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 سرمقاله 

آبستن سیزدهمین انتتتبتتبتتا ت تتست   ۰۰۱۱خرداد  82   

جمهوتی دت ا ران بود که بت اخبتت ضد و نقتیت تز ای اتیتزان 

ق تئیه بته اشتتک  به پت تن تسید و آ   اهلل ت یسز، ت یس قوه

ی  ت  عنوان ت یس جمهوت انتبب اردم اعرفز شد. دت فتصله

و اته و نیم آ نده و اراسم تحلیف و تنتیتیتک  تیتم ت تتست  

جمهوتی، ت یس جد د قوه ق تئیه نیز ای سوی تهبری انصتو  

 خواهد شد.                                        

هتی جهتن دوت نبود بت پوشش اات ا ن انتبتبتا که ای لنز تستنه   

گسترده خبری توبرو شد؛ بالفتصله پس ای تعتیتیتن نتتتیت ته 

هتتی انتبتبتا دت نشس  خبری ت یس جمهوت انتبب بت تستنته

داخلز و ختتجز ا ن سوال اطرح شد که دت صوتا تفع تحر تم 

هت ای سوی آار یت  تضر به االقتا بت ت یس جمهوت ا ن کشتوت 

 خواهید بود؟ پتسخ کوتته بود و قتطع: خیر

خیری که خیر    ال  دت گیتن آن بود. دوتی ای د پلمتسز    

 التمتسز و بتی تبز عزا نیس دت سیتس  ختتجه...

 

 

هت ش تا کیسه کند کته و ا ن  عنز طرف اقتبل بداند و اتس    

جمهوتی اسالاز ای اوضع د پلمتسز لببند  ت سیتس  ختتتجتز 

التمتسز فتصله گرفته و اعتدالا سیتسز جهتن تا طتوت -انیعتلز

 د گری اواینه خواهد کرد.                      

هتی ابتلف بت شعتت، شعتئتر هتی انتبب اردم دت یاینهصحب    

هتی ابتلیز همراه بود که بت د د تد دولت  آ تنتده و   و برنتاه

ی پیشنهتدی به ا لس بت چه تو یردی نسب  به ا ن نیتا کتبینه

 وتود خواهد کرد.                              

هتی اقتصتتد ی گتم دوم انقال  اسالاز و سیتس توجه به بیتنیه   

تواند تاهگتشتتی اقتواتز که تهبر اعظم انقال  ابالغ فراودند از

دول  آ نده بتشد. استیتده ای جوانتن و نتگتته اتعتتتمتدانته بته     

ظرفی  هتی داخلز بت د ا ران تا ای    بتتیات انتحتصتتتی بترای 

احصوالا ختتجز به    بتیات اولد و تقتبتز تبد ل کند که ا تن 

هت ااتیتتن هت و اتنع یدا زنیته تنهت بت  مت   ای تولید، پشتیبتنز

 پک ر نیس .

) جوانی که به جوان اعتماد کنیمتجربه ی من این است که اگر ما 

شایسته دانستیم به او مسؤولیت بدهیم و صالحیتش را داشته باشد؛ نهه 

هر جوانی و نه هر مسؤولیتی( او حتی از غیر جوان، ههم بهرهتهر و 

برد. کهار را  دهد؛ و هم سریع تر پیش می تر کار را انجام می مسؤوالنه

تر و همراه با ابتکار بیشتری به ما تحویل خواهد داد؛ یهنهنهی  هم تازه

. برخالف غیر جهوان کهه شود روند پیشرفت در کار حفظ می

ممکن است کار را بالفنل خوب انجام دهد، اما روند پیشرفت در آن 

 متوّقف خواهد شد. 

1377/02/07 -د دات بت جمعز ای جوانتن   
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 اجتماعی
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 کار خودشان است!
 

شتن د گر تتمتت تلتز بته     خبرنگتتان آیاد پس ای تتاین اتلز کثیف

                کنند.               ی ا ن بتیی نداتند و ا ن جر تن تا تهت ازادااه

به شیل اشتبهز پیش ای انتصت  آ   اهلل ت یسز به ت تس  قتوه 

هت ستبتن ق ت یه، برخز دت ا ران ای اجبتتی شدن   ت  دت دادگته

گیتند! اات کک  بودنش به سرع  بر اال شد. اات ا ن همته اتتجترا 

نبود؛ دتوغ دختر آبز به سرع  دت ف تی ا تیی ترند شد و بت تییه 

ای علیه قوه ق ت یه دت شروع ی گستردهبر ا ستستا عمواز ه مه

 کتت آ   اهلل ت یسز به وجود آاد.                     

ا ن اوج تبر ب دت ا ن نقطه شروع نشده بود و دت همتن جت هتم    

هتی ق ت ز تا ی ر ذته بتیتن هتی ابتلیز پروندهتمتم نشد. دت سوژه

شتن بردند تت قوه ق ت یه تا تبر ب کننتد ااتت نتشیتف و تحر ف کتت

 تو یرد فستدیدای قوه ق ت یه، اعتمتد آفر ن بود.                     

افیتتی که فیلم قتل دت اال عتم اوجود است ، _ نو د# دت اتجرای    

اندایی ا ن جر تن که دلیل اعدام، نه عدم تضت   اولتیتتی دم، بت تاه

گتنتته س ! او تا    وتیشیتتت بتزکه ابتلی  بت جمهوتی اسالاز

اسالاز فعتلی  ادنز داشته! دت  تلیتیته خواندند که علیه جمهوتی

به همراه برادتش دت توی توشن و دت   وت شتهدان عینز به قتتتل 

نیس اتهم بود و بت  یم دادگته کییری به جرم قتل عمد، قصتت  

                              شتتد.                             

ستیند کته هت ز تا ازگیرند و هشتگشتن تا ازهت پولاپوی سیون   

تای و توی د تگتر بزتای# کنند.    توی  پس ای ادتز فروکش از

 بگتو                             ای تسوج# 

هتی بسیتتت تهتت اند. ارداز که بت دوگتنگزآنچه اهم نیس  اردم   

بینند و هر چه که شتد از شوند. ارداز که همه چیز تا اانیتز از

»                                   کتت خودشتتن است  «گو ند:از

ای است  کته دت بتیگش  اعتمتد عمواز به جتاعه اولین نیتته

 کنترل ف تی ا تیی بت د به آن توجه جدی و الیم صوتا بگیرد.

 گیرد؟ طرا ز اپوی سیون داخلز و ختتجز بت چه هدفز صوتا از   

ی سرپوش بر افعتل و  رکتا ختود و هت ز به واسطهگتهز جر تن

انحراف افیتت عمواز نیتی داتند به شیل اغراق آایزی    اسألته تا 

 بزتگنمت ز کنند.                                

اش هتمته«ا د که ینیز د دههتی ختلهشت د ا ن تفتتت تا دت جمع   

اگر ان هم ا نقدت آتا ش اییردم «  »جرا ز و عمل پالستی  اس !

شود بت تبر ب د تگتری ختود تا  دت واقع سعز از »خوشگل بودم

 هتی خود سرپوش بتگتکاتد.      عتدی جلوه بدهد  ت بر عیب

دت برابر ا ران نیز دو جر تن اپوی سیون دت داخل و ختتج ای کشتوت    

کنند. اپوی سیون داخلز بت اانیتز خواندن هر چیز) تتز  فعتلی  از

   اداته ی فیستنز دت  تلقویآبتد( هر کسز دت هر انصبز تا وصتل 

ی کتت ختودشتتن است  داند  ت هر اتیتقز تا بت کلیدواژهو اتصل از

کند. اات هیچیس اسیر ا ن اشبت  و جه  دهتز اتس  اتلز از

ی  تتفتتتن کند. برخز به واسطته هت ز که ایشوند تا اشبص نمز

 یتا سیتسز و جلب توجه، و برخز برای فراهم ستتیی اتحتیت  

 ینند.                    استعد کتتی دس  به ا ن کتت از

تر ا ن که برخز ای ا ن عنتصر ای اپوی ستیتون داختلتز بته جتلب   

اپوی سیون ختتجز تغییر اتهی  داده و بت اتهیتز جد د به فعتلیت  

جتدا تز «دهند. هدف اصلز هتی خود علیه  تکمی  ا ران ادااه از

اس . اات » اردم ای جمهوتی اسالاز و غیر ارداز خواندن  یوا 

 به چه قیمتز؟!                                

انقال  تا به ختتطتر _ دختران# سیید  ت هتیچهتتشنبه# هشتگ    

اندایی ا ن هشتگ و بیتوت د؛ اشبتصز دت تدای خبرنگتتان آیاد بت تاه

هتی پوشتلز دت ف تی ا تیی، پشتیبتنز اتلز سرو س جر تن ستیی

کنند. پس ای ادتتز چتنتد هتی اطالعتتز غربز تا به خود جلب از

فیلم ای چند شهروند دت ا ران، و چند ن فرد دستگیتر شتده تا دت 

هتتی ضتد و کنند و بت گزاتش شتن دس  به دس  ازبولتن خبری

 دهند. اات نیته ی اهم ا ن است  کته ا تننقیض به آن ضر ب از
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 توانم آن تا نشتن بدهم.                       گیتم: نمز

ای پیش کشید؛ او گکش  که دوستتنم اسئله دو اته ای ایدواج از   

گرفتز، ا ن بلند اس ،  گی  غتده!  تو ای خواستگتتان  خیلز ا راد از

نقصز بتشد. تتعت تبتم خواستز شبص بز ا ن کوتته اس ؛ گو ت از

چطوت دکتر تا که سرش او نداتد قبول کردی؟ بت تع ب او تا نتگتته 

کردم،  تز دلبوتشدم و بت او بحث کردم که: اصطیز کچل نیس ، 

ام. آن توی همتیتن کته کرد ان د وانه کنز. او فیر از تو اشتبته از

اصطیز تسید ختنه، دت تا که بتی کرد گیتم کاله  تا بردات. چنتیتن 

هت م ای  خندی؟ چشم کرد. شروع کردم به خند دن؛ پرسید: چرا از

خنده به اش  نشسته بود گیتم: اصتطتیتز، تتو کتچتلتز؟ اتن 

 دانستم!                                     نمز

و آن وق  اصطیز هم شروع کرد به خند دن. اصطیز ق یه تا    

برای ااتم اوسز هم تعر ف کرد. ای آن به بعد آقتی صدت همیشه بته 

 ا د که شمتتا ند د؟           گی : شمت چه کتت کرده اصطیز از

ی غتر  و گردد و دت جبهته بعد ای انقال  چمران به ا ران بتیاز   

آ تد. آوتد و به ا ران اتزکند. غتده تت  دوتی نمز جنو  خدا  از

او پس ای شهتدا چمران یندگز پر اراتتز گکتاند اات دت وصتف آن 

اش تا بستیند و بگتکتنتد.  گو د: اصطیز کسز نیس  که ا سمه از

هت، دت  ا ن    چیز ارده اس  و اصطیز ینده اس . دت فطرا آدم

هت بین خیر و شر دتگیرند و بت د کسز دستشتتن  هتس . آدم قلب آن

تا بگیرد، همتنطوت که خدا ا ن ارد تا فرستتد تت ارا دستگیری کنتد. 

عتال و جنو  لبنتن ک ت و ا ران ک ت؟ هتمتیتشته دختری دت جبل

ایرم، اثل اتهز که ای  عتال بیرون ببرند ازگیتم اگر ارا ای جبل از

 آ  بیرون بییتد.                                    

آاتد.  یندگز ختتج ای جنو  لبنتن و شهر صوت دت تصوت ان نتمتز   

ی ا ن اتردم کنم خدا به واسطه وقتز دت اشهد هستم ا ستس از

دس  ارا گرف ،     تا بران تمتم کرد و ایایتن آتشز که داشتم 

 سوختم بیرون کشید. از

گو ند اثل چمران یندگز کنید، و اثل چتمتران  وقتز به شمت از   

بمیر د  عنز چه؟ بیت ید    بتت هم که شده ای دکترای فیز   او دت 

 آار یت و اتجرای کراواا نبستنش  رف نزنیم...                   

ای! ا ن ارد بیس  ستل ای تتو  گیتند تو د وانه شده غتده از# به    

تر اس ، ا رانز اس ، دائم دت جنگ اس ، پول نداتد، همرنتگ  بزتگ

 ات نیس ،  تز شنتسنتاه نداتد!                       

کردند. آن تا  کند شبز پدت واتدتم تلو ز ون نگته از غتده تعر ف از

ختاوش کردم و بدون آنیه ای پیش، فیری کرده بتشم گیتم: بتبت! ان 

ای بچگز تتکنون که بیس  و پنج شش ستل داتم هیچوق  شمتت تا 

ختواهتم ای  ام، ولز برای اولین بتت اتز ام، اذ   نیرده نتتا   نیرده

 خواهم.                           اطتع  شمت بیت م بیرون و عکت از

 پرسید: چز شده؟ چرا؟                          

آنیه اصطیز  تز چیزی بداند، گیتم: ان پس فردا  اقداه، بز بز   

شتن ید. ادااه دادم: ان تصمیم گرفتم بتت کنم. هر دو خش  عقد از

صتدت اتوستزااتتم# اصطیز ایدواج کنم، عقدم هم پس فردا پیش 

اس . اتدتم عصبتنز شد. بت داد و فر تد برختس  تت برای اولیتن بتتت 

ان تا بزند که پدتم دختل  کرد و خیلز آتام پرسید: عقد شتمتت بتت 

 چمران.                       _ دکتر# کز؟ گیتم: 

ام، ولتز  ا د فراهم کرده به آتااز گی : ان همیشه هرچه خواسته   

بینم ا ن ارد انتسب شمت نیس . او شبیه ات نیس ، فتایلتش تا  از

 خواهم ا ن کتت ان تم شود.     شنتسیم. برای  یظ شمت نمز نمز

توم. ااتم اوسز صدت هم اجتیه  ام. از گیتم: ان تصمیمم تا گرفته   

 تواند ولز ان بتشد...                   اند. ا شتن شرعت از داده

توی عقد گیتند دااتد بت د به عروس کتدو بدهد. ا ن تسم اتتست ،    

دااتد بت د انگشتر بدهد. ان اصالً فیر ا ن ت تا نیرده بودم. اصطیتز 

واتد شد و    کتدو آوتد. بتی کردم.    شمع بود)آشنت ز غتتده و 

چمران تتبلوی شمع دکتر چمران بوده( کتدوی عقد شمع آوتده بود، 

 اتن ی بت ز هم کنتتش. سر ع کتدو تا بردم و پنهتن کردم و به همه 
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پارسیواکسن   
 

هتی اسیتن تمتم نهتده«برخز به تا تز بت اشتته به ا ن نیته که:    

کنند که افزا تش قتیتمت   ا ن اسأله تا اطرح از »داخلز هستند

اسین کتاال  بت  اس  و تحر م هیچ تتثیری دت ببتش استیتن 

 نتتداتد.                            

ی بسیتتی ای هموطنتتن بته استیتن، شت د بت توجه به نیتی عده   

ا نگونه طرح استئل عتاه پسند بوده و بت اقبتل توبرو شود اات دت واقع 

هتتی نمیتوان توقع داش  چون سهم اثر تحر مز دت برخز نتهتتده

بواز کمتر اس  پس بت د اسین بت ثبتا قیم  توبرو شود! دتست  

 نیس . چرا؟                                      

ایلیون نیتروی کتتت دات تد کته  ۰به طوت اثتل فیر کنید شمت    

هیچیدام نیتیی به خوتاک پوشتک و اسین نداتند! پس چنتنچه دت 

شرا   تحر م هم قرات بگیر د بت همتن  قوق و ازا تتی پتیتشتیتن 

ایلیون نیروی کتت تا داشته بتشیتد! غتیتر  ۰ا ددا ایتوانید همتن 

امین اس . اسأله ی اسین و صنت ع وابسته نیز به همین اتنتوال 

اس . نمیتوان به دلیل بواز بودن برخز صنت ع توقع داشته بتشتیتم 

هت، ثبتا قیم  داشته بتشند. چنین تو یردی بتعث دت تصتعد قیم 

هت و خأل تولید گکاتان، و فعتالن اقتصتدی ای ا ن عرصهخروج سرات ه

شود. به عالوه فرات سرات ه ای احی  تولید به ف تی کتتذ   شتن از

شود تکود اوجود بیشتر و بیشتر شود. لکا به جتتی داللز سبب از

بتیگرداندن قیم  اسین به قبل، ضمن ت د د اتی تبز و بتتینتگتری 

ی اس  که دول  بت شرا طز یایتنته هت، صوا  ا نانصیتنه دت قیم 

 خر د  ت استیتده ای اسین تا دت اختیتت اتتتقتتضتیتتن قترات دهتد.

طرح اسین اهر و الز دو طرح نیمه تمتم بود که دت صوتا وتود    

تتوان هتی اجرا ز و نظتتا اتولیتن اار، بت نگتهز تتتیه اتزدستگته

ی نسب  به آات ش سریاین و جمعی  دت شهرستتیی و تتوستعته

 یندگز توستت ز و شهری ااید داش .

گکتد و دت  تلز که بترختز گیری کرونت ازاته ای شیوع همه ۰۱   

کردند جمهوتی اسالاز واکسن آار یت تز تا  انتبع داخلز اعالم از

خر ده و تزت ق آن به اسئوالن عتلز تتبه صوتا پک رفته، به تتیگتز 

شتهد صدوت اعتفی  ابتدالا کرونت ز ای سوی آار یت بود م! دت واقع 

داتوی پس ای ارگ سهرا  تا بته اتت اتیانتز        ا تالا اتحده نوش

س  که اتبصصتن اتعتهتد از داتد)ای  چنگ شتن(. ا ن دت  تلز

ا ران اسالاز بت دتک دتس  شرا   فعلز، نه تنهت ای پت ننشسته، کته 

پرچمدات ابتتیه بت ا ن و روس دت جتهتتن  ۰۱بت تولید واکسن کوو د

 شتدنتتد.                                

نبت د فرااوش کرد که  یز ای نتازدهتی تد صال تیت  شتده دت    

ی خرداد نیز پیش تر اذعتن داشته بود که اتحتمتولته 82انتبتبتا 

واکسن آار یت ز واتد ا ران شده اس ! دت ا ن که آار یت بت تشتد تد 

هتی داتو و ت هیزاا پزشیز دت شرا   ختت  کترونتت تز،  تحر م

جنت تز د گر دت قبتل شهروندان و بیمتتان ا رانز ان تم داده شتیتز 

وطنتنز که دت دت داخل بت سمپتشز و تنش آفتر تنتز نیس  اات هم

سعز دت بهره برداتی ای ا ن ف تی اتشنج تا داشتند، غتیتر قتتبتل 

ی تترس، س  و ارگ برانگیزانندهای طبیعزاند. ترس پد دهببشش

اات اوج سواتی بر شت عتا، اخبتت دتوغ و نشر اکتذ تب دت شترا ت  

 بحرانز چنتنچه بت هدف انحراف افیتت عمواز بتشد احیوم اس .

 نهاده های مسکن
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 فالسفه مجازی
 گیرد؟               ت یسز دول  تا بت چه کیییتز تحو ل از   

دتصد اشتم اطبوعز ای اقتصتد ا ران نیتست .  0۱نرخ توتم بتالی    

ی نتتاتتتواین و  تتوی   تشد نتچیز و اتزلزل و بع تً نزولز، بودجه

اقتد ر کثیری کسری ترای، ببشز ای ایراث نتی بتی دول  دوایدهتم 

 به آ   اهلل ت یسز و کتبینه ی بعد خواهد بود.               

تقصیر دولت  «ی بت توجه به شرا    تد فعلز، کسز عکت و بهتنه   

تود دت کوتته ادا شتهتد پک رد و انتظتت ازتا نمز» هتی قبل اس 

 تغییراا استسز بتشیم تت دت دتایادا شتهد تحول بتشیم.           

ی اهم، دو تاهز دول  آ نده دت تأاین کسری بودجته بته استله   

هزات ایلیتتد تواتن، و  ت عملز ستختتتن وعتده  ۰۱۱ابلغز بتلغ بر 

کتتهتی اتلیتتتز،   و  س . قدت اسلم ا ن که اصالح ستیانتبتبتتزهتی 

ای( آبتز و هتوا تز،   نگته و ژه به ترانز   یاینز)ت لز و جتتده

جلوگیری ای ختم فروشز، دوتی ای اتیت به نی ، و ای همه اتهتمتتتر 

هتی استبراج و فروش نی  دت تاستتی کنترل قیم    تغییر سیتس 

تواند برای دول  آ نده دت تأاین اتلز انتتستب و تفتع   جهتنز از

 کسری چتته ستی بتشد.                              

ضمن ا نیه الیم اس  بتیات تن، اصنتف و اشتغل، صنت ع و شرک     

هت بت دوتی ای نگته انتیتع شبصز دت شرا    تد فعلز دت تاستتتتی 

کنترل سر ع نقد نگز و قیم  هت و بهبود توتم به اقرتاا دولتتتز 

پت بند بتشند تت تکود تولید ارتیع و شتهد شیوفت ز اقتصتدی دت بتیه 

 تری بتشیم.یاتنز کوتته

هتی فالسیه دت قتتلتب هت و انگتته ای کلز ای اند شهاتائه ا موعه   

   کتت  وا د؛ چه ازا ت و اعت بز داتد؟ دت عصر  تضر بت توجه بته 

توی آوتی انستن ااروی به ابتنز و احتوای ستندو چز شتهتد بتروی 

هتی فلسیز بود م، به طوتی کته ستیی کتت  ستیی و عمواز  ستده

هت ز برای اقشتت ابتلف جتاعه قتبل پتک ترش خوانش چنین کتت 

هتی اتتبتط جمعز تولید آثتت به  ا تیی و برنتاهبتشد. بت ظهوت ف تی

و د و، صوا، عیس و عیس نوشته نیز سرا   کرد و تولید کنندگتن 

هتتی ختود تا هت ز اتیتوا افیتت و انتد شتهسعز کردند ای بستر

 ی ابتطبین شتن قرات دهنتد.اتنتسب بت خرد جمعز دت اختیتت دا ره

هتتی ی ابتطبیتن، اتیشهرایچند گتهز عالقه به گسترش دا ره   

فتخر تا کمرنگ و لودگز تا واتد به کتت کرد اات بتعتث شتد طتیتف 

اند شوند. اثر اوسیقز و تری به ابتنز فیری و فلسیز عالقهگسترده

 سینمت دت ا ن فرآ ند تا نیز نبت د نتد ده گرف .                  

ای بترای  البته ا ن نیته تا بت د دت نظر گرف  که چنیتن شتیتوه   

ی وتود خواننده به  ویه انتد شته ی ابتنز فیری بت د به اثتبه عرضه

بتشد و کم  کند خواننده و ابتطبین دت ا ن اسیر گتم برداتند، نته 

ا نیه بت    آگتهز کتذ ، ژس  توشنییری بگیرند و  دت استتتدالل 

 هتی خود به چنین انتبع و اآخکی اتجتع بدهند.             

ستیی و ابتکال ک تس . نمیتتوان  نبت د فرااوش کرد که اری ستده   

هتی ذهنز بت هر ادبیتتز ای    اسأله نوش ، ای به نتم شیستن گره

   اسأله خواند، و ای آن فیلم ستخ . هنراند و قشر توشنییتر دت 

عین شنتخ  عرفز ای اصتئب و دتدهتی جتاعه بت د برای دوای آن 

نسبه بپیچد. وگرنه بت انعیتس صرف آن، تنهت بتعث ضتر تب دادن 

بیشتر به آن شده و ابتطبین تا دت تسیدن به پتتستخ و تاه  تل 

 گکاتد.                                     سردتگم از

شتود طتیتف  هت ز که بت لودگز همراه هستند بتعتث اتزجتذبه   

ی فیری ای ابتطبین وسیع و اتنوع بتشد و هر شبص و بت هر یاینه

ا ن احتوا هت استیتده کند. چنتنچه دت ظتهر بتت  ت  اثتر بتدون 

ی اسیرهتی ابتتلتف بترون  هریانگتتی توبرو بتشید و به جتی اتائه

هتتی هتی ذهنز، ابتطب تا دت ان ال  هتزاتتتوی دتدتف  ای گره

جتاعه تنهت بگکاتد، بت    ابتکال توبرو هستیم. ابتکالز که ابتطبین 

 کند. تا ای تغییر وضع اوجود نتااید از

 رئیس دولت
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سیاسی
 

ویی نجومی  پرر
 تداه اولین بتت که توینتاه دس  گرفتم عیس  یز ای تفتیتقتتاتو    

د دم که بتبتش به سردبیر توینتاه پول داده بود عیس بچه شو بزنته 

ی دت پتت ته ۰۱/۹0 ه جت ز ای توینتاه، ی رشم بنو سه کسب اعدل 

اول دبستتن تا به شمت، ختنواده، و تمتم ال  شر ف ا ران تتبتر ت  

عرض ایینیم)ای طرف پدتا( خیلز تالش کردم تت بتونم ببونمتش 

و بیهممش. دتوغ چرا؟ کمز  ستدا هم کردم. بت خودم ایگتیتتتم 

 ان که اعدلم بیس  شد، چرا عیس ان نه؟!                    

هت گتکشت  تتت ای خدا که پنهون نیس  ای شمت چه پنهون، ستل   

فهمیدم به ا نت ایگن انتسبتا!  عنز وقتز  ه اتیتقز افتتتتد اتهتم 

نیس  تو تت د روی ای ا ن طرف خوش  ایواده،  ت نه. بتبتشز، بچتته، 

فتایله،  ت نه، اصال بتهتش تف  و اواد داتی، تفیق گراتبه گلستونته، 

پتروتش  ت نه. خالصه ا ن که انتسبتا  عنز واسه  ه دبیر آاتویش

ستده که به عنوان دبیر برتر انتبت  شده تو توینتاه تبر   ایتزدن، 

گرف . تبر   که  تت وقتز فالن اد ر تو استتنداتی فالن پس  تو از

د دی کل صیحه تو تبر   گرفته. توینتتاته  ایگم تبر یتاااا،  هو از

 که نبود، دفترچه ختطراا بود!                            

ای تو کال اتلید بته ی انتسبتا توینتاهدنیتی ا تیی کتسه کویه   

هم. اثالً اگه ان االن کالس اول ابتدا ز بودم، بتبتی دوستتتم تته 

تهش عیس بچه شو توی واتستپ  ت ا نستتگرام استوتی ایتیترد و 

ای تشتیتر تمتم! ی رش هم ای اتدت خونه برای خلق چنین نتبتبته

کرد. ایدونین چرا ا نتتو گیتم؟ ا ن که انتسبتا هنوی هم هس .  از

گی  شیتش کتالس  اثالً اهرعلیزاده که تو انتظراا به ت یسز از

جتمتهتوتی سواد داتی  تال براش پیتم تبر   فرستتده که ت تتست 

ابتتک! اصال چییتت که نمیینه ا ن انتسبتا! بنظرم بیت ن بته ا تن 

نیته فیر کنیم که ت تس  جمهوتی هدف نیس ، اتقتتم نتیتست ، 

انصب نیس ، اسئولیته. تبر   نداته، آتیوی اتوفتقتیت  نتداته، 

 همراهز و همیتتی داته. پشتیبتنز داته، اتنع یدا ز داته.          

کنم خیلز یشته که آدم بره عیس بچه شو  ایدونین؟ ان فیر از   

 بده توینتاه چتپ کنن.

ا ران    ستل پس ای خروج آار یت ای برجتم به تتعتهتداا ختود    

 کرد. تح  ا ن توافق اوسوم به برنتاه جتاع اقدام  اشترک عمل از

بتنتد  ۰۱ی اشترکز ای آار یت و اتحتد ه اتوپت دت به تتیگز بیتنیه   

ی اهمز داتد. دت ا ن بند آاده: ات اشترکًت انتشر شده اس  که نیته

اند نگرانتیتم.  ای اقدااتا نتستیگتت بت برجتم که توس  ا ران ان تم شده

فراود ن؟( اتحتد ه اتوپت و ا تالا اتتتحتده  )خسته نبتشید! خب از

دانند که دت کنتت بتیگش  به اجرای کتال و اتوثتر تتعتهتداا  از

هتی استسز ا ن توافتق  ای توس  ا ران، تفع تحر م جزو ببش هسته

ت بتیم شتمتت نته  اس .)ات اگه همون اولش بتن تو قلب تاکتوت نمز

هت تو همون اوقع  تنهت جراا  مله نظتاز و تروت داشتین، که تحر م

وتایداشتین. خب؟ ایگیتز؟( برجتم کمتکتن برای ت مین اتهتیت  

ای ا ران و  یظ اعمتتی انتع اشتتعته  آایز برنتاه هسته صرفتً صلح

برجتم براشتون  «ای دت جهتن ای اهمی   یتتز برخوتدات اس . هسته

ای اهمی  برخوتدات اس ! جتلبه، جتلبه!! بزتگواتی فراوده بتود اگته 

ینیم! ببین همین  ه جمله چتطتوت  برجتاو پتته کنین ات آتیشش از

هتی آختر دولت  بع یت تو عین اوش پتی ایز کشونده! تو ا ن توی

اون برای د پلمتسز لببند تنگ ایشه. دولتز که خیتلتز دوایده دل

سعز کرد اردم خودش تو تحر م کنه تت  ه توافق بد تو بتهتشتون 

ای ای تحمیل کنه. توافقز که  تال بت بدعهدی آار یت کتلبد گند تده

هتی غربز براش تستاح و تستتهتل اون بتقز اونده اات هنوی الشبوت

 نشون دادن ا ران دندون تیز کردن.                   

شت د ا ن کوچییتر ن  ق ا ران دت ا تاع بین المللز بتشته کته    

برای خروج آار یت ای برجتم ای ا ن کشوت شیت   کنه، و همینطوت ای 

هتی اتوپت ز. اات شوتببتتنه طبق ا ن تتوافتق هتی طرفسنگ اندایی

چنین اایتنز برای ا ران فراهم نیس ! البد شیتب اتیتز اتکاکتره 

هتی ا رانز ای اوضع بسیتت ضتعتیتف واتد اونقدتی بوده که د پلمتا

 شده بودند.                                      

به هر نحو، پس ای تغییر دول  اوبتات و ترااپ دت اار تیتت، دولت     

تو تنز نیز به پت تن خواهد تسید تت برجتم چهتتاین دول  دخیل بتت 

خود تا بشنتسد. بت د د د تو یرد سیزدهمیتن دولت  جتمتهتوتی 

هتی تعلیقز و تتعتهتداا اش دت قبتل تحر ماسالاز و ویاتا ختتجه

 نتفرجتم برجتاز چه خواهد بود.

 آفتابه لگن
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به عالوه ی روح الّله 
-

فصل الخطاب
 

بنشینند و نگته کنند تت آنهت تا چپتول کنند. عصری اس  که بت د همۀ اسلمین قتیتتم         ا ن عصر، عصری نیس  که اسلمین

اجتنب ابتتیه کننتد و  تقتوق         دس  اجتنب تا ای امتل  خود دوت کنند. اسلمین بت د همه بت هم، دت صف وا د، بت        کنند و

امتل  خود قطع کنند. دول  هتی اسالاز بت د دت خدا  ال          پت متل شدۀ خودشتن تا بگیرند و دس  استعمتت غتتتگر تا ای

دولتهت ای سرنوش  احمدتضت پهلوی عبرا بگیرند؛ ای پش  کردن بته استالم    دت خدا  اجتنب.      هت بتشند نه خدای نبواسته

ان ای دول  پتکستتن از خواهم برای الت         بگیرند. پش  کردن به اسالم و تو آوتدن بر اجتنب، همین عتقب  تا داتد.        عبرا

همۀ طبقتا اسلمین بشود. ای خداوند عظم  اسالم و اسلتمتیتن تا       شیعۀ پتکستتن ا ترام بیشتری قتئل شود. بت د اراعتا

 در قم  در جمع وزیر مختار پاکستان و خبرنگاران پاکستانی    4531اسفند  41خواستتتم.                                 
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https://twitter.com/TohidAzizi/status/1408505397854588934
https://twitter.com/I_midoonam/status/1408104958881189888
https://twitter.com/morovati98/status/1408514362059497480
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