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اخبار این شوخی با
ایران هفته

اتهام  به فرانسوی زن یک بازداشت  *
جاسوسی در تهران!

کارمند فارسی «بیبیسی» مگر ببینم، ـ
داره! هم فرانسوی

لیاقت رهبرانی  واقعا ایران * سرکوزی: مردم
دارند. را اینها از بهتر

ما و فهمدهاند هم ها خارجی حتی ببین ـ
خودمان نمی دانیم!

گزینه  آمریکا: ارتش مشترک ستاد * رییس
است. روی میز ایران در مورد نظامی

میزیکار ما خودمانزیر نه،خیلیممنون، ـ

می کنیم! سره یک را
را  یونانی خبرنگار یک اسالمی جمهوری *

کرد. اخراج
یونانی کارمند «بیبیسی» مگر ببینم، ـ

داره؟! هم
کرد. تهدید را غربی کشورهای خامنهای *

است؛ فقیه ولی وظایف از بخشی این خب ـ
باید کارش را نجام دهد!

ایران  در تلفن پیامک شبکه در اختالل *
دارد. ادامه همچنان

ندیدن خماری توی که اون هایی بیچاره ـ
ماندهاند. احمدینژاد جدید جوکهای

* گروهطرفداراحمدینژاد:ستادهایموسوی 
شهوانی بودند.

شهوانی معلومه احمدی نژاد سکسی این با ـ
میشوند!

علیه  اقدام به متهم «نیوزویک» * خبرنگار
امنیتملیشد.

بخش برای مگر «نیوزویک» هم ببینم، ـ
می کند؟! کار «بیبی سی» فارسی

ماهوارهای  دیشهای کردن خراب * ماموران
کردند. آغاز را

یکی و معلومهسری جدید به گمرک رسیده ـ
است! جدید دیشهای پخش آماده از آیتاهللاها

امام  سمت از رفسنجانی استعفای * شایعه
تهران. جمعه

و پول همه این این بابا با نمیدانم من ـ
خودش نیمهوقت کار این به هنوز چرا ثروت

چسبیده!؟
دیگر ۸۷ میلیون  تا ۱۶ سال ایران * جمعیت

میشود.
تیر شرط این که توی خیابان ها به البته ـ

بمانند! زنده و نخورند
امامزادهها. یکی از در بمب کشف *

را این امامزادهها باید میگفتم که هی من ـ
کسی کنید بدنی جستجوی خاکسپاری از قبل

گوشنمیکرد!
یک  بازشماری با مرحله آراء * هفتاد درصد

شده. نوشته دستخط

نکند! درد دستش ـ
مخملی  انقالب خواب شب هر اژهای *

میبیند.
روحانی رفت  که است خودش تقصیر  ـ
مخملی لوپز جنیفر خواب من مثل وگرنه شد

میدید! را
* هادی غفاریهمازدروغگوییهایولی فقیه 

آمد! در صدایش رژیم و
گذشته! هم تقیه مرحله از کار معلومه پس ـ
خامنهای  علی سیاسی: چرا * کارشناسان

شنیدم؟ را صدای انقالبتان نمیگوید مردم
بلند برایاینکهصدای«اهللاکبر» اینقدر ـ

نمیشنود! کسی چیزی گوش که است
سر تا سر  دانشجو در هزار امروز چندین به * تا

شده اند. ناپدید یا و دستگیر ایران
ولشون کالس ها شروع موقع تا خدا کند ـ
مشقشان و درس روی خیلی این وگرنه کنند

میگذارد! اثر
از  را فتنه چشم پاسداران: سپاه رییس  *

میآوریم. در حدقه
ـهمین حرف ها را میزنید که بهشما برچسب

خشونتمی زنند!
روز ۱۸ تیر  آستانه آلودگی هوا در علت * به

تهرانمجبور به خانهنشینیشدند. مردم
جلوی تا است  دولت  خود کار  آلودگی  ـ

بگیرد. را شورش
است. رفته نظام از بین مشروعیت *

مشروعیت دارد بوکس پنجه و باتوم تا ـ
میخواهدچکار؟

جمعیت واقعی ایران
با مصاحبه ای  در دولت مسئوالن از یکی
از  از مردم ۸۴ درصد حدود گفت: خبرنگاران

بودند! راضی انتخابات جریان
این ارقام مسئوالن دولت این نمیدانم من
کجایشان از می کنند و چطوری حساب را جوری
که این یا نیست، خارج حال دو از میآورند؟ در

مذهب چسبیدهاند فقه و قدر به برادران آن این
نیست و کتاب حالیشان حساب و و که ریاضی
که برای  ۱۶ درصد مردمی احتساب با که این یا
ریخته بودند خیابانها به انتخابات اعتراض به
۴۵۰ میلیون  چیزی حدود باید جمعیت ایران

باشد! نفر

ربطی شقیقه چه به
دارد؟

 ۶۴ جمهور رییس احمدی نژاد محمود
آخرین مصاحبهمطبوعاتیخود درصدیایراندر
درباره رسانههای غربی خبر رسانی نحوه گفت
بر گذاشتن سرپوش برای راهی ایران انتخابات

بحرانهایمالیآنهاست.
ویبهاینسئوال خبرنگاریکه پرسیدهبودآیا
پار لت و زده و کتک خیابانها در که مردم را این
مردم بوده که این علت زدهاند به گلوله کردهاند و
معمولحواسشانپرتشود اندازه از غرببیشتر
عمیقتر بحران مالیآن ها اینعلتبود که به یا و
اشارهدست ازاینحرف هاست؟جوابی ندادولیبا
او کردن ناپدید مامورانش دستور و محافظان به

را صادر نمود! از جلسه مطبوعاتی را

نقش اسراییل در
انتخابات

برخیاز شایعات سیاسیحاکی ازاین استکه
انتخابمجدد نقشمهمیدر بنجامینناتانیاهو
وی ریاست جمهوری دوره دوم احمدینژاد برای
ناتانیاهو (چه می گویند  است. آنها ایفا کرده
ایران به حمله بهانه ایجاد برای سختی!) اسم
میدهد آمادهباش دستور اسراییلی ژنرالهای به
این بازی در ایران فقیه رهبر علی خامنهای و
شطرنج گولحرکت اوراخوردهو بالفاصلهتصمیم
بود به جایموسوی که رایبیشتر آورده میگیرد

بیاورد (چیزیمثل دوبارهبهصحنه احمدینژاد را
اسراییل برابر در تا اسبقلعهبستندرشطرنج) با

بزند. دست متقابل خشونت به
پیدا راهی باید باشد درست تئوری این اگر
مجبور را  سختی) اسم (چه ناتانیاهو تا  کرد
بگوید و فقیه بفرستد ولی نامهای به که کنیم
که است صورت این در تنها کردم! شوخی بابا
میرحسین برای خود را دوباره امید ایران مردم
نخواهند دست از او جمهوری ریاست و موسوی
بر سر اکثریت آراء ولی فقیه با به دستور او داد و

آمد! خواهد کار

دوره و احمدی نژاد
سوم؟!

جمهور جدید۶۴  رییس محمود احمدینژاد
تغییر از صحبت نیامده کار سر بر هنوز درصدی
برایدورهسومهم بتواند تا قانوناساسیمیکند
نماید. حفظ را خود جمهوری ریاست صالحیت
خصوصی عنوان در چند محفل را این مطلب او
یک جواب در محافل از یکی در وی است. کرده
چرا بود پرسیده که اطالعاتی و شخص امنیتی
آرای سوم برای دفعه که بتوانید میکنید فکر
ورقه همه این پس بود گفته کنید؟ کسب را الزم
چه دوم به دوره نشده تا و نخورده و خط تمیز

میخورد؟ درد

اخبار ایران رقابت با
ایران انتخابات بحث غربی رسانههای در
کشتار و زدن (کتک آن  از بعد عواقب و
مایکل که این تا بسیار داغ بود تظاهرکنندگان)
حد از بیشتر خرده یک گرفت تصمیم جکسون
بیابان برهوت ایران اخبار یکهو رگ بزند. توی
کمی جکسون مایکل مرگ موضوع بعد شد!
اخبار دوباره شد و کم اهمیتتر خبری لحاظ از
که میشدیم خوشحال داشتیم شد. داغ ایران
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 بقیه در صفحه ۳۳   

بگویید! خواستید کمک انتخابات کشورتان توی قطر: اگر ارتش رییس به نجار محمد

Advanced Network Concepts, Inc.

کامپیوتری  خدمات کلیه انجام
کامپیـوتر باسابقه مهندسین توسط

شبکه نگهداری و راه اندازی نصب، طراحی،
پزشکان مطب و شرکتها، دفاتر تجاری کامپیوتری
کامپیوتر و پرینتر وسایل گونه همه خرید برای رایگان مشاوره با

Phone: (703) 343.5449  
 www.anciva.com 

و گناهان شاهان
Kings & Their Sins
باستان شهیـر مورخین گفتار طبق

از شاهان برخی هولناک در دربار و جنایات فساد
هخامنشی شاهان از بعضی نمودن گرایش باستان،
مزدک. و مسیحی  یهودی، ادیان به ساسانی  و
آشنا آن با بار اولین  برای که  ناگفتنیهایی
مطابق لذا بخوانند باید همه را کتاب این میشوید.
که هرچقدر بپردازید؛ کتاب این بابت خود بودجه با

کنید. باشد. تلفن جزیی

(۴۴۳) ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ سفارش تلفن
ناصری ابراهیم ـ ناصری هما نویسندگان:

«پژوهشگر»:
ناصری هما

خانم گرفته که این قرار اخبار ایران در صدر باز
(خانم کند استعفا گرفت تصمیم پیلین سارا
آیکیوی احمدی نژاد با که همانی است پیلین
علیه و بر مک کین شود میخواست معاون جان
شانس! سارا بخشکی نماید!) رقابت باراک اوباما
از بعد به را خودت استعفای نمیتونستی خانم،

موکولکنی؟ استعفایاحمدینژاد

مدنی نافرمانیهای
مرتب برایم ایران از بچهها روزها این
بهمنمیگویند ایمیلهایانقالبیمیفرستند.
سعی و میکنند کار بسیجی ها روی دارند که
کنندکه مجبور دولتیرا رسانههای میکنندکه
طرفداریازریاستجمهورینامشروعاحمدینژاد

بگذارند. کنار را
مبارزه به کمک برای که میخواهند من از
بگذارم. میان در را با آن ها خودم ایدههای آنها
من و آنهاست که کار دست میگویم هم هرچه
به چه ربط، لنگش کن به گود نشسته را کنار

خرجشاننمیرود.
برای و رودربایستیورفاقتچند ایده زیرفشار
نافرمانیمدنیبرایآنهافرستادهامتاببینمچقدر
این از تا چند کنند. استفاده آنها از میتوانند

میباشد: شرح زیر من به پیشنهادات
ملوستهرانی  همهدخترهای خوشگل و ۱۰ـ 
به را خود سگهای دارند مینیاتور سگهای که
قدم با آن ها در خیابانها و در بیاورند سبز رنگ

بیاید. در انتظامی نیروی حرص تا بزنند
در هفته  کار کردن بیست ساعت به جای ۹ـ 
تقلیل  هفته در ۱۰ ساعت به را خود کار ساعات

نماییم. دولت را فلجتر از قبل و دهیم
کنیم  دستکاری را خود اتومبیل دزدگیر ۸ـ 
هم سر پشت زدن بوق و زدن سوت جای به تا
پلیس کار این بگوید. اکبر» «اهللا صدای بلند با

میکند. دیوانه را راهنمایی
بسیجی ها و  روی خانهمان پشتبام ۷ ـ از
که درش سبز رنگ قوطیهای لباس شخصیها

کنیم. پرتاب شده باز
آمریکا و  هر شب با صدای کنیم ۶ ـ سعی

«بیبیسی»مصاحبهکنیم.

با  اگر و بگوییم بزنیم را گول بسیجیها ۵ ـ
و سرهنگ را آنها بعدی انقالب باشند در مردم

خواهیمکرد. تیمسار
خیابانی و  شهیدان خانوادههای ۴ ـ برای
در را خویشاوندان خود و که فرزندان آنهایی
سبز گالیل گلهای دادهاند دست از تظاهرات

ببریم. رنگهدیه
تا  خود بخواهیم صیغههای زنها و از ۳ ـ
خوابهایی لباس از انتخابات مشکل نهایی حل
رویمانتوی را آنها و کنند استفاده رنگسبز به

بپوشند. خود اسالمی رنگ سیاه
خانهمان  پشتبام روی شب هر ـ  ۲
موزیکرپآمریکایی مهمانیهای «اهللاکبر»یبا

برقصیم. آن با بیندازیم و راه به
که  را جولی آنجلینا جدید عکس های ۱ ـ
به عنواندفاعازجنبش آزادی خواهی موهایشرا
آورده بهسایتاینترنتی در مردمایرانبهرنگ سبز

وزارت ارشاد ایمیل کنیم.

شمع برای ندا
یک حدود اینترنتی سایت چند کوشش با
را شمعی هر کدام دنیا در سرتاسر نفر میلیون
سر بر کردن روشن برای سمبولیک صورت به
گلوله ضرب به که دختری آقاسلطان ندا آرامگاه
خیابان کوچکیدر در بسیجیهای «بیبی سی»!

کردهاند. نذر یا و اسپانسر آمد در پای از تهران
مردم این اگر  کنید مجسم میتوانید 
او قبر سر بر شمعها را عمال این می توانستند
اتفاقی میافتاد؟ درست حدس قرار دهند چه

می شد... آتش در غرق ایران کشور زدید.

پول یا بیقراره برادر
گرفته؟

«کیهان» تهرانهراز چندگاهیهوس میکند
را گاز بگیرد. او و پاچه کند برای کسی پارس که
اینبار همحملهاشرامتوجهمحمدرضا شجریان
و طرفدار کلی که ایران اصیل موسیقی خواننده
کسی هم را چرایش است، کرده دارد خاطر خواه

بچههای می شود که زده فقط حدس نمیداند
با که شجریان هستند دلخور از این «کیهان»
«بیبیسی»مصاحبهکردهوحرفهایسبزرنگ
استاد با یک دختر که هستند پکر و یا از این زده
اینجا از ماجرا گویا است. بسیارجوانازدواجکرده
از آهنگهای خود به پخش شجریان شد که آغاز
و کرده بود اعتراض ضرغامی و سیما»ی «صدا
بیقراره، نمیکنیدآهنگ«برادر فکر بود: پرسیده
تصویرهای روی را نشونه» آتش کاکلش برادر
طرفداراناحمدینژادگذاشتنکمیلوسوبیمزه

تو چه؟! به بودند: داده جواب است؟ و

طلبتان باشه
چوندارهتویایرانانقالبمیشهمیخواستم
موسیقی مارشهای نت با را این قسمت نوشته
نشریه تایپیست ولی کنم پر میهنی و نظامی
موافقتنکرد وگفتکارشخیلی سختمیشه!

میبخشید... خیلی نشد که این از

حمله از هم باز
شجریان به «کیـهان»

ازحملههای «کیهان» تهرانبهشجریان بعد
نان از و دستگیری و اتهام آن از بعد مسلما که
قرار گویا  می آورد همراه  به  را افتادن خوردن 
نتایج به معترضین که  این  از شجریان است
در اسالمی رژیم تغییر که جوانانی و انتخابات
او انقالبی آهنگهای هستند خواستار را ایران
کشتار و مردم خوردن کتک زنده تصاویر بر را
جوانانتوسطدولتگذاشتهاندورویسایتهای
دادهاند «یوتیوب» قرار جمله مختلفاینترنتی از

معذرت خواهیکند.
و زندانیان سیاسی سایر مانند را است او قرار
که به چیزی کنند که و مذهبی مجبور عقیدتی
و کند اعتراف نمیباشد معتقد و نیست درست
شجریان خواسته بگوید. میگویند از خالفآن را
بیقراره» را «برادر خود معروف آهنگ شده که
از اصالحطلبان و از حمایت زیر خوانده طریق به

بردارد: دست
نیست بیقرار برادر

نیست خون غرق برادر
نیست راه به پایش برادر

کاکلشآتشنشوننیست... برادر
هاهاها...

است و چهره میهن سفید است شب
هاهاها...

کشور وزارت اطاعیه
به اطالع کلیههموطنانعزیزی بدینوسیله
مرا «رای و یا کجاست؟» من تابلوهای «رای که
خود کار و محل خانه جلوی را در بدهید» پس
خیابانی تظاهرات در را آنها یا و کرده اند نصب
برایرسیدگی نمایشگذاشته اندمیرساندکه به
عقب قسمت مخصوصی در آن ها دفتر شکل به
تا ترتیب پیدا گردیده ایجاد اداره مرکزی تهران
شود. هموطنان داده به آن و بازگشت رای کردن
اداری ساعات طول در معترضین و متقاضیان

و  پاسپورتی عکس ۱۲ قطعه ارایه میتوانند با
باندپیچیوچسب مقداریگاز و اصلشناسنامه
از آن ها و نموده مشورت اداره این با پرسنل زخم

راهنمایی بخواهند.
انتخاباتی شکایات به رسیدگی موقت دفتر
مشتریان با برخورد عمومی روابط بخش

خرسندی شاخص
اساس بر «فارس»  خبرگزاری گزارش  به
کشور شده مردم دنیا از جدیدی که همهپرسی
لحاظ«شاخص خرسندی»یعنیرضایت ایراناز
گرفته  قرار جهان در  ۸۱ مرتبه در زندگی از
در  ۸۱ کشور فقط که ما (من نمیدانستم است
کشور گروه محققین این گفته داریم). به دنیا
رتبهاول ازلحاظضریبخوشبختی در کاستاریکا

است. ایستاده خرسندی و
زیمباوه باکسبنمره۱۶ وششدهماز  کشور
درتهجدولخرسندی قرار دارد(احتماالبرای  ۱۰۰
همین احمدینژادرییسجمهورمحبوبما سعی

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه
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یلل ییها ت
شییاهنتنایاه

سال  شش در که کشتی ایران نامداران از ۱ـ 
را دریافت المپیک و جهانی طالی مدال شش

ـ گویش تازی. کرد
ـ مبحثی درشیمی  محصول ترسو سرما! ۲ـ 

باشد. که مایه آرامش خاطر و آن زیبارو ـ
فوری  ـ آذری مادر چنینـ  این و اکنون ۳ـ 

بیدرنگ. و
قفقاز  در کشوری پایتخت ـ کشیدنها از ۴ـ 
کوزه سفالی و خمره دارد ـ هم نام دیگری که

جایغله.
قدیمی  ابزار  از ـ کننده قول نقل  ـ  ۵

ستارهشناسی.
با برهمن  سال هاست ـ جنگ آزمایشی ۶ ـ

اروپایی. رودی ـ شده همنشین
جو  و گندم پوست ـ کنایه و اشاره سخن ۷ـ 

افتد. گلو در که گریه صدای ـ
سرپرست کارکنان  و ـ متصدی قیف ۸ ـ

پشتسر. اصطبلسلطنتیـ
رهایی  ـ مشتقات نفت از هندیـ  فندق ۹ـ 

یافتن.
ـ نوعی  اعیان مجلس ـ گرم سه کیلو ۱۰ ـ

چوبکرختشویی.
نیست!  آن در کار خیر حاجت میگویند ۱۱ـ 

پارچه صافکن. ـ
استانهای  از ـ قاره شبه مردم لباس ۱۲ ـ

مانند. و مثل مفهوم به پسوندی ـ ایران
اقوام  از ـ آبراهه ـ نشان و عالمت ـ ۱۳

اروپایی.
سازمان  به وابسته مجموعههای زیر از ۱۴ ـ

ریاکار. و مزور ـ نومیدی گل ـ متحد ملل
نخستوزیر  ـ هشدار  و تنبیه  حرف ـ  ۱۵
به برچسگادن هیتلر با سازش که برای انگلیس

رفت.

پزشکان ایرانی معاصر  از رغبت ـ میل و ۱ ـ
کناردجلهمکانیبرایتشریح هارونالرشیدکهدر

بود. آورده فراهم بوزینه
در  قاصد و چاپار ـ جسد و جنازه ـ رگی ۲ ـ

آزاد. و رها تا کعبـ  کمر از بدن
البته معذور  صد ـ آید! چراغ با خدا نکند ۳ـ 

بیتی. دو و سرود ـ هست! هم

مفت  ـ وکیل و توان ـ طاقت و بلوا فتنه ۴ـ 
مجانی در دادگاه! و

ـ سالخورده. گوارا ـ و حیله خدعه ـ ۵
با  نفت را قرارداد نخستین ـ نفی تازی ۶ ـ
از گیاه نوعی قلعهـ  در قصری کردـ  منعقد ایران

خانوادهسنبلالطیب.
درخت ـ  تنپوش ـ مغول سالطین از ـ ۷

آرایش درخت.
و برهان. حجت ـ پرگار ـ باغ بهشت ـ ۸

وسیلهای  ـ گذشت و با بخشنده ـ پدران ۹ـ 
برایشستشویظروفآشپزخانه.

میانجیگری ـ  ـ یخ ـ شرعی ۱۰ ـ مجازات
ناخنچهارپا.

سال  از ماهی منزه ـ پاک و ـ دل ای ۱۱ ـ
قمری.

کشتیـ   انبار ـ چینی اسباب و ۱۲ـ  دسیسه
شمشیر نامید. را پسر خود

توفان  ـ گویند را فیلمداستانیدنبالهدار ۱۳ـ 
است. دراز ـ همین طوری هم دریا موج و

در  عضوی ـ گذشته سال ـ جمع ضمیر ۱۴ـ 

خلیج فارس. در ایرانی ـ جزیرهای بدن
دسیسه  علی علیه و کرد بیعت معاویه با ۱۵ـ 

قانون، آتشدان. و ـ قاعده آفرید

خالی از شوخی

رمز تا کند رابطهدوستیپیدا اینکشور با میکند
ببرد. ایران و به بدزد آن ها را ناخرسندی

در که است این آمارگیری این جالب نکته
باالتر از پله عربستان سعودی یک شاخص این
که کشوری نمیدانم است. من گرفته قرار ایران
ماهواره پارتی ممنوع است، و  مشروب آن در
رفتن به رانندگی و حق زنان غیر قانونی است،
هم یک سینما مهمتر همه از و مسافرترا ندارند
در را خودش چطور ندارد وجود کشور سرتاسر در

داده؟ قرار لیست
بودنش احتمال قالبی که این آمار اساس بر
نشئه بسیار گیرانش آمار شاید و ) است زیاد
و کانادا از  خوشبختتر ایران مردم بودهاند) 

دانمارکهستند!
و و ارقام آمار و آراء که امروز در ایران البته
حق انگولک کرد می توان راحتی به شاخصها را

باقینمیماند. برایکسی اعتراضی
که مردم خوشحالم بسیار من هر حال به
کشورمازلحاظسهدلیلخوشبختیوخرسندی
زندگی، به (امید بوده همهپرسی این زمینه که
منابع) از استفاده رضایت از زندگی، از رضایت
کارای مدیریت و اسالمی رژیم جمهوری سایه در
جلوتر بدبخت دانمارکیهای از احمدینژاد

زدهاند!

کاتولیک میخواهید
شوید؟

نامهایبه ما کلیسایکاتولیکمحله از دیروز
آدرس نمیدانمچطوری اسمو اسممنآمده بود.
آیا بودند: پرسیده در این نامه بودند! کرده پیدا مرا
مذهب به بخواهد که میشناسید را کسی شما

شود؟ ملحق ما کلیسای و گرویده کاتولیک
در می فرستم. را نامهشان جواب دارم امروز
چون شما. دعوت از تشکر با نوشته ام: نامه این
را بنده هستم معتقد بسیار اخالقیات من به
را آمریکا کارت گرین قول اگر اما فرمایید، معاف

را  مشتری ۷۰ میلیون بدهید همین فردا حدود
آورد! خواهم برایتان

لیست از مرا اسم زودی به که میدانم
خواهند کرد... خودشان خارج

بسیجی ادبیات و شعر
کو؟ سپرم

کو؟ بوکسم پنجه و باتوم
کو؟ اسپریفلفلم قمه امکجاست؟
بسیجیکجایی؟ یکیصدایمکرد:

دور دست ها آن
میخورد این رودخانه آب از یکی

آب بخورد نگذاریم کنیم؛ را گل آلود آب
اهللبنانم

نیست روزگارم بد
را  آب تا میگیرم تومان هزار  ۲۰۰ روزی

کنم گلآلود
کرد: صدایم دوباره یکی

بسیجیکجایی؟
چه؟ تو میخواستم بگویم به

ولینتوانستم
نیست روزگارم بد

یاد نگرفتهام خوب فارسی را ولی

عمیـق افکار
جای اگر خدا جالب میشد میدانید چقدر

عوض میکرد؟ هم با را و تابستان زمستان
لهله نبودیم مجبور دیگر تابستان توی اوال
توی مصرف کلی کنیم و گرما شکایت از بزنیم و
میکردیم. میتونستیم پنکه صرفجویی و کولر
آدمبرفی و کنیم اسکی تابستان چله وسط

بسازیم.
نبودیمبخاری تویزمستاندیگرمجبور دوما
قرمز سرما دماغمان از و روشن کنیم شومینه و
چله وسط می توانستیم و بخوریم سرما و شود
صفا کلی و دریا و استخر توی بپریم زمستان

کنیم.
نمیدانم چرا این به فکر خدا نیفتاده؟

۲۱ صفحه از بقیه

اسالمی... جمهوری

خود حقوق کارگران و زنان ویژه به و مردم است
آورند.» نخواهند دست به را

آخرین به پاسخگویی به مشایخی دکتر آنگاه
اینموردکه ایرانیانخارج در پرداخت و پرسشها
در «ایرانیان گفت: بکنند می توانند چه کشور از
کشورهایدمکراتیک می تواننددر افکارعمومیاثر
بگذارندواینوظیفههمهماستکهبانوشتننامه
تلویزیون و در رادیو صحبت نشریات و در مقاله و
بهطور آنها از پارلمانها نمایندگان به مراجعه و
بیشتری به دولتهاشانفشار جدی بخواهیمکه
موردحقوقبشر برجمهوریاسالمیوارد ویژه در
کردهاند کار اینمورد در اروپا ایرانیانمقیم آورند.
اینگونه بیشتر باید هم آمریکا مقیم ایرانیان ما و
مساله یک مساله این دهیم. انجام را اقدامات
دو ماه نیست. و ماه یک مساله طوالنی است و

بگذاریم.» وقت باید همه
نیز اظهار جنبش رهبری مورد سخنران در

هم دیگری به این که آیا رهبر «پاسخ داشت:
مدت دراز در است. مشکل باشد مطرح میتواند
مطمئنا باشد و مطرح میتواند این موضوع البته
عدهای میسازد. را خود رهبر جنبش شرایط
با قبل از انتخابات میکنند که موسوی مطرح
موسویبعدازانتخاباتفرقدارد.بیانیههایاولیه
محافظهکارانه بسیار موسوی انتخابات از پیش
موسوی با ما رابطه کرد. تغییر تدریج به ولی بود
تضعیف کرد را او باید نه باشد، دقیق باید خیلی
داشت باید را ظرافت این شد. او شیفته باید نه و
ابطال روی است حاضر موسوی که مادامی که
انتخاباتوبرگزاریانتخاباتمجددپافشاریکند

او حمایت کرد.» از
صحبت خود پایان مشایخی در دکتر مهرداد
آلترناتیو رهبری برود جلو جنبش «اگر گفت:
فردی نباید حتما که بگیرد شکل میتواند
که همانگونه باشد. هم گروهی میتواند باشد؛
کارگران، زنان، تشکالت نمایندگان کردم اشاره
دانشجویان واحزاب میتوانند درکنار همتشکیل
عهده به را و وظایف رهبری بدهند را شورایی

بگیرند.»

که جناحی نابودی به کمر و گرفته بود او مطلقه
ببندد. نداشت سازگاری او قدرت با

نگری آینده
گوییازخوابغفلتبیدارشده اکنونجامعه
رهبریت حاکم با نظامیان چهره حقیقی و است

میبیند. روشنی به را خامنهای آیتاهللا
باالترین تا که است شده متوجه روحانیت
ساله هزار سنت بیشتر و شده دولتی آن الیههای
استقاللومردمی بودنآندر پایقدرتحکومت
آخرین این و فقیه خرج شده است مطلقه والیت
در و حل خفت بار پیش از نابودی کامل او سنگر
بخشهایعرفی وحتی دستگاه حکومتیاست.
که متوجه شدهاند نیز اصالحطلبان حکومتی
بیشتر درون داشتهاند اصالحاز آنانبه امیدی که
واقعیت تا بود شده بنا نیت حسن و امیدواری بر
اولین در است که آن سر بر حریف  و قدرت.
بنبراندازد وحکومت بیخو از فرصتهمه آنانرا

اسالمیکه آیتاهللامصباحیزدیبهصراحتبیان
آن که در مردمساالری دینی جایگزین می کند
عرفی نیروهای حتی نسبی فعالیت برای جایی
نیروهایسیاسیمقابلوالیت بودبشود.همه نیز
همراهی آن ها با که جامعه اعظم بخش و فقیه
از که واقعی حکومتی چهره با دیدن دارند حاال
آن فراهم شده بود بر چند سال قبل زمینه ایجاد
بایستند؛ آن مقابل در که شدهاند جزم خود عزم
مردمی و مبارزه هر مثل ایستادگی این هر چند
خود فرودهای و اوج و پایینها و باال غیرنظامی

باشد. داشته را
عقلی و احکام تاریخی دیگر شواهد سوی از
نیروهای صف در با گذر زمان که می گوید ما به
میپردازند ملتشان سرکوب به که اقتدارگرا
ایجاد میشودوریزشها شروعمیشود؛ شکافها
حکومتها دیگر که ارتباطات زمانه در ویژه به
مدت برای خود مردم از را حقایق نمیتوانند
از تاریخ عقبماندگان دارند. نگه طوالنی مخفی
بهدست میتوانندقدرترا خرافه پرستانزورگو و
به و محکوم ندارند را آن نگهداری اما توان گیرند

شکست خواهند بود.

خامنهای آیتاهللا چرا

نگرانیهایپنتاگونازشعلهورشدنمناقشاتپس
هستهای تاسیسات به اسراییل نظامی حمله از
ایران هستهای فعالیت شدن زیرزمینی و ایران
ایران به حمله هرگونه گفت وی میکند. اشاره
به فقط نه باشد، کننده بیثبات «بسیار میتواند
خارج حمله، بلکه به دلیل پیامدهای خود خاطر

دست.» این از حمله ای کنترل از
حمله متعاقب  که  بود این  وی منظور 
حمالت میرود انتظار ایران، نیروگاههای به
عواملش و کشور این سوی از انتقامجویانهای
متحدان یا و منطقه در نیروهایش و آمریکا علیه

صورتبگیرد. آمریکا

روز مصاحبه اوباما در میرسید آقای نظر به
دولت که میگذارد صحه مطلب این بر یکشنبه
ویهمچنان براییافتناستراتژی صحیحجهت
ایران هستهای تسلیحات توانمندی کسب مهار
در قبلی، تهدیدات تشویقها و شکست از پس

تکاپوست.
از یک هیچ نمیکنم فکر «من گفت: وی
دولتهاظرفدهسالهاخیر،نسخهبینقصیبرای
توسعه تسلیحات از ایران و شمالی بازداشتن کره
یک میدانیم این ما داشتند. دست هستهای در

تقالی سخت خواهد بود.» و کوشش
سنگر ای دیوید نوشته:
تایمز» «نیویورک منبع:
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

با تهران تماس پی در آمریکا همچنان

گذشت.
حمایت به از سران مذهبی برخی اگر حتی
بزرگ آیتاهللا دو ولی برخاسته اند، دولت از
که اسالمی انقالب طراح [حسینعلی منتظری،
داده دست از خود را در نظام وجهه سالهاست
از شدت به میانهرو] آیتاهللا صانعی، و یوسف

اپوزیسیون حمایت میکنند.
علمیه حوزه محققان و دانشجویان شورای
میرحسین سوی از قبال که سئوالهایی طرح با
نیز نامزدهایانتخاباتی، موسویومهدیکروبی،
مشکالت همه این «با میپرسد: بود شده مطرح
نتایج مشروعیت می توان چگونه آمده، وجود به
آینده شناخت؟ دولت رسمیت را به انتخابات
بهعنوان یکدولتمشروع چگونهمیتواند خودرا

مردم بشناساند؟» نزد در

سایت خود در یکشنبه روز کروبی مهدی 
برخوردار مردم حمایت از که «دولتی نوشت:
مبارزه ندارد [...] هیچگونه مشروعیتی نیست،

یافت.» خواهد ادامه ما
محمد کنار در انتخاباتی نامزد دو این
اصلی هدف سابق، جمهور رییس خاتمی،
سرمقاله نوشته به و هستند فوقمحافظهکاران
را خطرناک «یک اپوزیسیون «کیهان»، روزنامه

تشکیلمیدهند.» براینظام
این روزشنبه،حسینشریعتمداری،سردبیر
نزدیک بسیار نیز خامنهای آیتاهللا که به روزنامه
میرحسین که خواست دولتمردان  از است،
«ارتکاب دلیل به را خاتمی محمد و موسوی

جرمهایسنگین»محاکمهکنند.
اکسپرس منبع:
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۸ صفحه از بقیه

اسالمی جمهوری مذهبی نخبگان میان شکاف

تمامیتخواهیمیتواند در هر نقطهایازدنیاباشد
تنها که نیست افغانی طالبان به منحصر تنها و
ترور واقعه کرد. اگر پرهیز و آنها ترسید بایستیاز
آقایسعید حجاریانو قتل خانمزهرا کاظمییک
و امنیتملیانگاشتهمی شد تهدیدکننده واقعه
همانعصبانیتوجدیتتعقیبوجنایتکاران با
در امروز میشدند، سپرده عدالت به و مجازات
شبهطالبانی افراطگرایان دست به مردم خانه،

نمیشدند! اسیر
انتخابیفرد کاملیا نوشته
«الوطن» سعودی نشریه منبع:
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۹ صفحه از بقیه
... رشد حال در طالبان

مساله داد. نخواهد روی تغييری آينده سالهای
جمهوری خانه آيا است که اين کننده تعيين
تا آری، اگر و میکند، باز را درهايش اسالمی
چهار و يا میکند لنگه در را باز يک آيا تنها کجا؟
ـ احمدی نژاد دوگانه دعوای بايد اينها بر طاق؟
هر نيز افزود. را رفسنجانی ـ و موسوی خامنهای
چهارنفرعميقانامطمئن هستندچراکهمیدانند
مردمی توده های حمله مورد میتواند آنها خانه
برپا بگيرد که میخواهند جشنبزرگی در آنجا قرار
روی سنگ ديگر که بزرگی جشن چنان دارند؛

شد. نخواهد بند آن ها خانه سنگ
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

۳۲ صفحه از بقیه
بود؟ همين همهاش

«ایرانیان» 
میشود منتشر جمعهها


