کاریکاتور نشریه نیویورکر
(نقد و بررسی)
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تشای ًمذ تػاٍیش ٍ غحٌِ ّا تایذ ًْایت دلت سا تِ خشج داد ٍ تسیاس سیض تیٌاًِ تِ تحلیل ٍ تشسسی آى پشداخت ٍ ایٌکِ تخَاّین ادعا کٌین
تحلیل ّا غیشهٌطمی است تایذ تگَیین هحال است غشتی ّا کاسی کٌٌذ کِ اًذیطِ ٍ ًمطِ ای دس پطت آى ًثاضذ ٍ ها ًثایذ خیلی سادُ لَحاًِ
تِ لضایا ًگاُ کٌین ّش علوی صتاى خاظ خَد سا داسد تْتش است تحلیل سا ضشٍع کٌین
سًگ غالة تػَیش سثض سًگ است الثتِ سثضی کِ کوی تی سًگ ضذُ است یا تِ ًَعی سًگ تاختِ است
سثض ًواد چیست؟؟
اٍلیي ًکتِ ای کِ رّي سا دسگیش هی کٌذ ٍاطُ ی سثض علَی است کِ هتاسفاًِ دس اًتخاتات  22خشداد  88ایي سًگ ًواد اّل فتٌِ (هَسَم تِ جٌثص سثض)
لمة گشفت ٍ لذاست ایي سًگ سا دستوالی کشد تگزسین
دس کل تِ هعٌی اکتساب لذست ٍ جثشٍت ٍ سلة هالکیت است ٍ ًواد آصادی ٍ سّایی ٍ ًطاًِ ی صًذگی ٍ حس آتاداًی سا تذاعی هی کٌذ ٍ دس جْاى تِ
سًگ ایوٌی ٍ سالهت هعشفی ضذُ است حاال الیِ تعذی سا تطکافین ایي ّا کِ گفتن ًواد سًگ سثض علَی تَد اکٌَى آى سًگ سثض ،سًگ تاختِ ٍ کن سًگ
ضذُ است ّشآًچ ِ سا کِ دس تاال گفتن سا تِ هٌفی تغییش دّین تا دستواى آیذ چِ ضذ؟؟ لذستی تضعیف ضذُ آصادی کِ لفس جایگاُ اٍست حس آتاداًی تِ
ٍیشاًِ ای تذل ضذُ است جایی کِ دیگش ایوي ًیست

گفتن جایی کِ دیگش ایوي ًیست؟ دسستِ لَکیطي کاسیکاتَس کجاست؟؟ دیَاسّای الًِ ی جاسَسی کِ ّواى سفاست ساتك آهشیکاست  ،اگش تا تِ اهشٍص تا تِ
اهشٍص آى هکاى جایی اهي تشای کطَس هحسَب هیطذ تایذ تِ َّش تاضین دیگش اهي ًیست چَى اهٌیت سًگ تاختِ است.

حزف کلوِ ی اهلل دس ٍسط پشچن ایشاى کِ اغلی تشیي ًواد تَحیذ دس جْاى است  ،دسستِ آى ّا تا تَافك ّذفی جض حزف تَحیذ ًذاسًذ ٍ ًخَاٌّذ داضت
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هَضَع دیگش تِ تػَیش کطیذى دٍ کطَس است  :یکی جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ دیگشی آهشیکا ٍ تا استفادُ کشدى اص دٍ ضخػیت هطشح هشص کطَسّا سا هعیي
هی کٌذ اٍل گَیا اهام عضیضهاى اهام خویٌی(سُ) ٍ دیگشی لیذی لیثشیتی ،ایي لیذی ًواد غلح ٍ آصادی است ٍ دس هیاى عَام ًواد هادستیَُ فشاهاسَى دس تیي
سیاسیَى است.

تِ چْشُ ّا کوی تیطتش دلت کٌین ٍ ًکتِ سٌج ضَین چْشُ اهام خویٌی(سُ) سا تثیٌیذ اٍل ًَع ًگاُ ایطاى سا تشسسی کٌین چطن ّا هایل سٍ تِ پاییي است
ٍ حالتی دلْشُ اًگیض ٍ تَام تا ضشم ٍ پطیواًی دس حالیکِ لیذی تسیاس هػون ٍ تا اسادُ است ٍ تِ آسواى ٍ تاال ًگاُ هی کٌذ ٍ چِ حس پیشٍصهٌذاًِ ای سا
تِ تػَیش هی کطذ کوی پاییي تش سا تثیٌیذ  ،کتف ّا !! کتف اهام ها  ،سّثش اًمالتی تضسگ  ،کَچک ٍ تکیذُ است ٍ گَیا ًاتَاى ٍ ایي دس حالیست کِ لیذی
کتف ّایی هشداًِ ٍ عضالًی ٍ لَی داسد
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تاصّن کوی پاییي تش دست ّای اهام (سُ) سا ًگاُ کٌیذ کوی تَاصى ًذاسد گَیا دست ّا تلٌذتش است ٍ حالت عادی ًذاسد  ،ایي تػَیش ضخػیت هْن ٍ کلیذی
کطَس عضیضهاى سا ًطاى هیذّذ دٍ سّثش دلسَص ٍ جاى تشکف  ،ایطاى گَیا خالف ادب یا پشستیظ تیي الوللی سفتاس کشدُ اًذ ،تا دست چپ  ،دست دادى گَیا
هطخع هی کٌذ ایطاى اهام جاًثاصهاى  ،اهام خاهٌِ ای (هذظلِ) ّستٌذ کِ دست ساست خَد سا تمذین هیْي کشدُ اًذ  ،دسستِ دٍ سّثش ساتك ٍ فعلی
هذًظش تػَیش است کِ دست دادى ّن ًطاًِ ی دٍستی ٍ ًطاًِ ی سضایت سّثش کطَس ایشاى اص تَافك ٍ دسکل یعٌی ها دست یاسی تسَی ضوا دساص هی
کٌین.
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تشسین تِ تٌْا هشد تػَیش  ،چْشُ ای تسیجی یا حضب اللْی داسد ًکات کلیذی آى:

کَتاُ ضذى آستیي یعٌی دست اص عمایذ تشداضتي یا تِ ًَعی کَتاُ آهذى  ،اها ًکتِ ی لاتل تاهل سًگ کفص ّای اٍست  ،کفص ّایی لشهض کِ دس تیي
هشداى ّن سایج ًیست  ،سًگ لشهض ًواد چیست ؟ سًگ لشهض دس ضشق ًواد تَلذ دٍتاسُ است ٍ اص دیذ کلی تش تِ هعٌی ضَْت جٌسی ّن ّست  ،ایي تَافك
ّن حتی تشای حضب اللْی ّا ّن تِ هٌظَس تَلذی ًَ ٍ دٍتاسُ است کسی کِ خط لشهض ّا سا تا گام تشداضتي طی هی کٌذ ٍ تِ سَی غشب حشکت هی کٌذ
ایي کفص ّا تَّیي تضسگی است تِ عمایذ هلتی کِ حذٍد  4دِّ پای اهام ٍ اًمالب ضاى ایستادُ اًذ
دس آخش تایذ تگَین کِ ّشگض تِ اّذاف خَد ًخَاّیذ سسیذ ٍ فمط اص آسصٍّایتاى هی تَاًیذ دس فیلن ّا ٍ ًماضی ّایتاى حشف تضًیذ کِ ایي آسصٍ سا تِ گَس
خَاّیذ تشد
پشستَ هشٍجی
علیشضا پَسهسعَد
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