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 (7831-7831)گونه شناسی طنز های سیاسی عصر انقالب اسالمی ایران 
 علی نوذری                                   

 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی                                  

                                                                                                                                                               چکیده

دستخوش دگرگونی  سیانقالب اسالمی متناسب با رخدادهای سیاسه دهه گذشته ازادبی در یک گونه غالب طنز به عنوان 

 .؛ به طوری که می توان گفت طنزهای این دوره با سیاست گره خورده استمحتوایی شده است

-4941)انقالب اسالمی طی سه دهه نخست انقالب  سیاسی عصر طنزهای گونه شناسیدر زمینه  کوششی است،مقاله این 

بیش ترین بسامد انتقادات طنزپردازان درخصوص دولتمردان ومسووالن  که نگارنده در این پژوهش به این نتیجه رسیده که(4931

ردان داخلی در یک سو نگری دولتم. شعار گرایی، نارسایی در خدمات و انتخابات می باشد داخلی  بوده وبه ترتیب شامل سه موضوع

تعامل با کشورهای صنعتی و پیشرفته  وبرقراری ارتباط با کشورهای عقب مانده و گمنام هم مهم ترین چالش انتقادی طنزپردازان 

 .در روابط خارجی بوده است

    ، دولتمردان، روابط خارجیانقالب اسالمی سیاسی، طنزهای ،گونه شناسی :هاهکلیدواژ

 مقدمه

. ن است که انقالب ها ذائقه انسان ها و نگاه و تلقی آنان را نسبت به جهان، جامعه وخویشتن تغییر می دهنید تاریخ گواه بر ای

فرهنگ و هنر یک ملیت   ،یکی از نمودهای آن در هر جامعه ای تاثیر انقالب ها و دگرگونی های سیاسی بر ساختار و محتوای ادبیات

پییروزی  . ست و از تحوالت سیاسی و اجتماعی بنیادین درون جامعه تبعییت میی کنید   زیرا که ادبیات یک پدیده روبنایی ا. می باشد

 و روی کارآمدن نظام جمهوری اسالمی،  4931بهمن  22انقالب اسالمی ایران در 

تیرین و اجتمیاعی    در واقع طنز به عنیوان مردمیی  . همچون انقالب مشروطه در رشد و دگرگونی طنز تاثیر بسیار داشته است

فکری حرکتی پر فراز و نشیب را طی کرده اسیت  و ه های ادبی در سه دهه اخیر انقالب اسالمی متناسب با تحوالت سیاسیترین گون

و به تناسب رخدادهای سیاسی و شکل بندی آرایش نیروهای اجتماعی ومیزان آزادی  های مدنی موجود در جامعه دستخوش تغییر 

الیل گسترش و رواج طنیز در جامعیه ورود آن بیه عرصیه مطبوعیات و انتقیادات و       یکی از د. و تحول موضوعی و محتوایی شده است

طنز به عنوان یکی از جیذاب  ، از آن جا که در دوره مورد بحث. چالش هایی بوده که در جامعه از سوی طنزپردازان عنوان شده است

 . جه نقد سیاسی در جامعه تبدیل  شده استادبی برای مخاطبان بوده است، به باالترین در یها گونه های ترین وفراگیر ترین

در . اشیاره کیرد   به دالیلی طنزدر جامعه شکل گرفته و رونق می یابد که می توان به مسائل و موضوعات سیاسیی، اجتمیاعی   

ز ایین  یکیی ا . برخی موارد به دالیل گوناگون نمی توان به صراحت از ناهنجاری ها، کاستی ها، معایب و مشکالت جامعه انتقیاد کیرد  

ضیح این که هر گاه به علت شرایط استبدادی و نبیود آزادی بییان و ظرفییت انتقیاد پیذیری      تو. دالیل سیاست حاکم بر جامعه است

میان سیاستمداران و حاکمان زبان و قلم از جدی گفتن باز می ماند، به شیوه  طنز آمیز مصائب و مشکالت و نابسامانی های جامعیه  

از طرفیی   ؛ممکن است که مطلبی آن قدر فجیع باشد که پوشاندن آن بهتر از آشکار جلوه دادن آن  باشید  هم چنین. بیان می گردد

نمی دهد که مسایل وموضوعاتی که دارای قبح و زشتی است، بیه   هم ادب و اخالق، آداب و سنن و قوانین اجتماعی چنین اجازه ای 

بایسیتی بیه   ، مشکلی وجود دارد که جهت توجه بدان و رفیع واصیالح آن    مواقعی هم در جامعه. صورت آشکار و بی پرده بیان گردد

آن بهترین دستمایه برای انتقاد اجتمیاعی   ولحن و شیوه بیانگی علت پوشید بنابراین؛ طنز به .کمک ابزار طنز آن را برجسته ساخت

 .معایب،و مشکالت به کارگرفته می شود ها، جهت اصالح و سازندگی ناهنجاری

این دورهاین  نکته را برای ما روشن  خواهد ساخت که چه مسائلی مورد توجه  طنزپیردازان و   ی سیاسیطنزهای گونه شناس

 مردم بوده

زییرا کیه ایین    . است تابانشان دادن این مسائل اهل فن و صاحب نظران را برای برطرف  کردن و اصالح آن هیا ییاری دهییم    

 .زندگی روزمره مردم درپیوند استطنزها مسائلی را به  چالش می کشد که هنوز با
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 طنزهای سیاسی -4

تدابیری است کیه حکومیت هیا در اداره امیور      ،در مفهوم خاص. سیاست در لغت به معنی هنر و عمل حکومت در کشور است

در .دگیرد  -میی کشور و تعیین شکل و محتوای فعالیت های خود اتخاذ می کنند و این تدابیر در دو مجرای داخلی و خارجی معمول 

امور کشیور را اداره میی کننید تیا      ،مجرای داخلی حکومت ها با اتخاذ تدابیری سنجیده و متناسب با شرایط مادی و معنوی مشخص

مجرای خارجی مربوط است به مناسبات حکومت ها با دولت های دیگر کیه آن   .اعضای جامعه به وظایف اجتماعی خود عمل نمایند

 ( 933: 4963 ،آراسته خو) .بتنی بر قوانین بین المللی استگویند و م را روابط بین الملل می

بیا  . اقتصادی و عقیدتی مشترک مردم  هر کشور جریان میی یابید  ،امور سیاسی هر کشوری متناسب با اوضاع واحوال فرهنگی

ر خیواهیم یافیت کیه    د ،ما حکومت کرده انید  سرزمینبررسی روند ساختار سیاسی و فرمانروایی حکومت هایی که از آغاز تا کنون بر

  .چگونه این حوزه های مختلف متاثر از شرایط سیاسی و سیاست حاکم بر جوامع بوده اند

انسان حیوانی ناطق یا عاشق معرفی  اگردر گذشته.در دوران مدرن اصوال تعریف و جایگاه انسان در هستی تغییر کرده است

 :4944 ،زرقانی) .سی در مرکز همه معادالت انسان کنونی قرار داردسیاست و قدرت سیا .حیوانی سایس است ،می شد، امروزانسان

یکی از زمینه هایی که همواره موضوع طنز و . بررسی طنزهای سیاسی این دوره این موضوع را روشن تر بیان خواهد کرد (41

با نگاهی اجمالی به  .ان بوده استسیاست و امور مربوط بد ،طنزپردازی شاعران و نویسندگان زبان و ادبیات فارسی قرار گرفته است

ساختار سیاسی و  متاثراز طنز کاهش یا گسترش این گونه ،که، دوره های مختلف گذشته زبان و ادبیات فارسی می توان دریافت

حنی گاه این طنزها ل. هر دوره به وجود می آمده است که برای شاعران و نویسندگان در ی بودهمیزان آزادی های ا وحکومت هتدابیر

  :سلطان محمود غزنوینکوهش مانند این شعر فردوسی درنرم وخیرخواهانه داشته، 

 

 

 

 (494 :4944 ،جوادی) 

 "ی در مانند انتقادات عبید زاکان. کنایه ودر پرده بیان می شده استه، به صورت لفافتربیش  ،تند و گزنده بوده چهیا چنان

حافظ هم با بیانی هنرمندانه وزیرکی و رندی خاص خود طنزهای سیاسی ، پس از عبید .است که اثری کامال سیاسی "موش و گربه 

جز این دو شخصیت خاص در ادبیات کالسیک فارسی به صراحت و ضرس قاطع نمی  .گزنده ای را در دیوان اشعار خود می سراید

 .  دز طنز به عنوان انتقاد سیاسی بهره جسته باشتوان گفت شاعر یا نویسنده ای ا

 .اوضاع به کلی دگرگون شد ،در دوره مشروطهیا عصر بیداری ایرانیان که پل میان ادبیات سنتی و مدرن را تشکیل می داد اما

ورود صنعت چاپ و رواج و  ،، انقالب کبیر فرانسهاروپاییاندلیل تحوالت روشنفکرانه ای که در اثر آشنایی ایرانیان با در این عصر به

و انعکاس آن در نظم و نثر این دوره به  ،دمکراسیگسترش روزنامه نویسی، هم چنین آشنایی با مفاهیمی چون آزادی، قانون، وطن

ها  سایه قرن،بی حد و حصری که در جامعه برای مردم به ویژه شاعران و نویسندگان ایجاد شد آزادی آنبه دنبال  کهوجود آمد 

 .آمدبار در جامعه امکان گفتن و اظهار نظر در اکثر زمینه ها به وجود نخستین و برای  ه شدق و زورگویی از سر مردم زدوداختنا

نویسندگان و شاعران که نسبت به مردم تعهد شدیدی احساس می کردند و نمی خواستند جز به خاطر مبارزه برای آزادی و 

 .ها و سروده های آنان با توجه به تحوالت درون جامعه به نحو چشمگیری سیاسی شدیک زندگی بهتر زندگی کنند؛ موضوع نوشته 

پیشگام شاعران و  .مجموعه این عوامل، تحوالت بزرگی را در ادبیات فارسی ایجاد کرده بود که یکی از جلوه های آن طنزنویسی بود

 .و کمال آن در سروده ها و نوشته های نسیم شمال بودو نقطه اوج « صور اسرافیل»نویسندگان در این زمینه دهخدا در روزنامه 

نکته ای که باید در این جا یادآوری کرد، این است که اغلب سروده ها و نوشته های طنزآمیز به دلیل رویکرد انتقادی شان در 

همچنان تا اواخر دوره آن پس از  ،در دوره مشروطه پایه ریزی شدکه  روزنامه ها و مطبوعات چاپ می شد از این رو، طنز مطبوعاتی

 ایاشییییاه محمییییود کشییییور گشییییای

 

 زمن گرنترسیی بتیرس از خیدای   
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به عنوان پرتیراژ ترین و مهم ترین مجله دوران پهلوی که عمر  «توفیق»مجله  .پهلوی توسط شاعران و نویسندگان دنبال می شد

  (333 :4911 ،فرجیان). نزدیک به پنجاه ساله آن حکایت گر اهمیت آن است، در راس همه نشریات طنز این دوره بود

بار  نخستین در این دوره مردم برای. ب اسالمی ساختار سیاسی و حاکمیت تغییر و تحولی اساسی یافتبا شکل گیری انقال

 ونمایندگان سیاسی را خود در سرنوشت سیاسی خود سهیم و دارای حق انتخاب شدند و بر اساس همه پرسی و انتخابات حاکمان

  .ایدئولوژی مردم بر اساس قوانین و آموزه های اسالمی پایه ریزی شد ماصول عقاید و باورها و در یک کال. تعیین و انتخابات نمودند

طنزپردازان جرات و جسارت بیش تری را برای خود جهت  ،با توجه به اینکه فضای جامعه چنین تغییراتی را به خود دید

، اصلی طنزهای انقالب اسالمییمضمون هااز یکیاز این رو، .اظهارنظردر مورد دولتمردان، مسؤوالن و سیاستمداران پیدا کردند

همان گونه که درسطور باال هم بدان اشاره شد، طنزهای سیاسی مسائلی را در برمی گیرد که بیش تر رفتار و . طنزهای سیاسی است

 .شدهاواقدامات مربوط بدان ها را به چالش می ک اعمال دولتمردان، مسؤوالن،کارگزاران وسیاست

تالش خواهیم کرد تا در پاییان بیه چنیین     ،طنزهای سیاسی این دوره هستیم هستیم نه شناسیگوکه به دنبال  مقالهدر این 

 چیست ؟  ،مهم ترین موضوعاتی را که طنزهای سیاسی انقالب اسالمی به چالش کشیده اند :سؤاالتی پاسخ گوییم

اسیالمی در خصیوص احیزاب     در میان موضوعات مطروحه بیش ترین بسامد مربوط به کدام است ؟ دیدگاه طنزهیای انقیالب  

گوناگون چگونه است ؟ آیا طنزهای انقالب اسالمی فقط دولتمردان داخلی را مورد انتقاد قرار داده اند ؟ در میان انتقادات مربوط بیه  

یی دولتمردان بیش بسامد مربوط به کدام است ؟ دغدغه های طنزپردازان در این موضوعات مورد انتقاد قرار گرفته حول چه محورها

 در گردش است ؟ 

 دولتمردان و مسؤوالن داخلی   -1

اقتصادی و یا اجتماعی هر جامعه ای که در راس خود هیأت حاکمه ،است برای افرادوگردنندگانامور سیاسی لقبی،دولتمردان

، شرکت دارنداجتماعی و سیاسی کشوری  -افراد و اعضایی که در اداره  امور مهم اقتصادی  ،به سخن دیگر.ای به نام دولت دارد

   (429 :4911 ،فرهیخته) .دولتمردان آن جامعه می باشند

تعدادی از طنزهای سیاسی این دوره را طنزهایی تشکیل می دهد که اعمال و رفتار،  اقدامات، ساز و کارها و سیاست های 

 .دولتمردان و مسؤوالن و مقامات مهم کشوری و نهادهای گوناگونه را به چالش می کشد

از نظر طنز پردازان در ارکان دیپلماسی دولتمردان  ت شناسایی بهترانتقادات در زمینه کاستی ها و معایبی کهاینک جه

  .داخلی وجود داشته، هر کدام از موضوعات را به ترتیب تحلیل و بررسی خواهیم کرد

  (وعده های بی عمل)شعار گرایی  1-4

ا و قول و وعده هایی است که دولتمردان و مسؤوالن در سمینارهای منظور از شعارگرایی یا وعده های بی عمل آن حرف ه

مصاحبه با خبرنگاران صدا و سیما، در روزنامه های دولتی و غیر دولتی، وقت مالقات با  ،مجالس سخنرانی ،دیدار با مردم ،مختلف

می خواهند مسؤولیتی را بر عهده  سران دولت های مختلف چه در هنگامی که مسؤولیتی را بر عهده گرفته اند و چه زمانی که

بگیرند، جهت تحکیم یا احراز قدرت به مردم و اقشار زیر دست خود می دهند  اما بسیاری از این وعده ها جنبه عملی پیدا نمی 

  .کند

                       :نمونه های زیر این نارسایی در عالم سیاست را بهتر بازگو خواهد کرد

 !طب سنتی 

  (دربحث بودجه)نماینده مخالف   .تورم کمر مردم را شکسته استگرانی و 

 (دربحث بودجه)نماینده موافق   .گرانی و تورم کمر مردم را شکسته است

را  "شیعار   "و  "حیرف   " :گفتنید  .ما با یک متخصص ارتوپدی جدید و یک متخصص شکسته بندی سنتی تمیاس گیرفتیم   

  (444 :4931 ،زروئی نصرآباد)! شکستگی خوب می شود  بندند، فوت کنند،قاطی کنند، به کمر بیمار بمالند، ب
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در این نوشته طنزپرداز به ظرافت تمام می خواهد بگوید که سیاستمداران و مجریان قانون به جای اینکه برای از بین بردن و 

او در پایان گوشزد  .بزنند و شعار بدهندحرف  ،فقط خوب بلد هستند ،حل مشکالت مردم در مقام عمل در بیایند و پا پیش بگذارند

می کند که حرف های این نمایندگان چه نمایندگان موافق وچه نمایندگان مخالف بحث های مطرح شده در مجلس جنبه عملی به 

 .خود نمی گیرد

 :مثال دیگر 

حوصله شنیدن شعار را  چون جوانان دیگر.  بحث های کالن را جامه عمل می پوشانیم " :رئیس سازمان ملی جوانان گفت

تقاضا می  ،ضمن تقدیر و تشکر از رئیس سازمان جوانان به خاطر توجه وافری که به جوانان و سر رفتن حوصله شان دارند .ندارند

  .کنیم در اولین فرصت نوع ادبی همین جمله شان را مشخص کنند تا ما بدانیم این جمله از چه نوعی است

 "بحث های کالن  "؟ در ضمن این طفلکی زبانم الل شعار است یا این که چی ،خبری است جمله ،پیام است ،رهنمود است

هم از ما خواست چون طفلکی از بس بدون جامه گشته هم حسابی سرما خورده هم  هر جا می رود انگشت نمای خاص و عام می 

 )4949 ،صابری فومنی) .شود

 نارسایی در خدمات  1-1

فقدان گوش شنوا و سهل انگاری  ،نادیده گرفتن مشکالت مردم و عدم دستگیری از بیچارگان ،قاتکم توجهی به سوانح و اتفا

مقوله هایی است که تحت عنوان نارسایی در خدمات در طنزهای سیاسی  این دوره در مورد دولتمیردان و مسیؤوالن از سیوی     ههم

  :مانند. طنز پردازان بیان شده است

 بدون شرح

 ! به سالمتگیرم و تنها کافی است دو خبر زیر را بخوانید و بعد هم شما را به خیر و ما را ت شما را نمیدر این بخش اصال وق

  .ترین گاز را از ایران خریدارزان 2113ترکیه در سال 

! مشکلی در گاز رسانی مواجه نشویم مردم باید در مصرف گاز صرفه جویی کنند تا با :مدیر عامل جدید شرکت ملی گاز

  (44 :4944 ،ابری فومنیص)

 :نمونه دیگر

 !سقوط از جنبه هنری

ما می توانستیم بایک چرخ »: حداد عادل در خصوص ترکیدن الستیک هواپیمایی که قرار بود او را به ترکیه ببرد، گفت

 .«ترکیده هم در فرودگاه استانبول فرود بیاییم اما چون زیبا نبود به مهرآباد برگشتیم

ن مربوطه این گفته حدادعادل را آویزه گوش کنند وحداقل به خاطر اینکه جنبه زیبایی شناسانه یک امیدواریم مسووال

هواپیمای سقوط نکرده از یک هواپیمای سقوط کرده بسیار بیشتر است، دقت الزم را در کنترل قطعات وسیستم هواپیماها مبذول 

               (                        4: 4943صابری فومنی، . )فرمایند

  افترا  1-9

هر گاه شخصی فرد یا افرادی را به صراحت متهم به انجام اعمالی نماید که به لحاظ قانون آن اعمال از وی سر نزده باشد و 

یگر یکی د( 21 :4946وارسته، . )افترا زننده نتواند اتهامی که زده است، ثابت کند؛ این عمل به لحاظ علم قضا افترا نامیده می شود

برخی از این . از موضوعات مورد هجمه قرار گرفته در طنزهای سیاسی راجع به دولتمردان و مسؤوالن را، افترا وتهمت دربر می گیرد

ها تالش شده،  مسووالن ادارات و نهادهای مختلف کشوری را به دست داشتن در فساد مالی است که در آن نهتهمت ها بدین گو

 برخی دیگر از تهمت ها راجع به ترورها و قتل .ها را در نظر افکار عمومی جامعه پایین بیاورندق وجهه آنحکوم کنند و از این طریم

بدون هیچ شواهد و دلیل و منطقی از سوی  ،ها مشخص نمی شودآن امعه اتفاق می افتد و چون عامالنو کشتارهایی است که در ج

 .شودیگران افکنده میتی را به گردن  دبرخی مسووالن انجام چنین اقداما

 : مثال

 کار کار کیست ؟
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  :فرض کنید که

  .چهار نفر آدم در کشور کشته شده باشند

  .تعدادی آدم سر و مر و گنده چند سال این چهار نفر آدم را به قتل و مرگ تهدید کرده باشند

  .همین تعداد آدم سال ها علیه مقتوالن مقاله نوشته باشند

تا مدت ها هیچ  رد پایی از قاتیل   ،دو روز تمام اسناد و مدارک جاسوسی یک جاسوس پیدا می شوددر مملکتی که در عرض 

  .چهار تا آدم پیدا نشود

  .تمام شهر بدانند چه کسانی قرار است کشته شوند

  .هاست..  .کار ،اول اعالم می کنیم کار

  .هاست..  .اعالم می کنیم کار کار ،اگر مساله حل نشد

  .هاست...  کار ،ل نکرد اعالم می کنیم کاراگر کسی قبو

از جملیه قتیل    ،هر اتفاقی که در این مملکت میی افتید   :اعالم کرد (..  ).درست همزمان با وقوع قتل های زنجیره ای  :توضیح

  (421 :4913 ،نبوی) ...هیچ کس حرف او را باور نکرد از جمله .هاست.. .های زنجیره ای کار

 کلمات لفاظی و بازی با  1-1

منظور به کار گیری کلمات و جمالتی است که از سوی دولتمردان و مسؤوالن به کار برده می شوند،  گاه به خاطر پیچیدگی 

یا به کارگیری کلمات و جمالتی است که به صیورت میبهم بییان میی      .و عدم آشنایی، عوام از آن ها معنای روشنی درک نمی کنند

یا به کار گیری کلمات و جمالتی است که از نظر بار معنایی اصال ربطی بیه   .تفاوتی از آن می کندشوند و خوانندگان برداشت های م

هم ندارند، اما در مصاحبه ها و سخنرانی ها توسط دولتمردان  و مسؤوالن گفته میی شیوند کیه ایین خیود ییک اسیتراتژی و نقشیه         

  .ود را بدین شیوه پیش می برندسیاست های خ ،راهبردی است که دولتمردان با وجود آگاهی از آن

  :مانند

 کلیتی مشکل ریشه ای 

وزارت ارشاد با  " :باتوجه به این که وزارت ارشاد در خصوص جمع آوری کتاب های فروغ فرخزاد از نمایشگاه کتاب گفته

  :به نظرتان کدام گزینه صحیح است ."کلیت اشعار فروغ فرخزاد مشکلی ندارد 

  .مشکل دارد "اشعار فروغ فرخزاد  "وزارت ارشاد با  (الف

  .مشکل دارد "فروغ فرخزاد  "وزارت ارشاد فقط با  (ب

  .مشکل دارد "فرخزاد  "وزارت ارشاد فقط با  (ج

 ( 3 :4946صابری فومنی، ) .وزارت ارشاد کال با شاعر شدن بعضی ها مشکل دارد (د

  :مثال دیگر

 تفاوت های بی تفاوت

  ."ممنوع المصاحبه نیستم اما مصاحبه نمی کنم  " :گفت (ی وقت تهرانرئیس دادگستر)علی زاده 

  :ذکر موارد زیر الزامی به نظر می رسد ،جهت اطالع عزیزانی که تفاوت این دو مقوله را به طرز دقیق نمی دانند

 ! نمی کند گو اما شخصی که مصاحبه نمی کند با خبرنگاران گفت و  .مصاحبه نمی کند ،کسی که ممنوع المصاحبه است

اما شخصی که مصاحبه نمی کند به سؤال خبرنگاران  .شخص ممنوع المصاحبه از انجام هر گفت و گویی خودداری می کند

  .جواب نمی دهد

 ! مصاحبه نمی کند  ،ممنوع المصاحبه است اما کسی که مصاحبه نمی کند ،ممنوع المصاحبه

   (42 :4944 ،صابری فومنی)!( گ کرد هنوز قانع نشدید ؟ مخ من که هن! ای بابا )... 

 فرصت طلبی  1-0
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تعدادی از طنزهای این دوره که بیانگر اوصاف .خورند -انتقاد ازآن هیی است که نان به نرخ روز میاین گونه طنز ها 

تند و بیان موضع شفاف سیاسی خود که از چه حزبی هس  از رنگ عوض کردن این اشخاص و عدم ،شخصیت این گونه افراد است

 :مانند. چه دیدگاهی دارند، بیش ترانتقاد کرده اند

 در احوال شیخنا و موالنا ابوسعید احمد پور نجاتی

آن بانی شیبکه چهیارم و    ،آن شیر بیشه چهار مردان قم ،آن مسدود الباب ،آن طبیب نیاب ،آن ناطق حقایق ،آن واعظ خالیق

معاند پیتزا و همبرگر و روغن نباتی، شیخنا و موالنا ابوسعید احمد پورنجیاتی  پنجم، آن کاتب جریده ری، آن معاون فرخنده پی، آن 

  .در سیما مروج ورزش ها بود و عضو جمعیت دفاع از ارزش ها بود رضی اهلل عنه  

 :و گفیت  "همی در سرای خویش راست باشم و چون به شارع اندر شوم چپ شیوم   " :؟ گفت "چپ باشی یا راست  " :گفتند

و چندان بگفت که خلق  "در معیشت چپ نیکوست و در سیاست راست  " :و گفت ."ر مصیبت چپ باشیم ودر عافیت راست ما د "

  (434 :4913 ،نبوی) .از گفت او هیچ بندانست

 :مثال دیگر

 تذکره المقامات

 (1) "مال نصرالدین  " حفظه اهلل   "مهدی کروبی  "ذکر شیخ 

 ،آن صاحب کرامات ربوبی ،آن دانای فقه و اصول ،آن مختار رد و قبول ،ام الیتناهیآن واله مق،آن شیفته صفات الهی

از رجال بنام بود و از کرامات او این که تابود غم مردمان خوردی و اصحاب را  دامت افاضاته   "شیخ مهدی کروبی " ،صدرالوکال

از دیگران  ،و آن روز که هیچ غم نداشتی  " .داردخوش چیزی است غم که خواص بسیار  " :وصیت کردی به غم خوردن و گفتی

از ویژگی های وی،آن بود که گویند راست می گفت ! گفتندی  "موالنا شیخ الرئیس غمخوار  "قرض کردی و هم از این جهت او را 

 (493 :4943صدر، ) .و چپ می زد

 ارائه آمارهای نادرست   1-6

ارائه آمارهای نادرست و اشتباهی است  ،ن داخلی از سوی طنزپردازان مطرح شدهیکی از انتقاداتی که به دولتمردان و مسؤوال

  :مانند.دکنن می به مردم اعالم ،که یا از زبان خود یا از زبان کارگزاران منتصب خود

 دلیل اختالف

هیزار نفیر    611تا  911ا هزار نفر اعالم کرد ولی یک مرکز آمار رسمی تر این رقم ر 6تا  9سازمان بهزیستی آمار زنان ویژه را 

البته آمار گرفتن و آمار دادن و بلکه تمام مباحث آماری اصوال یک سری مسایل پیچیده اند که ما نمیی خیواهیم   ! برآورد کرده است 

ر اما احتمال می دهیم این تفاوت عمده بین دو آمار ذکر شده در اثر اخیتالف در سیاعت آمیارگی    .وارد آن ها شده و اظهار نظر بکنیم

  (44 :4949 ،صابری فومنی) .می باشد

 انتخابات   -9

یک یا چند نامزد را برای به عهده گرفتن برخیی مقامیات    ،مراد از انتخابات فرآیندی است که از طریق آن تعدادی از اشخاص

شدن مردم در امیور  درجه سهیم  ،در یک جامعه ی باز و پویا که اعضای آن از دانش و بینش نسبتا مطلوبی برخودارند. برمی گزینند

 ،در کشور ما مردم برای تعیین مقاماتی همچون ریاست جمهوری. سیاسی کشور باالست و مشارکت ارادی و آگاهانه انجام می پذیرد

که همه این انتخابات . اعضای مجلس خبرگان و شورای شهر و روستا در همه پرسی یا انتخابات شرکت می کنند ،نمایندگان مجلس

ت مجلس خبرگان که هر هشت سال یکبار برگزار می شود، به مدت چهار سال یکبار مردم به پیای صیندوق هیای رای    به جز انتخابا

انتخابات در هر کشوری نمود و مظهری از مردم ساالری و دمکراسی محسوب  .می روند و در سرنوشت سیاسی خود سهیم می شوند

 .می شود
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در این طنزها از وعده و .رمورد انتخابات و نامزدهای انتخاباتی گفته شده اندبخشی از طنزهای  این دوره، طنزهایی است که د

جامیه   احراز مسیوولیت وعیدها ی نامزدها مانند حل کردن مشکالت ازدواج جوانان،مشکالت مسکن،اشتغال که آن ها را هم در موقع 

  :مانند .عمل نمی پوشند،انتقاد شده است

 شغل کم دردسر و پردرآمد

 31دادن  ": هزار تومان به جوانان در صورت ریییس جمهیور شیدنش گفیت     31درباره وعده پرداخت ماهانه (  یمهدی کروب)

دوره های بعدی این مبلغ افزایش پیدا کند و  با این حساب اگر در ".هزار تومان به جوانان بلوف تبلیغاتی نیست و من آن را می دهم

می توانند دست از کار بکشند و شغلشان تنها این باشد، هر چهار سال یکبار رئییس  نان آوران کشور  ،شامل همه برادران جامعه شود

  (3: 4944صابری فومنی، ! )جمهورانتخاب کنند 

 حزاب ا 9-4

سیاسی نظرهای مخصیوص ییک جمعییت ییا ییک       ،حزب در سیاست گروه یا دسته یا فرقه ای را گویند که در امور اجتماعی

سیاسی با مردمیی کیه داوطلبانیه بیرای دسیتیابی بیه اهیداف         اجتماعی  ،حزب ارگانی است ،ت دیگربه عبار.طبقه را تعقیب نمایند

چنیین ارگیانی بایید دارای سیه رکین اساسیی مرامنامه،اساسینامه و نظیام نامیه           .برخاسته از ایدئولوژی مشترکشان گرد آمده باشند

  (4911:943 ،فرهیخته(.باشد

سی انقالب اسالمی بدان پرداخته است، مساله احزاب و جناح های مختلیف سیاسیی   از موضوعاتی که طنزهای سیا دیگر یکی

استفاده ابزاری از مردم برای بیان توجیهات خود و به طیور کلیی نشسیتن بیر اریکیه       ،در این طنزها از ناسازگاری میان احزاب. است

گیاهی طنیز    .آن ها را به سیخره گرفتیه انید   دوگانگی و همچنین خصوصیات  اخالقی و رفتاری و چگونگی وضعیت معیشتی  ،قدرت

پرداز هم سیاست ها و اهداف هردو جناح را مورد انتقاد قرار داده و بیان کرده که از نظر خط مشیی ایین دو در کشیور هییچ تفیاوت      

  .هرچند که در کالم هر کدام سیاست های خاصی را دنبال می کنند. عینی و واقعی ندارند

  :مانند

 ...راست و ،چپ

  :بعضی از تفاوت های این ها به شرح زیر است. احین سیاسی چپ و راست در مملکت ما تفاوت اساسی دارندجن

نیروهیای مخیالف خیود را کنیار گذاشیته و تنهیا        ،جناح چپ همواره نشان داده است که هر گاه قدرت را به دسیت آورده  (4

تنها نیروهای طرفدار خود را بیه   ،هرگاه در موضع قدرت قرار گرفتهدر حالی که جناح راست  ،نیروهای طرفدار خود را به کار گمارده

  .کار گمارده و نیروهای مخالف خود را کنار گذاشته است

در حالی که جناح راست معمیوال   ،جناح چپ معموال به دشمنی با آزادی بیان و مطبوعات و آزادی های اجتماعی پرداخته (2

  .اجتماعی دشمنی کرده است با آزادی بیان و مطبوعات و آزادی های

در حالی که جناح راسیت   .اما عمال از سرمایه داران حمایت کرده است ،جناح چپ معموال شعار عدالت اجتماعی  سر داده (9

  .معموال از سرمایه داران حمایت کرده و شعار عدالت اجتماعی داده است

در حالیکه جنیاح راسیت اساسیا در سیاسیت هیای       ،داشته (2)جناح چپ معموال در سیاست خارجی رفتارهای آنارشیستی (4

  .خارجی طرفدار رفتارهای آنارشیستی  بوده است

  .جناح چپ و راست تفاوت های اساسی دارند :نتیجه گیری اخالقی اول

  .چپ گرایی و راست گرایی تصادفی است :نتیجه گیری اخالقی دوم

  .شرایط فعال سیاسی ضروری است استفاده از بادنما در :علمی نتیجه گیری اخالقی 

  .سعی کنید دست راست و چپتان را از هم تشخیص بدهید :تربیتی نتیجه گیری اخالقی 

 ،نبیوی ) .در گذشته های دور چپ ها طرفدار منافع مردم و راست ها طرفدار دولت بیوده انید   :سیاسی نتیجه گیری اخالقی 

4914: 29)  
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د که در جامعه ما بر خالف آن چه از سوی افراد درخصوص جناح های مختلیف سیاسیی   در طنز فوق طنزپرداز عنوان می کن

 .این دو هیچ تفاوتی از نظر واقعی و عینی ندارند ،وتفاوت ها و اختالف های میان آن ها گفته می شود  (چپ و راست)

دم و راست ها طرفدار منیافع دولیت   جناح چپ  طرفدار منافع مر ،او در پایان یادآور می شود که هر چند در گذشته های دور

 .اما امروز شرایط فرق کرده است و همه این جناح ها خط و مشی شان یکسان شده است ،بوده اند

  :مثال دیگر

مردمی نوگرا و جوان هستند که اراده قاطع خود را به سمت و سوی توسعه متوجه کیرده   "ملت ایران  " :جریان راست مدرن

  .اند

از اصول و ارزش های ما دفیاع   ،باید با مشت محکم به دهان دشمنان و یاوه گویان کوبیده "ملت ایران  " جریان راست سنتی

  .کنند

  .بقیه ملت ها بدند .خیلی ملت خوبی است "ملت ایران  " :جریان راست معمولی

 .وامل اجانب هستندع ،کسانی که نوکر ما نیستند .نوکر ما هستند "ملت ایران  " :جریان راست افراطی آنارشیست

  .غارتگران و زحمتکشان :بر دو دسته اند "ملت ایران  " :جریان چپ

  .هم طرفدار ما باشند "ملت ایران  "هستیم به شرط اینکه  "ملت ایران  "ما طرفدار  :جریان چپ مدرن

  .یه روز اون وریه  ،یه روز این وریه "ملت ایران  ": جریان چپ سنتی

 ! "ملت ایران  "ره بیچا :نتیجه اخالقی

  .دارند "ملت ایران  "هر گروهی یک  ،نداریم "ملت ایران  "ما یک  :نتیجه سیاسی

   (421 :4914 ،نبوی) ."ملت ایران  "بیندازید گردن  ،از هر کاری نتوانستید دفاع کنید :نتیجه غیر منطقی

 دولتمردان خارجی  9-1

اعم از غرب و شرق لب  رد  دولتمردان و سردمداران کشورهای خارجیتعداد دیگری از طنزهای سیاسی  این دوره در مو

انگییزی و وطین فروشیی و خیانیت در برمیی       موضوعات محوری این گونه طنزها را تجاوز وغارتگری،فتنیه  .اند به انتقاد گشوده

ولییت هییای از میییان دولییت هییایی کییه دولتمییردان و سیاسییتمداران آن هییا مییورد مییذمت واقییع شییده، مییی تییوان بییه د .گیییرد

بیش ترین انتقیادات بیه ترتییب راجیع بیه سیه دولیت        . مصر و فلسطین یاد کرد ،عربستان،کویت،عراق ،آمریکا،اسرائیل،انگلیس

البته نکتیه ای را کیه   . آمریکا،اسرائیل و انگلیس و کمترین انتقادات به ترتیب مربوط به دولت کویت و سپس عربستان می باشد

ن است که ممکن است این سؤال پیش آید که دولت هیای همچیون فلسیطین، کوییت ومصیر کیه       در این جا باید یادآور شد، ای

 رابطه کشور ما با آن ها رابطه ای مسالمت آمیز بر پایه صلح و دوستی است، انتقادات مطرح شده در چه زمینه ای است ؟ 

وطن فروشی و خیانیت رهبیران آن    انتقاداتی که طنز پردازان در خصوص این کشورها مطرح کرده اند،بیش تر مربوط به

اما انتقادات مطرح شیده در خصیوص دولیت هیایی چیون آمریکیا، اسیرائیل و        .مانند یاسر عرفات و حسنی مبارک. می باشد ،ها

 .  باشد _فتنه انگیزی و خونریزی و کشتار مردم می ،انگلیس در زمینه تجاوز و غارتگری

  (تجاوز و غارتگری)جنگ طلبی  9-1-4

از طنزهای سیاسی انقالب اسالمی که در مورد تجاوز و غارتگری و جنگ و خونریزی دولتمردان خارجی انتقیاد  آن گونه 

در این گونه طنزها از سیاست حمله نظامی، تهدید و ارعاب با بمب و موشیک  .کرده اند، زیر مجموعه این موضوع قرار می گیرند

  :دمانن .های دور و برد  و غیره سخن به میان آمده است

و دسیسه جویی و تحریک و آشوب میان ملت ها یکی دیگر از موضوعات طنزهای سیاسی در میورد دولتمیردان    یفتنه انگیز

همچنین به حمایت های  .در این فتنه انگیزی ها بیش تر از همه به نقش آمریکا و پس از آن اسرائیل اشاره شده است .خارجی است

  :مانند .عوامل نا امنی و آشوب ها در خلیج فارس و میان اعراب انتقاد شده استآمریکا از اسرائیل به عنوان یکی از 

 شعری از دیوان یک دیوانه

 

 پیش پیش اسباب خونریزی مهیامی کنم چوقصد فتنه برپا می کنم"بیلم"من همان
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 دست باال می کنم  ،چون لوازم شدمهیا

 

 شور و غوغا می کنم آشوب برپا می کنم 

 

 میگذارم فتنه برپامی کنمهر کجا پا 

 (43: 4913خرمشاهی،)                                                                                       

  :مثال دیگر

 

 دوبیتی های شناور در خلیج فارس

 

 خلیج فارس آلوده به دوده

  

 تمام فتنه ها در این حدوده 

 

 یکی پرسید از اوضاع گفتم 

 

 همه زیر سر آل سعوده 

 

 سخن هرجا زبحران خلیجه 

 

 از این بحران سرمن گیج و ویجه

 

 همه مشتاق نفت این خلیجند 

 

 مگرنفت خلیج آب هویجه

 (46: همان)                                  

 وطن فروشی  9-1-1

است در این گونه طنزهیا از وطین    ن خارجیوطن فروشی یکی دیگر از زیر مجموعه های طنزهای سیاسی راجع به دولتمردا

 ،فروشی و خیانت های یاسر عرفات،رهبر فلسطینی ها به خاطر صلح و سازش با دولتمردان اسرائیل،دزدی و خیانت حسینی مبیارک  

کیوهش  باج دهی پادشاه کویت به عراق و آمریکا در زمان جنگ نفت کیش هیا انتقیاد و ن    ،دیکتاتور مصر، در نوکری آمریکا و انگلیس

  .شده است

  :مانند

 به ابوحمار

 حماریات

 مزد زحمات ابو عمار

 

 آن که در عالم خاکی همه خاکش به سر است

  

 رانده اهل نظر است  ،یاسر خاک به سر

 

 آن که می گفت همه ریخت به دریا باید 

 

 خصم را، حال خودش نوکر آن بی پدر است 

 

 است (3) "رابین"غرض از بی پدر آن دیو صفت 

 

 با همه بی پدری آن پدر و این پسر است 

 

  (69 :4913 ،خرمشاهی)

 :مثال دیگر

 (32: همان )
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 خارجی روابط   9-9

چنیان کیه در گذشیته هیم     .بهبود روابط خارجی امروزه یکی از سیاست های اصلی همه جوامع و کشورها محسوب می شیود 

جهیانی را مطیرح میی     هاما امروز به خاطر گسترش تکنولوژی و فناوری اطالعات و ارتباطات که بحث دهکید .  همین گونه بوده است

ع که زیر بنای هر جامعه ای است و وابستگی هایی که کشورهای مختلف به مواد خیام  کنند و تحرک و پویایی چرخه اقتصادی جوام

احساس می کنند، نیاز به روابط خارجی بیا  خودصنعتی و همچنین دست یابی به بازارهای مهم جهانی جهت فروش کاالها و اجناس 

عالوه بر این بیرای کسیب وجهیه بیین     . ن بدانددیگر کشورها بیش از پیش احساس می شود و کشوری نیست که خود را بی نیاز از آ

  .المللی محبوبیت جهانی در میان سایر کشورها هر کشور درصدد است تا در این خصوص از هیچ کوششی فروگذار نکند

یکی از موضوعاتی دیگری کیه کیه در طنزهیای سیاسیی انقیالب اسیالمی میورد چیالش قیرار گرفتیه،روابط خیارجی ییا بیه              

در ایین خصیوص   .ی دولتمردان ما با کشورهای گوناگون جهان و از جمله جوامع صنعتی و توسعه یافتیه اسیت  عبارتی،سیاست خارج

طنزپردازان به عنوان یکی از منتقدین اصالحگر و سازنده مشکالت موجود در جامعه تالش نموده اند تا مهیم تیرین موانیع و نقیصیه     

  :مانند.دهندقرارهایی را که بر سر این راه وجود دارد را مورد انتقاد 

آن هیا بیه هییچ     همه کشورها نیازمند ایران هستند و قطع ارتباط اقتصادی ما با »: گفت( نماینده مجلس)حسین مرادی 

 . «وجه چرخه اقتصاد کشور را خدشه دار نخواهد کرد

ویه کنیم و با قطع حاال که این طور است به نظر شما بهتر نیست یک بار برای همیشه حسابمان را با کشورهای جهان تس

یک من ماسیت ممکین اسیت چیه     ۀ روابط اقتصادی مان همه شان را به خاک سیاه بنشانیم تا حساب کار دستشان بیاید که گا

 مقادیر کره داشته باشد؟ 

بسیار فروتن هستیم و اگر بعضی کشورهای جهان در رابطه با پرونیده هسیته ای چیوب     ها البته ما ایرانی: نتیجه اخالقی

چرخمان نمی گذاشتند، محال بود به این زودی ما این مسیأله را بیه روی شیان بییاوریم و منیت رابطیه اقتصیادی میان را         الی 

 ( 4944:46صابری فومنی، ! )سرشان بگذاریم

  

  : مثال دیگر

 چند فایده مهم قطع رابطه با آمریکا  

 "مبارک"دل آزارمردی به نام

 

 ماند  "شامیر"که خلقش به شمرو

 

 برآن بود تااز ره بد نهادی 

 

 نه آتش نشاند که آتش فشاند 

 

 زروی نصیحت  به فرزند خود گفت 

 

  کسی عیب کار تو جز من نداند

 

 زدزدی بپرهیز و هم از خیانت 

 

 بری باش کز ما جز این برنشاید

 

 مکن دوستی با رفیقان ناباب 

 

 و گرنه تو را آبرویی نماند 

 

 پسر در جواب پدر خنده زد گفت 

 

 مپندار خط تو را کس بخواند 

 

 درست است این ها که گفتی و لیکن 

 

 "رطب خورده منع رطب کی تواند"
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اقتصادی قرار می گیریم و وقتی در فشار اقتصیادی  مهم ترین فایده قطع رابطه ایران با آمریکا این است که ما در فشار  -4

قرار گرفتیم، تعداد مستضعفان زیاد می شود و وقتی تعداد مستضعفان زیاد شد،آن ها به تعداد زییادی وکییل و وصیی    

احتیاج پیدا می کنند،در نتیجه از تعداد آقایان بیکاری که جز حرف زدن از طرف مستضعفان کار دیگری بلد نیستند و 

 .ال های اخیر بیکار شده اند،کاسته می شود و نهایتا با مشکل بیکاری مقابله می شوددر س

دومین فایده قطع رابطه ایران با آمریکااین است که ما می توانیم با کسانی که از قیافه شان خو شمان نمی آید مبیارزه   -2

 ،مااز قیافه اش خوشمان نمیی آیید  کنیم، چون طبیعی است که درصورت قطع بودن رابطه ایران و آمریکا هر کس که 

چون طبیعی است که در صورت قطع بودن رابطه ایران وآمریکا هر کس کیه میا از قیافیه اش خوشیمان     . مبارزه کنیم

نیاید یا جاسوس آمریکاست یا مزدور او، در حالی که اگر رابطه ما با آمریکا برقیرار شیود، مجبیوریم دیگیران را تحمیل      

 . دن با آمریکا خیلی راحت تر از تحمل کردن مردم استاست که جنگیۀ کنیم وبدی

در صورت قطع نشدن رابطه ما با آمریکا، ما مجبور می شویم به جای خرید های با واسطه از آمریکا مستقیما از آن هیا   -9

جنس بخریم و وقتی مستقیما از آن ها خرید کنیم قیمت کاالهای وارد شده کاهش میی یابید و وقتیی قیمیت کاالهیا      

این امر باعث می شود که اوال مردم پررو شوند و هرروز بخواهنددوم خرداد راه .هش یابد،از میزان گرانی کم می شودکا

 .بیندازند

اگر رابطه ما با آمریکا قطع نشود،احتماال بخشی از استادان دانشگاه های ما که به آمریکیا میی رونید و دیگیر بیر نمیی        -4

استادانی هم که رفته اند به آغوش وطین بیر میی گردنید تیا میا آن هیا را در        گردند،در همین جا می مانند، بخشی از 

 .آغوشمان به سختی فشار دهیم

 .  اگر آمریکا نبود، دشمنانش از گرسنگی می مردند: نتیجه گیری غذایی

 .در طول تاریخ هیچ کشوری مثل آمریکا از دشمنانش این همه سود نبرده است: نتیجه گیری تاریخی

 (413:4913نبوی،.)شجاعت وصداقت: در هر جنگی دو موضوع نقش اساسی دارد: اخالقینتیجه گیری 

 . سفر خاتمی به فرانسه را لغو کنید :مثال دیگر

در راستای ارتباط با این که قرار است خاتمی به فرانسه برود و چند روز آن جا بماند و با توجه به این که جز دییدار روژه  

خواهیان   عناصر ضید امپریالیسیت    ما  ،سیاسی اصولی برای سفر وی به فرانسه وجود ندارد  هیچ دلیل فرهنگی (4)گارودی

  :لغو سفر خاتمی به دالئل زیر هستیم

که سفر قبلی ها به بور کینیا فاسیو، ولتیای     در حالی ،سفر خاتمی به فرانسه  هیچ فایده اقتصادی برای ما ندارد -4

  .هر دو دهه گذشته استوسطی و کنگو فواید اقتصادی برای ما در 

مسووالن در گذشته بارها و بارها در مورد قطع رابطه  با عربستان تذکراتی دادند و مسؤوالن هم تصمیم گرفتند  -2

 . لذا الزم به ذکر است هر گونه سفر به فرانسه لغو شود .اصال به عربستان نروند

ترک عادت شده وبیماری ها افزایش پییدا میی    ،ویمبا توجه به اینکه به انزوا عادت کرده ایم و اگر از آن خارج ش -9

 ( همان. )کند، لذا به دالیل بهداشتی هم باید سفر خاتمی به فرانسه لغو شود

  گیرینتیجه

درصد  64/29طنزهای سیاسی شعار گرایی دولتمردان و مسووالن داخلی  با  موردانتقاد قرار گرفته در عاتواز میان موض -4

مورد انتقاد واقع  کمترین موضوعی هم که.که موردانتقاد طنزپردازان انقالب اسالمی واقع شده بود بیش ترین موضوعی بوده

سایر موضوعات مورد انتقاد .استدرصد  رابه خود اختصاص داده  1/2 4شده،ارائه آمارهای نادرست دولتمردان و مسووالن بود که 

درصد که این خود نشان می دهد که در  41/44نارسایی درخدمات  :کمترین چنین است ترین به قرار گرفته به ترتیبی از بیش

این موضوع شامل زیر  یادآوری است که الزم به.زمینه خدمت رسانی، مردم آن طور که باید از دولتمردان ومسووالن رضایت ندارند

بیش ترین انتقادات  هک درصد 99/4انتخابات با .انگاری وغیره می شود شاخه هایی همچون نادیده گرفتن مشکالت، سهل

درصد  23/6افترا همچنبن درصد69/1احزاب  به دنبال آن .طنزپردازان در خصوص وعده های بی عمل نامزدها و کاندیداها می شد
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بودند و بیش ترین افتراها در مورد فسادهای مالی و ترورهایی بود که در جامعه  که در آن مسووالن داخلی را مورد هجوم قرار داده

درصد که در این فرصت طلبی ها بیش تر از عدم بیان  46/4فرصت طلبی هم  ،درصد 33/3لفاظی و بازی با کلمات .افتاد بوداتفاق 

 روابط خارجی با دولتمردان خارجی.موضوع شفاف سیاستمداران و بی ثباتی اظهارات آن ها در موقعیت های مختلف انتقاد شده بود

 .می گرفت درصد از انتقادات را در بر 46/4هم  

با کشورهای عقب مانده و گمنام  دولتمردان ما رابطه ینکته قابل ذکر در روابط خارجی این بود که طنز پردازن از برقرار 

ازسیاست یک جانبه گرایی یابه عبارتی یک سو نگری دولتمردان ما در خصوص کشورهای  همچنین.کرده بودندنتقاد ترا بیش

 .اتژی مناسب ومنطقی جهت ارتباط با کشورهای صنعتی وپیشرفته زبان به طعن گشوده انداستر یک پیشرفته ونبودصنعتی و 

درصد بود  23تمامی طنزهایی را که در خصوص دولتمردان خارجی از سوی طنزپرداران  انقالب اسالمی مطرح شده بود   -2

و درصد  6/1سپس فتنه انگیزی . ر گرفته  بوددرصد پیش تر از سایر موضوعات مورد انتقاد قرا 43/49که موضوع جنگ طلبی  با  

درصد  کمترین موضوعی بود مورد انتقاد طنزپردان واقع شده بود که این موضوع از  46/4وطن فروشی و خیانت دولتمردان خارجی 

دولتمردان و  بیش ترین قشری که مورد انتقاد واقع شده اند، .مصر و کویت بیش تر تجاوز نمی کرد، چند کشور عربی چون فلسطین

بیانگر آن است که طنز پردازان این دوره فضای باز تر و در نتیجه جرات و  ،این آمار از یک طرف.درصد بوده اند22/93مسؤوالن با 

اقدامات  حاکی از آن است که اعمال و رفتار، ،از طرف دیگر .جسارت بیش تری برای انتقاد از اعمال و رفتار حاکمان خود داشته اند

 ومطلوب های  دولتمردان و مسؤوالن با کاستی ها و نواقص بسیاری روبرو است و هنوز تا رسیدن به شاخصه های اسالمی و سیاست

 .ه زیادی داردفاصل

به ترتیب بوده است و دولتمردان و مسووالن داخلی بیش ترین بسامد در میان موضوعات مورد انتقاد شده در خصوص -9

نارسایی در خدمات وانتخابات بود و کمترین موضوعات انتقاد شده به ترتیب مربوط به ارائه  شعار گرایی، موضوع مربوط به سه

 .آرماهای غلط، فرصت طلبی و لفاظی و بازی با کلمات بود

بیش ترین انتقادات طنزپردازان در خصوص دولتمردان خارجی به ترتیب مربوط به سه کشور آمریکا، اسرائیل و انگلیس و  -4

ادات آنان به ترتیب مربوط به دو کشور کویت و عربستان بوده است که انتقادات مطرح شده در مورد دو کشور کویت و کمترین انتق

 . است عربستان بیش تر در خصوص وطن فروشی و خیانت دولتمردان این کشورها به مردمشان بوده

شده، رنگ وبوی اصالح و سازندگی دارد اصلی طنزپردازان در طنزهایی که در خصوص دولتمردان داخلی مطرح  دغدغه -3

نوع . خصمانه و موضع گیرانه داردهجوآمیز و بیش تر جنبه  ،که در خصوص دولتمردان خارجی مطرح شده اما در طنزهایی

 . تشبیهات و تمثیالت و کلماتی که در این گونه طنزها آمده صحت این گفته را بیش تر تأیید می کند

معایب وناهنجیاری هیا موجودیکسیان نبیوده     ، مفاسد ها،کژی ها، -درزمینه نابسامانی ها،کاستی رویکرد همه طنز پردازان -6

 .است

 :هاپی نوشت

 .نام مستعار ابالفضل زروئی نصرآباد از طنز پردازان انقالب است :«مالنصرالدین»(1)

ز همه قیود و قیمومت ها و اجتماعی است که خواستار آزادی فرد ا -یک گرایش سیاسی :«آنار شیست یا آنارشیسم»(2)

 انسان ذاتا کفایت نفس و قابلیت عمل دارد؛ :آنارشیست ها می گفتند.حاکمیت هاست و طالب حذف بالقوه و بالفعل حکومت هاست

از آن جا که تجارب زندگانی اجتماعی و سیاسی بشر نشان داده است، هر جا و هر موقع حکومتی در  .لذا به حکومت محتاج نیست

لذا طالبان حذف حکومت را هرج ومرج طلب نامیدند و آنارشیسم را هرج ومرج طلبی  ده، هرج ومرج رخ نموده است؛کار نبو

 (42:4944 ،آراسته خو) .خواندند

نظامی و سیاسیتمدار اسیرائیلی از حیزب کیارگزار، نخسیت وزییر رژییم اشیغالگر          (4333-4322)اسحاق رابین :«رابین»(3) 

 ری فلسطینیان در سرزمین های اشغالی به موفقیت حزب چپ سیاست او در خود مختا.قدس

که به خاطر نوشته .  درمارسی زاده شد،استاد دانشگاه، فیلسوف ونویسنه فرانسوی است(4349ژوئیه41) :«روژه گارودی»(4)

ه دین اسالم ب4342ها و موضع گیری های سیاسی اش به عنوان یک منکر هولوکاست توجه عمومی را به خود جلب کرد و در سال
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او پس از .هیچ یک پیامی بیش از گفتار نیک،پندارنیک و کردار نیک نیاورده اندۀ او گفته است بر این باورم که پیامبران ال.گروید

به سناتوری 4333به نمایندگی مجلس ملی فرانسه و در سال4336در سال.را برای خود برگزید«رجاء»پذیرش مذهب اهل تسنن نام 

با نوشتن رساله ای تحت عنوان فرضیه مادی گرایانه شناخت به اخذ درجه دکتری در 4369ه انتخاب گردید و درمجلس سنای فرانس

او .به استادی فلسفه در دانشکاه پوآتیه منصوب گردید 4363دانشیار دانشگاه کلرمون فران ودر سال 4333در سال.فلسفه نائل آمد

 .نیا زندگی می کندعضو حزب کمونیست فرانسه بود وهم اکنون در اسپا

 منابع ومآخذ
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 ..انتشارات چاپ پخش: اول، تهران چاپ. اجتماعی-نقد و نگرش بر فرهنگ و اصطالحات علمی(. 4944.)_________-2
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انتشارات [: بی جا]چاپ اول، .حقوقی-واژه ها و اصطالحات سیاسی. فرهنگ فرهیخته(. 4911. )فرهیخته، شمس الدین-44

 .زرین
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