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ﯾﺎدداﺷﺖ اﻣﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﻮﯾﺮش در ﺧﺒﺮ ۲۰:۳۰

اﻣﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎدداﺷﺘﯽ؛ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﮑﺲﻫﺎﯾﯽ در ﺳﯿﻤﺎ ﮐﻪ او را در ﮐﻨﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد و ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺗﺌﺎﺗﺮ؛ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻣﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ،ﻣﺘﺮﺟﻢ و ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﯿﻨﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺨﺶ اﺧﺒﺎری درﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ،
ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺲ و ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﺌﺎﺗﺮ در ﺑﺨﺶ ﺧﺒﺮی  ۲۰:۳۰و اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺼﺎوﯾﺮش در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ؛
ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﻠﻨﺎ ،در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻦ ﺗﺌﺎﺗﺮیام« در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ؛ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ﻫﻤﻮاره در ﻫﺮ ﻣﺤﻔﻞ ﻫﻨﺮی و ﮐﺎری ﮐﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﺮای ﺧﻮدم اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺗﺌﺎﺗﺮیام.
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﺼﺮم و ﺗﺪرﯾﺴﻢ در ﭼﺎرﭼﻮب اﯾﻦ ﻫﻨﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻋﺘﻘﺎد دارم ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻫﻤﺪﻟﯽ ،درک و ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺎ اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮی ﮐﺸﻮر از
ﻧﻤﺎﯾﺶﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﮐﺎرﮔﺮداﻧﺎن و ﺑﺎزﯾﮕﺮان در ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻮدهام .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺲ و ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره وﺳﻮاس و ﺗﻌﻬﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽاش را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺘﻮدهام .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﻤﯽﺳﺎزد ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد ﺑﻪ اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل در آن ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﻓﺘﺨﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۱۳۸۹
در ﺳﻤﺖ دﺳﺘﯿﺎر ۹ ،ﻣﺎﻫﯽ را ﺑﺎ ﭘﺮوژهی »ﻧﻮﺷﺘﻦ در ﺗﺎرﯾﮑﯽ« ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻓﻮت و ﻓﻦﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﮐﺎرﻫﺎی او از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮم.
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﻨﺪﮐﺎو در دﻧﯿﺎی ﺷﻌﺮ و ادﺑﯿﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ آدمﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای آﯾﯿﻨﻪدار ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮدش ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪﺗﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﻧﺘﻘﺎدیام اداﻣﻪ دادم و ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای آﺛﺎرش و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﻧﺪاد ﺗﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎی

ً
اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻢ را در ﺳﺎﯾﻪی ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺻﺒﻮریﺷﺎن
آﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﮐﻨﻢ .ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺮاﻫﺎی اﯾﺸﺎن را دﯾﺪهام و
ﺑﺎ ﺻﺮاﺣﺖ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام .اﯾﻨﮑﻪ ﮔﺎه در ﮐﺎرﻫﺎ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﮐﻠﻤﻪ وﻓﺎدارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺎدل را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن دﺷﻤﻦ ﻣﯽﺗﺮاﺷﻨﺪ .آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن ﺳﻮءﺑﺮداﺷﺖﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ

ﺗﮑﺬﯾﺐ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﮑﻞ رﯾﺸﻪ در ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺧﻮد ﻣﺎ ﻫﻢ دارد .ﺗﺌﺎﺗﺮی ﮐﻪ ﺑﺨﻞ و ﺣﺴﺪ و ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮی ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن
ﻫﻤﯿﺸﮕﯽاش ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻧﻮﺑﺖ اﺟﺮا ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در آن ﻫﺮ ﮐﺎﻓﺮی را ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ را در ﭼﺸﻢ ﺑﺴﯿﺎری آن ﻫﻢ در
ﻃﺮﻓﻪاﻟﻌﯿﻨﯽ ﮐﺎﻓﺮ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﻬﺎت!
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﺟﺮای ﭼﻨﺪ ﮐﺎر ﻣﺘﻮاﻟﯽ از اﯾﺸﺎن ﻓﻀﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ دوغ و دوﺷﺎب ﺑﺎﻫﻢ ﻗﺎﻃﯽ ﺷﺪه و ﻫﺮﮐﺲ از ﻇﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺣﺎدﺛﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی  ۲۰:۳۰ﺷﺒﮑﻪی دوم ﺳﯿﻤﺎ ﭼﻨﺪ
ﺷﺐ ﭘﯿﺶ رخ داد و در ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﮐﻪ از ﻧﺰدﯾﮏ  ۹ﻣﺎﻫﯽ در ﺟﻮارﺷﺎن ﺑﻮدم ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﻌﺠﺐ
داﺷﺖ و ﻃﺮﻓﻪ آﻧﮑﻪ در ﯾﮑﯽ دو ﺗﺼﻮﯾﺮ از اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻋﮑﺲ ﺑﻨﺪه در ﮐﻨﺎر اﯾﺸﺎن ،ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ را ﭘﺮﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ اﯾﻦ ﺳﻮال را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ دﺧﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﯿﺴﺖ؟
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد و ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ دارد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﮑﻨﺪ ،ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ و ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ اﻣﺎ ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدن در
ﻣﻮرد اﻓﺮاد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﺶ و رﻓﺘﺎر اﯾﺸﺎن ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﻧﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮات اﻃﺮاﻓﯿﺎن اﯾﺸﺎن .ﮔﺰارش  ۲۰:۳۰از دو ﻣﻨﻈﺮ از ﺟﺎﻧﺐ
اﻧﺼﺎف و اﺧﻼق ﺧﺎرج ﺷﺪه ﺑﻮد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺪه را در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﯽداد؟ و دﯾﮕﺮ
اﯾﻨﮑﻪ در ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺎت ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﺒﺮی  ۲۰:۳۰ﮐﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻈﯿﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد.
ﭘﺲ ﺗﻮﺿﯿﺢاش ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪی
ﻧﮑﺘﻪی دوم اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺣﻘﻮﻗﺪان ،ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ِ

ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه از اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﮕﺮ ﻣﺤﺘﺮم دارم .اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮان را در ﻣﻈﺎن اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎی ﺧﻠﻖ ﻗﺮار دادن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﯿﺎر اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دارد؟ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎدهی رﺳﺎﻧﻪای ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد؟ اﯾﻨﮑﻪ در  ۵ﺳﺎل ﻗﺒﻞ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﺎه دﺳﺘﯿﺎر ﻓﺮدی ﺑﻮدم و ﺗﻤﺎم ﭼﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل دارد؟ ﺑﻮﯾﮋه آﻧﮑﻪ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺗﻬﺎمزﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن و ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﮐﺸﻮر ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﻠﻢ زدهاﻧﺪ ﭼﻪ ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ دارد؟ ﻣﻦ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮدم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﻤﮑﺎر
رﺳﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ اﺑﺘﺪا ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ اﺗﻬﺎم ﺑﺰﻧﯿﺪ و در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﻗﺪام ﺷﻤﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺰه و ﺣﺮج ﺑﺮ دﯾﮕﺮان و اﻃﺮاﻓﯿﺎن
ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ در زﻣﺎن دوﻟﺖﻫﺎی  ۸و  ۹ﺣﺪاﻗﻞ  ۴ﺗﻠﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ را ﺑﺮای ﺷﺒﮑﻪی  ۴ﮐﺎرﮔﺮداﻧﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ آﻧﻬﺎ از ﺳﯿﻤﺎی
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ »زﻣﺴﺘﺎن » ،«۶۶ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻮﯾﺞ ﻋﺠﯿﺐ«» ،آدم ﺧﻮاﺑﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮه« و اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻢ روی ﺻﺤﻨﻪی
ﺗﻤﺎﺷﺎﺧﺎﻧﻪی اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »دل ﺳﮓ« ﻫﺴﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﯾﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺮاﻫﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﺟﺸﻨﻮاره ی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻓﺠﺮ دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﺪه ﺟﻮاﯾﺰی درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮده ،ﺟﺮم اﺳﺖ؟ ﯾﺎ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎﻧﺶ ﮐﺮد؟
در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺒﺮی رﺳﺎﻧﻪی ﻣﻠﯽ در ﻧﺤﻮهی اﻧﻌﮑﺎس دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ اﻗﺪام ﻧﮑﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ دﻟﺴﺮدی وﻓﺎداران و ﻫﻤﺮاﻫﺎن اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺎﺷﺪ .آن ﻫﻢ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاران ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻫﻨﺮ در ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺳﺎل ﻋﺰم ﻣﻠﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼﺎد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ذﯾﺮﺑﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﯾﻦ
ِ
ﻣﻈﻠﻮم ﻫﻨ ِﺮ ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺷﻮاری ﻣﻌﯿﺸﺖﺷﺎن ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺛﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ و ﻫﺠﻮم
ﻣﯿﺎن اﻫﺎﻟﯽ
ﺑﯽاﻣﺎن ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﭘﻮچ ﻣﺎﻫﻮارهای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای اﺗﻬﺎمزﻧﯽ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﺎروا ﺑﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮار ﻧﮑﻨﯿﻢ ،ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﺴﻨﺪی ﺑﺎﺷﯿﻢ.
اﻣﯿﻦ ﻋﻈﯿﻤﯽ
ﻣﺮداد ۱۳۹۳

