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و  خرید  برای  مشاوره  نوع  بهترین  ارایه  من  افتخار 
فروش امالک به شما هموطن فارسی زبان عزیز است.

بهرام غفاری
امالک فروش و خرید مشاور

برای دریافت بهترین پیشنهادها و داشنت بهترین سرویس جهت خرید و فروش خانه با بهرام متاس بگیرید

لیبی انقالب ادبیات
رسید لیبی بهار عرب به دامینوی

۱
ناراضیهای و شورشیان که آمده خبرها در
هر رسیدهاند و طرابلس حوالی به مخالف قذافی
به دست را شهر این کنترل است لحظه ممکن
بگیرند.ازقذافیهنوزخبرینیست.احتماالدارد
که صدام میگردد سوراخهایی آن از دنبال یکی

آن بیرون کشیدند. را از حسین
فقطخداکندریشتراششارژشدهیادشنرود
خیابان خوابها شبیه قیافهای و پشم و ریش با و
جلویدوربینهایخبریدنیاقرارنگیرد.شنیدهام

میدهد! به ظاهرش اهمیت خیلی قذافی

۲

معمر پسرهای از تا دو که آمده خبرها در
که قذافی پسرهای گرفتهاند. یکی از را قذافی
شورشیان گروه رهبر  به است  سعدی نامش
من خدا به گفت: بودند ریخته خانه اش به که

بیتقصیرم.
کار از دست میگویم پدرم به است سالها
بردارد دنیا خطرناک منطقه این در کشور رهبری
در دوبی بفروشی و بساز کار به هم با مثل بقیه و
پول هم و کمخطر تر است که هم شویم مشغول

نکرد. قبول او ولی است تویش بیشتری

۳
گروههایشورشیلیبیکهبیشترآنهاجوانان
توانستند ساعت حدود شش عرض در هستند
و مرکز شهر طرابلس به حومه شهر را از خود
شهدا نامگذاری میدان است قرار سبز که میدان
نداشتند روزه اینها اگر میدانید برسانند. شود
ساعته چند نمی افتاد رمضان ماه توی انقالب و
برای است خوبی سئوال میرسیدند؟ آنجا به
دانشجویانعقیدتیوبچهمثبتهایحوزهعلمیه

میدانند! ریاضی که قم

۴
که بسیاری نمیدانند انقالب مصر همانند
چه قذافی معمر دیکتاتوری حکومت جایگزین
خواهد شد؟رفقای کمونیست میگویند: جنبش
مسلمان دارد. رفقای دست این کار در کارگری
خیابانها میآیند به افطار از چون بعد میگویند:
اسالمی انقالب  احتماال  میگویند اکبر اهللا و

خواهد بود.
باراک دم می گویند: دیگر رفقای از دسته یک
حذف را دیکتاتورها این یکی یکی که گرم اوباما

میکند.
مننمیدانمکدامشاندرستمیگویند.برای
مناینمهماستکه قیافه جراحیپالستیکشده
دلقک وارش را لباس های آن با را قذافی این یارو

تلویزیوننبینم! اخبار در دیگر

۵
دیگر ما برود قذافی اگر که میگویند بسیاری
آنها بخندیم. او به که داشت نخواهیم دلقکی

که قذافی دلقکبازیهای برای دلشان میگویند
۴۲ سال باعثخندهوتفریحمردمجهانشده بود 
همیشه یادشانرفته که اینها تنگخواهد شد.
در اینمنطقهکسانیخواهندبودکهباعثتفریح و
فکرمیکنندکه اینها بشوند.چرا مزاحمردمدنیا

نیست؟! خنده دار قذافی اندازه به احمدینژاد

۶
دنیا دیکتاتورهای سایر مثل قذافی میگویند
جستجوی در لحظات حکومت خود آخرین در
پناهندگیدهد. دولتهای او به کشوریاست که
رد او را پناهندگی درخواست و سوییس سوئد
میدهند پناه پولشرا که سوییسگفته کردهاند.

را نه! ولی خودش
کشوردوستضد آمریکاییدیگر یعنیونزوئال
به معمر قذافیجوابمنفیداده است. هوگو هم
مهمانداری حوصله خانمش که گفته چاوز

ندارد.
کرهشمالینیزجوابمنفیدادهچونکیمایل
که ندارند شب نان خودشان که آورده بهانه
می خورند و میکشند را همدیگر دارند و بخورند
(قذافی همراهان گروه با هم آن مهمان یک و
دور دنیا  ۳۰۰ نفری به گروه و بزرگ چادرهای با
یک فاجعه شمالی برای کره مسافرت می کند)

میشود. شمارده ملی
االسد قذافی بشار معمر شماره یک دوست
پیغام به قذافی او است. منفی داده جواب هم

هستیم! مهمان هم خودمان ما فرستاده:
و مشابه فرستاده پاسخی ایران هم دولت
خودتان داریم و جا نفر یک فقط برای گفته:
را یک کدام که برسید توافق به االسد با بشار

دهیم؟ پناه
۷

را ترک لیبی هرگز کرد که اعالم قذافی معمر
نخواهدکردحتیاگرهمهشعبانبیمخهایلیبی

گارانتی کنند. را برگشت او

۸
کرد اعالم قذافی  معمر قبل دقیقه  چند 
همه مجبور شود شد و اگر تسلیم نخواهد که

و فقط کند معدوم و تانک توپ با را مردم لیبی
آنها بر بتواند او که بمانند  باقی خانوادهاش
خواهد مبارزه قطره آخر خون تا کند حکومت

کرد.
۹

بسیاریمی گویندمعمرقذافیبهصورتجدی
محقق مصرف مواد مخدر است. چندین کار در
قذافی معمر که میگویند تلویزیونی گزارشگر و

میبرد. بسر کامل نشئگی حالت در همیشه
نزدن پلک و و دستها لبها ندادن تکان
جویدن و خوردن و احمدینژادی حرفهای و
اثبات دلیل کردن  صحبت  هنگام  کلمات

باشد. می تواند گروه این حرفهای
تونس به اینک که قذافی نزدیکان از یکی
بخیه اهل قذافی که این تایید در شده پناهنده
گفت: به قذافی ارتش یک ژنرال گفت: است
قذافی و رسیدهاند  قصر درهای به شورشیها 
بزرگتر هرچه پارتی تو! بیایند بگو داد: جواب

بهتر است!
 ۱۰

که رفقا از یکی قیافه دارم دوست خیلی
کثافتکاریهای به بهانه و است عرب ضد بسیار
محور و پیشه را عرب ها از تنفر جمهوری اسالمی
سقوط از بعد را کرده، خود سیاسی فعالیتهای

ببینم. قذافی، معمر عرب، سومیندیکتاتور
ما از بسیار عربها این گفتم: او به شب یک
مرا و خندید او هستند. ناسیونالیستتر ایرانی ها

کرد. مسخره
پشتکار پایداری و خبر دوست دارم خیلی
را خود  دیکتاتور رهبران که عرب این جوانان
به  ۱۸ روزه) مبارک حسنی مورد (در ماهه چند
بخوانم او را برای تاریخ فرستادند آشغال سطل
تالش ایرانیان  سال ۳۰ با را عربها کار نتیجه و
ضد یارو این برای و کنم مقایسه زمینه همین در

عرببیالخبفرستم.
بکنماماچون آدم را خیلی دوستدارماینکار
خجالتی) کمی یکی (و هستم مودبی و کالس با
را نخواهم کردوبهیکشیشکی هیچوقتاینکار

اکتفامیکنم.

کودکان جنسی جدایی
مدارس در

به را باید نامش پرورش که آموزش و وزارت
بخشنامهای اعالم طی داد تغییر آمرزش پرورش
دختران ساله از پنج و چهار پسر بچههای که کرد
شوند باید جدا آن ها سال و سن دانشآموز هم
ننشینند! هم کنار در مختلط کالس های در و
هیچحکومتی ایندر از انحرافجنسیبدتر شما
به ساله چهار بچه دیدهاید؟ دنیا جای هیچ در
پیش چندین سال دارد؟ ربطی چه  جنسیت
آخوندها کار و شما میگفتم این مالها به وقتی
و یواش یواش می کنند و آرام آرام را خودشان
خودشان را وسطایی قرون عقاید خوش خوش
که گفتم نکردید. قبول میکنند قالب مردم به
و میکنند، خندیدید زنانه و مردانه دانشگاهها را

میشود؟ مگر گفتید:
میکنند، و زنانه مردانه بانکها را که گفتم
را تاکسیها میکنند، زنانه و مردانه را نانواییها
مردانهو زنانهمیکنند. شماهمبازفقط خندیدید

بابا! برو میشود؟ مگر گفتید: و
زنحاملهایبه که روزیرا کنید حاالمجسم
دوقلو زن که میکند دکتر اعالم میرود و دکتر
که میدهد اسالمی دستور دولت است و حامله
را جنین دو این و کند سزارین عمل فورا دکتر

کنند! جدا هم از بالفاصله
حدود مگر میشود؟ و بگویید: بخندید حاال

خواهم خندید! شما به من سال دیگر ده

و ماهواره جمعآوری
مردم؟ همکاری

سخنگوینیرویانتظامیتهرانبزرگگفت:
آنها توقیف و ماهوارهها جمعآوری برای مردم
آنها از بسیاری همکاری داشتهاند! و ما با بسیار
نشان بهما داوطلبانهمحلمخفی ماهواره خودرا
برنامههای (یعنی کردهاند! تشکر ما از و داده
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نداره! حس زیاد کن، اون یکی ماچ خامنه ای: این دستمو آیتاهللا

 بقیه در صفحه ۳۷   
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اوگفتبرادران بدشدهاند؟) لوسآنجلسیاینقدر
با داشتهاند همکاری ما با که بسیجی خواهران و
آمدم لرزان لرزان، ترسان، ترانه «ترسان خواندن
گلها مثل دیدی، مرا پنجره از خونهتون، در
مشغولند ماهوارهها جمعآوری کار به خندیدی»

میشوند! روبرو گلها مثل مردم لبخند با و
مخصوص خبرنگار با که تماسی ضمن
اوجویایقضایاشدیم ایرانداشتیماز خودماندر
تایید سخنگو را سخنان این خواستیم صحت و
مردم از که بسیاری این جواب گفت: در او کند.
پلیس نیروهای به را خود ماهوارههای داوطلبانه
دور نیست. حقیقت زیاد از بسیج میدهند و
اینقدر لوسآنجلسی برنامههای یعنی پرسیدیم:
نیست اینطور اصال نه. داد: جواب او شده؟ بد
اهالیخانه به نیرویانتظامیکلکمیزندو بلکه
برایشان آن ها بدهند ماهوارهشان را اگر میگوید
و نصبخواهند کرد فردا ماهوارهای خواهند آورد
گرفت و خواهد هم را آمریکا «پلی بوی» که کانال

میکنند! قبول هم ساده مردم
چیزی یک آقا، کرد: اضافه ما خبرنگار
تقیه اینجا ولی میشنوی. چیزی یک میگم،

کوالک کرده!

صادرات بنزین؟ واردات یا
کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی،
انرژی مسایل بررسی برای است کمیسیونی که
شعارهای کمیسیونی که آن کشور (نه سوخت و
انرژی ایجاد بین نمایندگان در و اسالمی میدهد
وزارت نفت دستور واردات اعالم کرد که میکند)
صادر  را کشور بنزین به داخل لیتر ۱۴ میلیون

است. کرده
طرف از که تحریمهایی با نیست معلوم البته
وجود دارد  ایران علیه دنیا ۷۵ درصد کشورهای
بار چند باید کشتی ها و شود وارد باید کجا از
ایران قاچاقی وارد را بنزین این تا دور بزنند را دنیا
این  خود بنزینرا کنند؟(احتماال۱۴ میلیونلیتر

ایران برسند!) به تا سوزاند کشتیها خواهند
پینوکیو محمود را او که احمدینژاد محمود
نه که کرد ادعا دو سال پیش  میخوانند هم
بلکه شده مصرف داخل کشور تامین بنزین تنها
هم بنزین میتوانیم رسیدهایم و خودکفایی به

کنیم! صادر
نامیدن که یا این خارج نیست حال دو از
محمود پینوکیواز سوی مردم کار درستیبوده ویا
یواشکی اینکهیکی دارد بنزین هایتولید داخل را

نمیآورد. در را صدایش و میفروشد
این یک جای کنیم نگاه به قضیه هرجور

دارد! سوراخ قضیه

تبریک و تسلیت
بدینوسیله سقوطحکومتهای دیکتاتوری
رسیدنطلیعه فرا کشورهایعربیو و خاورمیانه
بههمهآزادی خواهانتبریکعرض «بهارعربی»را
ضد نژادپرستان به را خود تسلیت مراتب و کرده

هموطن تقدیم میداریم. عرب
خانواده و فردوسی ابوالقاسم حکیم

جنسی تحلیلهای
تاسف اظهار با امروز» «عصر اینترنتی سایت
تفسیرهای و تحلیلها در نگاهجنسی» «غلبه از
این از یکی در نوشت: ایران محافظهکاران
تونل و مردانگی» «نماد میالد برج تحلیلها

است. شده معرفی زنانگی» «نماد توحید
سکسی و جنسی تحلیلهای سایت این
و دوآتشه مذهبی های و محافظهکاران
و شرمآور مذهب را به حزباللهیهای متظاهر

توصیفکرد. تاسف بار
با مقالهای در نیوز» «رجا سایت قبل چندی
حجاب» مقوله و جنسی جهان «زیست عنوان
و کردستان و تونل مردانگی به نماد را میالد برج

است. کرده معرفی زنانگی نماد را توحید
که قبلی سکشوال یادداشت های از برخی
مذهبی بحث جنجال بوده، بحث مورد ایران در
زن یک به و تشبیه گلر توسط توپ خوردن گل
آرم و لوگو می گیرد و قرار تهاجم جنسی مورد که
باسن با زن شبیه یک که «تهران امروز» روزنامه

می گیرد. بر در را است بزرگ و قلمبه
تئوریسینهایحکومتاسالمی ایران از یکی
امروز» سایت «عصر تنقید تحلیل و رد ضمن
هم از توحید را تونل میالد و برج که وقتی گفت:

بایدتخیالتجنسی بهمغز جدا نگهداشتهایمچرا
کند؟ کسیخطور

درجمعبایدبههموطنانایرانیتوصیهکردکه
ایتالیایی  دالری بستنی۲۸ یک زدن لیس بجای
اتومبیلسکشوال یا عبور با باالیبرجمیالد و در
«تهران  تونلتوحیدوخواندننشریه پژوی۲۰۶ از
آنلوگویسکسیباسنقلمبهیکزنو امروز»با
روسپیگری نماد که اوپن آشپزخانه در پز و پخت
زدن گل تماشای و میرود بشمار مدرن معماری
بازیکنانمنچستریونایتدبهدروازهسکسیحریف
انداختنتوپ سیاهشمارههشت بهسوراخمیز و
برداشته کثیفجنسیخود افکار بیلیارددستاز
«پلی بوی» و اروپایی اونجوری کانالهای فقط و
اخالقشان تا کنند تماشا اینترنت و ماهواره از را

فاسدنشود!

مادرم خودش بانک
است! مرکزی

که این بر تاکید و دارایی با اقتصادی امور وزیر
مربوط آمار مرجعرسمیاعالم بانکمرکزی تنها
سوی تورم اعالم شده از گفت: نرخ است تورم به
بانکمرکزی نرخ مرکز آمارمبهماست.ویگفت:
۱۶ صدم  ممیز سه امسال تیر ماه پایان در را تورم
با رقم نرخ را این آمار مرکز و اعالم کرده درصد
است.  کرده منتشر درصد ۱۹ صدم ممیز شش
نرخ میزنیم ما خودمان حدس کرد: اضافه وی
حدود یعنی باشد بین این دو حدود چیزی تورم

درصد. دهم نیم و چهار
کشورهای و آمریکا در که وقتی گفت: وی
اعالم درصد هزارم یک با را تورم نرخ غرب دیگر
بین تورم نرخ روی ما چرا  نمیدانم میکنند

نداریم؟ توافق خودمان
میکردم صحبت در ایران مادرم با که وقتی
چهار و  درصدی  سه تورم نرخهای و  جریان 
خندید گفتم، او به را درصدی شش و درصدی
است خر مال اقتصاد میگفتند که این گفت: و
حقداشتند! مادرماضافهکرد:وقتی کهدرعرض
قیمت ها ایراناز در قیمت کاالها پنجیاششماه
زر وزیرها احتماال دارند این باالتر زده، آمریکا در

زیادیمی زنند.

کار دستش در که مادرم محاسبه گفته و به
با عمال و است مختلف و اقالم اجناس خرید
نرخ تورم است درگیر ایران در تورم مساله بزرگ
و مرکزی بانک شده گزارش رقم سه جمع واقعی
چیزی یعنی میباشد. اقتصاد وزارت و آمار مرکز
مادرم برخالف  که می دانم درصد! من ۱۴ حدود
و نمیکند تقیه و نمیگوید دروغ مالها این
را حرفش است و مرکزی پا بانک یک خودش

دارم. قبول

هفته خندهدار حرفهای
عالالدینبروجردی،رییسکمیسیونامنیت
در اسالمی، شورای مجلس خارجی سیاست و
گفت: لندن  شورش های و حوادث به اشاره 
صدای آرامش آمدهاند با که مردمی را نمیتوان
برسانند حکومت گوش به را خودشان اعتراض
ماچ را همه ایرانکه مثل (درست قتلرساند! به

به خانه فرستادند) و کردند
ویگفت: رسانههایانگلیسیبیایندو بگویند
حمله برای سگهای وحشی کجا از در تهران در

شما (تکنولوژی است؟! شده استفاده مردم به
وحشی سگ بجای و است انگلستان از بهتر
استفاده مردم به حمله برای موتور سیکلت از

میکنید!)
را بشر حقوق گزارشگران ما گفت: آقا همین
را اوضاع آن ها وقتی چون نمیدهیم راه ایران به
نمی دانیم ما و کرد خواهند تحسین را ما ببینند
چند (چطوره تحسین چکار کنیم؟! این برابر در
ایران خودشان از با بدهید را زندانی سیاسی تا

بیرونبیاورند؟)

گاوها ستایش در
فهمیده گاوهای برای

«گاو» داریوش فیلم به نوشته (اخطار: این
مهرجوییربطیندارد)

*
مظلومی و محروم حیوانات واقعا گاوها
باال درخت از و نمیدوند  تند  چون هستند.
به را آنها ما و نمیکنند پرواز یا و نمی روند

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

شهریور) ۷) آگوست ۲۹ دوشنبه

چین اقتصاد بررسی
سخنران: دکتر محمد اقتداری

جلسه این مدرسه تعطیلی علت به
برگزار میشود نیبرز محل رستوران در

شهریور) ۱۴) سپتامبر ۵ دوشنبه

سقوط دولت بررسی علل
دیدگاه دو از مصدق دکتر

سخنرانان:
بهمن امیرحسینی و یونس پارسابناب دکتر
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

كين و مهر رهروان
۱۹ صفحه از ۱۷بقیه صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه

۱۸ صفحه از بقیه
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رالاسهپسهسردمت
سشناهدلسلسم وو

و سرانییرمتمی ب
ت دبدنس یاارولا

ایت تقنر هر ش
ودکو جیتروزی
ااسرک را قاریکن

ق
ر

ننبل اااا رولدن
عرزناویرمهاس

وسنایرججوراس
ننا اهکیاار
ن

س

بدتس

د

نویتکری
اللکالوک بیماو
ینوتریبدسردا
ییتکاویدار قهتو

به  فیلمی سینکیویچ و از هنریک رمانی ۱ ـ
همیننام.

داللت  دهد و پند که آن ـ این مخفف از ـ ۲
عراق. در شهری ـ  کند

زشت  ـ نظیر و شبیه نداردـ  شهر وسط ۳ـ 
ناپسند. و

گل  یا انگور است درخت ـ و میوه نتیجه ۴ـ 

ربالنوع  ـ دهخدا اکبر علی زندهیاد آثار از ۱ـ 
اندیشه. یونانیمظهر

هالک و  ـ لشکر پراکندگی و شکست ـ ۲
است. آن کوارتز شکل متبلور ـ تباهی

به  ـ دور و به بانوی باردار ـ منزه هوس ۳ ـ
گردنمیبندند.

ـ زمیندار  گذشته روز ـ و رسوم آداب ۴ ـ
پیامبر. ـ دارد زمین هم خیلی و است

ضمیر  ترسناک ـ جالیز ـ مترسک سر ۵ ـ
داخل.

روغنی  درختی میوههای از ـ دور به اشاره ۶ـ 
عرب. زبان ـ

ـ  مکار جانور کار نیامدنی ـ به و ضایع ۷ ـ
غولآسا. موجود

شیلیایی برنده  مشهور شاعر ـ پاک نژاد ۸ ـ
برآمدگی. ورم و نوبلـ  جایزه

تنگهم،  ـ پایتختزیمبابوه ـ بردارنده در ۹ـ 
بههمچسبیده.

شتر  ـ به است بلند حاشا مال ـ کوزه آب ۱۰ـ 
میزنند که برخیزد.

هم  سر پشت و ـ منظم صریحاللهجه ۱۱ ـ
تار. تیره و ـ

ملک  ـ بند و از قید ـ رها قلعهمستحکم ۱۲ـ 
قمری. از ماههای سال ـ رازی

زبردست و  ـ ترکمن خانه ـ درختان ۱۳ ـ از
کار. در استاد

میدهند ـ  مختلف مناسبتهای به ۱۴ ـ 
ـ مرغ افسانهای، عنقا. بیباک گستاخ و

زیدان.  جرجی از کتابی ـ گذارنده گرو ۱۵ـ 

عربی. است کشوری ـ پاریس در موزهیی ـ  سرخ
پیمانه و  و مقیاس ـ برقرار ـ آذری آتش ۵ـ  

وسیله سنجش.
ـ  فرهاد برد! شهرتش کند، را عشق آن ۶ ـ

ظرفسنتیپختآبگوشت.
نتی  ـ لذیذ گوشت با پرندهای ـ کمان زه ۷ـ 

ـ پوشاک چهارپایان. موسیقی در
شفا. وسیله و پیکارـ  ـ جنگ بردبار ـ ۸

ـ  نشستن نوعی ـ صابون و آب محصول ۹ـ 
فروش. و خرید ـ راهنمایی

قرار  روی آن دندان ها ـ و تنبل سست ۱۰ ـ
دارند.

به نوعی کالهبرداری گفته  اصطالح در ـ ۱۱
غذا. چاشنی ـ نوعی بیماری سگی ـ میشود

ـ  تعلیلوپرسشـضروریوواجب کلمه ۱۲ـ 
زورخانه. در ورزشی ابزار از ـ تبریز من چهار

کمون وارونه ـ  ـ شدن به رنگ ۱۳ ـ رنگ
بارها، به دفعات.

منزلگاه  زمینـ  از طبقهیی جانشینیـ  ۱۴ـ 

گناهکاران.
«فهرست  فیلم های موفق  کارگردان ـ  ۱۵

سرباز رایان». «نجات شیندلر» و

این میگیریم و میکشیم و میخوریم. راحتی
بیانصافیاست. واقعا

*
از زنان بسیاری دارند. زیبایی گاوها چشمان
بسیار هم گاوی آن درشت میکنند چشمان آرزو
هیچ گاه وجود با این عشوهانگیز داشتند. و خمار
و زیبایی مجله های جلد روی را گاو یک عکس

آرایشنگذاشتهاند.

*
خیلی بیسکویت با شیر که میدانند همه
به ما چرا هیچوقت بر عکس). (یا میچسبد
پس از دوشیدن شیرشان یک بیسکویت گاوها
را شیرشان دزدیدن تا نمیکنیم تعارف ناقابل

باشیم؟ کرده جبران

*
به اندازه اهمیتی گاو شیر من کشف برای
بدانم که دارد. برای من جالب است آتش کشف
چطورشدیک نفربه فکر دست زدنبه پستان های

افتاد؟ گاو
یا یک منحرف؟ بود او یک مکتشف آیا

*
رهبر از گاو یک اوقات گاهی میکنم فکر من
ارزشدارد.کدامرهبر برایمردمبیشتر یککشور
شیر بدهد، مردمش گوشت که به میشناسید را
بدهد،چرم بدهد،کره و ماستبدهد وفضوالتش
در اختیار رایگان به کشاورزی امور برای بهبود را

مردم قرار دهد؟

*
حتی می خورند را باشی تو گاو یک مثل اگر
کردن مو مو و بجای بیاوری را در خرها ادای اگر
نمیخورندکهگاومسابقه را عرعرکنی،موقعیتو
میدانهای به محقرت مزرعه از و باشی گاوبازی

مهاجرتکنی. گاوبازیاسپانیا

*
وقتی که میگویند قضیهای است چه این
ولی میشود زیاد شیرش بخورد علف بیشتر گاو
شیرش علف بکشد زاییده تازه زنی که یک اگر

میشود؟ کم

*
و احمق میکنیم گاوها آدمها فکر ما چرا
تمام روز که میخندیم آنها به نفهم هستند؟
نمیکنند. کاری و ایستادهاند چمنها میان در
در یک روز تمام که آدمها نیست ما آرزوی آیا این
و غذا بخوریم باشیم، خرم و سبز باصفا و جای
پرداخت و (زنگ تلفن دنیا از وضع نگرانی هیچ
و ظاهر وضع و بد اخبار خواندن و صورتحساب
و...) و... کار کردن پیدا و مالقات قرار شدن دیر

نداشته باشیم؟

عمیق افکار
قتل به ارتکاب بخاطر را ابراهیم حضرت اگر
یک حداقل یا دادگاه میکشیدیم و به پسرش
گوسفند اولین قتل که داشتیم خوب وکیل
احتماال امروز میکرد  مطرح را  انسان توسط
و به اسم دین خونریزی و خشونت اینقدر قتل و

مذهبنداشتیم!

خوانندگان نامههای
همهمیدانند کهنامههایدرج شدهدرستون
در شریعتمداری «کیهان» روزنامه خوانندگان
سر که این برای و است ساختگی تهران کامال
جمهوری ضد شود و خبرهای گرم خبرنگاران
حکومتهای نزدیک سقوط  (مثل اسالمی
را آنها نکنند چاپ اشتباها را لیبی) و سوریه
قالبی ارسالی نامه های این ساختن و نوشتن به

میکنند. وادار
برایاینکهآقاحسین شریعتمداریبفهمدما
ازدست نویسندگاناینستون میخندیمو چقدر
چهزجری ازخواندننوشتههایجعلیو ساختگی

جهت خالف در را، ولی شبیه آن میکشیم آن
میآوریم. اینجا در «کیهان»،

انقالب  سالاز آن که۳۲ با استوار: علی اصغر
و اتوبوس گاز و و برق و آب از اما هنوز می گذرد
تحصیلرایگانخبری نیست. ازمسئوالنتقاضای

رسیدگی داریم.
رسیدگی تا دادیم ولی فقیه به را نامه کیهان:

شود.

*
چند که  است چندی حسینپور: مریم 
این بهانه به زشت ریشوی بسیجی و پاسدار
به مجوز بدون  داریم  ماهواره خانه  در  ما که
از من خواب اتاق در میآورند و یورش ما خانه
و کرده جمعآوری مرا زیر لباسهای قفسهها،
تقاضای مسئوالن از میبرند. و میکنند توقیف

رسیدگی داریم.
جاییبگذارید در ماهواره خود را لطفا کیهان:
جستجوی نیازی به و کنند پیدا مسئوالن فورا تا

نباشد. اتاقها کمد و اشکاف

*
زیادی مبلغ با آن که تا به حال اصالنی: ایرج
بوشهر نیروگاه تا  دادهایم مالیات  و عوارض
بهرهبرداریشودوچندماهاستکهقبضمصرف
از الپرداختکردهایمولیهنوز دوالسه برقمان را
تقاضای قولدادهاندخبرینیست. برقاتمیکه

رسیدگی داریم.
ما اسالمی نظام اقتدار فرمودند آقا کیهان:
با دارد. ریشه ما مظلومیت و تحمل و صبر در
شرکت مسئوالن برای را شما عریضه وجود این

برقفرستادیم.

*
همسایگان که است چندی نصیرپور: بیژن
پایین، درطبقه حزباللهیمجموعهمسکونیما
را لوپز جنیفر و شکیرا تند آهنگهای وقتی
عیش و به سقفکوبیده دسته جارو با میگذاریم
و دختر زن آنها از تن چند میزنند. هم را به ما
آرایش و میپوشند و آزاد باز لباسهای چون مرا
تجاوزدستهجمعیتهدید کردهاند. غربیدارند به

داریم. فوری رسیدگی تقاضای مسئوالن از
را خود دختر و همسر عکس لطفا کیهان:
و شود داده آنها شناسایی ترتیب تا کنید ارسال

نگیرند. تجاوز قرار بیگناه مورد افراد

*
اصغرذکاوتی:ممکناستدرستوناجتماعی
کشورهایاستکباری از دریافتویزا طریقه نشریه
فرمایشهای به جای را آمریکای خونخوار ویژه به
گشوده از کار ما تا گرهای معظم درج نمایید رهبر

شود.
معظممطرح رهبر پیشنهادشما را با کیهان:
قبل یکماه تا اینمطالبرا فرمودندکه نمودیم،
گرینکارت آمریکا قرعهکشی در موعد ثبتنام از

تعویقبیندازیم. به

*
سهیال تهرانی:لطفامطالبخوددرباره جنبش
میدهید قرار فتنه سبز ستون طنز در که را سبز
نیست) آقا (منظورم چپ علی کوچه به را خود و
نشریه «گلآقا» کنید تا به جای بیشتر میزنید،

کنیم. ابتیاع را شما
نشریه هشدار ستون از مسئول آن کیهان: به

بنویسد. جدیتر کمی تا دادیم

*
فریدون تقیزاده:شبکهدوم«سیما» هرشب
بهتر آیا میکند. را پخش قرآن قرائت مسابقات
ستارگان» با «رقص مانند مسابقاتی که نیست
و هنرپیشه ها  با کنندگان رقابت آن در که 
میرقصندپخش خوانندگانمعروفرویصحنه
نشاط بیشتری را با تا بتوانیم افطاری خود گردد

کنیم. برگزار
«سیما» دوم شبکه  به را نامه  کیهان:

باشید. فرستادیم.منتظر

نیزنمیتوان انتظار داشتکه ازهیچ جنایتیبرای
برابرحرکتمردمخودداریکند. این بقای خوددر
دگم برخاسته و ایدئولوژیک رژیم طبیعت یک در
ضد غرب و مواضع ضد با انقالب مردمی، از یک
به متکی و بینالمللی تروریسم در فعال آمریکا،
در نفس آخرین تا است که نفت هنگفت درآمد
و برای بایستد اعتراضات مردم خود برابر موج
هیچ از اعتراضات این کشیدن خون و خاک به
لیبی تجربه عینحال، در نکند.  جنایتیفروگذار
مقاومتهای که این است نشان داده نیز را این
سیاست محتوم این برآیند سرکوبگرانه نمیتواند
آن باالبردنهزینههای و تنها نتیجه دهد تغییر را
کشور تحمیل این مردم بر که سنگینی است

بس. و شد خواهد

۱۳ صفحه از بقیه
قذافی و سناریوی... سقوط

آورد تا وجودخواهد ایرانیبه میانجوانان نیز در
و ایران در مردمی تحرکات متقابل «تاثیر فرضیه

برسد. نظر قبولتر به کشورها» قابل سایر
مشخصشود نشستتا انتظار در اکنونباید
چارهجویی به را ایران حکومت وضعیت، این آیا
را خود نظام یا آن که سران داشت، خواهد وا
آماده مخالفان خونین سرکوب تجربه تکرار برای

خواهندساخت؟
با اکنون باشد، هرچه ایران حکومت تصمیم
قاطعیتبیشتریمی توانگفتشکستسریالی
به گام را مردم ایران در منطقه، دیکتاتور حکام
خود آزادیخواهانه خواسته های تحقق به گام

کرد. خواهد نزدیکتر
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

لیبی، مخمصه ای... رهایی

شده نوشته قالب مقاله و در شکنجهگرم»، به
حال «حاجی بیا مختلف. سال در دو و است
به  راه بیشتر منتشره در۲۴ مرداد ۱۳۸۷ـ  کن»ـ 
سرخ گلهای قاتالن با جهان آن تا قصه میبرد و
«از است. واقعیت از الهام که پیداست و میرود
۱۹ مرداد  در ـ منتشره گلسرخ» قتل عام روزهای
سپس  و نسخه اول کتاب نقل شده از ۱۳۸۹ ـ
آن موارد از بسیاری بعدی ویرایشهای پرتو در

است. شده دقیق
روزهایقتلعامگلسرخ دیگریاز سالگرد در
دین ادای کوچکترین را مقاالت این انتشار
به ویژه  تابستان۶۷ و قربانیانقتلعام دانستمبه
ازطریق اعدام ها بقایی(برزو) که اخبار فریبرز دکتر
زندان  در ۱۲ سال رسید. آموزشگاه بندهای به او

گفت. ترک را در غربت جهان غریبانه و بود
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

سرخ گلهای و حاجی

آسيب آمريکايیها زياد بود، هم اينطور دورهيی
و اداره نمیکرد خوب امور را اگر نمیديدند. ولی
کارهاخوبپيشنمیرفت،کهدرطولسالهای
نرفت، آمريکايیها پيش هم خوب جنگ از پس

بودند. اوضاع بدی مسئول
زيان به نيز ديگر عامل يک ميان اين در
اين آن و میکرد  عمل  آمريکا  سياستهای 
دست از ايران حفظ برای آمريکايیها که بود
همان از از همان آغاز، بايد بگويم کمونيستها،
ايران در که بودند اين دنبال ترومن، دوره

شود. انجام اصالحاتی
تا شود دموکراتيزه ايران می خواستند آنان
از و بايستد کمونيستها و روسها جلوی بتواند
گرايش های و ايدئولوژيک، قدرت پيدا کند لحاظ
و توتاليتر جای گرايشهای دموکراسیخواهانه،

بگيرد. کمونيستیرا
برای ايرانداشت با طرحهايی که شاه اينامر،
هميشه برای خودش قایل میشد، که حقی و

بود. تضاد در
بسيار متکی بودو آمريکايیها از سويی به شاه
جبهههای در مبارزه حال در دائما ديگر سوی از
دوره مواقعی مثل و بود با آمريکايی ها گوناگون
خيلیخيلی به شاه آمريکايیها کندی هم بودکه

میآوردند.» فشار
شاه رضا محمد که گفت میتوان آيا اما

بود؟ آمريکا «سرسپرده»
جهانگردی اطالعاتو وزير داريوشهمايون،
هيچ به «نه میگوید: انقالب، از پيش دوران در
آخر، سالهای آن در گفتم که پيشتر ابدا! وجه،
خودش تنها نه شاه بعد)، (به نيکسون دوره از و
احساس بلکه میديد، آمريکايیها سطح هم را

برتریمیکرد.
نيکسونامنيتخليجفارسرابهنيرویدريايی
ونظامی ايران واگذار کرده بود. شاهبه دنبال آنبود

کند. تامين هم اقيانوس هند را امنيت که
در برابر میايستاد. آمريکايیها در برابر شاه
انگليسیهامیايستاد.درموردموضوعنفت،جزاير
موضوعاتايستادگیمیکرد. ساير خليجفارسو

بود.» شده عوض کلی صحنه به آخریها اين
که ديد خواهيم مطالب رشته اين ادامه در
رو در و ديدار واشنگتن، به رضا شاه سفر محمد
به پشتيبانی آمريکا، جمهوری با ریيس او روی
محمد داد و پايان امينی علی از خانواده کندی
قدرت در در قمار آمريکا به «تکخال» را رضا شاه

کرد. بدل شوروی روسيه برابر

باشد،ازمنتهاینزدیکبینیسیاسیشانحکایت
«رقیب» پیش، از بهخیالخودخواستهاند دارد.
غافل کنند، میدان به در آیندهشان را از فرضی
«رقیب» آنها را خودشان مجاهدین این که از
انتخابات در احمدینژاد رقیب آنها نمیدانند.
تشنجآمیز اخیرشان  حرکات و با ۸۸ بودند سال
برابر آزاد،  رقابت از که دادهاند نشان همه  به
این اگر ناتوان اند. مجاهدین با مسالمت آمیز و

خارجه آمریکا وزارت به دیگر را میداشتند، توان
دم به واقع در آنها نمی بستند. «سبز» دخیل
تعلق راحل» «امام  از مانده  به جا دستگاه و
از دستگاه هم و دم آن در عجالتا دارند، ولی
نیستند.شاید عنوانیجز«سرانفتنه»برخوردار
بیبصیرت» «خواص مرتبه به میزنند زور دارند
از اجازه کسب کنند، تا بعد، پس از پیدا ارتقا
انحرافی»، با «جریان به رقابت نگهبان، شورای
پاسخ اینسئوالها نزدیکبههمه آینده بپردازند.

داد. خواهد
ملی» «همبستگی اینترنتی پایگاه از برگرفته

در... سبز نگرانیهای
۱۱ صفحه از بقیه


