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* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

تهران        مشهد        تبریز        شیـراز        کابل        دبی  
    از ۵۶۷ دالر         از ۹۹۸ دالر        از ۹۹۸ دالر         ا ز ۹۹۸ دالر         از ۹۹۸ دالر       از ۹۹۸ دالر

به قیمت های فوق هزینه مالیات  (حداقل  ۴۴۸ دالر) اضافه می شود
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آگهی از این با ارائه
۲۰٪تخفیفویژه

شوید برخوردار

صورت پوست کردن متیز و ترمیم �
ابرو متخصص و دائمی ��آرایش

(الکترولیز) زائد موهای دائمی رفع �
بند اپیالسیون و وکس، �

به صورت اخبار ایران
اکسپرس

قم  از مراجع تقلید آیتاهللا مکارم شیرازی *
به تاجیکستان در احمدینژاد حرفهای گفت:
پیامبر» دهنده مکتب «فردوسی نجات عنوان
رییس میباشد و اسالمی ضد سیاسی تقیه یک
زیر زمان بلکه امام نور هاله زیر نه این بار جمهور
را سخنانی چنین مشایی رحیم آقای قوه چراغ

گفته است.
مکارم آیتاهللا گفت: احمدینژاد محمود
شیراز در  خطبه  ایراد جای به که  شیرازی 
را می کند عنوان قم شهر در را خود حرف های

نباید جدی گرفت.

سازمان  پیشین مدیرکل البرادعی، * محمد
ایران به گفت: حمله در مصاحبهای اتمی، انرژی
دیوانگیمحضاست.ویگفت:بایدقبلازحمله
تا کنیم پیدا دنیا در عجوالنهچنیندیوانههایی را

داد. انجام عاقالنه این کار
از  حمایت سازمان بازرسی مدیرکل  *
گوشت  ۳۰۰ تن حدود کشف کنندگان از مصرف
خبر داد. تهران استان در گذشته تاریخ مصرف
سخنگویاینسازمانگفتکههمهگوشتهای
جلسه محل آخرین مصرف گذشته» در «تاریخ

شدهاند. پیدا نگهبان شورای
سیاست  و ملی امنیت کمیسیون * رییس
اخبار واکنشبه ایراندر خارجی مجلساسالمی
حاکیازپیگیریطرحاستقرارسپردفاعیموشکی
طرح واکنش به این گفت: خلیج فارس آمریکا در

خواهیم داد. قاطع نشان
واکنش با قاطع واکنش این کرد: اضافه وی
در خلیج بودیمکشتیهایآمریکاییرا که گفته ما
کامال فرق نکردیم و کرد خواهیم متوقف فارس

خواهد داشت.
به  که کرد اعالم «فارس» مدیر خبرگزاری *
کلیه اخبار دروغگو ها روز اولآپریلیا مناسبت روز
بدون واقعی و را سایتاینترنتیخود درجشده در
اضافه کرد: این مدیر خواهد کرد. تحریف عرضه
روز یک غربیها مثل هم ما که دارد اشکالی چه

تفریح بگذرانیم؟ شوخی و را به سال در
اردوغان,  آقای  به خامنهای آیتاهللا  *
بود به ایران مسافرت کرده نخست وزیر ترکیه, که
مخالف سوریه طرح آمریکا برای هر با ما گفت:
پرسیده که اردوغان آقای جواب در وی هستیم.
بود:حتیاگر اینطرحبرایصلحو دموکراسیدر
مخصوصا بله، بود: داده جواب باشد؟ کشور این
مشکل آمریکا ما با و آزادی صلح همین برای

کرده ایم. پیدا
سد  که کردند گزارش ایران * خبرگزاریهای
شکسته بهرهبرداری کرمان قبل از در خاتماالنبیا
رودخانههای طغیان و سیل شدن جاری باعث و

است. گردیده مجاور
لحاظ از سد  این گفت: کرمان استاندار 

در است ممکن فقط ندارد ایرادی مهندسی
شروع ساخت برای کلنگ  اولین  زدن هنگام 
بلند خیلی صدای با را صلوات حاضرین سد این

نگفتهباشند.

جشنهای با جنگ
ایران ملی

تبلیغات و بخشنامههای جدید دولت طبق
سیزده روز که شد قرار دولتی رسانه های مفصل
داشته «روز طبیعت» نام بعد این به ایرانی از بدر

باشد.
اسالمی دولت نقشههای سری از اقدام این
حذف کردن تدریجا و کردن رنگ کم ایران برای
برای رقیبی که  است ایرانی  ملی  جشنهای

جشنهایمذهبی اسالمی نباشند.
جشن مهرگان است قرار راستا همین  در
«روز چهارشنبهسوری برگها»، ریزش «روز
نام سبزه» «روزه  نوروز  عید  و نشانی»  آتش

باشند! داشته

غیـرنوروزی پیام
رهبر معظم

رهبر عنوان به او گاهی از که خامنهای علی
در میشود یاد هم فقیه ولی یا و انقالب معظم
کنار سفره در نشستن جای به بهار اولین روز
حرم زائرین جمع در خود  ایرانی سین هفت
حضور سابق) رضای امام حرم (همان رضوی
نوروزی خود غیر نطق زائرین این میان در یافت و

نمود. ارایه را
ازمشهد گزارش میکند خبرنگار مخصوص ما
شرکت کثیر جمعیت میان در معظم رهبر که
کیش نوروزی مسافران از آنها تعداد که کننده
در کمتر بود گفت: هم و حتی اردبیل شمال و
رژیمصهیونیستی یا مقابلتهاجماحتمالیآمریکا

آنها به شود به ما حمله که سطحی همان در
کرد اگر اضافه معظم رهبر کرد. حمله خواهیم
بایدجام زهر هم باز کنیم آنسطححمله کمتر از
شویم آن سطح درگیر و اگر بیشتر از بنوشیم را
ببریم و بهانه ای برایمقابله ممکناستجنگ را

باشیم. نداشته دشمنانآینده احتمالیبا
سال در دشمنان گفت: خامنه ای آیتاهللا
مرعوب  تا بستند را به کار خود نیروهای ۹۰ همه
را ایران شجاع توقف ملت نمودن و ناامید کردن،
بازوهای و انتظامی نیروهای از وی سازند. میسر
از سال دو  گذشت  از بعد که این از  انقالبی 
آوردند  میدان به را نیرویی ۸۸ چنین عاشورای
را میبوسم من روی همه آن ها گفت کرد و تشکر

کنند. ماچ شانههای مرا که آنها میگذارم و
اعدامیها)، از (غیر زنده ملت گفت: وی
از پر و آمدند) خیابانها به که (آن هایی شجاع
نشاط(ایرانیهاییکه مهاجرت کردند)بهدنیاثابت
کردندکهبهجای«نمیتوانند»آن ها«می توانند»

باراک اوباما). از نطق (دزدی
هدفمندی نقش  به  اشاره ضمن  آیتاهللا 
مضاعف  کوشش از غیر ۹۰ به سال گفت یارانهها
در مضاعف کوشش سال مردم، تولیدی
پارک با توانسته اند ملت و بوده هم صرفهجویی
بنزین) گرانی علت (به اتومبیلهایشان کردن
و نصف برسانند به را کشور بنزین وارداتی مصرف

خنثیکنند. توطئه هایدشمنرا
و ویژه حساسیت به اشاره  با خامنهای
عرصه در کشور پیشرفت  به  خود همیشگی
علیرغم دانش آموزی و تحقیق و فنآوری و علم
و «ویکیپدیا» «گوگل»، سایتهای کردن فیلتر
دانشگاهها کتابهای نویسی دوباره و «یوتیوب»
برای انطباقباشرعیتاسالمایرانیگفت:دشمن
۲۰ درصدی  که ما موفق به غنیسازی این از
نرخ درباره ولی فقط است  حیرت  در شدهایم
فرار  و بیکاری ۲۰ درصدی و ۲۰ درصدی تورم
و مقاله  ما سخن می گوید ۲۰ درصدی مغزهای

مینویسد.
برای آمریکاییها که کرد اشاره معظم رهبر
و هستند اشتباه در اسالمی  رژیم نابودی

(و نمایند رفتار محترمانه ایران ملت با باید
االغ را آمریکا جمهور  رییس احمدینژاد  مثل

نخوانند).
آمریکا است ممکن گفت: آیتاهللا حضرت
کلینتون خانم و کند دیوانگی یا خطرآفرینی
دنیا سیاست صحنه لوئینسکی مونیکا بخواهد
نمیکنیم تولید اتمی که سالح آن با ما ولی شود
برسر دوستان اولینبمب اتمیرا درصورت خطر

اصالح کنند. را خود رفتار تا میفرستیم آنها
کلیهحضار برای از ویدر خاتمهسخنانخود
شرکتدراینجلسهو شنیدن نطقهایسایرآیات
از این کرد و تشکر رضوی بارگاه عظام حاضر در
ماهی غذای پلو و سبزی رشته آش به جای که
اسالمی شله زرد و قیمه مذهبی خورش سنتی
که همه خواست و نکرد عذرخواهی عرضه شده
بلند صلوات او سالمتی مضاعف برای همتی با

ختمکنند.

عید از بعد نوشتههای
میدانید؟ آیا

ندا سالمرگ از امروز چند روز میدانید آیا
گذشته ایران در سبز جنبش تولد و آقاسلطان
سبزه نمیکنم که نفرینتان اگر نمیدانید است؟
قبل و عید از بعد روز دوسه سالآیندهشما نوروز
ازسیزده زردشودو بوی گندشسفره هفتسین

کند! خراب را شما

منطقی بحثهای علمی و
فاصله از قم تهرانتا فاصله می دانستیدکه آیا

است؟ بیشتر ماه کره تا تهران
این از یکی با شب یک ندارید قبول اگر
بچههای یا و  قم  یا طلبههای  و  بچهمثبت ها 
بر سر صبح تا جمهور رییس دفتر و بیت رهبری
تفاوت فاصله را این اگر و کنید این مساله بحث
بعد از مطمئنا قبول نکردید آنها) (به تعریف
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فروردین) ۲۱) آپریل ۹ دوشنبه

(۲۸ فروردین) اپریل ۱۶ دوشنبه

اقتصاد ایران وضعیت کنونی
مجد نادر سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

کانون نظامنامه و اساسنامه به راجع آزاد بحث
کانون جلسات همیشگی محل در

بدون تا مفصل زدند کتک شما یک به که این
عوض نظرتان را قبول کنید حرفشان اعتراض

شد. خواهد

بز بیاری انواع
چاوز که مثال هوگو این است بزبیاری یک
ثابت کنی که این برای و باشی ونزوئال چپ رهبر
فیدل کوبای در پزشکی سیستم پیشرفت که
معالجه برای است بینظیر جهان در کاسترو
به آنجا بروی و به شوی سرطان خودت مجبور
بیمارستان های اروپاییوآمریکاییو حتیاسراییلی
وضع آنجا به مسافرت هر از بعد و نکنی مراجعه

شود! خرابتر خرابتر و سرطانت

سال و تهران «کیـهان»
با دروغهای قدیمی نو

هفته سیاسی تفسیر جای به
تعطیلی  روز  ۱۳ از بعد «کیهان»  روزنامه 
را خود انتشار جدید سال در دوباره نوروزی

داد. ادامه
کسینیستبپرسدکسانیکهبرایعیدنوروز
ایرانیوسایرسنتهایملیاحترامیقائلنیستند
روز سیزده چرا دارند آنها حذف در سعی و
دارند؟ در آخرینشمارههایسال تعطیلیساالنه
قبلیعنی۱۳۹۰،«کیهان»مقالهاینوشتهبوددر
این تحریمو نکوهش جشنچهارشنبه سوری که
برای و مالی جانی خطر و خطرناک است جشن
اگرهم نامهایاز خوانندگانآمدهبود جواناندارد.
قمه زدن و ولی است خطرناک جشن این که چرا
با هزار میکروبو گل مالیدنهمراه زدن و زنجیر
برای شرکت را جوانان و نیست ویروس خطرناک
آن ترغیبمیکنید؟ چنینمراسمیتشویق و در
نامهرا چاپنکردندونامه هایساختگی خودشان

دادند. قرار خوانندگان با ستون در را
بعد «کیهان» روزنامه سردبیر و نویسندگان
دروغ ها،  با حدود۱۳ روز استراحت کامل برای از
مخصوص روزنامهنگاری حقههای و تحریفها
کار سر به شاداب و سر حال جمهوری اسالمی

برگشتند.
گرانیبنزیندر خارج سالدرباره اولین اخبار
یعنیغرب بود. «کیهان» عکسیاز مردی کهسوار
بنزین نوشت: آن زیر و کرد چاپ را بود االغ بر
البته بازگشت! االغها عصر به اروپا و شد گران
خیابانی به یک فستیوال یا جشن مربوط عکس
را با االغدرجاهای استو یا کسانی که توریستها

می گردانند! قدیمیشهر
مشکل همین درباره هم بعد روز دوم خبر
در بنزین قیمت عنوان:  با بود بنزین گرانی
قیمت که در حالی دالر رسید! پنج مرز به آمریکا
دالر سه حدود روز آن در آمریکا در بنزین متوسط
(سهشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۱) بود ۸۰ سنت و
به بنزین رسیدن احتمال درباره آمریکا اخبار و
تقیه و تردستی با «کیهان» بود. دالر چهار مرز
جمهوری در و جاافتاده معمول تحریف های و
۵۰ تا ۶۰  که معموال سوپر بنزین اسالمی قیمت
عکس در را است معمولی بنزین از بیشتر سنت
کنارخبرشچاپکردهبود؛آنهمازپمپبنزینی
را مشتریانش و گرفته را گردنه سر که احتماال
نمیدانند نویسندگانش و «کیهان» میچاپد.
در بنزین قیمت ایران عکس بر آمریکا در که
پمپ پنج مثال قیمت در نیست و دولت کنترل
۲۰ تا ۳۰ سنت  است ممکن شما نزدیک بنزین
«کیهان» خوانندگان البته باشد. داشته تفاوت
تاثیر تحت و دارند پایینی بسیار هوش ضریب که
افسون گری آبمیوه ساندیس ایننوشته های مواد
رامیخوانندمعموال پاساختگیومنظوردار تا سر
ندارند و درستی این اخبار سئوالی راستی درباره
از۳۰ سال  بعد آنها نمیکنند. پوست اعتراض و
و عقده پر از حرف های و این اراجیف خواندن
انقالب اسالمی کردن دوزک و بزک و غرب ضد
توسط«کیهان» بسیارکلفتشده استوچاقوی
حتی و باشد داشته برشی نمیتواند حقیقت تیز

دهد. خراش را پوستشان

من عید نوروز ماهی
سفره قرمز چهار ماهی سه یا از معمول طبق
و زنده ماند آنها از دانه یک سین امسال هفت
و هفته وسط یا و سال تحویل از قبل بقیه مثل

رویآبنیامد. با بدنپف کرده بدر سیزده قبلاز
چاالک بسیار دیگر ماهیهای برعکس ماهی این
آب تنگ در تمام روز و شاداب است و سریع و

می رود. پایین و باال
مشکل کنم؟ این ماهی چکار با نمیدانم
حسابی او به دادن غذا و او تنگ آب کردن عوض
بچهها میگویندمیتوانیماهی میگیرد. وقتمرا
خریدهایپس از آنجا را فروشگاهیکه ماهی به را
می کشم خجالت کمی بگیری. را پولت و بدهی
ماهی  و بروم آنجا به ناقابل ۳۳ سنت برای که
پول دالر دو باید که این مخصوصا بدهم پس را

بنزین بدهم تا به آنجا برسم.
و گذشته بدر سیزده از روز سه دو که االن
ماهی تنگ کردهام جمع را سینام هفت سفره
است. مانده پیشخوان آشپزخانه باقی روی هنوز
مرتب بزرگتر و فعالتر میشود. مثل ماهی هم
مانده قورمه ته آمریکاییو صبحانه اینکه سریال 
او ساخته به حسابی عید ایام برنج و  سبزی

است.
ماهی که کنم کاری افتاده ام که فکر این به
نازک دل بمیرد. خیلی یک جوری مانده باقی
در آبش مثال بکشم. را او و نمیخواهم هستم
با ودکا تا بطر دو سه یا ظرفشویی بریزم و ماده
است کار این بهترین  کردم فکر قاطی کنم. آبش
زندگیاشخاتمهدهد به او کاریکنمکهخود که
وخودکشی کند.راستیچطورمی توان یکماهی
سه ساعت دو روزی آیا کرد؟ وادار به خودکشی را
افسردگی بخوانم تا برایش را غمناک ایران اخبار
آموزشی جزوههای می توانستم کاش کند؟ پیدا
از تا برایش بخوانم را گروه «القاعده» تروریستی
را به خودش و زندگیاش آگاه شود پوچ بودن

آب تنگش منفجر کند. نحوی در

جنیفر لوپز و حمله اعراب
اصطالح سوپر شهرمانیکرفیقبه در اینجا
ناسیونالیست داریمکهبسیارازعربها نفرتدارد.
مخصوصاازعربستانسعودیبسیاربدشمیآید.
نحوی به خاتمهاش در میفرستد که ایمیلی هر
خانواده عربستان و به مانند اضافههایی فحش
برایش هم که ایمیلی هر دارد. و غیره سعود آل

به میدهد ربط را قضیه جوری یک میفرستم
می فرستد. برایمان پاسخ در فحشی و عربستان
چرا هستی دلخور اسالم از اگر نوشتم: برایش
به چرا و سعودی فحش میدهی عربستان به
شدهاند آش از کاسه داغتر که خودمان مالهای
بهآبمیوهساندیسفروختهاند وخلیجفارسمانرا
و میکنند حذف دارند را ما ملی جشنهای و
جایزه با را محمد و زهرا و فاطمه اسمهایعلیو
وارد میکنند ونیمیازواحدهای درشناسنامهها
پر عربی ادب و فرهنگ با را دانشگاهی درسی

نمیگویی؟ چیزی غیره... و کردهاند
عربهای مثل هم آنها نوشت: جواب در

عربستانسعودیچیزیسرشاننمیشود!
با مسیحیت بحثی اگر برایش نوشتم: چرا

داد؟ واتیکان فحش باید به هست
ثروت درباره بیربطی ایمیل جواب در
جمهوری فقیر بچه های و عربستان پادشاهان

فرستاد. برایم را اسالمی
این که میگوید مشترکمان دوستان از یکی
ما ملی فاشیست یا ناسیونالیست سوپر رفیق
و درنیامده حج قرعهکشی در اسمش احتماال
عربستانسعودی بدش عربهای برای همیناز
میتواند و است بامزه ای و جالب تئوری میآید!

نباشد. بی ربط زیاد

دوستمان این برای تفریح  و شوخی برای
موزیک سکسی و جالب ویدیوی یک دیشب
ببینم. او را عکسالعمل تا لوپز فرستادم جنیفر
نگرفتهام. جوابی او از که است روزی چند
که بتواند دارد الزم وقت زیادی مدت احتماال
بهحمله اعراب لوپز اسپانیایی را یکجوری جنیفر
متصل عربستان به آن ها مراجعت و اسپانیا به
و عرب ها و اسالم به را خود فحشهای و کند

دهد... ادامه عربستان

راستی و مستی
که ضربالمثل کسی باید مجسمه واقعا
را کرده و تبلیغ ساخته راستی» را و «مستی
بطر یک امشب خودم من کرد. درست طال از
و یا شادی روحش سالمتی به را تگری آبجوی

خواهمنوشید.
نویسندگان و بچه ها  و بر اگر  میدانید
«ایرنا» «فارس»، خبرگزاری و تهران «کیهان»
چتول یک اخبارشان تنظیم از قبل «ایسنا» و
شراب گیالس حتی یک یا میخوردند و عرق
دقیقتر وصحیحتر مینوشیدند اخبارشانچقدر
برای مشروب هم خوردن میشد؟ اگر واقعیتر و
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که  ـ از شاعران نوپرداز و دخیل وابسته ۱ ـ
«آهنگهای نام به خ،د شعر مجموعه اولین با

فراموش شده» به شهرت رسید.
تولد  روز ـ ساختمان فروریختن محصول ۲ـ 

غیرممکناست. ـ
کارمند  ـ نوشیدنی هم است درنده هم ۳ ـ
وسیلهایبرایجلوگیریاز نفوذ ـ همیشه معذور

در  «هو» انگلیسی دانشمند که اختراعی ۱ـ 
گالبی. ـ جهانیان عرضه کرد به ۱۸۴۶ سال

درخت  ـ مردان برای نامی ـ خیالی آرزوی ۲ـ 
نیخیزران.

ـ  ساسانیان  عهد بزرگ موسیقیدان ـ   ۳
شبه مردم ملی لباس ـ خلقت روز نخستین

قاره.
سخنیاوهـچین و چروکپوستـهمسر  ۴ـ 

زهرآلود. و کشنده ـ ابراهیم
استان  شهرهای  از  ـ  عربی شهر  ـ  ۵

خراسان.
از  ـ جامه یا چرک بدن جاوید ـ و پایدار ۶ ـ
حرفه و شغل در فارسی و پسوند  پرسش ادات

آذری. در
مشهور و  ـ زن بی شوهر مرده، زن ۷ ـ مرد

نخورده. چیزی صبح از ـ  معروف
دوستیـ   ـ ترقی وسایل از ـ عزا! ۸ـ  شیرینی

خانه اشمخصوص مستمنداناست.
تزویر  ـ چیزی پایان آخر و ـ اروپایی لقبی ۹ـ 

نیرنگ. و
رنج ـ  و درد ـ وحشی و درنده ۱۰ ـ جانوران

و تفحص. و دقت غور
بزرگ. ـ خیمه دریا خروشیدن امواج ـ ۱۱

استـ   رودخانه ولی میخوانند ۱۲ـ  دریایش
لخت ـ نام محلیدر حاشیه رودخانه هراز پدرانو

سه ممیز چهارده. برهنهـ  و
آگهی  ـ سرزنش و ـ مالمت نویسنده ـ ۱۳

تبلیغاتیبه زبانفرنگی.
وقتیمجلستصویبکردمیشودقانون  ۱۴ـ 

سزاوارتر. ـ میکند طریق طی ـ
در  هلندی که فوتبالیست ـ آزاد رها و ۱۵ ـ

شد. سال فوتبال جهان مرد ۱۹۹۲ سال

حشرات به خانه.
پرخور ـ  ـ کردن پیدا ساختگی ۴ ـ فعل

مادر. شکم در بچهدان
چند دالور  از صحبت ـ کردن پاره از هم ـ ۵

جمع. پسوند استـ  پهلوان و
تصور و  ـ هم کشیدنی! است زدنی ۶ ـ هم

فرمانبردار. ـ پندار
آنچه  ـ سیستان در دریاچهای ـ نظریهها ۷ـ 

بماند. باقی متوفی از
به  وارد تازه ـ واژه ـ چهره  ابریشم  خانهکرم ۸ـ 
فارسیبهمعنیگشودنغیرقانونیرمزکامپیوتری

سبزی ساالد. دیگریـ 
موافقوسازگارـگسیلداشتنـتنپوش  ۹ـ 

زمستانیکوهستان.
صحنمسجد  یا تاالر در نصب شده پرده ـ ۱۰
تاریک و دراز شب ـ نشستن محل تفکیک برای

حرف تعجب. ـ
اروپایی ـ  رود ـ هستیبخش مایعات ۱۱ ـ از

حریف. همهفن جنگجوی و تندرو اسب
کتاب داستان  ـ چهارپا واحد شمارش ۱۲ـ 

غیرقانونی. و کار گناه انجام ـ

برد  ابرقدرت زمانی شیرـ  فرآورده های از ۱۳ـ 
پرچم. ـ شده! تکهپاره حاال و

پوشش  گونی ـ استوار شده و محکم ۱۴ ـ
سقفساختمانـ واحد محاسباتتلفنی.

از  جفرسون توسط که آمریکا ایاالت ـ از ۱۵
ساختمانی. مصالح از ـ شد خریداری فرانسه

تظاهربهمذهبیبودنآنهامشکلیایجادمیکند
یک نوشتن اخبار کردن تمام از میتوانند بعد
دهانشان بوی الکل ساندیس بخورند تا آبمیوه

بین برود. از
خدا و دستنمیدهند از اینجوریکارشانرا
نه مشروب گفتن (و دروغ برای یقه آن ها را هم
صراط پل قسمت پرداخت عوارض در خوردن)

نمیگیرد!

عمیق افکار
جانورهای همه از نوح  حضرت که وقتی
از تا کرد خودش کشتی سوار را جفت یک دنیا
مگس کش هنوز دهد نجات مهیب توفان خطر

پالستیکیاختراعنشدهبودوحضرتنوحاحتماال
کفشوصندلهمنداشتوگرنهمیتوانستپشه
و بکشد درجا بشر نوع راحتی برای را مگس و

شوند. کشتی سوار آنها نگذارد

تاریخی عمیق افکار
فکر من بود؟ نوح سبزیخوار  حضرت آیا
این از گوشت و اهل و بود او سبزی خوار میکنم

چیزها نبوده است.
نیست به کسیکه سبزیخوار آخرچطورخدا
گاو اینهمهحیوانازجمله اطمینانمیکندکه
سوار و... را مرغ و گوزن و خرگوش گوسفند و و
این مسافرت طول و در کند کشتی خودش بر
خود عرشه کشتی بر کباب بساط هر روز طوالنی
قصابی نکند؟ راه نیندازدوحیواناتخوردنیرا به

هستی باش! حاال پیغمبر

خالی از شوخی

از بد افغان است. بزهکار و اجتماعی ضد مخل،
دیداینان یک قاعدهاست و افغانخوب یک استثنا.
اینان اینذهنیتالبتهمختصبه اینافرادنیست،
بهره میگیرند و جامعه بر این فرهنگ از سلطه
سایر شهروندان و عنوان خدمتی به به خود را کار
میکنند عرضه استفاده امکانات این از کسانی که
مدیراناستخر و ورزشگاهمیخواهنداین میکنند.
پاک نگهدارند، از «آلودگی»حضورافغانها اماکنرا

سفر تسهیالت ستاد انتظامی کمیته مسئول و
افغانها ورود شهروندان» رفاه منظور اصفهان«به
یکبستر اینافراد تنها در منعکرده است. اقدام را
انسان هایدرجهدو را افغان ها فرهنگیمناسبکه
و میشناسدمیتواندصورت بگیرد بالقوه بزهکار و
فاجعه را بعد مساله برنیانگیزد، و این فغانی داد و
اجتماعیو ایرانکهساختار جامعه نشانمیدهد.
عقیدتی اساستبعیضاتجنسیتی، سیاسیآنبر
و برای رشد زیادی ظرفیت است شده قومی بنا و
دارد؛ اینقبیلرا تثبیتگرایشهاینژادگرایانهایاز
یعنیکه مسالهفقطسیاسینیستوبلکه فرهنگی

نیزهست.نگاه تحقیرآمیزومظنون بهناخودیهای
فرهنگ جامعه در عمیق ریشهای و عقیدتی قومی
عناصر که منحطترین سیاست حاکم و دارد، ما
را نگاه میکند این نمایندگی جامعه را فرهنگی
تقویتکردهاست.حکومت ازطریقرسانههایخود
میپردازد و افغانها به بزرگنماییجنایاتارتکابی
بینام اعدامیهای از توجهی قابل بخش افغانها
میدهند،  تشکیل را اسالمی جمهوری نشان و
افغانها به فاحش تعدیات این برابر در جامعه و
ایناست بهتر یا و واکنشمناسبینشاننمیدهد

است». «نمیداده شود گفته که
انتظامیستاد رییسکمیته اخیر اقدام که چرا
تسهیالتسفراصفهانبهواکنشهایحادوسریعی
از کمتر فاصله به و شد منجر اینترنت فضای در
رسانههای عمومی در عمل این روز رسوایی یک
این وبالگنویسان از زیادی عده یافت. انعکاس
مردم از خود سهم به و خواندند شرمآور را عمل
صفحات آنان از بسیاری و خواستند پوزش افغان
کردند. مزین افغانیم» همه «ما لوگوی با را خود
خبر وا داشتتا را خبرگزاری«ایمنا» اینواکنشها

کند. حذف خود تارنمای از را
را جدید یکتحول واکنشاینوبالگنویسان،
درفرهنگحاکمبرجامعهمانویدمیدهد،فرهنگی
از می کند، آن را نمایندگی جوان نسل عمدتا که
از و پذیرفته، تاثیر غرب جهان مثبت تجربیات
گرفته است. الهام جهانشمول فرهنگ حقوقبشر
تسهیالت سفر ستاد انتظامی کمیته رییس عمل
کمک حرکتی پیدایش به ولی بود شرم آور اصفهان
موارد مشابه در در آینده خود حضور که با کرد
جامعه فرهنگ در نژادگرایانه برخوردهای میتواند
انسانیتر استقرار فرهنگی و به کند تضعیف را ما

برساند. مدد

که... نژادگرایانه برخوردی

سیاسی اقتدارگرایی به خود به خود فقیه والیت
و دموکراسی شکل بنیادی با و به میشود  منجر
این از بخصوص است. تعارض در مردمساالری
دستان یک فرد در را مطلقی منظر که قدرت
والیت اعمال چگونگی حال عین در اما میگذارد
به کند. ایجاد را مهمی تفاوتهای میتواند فقیه
عنوان مثالفرق استبینفقیهی کهاعمال والیت
فقیهی و ببرد جلو استبدادی بینش اساس بر را
قبول والیت بسط دموکراسی را برای موازین که
کند.کافیاستتصورشودچنانچهبهجایآیتاهللا
خمینییکیاز فقهایبرجستهمثل آیتاهللاکاظم
شریعتمداری،آیتاهللاحسینعلیمنتظری،آیتاهللا
محمود طالقانی آیت اهللا یا و روحانی صادق سید
بروندادنظاموالیتفقیه ولیفقیهمیشدند،قطعا
دموکراسیو به هیچگاه اگرچه میکرد تفاوتپیدا

نمیگشت. حاکمیتملیمنجر

توضیحات: و منابع
ششم  مورخ اسالمی»، «جمهوری روزنامه ـ
سیدحمید نقلاز به دیماه۱۳۷۸،صفحه۱۳،

منفی سابقه به بنا است ذکر به الزم روحانی.
نمیتوان را روحانی حرفهای وی حمید سید
پس روایت بارها این ولی درست دانست، لزوما
خمینی حسن سید طرفداران دولت با برخورد از
نشر آثار و مرکز بازگو شد اما به صورت گسترده
این رایج سنت برخالف خمینی  آیتاهللا اسناد
نهاددرخصوصموضع گیریپیراموننسبت های
را آن اسالمی جمهوری بنیانگذار به واقع خالف

تکذیب نکرد.
آیتاهللا  عبداهللانصریبا ـگفتو گویدکتر ۲
دولتی تلویزیون چهار شبکه در زنجانی عزالدین
فرزانگان»). با (برنامه «دیدار اسالمی جمهوری

تالیف آیتاهللا  السرار»، کتاب «کشف ـ ۳
خمینی ،صفحه۱۵.

.۴۹۹ صفحه جلد ۲۱، نور»، «صحيفه ـ ۴
«زندگانیآیتاهللابروجردی»، علیدوانی،  ـ ۵

صفحه۳۱۰.
«آیندگان»، ۱۳ بهمن ۱۳۵۷. روزنامه ۶ـ 

اقشار  در جمع خمينى امام «بيانات  ـ  ۷
مختلفمردم»،مرکزتعلیماتاسالمیواشنگتن،
۳۰ جون  در شده بازبینی مرداد ۱۳۵۸،  ۲۷

.۲۰۱۱
«رسام» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۲۹ صفحه از بقیه
و تزریق... آیتاهللا خمینی

بودننيزکاربسيار "اسالميست" بودن با "مسلمان"
کسی که هنگامی امروزه که بهطوری کرده اند؛
میخواهيم واقع در میخوانيم "اسالميست" را
مزبور مسلمانی است که شخص نشان دهيم
حکومتی" قدرت خواهان سياسی "اسالم به که
"اسالمی"، صفت با خاصی حکومتی سيستم و
مدرن حکومتهای سيستم برگردان عکس که
مسلمانی که آن حال دارد. اعتقاد است، غربی
ترجيح و نيست معتقد سيستمی چنين به که
بستهای و بند از فارغ کشور يک در که میدهد
انسانی، تعبدغير هرگونه از آزاد و شرايعآخوندی،
خود مذهب و دين که باشد آزاد و کرده زندگی
کند "اسالميست" اصول آن عمل و به داشته را
ايدئولوژی يک "اسالميسم" نمیشود... خوانده
و مقدس کتابهای و رهبران دارای است؛
بين برايش همه اجزاء جامعه است؛ برای برنامه
و ندارد وجود تفاوتی عمومی و خصوصی سپهر
اتاق خوابهای که تا درون رهبراناش مجازند
و نهی به معروف امر و سرک کشيده مردم نيز
ايدئولوژی اسالميسم يک چون و کنند. منکر از
خواستاری در هم آن پادزهر] [و چاره است
جدایی حکومت يا مذهب، حکومتی بیمکتبو
که حکومتی است؛ مذهب، و مکتب هرگونه از
بر میشود. خوانده "سکوالر" سياسی در عرف
هميناساسهمهستکه می توانچنيننتيجه
يامسيحيان مسلمانانـ گرفتکه سکوالريسمبا
در اما ندارد جنگ سر ـ زرتشتيان و بهایيان يا و
سرزمينهایمسلمان نشيناسالميسمراهمچون
خود آماج غيرانسانی در و ايدئولوژی مزاحم يک

میدهد.» قرار
عنوان  تحت نيز آبان ۱۳۹۰   ۲۷ جمعه در
زبان «در نوشتم: ايران» آينده در «اسالميست ها
"مسلمانان بين در دنيا، مصطلح کنونی سياسی
عالقمندبهشرکت درفعاليتهای سياسی"وآنها
عمدهای فرق خوانده میشوند "اسالميست" که

دارد. وجود
ديگر همچون که، دارد حق مسلمانی هر
سياسی سرنوشت در کشور، يک شهروندان
وطناش شرکتکردهومناصبومقامات مختلف
مسلمانان از دسته ای اما آورد؛ دست به را دولتی
نيزهستندکهمعتقدبه«اسالمی کردنحکومت»
میپندارند سخنگوی خودشان(که و جز هستند
دست يافتن شايسته را کسی اکثريت ايرانيانند)
بهمناصبومقاماتدولتیاينحکومتاسالمی
امروزين تحليلهای سياسی در زبان و نمیدانند
ياد "اسالميست" اصطالح با اخير گروه اين از 

میکنند.»

***
به برگرديم سابقه، اين به توجه با حال،
اگر واقع، در جانب آقای گنجی. از وارده اتهام
و مرده متون گويا همه سالها است که ايشان،

و داده قرار مطالعه مورد را اجتماعی علوم زنده
دست داشته اند، نشر حشر و علم اين بزرگان با
واقعا و نزده باشند «تجاهل العارف» نوعی به
کسانی است برساخته کار اين که تصور کنند
برساخته را "اسالمیست" نام «دشنامی به که
میکوبند» آنگاه، مذهبی سر متفاوتهای بر و
که افرادی ايشان و کردن مورد، روشن اين در
وظيفه به يک تبديل میکنند، ایشان فکر چون

میشود. نيز آموزشی
اين فرصت منابع تعدد علت به که آنجا از اما
عجالتا باشد، در مقاله حاضر نمیتواند آموزش
هم سری ايشان که میکنم اکتفا توصيه اين به
که مختلفی نويسندگان کتابهای برخی به
«اسالميست» اصطلح از خود مطالب در صريحا
رنج کاستن از برای و بزنند. استفاده میکنند
و مقاالتزير فعال،خواندنکتابها تحقيقشان،
ايناصطالح نويسندگانشاندر موردکاربرد که را
به دادهاند، و هم منفی، مثبت هم توضيحاتی،

ايشانسفارشمیکنم:
آکسفورد «فرهنگواژگان»

سيريل نوشته اسالم»، «انسيکلوپدی جديد
ليتلفيلد و رومن، گالسه،

لودويگ نوشته اسالم»، تاريخ «ديکسيونر
وادامد

مطالعات سايت در شدن»  «غربی مقاله
آکسفورد خاورميانهایدانشگاه

اسالميست»، نوشته و اسالميسم «تعريف
استانلی ترور

مدنی»، جامعه و انقالب، «اسالميسم،
نوشته اس. برمان

بحران گروه کار اسالميسم»، «فهميدن
بينالمللی

فرهنگ ضد و اصطالح «بحث اسالميسم
ذکری سونيا نوشته خدا»،

اسالميستها»، يا بنيادگرايان «مصالحه:
نوشته مارتين کريمر

فولر گراهام سياسی»، اسالم «آينده
نصر نوشته ولی «نوزایی تشيع»،

منابع: و توضیحات
مقاله آقای گنجی در سايت «روز آنالين»،  ـ ۱

۲۹ مارچ ۲۰۱۲. مورخ
در  دو (هر دو کتاب به اين کنيد نگاه ۲ ـ

سايت شخصی من):
www.puyeshgaraan.com/ES.Shiism/  
ES.SocshiiiList.htm جامعه شناسی سياسی 

.۱۳۵۷ ـ عشری اثنی تشيع
.www.puyeshgaraan.com/ES.PDF/Vol۱ 
امامی  دينکاران نقش و dinkaaraan.pdf پيدايش

.۱۳۸۵ ايران در
۳ـمجموعه مقاالتهفتگیمنتحتعنوان 
مشترک «جمعهگردی ها» نيزدرسايتمن وجود
نام يک، برایپيدا کردنهر کافیاست که دارندو
وارد کنيد. سايت جستجوی ماشين در مقاله را

۳۰ صفحه از بقیه
اسالمیستها... مشکل

آن  در ۸۰۰ اتومبیل است و مذکور پارک پارکینگ
روزدقیقا۷۰۹ اتومبیلواردپارکشدندکههریک 

بودند. پرداخته پارک به ورود بابت دالر ۲۵
توسط ورودیهها افزود پلیس مقام همین
و تعیین مراسم برگزارکننده ایرانی نهاد

ساعات به مربوط هزینههای تا شد جمعآوری
و  محلی پلیس  ۱۷ و فوقالعاده اضافی کار
حضور محل در یکشنبه روز که کانتی پلیس
و  پارکها، اداره ۱۲ کارمند داشتند به اضافه
مراسم شده که برای برگزاری دیگر هزینه هایی

گردد. تامین بود،

گذشته! سال های مثل نه شلوغ بود؛ ولی هیل» «بلک پارک
۲۲ صفحه از بقیه


