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است؟ خبر چه دنیا در
حوادث، رسانهها اکثر اصلی خبر روزها این
شمال مردم و عربها پاخاستن به و انقالبها
هم ما رسانه ها این با رقابت برای آفریقاست.
شلوغ پلوغ منطقه این به محدود را اخبار خود
خودمانکه کمکخبرنگار سیار و با کردهایم دنیا
و و سوریه یمن و لیبی و مصر و بین تونس مرتب
حال عاج در ساحل و مغرب و و عربستان بحرین
اختصاصی اخبار خبر است، کسب و آمد و رفت
لذت آنها خواندن از تا کرده ایم جمع آوری را زیر

ببرید:
یمن

در یمنمردممرتببهخیابانها می آیند  هنوز
خود مادامالعمر دیکتاتور رهبر رفتن خواهان و

«یا منیا دادمی زنند خیابان ها در هستند. آنها
.YAMAN _ YA _ TO عبارتی: به یا تو»

و فرستادهاند اوباما  باراک به  پیامی آن ها
آنها؟ با یا مایی آقا، تو با حسین پرسیدهاند:
چند با قراره  من داده: جواب اوباما باراک  و

باشم؟ نفر
سوریه

بشار کربالست. حسابی اوضاع سوریه در
شیر معنی که خانوادگیاش نام برعکس االسد
حال در مرتب و ترسیده  موش  مثل میدهد
تفریحی با تور کشتنمردمو حتیزائرانیاستکه
این االسد بشار بزرگ اشتباه رفتهاند. سوریه به
۴۰ سال  بعد از را نظامی حکومت مقررات بود که
کند. غافل از این که راضی حذف کرد تا مردم را
 ۴۰ حکومت نظامی این درباره مردم بسیاری از
سالهچیزینمیدانستندوبعدازاینکهفهمیدند
بیشتر محدودیتبودهاند کنترلو چهلسالزیر
و شورشی مردم االسد بشار شدند!  عصبانی
خود تظاهرات به کرده که اگر تهدید را معترض
ادامه دهندحکومتنظامیرا برای۸۰ سالآینده 

کرد! خواهد تمدید
سیاسی سوریه امور کارشناسان بسیاری از
رفت. خواهد هم ایران برود سوریه اگر میگویند
کارشناسانسیاسیایرانمیگوینداگرسوریه

آنجا خواهد رفت. برود ایران به
کارشناسانسیاسیبینالمللیمی گویندهم

ایران. هم خواهد رفت و سوریه
و و پنتاگون، مقرر اطالعاتی آمریکا ماموران
در سوریه که میگویند آمریکا، دفاع وزارت مرکز
است تا ایران از فراوان کمکهای حال دریافت

بخواباند. را مردم طغیان و شورش بتواند
و حزباللهی نفر هزاران که میگویند آن ها
سوی از ایران به ساندیسی و سپاهی و بسیجی
کمک را االسد بشار تا شده اند فرستاده سوریه

نمایند.
سوریه به پنتاگون کمکهای ایران گفته به

میباشد: زیر موارد شامل
اینترنت. قطع کمکبه

دستی. تلفنهای قطع به کمک
ماهواره ها. سیگنال کردن بلوکه به کمک

و دولت ضد  روزنامههای دفاتر به  حمله
آنها. کارکنان زدن کتک و آنها سوزاندن

اخراج کلیه خبرنگارهایخارجیو بستن کلیه
درهای کشور.

تشکیلجمعیت قابلتوجهایبرای کمکبه
بشار االسد. حمایت از

کردن ناپدید و کنندگان تظاهر زدن کتک
آنها.

هر سوریه در که میکند گزارش ما خبرنگار
کشتهها از آمبوالنسها و است غریبان شام شب
ما خبرنگار میآورند. بیمارستانها به پشته
کله و پا و دست شده و کربال میگوید: انگار که
و بیمارستان ها راهروهای در گوش و چشم و

است. آن سو ریخته و سو اورژانسها به این
گویاچندنفرازمقاماتبلندپایهسپاهپاسداران
پیشنهاد خامنهای علی معظم رهبر به بسیج و
با مستقیم و بروند سوریه به شخصا که کردهاند
اینمقامات تظاهرکنندگانبرخوردکنند.یکیاز
فاش تهران «کیهان» روزنامه سوی از آن نام که
نکرده پیدا بیخ کار تا کرده پیشنهاد است نشده
و ربوده را شبانه در سوریه ائمه اطهار قبور تمام
نشود حرام زائران سوریه درآمد بیاورند تا ایران به
پیشنهاد این گردد. ایران امور مصارف صرف و
معظم رهبر سوی از آن بودن ریسکی خاطر به
حامل کامیون چندی قبل چند است. شده رد
قاچاق اسالمی جمهوری توسط که طال شمش

شد. کشف و توقیف میشد
علی خامنهایشایدنمیخواهداینبارمچش را

بگیرند. سوریه برایقاچاقامکانمتبرکه
بهخبرنگارمانگفتیمکهچندسناتورآمریکایی
شدید محاصره قانون های که دارند این  قصد
در را سوریه علیه مختلف تحریمهای و اقتصادی

مطرح کنند. کنگره آمریکا
کار اما دارم، را خبرش گفت: ما خبرنگار
که کنیم فرض گفت: او است. بیفایده ای
ملوخیه و ارده حلوا و تسبیح خرید آمریکاییها
زیارت از یا و کنند تحریم را سوریه زیتونهای و

آیادولتسوریه بزنند، باز آرامگاهحضرتزینبسر
خود باقی  جای سر دالر بر ۱۰۷ بشکهای نفت با

نخواهدماند؟
لیبی

شدتتمام لیبیهمهنوزجنگداخلیبا در
دست در را کشور از نیمی شورشیان دارد. ادامه
گیر در گوشهای قذافی مانند گربهای که دارند.
راستمردم افتادهمرتبپنجول میکشد وچپو
قذافی میبندد. توپ و گلوله و تیر به را خودش
اتحاد جماهیرشوروی از که تمامتانکهای خودرا
روانه و با طنابوچسبسرهم کرده قدیمخریده
جنگی امور در که قذافی است. کرده خیابانها
ومتبحراست(وکسینمی داندکهچرا کارا بسیار
چندین نشد؟) ژنرال و ماند سرهنگی درجه در
رفته را دست مناطق از حملههای برقآسا بار با

است. شورشیان پس گرفته از
لیبی شورشیان که به کمک «ناتو» نیروهای
قذافی معمر خود کردند سعی بار چند آمدهاند
بمب و هدف موشک مورد را اقامت او محل و
از این سالم جان توانست او هربار اما قرار دهند
بسیاری میگوید ما خبرنگار ببرد. در به حمالت
است چطور میپرسند لیبی ناراضی مردم از
قادر آمریکا هواپیماهای جاسوسی «ناتو» و که
نقطه کره زمین هر در را موش هستند حتی یک
بزنند اسمارت موشک های با درجا و شناسایی
کسی هم آن کنند. پیدا را قذافی نمی توانند اما
و صورت مضحک و مسخره لباسهای با آن که
جراحیپالستیکشده اش ازیککیلومتری قابل

شناساییاست؟ تشخیصو
پیامی خود طی سفارت طریق لیبی از دولت
آنها استاما بهمالیانایرانتقاضایکمککرده
بند بحرین سوریه و در دستشان این که بهانه به
نیمه از حکومت و قذافی معمر به است تاکنون
ندادهاند. و حسابی جواب درست او پاشیده هم
و قذافی دو سال پیش مالقات عکس های حتی
مشغول هیجان و شور با آنها که احمدینژاد
 FRENCH KISS اصطالح به و بوسه و ماچ
ایران کردنیکدیگرهستند وبهوزارت امورخارجه

دولت جمهوری نظر نتوانسته فرستاده شدهاند
کند. عوض را اسالمی

لیبی اگر لیبیمیگویند کارشناسان از برخی
برودسوریههمخواهدرفتوکارشناسانسیاسی
خواهد هم ایران برود سوریه اگر میگویند سوریه
رفت.کارشناسانجمهوریاسالمیمیگویند اگر
آن که میگویند با ماند. بروند ما خواهیم همه
دریافت نمیکند اما کمکی دولت ایران لیبی از
ارتباطی خط که کرده پیدا را مدارکی ما خبرنگار
بینتهرانو طرابلس بسیار فعالو مشغولاست.
درپاسخنامهای کهقذافیبهعلی خامنهاینوشته
نارضایتی و مردم شورش با چطور پرسیده او از و
«سه که باید مثلما روبرو شود؟ جوابآمده آنها
ازمخمصهنجاتپیدا سریعانجامبدهیتا کار»را
قرائن بگیر! از بکشوسوم: دوم: اول: بزن. کنی.
برمیآیدکهقذافیبنددومنصایحمالیان اینگونه
برایهمین و بند دیگر قبول داشته دو از بیشتر را

می باشد. خودش مردم کشتار مشغول
خودش نوشته: گزارش پایان در خبرنگار ما
و غربی لیبی به و تجزیه کنند را لیبی روزی اگر
چه را ایندوکشور نمایند نام لیبیشرقیتقسیم
و عالمت چند با اضافه کردن گذاشت؟ خواهیم
سمبل برایخندیدن مینویسد: احتماال نامکشور

بود! «بی» خواهد دوم کشور و نام «لی» اول
و بحرین درباره مطالبی زودی به ما خبرنگار
مغرب برایمان خواهد کشور و عربستان و اردن

فرستاد.

نیازهای و سیما» و «صدا
جوانان

سیما» و «صدا  گفت: علمالهدی  آیتاهللا 
کند! تامین را جوانان سکسی نیازهای نمیتواند
دلیلی گفته بسته غیب که چشم آیتاهللا این
نکرده چون عنوان خود نتیجهگیری برای این
روسری و ریش پشم و است که مشخص بسیار
ربطی به سکس و خطبه اصال نوحه و چارقد و

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768
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ثبت نام برای تورهای 
حج عمره ۲۰۱۱ از هم 
اکنون آغاز شده است

با بیش از ۳۰ سال تجربه و سابقه فعالیت

فروش بلیط هواپیما پروازهای 
بین المللی و داخلی آمریکا
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی
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WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi
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در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

بیمهسالمتیوبهداشتیبیمهسالمتیوبهداشتی
گروهی فردیو

بیشتر اطالعات و بروشور دریافت برای
زیر تلفن شماره بصیری در الدین نجم با

بگیرید تماس

مخارج و دارو، ویزیت، شامل
بیمارستان آزمایشگاهی

مناسب قیمت بیمه دندان با همچنین و

301-299-4800
Insurance Brokers of America

www.InsuranceBrokersUSA.com

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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اردیبهشت) ۱۲) می ۲ دوشنبه

اوضاع پرتو در کارگر جهانی روز اهمیت
خاورمیانه بزرگ در ویژه جهان به
پارسابناب یونس دکتر سخنران:

اردیبهشت) ۱۹) می ۹ دوشنبه

امکان ساختن کشور از در خارج آیا
آلترناتیـوی بعنوان سیاسی سیستم یک
دارد؟ ایران وجود آینده جنبش برای
حسامی آرام و تقوایی احمد سخنرانان:

و «صدا ایرانی جوان هیچ آن از غیر تازه ندارد.
نیازهایشان تا نمی بیند و نمیشنود را سیما»

شود! برطرف
وسیما»برایجذبجوانان است«صدا بهتر
و شهر» «سکس و سریالهای فیلمهایی چون
کند و پخش و تهیه غیره را و ال» یا «دنیای
اقتصادی را محاصره ما که آمریکا نیاورد بهانه
همه این چون نمی دهند ما به را فیلمها کرده و
دالر دو یکی با را سکسی پسند جوان فیلم های
این اگر بخرند. میتوانند تهران خیابانهای در
خود را تماشاچی جوان بازار نکنند تمام کار را
برای ایرانی جوان این آخر داد. خواهند دست از
با میتواند چقدر خود سکسی نیازهای ارضاء
لخت آن دو در که هر و جری کارتونهای تام

هستند حال کنند؟

اقتصادی هفته نکته سیاسی
و خاورمیانه  خراب وضع با که میدانستید آیا
شمال آفریقاکهمستقیمارویقیمتجهانی نفت
قیمتبنزینمن شلیک هر گلوله با گذاشته تاثیر

میرود؟ باال آمریکا یک سنت در شما و
در اثرشلیک گلولهکسیکشته اگر ثابتشده

میرود. باال سنت گالنی دو ما بنزین شود
بروید پمپ بنزین به که این قبل از پیشنهاد:
بخوانید را جنگ در خاورمیانه آمار و اخبار لطفا
بنزین خرید پول خودتان با کافی اندازه به تا

ببرید. همراه

و ریاست دانولد ترامپ
جمهوری

معروف میلیاردر ترامپ دانولد که شد اعالم
رییس کاندید را خود است ممکن آمریکایی
برایبسیاری این خبر جمهوریسالآینده نماید.
من» «بیزنس بود. دانولد ترامپ تصور غیرقابل
در زیاد زکاوت هوش و است و خوبی تاجر یا
اما چون دارد مستغالت و و فروش امالک خرید
رای نمیتواند بوده کازینو و قمار دستاندرکار
گفته به او مشکل تازه کند. کسب را زیادی مردم

طالقهای کازینو و قمار و صاحبنظران فقط
(که سر او موی مدل بلکه نیست و غیره متعدد
است) فراوانی شده گفتن جوک خنده و باعث
شود. کننده کمپین انتخاباتی او میتواند فلج
دانلود از مسخره و شوخی لحن با خبرنگاری
کاندیدشدن هستی تویفکر واقعا ترامپ پرسید:
از سکوت دانولد داری شوخی می کنی؟ویبعد یا
کار در داد: آخر به تو آدم بیتجربه ادامه ترامپ
و حسابی و درست تحصیالت بدون سیاست،
قیافه این و با بچه گانه و اعمال سطحی و افکار
داد؟ خواهد رای کسی چه شمپانزه ای موهای و
یارو این اگر داد: جواب لبخندی با ترامپ دانلود
دو شرایط همین با ایران در احمدینژاد محمود
شانسم میکنم فکر من شده جمهور رییس دوره

بود! خواهد او از بیشتر

ضد توهین قانون جدید
چندتنازنمایندگانپاچهخواروساندیسنوش
الیحهای تدوین فکر در اسالمی شورای مجلس
جمهور به رییس توهین آن بر اساس که هستند
قابل کننده توهین شخص و شده محسوب جرم
خواهد بود. زندانی شدن دستگیری و تعقیب و
را قانونی چنین بتوانند اینها نمی کنم فکر من
یک روز اگر در کنند. میدانید اجرا هرگز پیاده و
چاق دنده هر با که را تاکسی راننده هزار صد
بیراه و بد و می دهند فحش احمدی نژاد به کردن
سر بر بالیی چه کنند زندانی و دستگیر می گویند

می آید؟ مردم ذهاب و ایاب

ایران از سکسی تبلیغات
پست یا ایمیل، آدرس  چطوری  نمیدانم
کردهاندچونجدیدا ایران پیدا در الکترونیکی،مرا
من کامپیوتر ایمیل هایتبلیغاتیبه دسته دسته

است. شده سرازیر
اینقرصهای قبلایمیلیآمددرباره چندروز
و هستند مردان جنسی قوه محرک که جدید
مینمایند! کمک تناسلی آلت طول افزایش به
آنچنان کشوری سوی از ایمیلی چنین دریافت
و جالب بود برایم هم اسالمی و محدود و مقید

شود. بلند کلهام از دود شد باعث هم
جالببودکهفرستندهایمیل،شخصیمونث
دو مقنعه و روسری و چارقد با هم احتماال بود.
طبقه راهبه ای! ایمیلمفصلیهم بود.پراز عکس

تفصیالت! و
دوست که  زدم  ایمیل جواب در  برایش 
و مسایل خودتان و مشکالت همه حاال عزیز،
مشکل مانده و فقط حل کردهاید را مملکت تان
ایمیلها مدتی این دیگر از سایز؟ مطمئنهستم

آمد. نخواهد برایم

قندهار بزرگ در فرار
«القاعده»  زندانیان از ۵۰۰ نفر که شد اعالم
حبس شهر قندهار در زندانی که در طالبان و
یک ایجاد با فرار گردیدهاند. آنها به موفق بودند
حدود۳۰۰ متر بین  یعنی فوت هزار طول به تونل
شبانه آنجا توانستند نزدیک خانهای در و زندان

نمایند. فرار
پنج زیرزمینی حدود مخفی این تونل ایجاد

بود. کشیده طول ماه
بسیار طالبانی و «القاعده»ای زندانیان فرار
معروف سینمایی فیلم در زندانیان فرار شبیه
نیست  بعید Shawshank Redemtion میباشد.
جایی در فیلم را این زندانیان فراری این رهبر که
قابلتوجهطالبانو «القاعده» کرده است. تماشا
کهمخالفترویجانواع هنر ازجملهسینماهستند
از میبینید که میدانند. حرام را دیدن فیلم و
را چیزها خیلی میتوان غربی فیلم های دیدن

هستند. حالل هم خیلی آموخت و

عمیق افکار
میگویندحضرتنوحازهرموجودومخلوقی
از خود کشتی با و آنها را برداشت را جفت یک
به جایاینکه اگر میدانید سهمگیننجات داد.
سوارکشتیخودشکرده بودیک را یکزنو مرد

میشد؟ چطور بود کرده سوار را زن دو و مرد
دو امروز همه مردان ما زدید. حدس درست

داشتیم! زن تا

دیکتاتورها بر لعنت
ـ یک آمریکایی دل درد ـ

توتالیترهای و دیکتاتورها این سر بر خاک
هم دیکتاتور شمالی! آفریقای  و خاورمیانه
دیکتاتورهایقدیم. آخر کسی کهنمیتواندجلوی
می توان را بگیرد را مردمش شورش و شلوغی
دیکتاتورها این دست از من داد؟ نام دیکتاتور
اینها هر وقت ناراحت هستم. عصبانی و خیلی
بیایند بهخیابانها آزادانه اجازهمیدهندکهمردم
به جان نیروهای و بعد هم جمع شوند دور و
دولتیبیفتندقیمتبنزینمندرآمریکابالفاصله

میرود. باالتر
حاال این دیکتاتورهایبی بخارراولش کن، این
مردمچهمرگشونه؟فقط بهفکرخودشانهستند
واصالبهمن بدبختتویآمریکافکر نمیکنندکه
یک برای دولتشان رضایت آنها از عدم برای باید
حاال به نصف چک حقوقم را بدهم. بنزین باک
روزنامه کتاب و درککهشما اینترنتآزاد ندارید.
جراتنوشتن وحرف بخوانید. باید سانسور شده
موسیقی و رقص و سینما و فیلم ندارید. زدن

ندارید؟ و آینده که کار ندارید به منچه آقا ندارید.
باران ابر و بدون شما ماهوارههای چه که من به
و زنان که چه به من برفک است. از پر همیشه
دخترانشماوسطچلهتابستانبایدلباسوچادر
یک مثل و بریزند و عرق بپوشند سیاه و کلفت
گونیبرنجدر مالءعامظاهرشوند؟آقا ولمونکن
توی نیا و و بچهات زن خانهات پیش توی برو و
تحریمت مجبورم که وگرنه نده خیابانها. ادامه
دوچرخه فقط ماشینم فروختن از بعد و کنم
گران قیمت به نفت فروختن داغ تا بشوم سوار

دلت بماند. به

حالل اینترنت
که از کرد اعالم ارتباطات، وزیر تقیپور رضا
اولشهریورماهسالجاریاینترنتملیجایگزین
ایشان نیست بهتر آیا می شود. جهانی اینترنت
ارتباطات وزیر جای به ارتباطات ضد وزیر را
آیا است؟ صیغهای ملی چه اینترنت بخوانیم؟
راستی دارد؟  دبلیو  دبلیو یک  تا  جای سه به
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

ورن نویسنده خیالپرداز  از ژول رمانی ۱ ـ
فرانسه.

ـ بندریاست  صحبتاز چندفرمانرواست ۲ـ 
میشود ـ و در نانوایی هم پیدا فارس در خلیج

مگس. آوای ـ همراهی حرف
مرغ  ـ انار شهر ـ بزرگی و سروری ـ  ۳

لندن. جک ـ رمانی از خبرچین ـ ۱
سه  با خورشیدی منظومه سیارات از ۲ ـ
نیروی سرباز ـ چهارم خشکی یک و آب چهارم

ـ ترساندن. دریایی
و پیکارـ   جنگ ـ پوست و چروک ۳ - چین

ذرت. خودمانی نام
ماده. سگ ـ پدر ـ سخاوتمند و کریم ـ ۴

روکش دندانها ـ  ـ و جریمه غرامت ۵ ـ 
دور. به اشاره

ارتباطی  وسایل از افسوسـ  و درد کلمه ۶ـ 
سزاوارتر. ـ

ـ  دوم دست کاالی خریدار ـ فروشنده و ۷
عقل پا ـ ساق خصوص به رگها بیماری تورم

دانش. و
طال ـ  سکه نوعی است ـ پولی واحد ـ ۸

فرمانروا.
ـ پایتخت کشوریآمریکاییـ   ـ تیریقهنشین  ۹

میکردند. مصرف سابقا که مکیف مادهای
پایان  زنـ به وشوهر نسبتزنبهشوهر ۱۰ـ 

دل آزار کهنه. آخر چیزیـ  و
سخنرانـ   و هستیبخشـ  واعظ ۱۱ـ  مایع

شدن. نزدیک یکدیگر به
عشق  آن را کاشفالکلـ چراغ آسمانـ ۱۲ـ 

فرهاد شد! نصیب شهرتش کند اما
ـ همنام و  از عالم روحانی ۱۳ـ  پیروی کننده

است. مثبت پاسخ کنید وارونه ـ اسم هم
و  تند  دانه های با گیاهی  ـ ـ گوشهها  ۱۴

کردن. پیروی ـ غذا چاشنی و اشتهاآور
گفته  کشوریآفریقاییکه روزگاریرودزیا ۱۵ـ 

اروپایی. لقبی ـ میشود

سعادت.
جاهل  آهو ـ ـ گنجشک درخت زبان ۴ ـ

یتیم. امور عهدهدار ـ ندارد! که میکند اعتراف
منجمباشی. دستافزار ـ روشنایی ها ـ ۵

سرباز. دسته یک ـ داماد تازه ـ ۶
پروفسور  ـ دادن فرا گوش ـ گذشته سال ۷ـ 

همینطوریهم نیکوست! حیواناتـ 
همان  ـ و رو زیر و ـ برگشته تجارت ۸ ـ

است. فالنی
تن آسایی  ارگـ  زلزلهزده شهر ملک رازیـ  ۹ـ 

پیر. خدمتکار پدر بزرگ و ـ آسودگی و
شانس.  و بخت ـ پنجگانه حواس از ۱۰ـ 

از  دعا ـ شاهتره دارویی گیاه دیگر نام ۱۱ ـ
زاری. و تضرع روی

التهاب و  نوعی ـ خاندان ـ قلعه ۱۲ ـ دیوار
حرف فاصله انداز. ـ دلشوره

و  مشقت  و رنج  ـ رو ترش  ـ داناتر  ـ   ۱۳
مصیبت.

پل  ـ تازه  و  تر ـ  منفی  نت  ـ آش  ـ  ۱۴

پیروزی.
رنوار  اوگوست از معروفی نقاشی تابلوی ۱۵ـ 

نقاشامپرسیونیستفرانسه.
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ارفا ایی

نسدایس ا

اینترنت منظورشان (البته ملی اینترنت چنین
خصوصیات چه است) حالل اینترنت یا اسالمی

دارد؟ مشخصاتی و
را زیر حدسهای میتوان سادگی به

برشمارد:
*تعدادسایت هاییرا که می تواندیداحتماال 
اختراع اول سال در که است سایتهایی اندازه به

داشت! در دنیا وجود اینترنت
اینترنت فعلی  سرعت از بیشتر * سرعت آن
حتی برای کاربران خواهد بود که ایران جهانی در
سایتهای در مرتب اتصال سرعت از بردن لذت

بزنند! پرسه دولتی و مذهبی
* تمامایناینترنتملی رامیتواندرعرضدو 

کرد! Surf اصطالح به یا دید ساعت سه
 Home) کننده شروع اصلی صفحه جای * به
«یا  صفحه ملی با Page) نظیر Yahoo اینترنت

میگردد! آغاز هوالحق»
 Chat برنامههای ملی دارای اینترنت این *
تمام در که  تفاوت این با می باشد نیز  کردن
اطالعات سازمان مامور  یک  چت اتاقهای
را شما کردن چت و دارد حضور هم اسالمی

گوشمیکند!
بود.  خواهد هم ایمیل دارای ملی * اینترنت
این جهانی اینترنت با ملی اینترنت ایمیل تفاوت
دست به باز شده شما تمام نامههای که است
 Unread ایمیل هیچ گاه شما و می رسد شما

نخواهیدداشت.
در  را کلمه «سبز» اینترنت اتوماتیک * این
تمام سایتهایبازدید شدهحذفمیکند. حتی
اگردرحالدیدنیکسایتمرتبطبهامورباغبانی

باشید! و سبزی کاری کشاورزی و
* خدماتمشتریانایناینترنتملیبی سابقه 
وجالباست. اگرمشکلیداشتیدو بهمسئولین
تلفن زدیدکه اینترنتمندرستکار نمیکند چند
دقیقه چند عرض در حزباللهی ریشوی برادر
از این بعد می شوند و شما ظاهر جلوی خانه
جرم به را شما زدند کتک دست یک را شما که
براندازیوتوطئهوجاسوساینترنتجهانیبودن
به عنوان هم را شما کامپیوتر و دستگیر می کنند
بهترین با کمک بتوانید اگر خواهند برد. مدرک
زندان دربیایید از بازی پارتی و رشوه و با وکیلها
حسرت و دید نخواهید را خود کامپیوتر دیگر
هم و جهانی هم اینترنتها، دوی هر از استفاده

ماند! دلتان خواهد مدتی به تا ملی،

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

معاون از مشایی را جمهور بود؟ ریيس عادی» و
و داد او به حساستری پست ولی برداشت اولی
دوتایی و ریيس جمهوری»کرد «ریيسدفتر را او
جهان(!) برای ولی امر مسلمين است سال دو
آقای زعم به هم اين آيا میفرستند! «شيشکی»
آن از دشمنان که عادی» است «امری خامنهای
کشوری، کدام در ساختهاند؟ تبليغاتی خوراک
امر کند قضایی دستگاه به می تواند شاه رهبر يا
دولتی مقام يک پرونده فساد مالی پيگيری از که
اينهم آيا خودداریکنند؟ رحيمی) (محمدرضا
تصويب آيا عدم است؟ سادهای معمولی و امر
از  بعد ماه پنج يعنی ۱۳۹۰ تاکنون، سال بودجه
عادی است يکامر موعد قانونیتصويببودجه،
میکنند؟ استفاده آن سوء از دشمنان هم باز و
میفهمد هرکسی از بهتر خودش خامنهای آقای
با نيست. او معمولی و ساده وجه هيچ اين ها به
آورد کار سر بر را دولتی خونريزی، و دروغ و تقلب
کهفقطدر هميندوسال،چندينبار باعثشده
خالف بر و شود کارزار وارد رهبری مقام تا است
تصميمات به بنایورود شنبهاش«که سخنروز
بشود درشتی و ريز مسائل وارد ندارم» را دولت
ايشان نامی ندارد. «افتضاح حکومتی» جز که
يک که مگر اين نمیکنم؛ « دخالت میگويد:
خود بگيرد!» قرار غفلت مورد بزرگی مصلحت
و تقلب زور کند در دولتی که با ايشان حساب
بزرگ» «مصلحت همه اين چرا آورده، کار سر بر
هرکجای که میگيرد گرفته و قرار غفلت مورد
عظمای بينی مقام را میبينيم، نوک دولت اين
شده است؟ وارد آن در نمايندگانش واليت يا
رهبری بر که پردهپوشی کودکانهای است اين چه
عملکرددولتوحکومتنامشروعخودمیکشد؟
خودساخته دولتی اسير اکنون خامنهای آيتاهللا
بلکه و «غفلت بزرگ» يک چند روز هر که است
اين البته تمام میآورد و به بار رسوايی بزرگ يک
رهبری معظم مقام شخص کارنامه در غفلتها
و منصوب دولت دولت، اين زيرا میشوند. ثبت

است. ايشان با همسو و محبوب

برشمردهشدمعدودیاز کهفهرستوار اين ها
نشانه هایسقوط سيستمی استکه موريانهفساد
است. پوک کرده پوسيده و از درون آن را تباهی و
آغاز ريزشش واقع در و می ريزد فرو دارد ديوار اين
و نشستهايم حادثه اين «بطن» در ما اما شده،
حتی گاهی میبينيم که جزیياتی دقت و با را آن

میبرد. سر هم را حوصلهمان
آننردبام«قدرتفردی»واليتفقيهبدجوری
آنآقايیکه با و بلکهشکستهشده ترک برداشتهو
فريادیهولناکدر با بود بلندايشنشسته بر غرور
دلنشين حالسقوطبهپايين است.ما اينصحنه 
«اسلوموشن حالت با را دينی ديکتاتوری سقوط
اين ديدن شايد میبينيم. داريم دور آهسته» /
نعمت و موهبت يک ما برای جزیياتش، همه با

باشد. بزرگ
اين صحنه اين گونه شايد کسی میداند؟ چه
و ما نسل ذهن در دههها تا تاريخی، و بزرگ
در و شود ايرانيان ثبت و بعدی بعد نسل های
ديگر شود باعث اين  شايد بماند.  خاطرمان
نردبام باالی به «تنهايی» به نکند جرأت کسی
بر ديگران حکمرانی ملت برود و بر يک حکومت
به نام و خواه امام»، و «فقيه به نام کند؛ خواه

و شاه»! «خان
آننيم به ميلدارم دستمنباشد، اگر اما و
تاريخ نوشته در حتمی سقوط اين که از خطی
ضربه «آخرين بنويسم: و بيفزايم چيزی میشود
ايران مردم توسط ايران در ديکتاتوری سقوط به
زدهشد!»انصافنيستاگرمردمايراناينافتخار
تابوت را بر ميخ» «آخرين که نداشته باشند را
مجسمه اين که است حيف بزنند. ديکتاتوری
برای نظرم به بريزد. فرو خودبخود زده موريانه
شراکت بزرگ، برای اتفاق در اين شدن سهيم
هر ديکتاتوری، تابوت بر ميخها آن کوفتن در
کاری کو؟» و «سهم من بايد بگوييم از ما کدام
هرچند آنمجسمه موريانه زدهخودبخود بکنيم.
تلخ روی کابوسهای هر به ريخت و خواهد فرو
اکنون شد، «حقير» خود دست به که «آقا» آن
را آخرش تعبير شدن است، ولی ميخ حال در

کوفت. خواهند مردم
وبالگ نویسنده از برگرفته

۱۱ صفحه از بقیه

ميخی... آن و رهبری کابوس

یک  که رویارویی نشان داد وقایع۱۹ فروردین
و سنگین سالح مسلح به کارآزموده و نیروی
تحتفرماندهیباالترینمقام زرهی ارتشعراق،
حضور مواهب برخوردار از کشور، و این نظامی
نیروی این با نزدیکی، همان در آمریکا دفاع وزیر
محکومیت و شکستمفتضحانه بجز بیسالح،
بینالمللی وننگ «جنایت جنگی» چیزینصیب

نکرد. نوریمالکی
تصمیمرهبریمجاهدینوسرنوشتآنهاهر
بسیاری نظرات نقطه با شک بدون باشد که چه
کار بزنگاه ها پایان این از یک هر که در کسانی از

است. متفاوت داده اند، نوید را مجاهدین
هستند عمدتا مغرضانه نظرات که نقطه این
که دور می افتند  به از واقعیت ها بقدری گاها
چیزی مجاهدین از هرگز نه آن صاحبان گویی
وقتی مثال  من باب از آخوندها. نه و فهمیده
پاریسمطرح میکند که:«مجاهدین... کسیدر
به آمریکا متحده ایاالت که باشند نداشته توقع
صورت  به مجاهد هزار چهار ۵۰۰ تا سه هزار و
مثال و بروند آنجا بدهد دسته جمعی ویزای ورود
بیاورند... به وجود آنجا هم اشرف پایگاه یک

است. فردی امر یک پناهندگی
بهصورت اینافرادمجاهدینمیتوانند بر بنا
فردیازکشورهاییکهمهاجروپناهندهمی پذیرند
تقاضایانتقالبهکشوریدیگرکنند.»بهوضوح
از میتوانند در صورتی که فقط میگوید آنها به
اشرفبهخارجبیایند که ازچهارچوبتشکیالتی
به و اشرفبودهانددستبردارند در بهصورتیکه
عادی پناهجوی یک قاموس در و فردی صورت
تقاضایانتقالکنند،تاشایدمگربهصدقه،کارت
که تو گویی دست آورند. نانی به و لقمه اقامتی

قربانیان گرسنگی اردوگاههای آفریقا مشتی از با
سیاسی برجسته ای مبارزان نه میزند و حرف
دیکتاتوری  دو با مبارزه ۴۰ سال سابقه بعضا که
بخش و میکنند حمل  خود  کولهبار  در را
برجسته ترین کردههای تحصیل آنها از زیادی
و هستند آمریکا، اروپا و منجمله در دانشگاهها،
ملیت این کشورها یا و اقامت پیش دهها سال از

داشتهاند. را
قبیل این که نیست انتظار از دور البته و
در که چرا شوند ارزیابی  مغرضانه  اظهارات
است دیگری اظهارات با همزمانی و هماهنگی
فرمانده جانشین توسط و تهران در بار این که
میگوید: وی میشود. بیان پاسداران سپاه کل
ایجاد و فعالیت،حضور اجازه «اینگروهکنباید
منحل خواهان ما باشد... داشته تشکیالت
شدن کاملاینتشکیالتهستیم ... خلعسالح
آن، از بلکهمهمتر نظامیموضوعمهمینیست،
از باید که است گروهک این سیاسی موجودیت

برود.» بین
پاریسی مدعی آن از بهتر رژیم  فرمانده این
تعیین نیرویی به را مجاهدین آنچه که میداند
نه است و اشرف می کند نه خاک کننده تبدیل
نه بیپولی، و یا پول  تعداد سالحهایشان؛ نه
آن رییسکشور. کارآییمجاهدین حمایتاینیا
تشکیالت و  انضباط به وفاداریشان از  ناشی
رهبری با رابطه افراد از این خود که است منظم
خطوط در حاصل میشود. انسجام سازمان این
تشکیالتیوپایفشاری در تحققاهدافنیزعامل
است. این سازمان موثر در استمرار دیگری مهم
کجا هر به خود با را ویژگیها این آنها
که نیست بیدلیل  میکنند. بروند حمل که
بازاری دگمهچی، محسن سیاسی، زندانی
شده ضبط پیام آخرین در مجاهدین، هوادار
صبا و میکند توصیه را «ایستادگی» خود

اشرف، در افتاده خاک به مجاهد هفتبرادران،
زبان بر را کلمات همین لحظات آخرین در نیز

میآورد.
باور گواه به نیز هست که دلیل همین به
آخوندها چشم از را خواب تنها نه آن ها عمومی
از بخشهایی جدی نگرانی مایه بلکه ربودهاند،
حاکمیتهای غربینیزگردیدهاند؛آن بخشهایی
روا ایران مردم حق در را آزادی وجه هیچ به که
تمام وجودمانعسقوط نمیدارند وتا اینلحظهبا

شدهاند. ایران در حاکمیت تغییر و رژیم
در هرچه که بابت این از نگرانند آنها،
قدم که این محض به میریسند، آلترناتیوسازی
این و میشود، پنبه میگذارد جامعه صحنه به
به هنوز خرداد۸۸، بده» پس مرا «رای شعار که
اسفند۸۹ نرسیده،بهشعار«مرگبردیکتاتور»و 
عکسهای ولی سوزاندن و خامنهای» «مرگ بر
به خوبیمی دانندکه فقیهمنجرمی شود. [آنها]
ازسی سال آن [سازمانی] که این مانعو باید ریشه

را خشکاند. میدهد را این شعار پیش
همین که حالی در و احوال، این ذکر با حال
پناهنده جوان دختر آن تقاضای به حاکمیتها
بیماریسرطان، بستر در و اشرف، در که آلمان،
آلمانجهتمعالجه بازگشتبه مصرانهخواستار
و رباید، در او را پاسخ ندادند تا مرگ آنقدر بود،
سال ها این در طول درخواست های مشابه همه
و هزار سه که انتظار این یافت، مشابه پاسخی
خود  خاک خاطر در طیب به آنان را از ۴۰۰ تن

بیشنیست. بپذیرندخیالی خام
از پیش که نیست این بایستهتر آیا پس
ماندن علت در  پاسخی یافتن برای  کنکاش
دهیم این سئوال پاسخ در عراق، به مجاهدین
به میتوانند اشرف از بهتر کجا در آنها که
مسئولیتخویشدرراستایسرنگونیدیکتاتوری

حاکمقیامکنند؟

۱۵ صفحه از بقیه
اشرف... در مجاهدین چرا

خویش، کردار گفتار و با یا دههها، سالها، اگر
برقراری در سرکوب «مخالفان»، آنها یاور و یار

باشیم. بوده و... تبعیض
آن«کسان» که اینان امروز دیگر بود بایدشاد
بازیبا سرنوشت اما استقبالکرد. نیستند، باید
نیست «گناهی» آن انسانها جان با و ملت یک
خمس و پرداخت یا سر، بر توبه آب ریختن که با
گردد. پاک به «مکه»، یکسره سفری یا ذکات،
و ملت به پاسخ بدون فردی، مسئولیت بدون
جنایتی خواهد و به هر کار دست کس تاریخ، هر
و اخالق قوی معیارهای بدون سیاست، زد.
سیاستمدار و جنایت، تبدیلبه راحتی به اتیک،
به تبدیل خالی از اتیک به راحتی و بی اخالق
جنایتکارخواهدشد.بهعالوه،نقداندیشهمطلق
اندیشه، پهنه ندارد. مماشات برای و جایی است

نیازمند سازش باشد. سیاست نیست که
روز» «اخبار اینترنتی پایگاه از برگرفته
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حکومت... کدیور، محسن

«ایرانیان»
پرخوانندهترین

وسیله موثرترین و
هر و است تبلیغاتی
جمعه روزهای هفته

میشود منتشر


