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صفحه 3

آژیرخطرالزاممبارزهبامفسدینبهصدادرآمده؛

اعالممیکنید
اعدامهمبکنید

بیسیمچی
کاوه محبی

محسن!محسن!بهگوشی؟
دوربینقناسهاتهنوزرویشقیقهینتانیاهوزوماست؟

چکمهاتراتوانستهایبفشاریبرگلویتلآویو؟
ایجانم،ببوسمآنپوتینخاکیترا!
تورؤیایتعبیرشدهیخمینیهستی

وتجلیکابوسبنگوریون!

آقامحسن
مبادهیاهویاینروزها

دستترارویماشهشلکند.
وقتیتو،آنجا

پدرجدصهیونرازیرلگدگرفتهای
میخواهیاینجا

شعارپاک"جانمفدایایران" رابرنیزهنکنند؟
هیهات!

خیالتازدوروبرخیمهیعلیراحت!
نگهداشتنخاکریزسبزهمیدانومنوچهری

ازکوچهپسکوچههایخانطومانکهسختترنیست!
ماعاقبت

باهمتبلند،
پرچمظفرمیافرازیم

برتپهیبلندنقدینگی!
حاالبگذارآنسگزرد

هیدربیبیسیوصدایآمریکا
واغواغکند

وآتشسنگینبباردبرسرقیمتسکهودالر!
باشتاببیندچگونهباعصایموسی

ازدریایتحریمهامیگذریم
باشتاسیلیخدا،

ازخواببیدارکنداینمستأجرعاجلکاخعنکبوترا!

مستردونالدترامپ!
بشنو،

اینفریادماهمنورحسینیهیخمینیاست،
ماهمدوشبانبردغزهولبنان،

آستینهمتباالزدهایم
برایتداومآبادیایران!

آقامحسن،هنوزپشتبیسیمی؟
درداکهاینجا،

ازدهانحراملقمههای
برایارزدولتی

آبراهافتادهاست،
اماخبرخوباینکه

چیزینماندهتاسرنیزههایبغضما
بهشکمهایبرآمدهشانبرسد

وبودجههایتخصیصیرا
درکابینزنانشانهمکهباشد

بهبیتالمالبازمیگردانیم.
فقطلختیدیگرصبرکن،

تاببینی
چگونهاختالسرابهدارعبرتمیآویزیم

بهاذناهلل!

آنهابرجامراپارهکردند
وچماقتحریمرابرافراشتند

تااقتصاِدانقالبخمینیرافلجکنند!
هیهات!

ما،قدمهایایوانکایرجالهرا)1(
باآنسطوتپتیارهاش

درقدس
قلممیکنیم

وایرانمانراهممیسازیم.
بگذار

مشاطهگانصهیونی
هرچهمیتوانند

اقتصادشاهمعزولرابزککنند،
ماعاقبتپهلوانیمقواییپهلویهارادرتوسعه

درچشمتاریخپارهمیکنیم!
دیشبدانشجویرتبهییکاقتصاداز"چشمهمورتجیرفت"

توئیتزدبهشاهزادهرضا،ساکن"ایالتمریلند":
دمخروِستورم110درصدیبابابزرگت،)2(

ازپشتبادوبروت"قهرمانصنعتیسازیوطن" بیرونزدهاست!
چهعنوانزیبندهایستبرایاو

"سلطانتورمایران"!
تفو!

چگونهننگچکمههایاجنبیبرخاکپاکمان
باارتشیکهآنهمهریالودالربلعید

برایفربهشدن
وحتییکتیرنیفکندبهپیشانیمتجاوز،

پاکمیشود؟
بحرینراباآنذخایرنفتیوتوانگردشگری

پدرتپیشکشعربهایشکمگندهیسعودیکرد
یاخمینی؟

بگو،میدانیبادرآمدهایازدسترفتهیبحرین
_دراین47سال_

چندحزباهلللبنانمیشدکهبسازیم؟
چندکارخانهبرایآفریدنشغل؟

چنداتوبانبرایرفعترافیک
وچندبیمارستانبرایمناطقمحروم؟

نهواالحضرت!
والدینتو

جزآنکهبرایآمریکا
-دربرابرشوروی-

حیاتخلوتامنوساکتیساختند،
هیچسهمیدرایراننوینندارند.

ایراننوینراخمینیساخت
کهبسیجیهایش

تمامیتارضیایرانراباخوننوشتند
وپرچمفتحراسرانجام

برفرازاقتصادبدوننفتمیافرازند!
حالباشتااینمعجزهیموساییراببینی!

محسنمحسن،بهگوشی؟
حقیقتآناست

کهدیگربهایناقتصاددانهایاتوکشیدهامیدینیست
دیگرحنایسبزهاوسرخهاونیلیهارنگیندارد!

درنسخههایتوسعهیاینجماعتباید
لبوپیچیدوداددستمردمگرسنهییمن!
مابانسخههایتازهنوشتاقتصادمقاومتی

بانخبههاینوُرستهایکههنوزریششاندرستنَُرستهاست
روینمودارهایبانکمرکزیخاکریزمیزنیم،

تاآمارهایصندوقبینالمللیپول
بهاذناهلل

َهنگکنند!
بگذارشاهزادهپرستانوهواداران"منوتو"،

افتض��احس��اخت"کوچهه��ایآش��تیکناِن" پایتختو
خیابانهای"مالرو"یشرا

_درعصربنزوفورد_
بامجتمعضدزلزلهیاکباتانبزککنند.

بگذارتاپُزارزانیزمانشاهرابدهند
باوجودهزارانحلبیآباد

و47درصدجمعیتشهری
و48درصدجمعیتروستاییدچارسوءتغذیه!)3(

مامیراثپهلویهاراازاقتصادبرمیچینیم
وش��بکههایبیهودهس��ازخودروس��ازی-ای��نصنعت

مونتاژکاِرمیراِثرژیمگذشته-را
باساختههایخوبوارزانبچههایاینسرزمینتاختمیزنیم!

آقامحسن
میدانمکهمیدانیاینجادردهست،

راستاستکهخرمشهرداردفریادمیزند:
العطش،العطش!

وهنوزترکهایلبجهانآرامیسوزد.
آری،

قمقمههایپارهپاره
افتادهاندبرکفکانالکمیل
وابراهیمهادی،آنعزیزخدا

باگلویخشکیدهدرخوندستوپامیزند!
اما،ما

بادستخالیوباناخنمان
باایمانمان

کانالمیزنیم
برایرساندنآببهشهر!

-بهفدایلبانتشنهاتیااباعبداهلل!-
جایتخالی،

دیروز
حبیبدرلولههایگداختهیطرحانتقالآبغدیر

درجدالجهنمیدستگاهجوشومفتول
عطشخیمههارا

چنانبرایممعناکرد
کهمنتاخودصبح

هیبهنقطههایاتصال،خالجوشمیزدموگریهمیکردم!(

بهگوشی؟آقامحسن!
بچههارفتهاندتاحصرآبرادرآبادانبشکنند

وفردامیخواهنداهوازرانجاتدهندازهجومریزگردهایخفه!

وپیراهنسیاهرادرآورندازتنکرمانشاه!
آری،هنوز

مشتیمرادساکنقنبرآباد
پولدوایچشمهایشراندارد

وزینب14ساله،دخترباقر
-همانکارگرمعدنکهچندماهحقوقنگرفته-
بهزورداردشوهرمیکندبهیکپیرمرد60ساله.

)ومنباروضهیبختسیاهدخترباقر
درسراسرمسیردهکورههایسیستان

پشتتانکرآبگریهمیکردم.(
آهمحسن،محسن

اینمختلسانریشوییقهدیپلمات
سینهیمردممارا
چناننشانهرفتهاند
کهسربازانصهیون،

سینهی" رزانالنجار"را!)4(
ما،اما

بهکوریچشمشان
چونپارههایپوالد

سینهسپرمیکنیمدربرابرشان
تو،آنجادربرابرصهیون

ومااینجادربرابراختالس!
ودوبارهچشمهایمشتیمرادپرسومیشود

ودخترباقر
بهبختشلبخندمیزند.

وماآمادهمیشویم
برایشنیدنتالوت"محمودعبدالعال")5(

درصحنمسجداالقصی!

آقامحسن
هنوزپشتبیسیمی؟

موشکنقطهزنترارویحیفازومکردهای؟!
ببوسمآن"یامهدی" سربندترا!

ماقلبمان،همبرایغزهولبنانمیتپد
وهمارادههایمانراصیقلدادهایم

برایورانداختنمدرسههایکپریسراوانوکرمان.
ماسرافرازانهدرگلویتاریخمیخوانیم:

سوگندبهدیوسپیدپایدربند!
هرگزرهایتنمیکنیم

ایایران!
ایسرزمیننریماندماوند!

توضیحات:

1-دادههایسنواتیبانکمرکزی
2-ایوان��کاترامپ،ک��هباق��دومنکبت��شپایتخترژیم

غاصب،بهقدسشریفمنتقلشد!
3-مدارهایتوسعهنیافتگیدراقتصادایران.تالیفدکتر

حسینعظیمی،نشرنی،صفحه203
4-رزانالنجارامدادگروپرس��تارفلسطینیکهدرغزه

شهیدشد.
5-محمودعبدالعالقاریفلس��طینیساکنغزهکهدر
صفحهشخصیاینستاگرامش،مبارزاتاخیرقدسراجهانی

کرد.
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سیاس��تخارج��یآمریکادرط��ولچنددهه
اخیرنش��انمیدهدکهآنهااصرارزیادیبهاجرای
سیاستتحریمعلیهسایرکشورهادارندکهنمودآن
رادرچهاردههاعمالتحریمعلیهجمهوریاسالمی
ایرانمیتوانمش��اهدهکرد.بهعبارتینوعیاعتیاد
بهتحریمبرایآنهاایجادش��دهبهگونهایکهدرهر
شرایطیبراجرایتحریمهاعلیهدیگراناصراردارند
چنانکهحتیدرقبالاروپاییکهمتحدآنهاستدر

کنارروابط،تحریماروپانیزدردستوراست.
بُع��ددیگریازایناعتیاده��مدرقبالایران
قابلمش��اهدهاس��تچنانکهحت��یاوباماییکه
برجامراامضاءکردبهتمدیدتحریمهای»آیس��ا«
یاهمانتحریمهای10سالهایرانپرداخت.حال
اینس��والمطرحمیشودکهایناعتیادبهتحریم

ازجملهدرقبالایرانازکجاآمدهاست؟
بخشیازایناعتیادبرگرفتهازشرایطیاست
ک��هاززم��انجن��گجهانیدومب��هدلیلضعف
کش��ورهاوابرقدرتیآمریکاشکلگرفت،چنانکه
دالرب��هعنوانتنهاارزمبادالتیجهانخودنمایی
ک��ردودرنهای��تآمریکارابهآنجارس��اندکهبه

واسطهدالرمیتواندابرقدرتاقتصادیبماند.
اینبرتریطلبیموجبش��دتاآمریکااقتصاد
رامؤلف��هایب��رایتحمیلخواس��تههایخودبه
کش��ورهاوس��ازمانهایبینالمللیقراردهدکه
بخش��یازاهدافآننیزجلوگی��ریازقدرتیابی
اقتصادیس��ایرکشورهابرایحفظبرتریجهانی

آمریکابودهاست.
دلی��لدیگراعتی��ادآمریکاب��هتحریمرادر
رفتارکش��ورهادرقبالآنمیتوانمشاهدهکرد.
کش��ورهاییکهبرایعافیتطلبیمس��ئوالنویا
ضعفدرونیوبیرونیتس��لیمتحریمهایآمریکا
ش��دهاندکهموجبش��دتاچنینتص��وریبرای
واش��نگتنایجادش��ودکهباتحری��م،همهدنیارا
میتواندتس��لیمخودس��ازد.نکتهدیگردرایجاد
اعتی��ادتحریم��یآمریکاعلیهای��ران،درعملکرد
مس��ئوالنکش��ورمیتوانجس��توجوک��ردکه
خواستهیاناخواس��تهزمینهسازایناعتیادآمریکا
شدهاند.متأس��فانهگرهزدنهمهمسائلکشوربه
برج��اموتأکیدبراینکهمذاکرهباکدخدامیتواند
حاللمشکالتباشد،درحالیتصویریغیرواقعی
ازروابطب��اآمریکادرمیانم��ردمایجادکردکه
توهمتأثیرپذیریتحریمهارانیزبههمراهداشت.
نکتهقابلتوجهآنکهعدممدیریتصحیحدر
ماههایاخیربهویژهدرحوزهارزوسکهوتورمی
کهبرکشورجاریشدهبراینتوهماتآمریکایی
افزودهوموجبش��دهتاس��رانآمری��کابراعمال

تحریمهایشدیدترتدکیدداشتهباشند.
حالاینسوالمطرحمیشودکهراهکارپایان

دادنبهاعتیادتحریمیآمریکاچیست؟
اوالیک��یازعواملاس��تمراراعتی��ادآمریکابه
تحریمبرخیمواضعمطرحش��دهازسویمسئوالن
مبنیبرمذاکرهباآمریکاست.اعالمنیازبهمذاکرهبا
کدخدااینتوهمراایجادمیکندکهفشارهانتیجه
دادهوایرانگزینهایجزمذاکرهندارد،لذابرشدتو
استمرارتحریمهاافزودهمیشود.پایاندادنبهچشم
داشتنبهمذاکرهباآمریکاوخودداریازرفتارهایی
مانن��دنامهنوش��تنب��رایمذاکرهباواش��نگتناز
مؤلفههایپایاندادنبهایناعتیادآمریکاییاست.

ثاًنی��ااق��دامعلمیب��راینش��اندادنعدم
وابس��تگیبهبرجامومقول��هتحریمهارابایدبُعد
دیگ��ررفعایناعتی��ادتحریمیآمریکادانس��ت.
ای��نمقولهبهواس��طهاقداماتفعالومؤثرس��ه
ق��وهمقننه،قضائیهومجری��هدرحلچالشهای
اقتص��ادیکش��وربامحوری��تمبارزهبامفاس��د
اقتصادیوپرداختنبهمس��ائلضروریکشوربه

جایمسائلحاشیهایاست.
بهعنوانمثالمجل��سبهجایپرداختنبه
مسائلحاشیهاینظیراستیضاحرئیسجمهورباید
ب��هدنبالطرحهاییبرایکمکبهاقتصادکش��ور
باش��د.یاقوهمجریهبهجایتجزی��هوزارتخانهها
بایدطرحهاییهمچونطرحتوسعهتولیدداخلی
وافزایشاستفادهازدادههایداخلیرادردستور
کارداشتهباشدوقوهقضائیهنیزمبارزهبامفاسدرا
باجدیتپیگیریکند.سروساماندادنبهشرایط
کش��وردرکنارمقابلهعملیباتحریموتهدیدات
مؤلفههایمهمدرمقابلهبااعتیادتحریمیآمریکا
اس��تکهقطع��اًدس��تاوردهایداخل��یوجهانی

بسیاریبرایایرانخواهدداشت.
س��ومآنکهروحیهمقاومت،اصلیاس��تکه
دش��منهموارهازآنه��راسدارد،چنانکهخانم
وندیش��رمنمعاونس��ابقوزارتخارجهآمریکا
رس��ماًاذع��انمیکندکهب��امقاوم��تایرانیها،
اق��دامعلیهآنهاتوهماس��توترام��پبایدازاین
توهمخارجش��ود.نمودعین��یاینمقاومترادر
دس��تاوردهایدفاعیکشورمیتوانمشاهدهکرد
چنانکهدرواکنشبهجوسازیجنگطلبانهرسانه
متی��سوزیردف��اعآمریکا،جنگب��اایرانرایک

توهمخطرناکدانستوآنراردکرد.
ادامه در صفحه 2

پاسخقاسمیبهسیاستروز
مبنیبراینکهچراترامپمیگوید
ایراندیگرآنکشورسابقنیست:

ازترامپبپرسید
دیروزدرحالی گروهدیپلماس�ی وزارتسخن����گو س��خنگوی خب��ری نشس��ت
خارجهدرساختمانشماره9برگزارشدکهبهرامقاسمی

بهس��واالتخبرنگارانپاسخداد،سوالدیروزسیاستروز
مبنیب��راینبودکهچراترامپمیگوی��دایراندیگرآن
کشورس��ابقنیستومطمئناس��تمقاماتایرانیبرای
توافقتماسمیگیرند،قاسمیدرپاسخاظهارداشت:این

سوالراازترامپبپرسید.
ویگفت:ترامپهربامدادکهبیدارمیش��ودباتصور
اینک��هباحض��ورخوددرکاخس��فیدجه��انازنومتولد
میش��ود،اظهاراتجدیدیدارد.س��خنگویدیپلماس��ی
تصریحکرد:ترامپخیلیقابلاطمیناننیستوشایدوی
دراطرافخودتغییرات��یمیبیندکهآنرابههمهجهان

تسریمیدهد.

سازمانمللنیزدربارهپیامدهایتجاوزائتالفسعودیبهالحدیدههشدارداد

یکحملههواییدیگرتاهمهگیرشدنوبا
ائتالفسعودیآمریکایی گ�روهفرادید ویژه بیشازس��هس��الاس��تکهیمنراآماجگ�زارش
حمالتگس��تردهقراردادهاندواینروزهاس��ازمانمللباردیگر

دربارهفراگیرشدنوبادراینکشورهشداردادهاست.
س��عودیکهادعاداش��تدرمدتچندروزمیتواندیمنرا
تصرفکندنهتنهابهاینامردس��تنیافتهبلکهپسازگذشت

بیشازس��هسالازیکس��وبهکش��تارمردمیمنمیپردازدو
ازس��ویدیگ��رارتشیم��نونیروهایمردمیب��همقاومتدر
براب��رمتجاوزانادام��همیدهند.دراینمیانکش��ورهایغربی
مدع��یحام��یحقوقبش��ربهحمای��تازائتالفس��عودیدر
کش��تارمردمییمنمیپردازندکهبرش��دتبحراناینکشور

افزودهاست.

ادامه در صفحه 5

صفحه 2

نگاهیبهوعدهمجددرفعحصر
ازسویمعاوناولرئیسجمهور

بی خیالی 
یا استفاده 

از حربه 
نخ نما  شده 


