ) .ﺳﺮ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ
ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻛﻨﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺯ
ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ
ﺭﻭﻯ ﺳﺮﺵ ﻣﻰ
ﺩﻳﮕﻪ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺸﻪ ﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺭﻳﺎﺿﻰ ﺣﻠﺶ ﻫﻠﻰﻛﻮﭘﺘﺮ ﺍﻧﺒﺴﺎﻁ
ﺯﻧﺪ( ﻣﻦ ﻭ  7ﻧﻔﺮ ﺍﻓﻐﺎﻥ ﺟﺎ ﻣﻰﺑﮕﻴﺮﻳﻢ) ...ﺳﺮ ﺧﻮﺩﻛﺎﺭ
ﺗﻮ
ﻧﻤﻰﺷﻪ ﻭﻟﻰ ﺍﮔﻪ
ﺷﻴﻢ،
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺎﺿﻰ ﭘﻴﺶ ﻛﺮﺩﻡ .ﻛﻼ ﻣﻌﺎﺩﻻﺕ
ﺑﺨﻮﺍﻳﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ :ﻣﺜﻼ
ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎ ﺭﻭ
ﺑﺮﺩﻡ.
ﻛﻨﻴﻢ ...ﺍﻭﻭﻭﻡ...
ﭼﻪ ﻣﻌﺎﺩﻻﺗﻰ؟
ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ :ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ...
ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺟﺎ ﻣﻰﺷﻴﻢ
 +ﻳﻜﻰ ﺩﻳﮕﻪ ﺍﺯ
ﺍﻓﻐﺎﻥﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻭﺳﻂ
ﭼﺸﺎﻡ ﮔﻢﻛﺎﻧﮕﻮﺭﻭﻯ ﺍﺑﻠﻪ ﺍﺯ ﺟﻠﻮ
ﻣﺰﺭﻋﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ
ﻧﻜﺮﺩﻡ! ﺷﻮ ﺗﺎ ﺗﻘﺴﻴﻤﺖ
ﺑﻮﺩ ﻭ ﻓﺮﻭﺩ ﺍﻭﻣﺪﻥ

ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﺳﺖ!

ﺑﻪ ﺭﻭﻯ
ﮔﺮﺩﻥ ﺍﺻﻼ ﭘﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﻫﺪﻑ ،ﺍﺷﻐﺎﻝ
ﻭ ﺍﺳﺘﻴﻼ ﻧﺒﻮﺩﻩ
ﻓﻘﻂ ﺑﻴﺨﻮﺩ
ﺷﻠﻮﻏﺶ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻢ
ﺍﮔﺮ ﻛﺸﺘﻨﺪ
ﻣﺎ ﺭﺍ؛ ﺟﺎ ﻧﺒﻮﺩﻩ!
ﺳﻮﺩﻩ ﺳﻼﻣﺖ

ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﻳﺎﺭﻯ

ﺍﺑﺎﺍﻟﻔﻀﻞﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ

صفحه 5

ﺗﺮﺍﻣﭗ:
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻯ
ﺑﻪ ﺻﻒ
ﻋﺎﺩﻯﺳﺎﺯﻯ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﺑﺎ
ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪﺩ.

ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻃﻨﺰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ

ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﺗﻮﻫﻴﻦ
ﻭ ﻧﻔﺮﺕ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻧﻮ
ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻯ ﻫﻢ ﺍﺯ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺷﻨﻮ
ﮔﺎﺯ ﺩﺍﺩﻯ ﭼﻮﻥ
ﭘﮋﻭ ﺭﻓﺘﻰ ﻭﻟﻰ
ﺁﺧﺮﺵ ﺁﺗﺶ
ﺑﮕﻴﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭ

* ﻣﺼﺪﺭ

ﻋﺒﺎس آﺧﻮﻧﺪی▪

ﻃﻨﺰ

ﺩﺍﻭﻭﺩ ﺍﻓﺮﺍﺯﻯ

ھﺎﻟﻮوﯾﻦ ﺧﻮد را

ھﺎﻟﻮوﯾﻦ

ﻫﺎﻟﻮﻭﻳﻦ ﻣﻰ
ﮔﻴﺮﻩ ﻫﺎﻟﻮﻯ ﺭﻧﮕﻰ
ﻋﺠﺐ ﺑﻰﻗﻴﺪﻯ
ﺷﻴﻚ ﻭﻗﺸﻨﮕﻰ!
ﻛﺮﻭﻧﺎ ﻣﻰﺭﻩ
ﻧﻤﻰﺭﻩ ﻣﺴﺠﺪ ،ﻣﻰﺭﻩ ﻫﻴﺄﺕ
ﺗﻮﻯ
ﺟﺸﻨﺎﻯ ﻓﺮﻧﮕﻰ
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ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
 8ﺁﺑﺎﻥ 1399
ﻭﻃﻦﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 3059

ﺣﻤﺎﻳﺖ
ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ
ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻰ
ﻛﺎﺭﻳﻜﺎﺗﻮﺭ ﺗﻮﻫﻴﻦﺁﻣﻴﺰ
ﺩﺭ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺍﻛﺮﻡ
ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺷﺎﺭﻟﻰ ﺍﺑﺪﻭ

صفحه 2
 1182سال و  4روزگذشت

پنجشنبه  8آبان  12 1399ربیعاالول  29 1442اکتبر  2020سال دوازدهم شماره 8 3059صفحه  1000تومان

آغاز هفته وحدت را به عموم مس�لمانان جهان تبریک و تهنیت میگوییم

یارانه مجلس به مردم
باوجودمخالفتهایدولت،طرحتأمینکاالهایاساسیتوسط نمایندگانملتتصویبشد

تیترهای امروز
ادامه محکومیت توهین دولت فرانسه
به پیامبر اسالم(ص) در کشورهای اسالمی

خیزش
علیه ابلیس
مردم و دانشجویان تهرانی در مقابل سفارت
فرانسه تجمع اعتراضآمیز برپا کردند

 ۶۰میلیون ایرانی ماهانه  ۶۰تا ۱۲۰هزار تومان یارانه برای خرید کاالهای اساسی خواهند گرفت

رمی ابلیسپاریس

صفحه 3

صفحات 2و7

ادامه آمارهای وحشتناک کرونا در ایران

درگذشت ۴۱۵

 نفر طی  24ساعت

وقتی تعطیل
نمیکنند!

عضو کمیسیون بهداشت مجلس
در گفتوگو با «وطنامروز» :چرا دولت
در تعطیلی اضطراری تهران تعلل میکند؟
صفحه 4

درباره پرطرفدار شدن مستندهای حیات وحش

راز بقای راز بقا
صفحه 8

توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) انجام میشود

راهاندازی خط
تولید انسولین
صفحه 4

پسازاظهارنظر روحانی
دربارهلعنکردن واشنگتندیسی
حاال اسحاقجهانگیری میگوید
برایکاهشقیمتها دعاکنید!

لعن ودعا

؟؟؟؟؟
نگاه
چرا سازماندهی آینده نگرانه ،هدفمند ،مستمر
مبتکرانه و تهاجمی جریان روشنگری علیه
جریان تحریف یک ضرورت است؟
عكس :احمد معینیجم ،ایرنا

حقیقت ما
و انحراف اماراتی ـ صهیونی

دکتر حس�ن بیکمحمدلو:

عادیس��ازی و ب��ه عب��ارت
بهت��ر علنیس��ازی رواب��ط
امارات عربی متحده با رژیم
صهیونیستیبهعنوانسومین
کشور جهان عرب پس از مصر و اردن ،نشاندهنده
برنامه طراحیش��ده مفصلی اس��ت که جریان
عب��ری -عربی به دنبال اس��تقرار آن در منطقه
است .از سوی دیگر تذکر رهبر معظم انقالب درباره
تحریف و واژگونسازی مفاهیم به مثابه فتنه ،یکی
از محورهای مهم مورد توجه تحریفگران را در
پرتو علنیسازی روابط به ذهن متبادر میسازد.
برای درک بهتر تالقی این  2مفهوم الزم است
چند مقدمه بیان شود.
 -1یک��ی از روشهای مورد بحث در آیندهپژوهی
توجه به نشانکهای ضعیف ()weak signals
اس��ت .به این ترتیب که شناسایی زودهنگام یک
مساله و اولویتبندی آن ،ضروری است و میتواند
بخشی از راهحل باشد .نخستین نشانه مهم در هر
تغییر ،شناسایی سریع موضوعات در حال رشد است
واغلباینمجموعهنشانههابهتغییراتیغیرمنتظره
و ناشناخته نیز اشاره دارند .سیگنالهای ضعیف
میتوانند در یک فرآیند سبب خلق اطالعاتی نو و
کاربردی شوند .نشانکهای ضعیف در واقع همان
قاصدان فردا هس��تند و نشانگانی از آینده که در
حالت عادی و بدون اعمال توجه فوقالعاده ،قابل
رویت و رصد نیستند .این نشانگان و عالئم ضعیف
اما اثرگذار بوده و میتوانند در برآورد و...
ادامه در صفحه 4

صفحه 2

حمایت از قدرت خرید خانوار با مابهالتفاوت ارزی
میثم مهرپور :شاید اگر بخواهیم
یادداشت
در یک عبارت ،مش��کل اصلی
اقتصادمان طی دهههای اخیر
را مطرح کنیم بتوان مش��کل
اصل��ی اقتص��اد ای��ران را عدم
تخصیص بهینه منابع دانست.
البته خیلیها منابع را صرفا نفت
و گاز ،زمین و جنگل و ...میدانند .اس��تدالل این گروه
برای اینکه ایران را «کش��وری ثروتمند» معرفی کنند
وج��ود منابع عظیم نفت و گاز یا س��ایر منابع طبیعی
مانند معادن اس��ت .اگرچه این نیز بخش��ی از واقعیت
است اما با ورود جزئیتر به این موضوع متوجه میشویم
از مناب��ع ریالی موجود در نظام بانکی تا منابع ارزی در
اختیار دولت برای تخصیص ارز به واردات ،همواره اقتصاد
ایران با تخصیص غیربهینه و به نوعی اتالف منابع (ارزی،
ریالی ،طبیعی ،انرژی و )...مواجه بوده است .وقتی بانک
منابع سپردهگذاران را به جای ارائه به یک تولیدکننده و
کارآفرین ،به یک دالل یا سفتهباز عرضه میکند ولو اینکه
تسهیالت پرداختشده سر موعد و بدون هیچ اخاللی
بازپرداخت ش��ود ،باز هم نوعی اتالف یا عدم تخصیص
بهینه برای منابع ریالی کشور رخ داده است؛ منابعی که
باید در اختیار یک کارآفرین و تولیدکننده قرار بگیرد تا

منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی شود ،در اختیار
عدهای دالل قرار گرفته اس��ت .یا در حوزه منابع ارزی،
وقتی دولت یک میلیارد دالر ارز یارانهای را برای واردات
گوشت قرمز تخصیص میدهد اما قیمت گوشت نهتنها
کاهش نیافته ،بلکه بخشی از این گوشتها به صورت
قاچاق از کشور خارج میشود ،یعنی اتالف منابع ارزی رخ
داده است .یا وقتی یک خودروی گرانقیمت که ارزشی
 20برابر یک خودروی معمولی دارد از همان بنزین و با
همان قیمتی استفاده میکند که شهروندان عادی و گاه
مسافرکش نیز از آن استفاده میکنند؛ موضوعی است که
میتوان آن را نوعی اتالف منابع انرژی در کشور دانست.
این مثالها و موارد را میتوان به بسیاری از موضوعات
ریز و درشت دیگر نیز تعمیم داد؛ مواردی که همه نشان
از تخصیص غیربهینه منابع در کشور دارد.
در ماههای اخیر ،طرحی از سوی مجلس مبنی بر ارائه
ماهانه 120هزار تومان یارانه برای خرید کاالهای اساسی
به  60میلیون نفر از جمعیت کشور مطرح شده است؛
طرح��ی که در برخی از مواد آن میان دولت و مجلس
اختالفاتی وجود دارد .با این حال عمده اختالف موجود
و ابهام برای کارشناسان امر ،موضوع محل تامین منابع
مورد نیاز برای اجرای این طرح است .برخی نمایندگان
مجلس فروش ام��وال دولتی را به عنوان محل تامین

منابع اجرای این طرح مطرح کردهاند؛ منابعی که قطعا
قابل اتکا نبوده و صرفا میتواند منابع اجرای این طرح
را در کوتاهمدت و برای یک بازه مشخص تامین کند.
از سوی دیگر شرایط اقتصادی جامعه و کاهش قدرت
خرید مردم به حدی اس��ت که تاثیر قابل توجهی بر
کوچکتر شدن سفره خانوار ایرانی داشته است .به طوری
که بر اساس آمارهای اعالمشده ،میزان تورم مواد غذایی،
سال گذشته  8درصد بیشتر از تورم عمومی اعالمشده
از سوی مرکز آمار( 34درصد) بوده است .بر اساس آمار
منتشرشده ،میزان مصرف گوشت قرمز ،لبنیات و برنج
در سال  98نسبت به سال  95به ترتیب  14 ،37و 12
درصد کاهش داش��ته است .در واقع خانوارهای ایرانی
طی سالهای گذشته هر س��ال از میزان مواد غذایی
در سبد مصرفی خود کاستهاند؛ موضوعی که عالوه بر
تهدید امنیت غذایی به سالمت بخش قابل توجهی از
جمعیت کشور نیز آسیب میزند.
در این شرایط به نظر میرسد طرح حمایتی مجلس
و دول��ت از جامعه هدف به چند دلیل نباید مبتنی بر
پرداخ��ت اعتبار ریالی باش��د .در ادام��ه به دالیل این
موضوع پرداختهام.
 -1ب��ا توجه به کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید
مردم ،شکی نیست رقم  120هزار تومان اگر چه ممکن

اس��ت امروز قدرت خرید بخش��ی از نیازهای غذایی و
مواد خوراکی خانوار را داشته باشد اما با توجه به سابقه
پرداخت یارانه نقدی و سرعت کاهش قدرت خرید در
اقتصاد ایران ،این رقم خیلی زود تاثیر خود را از دست
داده و مانند یارانه نقدی به رقمی عمال بدون تاثیر در
قدرت خرید خانوار تبدیل خواهد ش��د .لذا پرداخت یا
اضافه کردن می��زان دیگری وجه ریالی در کنار یارانه
نقدی ،یارانه معیشتی و ،...صرفا میزان پرداختی دولت
به شهروندان را بدون هیچگونه تاثیر عملی و واقعی بر
معیشت شهروندان افزایش میدهد؛ موضوعی که منجر
به افزایش رفاه و قدرت خرید خانوار نشده ،بلکه صرفا
بخش قابل توجهی از منابع ریالی کشور را بدون ایجاد
هیچ تغییر مثبتی در اقتصاد هدر میدهد.
 -2یکی از موارد مهم در اجرای این طرح ،محل تامین
منابع اجرای آن اس��ت .ب��ا توجه به تجربه تخصیص
ارز ترجیح��ی به واردات کاالها و پرداخت بیش از 40
میلیارد دالر ارز ترجیحی  4200تومانی طی  ۲س��ال
برای واردات کاال و عدم تاثیرگذاری این یارانه بر قیمت
کاالهای اساسی و معیشت مردم ،کامال مشخص است
پرداخت یارانه به واردات (تخصیص ارز دولتی به واردات)
سیاستی اشتباه بوده که بخش قابل توجهی از این منابع
بدون تاثیرگذاری بر قیمت کاالهای اساسی ،منجر به

اتالف منابع ارزی کشور شده است .این در حالی است
که سال جاری نیز این موضوع کامال مشهود بوده و به
رغم اینکه میزان قابل توجهی ارز یارانهای صرف واردات
نهادههای دامی شده است اما بخش قابل توجهی از نیاز
تولیدکنندگان این ح��وزه به نهادههای دامی در حال
حاضر با قیمت بازار آزاد قابل دسترسی است.
در این ش��رایط به نظر میرسد بهتر است به جای
تخصیص یارانه به واردات کاال که با انحراف بسیار باال
منجر به اتالف منابع ارزی شده است ،این یارانهها هنگام
توزیع کاال در اختیار مصرفکننده یا توزیعکننده قرار
گیرد به طوری که دولت به جای تخصیص ارز یارانهای به
واردات ،مابهالتفاوت نرخ ترجیحی و بازار آزاد را به عنوان
یارانه پرداختی بر قیمت کاال در اختیار شهروندان قرار
دهد .برای مثال با بررسی این موضوع همه شهروندان
ایرانی یا حداقل بخش قابل توجهی از آنها ،س��االنه از
مقدار مشخصی کاالی اساسی با نرخ مصوب و یارانهای
برخوردار میش��وند و منابع اجرای آن نیز از حذف ارز
ترجیحی برای واردات تامین میش��ود .در این حالت
نهتنها خبری از قاچاق معکوس کاال از کشور نخواهد بود،
بلکه این یقین حاصل میشود که در شرایط اقتصادی
کشور ،خانوارهای ایرانی از حداقلهای مورد نیاز برای
تامین معیشت خود برخوردارند.

