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فکر کن! کردن ماچ قبل از
کار اشتباه علیرضا افتخاری بر سر جنجال
در مراسمی که ایرانی اصیل خواننده موسیقی
بسیار بوسید و کرد بغل را احمدینژاد محمود
خواننده این نزدیکان گفته به است. گرفته باال
وی فعلی نامحبوب خواننده و سابق محبوب
حاوی و اعتراضآمیز پیامک و تلفن هزار روزی
می کند. دریافت دنیا مردم از ناسزا و فحش
«کامنت» گذاشتن خواننده این اینترنتی سایت
متوقف دنیا سر تا سر بازدیدکنندگان سوی از را
گروهی و تمجید تایید فقط و کرده است بلوکه و
را دولتی شخصیهای لباس و حزباللهیها از
مهاجرتاحتمالی خبر درجمینماید. منعکسو
فرانسه از به بخصوص و اروپا به این خواننده

غیر منبع چند و خارجی موثق منبع چند سوی
کندزنش اهل موثق داخلیتاییدشدهاست(خدا
حجابنباشدچون در فرانسه با قانونجدیدضد

داشت!) خواهد مشکل آنجا حجاب
لهجهغلیظاصفهانی افتخاریبا علیرضا گویا

است: از دوستانش گفته یکی به
روزبهخودممیگم آبتنبود،نونتنبود، «هر
اگر بود؟ صیغه ای چه احمدینژاد این کردن بغل
کرده بودم ماچ و را بغل کرده لوپز جنیفر شکیرا و
ماچ را بابا میدادم. این از دست را زنم حداکثر

دادم!» دست از را کشورم کردم،

کفش بجای کتاب پرتاب
حزب تبلیغاتی همایش در قبل روز چند
کنگره انتخابات فیالدلفیا که برای در دموکرات
باراک سوی به شد شخصی برگزار جاری سال

کرد. پرتاب کتاب اوباما
شده بطرف پرتاب کتاب که گزارش نشده
حاضران اما است بوده کتابی چه جمهور رییس
راهنمای قطور  کتاب که گفته اند شاهدان  و
هم اصابت اوباما باراک به و نبوده و یلوپیج تلفن

است. نکرده
از میآید بعد نظر میگفتیم به به رفقا وقتی
رییسجمهوریقبلیقراراستیکآدمروشنفکر
باورشان بگیرد دست در را آمریکا امور زمام
نیست ما ادعای برای خوبی دلیل این نمیشد.
از کتاب استفاده پراکنی اینجا بجای کفش که

است؟ شده

آزاد دانشگاه
دانشگاه اموال وقف جریان که کسانی برای
نمیدانند چرا و نمیشوند متوجه درست آزاد را
دار و خامنهای بین جنگ بزرگترین به قضیه این
از سو و هاشمی رفسنجانی از یک دستهاش و
مداخله جریان اصال و شده تبدیل دیگر سوی
داستان چیست، او حساب حرف و معظم رهبر

جمله خالصه می کنیم. یک در را
دیگهبسه! حاال بدهدستمحمود، اونم اکبر!

کنه! بازی باهاش خرده یک

۲۰۱۰ اقتصاد نوبل جایزه
آمریکاییویکبریتانیاییبرندگانمشترک دو
آکادمی  شدند. در سال۲۰۱۰ معرفی نوبل اقتصاد
و خدمات پاس به را جایزه این سوئد علوم
اشتغالنیرویکار زمینه در نفر تحقیقاتاینسه
اقتصاد دسترفته»در «فرصت هایاشتغالاز و
نرم با نرخبیکاریباالدست وپنجه کشورهایی که
به اینسه میکنند وهمچنینسطح دستمزدها
علماقتصاد از زیاد برایآنهاییکه است. داده نفر
مالخر اقتصاد میکنند فکر یا و نمیآورند در سر
روشن بیشتر تا بزنیم استاینمثالرا استالزم
این مثلتحقیق درباره نفر تحقیق اینسه شوند.
ایران نزدیک۲۰  استکهمثالوقتینرخبیکاریدر
میلیون استخدام یک آماده و دولت است درصد
چرا میباشد شخصی لباس و سپاهی و بسیجی
اینشغل هابدونمتقاضی میمانندونرخبیکاری

تغییرینمیکند؟

چه کسی از خدا 
است؟ قویتر

اموال وقف نامهای طی خامنهای آیتاهللا
باطل و حقوقی فقهی لحاظ از آزاد را دانشگاه
هاشمی آقای که گفت نامه این در او کرد. اعالم
آزاد، رییس هیات موسس دانشگاه رفسنجانی،
شورای رییس و احمدینژاد آقای جمهور رییس
ایشان فتوای قبول به موظف انقالب عالی

هستند.
گفته بود: هاشمی رفسنجانی چندی قبل
وقف این کسی دهد اجازه خداوند نمیکنم فکر
را کرد، خداوند کار این کسی اگر برهم بزند و را
آیتاهللا بر میگرداند. را وقف و است قویتر او از

است: گفته جواب سخنان هاشمی در خامنه ای
روی و کسی می کنید اشتباه خدا و هم شما هم

بزند! حرف نمیتواند من حرف

اینترنت طریق از دوستی
تحقیقات و اساس بر که بود آمده در اخبار
کشور مردم که اینترنتی مشخص شده آمارگیری
مالزی بیشترین دوستانآنالینرادرفضایمجازی

اینترنتیدارند.
ژاپنیها کمترین تحقیقات اساس همین بر
(احتماال دارند آنالین را در دنیا دوستان تعداد
وقت و تولیدهستند و مشغولکار چونهمیشه
اشاره گزارش این ندارند). را بچهبازی ها این
در راحتی میتوانستند به مردم ایران که کرده
اما چون گیرند قرار مالزی چون کنار کشورهایی
یا است، مسدود دولت سوی از آنها اینترنت
بر پارازیتهای ارسالی یا و حلزون دارد سرعت
هر چند را علیه ماهوارههای خارجی اتصال آنها
حاالها شانس حاال میکند، یکبار قطع ثانیه
و داشت نخواهند را  مقام این  به دستیابی
مهماننوازیو دوستپروریآنها انعکاسجهانی

نخواهدگرفت!

۲۰۱۰ فیزیک نوبل جایزه
و گیم آندره به امسال فیزیک نوبل جایزه
کنستانتیننوسله افتعلقگرفته.ایندوتنموفق
کربن شدهاند نازک الیههای کشف و تحقیق به
را و انرژی برق اطالعات ذرات هستند که قادر
نازک الیههای این کنند. منتقل زیاد سرعت با
قرار داده اند آن «گرافین» نام به تن دو این که
تکنولوژیچندین علمو استانقالبعظیمیدر
نازک الیه های این نماید. ایجاد دنیا آینده سال
به نازکی بسیار ورقه میتوان سادهتر عبارت به را
عادی یک مداد مغز از برگرفته موی بشر اندازه

توصیفکرد.
مدادم بار دو سه که خودم می افتم بچگی یاد

را بدنم که برق لرزش از و کردم پریز سوراخ توی را
بازیگوشی بجای کاش کردم. کیف کلی داد تکان
اکتشاف «گرافین» فکر به برق پریز رفتن با ور و
هر است. شده دیر خیلی دیگر االن می افتادم.
کسیکه سیبیازدرخت روی کلهاشبیفتد لزوما

نیوتوننمیشود!

افکار عمیق
بعد یعنی بود؟ سبزیخوار نوح حضرت آیا
خود سوار کشتی این حیوانات را که همه این از
نکرد کباب نکشت و را آنها کدام از هیچ کرد

نخورد؟ و

سیاست خارجی ایران
«راز سبک مستند فیلم یک داشتم دیشب
می دیدم. فیلم را ایران تلویزیون بقا»ی قدیمی
یک کدام که و این حیوانات مختلف بود به راجع
اندازهخشونت وقتی که میزانو میخورد. کدامرا
نیست کافی برایم هالیوودی فیلمهای در آدمها
یکجوریمیلخشونت تا میبینم را اینفیلمها

کنم. سیراب را خودم درندگی و
را  یا «بیل   kill Bill فیلم دیدن زمان از
از دیدن خشونت لذت آن لحظه اینقدر بکش» تا
بوآ مار میخورد، را خرگوش عقاب بودم. نبرده
پارهمیکردند گوزنرامیبلعید، شیرهاگورخرها را

میخوردند. را ماهی ها کوسهها و
نشان را آخر فیلم میمونی صحنههای در
پلنگیانگشت دادندکهدلقکوارو بیخیال بهیوز
از شد ولی میمون دور کمی میرساند! یوز پلنگ
چهار سه کار کرد. این انگولک او را باز و نرفت رو
عقب ترسبه میمون از ابتدا بار و هر شد تکرار بار

میداد. انجام را خود کار دوباره باز و میپرید
خارجی یاد سیاست به چرا یکهو نمیدانم
یا شمپانزه این آیا کارهای افتادم؟ احمدینژاد
و حرف ها یاد به مرا  کوچک  شیطان میمون
این درباره انداخته بود؟ هنوز داشتم او کارهای
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 بقیه در صفحه ۳۳   

چی میشد؟! بود مارک نایکی اگر پیشانیبند، این شدی با ناز وای! چقدر ای

خودم با رسیدهام مقایسهای چنین به چرا که
با و برگشت پلنگ یوز دیدم که میرفتم کلنجار
میمون جان دندان به و چنگ بی پایانی با خشم
از گوشت تلی به ثانیه چند عرض در را او افتاد و

کرد. تبدیل استخوان و پوست و

عجیب و کوتاه نوشتههای
صحنه روی بود. حرفه ای و قهار شعبده بازی
بعد و میکرد نصف اره با وسط از را آدمها نمایش
بیرون می آورد. دیروز سالم و را زنده دوباره آنها
مادر کرد. به خانهاش و دستگیرش  رفت پلیس
و نمی خواست دو بود کرده وسط اره از زنش را
گفته اند اگر بههمبچسباند. دوباره را نیمه بدناو
و افتاد خواهد زندان به دهد ادامه را لجبازیاش

گرفت! از او خواهند را ارهاش

***
بیشتر متنفر هستند؟ چه کسی درختها از
ذغال فروشان؟ و هیزم شکنها یا از نجارها؟ از

دارکوبها؟! از یا

***
خیلی خوب را کارش بود. خوبی مرده شور
راضی او از میداد. همه مشتریانش انجام تمیز و

بودندوشکایتینداشتند!

***
سیاره از گروهی شب یک بود. زیبایی دختر
و دزدیدند را او و آمدند پرنده بشقاب با دیگری
شده حامله برگشت. زمین به بعد مدتی بردند.
زایید بچه اینکه از بعد نمیخواست. را بود. بچه

شهرشان داد! «ریسایکل» مرکز به آهنی را

***
غبار و گرد و زندگیاش به خاک مدت تمام
با تماس او با آسم بیماری داست و حساسیت
او را مرد که وقتی کرد وصیت می کرد. خاک عود
حداقل تا بسوزانند جنازه اشرا و خاکنکنند زیر

نکشد. زجر مرگ از بعد

***
کشف را مادهای  تحقیق. و بود علم  اهل
کند. نامریی را میتوانست انسان که بود کرده
کس ترا هیچ میمالیدی تنت به را وقتی مواد

حکم کشور خاطر مسایل امنیتی به نمیدید.
نگه دارند. زندان در را او تا کردند را صادر جلبش
زده مدتهاست غیبش بگیرند. را نتوانستند او

نیست! آثارش از اثری و

و دعا بجای پارازیت
نیایش

بهگفتهچندنفرازدوستاندرتهرانکاشفبه
شهرک غربمحل در عملآمده کهچندمسجد
بهم و خارجی ماهوارههای روی بر پارازیت ارسال
ریختن سیگنالماهواره هایایرانیخارجاز کشور
ایندوستانمیگویندکهشنیدهاندسایر شدهاند.
است زودیقرار نقاطمختلفایرانبه در مساجد
پیشرفتهضدماهواره و ایندستگاههایمجهز به
شدهاند) خریداری کوبا و شمالی کره از گویا (که
مجهزگردندتاشایداینکهادعامیکنندجمهوری
زد ایران در اسالم به را ضربه بیشترین اسالمی

درآید. آب از درست
ضد پارازیت دستگاههای میگویند که آنجا از
ممکن است و خطرناک سالمتی برای ماهواره
نیست بعید گردد سرطان انواع باعث است
فعال از جانشان حفظ برای ایران مسلمان امت
در پرنده حتی و بزودی کنند دوری مسجدها
مسجدها این دلم برای امام جمعه نزند. پر آنجا

افتادهاند! بدجوری گیر میسوزد.

کننده بازدید هزار چهار
کوروش منشور از

نمایشگاه موزه ملی ایران گفت که کل رییس
برگزاری نخست روزه ده در کوروش منشور
خود  به را بازدید کننده نفر ۴۸ هزار از بیشتر

است. کرده جلب
هنری و امور کارشناسان اسالمی ایران در
این مردم از زیاد استقبال علت موزه ای میگویند
نمایشگاهودیدن منشورحقوق بشرکوروشکبیر
بیشتربخاطرکسادیوکمبودتفریحونبودنتئاتر
احساس و عالقه و عشق یک نه و سینما بوده و

مردم! سوی از ملی
بازدید هزار دو حدود از غیر به که شده گفته
کننده  بازدید هزار  ۴۴ حدود خارجی  کننده 
حکومت با داشتهاندکه شکلوشمایلکسانیرا
اسالمیایرانمخالفهستندوسعیدرجستجوی
تمیز و تراشیده (ریش دارند خود ملی ریشههای
کراوات مواقع بعضی در و نماز مهر زخم بدون
نفر هزار دو منابع میگویند همین پاپیون). و
شخصیها و لباس احتماال بازدید کنندگان از
بودهاند که برایشناساییاین۴۴ هزار  بسیجیها
بودندتا آن ها به محلنمایشگاه فرستاده شده نفر
تا دهند قرار اذیت و آزار و تعقیب مورد آینده در را

شود. دور میهن گرایی از سرشان فکر

ایمیل به ایران
با ناممستعار اینترنتی محمدحسین عزیزکه
همراه  بودی و زمان۲۰۱۰ برایمن ایمیلزده امام
بودی، خیلی کرده ضمیمه ویروس ایمیل یک
را ویروس این بهتر جدید و ورژن یک متشکرم!
میفرستم!  Reply برایت توی این و پیدا کردم

قوت! خدا باش! تماس در

القاعده از دعوت و سپاه
افسرانگروه القاعده شایعشده کهچندتناز
کردن گسترده تر سر پاسدارانبر سپاه مذاکراتیبا
برای این کشور از استفاده ایرانو فعالیتخود در
عراق و افغانستان بین تروریستی و نظامی پل
با که میکنند اضافه شایعات این دادهاند. انجام
دارد القاعده سپاه سعی افراد دادن بعضی از پناه
برایسرکوبمخالفانداخلی ازحمایتاینگروه
در و با جاسوسان خارجی استفاده نماید مبارزه و
داده نظامی کمکهای آنها به سرویس این ازای
آمریکاییان از و دارد نگه خود پناه در را آنها و

دارد. نگه مخفی
با تلفنی گوی و گفت در القاعده سخنگوی
نادرستخواند وگفت: اینشایعاترا خبرنگار ما
داد: توضیح وی هستند! بیاساس شایعات این
خون شیعههای به این که ما نظر گرفتن در با
با چاوز که احمدینژاد مثل هستیم، ایران تشنه

است، خودمان شده  کافر دوست کمونیست 
نداریم و کاری ایران دولت با و را نمیفروشیم
چهار حدود بمباران که را خودمان هدفهای
پایان سال۲۰۱۵  تا تا سر جهان سر در هزار نقطه
میالدی استدنبالخواهیمکرد.ویگفت: البته
کند پیدا ادامه ایران در دالر بحران اگر بخواهیم
دالرهای با ایران حوالی شرق در زمین قیمت و
چند است ممکن بیاید نظر به خوبی معامله ما
هم منتقل کنیم. این کار به آنجا اردوگاه خود را
الزم عراق طرف به که را اکسیژنی لوله کشیدن
سرمایهگذاری از نظر هم می کند و میسر داریم

شرکت درستی است.

طلبه یک با مصاحبه
از یکی با آمریکایی مجله این دیدیم
بسیار فارغالتحصیالن دانشگاه هاروارد مصاحبه
رقابت از نیفتادن برای عقب گفتیم کرده جالبی
برایاین همچنینمصاحبهایترتیببدهیم. ما
خبرنگارماندر از دربیاید جالب تر ما مصاحبه که
از یکی فارغ التحصیالن از یکی با خواستیم ایران

مدارسحوزهاسالمیقممصاحبهوگزارشی تهیه
فرستاده است: را زیر گزارش کند. او

جشنفارغالتحصیلیدانشآموختگانحوزه
گرفت.  انجام قم شهر در  ۱۴ اسالمی شماره
عمامههای مدرسه مسئول مراسم این در
مخصوص سینیهای در که را فارغالتحصیالن
داد. قرار آنها بر سر برداشته و میشدند حمل
فارغالتحصیالن هورا نماز و دعا خواندن از پس
دانشگاههای فارغالتحصیالن مانند و کشیدند
با کردند. پرتاب هوا به را خود عمامه های غربی
این از شده فارغ التحصیل طلبههای این از یکی
بیرون سالن در کوتاهی مصاحبه اسالمی حوزه 

میرسد: نظرتان به که داده ایم انجام جشن
سالم. ـ

بسمه تعالی. ـ
کنید؟ معرفی را خودتان است ممکن ـ

اسالمینژاد. محمد علی من ـ
انتخاب ایننامخانوادگیرا ـچطورشدشما

کردید؟
را اسم بچگی این از انتخاب نکردم. من ـ

داشتم.

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

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

آبان) ۱) اکتبر ۲۳ شنبه

مهر) ۲۶) اکتبر ۱۸ دوشنبه

جوانان فرهنگی مشکالت
مقایسهاش و آمریکا در ایرانی

ایران                     بامشکالت جوانان در
کانون جوانان کمیته سخنران:

کانون پاییـزی جشن
می شود ویرجینیا،برگزار وی ینا، در نیبرز رستوران در جشن این

آبان) ۳) اکتبر ۲۵ دوشنبه
عمومی فوقالعاده مجمع
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۲۷ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۲۳ صفحه از بقیه

۲۸ صفحه از بقیه

شخص  اول به ـ در کار تندی و عجله ۱ ـ
مفردهممی گویند.

شغال  ـ رو پیش ـ نجیب و اصیل اسب ۲ ـ
دمنه. رفیق و افسانهای

میآید  رعد از پیش ـ ایران استان های از ۳ـ 

روحانیون  حکم به که مشروطه ضد فقیه ۱ـ 
شد. آویخته دار به

است  همیشه همراه آدم گرامی داشتنـ  ۲ـ 
روی لواشرا تافتونو بالشتکنانواییکهخمیر ـ

آنپهنمی کنند.
قوی  بزرگو ازبکستانـ در دریاچهایبود ۳ـ 

و خوشگذران. آسوده ـ
فراز  بر که ستونی مرد ـ صدای بم ترین ۴ ـ

میافروختندـ  آتش مسافران راهنمایی آن برای
الیموت. قوت ـ می زنند کشتی در

خاطر  آرامش مایه که آن ـ دهنده انتقال ۵ـ 
ظاهر قوی. به جنس باشدـ 

خاطر. فراغ و آرامش ـ رییس جانشین ـ ۶
حرف  ـ بنیاد بیبنیاد حرارت ـ و گرمی ۷ ـ

موسیقی. ـ از ابزار تخفیف با شرط
رشته  افسانه ـ  و سرگذشت ـ و اندوه غم ۸ـ 

ابریشمی. پارچهای و است
حرص و  ـ فارس ایرانی در خلیج ۹ـ  جزیره ای

جالل. و شکوه ایلـ  شاخهای از ـ طمع
جایزه  مهمترین ـ آشپزخانه ظرفهای از ۱۰ـ 

جهان. سطح در
زیبا ـ  بالهای با حشرهای ـ ۱۱ ـ قورباغه

روستاها.
این  از کسی ـ خوشبو چوبی ـ بردباری ۱۲ ـ

میلولد. و است بخشش ـ نمیشود گم طریق
و  شادی  ـ نمایشنامهای  گفتگوی  ـ   ۱۳
نزد مقدس سفید  پیشانی گاو ـ  شادمانی

مصریان.
از  زمستانـ  ایام در لذیذ از خوراکی های ۱۴ـ 

پایتختجمهوریقرقیزستان. اسامیفرنگیـ
لهستانی و  سینکیویچ هنریک از ۱۵ـ  رمانی

فیلمیبههمیننام.

جایگاه. استخر تنپوش ـ
و  عکس محافظ ـ کند هندوستان یاد گاه ۴ ـ 

و افتاده. شل ـ قهرمانی ـ ظرف تابلو
مس  آلیاژیاز فرنگیـ نامیبه گرد آوردنـ ۵ـ 

میشناسیم. دیگری نام با که روی و
در  و قله ای ـ رشته کوهی آفت پیشه رود ۶ـ 

ویتامین جدولی. خراسانـ 
ـ  پوست ـ از بیماریهای دانشگاه مدرس ۷ ـ 

مار. مانند خزنده جانور هر
ـ مدرسه  شیرینی نوعی و توست تو در ۸ ـ

و صنعت. علم
منطقه  ـ بودن بند در ـ است پولی واحد ۹ ـ

سیاهپوست نشین نیویورک.
سال  از ماهی  ـ تمسخرآمیز خنده  ـ  ۱۰

تنیس. ورزش در زمان واحد ـ خورشیدی
مشهور  تاریخنویس تفرق ـ و پراکندگی ۱۱ ـ

و خشکی. یونان باستانـ  میوه
شهرموسیقیـحرفاستثنادرمقامشک  ۱۲ـ 

پرسش. تعلیل و ـ کلمه بخشیدن تردیدـ  و

با  مسابقه ـ خشک و سفت ـ جاری ۱۳ ـ
برد. را خرگوش

بافتنی. لباس ـ هزار ـ برابر و مساوی ـ ۱۴
سال ۱۸۹۶  اکتیویته در کاشف رادیو ۱۵ ـ

سکرآور. ـ میالدی
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اسالمینژاد یعنیچه؟ هیچوقتنپرسیدید ـ
دارد؟ اشکالی چه نژاد اسالم. از یعنی ـ

است؟ نژاد یک اسالم مگر ـ
بله؟ ـ

بفرمایید. جواب ـ
بهر حال بود. نکرده من اینجوریبهشفکر ـ

نیست. تقصیر من گرفته. پدرم شناسنامه را
شما دوره تحصیل است بفرمایید ممکن ـ

طولکشید؟ چقدر
بودچهارسالباشدولیحدودپنجسال ـقرار

بگیرم. را مدرکم که کشید طول
چرا؟ ـ

نمی آمد خوششان من از استاد هایم از تا دو ـ
ندادند. خوب نمره من به

خوششان نمیآمد؟ از شما چرا ـ
بهانه نداشتم پیشانیم روی نماز مهر زخم ـ

بودند. کرده
آیا بود؟ تئوری شما درسهای تمام ـ
شما مدرک داشتید؟ هم عملی درسهای

دارد؟ کارشناسی تخصصی هم
هم داشتیم. مدرک بله درسهای عملی ـ
در تخصص با است اسالمی من علوم الهیات و

نجاسات. امور
بودند؟ علمی شما کدام ها درسهای ـ

ورزش. تربیت بدنی و ـ
چی؟ دیگر ـ

راهپیماییدولتی. ـ
چه شما به فارغالتحصیلی  مراسم  در ـ

دادند؟
سفید. عمامه یک ـ

است... مدرک منظورم ـ
سیاه عمامه اگر ولی لیسانس! معلومه! ـ

میشد. داشتمخیلیبهتر
میشد؟ بهتر چرا ـ

سیاهها عمامه  درآمد میگویند بچهها  ـ
اسممان سید بز آوردیم جلوی است. خیلی بهتر

نداشتیم.
آینده چیست؟ برای هدف شما ـ

نیایشو و البتهخدمتبهخلق از طریقدعا ـ
سوگواری. و عقد و مذهبی مراسم انجام

بگویند آخوند شما مردم به که این از آیا ـ
ناراحتمیشوید؟

خیال است که همین برای کمی چرا. یک ـ
خیلی تهران نروم. آنجا به قم بمانم و در دارم

اذیتمیکنند.
انتخاب ـچطورشداینرشتهیعنیطلبگیرا

کردید؟
این گفت عمویم نشدم قبول کنکور توی ـ
دکتر و از مهندس درآمدش است و خوبی رشته
بیشتر مادرم حرف البته بود. خواهد بیشتر هم

من اثر گذاشت. روی
گفتند؟ چه ایشان ـ

برای سربازی خدمت از که کردند یادآوری ـ
نخواهم مالیات هم و بود معاف خواهم همیشه

بود.
جالب! چه ـ

سئوال دیگری ندارید؟ ـ
میروید؟ کجا عجله؟ این با چرا حاال ـ

امشبیک کنم. اطو را عبایم برومخانه باید ـ
ختم دعوت کردهاند. مراسم

هستید؟ عزا صاحب بستگان از ـ
در را اشک ملت و بخونم قراره روضه نه ـ
است. بعد از فارغالتحصیلی ام کار اولین بیاورم.
موفق و مصاحبه این برای متشکرم ـ

باشید.
به داشتید کاری  من. ویزیت کارت  این ـ

باشیم. در خدمت زنگ بزنید موبایلم

من با نبوی آقای که مطمئنم من بودم.  من آن
ولیوقتیدرجریان غرضشخصینداشتهاست.
یک عنوان به من از روزنامهها «نشاط» روزنامه
و تکذیبنامه آنحتی تروریست آدمکشیاد کنند
تعجبی آیا نشود درج روزنامههای اصالحطلب در
افراد ذهنبسیاریاز اینسابقهجعلی در اگر دارد
نیروهایجوانیکهسابقهذهنیازوقایع ماننداویا
بیفتدو حتی ناخودآگاه آنسالهای دور ندارندجا
از یکی در نیز پیش چندی گیرند؟ کار به را آن
مجاهدی. تاخت که تو کسی به من سایتها
چنین نیست، نوشت که من دفاع از  دوستی به
به مجاهدین رفتن از پس من) (یعنی فالنی و
گفتم دوست این به است. شده جدا آنان از عراق
و سابقه است نادرست نیز تو اطالعات حتی که
پیش سال چند به در واقع مجاهدین با من کار
راه این با من آن از و پس میگردد، بر انقالب از

کردم. قطع رابطه ایدئولوژی بالکل و
ذهن در حتی آن انداختن جا و دروغ القای
مخالفان،ظاهراهدفاصلی«کیهان»وکیهانیان
است. آن کردن چرب و دروغ ادامه بر اصرار در

تاثیرگذار حال هر به دروغ تکرار که میدانند آنان
و بیاعتمادی بذر میتوان وسیله این به و است
تفرقهرا دربینمخالفانپراکند.«کیهان» می داند
کهبخشیازمخالفانحکومت(اصالح طلبانیکی
دلیلمرزبندیهایگذشتهخود به اخیر) دهه دو
گونه این برابر در دموکرات و سکوالر نیروهای با
و تعصبات که و تبلیغاتی آسیب پذیرند تبلیغات
روی بر تقویتکند پیشداوریهایپیشینآنانرا
دیدهمی شود ایندلیلنیز میگذارد. به آنانتاثیر
«جنبش درون حتی در آنان بسیاری از هنوز که
سبز»ازمرزهایخودی / ناخودیپیشینحفاظت
این به خوبی به کیهانیان و «کیهان» میکنند.
از و آگاهند سبز» «جنبش درون در گسل خط
بر آن دریغ تاثیرگذاری برای اشاعه هر دروغی
از واهمه بدون خداپرستان این کرد. نخواهند
خداییکهگفتهمیشوددروغگودشمناواستبه
ولیاینوظیفهمخاطبان کارخودادامهمیدهند. 
و طعن مورد خود کسانی که خصوص به است،
آنان دروغهای قرار میگیرند، که کیهانیان لعن
این که ندهند اجازه و بزدایند خود ذهنیت از را
تقویت تبلیغاتذهنیتتعصبآمیزگذشتهآنانرا

یا بر آن بیفزاید. و کند

در دروغ... «کیـهان» چرا

نشاندادنبیارزشیتبلیغاتدیکتاتوری، کنند.
بیارزشدانستنجایزههایبیمحتوایحکومتی،
رهبران و گفتار کلمات جلوه دادن بیاهمیت
برای آنچه  کردن طنز دیکتاتوری، حکومت 
شناخته ارزشمند و  دیکتاتوری مهم حکومت
و ملی واقعی ارزشهای کردن برجسته می شود،
قهرمانان دیکتاتوری، تکرار کردن دایمی نام ضد
تصویرهای و نام کشیدن  رخ به  و آزادیخواه

دیکتاتوری شعرهازهر ساختن مناسبتهای مختلف، به آنها
ضد بر همهگیر و آزادیخواهانه شعارهای و
ازهمه،خندیدن وخندیدن مهم تر دیکتاتوری و،
برایدیکتاتوریجدیبه آنچه وخندیدنبههمه
از را مردمان تنها نه اینها همه میآید. حساب
رسیدنبهپوچیوبی تفاوتیدورمی کندبلکهآنها
آرامی به را دوران سخت این میسازد تا آماده را
رنجکمتریبه با خستگیو و بگذرانند وسالمت

آزادی برسند. دروازه های
اینترنتی نویسنده پایگاه برگرفته از

نه و شما، حضرت نه اما است. شده دیده ما
یک قضایی، هیچ دستگاه و مجلس ها دولتها و
آشکار حق حذف یک که این نیافتاد صرافت به
منجر آنان زوال به حاکمان توسط مردم حقوق از
بهسراغایناصلشایستهنرفتهایم خواهدشد.ما
آستان مالی وضعیت از رهبر، از پرسش امروز که
پولهایی که و مستضعفان، بنیاد قدس رضوی،
در چه مسئولیت خود مدت جمهور در رییس
کرده، شهرداریو چه در سالهایاخیر جا به جا
جلوه لرز و با تب همراه و و سنگین ثقیل ما برای
ما، که از میبینم خوب را خدای من میکند. و

روی داده ایم، سر بسیاری شعارهای او اسم به که
ادعای که است برده روی کسانی به و برگردانده،
مسلمانیندارنداماروحمسلمانیرابهجانجامعه

خویشدرانداخته اند.
بسیار  است؛ دینی نظام یک ما نظام ۲۸ ـ
آمریکاییها که سکوالر فکری با نظام متفاوت 
ادب، ما، میان باید در حساب،  این با است.
احترام، بزرگواری،گذشت، اخالق،تحمل،مدارا،
پاکدستی، تحمل پاکدامنی، محبت، صداقت،
بسیاری و فداکاری، مخالف، به احترام مخالف،
جامعه یک از انسانی فراوان تر ناب خصلتهای از
به نگاهی میکنم یک باشد. پیشنهاد سکوالر
«ادب»یات رسانههایدولتیوملیدر همینیک

خامنهای علی از نوری زاد محمد پرسش انصاف۲۸ تا بدانید بیاندازید ماه گذشته چند و سال
چه بلکه نه، تبعیض، عدم و مساوات و عدل و
روان به آنها در سخیف ناسزاهای از محمولهای
درمقابل اینها است. همه شده جاری جامعه
آنها است. شده دست به دست شما چشمان
چند غیرمسیحی، هر دینی، یک عالم به هرگز
بهدست را او وحریم را منزلاو توهیننمیکنندو
ما که کاری همان نمیسپرند؛ حکومتی اوباشان
ایشان، شدیم. مرتکب خویش روحانی عالمان با
جمهوری روسای و مسئولین عکس افتخار، با
داشتهاند، که گذشتهای هر با را، خود سابق
مربوطه، اماکن در و مختلف، مناسبتهای به
ما، حالآنکه و همگانمیگذارند. جلویچشم
خود مسئولین سابق آمدن، کار بر سر محض به
خود نفرت حتی و فراموشی مدار در متعمدانه را

میدهیم. قرار
بر این نوشته این بدیهی فرض رهبر گرامی،
نبودکهخدایناکرده، مختصاتجامعهوفرهنگ
چه، ابدا. شویم؛ متصور یکالگو بهمثابه را آمریکا
جایگاهحقیقی مدینهفاضلهموعودما فرسنگ هابا
ازغرببرمیآیددورومتفاوتاست، امروز آنچهکه
بلکهتنهاهدفونیتاز این قلمفرساییاینبودکه
و تامل راه ملموس، و عینی مقایسه  چند با مگر
و بر تثبیتشدههای مکرر بازبشکافیم و بازنگری را

بیندازیم. دوباره نگاهی خود ذهنی فرسوده
که رسید خواهد زمانی است. عجیبی روزگار
اطوار داوری به نه چندان دور، زمانی در آیندگان،
ماخواهندپرداخت وبهبسیاریاز رفتارماخواهند
ما توسط شده داده باد به فرصتهای بر و خندید

افسوس خواهند خورد…
توجه به این آیا با شخص شما، حال، از دید
خیریم؟ به که با ماست، ما عاقبت آوازه ای همه

نوریزاد محمد ادب: و احترام با

اگر دارید دوست بدانیم؟ کروبی و موسوی آقایان
را آن ما زدند حرفیاشتباه کروبی آقایموسویو
بهپایشماهمبنویسیم؟ دوستداریداگریکنفر
پای به ما آنرا «جنبشسبز» درختی آتش زد در

بنویسیم؟ هم شما و سبز» «جنبش همه
حساب مطلقگرایی اندیشه بدون ما وقتی
خوب خوب یا نسبتا حساب کار شما را از بد کار
این بتوانید باید هم شما میکنیم جدا سایرین

داشته باشید. اندیشه را
دستش اسلحه  بود؛ خواننده  یک مرضیه 
با نشد، کسی کشتن باعث شعرهایش نگرفت،
او نساخت. غریب و عجیب تزهای شعرهایش
از خواست و داشت بیان آزادی حق و بود آزاد
سرمایه کندو آزادیشوحقآزادیبیانشاستفاده
دیگر خرجسازمانمجاهدین کند. اجتماعیاش را
و هر چه باشیم دیدمطلق گراییداشته چرا ما باید

پای او بنویسیم؟ تاریخ رخ میدهد را به در
من» با من یا بر از تفکر «یا همه برآمده اینها

شده نهادینه شما است که در رژیم و خامنهای
دوست، «دوست تفکر از برآمده همه اینها است.
دشمن دشمن، «دوست  دشمن»،  دشمن
باعث بیان نمیتواند همیشه که دوست» است

شود. کسانی کسی یا نسبت به ما عقیده
دیدناینتفکراتآن ادامهمطلبمیگذرمزیرا از
است. کننده عصبانی بسیار سبز» «جنبش در هم
میرحسین تفکر باعث من صحبت این لطفا
ستیزینشودواین حرف را به پای تماماصالحطلبان

نگذارید. سبز» «جنبش تمام و
به برخی گرفتم یاد آزادی و از دمکراسی من
احترام نظرم بود، مخالف حتی اگر تصمیمات،
ولیباید آن طرفیهم که تصمیممی گیرید بگذارم
از مرضیه ها باشد. دمکراسی از برآمده تصمیمش

رفتند. ایران از که بودند بیزار تفکرات همین
سازمان عضو که کنم اضافه هم را این
مجاهدین خلق بودن کسی نقض حقوق بشر درباره
انسانی، خواه هر اعدام من و نمیکند را توجیه او
مجاهدخلقباشدیا نباشد،را محکوممیکنم؛هر

را نپسندم.» او تفکرات ممکن است چند

دامنکشان... برت از
۱۸ صفحه از بقیه
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