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به نام خدا
کـه همیشـه پنهـان نگـه   آنچـه امـروز در شـهرهای آمریـکا و ایالتهـای آمریـکا مشـاهده میشـود، ُبـروز یـک واقعّیاتـی اسـت 
کـه آن لجـِن تـه حـوض می آیـد بـاال خـودش  داشـته میشـد. اینهـا چیزهـای جدیـدی نیسـت، اینهـا ُبـروز واقعّیتهـا اسـت؛ 
را نشـان میدهـد؛ ایـن حالـت ایـن جـوری اسـت. اینکـه مثـًا فـرض بفرماییـد یـک پلیسـی بـا خونسـردی تمـام، زانویـش را 
کنـد، اسـتغاثه  گـردِن یـک سیاه پوسـتی و همیـن طـور نگـه دارد و فشـار بدهـد تـا او جـان بدهـد -او التمـاس  بگـذارد روی 
کنند و هیچ اقدامی نکنند،  کند، این هم خونسـرد بنشـیند روی او و فشـار بدهد- چند پلیس دیگر هم ِبایسـتند تماشـا 
کـه آمریکایی هـا بـا  کاری اسـت  کـه جدیـدًا بـه وجـود آمـده باشـد؛ طبیعـِت آمریکایـی ایـن اسـت؛ ایـن  یـک چیـزی نیسـت 
کار  کرده انـد، بـا سـوریه همیـن  کار را  کرده انـد، بـا عـراق همیـن  کار را  همـه ی دنیـا تـا حـاال میکردنـد. بـا افغانسـتان همیـن 
کرده انـد؛ ایـن اخـاق آمریکا اسـت، این  کارهـا را  کشـورهای دنیـا ]از جملـه[ قبلهـا بـا ویتنـام همیـن  کرده انـد؛ بـا خیلـی از  را 
که »بگذارید  طبیعـِت حکومـت آمریـکا اسـت؛ امـروز ایـن جوری خودش را نشـان میدهد. اینکه حاال مردم شـعار میدهند 
کـه در ایالت هـا و تظاهرات هـای وسـیع شـهرهای مختلـف، امـروز شـعار  مـا َنَفـس بکشـیم« یـا »نمیتوانیـم َنَفـس بکشـیم«، 
کـه آمریـکا در آنجـا ظالمانـه وارد شـده و اقـدام  مـردم آمریـکا شـده اسـت، ایـن در واقـع حـرف دل همـه ی مّلتهایـی اسـت 

کـرده؛ ایـن  جوری اسـت.
 و بـه هـر حـال بـه توفیـق الهـی، به لطف الهی، آمریکایی ها با رفتارهای خودشـان رسـوا شـدند؛ آن، مدیرّیتشـان در قضّیه ی 
کشـورها اینهـا ابتـا پیـدا  کـرده و االن هـم ایـن رسـوایی ادامـه دارد؛ بـا اینکـه دیرتـر از خیلـی از  کـه آنهـا را در دنیـا رسـوا  کرونـا، 
کننـد و میتوانسـتند آمادگی هـای الزم را بـه وجـود بیاورنـد، ضعـف  کردنـد و میتوانسـتند از تجربه هـای دیگـران اسـتفاده 
کشـورهای دیگر اسـت و ابتائاتشـان هم همین  که امروز تلفاتشـان چندین برابر تلفات  کشـور موجب شـده  مدیرّیت در آن 
کمه ی  که در دستگاه حا کنند؛ به خاطر همین خصوصّیات فسادی  کنند و نمیتوانند مدیرّیت  جور. نتوانستند مدیرّیت 
آمریـکا وجـود دارد. ایـن هـم وضـع اداره ی مـردم، ایـن هـم برخـورد بـا مـردم؛ زبانشـان هـم دراز اسـت؛ مـردم را میُکشـند و بـا 
جنایـت واضـح و آشـکار، خودشـان را نشـان میدهنـد و عذرخواهـی هـم نمیکننـد؛ در عیـن حـال زبانشـان هـم دراز اسـت، 

کشـته شـد، ظاهـرًا بشـر نبـود و حقوقـی نداشـت؛ ایـن جوری اسـت. کـه آنجـا  میگوینـد حقـوق بشـر! آن مـرد سـیاهی 

مقام معظم رهبری 
14 خرداد 1399



In the name of God

Imam Khamenei, the Supreme Leader of the Islamic Revolution, referred to the chaotic condition 

in the US following the murder of another black man by American police and stated, “A police 

officer putting his knee on a black man’s neck and pushing until he dies shows the nature of the 

American governments.”

In his televised speech on Wednesday, the Leader of the Revolution stated that what is being 

witnessed today in US cities and states is the disclosure of a reality that was always kept 

concealed. He emphasized, “Today’s situation is in fact like the slime at the bottom of the pond 

that has risen to the surface.”

Imam Khamenei pointed out that such crimes have frequently happened in the past, and the 

Americans have done the same things in many countries including Iraq, Afghanistan, Syria and 

other such countries.

Referring to the slogan of “I cannot breathe,” which the American people have been chanting 

in recent days, the Supreme Leader of the Islamic Revolution stated, “This is what the nations 

that have been the victims of US’s oppressive usurpation want to say from the bottom of their 

hearts. By God’s favor and grace, the US has been disgraced as a result of its own actions. 

Their management of the Coronavirus brought them to disgrace, and their weak handling of 

the situation caused them to have several times as many casualties as other countries. The 

American people feel embarrassed and ashamed of their government.”
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7
In this Exhibition 45 cartoonists from  27 countries have sent us 72 cartoons.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 این نمایشگاه شامل 72 اثر متعلق به 45 هنرمند از 27 کشور دنیاست !
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جوزه آنتونیو رودریگوئز / مکزیک
Jose Antonio Rodriguez / Mexico



9

دالسیو ماچادو / برزیل
Dalcio Machado-Brazil



10

تونی ماسدیونو / اندونزی
Toni Masdiono / Indonesia



11

 المر / آرژانتین
Elmer / Argentina 



12

شهید عتیق / افغانستان
Shahid Atiq / Afghanistan



13

  لوییس ادواردو لئون / کلمبیا
Luis Eduardo Leon / Colombia



14

 دیمیتریس جئورگوپالیس / یونان
Dimitris  Georgopalis / Greece



15

 نضال دیب / سوریه
Nedal Deep / Syria



16

اوگوز دمیر / ترکیه
Oguz Demir / Turkey



17

ماریان آورامسکو / رومانی
Marian Avramescu / Romania



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran
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 مهناز یزدانی / ایران
Mahnaz Yazdani / iran

سیدمسعود شجاعی طباطبایی / ایران
Massoud Shojai Tabatabai / Iran

آتیش داری؟
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لوک دسچیمائکر / بلژیک
 Luc Descheemaeker / Belgium

س
رو

 وی
ن

تری
زرگ

، ب
تی

رس
د پ

نژا



21

ابراهیم سلکی / ایران
Ebrahim Selki / Iran
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چاو دل تورو - مکزیک
Chavo Del Toro / Mexico

ه!
هم

ن م
ستا

پو
اه

سی
ن 

جا



23

هیکابی دمیرچی /  ترکیه
Hicabi Demirci / Turkey



24

 سیران جفرلی /  آذربایجان
Seyran Caferli / Azerbaijan



25

محمد خوبان / ایران
Mohammad Khouban / Iran



26

دالسیو ماچادو / برزیل
Dalcio Machado-Brazil



27

سلوس / برزیل
 Cellus-Brazil



28

 دیمیتریس جئورگوپالیس / یونان
Dimitris  Georgopalis / Greece



29

کارلوس لطوف / برزیل
Carlos Latuff / Brazil



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

30

وجسیچ اسوچوفسکی / جمهوری چک
Wojciech Osuchowski-Czechia



31

لجاندرو فالکو / کوبا کارلوس آ
Carlos Alejandro Falco / Cuba



32

محمدعلی رجبی / ایران
Mohammad ali Rajabi / Iran
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میخاییل کونتوریس / یونان
Michael Kountouris / Greece



34

سیدمسعود شجاعی طباطبایی / ایران
Massoud Shojai Tabatabai / Iran



35

له بکارس / آرژانتین آ
Ale Becares / Argentina
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سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran
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37

کارلوس لطوف / برزیل
Carlos Latuff / Brazil

اوگوز دمیر / ترکیه
Oguz Demir / Turkey



38

جورج آ رودریگوئز / ونزوئال
 Jorge A.Rodriguez/ Venezuela



39

جان میشل رنو / فرانسه
John Michel Renault/ French 



40

کارلوس لطوف / برزیل
Carlos Latuff / Brazil

سیدمسعود شجاعی طباطبایی / ایران
Massoud Shojai Tabatabai / Iran
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42

فیروز کوتال / نروژ
 Firuz Kutal / Norway



43

علیرضا پاکدل / ایران
Alireza Pakdel / IRAN



44

هیکابی دمیرچی /  ترکیه
Hicabi Demirci / Turkey



45

جیتت کاستانا / اندونزی
Jitet Koestana / Indonesia



46

دعا العادی / مصر
 Doaa Eladi / Egypt



47

 روسم / مالزی
Rossem / Malaysia



48

محمدحسین نیرومند / ایران
Mohammad Hossein Niroumand / Iran



49

محمدحسین نیرومند / ایران
Mohammad Hossein Niroumand / Iran



50

ناجی بناجی/ مـــــــــراکـش
Naji Benaji / Morocco

محمدعلی رجبی / ایران
Mohammad ali Rajabi / Iran
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52

دارکو درجویک/ مونتنگرو
Darko Drljevic / Montenegro



53

لوک دسچیمائکر / بلژیک
 Luc Descheemaeker / Belgium



54

لمان اردوگان کارایل / آ
Erdogan Krayel / Germany
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55

محمدعلی رجبی / ایران
Mohammad ali Rajabi / Iran



56

چاو دل تورو - مکزیک
Chavo Del Toro / Mexico

ها(
الن 

س ک
لو

وک
ه ک

کال
د )

سفی
م 

رچ
پ



57

میخاییل کونتوریس / یونان
Michael Kountouris / Greece



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran
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59

محمدحسین نیرومند / ایران
Mohammad Hossein Niroumand / Iran



60

کارلوس لطوف / برزیل
Carlos Latuff / Brazil

 رسانه های جمعی : این خشونته!
فلوید:واقعا؟ کمی بیشتر توضیح بده...



61

سیدمسعود شجاعی طباطبایی / ایران
Massoud Shojai Tabatabai / Iran

خیلی خوب بچه ها، یک نفس تازه کنید!



62

تونی ماسدیونو / اندونزی
Toni Masdiono / Indonesia



63

محمدحسین نیرومند / ایران
Mohammad Hossein Niroumand / Iran



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran
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65

سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

سیدمسعود شجاعی طباطبایی / ایران
Massoud Shojai Tabatabai / Iran



66

حسن بلیبل / لبنان
Hassan Bleibel / Lebanon



67

جبار صابر / عراق
Jabar Saber / Iraq



68

میشل مورو گومز / کوبا
 Michel Moro Gomez / Cuba



69

علی شعبانی / ایران
Ali Shabani/ Iran



70

محمدعلی رجبی / ایران
Mohammad ali Rajabi / Iran
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71

جولیو کاریون / پرو
 Julio Carrion Cueva / Peru



72

لوییس ادواردو لئون / کلمبیا
Luis Eduardo Leon / Colombia



73

ابراهیم سلکی / ایران
Ebrahim Selki / Iran



74

مازیار بیژنی / ایران
Maziyar Bijani/ Iran



75

کارلوس لطوف / برزیل
Carlos Latuff / Brazil



76

عماد سانونی / مراکش
Imad Sanouni / Morocco



77

عماد صالحی / ایران
  Emad Salehi / Iran



سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

78

ایزابال کوالسکا ویسزورک / لهستان
Izabela Kowalska Wieczorek / Poland



79

سیدمسعود شجاعی طباطبایی / ایران
Massoud Shojai Tabatabai / Iran



80

مازیار بیژنی / ایران
Maziyar Bijani/ Iran



81

 المر / آرژانتین
Elmer / Argentina 



میشل مورو گومز / کوبا
Michel Moro Gomez / Cuba

سلوس / برزیل
Cellus-Brazil

 مهناز یزدانی / ایران
Mahnaz Yazdani / iran

 دیمیتریس جئورگوپالیس / یونان
Dimitris  Georgopalis / Greece

لمان اردوگان کارایل / آ
Erdogan Krayel / Germany

علی شعبانی / ایران
Ali Shabani/ Iran

جبار صابر / عراق
Jabar Saber / Iraq

هیکابی دمیرچی /  ترکیه
Hicabi Demirci / Turkey

ــم نفس بکشم ـَ ݑونــ ݧ ݧ می ٮݧ ݩݐِ ݧ ݧ ٮݧ
I Can›t Breathe!

فیروز کوتال / نروژ
Firuz Kutal / Norway

جیتت کاستانا / اندونزی
Jitet Koestana / Indonesia

جورج آ رودریگوئز / ونزوئال
Jorge A.Rodriguez/ Venezuela

جولیو کاریون / پرو
Julio Carrion Cueva / Peru

 روسم / مالزی
Rossem / Malaysia

لوک دسچیمائکر / بلژیک
 Luc Descheemaeker / Belgium

له بکارس / آرژانتین آ
Ale Becares / Argentina

ــم نفس بکشم ـَ ݑونــ ݧ ݧ می ٮݧ ݩݐِ ݧ ݧ ٮݧ
I Can›t Breathe!

میخاییل کونتوریس / یونان
Michael Kountouris / Greece

ماریان آورامسکو / رومانی
Marian Avramescu / Romania

  لوییس ادواردو لئون / کلمبیا
Luis Eduardo Leon / Colombia

سیدمسعود شجاعی طباطبایی / ایران
Massoud Shojai Tabatabai / Iran

چاو دل تورو - مکزیک
Chavo Del Toro / Mexico

 المر / آرژانتین
Elmer / Argentina 

اوگوز دمیر / ترکیه
Oguz Demir / Turkey

عماد صالحی / ایران
  Emad Salehi / Iran



علیرضا پاکدل / ایران
Alireza Pakdel / IRAN

ابراهیم سلکی / ایران
Ebrahim Selki / Iran

جان مایکل رنالت / فرانسه
Michel Renault/ French 

سعید صادقی / ایران
Saeed Sadeghi/ Iran

وجسیچ اسوچوفسکی / جمهوری چک
Wojciech Osuchowski-Czechia

ایزابال کوالسکا ویسزورک / لهستان
Izabela Kowalska Wieczorek / Poland

محمدحسین نیرومند / ایران
Mohammad Hossein Niroumand / Iran

ــم نفس بکشم ـَ ݑونــ ݧ ݧ می ٮݧ ݩݐِ ݧ ݧ ٮݧ
I Can›t Breathe!

کارلوس لطوف / برزیل
Carlos Latuff / Brazil

دالسیو ماچادو / برزیل
Dalcio Machado-Brazil

ــم نفس بکشم ـَ ݑونــ ݧ ݧ میٮݧ ݩݐِ ݧ ݧ ٮݧ
I Can›t Breathe!

دعا العادی / مصر
Doaa Eladi / Egypt

محمدعلی رجبی / ایران
Mohammad ali Rajabi / Iran

ناجی بناجی/ مــراکـش
Naji Benaji / Morocco

 نضال دیب / سوریه
Nedal Deep / Syria

اوگوز دمیر / ترکیه
Oguz Demir / Turkey

جوزه آنتونیو رودریگوئز / مکزیک
Jose Antonio Rodriguez / Mexico

 سیران جفرلی /  آذربایجان
Seyran Caferli / Azerbaijan

شهید عتیق / افغانستان
Shahid Atiq / Afghanistan

تونی ماسدیونو / اندونزی
Toni Masdiono / Indonesia

عماد صانونی / مراکش
Imad Sanouni / Morocco

لجاندرو فالکو / کوبا کارلوس آ
Carlos Alejandro Falco / Cuba

حسن بلیبل / لبنان
Hassan Bleibel / Lebanon

دارکو درجویک/ مونتنگرو
Darko Drljevic / Montenegro

ــم نفس بکشم ـَ ݑونــ ݧ ݧ می ٮݧ ݩݐِ ݧ ݧ ٮݧ
I Can't Breathe!
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