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محبوب جمهور رییس
چندروزپیش درشروعکارمجلس احمدینژاد
شد و مجلس خود وارد محافظین مسلح با گارد
شد. چند نمایندگان جوکگویی و باعث خنده
حرکت زدن دست و خنده ضمن نماینده
قاطبه محبوب را نماینده خود که احمدینژاد

کردند. میداند را مسخره مردم
مجلس مگر کشید: فریاد نمایندگان از یکی
را شما کنند جرات آمریکاییان که است عراق

بدزدند.(خندهحضار)
یکنمایندهدیگرگفت:شدیمحمدرینگو؟!

(خندهحضار)
میآوردی نورترا هاله دیگریگفت: نماینده

حضار) (خنده کنی! گیج را آمریکا آواکس تا
محافظانش کشید: فریاد دیگری نماینده

(خنده حضار) هستند دهندگانش رای بیشتر از
یکنمایندهدیگرگفت: شجاع الدینکهریزکی!

(صدای خنده حضار)
طرفداران از که دیگری  نماینده  باالخره
او گوش زیر و او رفت به طرف بود احمدینژاد
گفت: محمود خان. اگرعراقهم باشه منطقه سبز
شنیدن با میگویندمحافظاناحمدینژاد است!
جا کتک را در اصولگرا نماینده کلمه «سبز» این
میپاشند. فلفل اسپری او به و میزنند مفصلی

قدس روز مشکل
داشتم از طریقتلویزیون های دیشبوقتیکه
نگاهمیکردم(درضمناینکه را ماهواره ایاخبار
را ناخنهای پایم با قیچیبزرگآشپزخانه داشتم
نکته مسخره و تا دو یکی به هم کوتاه میکردم)
بود نزدیک که خندیدم آنقدر برخوردم. خنده دار

کنم. قطع را انگشتم قیچی با
ماهوارههای آن در راس و خارج اپوزیسیون
لوسآنجلسیهمیشهمترصدبودندکهسالگردها
تا سر برسد و تعطیالت ملی ایرانی جشنها و
و سوری چهارشنبه و سیزدهبدر برای مثال ملت
شاملو و یا و روز تولد مصدق و سده و مهرگان
کشور یک با فوتبال مسابقه حتی و دانشجو روز
سرنگون را رژیم و بریزند خیابانها توی خارجی

روزها گذشت. کنند. آن
سالگردهای و اوقات که منتظرند همه امروز
و عاشورا تاسوعا مثل برسد! دادشان ملی به غیر
حتی یکنمازجمعهساده یا انقالب و یا سالگرد و
تنوع روزها این این که می رسد نظر تهران. به در
خیابانها میکشاند به را مردم سالگردها بیشتر
میرحسین آقای مرسی سالگردها. نوع آن تا

موسوی!
روزهای در رژیم کثافتکاریهای از بعد حاال
طبیعتا است. رسیده قدس روز نوبت انتخابات
و ایرانی دنیا چه سرتاسر در طرفداران آزادی همه
این در مردم ایرانیهیجانزده شدهاندکه غیر چه
آخوند ها سقوط ترتیب و بریزند خیابانها به روز

دیگر که است از آن روزهایی یکی این بدهند. را
نیرویانتظامیوبچهبسیجیهانمیتوانندیقهات
خیابان؟! توی آمدی چرا بپرسند: و بچسبند را

دولت سال است که هفت هشت ده حدود
روز شده برای جور هر ملت را که زور میزند ایران
پوزه خودش قول به و بیاورد خیابانها به قدس
بود که هم سال سه بکوبد. دو مشت با غرب را
و دهاتیهای می شد کمتر و جمعیتمرتب کمتر
بسیجیخوراکعکاسانخبرگزاری«فارس»هم

نداشت. کاربرد هم زدند کلکی هر نبودند.
آمدنمردم االن چوناز همگذشت. آنروزها
به فعالیتها وحشت دارند همه قدس روز برای
روز برای و خانه بمانند مردم در که برگشته این
غربی ها که بابای گور نیایند! خیابانها قدس به
دو تا و بود روز قدس آقا آمده که جوک بسازند

محافظانش! از

انتخابات از اخبار آخرین
افغانستان

بعد افغانستاندو هفته از طبقاخبار رسیده
ادامه دست با شمارش آرا انتخابات هنوز پایان از
دوره تا پایان آرا این شمارش ممکن است و دارد
داشته ادامه بعدی جمهور ریاست ساله چهار
عبداهللا عبداهللا که قبلی اخبار خالف بر باشد!
پیشبینی را برنده حامد کرزایی سرسخت رقیب
بوداخبارجدید حاکی استکهحامدکرزایی کرده

آورد. دست به را آرا اکثریت ممکن
پنج حدود مختلف خبرگزاریهای گزارش به
هزارنمونهتقلب هایانتخاباتیدرجریانرایگیری
شده گزارش دولتی مقامات به افغانستان در
۲۰ در صد  حدود فقط کنون تا که آنجا از است.
تعداد می رود که انتظار است شمارش شده آرا
رای تعداد اندازه به آرا شمارش پایان تا تقلبات

انتخاباتباشد. دهندگانواقعی
مدیرکلمرکزنظارت برصحت آرابهخبرنگاران
رایهای دوباره باید زیاد احتمال به گفت

صندوقها رابشماریم چون بعضیمناطق رایهای
آن و نصف کرده نصف را عبداهللا عبداهللا به مردم
عبداهللا دیگر آن به را دیگر نصف و عبداهللا به را
یک نفر صورتی که عبداهللا عبداهللا در بودند داده

نفر نیست. و دو است
نحوه نیز ضمنابراز خشنودیاز دولتآمریکا
رقیب نحوه مبارزه بینایندو برگزاریانتخابات و
اعالم کرزایی و حامد عبداهللا عبداهللا یعنی اصلی
و با میگذاریم دمکراسی احترام اصول به کرد ما

خواهیم کرد! کار آن ها سه تای هر

صالحیت وزیران
و چنگ با احمدینژاد  روزها محمود این
شده جور هر را خود وزیران میکند سعی دندان
بهمجلساسالمیقالبکندورضایتنمایندگان
سر از بعد نماید. جلب خود وزیران تایید برای را
بر نمایندگان از بعضی که اعتراضاتی و صداها و
آنها که و این وزیران شرایط نبودن واجد سر
و درست کار مکفی و سابقه تحصیلی مدارک
در دفاع احمدینژاد انداختند، راه حسابی ندارند
وزیرانپیشنهادی خود گفتهاست:مالکعمل از

کار! سابقه و مدرک نه و است خدمتگزاری
کبود پیشانیاش که روی وزیری هر گفت: او
خدا دانشگاه آزاد از دارد نماز جای مهر و است
سابقه سهامی مردم شرکت و در رفته مدرک

دارد! کار
را وزرا لیست قبل دور در گفت: احمدینژاد
صرفهجویی دوره برای این در دادند اما زمان امام
فقط ایشان و کردم تهیه خودم را لیست وقت در

تاییدکردند.

وزیر جدید با مدرک قالبی
وزیر کردان، عوضعلی گندکاریهای از بعد
مدرک شد معلوم که احمدینژاد، کشور سابق
به نوبت بوده قالبی آکسفوردش دانشگاه دکترای
پیشنهادیجدید دیگری ازسویاحمدینژاد وزیر

رسیدهاست.کامراندانشجو(کهازاسمشمعلوم
است به قرار نیست) بیشتر دانشجویی است که
عنوانوزیرپیشنهادی علوم وآموزشعالینظارت

بگیرد. عهده بر را ایران دانشگاههای بر
اعالمکردهکهمدرکدکترای کامران دانشجو
فضا از جاییبه نامکالجلندن رشته هوا در را خود
که خبرنگاران جواب در وی است. نموده دریافت
اینترنت در لندن به نام کالج جایی ما بودند گفته
نام گفت ندارد خارجی وجود محل این و نیافتیم
دقیق آنکالج سلطنتیلندناستو منبرای این
کهمرابهسلطنتطلبان نچسبانندکلمهسلطنتی
دیگری جوابخبرنگار ویدر حذفکرده ام. آنرا
را لندن کالج این  محل  چرا  بود  پرسیده که
انگلستانبهجایلندنعنوانکردهاید؟ منچستر

بپرسید. انگلیسها خود از بروید گفت
به عنوان بود قرار که کرد سپس اشاره وی
احمدینژاد دولت با انگلیس در ایران سفیر
از شخصی دالیل به ولی باشد داشته همکاری

کرده است. خودداری شغل قبول این
که خبرنگاری جواب در دانشجو کامران
شخص که نیست علت بدان این آیا بود: پرسیده
رشدی از سلمان علیه فتوا جریانات در شما را
آنجا بازگشت به حق کردند و انگلستان بیرون
آنجا در ایران سفیر نمیتوانید طبیعتا و ندارید را
باید آقای سلمان را سئوال باشید؟ گفت: این

من! نه دهد جواب رشدی

افغانستان از هم باز
افغانستان پرورش و آموزش وزارت مسئول
استکتابهایدبستانو دوره قرار که اعالم کرد
راهنماییآیندهافغانستانتوسطدولتایرانچاپ
گیرد. قرار افغانی دانشآموزان اختیار در و شده
چاپ قرارداد دولت ایران قرار بود ابتدا گفت: او
ولی کند منعقد ما با را تقلبی دالر اسکناسهای
نظرآن هادرآخرینلحظهعوضشدوقبولکردند
گفت: او کنند. چاپ را مدرسه کتابهای که
آنها کرده بودیم تا با طالبان صحبتهایی هم
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 بقیه در صفحه ۳۳   

بودم! گرفته رو زندان سهمیهام توی ولی بخورم؟ بیام کتک باید بازم حجاریان:

و گناهان شاهان

ناصری هما «پژوهشگر»:

Time: Sunday at 3:30 - 5:30 PM

Tel: 703.794.2733
E-mail: persianchurchva@gmail.com
Address: 3810 Meredith Drive, Fairfax, VA 22030

پارسیان، کلیسای شما، کلیسای
فیـرفکس، در خود را کار به آغاز

فارسی همه اطالع ویرجینیا، به
میرساند زبانان

مسئولچاپکتاب هایدرسیشوندامابینآنها
عقب سال چهار صد هزار و بود بچهها را قرار که
فقط۷۰۰  را آن ها قول دادند ایرانیان که و ببرند تر

کردیم! را انتخاب ببرند ایرانیان عقب سال

تسلیت
مرتضوی سعید انتصاب قاضی وسیله بدین
کلیه به را کشور کل دادستان معاون مقام به
و وکیل بدون محکومین بازداشتیها، زندانیان،
مرحله در آنها آورده و پرونده بز که کسانی کلیه
پژوهشدر دادسراهای مختلفقرار دارد بررسی و
وهمچنینکلیهروزنامهنویسانومدیراننشریات
فعال تسلیتعرضنموده دولتیفعالو غیر غیر
و آسایش تقاضای آمرزش همه آنها برای روح و

بیامرزد. را همه اموات خداوند مینماییم.
انجمن حقوقدانان ایران

تبلیغاتی اطالعیه

اکسپـرس اوین شرکت
محدود) مسئولیت (با

بعد اوین زندان در  زیاد ترافیک  دنبال به
برای اکسپرس انتخابات شرکت اوین مراسم از
آنها شده زندانی عزیزان و هموطنان حال رفاه

می دارد: خود را تقدیم ویژه خدمات
دستگیر  برای جوانان لیموزین  * سرویس
انتظامی نیروهای توسط  خیابانها  در شده
به مطمئن تر و راحت تر انتقال جهت بسیج و

زندان اوین.
وسایل  و  اموال ثبت و سرویس ضبط  *
گارانتی و شما دستگیر شده عزیزان شخصی
انگشتر، دستبند، گردنبند، ساعت، که کامل
مقامات زندان توسط آنها پول کیف موبایل و

نمیشود. دزدیده
بهترین  با پذیرایی و کیترینگ * سرویس
در شما زندانیهای عزیز برای بیرون  غذاهای

داخل.
غیر  روزنامههای کمپوت، سیگار، * تحویل
از زندان داخل به اینترنت و تلفن کارت دولتی،

شرکت به نزدیک و مخصوص رابطهای طریق
ما.

مقامات  برای عریضه و  نامه انواع تهیه  *
سریعتر آزادی جهت دادگستری و زندان مهم

عزیزانشما.
نظارت  بشر و حقوق با سازمانهای * تماس
بین فمینیستی انجمنهای و زندانیان حقوق بر
و ارسال وبالگ برپایی اینترنت و طریق از المللی

بوک. فیس یوتیوپ و تویتر و پیام به و عکس
بار سال آینده با یک توجه به شرایط چهار با
شد. خواهید دائم مشتری ما سرویس امتحان
تماس ما دفتر با اول خیابانها به رفتن از قبل

حاصلفرمایید.

کیـهانی اخبار
خوانندگان به دارد تهرانواقعا «کیهان» این
و اخبار دادن سبک می دهد. سرویس خودش
و ادبیات تاریخ در واقعا «کیهان» مقالهنویسی

است. روزنامهنگاری ایران بینظیر
روزنامه نویسندگان و سردبیر به حاال تا اگر
حق واقعا نداده اند پولیتزر جایزه «کیهان»
مجامع که کرد خورد هاند. باید اعتراف را آنها
که روزنامهنویسی مراکزی جهان و روشنفکران
مقاالت محکم مطالببدیع و تدریسمیکنند از

بیاطالعهستند.
نظر به اینجوری نوشته این مثال عنوان به

نیست؟ شمامحشر
نامالفجیم که طبق منابعموثقشخصیبه
مجهولی و نشده عنوان نام به سازمانی با سابقا
با و داشته همکاری سابق  معدوم رژیم در
با چندمدیر گروهک های آنچنانیونامشخصکه
رسانههایآنچنانیماهوارهایرفاقتنزدیکداردو
ازچندسازمانصهیونیستیچندکشورنامشخص
غربیکمکمالی دریافتمینمایدو چندینباردر
محافلشبشعرعناصرضدانقالبدر شهرهایی
و فراری ایرانی فراوان دارند شرکتکرده کهمهاجر
رادیو«زمانه»و«بی بیسی»کمکهایفکری از و
پسر دوست هم مدتی و میکند دریافت مالی و
زنی خبرنگار صهیونیست نشریه «اشپیگل» که
چند با تماس چندین بوده، است معلومالحال

در که جمهوری ریاست معلومالحال کاندیدای
آنها انجام داده به رقابتهای اخیر شرکتداشته
کردن و خارج سبز و مخملی انقالب برای انجام
قولهاینامشخص خطامام طیفبخصوصیاز

است! صریحی داده بوده ولی
بس و است ایرانیان نزد هنر میگویند وقتی
برود خبر باید «سیانان» و راست میگویند
تکه حسادت از را خودش و بگیرد یاد نوشتن

پاره کند!

اسالمی بامزه رژیم
سوژه روزها این هم جمهوری اسالمی این
یک طرف میآیند از خوبی شده است. جوک
تظاهرات خیابانی در را کس هیچ میگویند ما
همین خانواده از دیگر طرف از و نکشته ایم
جنازه تا می کنند طلب گلوله پول کشتهشدگان

پس دهند! را
ازیکطرفدخترمعصوممردمرادرخیابانبا
نزدهایم ما می گویند ازطرفدیگر و گلولهمیزنند
زده به او گلوله او آمده بود که به کمک دکتری و

است! شده فراری همین برای و
زندانها عالی میگویند وضع یک طرف از
اخبار دروغ و نیامده کسی دماغ از و خون است
تعطیل را زندان برقآسا دیگر طرف از و است

بین میبرند! از جرم را و مدارک میکنند
چند زاریمی کنندکهشاه و یکطرفناله از
پیراهن آن از بست و گلوله به میدان ژاله در را نفر
پیراهن را که کسی ولی درست می کنند عثمان
بهعکاساننشانمیدهدبهآنجا خونیرفیقشرا

انداخت! عثماننی که میفرستند
و فرزندانش امام رفیق طرف میگویند یک از
مراسم هر در و از طرفدیگر چاپیدهاند مملکترا
و می دهند تکان دست او برای دولتی و مذهبی

بایمیکنند! بای
تا زنانودخترانمیزنند ازیکطرفتویسر
که وقتی بپیچند ولی کیسه در خودشان را آنها
نمایش به روسیه در را ایران ساخت اتومبیلهای
تبلیغات برای لخت نیمه دختران از میگذارند

می کنند! استفاده محصولخود
رادیو ازیکطرف به زنانحقنمی دهند که در

طالبان به دیگر طرف از و بخوانند آواز تلویزیون
زنان با که آنها میگویند و بیراه بد افغانستان

میکنند! مثلحیوانرفتار

گالبی خلقت
ـ خدا اجازه با ـ

خودمانیماینخدا باخلق وساختمیوههای
وارد است. کرده کار گالبی خیلی زمین کره روی
بحثسبزیجاتنمیشویمچونداستانطوالنی
همه که کرده  درست  هندوانه مثال  میشود.
بشر نیستند، اگر شیرین و و قرمز دست یک
همه و کمک نمی آمد خودش به تکنولوژی با
قرمزنمیکردمعلومنبود چهمیشد. هندوانه ها را
بهش و بگردی هندوانه دور باید ساعت سه دو
چطوری داخلش بزنی تا بفهمی انگشت تق و تق
پوست قسمت یک نمیتوانست خدا آیا است.
را داخلش بتوانی خلق کند که شفاف را هندوانه

است؟ خدا برای سختی کار یعنی ببینی؟
وقت هیچ کنید. نگاه را خربزه و طالبی
و آماده خربزه این طالبی و که نیست مشخص

نه.پارهاشمیکنیومیبینی هنوز رسیده استیا
یا میگذاری و کدو میدهد. کالاستو مزهخیار
میجنبیمیبینی تا و برسد کهکمیبیشتر کنار
مرحله خراب به و گذشته رسیدن از طالبی یکهو
شدنو گندیدن رسیده است. واقعا بهترین زمان
زمانی آن است؟ چه وقتی طالبی خوردن برای
خود من زیاد رس. است و نه نه کال طالبی که
یکهو طالبیام و میخرم طالبی اوقات بسیاری
خوردن شب آماده نیمه از دو بعد مثال ساعت
صبر اگر و رفته از جیبت نخوری اگر میشود.
است. گندیدگی گرفته بوی بعد طالبی روز کنی
میرسند ظهرها از بعد که را طالبی هایی من
سه دو برای کنید نگاه را انار دارم. دوست خیلی
وقت بگذاری خوردنبایدنصفروز قاشقآب انار
کوچکش حجره های و پوست از را آن دانه های و
تا کرده طراحی شیطان را انار آیا بیاوری. بیرون
حال میآیی تا را نگاه کنید. هلو بخندد؟ بشر به
می آید توی دهنت. گنده و یک چیز سفت کنی
این یک وسط بهت نگفته باشند که قبل اگر از
از را است همه دندانهایت ممکن است هسته

بدهی. دست
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عزیز هموطنان استقبال از تشکر با
گذشته ماه ۳ در گناهان و شاهان کتاب از

کتب استناد به و باستان  شهیر مورخین  گفتار طبق
در هولناک جنایات و فساد مربوطه، مذاهب باورمندان
گرایش برخی و ساسانی و هخامنشی شاهان دربار اغلب
داشته مزدک وجود و یهودی، مسیحی به ادیان شاهان از
در قدرتمند ادیان کلیه که میکند  ثابت کتاب این است.
کشتار خود بقای و برای ظالم، اجحافگر خونخوار، گذشته
بی گناه  ۷۰ هزار ایرانی دستور خشایارشا میکردند، به
این کردند. قتلعام زیبایش همسر درخواست خاطر به را

می کند. شما بازگو را برای حقایق کتاب

مجانی شیپینگ کم درآمد: برای بازنشستگان نیمه بها باید بخوانند: همه را کتاب این

(۴۴۳) ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ سفارش تلفن
ناصری ابراهیم ـ ناصری هما نویسندگان:
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و... سیاسی خبـرهای
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در ۲۷ سالگی  که فرانسوی ریاضیدان ۱ ـ
به را فوکس» خود «توابع اکتشاف بزرگترین

کرد. علم عرضه دنیای
چیزهای قابل  ـ از امپراتوریهای قدیم ۲ ـ

انواع دوچرخه. ـ از رویت
دردمندشدنـحسود  ـ نفسنکوهشگر ۳ـ 

وممسک.
اروپاییـ  سزاوار  پایتختهای خشکیـ  از ۴ـ 

کرشمه. و ناز ـ
ازطوایفایرانی  بحثوگفتگویرو در روـ  ۵ـ 

ایران. غرب عشایر و
و مرزبانـ  پادزهر. ـ حاکم بانگ و آواز ـ ۶

روی  هم اکنون پیش و جراحت ـ زخم ۷ ـ
شماست.

شکوهگوی  ـ برابر ـ نیل رود روی سدی ۸ ـ
گردو. ـ جدایی ها

فراموشی. ـ سحرگاه و صادق صبح ـ ۹
پیمانه  ـ چوبدستی ـ پایتخت فراری ۱۰ ـ

اندک. ـ
بیماری  نوعی ـ شداد بهشت ـ نومیدی ۱۱ـ 

عصب. نام جذامـ  به
در  بخاری ـ جدیت و ـ مذاهب ـ تالش ۱۲

تلگراف. الفبای ـ مرطوب و بارانی هوای
خطی  نانـ  نوعی ـ پاتیل و دیگ بزرگ ۱۳ـ 

کرده است. قسمت دو را زمین کره فرضی که
ـ  اوراق  نگهداری جزوهدان ـ ـ خاطر  ۱۴

غزال.
فرانسوی و  دومای الکساندر از ۱۵ ـ رمانی

فیلمیبههمیننام.

به  را کشور که آن بنیادگرایان افغانستان ۱ـ 
ایتالیا. شرق در دریایی ـ کشاندند ویرانی

زمزمه  ـ خودمان موسیقی در دستگاهی ۲ـ 
ماده. اسب ـ معلم محبت

اکسیژن  پنجم یک از شامل مخلوطی ۳ ـ
و سروری و مجد ـ ناامید ـ ازت پنجم چهار و

آقایی.
لبهدار  کاله نوعی ـ بزرگ آرزوی امید و ـ ۴

یک لحظه. ـ
ماههایسریانیاست  بدزبانـ از و پردهدر ۵ـ 

ادات پرسش. از ـ میبرد! بار هم و
مانند  شبیه و ـ عالمت مفعولبیواسطه ـ ۶

آلمان. شهری در و روزگارـ  زمانه ـ
کننده حدیث و  نقل ـ اوستا ۷ ـ بخشی از

ادوات جنگی. آالت و از ـ سخن
چهره. روی نقاب ـ هویج ـ بچهبادیه! ـ ۸

وزن ـ  در واحدی ـ ارجمند و ۹ ـ گرانمایه
رییس  ۱۰ ـ ستم. و ظلم چکش ـ توسری خور
ـ نکوهش جمهوری پیشینوسوسیالیستفرانسه

رازی. ـ ملک مالمت و
قید  از آزاد راست ـ طرف کوتاه ـ منقار ۱۱ ـ

بند. و
کوه  آن از  گاهی ـ صدمه و آسیب  ـ  ۱۲

جهت. و طرف ـ فلزی پول ـ میسازند!
برای  را آن ـ حب تنپوش قدیمی نوعی ۱۳ـ 
آماده  میوه ۱۴ـ  شهری. راهآهن ـ میخورند فرار

بیم. و ترس پرچمـ  ـ خوردن

اورست  قله بر که انسانی  نخستین ـ  ۱۵
انورهدوبالزاکنویسنده فرانسوی ـ رمانیاز ایستاد

.۱۹ قرن

و کسی ندارد هلو از کمی دست انبه هم
کسی از دست آن خلق روز خدا آیا نمیداند 
آنقدر بزرگ طراحی عصبانی بوده کههستهاشرا
مورد نظر خدا آن شخص و آیا نه؟ کرده است یا

و مرده است؟ کرده گیر گلویش هسته انبه در
«از نگاه کنید. هیچ کجایش ننوشته را موز
از خدا  خلق کارخانه یعنی کنید» باز این جا
تاید پودر و نمک کره زمین که روی کارخانههای
وضعش کن باز اینجا از می نویسند و میسازد
زیپ نوعی موز برای نبود بهتر آیا است؟ خراب تر
دندان از کرد و بازش بتوان تا راحت میگذاشت

نکرد؟ استفاده
هم دیگری میوه های هستم مطمئن من
حاال هستندکهنقصخلقت دارندو البتهچونتا
از نحوه انتقادی نمیتوانم نخوردم آن میوهها از
طرفداران از بسیاری باشم. داشته آنها ساخت
بشر به میوهخواریمیگویندخدا سبزی خواریو
او به و حیوانات نداده کردن برای پاره بدن اعضاء
باال برود درخت از فقط که داده دندان و دست
این افراد اگر میکنم فکر بخورد. سبزی میوه و و
انار که خوردن فهمید خواهند فکر کنند دقیقتر
میدهد کدو مزه که خربزهای و سفید هندوانه و
استیک و کردن کباب درست حیوان و کشتن از

نیست. راحتتر هم چندان خوشمزه

جهنم و بهشت
میگویند مذهبی کتاب های که اینجوری
بزرگی و جای عظیم باید دنیای باقی در بهشت
و پیام حاال از آن دنیا برنگشته تا هم کسی باشد.
درست کتاب های مذهبی که حرف نفرستاده
جای باید این بهشت حال به هر غلط. یا است
از احتماالاینروزها بزرگو وسیعیباشدو بسیار
بکنیمازچند هفتطبقهبیشتردارد.حسابشرا
بیلیونسالقبلمردممرتبمرده اندو میلیونو
باید کنیم حساب را بهشتی آن ها نصف اگر حتی
در جمعیتزیادیدر بهشتباشند. وقتیهمکه
بهشت بودی همیشه آنجا باقی خواهی ماند چون
یا و بگیری ترفیع مثال که ندارد وجود جایی بهتر
بهیکبهشتدیگر رفتارتخوببود اخالقو اگر

شوی. منتقل پاداش عنوان به

دلانگیزی و جای قشنگ بهشت میگویند
است. و گیاه گل و آبشار و از رودخانه پر است.
میزند کسی چه را آنجا چمن نمی داند کسی
مرتب و سبز همیشه آنجا چمن میگویند ولی
عکس هوای بهشت بر کوتاه است. میگویند و
است. میتوانید دلپذیر و بسیار مطبوع جهنم
چه بهشت مطبوع تهویه دستگاه کنید مجسم
باشد؟میدانیدچندمیلیون عظمتیبایدداشته
لولهکشی مطبوع و تهویه بهشتی طرح مهندس
زیاد احتمال به داده اند؟ انجام را کانالکشی و
انجامنشده، طراحیاینسیستمتوسطزمینی ها
چونمیگویندمردم کرات دیگر ازلحاظتکنولوژی
این ساخت قرارداد هستند احتماال جلوتر ما از

آوردهاند. به دست را آن ها مطبوع تهویه
بهشت مطبوع تهویه این هزینه و نگهداری
مطبوع بهشتبا تهویه آیا است؟ راستی چقدر به
صورتحساب باشد اینجوری اگر میکند؟ کار برق
کولر این زد! آیا خواهد به آسمانها سر خدا برق
گازهایلولهکشی با آیا میکند؟ کار گاز با تهویه و
این گاز و برق پول می کند؟ کار جهنم از شده
صدقههایی از تامین میشود؟ آیا کجا از بهشت
استفاده زمین جمعآوری میشود کره روی که
صدقه دیگر هم کرههای ساکنان میکنند؟ آیا
هزینه نگهداری میکنم جهنم میدهند؟ فکر
بسیارکمتریدارد.نهچمنیاستکهکوتاهبشود،
لخت مطبوع. آنجا همه تهویه دردسر کولر و نه
و گوشه در متعددی که کنار آتشهای در عور و
که هم آتش نشستهاند. دارد وجود جهنم کنار
را جهنم آتش هیزم چوبهای آیا ندارد. خرجی
است میکنند؟ بهتر درست درختان بهشت از

نشویم. بحث این وارد
منخیلی نگرانمردمبهشتهستم مخصوصا
آتش و بخاری  آنجا چون زمستان. فصل  در
عناصر و  عوامل (چون ندارد وجود شومینه 
پایین حرارت درجه میآیند) حساب به جهنمی
که میکنند و آرزو لرزیده از سرما بسیاری و آمده
کاشموقتاهم کهشدهدرهوایگرم جهنمبودند!
برای که برسد عقلش به نفر یک آنجا کند خدا
این کهساکنین بهشت(مخصوصا حوریهایی که
لخت هستندولباسبهتنندارند)درزمستان یخ
حرارت تا بگذارند باز کمی را جهنم درهای نزنند
قرار کاش بیاید. طرف این به کمی طرف آن
همدر تابستانهمین میگذاشتندکه بهشتی ها
باز کمی خود را پنجرههای و در الی و کنند کار را

بیاید. سو این به کمی خنک هوای تا بگذارند

خالی از شوخی

صريحا او را ـ آمد خواهد پيش روزهای آينده در
بوجود و فراری، يا  زندانی اسالميستهای  از
و سرکوبگر امنيتی دستگاههای آورندگان سابق
پشيمانی ادعای اکنون که اسالمی حکومت
يک «قربانی صرفا و از او کرده میکنند، جدا
در را او چهره که اتهامی میسازد؛ سکوالريسم»
نشسته در حاکمان با ملی جبهه السزنان جمع
بانيان از که خود آنها اطالعات، يعنی وزارت
و از می کند مشخص نيز بودهاند، اين حکومت
اعتراف و زندان و شکنجه که میسازد نمادی او
واقع در مجازات اش محاکمه و و روانگردانی و
اسالمی جمهوری در سکوالريسم» «محاکمه

بود. خواهد
چگونه نمايشی دادگاه اين اجرایی شکل اما
با فقيه، به راستی چرا حکومت ولی بود؟ خواهد
جمهوری انتخابات رياست در که او اين به علم
ايجاد در نمیتوانسته نتيجه، در و، شرکتنکرده
داشته نقشی اسالميست ها آقايان سبز موج
کودتای انتخاباتی اخير جريان را در او باشد، چرا
زندان انفرادی به بيرون کشيده و از خانه شبانه
او است دو ماه اتهام تفهيم بدون کشانده و اوين
شکنجههای و مستمر تحت فشار صورتی به را
يکی است در قرار يا است؟ داده گوناگون قرار
به و هياتی صورت چه به را او روزهای آينده از
دادگاهفرمايشیـنمايشیخودبکشاندودادستان
کوکیاشکداماتهاماتمربوطبهخيانتوتوطئه
مجازات کند؟ و تقاضای و کرده رديف را برای او

آن آيا میکشد؟ را او انتظار مجازاتی چه انتها در
زعيم» ظاهر «کورش نام با دادگاه که در کس
ماه دو تا که ما است همان مردی شد خواهد
دوربين ها روياروی او نيز آيا میشناختيم؟ پيش
اعترافکندکهمیخواستهاست تا خواهدايستاد
کورشستایی ميهن دوستی، ملی گرایی، حربه با
کام به هم ميهنانش را سکوالر، حقوق بشر و
او نيزاعترافخواهدکردکه بيگانگانبيافکند؟آيا
رضا از تيمرمنتا باصهيونيستها ارتباطداشتهو
نقشههای و اسلحه و پول او به همگی، پهلوی،

میدادهاند؟ براندازی
زعيم، در واقع، کورش حکومت، با محاکمه
زندان و و شکنجه که ساخت خواهد نمادی از او
به اعترافو روانگردانیومحاکمهومجازاتش تنها
درچشمجوانانی را او میانجامد و بزرگترشدناو
«جمهوری سرود کشورمان خيابانهای در که
عقيدتی» «زندانی نماد به دادهاند سر ايرانی»

ايران امروز مبدل خواهد ساخت.
قویتر که زخم می خورد و اينک مردی آری،
ديوار از سينهسوزش تکهای هر آخ در و میبالد!
و فرو میشود کنده ايدئولوژيک بلند حکومتی
لباس ممکن است در که میريزد؛ حتی آنگاه
تا شود آورده دردناک نمايش صحنه به زندانيان
بازی مردی را نقش تلويزيون برابر دوربينهای در
سلول در پيش را لحظاتی زعيم کورش که کند
ملتش تاريخی خاطره در و نهاده جا اوين تنگ
خود دامان هميشه در که سپرده است خاکی به

می پروراند. را سربلندتری و نوتر کورشهای
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

سکوالريسم... محاکمه آيا
۱۷ صفحه از بقیه

گیرد. قرار سبز جنبش هواداران
مردم بینظیری از سبز همبستگی جنبش
اینجنبشسپسدر نمایشگذاشت. به ایرانرا
جمهوری خشن سرکوب کننده خرد ضربات زیر
از نفر و هزاران دید سختی آسیب به اسالمی
و و زندانی کشته و مجروح و آن مصدوم فعاالن

شکنجهشدند.
نیازمند است جنبش بهحمایتهرچه بیشتر
عمدهای سهم میتوانند کشور خارج ایرانیان و
این برای این جنبش ایفا کنند. از حمایت در

واحدی که شعار حول اینان که است الزم کار
و برسند همگرایی به است سبز جنبش عصاره
یکدیگر ایدئولوژیکبا بهرغمتفاوتهایسیاسیو
نقش میتواند عمل اتحاد این کنند. همکاری
و کند ایفا سبز جنبش از حمایت در عمدهای
رنگین سبز جنبش برساند. یاری آن فعاالن به
باید آن نیز از حمایتی حرکت هر است، و کمان
جنبش باشد. داشته بر در را خصوصیت این
جنبش حامیان و است، ملی حرکت یک سبز
شرکت ملی حرکت یک بتوانند در باید نیز سبز
ایدئولوژیک سیاسی و بهرغم تفاوت های و کنند
بر خواستاصلیو عامجنبشسبز خودمشترکا

بورزند. تاکید

... سبز جنبش از حمایت در
۱۳ صفحه از بقیه

کم، گردید و، دست تضعیف پس از آن، و جنگ
کرد. زیادی فروکش میزان به سنتی پدر اقتدار
خانواده فرزنداندر تقویتجایگاه اینامر، نتیجه
بیانگر رفتار محوری» ـ «فرزند است. ایرانی بوده
است؛ بوده شهری متوسط طبقه خانوادههای

صورت  نیز  ۱۹۵۰ دهه آمریکای  در که امری 
کتابهای تعلیم تاثیر به را آن اشتباه و به گرفت
ولی نسبت میدادند! «دکتر اسپاک» تربیتی و
محوری فرزند ـ به تربیتی مکتب ایران کدام در

رساند؟! یاری
خانواده،  در اداره نقش مادران تقویت شاید

جایگاه عالوه،  به پدر،  نقش  کاهش کنار در
سرنوشتسازکنکوروکالسهای تقویتیدردوران
نوجوانان بهتفریحاتیکه نیاز دبیرستان،ودرک از
باالخره، و میداند، «ممنوع» را آن ها حکومت
این در همه و برای جوانان، همه اشتغال فقدان

باشند. بوده دخیل وضع
کشورها بسیاری نیز، که در عرف و سنتها
(در برابر رفتارهای بازدارنده نقشتنظیم کننده و
پس از انقالب، ایران دارند، در افراطی) بر عهده
شده اند. سیاستهای گذاشته به کنار عامدانه
منبع هر با رقابت اسالمی در جمهوری فرهنگی
فرهنگیغیردینی(چه ایرانی وچهغربی)سیاستی
با در رقابت «عرف» به عالوه، است. بوده حذفی
ارزشهایجدیدی پویشجهانیشدنفرهنگیو
کهبراینسل جوانبه مراتب جذابتر هستند،نیز
این نهادهای فقدان در ندارد. را کارایی سابق آن
ـ رفتاریمیان واسطه ای،یک قطببندی فرهنگی
حکومت شد؛ ایجاد سومی ها نسل و حکومت
خود این روی احمدینژاد سال چهار (بهویژه در
با اتکاء به ارعاب و را عریان به نمایش گذاشت)،

می کرد. با جوانان بر خورد تحقیر و پلیس
بوی هرچه رنگ و از رویگردانی جوانان نیز با
حکومت، و سیاستهای داشت رسمی فرهنگ
«هرچه کردند: پیشه را وارونه سازی و نفی الگوی
و کن» دوری آن از میدارد، دوست حکومت
است.» آن نفرت دارد، نیکو حکومت از «هرچه
حضور  که متحده، ایاالت در ۱۹۶۰ دهه خالف بر
جوانان اعتراضی و اجتماعی جنبش چندین
در کرد، جلب سیاست و خود به را رادیکال
۲۲ خرداد،  از کودتای انتخاباتی تا پیش و ایران
و درگیر جنبشها را خود نسل سومیها اکثریت
مقاومت و دانشجویان نکردند. زنان شبکههای
آنهاعمدتا،درشکل شیوه زندگیوخودمختاری

فرهنگی ابراز میشد.
دارد ادامه

پیدایش زمینه های سومی»ها: «نسل خیـزش

تلویزیون با که استرالیا ترابری و راه وزیر
به در پاسخ میکرد مصاحبه کشور نه این کانال
جمله و از تسلیحاتی محموله آیا پرسش که این
اینکشتییافتشده؟گفت:«من «آرپیجی»در

کنم.» تایید را موضوع این میتوانم
«فرانسه» به خبرگزاری غربی دیپلمات یک
که است نخستین بار برای که این است گفته
تحریمهایشورایامنیت علیه توسلبه دولتی با
تسلیحات اشاعه منع منظور به که شمالی کره
به متعلق محموله کشتی با یک گرفته، صورت

پیونگیانگرا توقیفمیکند.
استرالیا، ترابری و راه وزیر آلبانیز، آنتونی
را خود این کشور که است تاکید کرده همچنین
در قبالتحریمهایسازمانمللمسئولمی داند و
درحال بررسیاین نیز استرالیا وزارتامور خارجه

است. کشتی شرایط توقیف این و موضوع
آنتونیآلبانیزگفت:«مادرحالتحقیقدرباره
نقض استرالیا قوانین آیا که هستیم مساله این

نه.» است یا شده
به این موضوع باشد چنین افزود: «اگر وی

شد.» خواهد ارجاع پلیس مربوطه مقام های
به وابسته شرکت های  از یکی «ای انال» 
سومین که است سیجیام» «سی آمای، شرکت
شمار به جهان در باری کشتیهای بزرگ شرکت
در «سیآمای، سیجی ام» اداره مرکزی میرود.

دارد. مارسی فرانسه قرار بندر
در غربی دیپلماتهای گفتههای پایه بر
پرچمکشور با که بارنامهکشتیمتعلقبهاسترالیا
اینشناور بود قیدشده باهاماسحرکتمیکرد،
در است، نفت» حفاری «ماشینهای حامل
موشکانداز، جمله از صورتیکهحاملمهماتو
چاشنیوتجهیزات«آرپیجی»بودهاست.پساز
انجامدومینآزمایش هستهای پیونگیانگدرماه
آگوست، قطعنامه شماره۱۸۷۴ درشورایامنیت 
رسید. تصویب به شمالی کره علیه ملل سازمان
اینقطعنامهصادراتجنگافزارازکرهشمالی
ضمن اجازه میدهد دولتها به کرده و منع را
را ممنوعه اقالم مشکوک، محمولههای بازرسی

و معدوم کنند. ضبط


