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نقش سازش در حمله به سفارت
کبری آسوپار: پاسخ این پرسش که چه کسانی 
سفارت آمریکا در تهران را تسخیر کردند، دیگر 
بدیهی به نظر می رسد. نقش مخالفان ایرانی آمریکا 
در این تس��خیر روشن است اما آنان که دولت را 
در دست داشتند و حامی رابطه با آمریکا و بلکه 
وارد شدن از در سازش با ایاالت متحده بودند نیز، 
نقش پررنگی در شکل گیری این رویداد داشتند 
و می توان گفت سازش کاری آنان زمینه را فراهم 
کرد برای آنکه دانشجویان پیرو خط امام، تسخیر 
س��فارت آمریکا را گزینه ای ناگزیر در برابر خود 

ببینند. 
مه��دی بازرگان و دول��ت موقتش نه فقط از 
تعامل عادی و حتی دوستانه میان ایران و آمریکا 
اس��تقبال می کردند، بلکه خود این تعامل را در 
پشت پرده سیاست پیش برده و تا حدی اجرایی 
هم کرده بودند. این در حالی بود که دولت آمریکا 
به دلیل عدم استرداد دیکتاتور مخلوع ایران، خشم 
دیرینه  مردم ایران از ایاالت متحده را شعله ور کرده 
بود. بازرگان، رئیس دولت موقت، تنها چند روز 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، در گفت وگویی با 
نیویورک تایمز اعالم می کند: »دولت ایران مشتاق 
است روابط خوب خود با آمریکا را از سر بگیرد«. 
این اما موضع رهبر کبی��ر انقالب و مردم نبود. 
حتی موضعی با طرفداران حداکثری هم نبود و 
غال��ب مردم، رابطه با آمریکا را پس از چند دهه 
کارشکنی های ایاالت متحده در راه خواست های 
سیاسی مردم ایران که از کودتا علیه دولت  مصدق 
شروع شده بود، عادی نمی دانستند و اشتیاقی هم 
برای از سرگیری آن نداشتند. ولی واقعیت آن بود 
که این موضع اگر چه دارای حامیان حداقلی اما 
موضع »دولت« بود؛ نهادی که قدرتش در اجرایی 
کردن موضع و نظر خود اگر چه صرفا در چارچوب 
ساختارهای قانونی، دیگر حداقلی نبود و مسؤولیت 

تنظیم روابط خارجی را هم بر عهده داشت. 
آمریکایی ها هم می دانس��تند اش��تیاقی که 
بازرگان آن را در یکی از مشهور ترین و معتبرترین 
روزنامه های آمریکایی بیان کرده، صرفا یک ژست 
دیپلماتیک نیست. کاردار سفارت آمریکا در ایران 
می نویسد: »مناسبات حسنه با ایاالت متحده از 
اعتقادات شخصی نخست وزیر است؛ هنگامی که 
دادن پست وزارت خارجه به یزدی مورد بحث بود، 
نخست وزیر از یزدی درباره  این نکته پرسیده بود 
تا اینکه اطمینان حاصل کرد یزدی از مناسبات 

دوستانه با آمریکا پشتیبانی می کند«.
در همان آغازی��ن هفته های پس از پیروزی 
انقالب اس��المی، س��فارت آمریکا در تهران این 
ج��و ضدآمریکایی در ایران را رص��د کرده و در 
گزارش ه��ای خود به دولت متبوعش می آورد و 
حتی از احتمال حمله به س��فارت توسط مردم 
می گوید و بر »اخت��الف میان رهبری انقالب و 

دولت موقت در این  رابطه« تاکید می کند.
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»وطن امروز« از جدیدترین تحوالت شاخص های 
عمده پولی گزارش می دهد

ابالغ ۱۲ حکم اصالح ساختار برای تحول در بودجه 
سال ۱۴۰۰ به سازمان برنامه و بودجه

خیزش تورمی پول

نقشه نجات بودجه

 صدای ستاد 
درآمد هم 

از آیت الله تقدیر 
فعالیت آیت اهلل یزدی در شورای نگهبان

پس از ۲ دهه خدمت در این شورا پایان یافت

 فرمانده ستاد مقابله با کرونای پایتخت:
تعطیلی ۲ هفته ای تهران ضروری است

نیروی هوافضای سپاه از سامانه خودکار و هوشمند 
تیربار موشکی رونمایی کرد

تیترهای امروز

 صفحه     ۲

 صفحه     ۲

 صفحه     ۴

 صفحه     3

 صفحه     3

  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران: 
همه تخت های بیمارستان ها به بیماران کرونایی 

اختصاص یافته است

ثمانه اکوان: در دهه های اخیر 
تکنولوژی های  با گس��ترش 
ارتباط��ی از جمله ش��بکه های اجتماعی در فضای 
مجازی، هر زمان که تجمعی اعتراضی در آمریکا شکل 
 گرفته است، راهبرد اصلی معترضان در بین خودشان 
این بوده است که توجه داشته باشند »تمام دنیا آنها 
را می بینند و دنبال می کنند«. این راهبرد برای این 
در پیش گرفته  شده است که نشان دهد آمریکایی ها 
می توانند با توسل به راه های غیرخشونت آمیز، صدای 
خود را به مسؤوالن شان برسانند. این شعار اما نه در 
روزهای آخر تجمعات جنبش تسخیر وال استریت و 
نه در جنبش های اعتراضی به تبعیض نژادی نتوانست 
پلیس آمریکا را از اعمال خشونت علیه معترضان بازدارد 
و معترضان نیز در نهایت دریافتند نباید زیاد نگران 
نوع نگاه مردم دنیا به خودش��ان باش��ند و باید با هر 
چه در توان دارند به دنبال مطرح کردن دغدغه های 
خود بروند، حتی اگر این راه، اعمال خشونت یا غارت 

فروشگاه ها باشد. 
این راهبرد البته تنها مختص معترضان آمریکایی 
نیست و رس��انه های آمریکایی در جریان انتخابات 
ریاس��ت جمهوری نیز بارها اع��الم کرده اند »دنیا در 
حال تماش��ای آمریکاست« و از نامزدهای انتخاباتی 
خواسته اند خود را بیشتر از قبل به دموکراسی پایبند 
نشان داده و از به راه انداختن جنبش های اعتراضی 
به همراه خش��ونت یا اعالم زودهن��گام پیروزی در 
انتخابات خودداری کنند. این راهبرد همان طور که 
معترضان و نیروهای پلیس آمریکا را با وجهه بهتری 
در دنیا به نمایش نگذاشت، تاکنون در عرصه سیاسی 
نیز نتوانس��ته آمریکا را در چشم جهان، متمدن تر و 
طرفدار دموکراس��ی نش��ان دهد. حاال رسانه ها نه از 
حفظ وجهه در جهان، بلکه از این صحبت می کنند 
که چطور می توانند آبروی نظام سیاس��ی آمریکا را 
در جریان انتخابات ریاست جمهوری روز سوم نوامبر 
حفظ کنند و مانع آبروریزی بیشتر در مقابل چشمان 

نظاره گر جهانیان شوند. 
تا هفته پیش رس��انه های آمریکایی با اش��اره به 
رفتار نامزدهای انتخاباتی بیان می کردند مهم ترین 
دغدغه شان به نمایش گذاشتن قدرت و هیمنه به قول 
خودشان »قدیمی ترین دموکراسی جهان« است. آنها با 
اشاره به برخی نگرانی ها درباره شکل گرفتن اعتراضات 

خیابانی بعد از اعالم نتایج انتخابات ریاست جمهوری، 
بیان می کردند نامزدهای انتخاباتی باید حامیان خود 
را آرام کنند و فضا را به سمت دوقطبی و تنش بیشتر 
نکشانند. از چند روز مانده به انتخابات و شکل گرفتن 
اعتراضات زودهنگام در شهرهای نیویورک، فیالدلفیا، 
واشنگتن، لس آنجلس و دیگر شهرهای مهم آمریکا 
دیگر این هیمنه قدیمی ترین دموکراسی جهان نبود 
که در خطر بود، بلکه خود این به  ظاهر دموکراس��ی 
بود که توسط نامزدهای انتخاباتی آمریکا هدف گرفته 
 ش��ده بود. حاال آمریکا شاهد رئیس جمهوری است 
که برای باقی ماندن در قدرت، از ضرورت نش��مردن 
رأی ه��ا می گوی��د و در عین  حال در زمانی که هنوز 
رأی ها به  صورت کامل شمارش نشده، تا در نخستین 
دوره ش��مارش آرا در اوج قرار می گیرد، ادعا می کند 
پیروز میدان بوده است. او تهدید می کند که اگر نتایج 
انتخابات بعد از این پیروزی موقت تغییر کند، حتما 
تقلب صورت گرفته و کار را به شکایت در دیوان عالی 
این کشور می کشاند. ترامپ تصور می کند حضور 6 
قاضی جمهوری خواه در دیوان عالی در مقابل 3 قاضی 
دموکرات می تواند باعث شود او در انتخاباتی که هنوز 
معلوم نیست برنده اس��ت یا بازنده، نتیجه را تغییر 
دهد. در مقابل، در طیف دموکرات نیز رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا که یکی از رهبران حزب دموکرات 
است، پیروز قطعی میدان را نامزد دموکرات می داند و 
جو بایدن نیز بارها اعالم می کند خودش پیروز انتخابات 
است. اما در این میان نه رسانه ها و نه سیاستمداران 
آمریکایی هیچ کدام از خود سوال نمی کنند در صورتی 
 که این به  ظاهر دموکراسی دیرینه، همچنان در اوج 
قرار دارد چرا نمی تواند نمایان کننده رأی مردم باشد 
و به  جای اینکه مردم رأی بدهند، سرنوشت انتخابات 
ریاست جمهوری، باید در کف خیابان های شهرهای 
مختلف این کشور یا باید در دادگاهی مشخص شود 
که 9 قاضی مادام العمر در آن حضور دارند. زمانی که 
مردم بخواهند در کف خیابان یا در اتاق های کوچک 
دیوان عالی آمریکا سرنوش��ت سیاس��ت کشورشان 
برای ۴ سال آینده را انتخاب کنند، در حقیقت این 
ماهیت دموکراس��ی است که از بین رفته است، زیرا 
این دموکراسی از محلی  جز صندوق های انتخاباتی 

بیرون آمده است. 
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۱- دونال��د ترامپ وقتی صبح 
چهارش��نبه چهارم نوامبر در 
طبقه فوقانی کاخ سفید از خواب بیدار شد، متوجه شد 

از او سرقت شده است. 
سارق که بود؟ قوای مجریه و مقننه ایاالت متحده 
آمریکا! یا به عبارت بهتر ساختاری که از دل دموکراسی 
آمریکایی برآمده تا دموکراسی آمریکایی را صیانت کند. 
ترامپ توئیت زد: »ما حسابی باالییم اما آنها سعی 
می کنند انتخابات را بدزدند. ما اجازه چنین کاری را به 
آنها نمی دهیم. بعد از بسته شدن صندوق ها نمی شود 

رای داد«.
توئیت عصرگاهی ترامپ نس��بت به برگشت نتایج 
انتخابات به نفع بایدن نیز از این قرار بود: »دیشب در 
ایالت های تحت کنترل دموکرات ها پیش افتاده بودم و 
حاال به طرز معجزه آسایی تک تک آنها ناپدید شده اند«.

البته نباید فراموش کنیم که فریاد دزدیده ش��دن 
انتخابات توسط رقیب را اول بار جو بایدن 3 ماه پیش 
س��ر داده بود. آن زمان معاون رئیس جمهور پیش��ین 
آمریکا، رئیس جمهور مستقر را متهم کرده بود در تالش 
است به  طور غیرمستقیم از طریق مطرح کردن اشکال 
درباره انتخابات پستی، نتایج این رأی گیری را سرقت 
کند. تاکید تازه ترامپ بر اینکه باید شمارش میلیون ها 
رای پستی در فردای انتخابات را متوقف کرد نیز تاییدی 

بود بر ادعای بایدن. 
البته توئیتر با زدن برچسب نامناسب روی پست های 
دیروز رئیس جمهور آمریکا، امکان الیک و بازنشر آنها را 
محدود کرد اما رسانه های جهانی فریاد »آی دزد« کسی 
را که خود در راس سامانه برگزاری انتخابات این کشور 
است، مثل یک بمب خبری به همه جای جهان پخش 
کردند. طبیعتا در این دهکده جهانی اطالع رسانی، به 
فاصله کوتاهی در این سر دنیا مردم شریف افغانستان 
در همسایگی مان نیز از خبر سرقت بزرگ انتخاباتی در 

ینگه دنیا باخبر شدند. 
برادران و خواهران افغانستانی ما مسلما با خواندن یا 
شنیدن اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا به یاد جمالتی 
مش��ابه افتادند که اتفاقا همین پارس��ال توسط نامزد 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و رئیس اجرایی 
وقت این کشور مطرح شده بود و این سوال را از خود 
پرسیدند که پس چه فرقی میان دموکراسی نوپای ما 
با دموکراسی آمریکا وجود دارد که کشور ما را اشغال 

کرده است؟ حتما یادتان هست دکتر عبداهلل عبداهلل 
قریب 9 ماه پیش در اعتراض به نتیجه نهایی انتخابات 
ریاست جمهوری 2019 )مهرماه 1398( در افغانستان 
توسط کمیسیون انتخابات این کشور که محمد اشرف 
غنی را برای دومین دوره متوالی به عنوان رئیس جمهور 
معرفی کرده بود، چنین گفت: »بر این اساس، نتیجه 
امروز، نتیجه دزدی انتخابات، کودتا علیه مردم ساالری 
و خیان��ت به اراده مردم بود و از اس��اس این نتیجه را 

غیرقانونی می دانم«. 
جالب اینکه پس از انتخابات ریاست جمهوری پارسال 
افغانستان نیز همانند انتخابات 5 سال قبل تر از آن، هر 
2 نامزد اصلی یعنی محمد اشرف غنی، کارمند سابق 
بانک جهانی از جناح »دولت ساز« و خود عبداهلل عبداهلل 
از ائتالف »ثبات و همگرای��ی«، توامان اعالم پیروزی 
ک��رده و از موضع خود کوتاه هم نیامده بودند. این دو 
ت��ا چند ماه پ��س از انتخابات هر یک خود را منتخب 
مردم و رئیس جمهور برگزیده می دانستند. این پدیده 
در رسانه های شرکتی غربی و شبکه های اجتماعی شان 
بارها و بارها با ترند »دموکراسی افغان« مورد تمسخر 
قرار گرفت.  تکرار یک سناریوی معیوب مشابه انتخاباتی 
به فاصله 5 س��ال، شامل تاخیر 3 ماهه در اعالم نتایج 
انتخابات، ش��کایت های گسترده طرفین از بروز تقلب 
گسترده سیستماتیک در صندوق های آرا و اعالم پیروزی 
ه��ر دو نامزد رقیب به موازات این رویدادها، ثابت کرد 
اش��غالگران آمریکایی و متحدان شان یک دموکراسی 
قالبی را برای افغان ها به ارمغان آورده اند، بویژه که اشرف 
غنی و عبداهلل هر دو از داخل حاکمیت غرب گرای کابل 
در سال های پس از حمله پنتاگون و ناتو به فالت پامیر 
درآم��ده بودند و هیچ یک جزو جریان سرکوب ش��ده 
سیاسی یا جهادی مخالف اشغال محسوب نمی شدند. 
در ه��ر دو دوره اخیر انتخابات ریاس��ت جمهوری 
افغانستان، آقایان غنی و عبداهلل پس از چند ماه اصرار 
بر پیروزی، زدن انگ تقلب به طرف مقابل و زیر سوال 
بردن س��اختار انتخاباتی، دست آخر به توافقنامه های 
مصالحه برای تقس��یم مصادر قوه مجری��ه تن دادند. 
اش��رف غنی در نتیجه هر دو دوره انتخابات 201۴ و 
2019 به مقام ریاست جمهوری رسید و دکتر عبداهلل 
به پست هایی با تعاریف مشابه معاون رئیس جمهور یا 
نخست وزیر با عنوان رئیس اجرایی دولت )دوره اول( و 
ریاست شورای عالی مصالحه ملی )دوره فعلی( رضایت 

داد.  در کشوری که خود را مهد دموکراسی می خواند 
اما 2 طرف آماده اند فرمان شورش خیابانی را در صورت 

شکست از حریف در صندوق ها صادر کنند. 
۲- دی��روز صب��ح جو بایدن که ترام��پ لقب »جوی 
خواب آلود« را روی او گذاشته، خواب آلوده تر از آن بود 
که واکنشی هیجانی به اخبار پیشتازی مقدماتی اش در 
مجموع آرای الکترال نش��ان بدهد. با این حال پیرمرد 
77ساله دموکرات چندان کمتر از رقیب جمهوری خواه 

7۴ ساله اش جوگیر نشد. 
از اعالن عجیب »ما در حال پیروزی هستیم« ستاد 
بایدن در شامگاه روز انتخابات )سه شنبه ( که بگذریم، 
خود او دیروز صبح در حالی که تازه از سخنرانی انتخاباتی 
دیرهنگامش از ایالت پنسیلوانیا به دالور بازگشته بود، 
در نخستین سخنرانی پساانتخاباتی اش در دفتر مرکزی 
کارزار انتخاباتی دموکرات ها، به شکلی سیاستمدارانه تر 
همان ادعایی را مطرح کرد که خودش و ستادش ترامپ 
را به خاطر بر زبان آوردن بی پرده آن مالمت کرده بودند. 
بایدن با س��ابقه ای طوالن��ی در اظهارات ضد و نقیض 
برخالف اینکه می گفت »از هواداران خود می خواهیم 
تا پایان شمارش آرا صبر کنند«، خود برای اعالم پیروزی 
در ایاالت چرخش��ی کلیدی تا پایان شمارش آرا صبر 
نکرد و گفت: در آریزونا پیروز شده ایم! حال آنکه آرای 
نهایی این ایالت سنتی جمهوری خواه ها تا دیشب نیز 
اعالم نشده بود. پیرمرد دموکرات در نهایت ادعا کرد: »ما 
در مسیر صحیح برای پیروزی در انتخابات قرار داریم«.

ای��ن در حالی بود که وقتی ترامپ س��اعتی زودتر 
از رقیب خود در س��تاد مرک��زی اش دم از پیروزی در 
انتخابات  زده بود، رسانه های جریان اصلی آمریکایی و 
بین المللی و چهره های حزب دموکرات و حتی برخی 

جمهوری خواهان شدیدا به او حمله ور شده بودند. 
مثال کارشناس��ان س��ی ان ان تا عصر دیروز به طور 
مکرر این حرف صبح چهارش��نبه )به وقت واشنگتن( 
ترامپ را که گفته بود »اگر از من بپرسید می گویم برنده 
شده ایم« تقبیح می کردند و همچنین تهدید او مبنی 
ب��ر اینکه برای اعاده آرای خود به دادگاه عالی مراجعه 
خواهد کرد.  رسانه های اصلی این ظن را مطرح کردند 
که ترامپ از قبل هم نقشه کشیده بود با اعالم پیروزی 
زودهنگام پیش از پایان شمارش آرا، گامی اساسی در 

به لجن کشیدن دموکراسی آمریکایی بردارد. 
ادامه در صفحه 6

دنیا در حال تماشای فروپاشی هیمنه سیاست آمریکایی

دعوت به مراسم گردن زنی دموکراسی
۲۰۱9  افغانستان؛ ۲۰۲۰ آمریکا!

یادداشتدیدگاه

]   علی آران  [

صفحه  5

      ویژه نامه طنز راه راه 
را در شماره امروز   بخوانید

تمامی ادیان آزادانه در کشور ما فعالیت دارند و

ما به صلح و ھمزیستی مسالمت آمیز، پایبند ھستیم

طنز
پنجشنبه 15 آبان 1399

وطن امروز     شماره 3064

سميرا قره داغى

طاهره ابراهيم نژاد

دبير سرويس نثر:  فيروزه كوهيانى

دبير سرويس شعر:  زهرا فرقانى

دبير سرويس كارتون:  مهدى نظرى

دبير فنى:   سيدمحمدجواد طاهرى

 راه هاى ارتباطى

ما را در شبكه هاى اجتماعى

با نشانىtanzym-ir دنبال كنيد!

سميه قربانى

هى
شا

علي
ن 

يما
پ
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ضميمه هفتگى طنز راه راه

گفت وگو با کارشناس
مسائل فرانسه

مجرى: آقاى كارشناس سالم. لطفا براى ما بفرماييد 

فرانسه چطورى توى الجزاير صلح رو حاكم كرد. 

كارشناس: بله خواهش مى كنم. ببينيد سال 1827 

فرمانرواى الجزاير با فرانسوى ها بد صحبت كرد. 3 

سال فرصت دادن كه معذرت خواهى كنه ولى نكرد. 

در نتيجه سال 1830 فرانسه به الجزاير حمله كرد و 

اطالعیه سفارت سوییس
غرب گرايان محترم و محترمه!

با عرض تاسف و تأثر بايد عرض كنيم حسب 

استعالم صورت گرفته، هيچ يك از شما اجازه 

شركت در انتخابات آمريكا را نخواهيد داشت. 

البته در اين استعالم تاكيد شده كه زحمات 

بيشتر  بسيار  آمريكا  كشور  براى  عزيزان  شما 

از كسانى است كه در خود آمريكا در انتخابات 

شركت مى كنند اما چه مى توان كرد؟ قانون است 

و قانون خيلى بدى هم هست و درستش اين بود كه 

به همه شما ارجمندان حق رأى داده شود و آقاى 

صادق زيباكالم نيز به عنوان الكترال تان نتيجه را 

به صندوق الكترال بيندازد. بنابراين از همه شما 

عزيزان كه اين يك هفته را پشت در سفارت 

صف كشيده بوديد تا از همان ساعات اوليه 

در انتخابات شركت كنيد پوزش طلبيده 

تقاضامنديم متفرق شويد و به انتشار همان 

يادداشت هاى ارزنده و پريدن از روى پرچم 

آمريكا در اين 13 آبانى ادامه دهيد تا آبى 

باشد بر آتش هر كجا كه مى سوزد. 

یادداشت خودکشی  از 
بازرس ژاور

اگر چيزى بين من و ژان بود، خودمان بلد بوديم 

عين 2 تا مررررد بنشينيم و در چارچوب قوانين 

دموكراتيك جمهورى فرانسه، درستش كنيم. مسأله 

ژان نيست. به اينجايم رسيده است آقا. برداشته اند 

ما را برده اند به ماموريت موسوم به «جنگل»، در 

سر  روى  را  پناهگاه  بايد  قانونا  مانش.  تونل  بغل 

عين  بدبخت ها  مى كرديم.  خراب  1000پناهجو 

خاورميانه اى  رقص هاى  انواع  آتش،  روى  پف فيل 

بومى ها گفتند «اوووو  اجرا كردند.  را  آفريقايى  و 

با  بعد  را پاك كردند.  الال» و اشك و دماغ خود 

گوشى هاى شان فيلم گرفتند كه برسانند به دست 

رسانه ها و همه دنيا با هم اشك و دماغ شان را پاك 

كنند. گفتم «قربان همه شون دارن پودر ميشن». 

در  دارى  كه   گرفتى  رو  آفتابه دزد  ژان  «تو  گفت 

قوانين ملى فرانسه خدشه مى كنى؟ «فعاليت» براى 

مهاجراى بخور بخواب، خوبه. زخم بستر نمى گيرن». 

و آنها به جاى زخم بستر، تاول و كهير و شپش و 

وبا و سل گرفتند. ديدم اينجا جاى زندگى نيست. 

نصف اموالم را بدهيد تارت فرانسوى بخريد و بين 

اين شرقى ها كه در چادرهاى شان زير پل مشغول 

فعاليتند، پخش كنيد. من مى روم پيش جلبك هاى 

ته رود سن، جمهورى فرانسه منقرض شد، بيدارم 
كنيد. 
با تشكر

[شيرجه در آب]

نیاورده اند که... 

بدذاتى  خانه  به  و  نكرد  يارى  بختش  مرغى 

فرو نشست. بدذات چون ذاتش بد است همى، 

پرنده را گرفت و بال بريد و پاى بست و تن در قفس 

افكند. سپس گفت: آزادى هرجا كه مى خواهى 

بروى. مرغ را به بال و پا و ميله هاى قفس اعتنا نبود. 

اشارت به كنجى كرده و گفت: مى توانم بروم آنجا؟ 

بدذات گفت: همه جا جز آنجا. مرغ گفت: اونجا چى؟ 

بدذات گفت: اونجا هم وايفاى قطعه. مرغ گفت: اونور 

چى؟ گفت: روبه رو باد كولره. 

مرغ گفت: كجا بازه؟ بدذات 

گفت: هرجا بالت رسيد. مرغ 

مى رسد.  آنجا  به  بالم  گفت: 

اونجا  منظورم  گفت:  بدذات 

نبود. مرغ گفت: منظورت اون 

ديگى كه رو آتيشه و داره قلقل 

مى كنه نيست؟ بدذات گفت: 

حاال كه خودت انتخاب كردى 

باشه. و مرغ را در ديگ افكنده 

و گفت: اميدوار بودم هر جا جز 

ولى خب  مى گفتى  را  اينجا 
حيف. تمت. 

▪رئیس جمھور فرانسه▪

#صلح

ون
کر

#م

#فعالیت

ابوجھل زمان
غرق توهين به ديگران مكرون

در ادب بس كه بيكران مكرون

در فرانسه، شعار آزادى است

سمبلش مرد قهرمان مكرون

كشور صادرات اچ آى وى

مثلى روشن از سران مكرون

نوجوانى او نجابت محض

باالخص با معلمان مكرون

هولوكاستى داغ بى كله

فن آزادى بيان مكرون

ختم هر چه شما بفرماييد

اخ و ايش همه جهان مكرون

پاچه خار خرافه باورها

مثل يك دايه مهربان مكرون

تا مسلمان ببيند او بى شك

پاچه گيرى است بى امان مكرون

دست او چون بود ز ما كوتاه

يد طوالى در زبان مكرون

جاهليت نه، اُسكليسم مدرن

شد ابوجهل اين زمان مكرون

دور هم جمع قوم كاالنعام

بل اضل هم در اين ميان مكرون

خودکار
الی انگشت معلم

عصر ديروز راس ساعت شش

اين بديدم وزير آموزش

توى اخبار گرم صحبت بود

كرد در ابتدا كمى خوش و بش

بعد گفت از تمام توفيقات

با نمودار و چارت و رسم فلش!

گفت از شادى همه در «شاد»

شاد بود از نتايج سنجش

كرد ناگاه يك جوانك خام

از حقوق معلمان پرسش

«چاره ات چيست  اى وزير كرام

تا كه يابد حقوق افزايش؟»

رفت در هم سگرمه هاى وزير

شد نمايان به چهره اش رنجش

بعد گفت اين چه طرز پرسش بود؟

تنت افتاده است در خارش؟!!

الى انگشت تو كنم خودكار؟

بزنم پشت دست تو خط كش؟

گرچه شغل معلمان عزيز

همچنان انبياست پر ارزش

دمب خروس
استنداپ آزادى و تنديس عبوس! 

ماشين حكومتت بريده است پلوس!

 اين هجمه اعتراض يعنى بدبخت

رسوا شده اى با قسم و دمب خروس!!

آزادی بیان
توهين به مقدسات اسالم بجاست

از هر چه كه خواستى بگو جز هولوكاست

ما حد و حدود را معين كرديم

آزادى در بيان كه كال واسه ماست!

بيش از يك ميليون نفر رو كشت تا فرمانرواى بى ادب 

سر جاش نشست. البته يه تعدادى هم بودن كه خيلى 

بى ادب بودن، در نهايت نيروهاى فرانسه اينا رو هم سر 

بريدن كه ديگه قشنگ صلح اونجا حاكم بشه. 

مجرى: درسته. تو جنگ ايران و عراق هم فرانسه دومين 

كشور فروشنده سالح به صدام بود. 

كارشناس: دقيقا. اينجا هم نقش صلح طلبى فرانسه 

مشخصه. در واقع فرانسه از جنگ اين 2 كشور خسته 

شده بود و مى خواست با تجهيزاتى كه در اختيار صدام 

قرار ميده، جنگ هر چه زودتر تموم بشه و صلح در 

منطقه حاكم بشه. 

اباالفضل سليمانى

رضا عيوضى

مكرون هم مثل بقيه است 

برادر شغال

آزادانه  ما  كشور  در  سياه پوستان  تمام  ترامپ: 

گردن شان را زير زانوهاى پليس مى گذارند و ما 

به ابراز همدردى با خانواده سياه پوستان كشته شده، 
پايبنديم. 

آزادانه  ما  كشور  در  اسراى جنگى  تمام  صدام: 

از  اسرا  رضايت  به  ما  و  مى شوند  شكنجه 

شكنجه شان پايبند هستيم. 

بن سلمان: تمام روزنامه نگاران در كشور ما آزادانه 

انتقاد مى كنند و ما به بيهوشى روزنامه نگاران قبل 

از ريزريز شدن، پايبند هستيم. 

ما  كشور  در  شوهرعمه ها  تمام  كيم جونگ اون: 

خداحافظى  به  ما  و  مى گويند  جوك  آزادانه 

شوهرعمه ها از عمه ها، قبل از اعدام شان پايبنديم. 

رضاخان: تمام نانواها در كشور ما آزادانه مى پرند 

داخل تنور و ما به تنظيم دماى مناسب تنور قبل 

از سوزاندن نانواها پايبنديم. 

نتانياهو: درست است كه ما به حساب نمى آييم، 

به يك سرى  قتل عام  از  قبل  ما هم  ولى خب 

چيزها پايبنديم... جدى ميگم، نخندين!... آقا... 

ميگم پايبنديم ديگه... 

چنگيزخان مغول: تمام ملت ها در كشور ما در 

تسليم مملكت شان آزادند و ما به استقالل و عزت 

ساير كشورها پايبنديم. 

تفسير شعر حاجى ميرزايى وزير آموزش و پرورش 

حیفیه
طريق عشق طريقى عجب خطرناكست

نعوذ با... اگر ره به مقصدى نبرى

مقصود شاعر در مصرع اول اين است كه قدم گذاشتن در مسير 

شغل معلمى همچين بگى نگى خيلى خطرى است (اشاره به 

واقعه سامانه شاد و چندرغاز حقوق و خصوصى سازى مدارس 

و عالفى معلمان). در ادامه مصرع دوم كار به خط و نشان 

كشيدن رسيده و نشان مى دهد عواقب امضاى قرارداد معلمى 

خيلى سنگين تر از امضاى سند برجام است (جمله تهديديه)

بيا و سلطنت از ما بخر به مايه حسن

و زين معامله غافل مشو كه حيف خورى

در اين بيت شاعر ديگر اعصابش آرام شده و از معلم دعوت مى كند همان 

چندرغاز را بگيرد و بگويد خدا بده بركت و اال اگر معلم ادا دربياورد و 

بگويد «حقوق مان كم است يا بالتكليف استخدام هستيم»، 

كنار بكشد بگذارد باد بيايد (جمله تذكريه و لطفيه و حيفيه)

به ُيمن هّمت حافظ اميد هست كه باز

اَرى اساِمر لَيالَى لَيلَه الَقمرى

در بيت آخر شاعر قلم را به دست معلم داده تا آرزوى خودش 
را بيان كند. 

معلم در مصراع دوم به زبان ناشناخته اى آرزو مى كند معشوق 

خود يعنى حقوق واقعى خود را در يك شب مهتابى دوباره ببيند 
(جمله مستجابيه)

ليال (معشوقه بى چشم و رو: حقوق)

اسامر (افسانه حقوق و مزاياى باالى 3 تومن)

ارى (همون ديدن)

#پایبند

دکمه غلط کردمش کجاست؟ 

پس از انتشار ترجمه گوگل ترنسليتى توئيت امانوئل مكرون 

و سوءتفاهمات پيش آمده، در زير ترجمه صحيح اظهارات 
وى آمده است:

به رغم مواردى كه روزهاى اخير درباره ما منتشر شده ما با 

هيچ دينى غير از اسالم و بقيه اديان مشكل نداريم. نه اينكه از 

كسى بترسيم ها فقط كمى چندش مان مى شود. 

تمام اديان تا وقتى كه حرف ما را گوش كنند و الكى متدين 

بازى در نياورند، آزادانه در كشور ما فعاليت مى كنند. با اين 

شرايط ما به همزيستى مسالمت آميز پايبنديم. 

اين مساله را نمى پذيرم كه ما خشونت را تاب خواهيم آورد، 

نهايتا بتوانيم توهين به اديان را تاب بياوريم. مگر آدم چقدر 

ظرفيت دارد خب! 

آزادى بيان ما و حقوق مان مسائلى است كه موظف به حراست 

از آن هستيم. حقوق مان را كه ماه به ماه مى گيريم و مشكلى 

نيست ولى آزادى بيان ما يك جورى است كه بقيه فكر مى كنند 

به شان توهين كرديم. در حالى كه ما فقط بيان كرديم. 

واكنش جامعه مسلمانان از اين رو است كه بر اين باورند من از 

آن كاريكاتور حمايت كردم، خير؛ فقط دستم خورد روى اليك و 

بعد هم دستم خورد يك كامنت «با اجازه كپى» نوشتم. دستم 

خورد بابا، دستم خورد. 

ببينيد! در اين كشور حتى دست من هم آزاد است سرخود 

برود اليك كند و كامنت بنويسد. در اين حد!

خاك پاى همه مسلمونا؛ امانوئل مكرون

#تمامی  -ادیان فرشته موسوى

فرشته پناهى

#آزادانه

#آزادانه

مهدى امام رضايى

سارا رمضانى

افشار جابرى

چه كسى گفته انبيا بودند

پى مال و منال و آسايش؟

فلذا هر معلمى بايد

شمع باشد، مدام در سوزش!!!

گر چلو و پلو مقدر نيست

بخورد نان و ماست با كشمش!

زده امضا به اختيار خودش

خربزه خورده! اين هم از لرزش!!!!

هر كه هم معترض به اين وضع 

است

راه باز است و چرخ در چرخش!!!

اندرون دلم فرو مى رفت

حرف هاى وزير چون تركش

رفت آن حالتى به من كه يقين

هست مشمول حذف و ويرايش!!!

طبق معمول راس ساعت شش

ادبم باز نقض شد فاحش!!!

دارد ايراد اگر كه قافيه ها 

دارم از محضر شما پوزش

جيب ها بود خالى و فلذا

مغز هم بيش از اين نداد كشش!!

محمدرضا رضايى

سرکوب
انديشه ما عدالت چنگيز است 

چشمان تفكرات مان هم هيز است 

اديان همه در فرانسه راحت باشند

سركوبى ما مسالمت آميز است

صامره حبيبى

ت  -آمیز
#مسالم

احترام به عقاید تا پای جان

احترام به عقايد در فرانسه از جايگاه ويژه اى برخوردار است و دولت اين كشور 

نيز در راستاى برقرارى همزيستى مسالمت آميز در ميان مردم، شرايطى را فراهم 

كرده است تا هر كس در تعامل با ديگران، عقايد خود را عملى كند؛ در ادامه به 

مثال هايى از اين موارد مى پردازيم:

- در تقابل يك مسلمان با فردى كه عقيده به قتل مسلمانان دارد و با چاقو يا 

اسلحه به او حمله كرده است، فرد مسلمان وظيفه دارد از هرگونه مقاومت خوددارى 

و شرايط را براى ابراز عقيده وى مهيا كند. 

- هرگونه واكنش به تهديد و توهين به مسلمانان، حق ابراز عقيده از يك نفر را سلب و زندگى مسالمت آميز همراه با ابراز عقايد را 
نقض كرده است. 

- نظام سياسى فرانسه، باالتر از يك شهروند عادى اين كشور نيست 

و او نيز وقتى اعتقاد دارد با انكاركننده هولوكاست بايد برخورد شود، 

حق دارد هر كارى كه عقيده دارد، با فرد منكر هولوكاست انجام دهد 

و اعتراض به اين كار نقض تعامل مسالمت آميز است. 

محمدرسول نوروزى

ستی
#ھمزی

معلم کی بودی تو؟ 

شغل تو شريف باشد و انسان ساز
فرمانده علمى و همه چون سرباز
شرمنده فقط طلب نكن حقت را 
برگرد كه راه باز و جاده است دراز!!

فرشته پناهى
سوده سالمت

پھلوان پنبه
چه ابرقدرت است و درمانده!

عاجز از دست كيست فرمانده؟

ناو و پهپاد دوره گردش كو؟

پشت خود را چرا نخارانده؟

از چه مى ترسد اين مترسك زشت

پهلوان پنبه را كه سوزانده؟

خواب هايى خوش از سرش رفته

آخر قصه را اگر خوانده

اين فقط ضرب كوچك سيلى ست

ضربه هاى زيادتر مانده

امين شفيعى
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ضمیمه هفتگی طنز راه راه

پنجشنبه         15   آبان  1399        19   ربیع االول   1442          5  نوامبر      2020          سال  سیزدهم             شماره 3064              8 صفحه          1000 تومان

صفحه   ۲

و  موافقت رهبر انقالب با عفو 
تخفیف مجازات 3780 محکوم

با پیشنهاد رئیس قوه  قضائیه صورت گرفت

رگبار بالستیک
 ترامپ: 

زدیدند رأی من را د
 بایدن: 
همه آرا شمرده شود

 در حالی که هنوز نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعالم نشده
نامزدهای دموکرات و جمهوری خواه در همان ساعات نخست شمارش آرا اعالم پیروزی کردند

 اردوکشی خیابانی طرفداران هر ۲ نامزد 
و به آتش کشیدن پرچم آمریکا

 برنده انتخابات در پنسیلوانیا، میشیگان 
ویسکانسین و نوادا مشخص می شود

صفحه   7
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