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اخبار به انگولک
علت  به پاکستان از وارداتی * گوشتهای
را نفر صدها کنگو» کریمه «تب مرض داشتن

را کشت. نفر چندین و مریض کرد
حالل ذبح که است باقی شکرش جای باز ـ

بودهاند!
به سوریه  * روسیه تجهیزات نظامی جدید

میفروشد.
چه از پولشرا بابا! بشار االسد رفتنی است. ـ

کسیمیگیری؟
شد. آغاز عراق به ایران برق صادرات *

برق۱۱۰ ولتیرا به جایبرق ۲۲۰ ولتی  ـحتما
فروخت! خواهند آنها به

تاسیس  با جنسیتی جداسازی طرح  *
یافت. قوت تهران در بانوان کافیشاپهای

یا پسر دیدن دوست برای به بعد حاال از ـ
کلهپزی! و بروی چلوکبابی باید دخترت دوست

تدبیرمسئولینقیمت  با * روزنامه«کیهان»:
یافت. کاهش تومان هشت دالر

باال  تومان ۸۰۰ که وقتی مسئولین تدبیر ـ
بود؟ کجا رفت

دو  سرتیپ  پاسداران سپاه فرمانده ده   *
شدند.

این صورتنتراشیدهونخراشیده وموهای با ـ
«تیپ» شدند؟! سر چطوری و ژولیده کثیف

تاکسی  رانندگان تازه وظیفه منکر از * نهی
ایران. در

طرح کنند کم تاکسی کرایه از جایش به اگر ـ
کنیم! حاضریم گوش نیست. ما بدی

وارد روستای القبیر  * ناظران سازمان ملل
ببینند. کشتار را ابعاد شدند تا سوریه

از جنازهها را که دیدند «قبیر» حتما کلی ـ
بودند. دزدیده آنها

نه هزار  حدود به ایران در ترش * قیمت لیمو
تومان رسید.

نصف میتوانیم  آمریکا در قیمت این با  ـ
بخریم! را فلوریدا ترش لیمو محصول

توسط  نورانی اشیاء مشاهده گزارش  *
شلیک و ایران مختلف شهرهای در شاهدان

هوایی. ضد
خواب داشته احمدینژاد احتماال ـ

میدیده!
به  یارانهها جدید مبلغ و میوهها جدید * نرخ

شد. دولت اعالم خواهد توسط زودی
با مبلغ یارانه  کنند. اعالم نیست احتیاج ـ
تازه میتواندوکیلوشلیلویککیلوخیارخرید.

نگیرند! پول ازت خرید کیسه برای اگر
سوریه  در ملل سازمان ناظران سوی * به

شلیکشد.
باید ببرندچشم را اینلباس شخصی هایما ـ

پزشکتا برایشانعینکجدید بگیرند.

شد. ساله * مجسمه فردوسی تهران ۵۳
را  اخیر جمهوری اسالمی سال ۳۳ این اگر ـ

ساله! اضافه کنیم یعنی۸۶
کیلویی ۲۲ هزار  به ایران در انگور * قیمت

تومان رسید.
یک می شد قانونی انگور شراب اگر ببین ـ

داشت؟! قیمت چقدر شراب بطری
*جمهوریاسالمیبهاعدامشهروندان ایرانی 

کرد. اعتراض سعودی عربستان در
ـدرست مثلاونموقع که افغانستانبه اعدام

بود. اعتراض کرده ایران شهروندانش در

استخدام آگهی
استخدام میکند سازمان «القاعده»

و ضد تروریستی عملیات جهت گسترش
بهچندنفرمتخصص بشریخوددرکشورسوریه
قبلی تجربه نیازمندیم. انتحاری حمالت امور در
دانشگاه و و مدرک مدرسه نمیباشد ضروری

نیست. الزم
عشری اثنی شیعه مذهب دارای متقاضیان
زیارتقبور انجامماموریتخوداز میتوانندقبلاز
وسپسبه امامانمقیم سوریه لذتبرده متبرکه

بپردازند. ماموریتخود
در این «یک شامل مکفی مزایای حقوق و
تعلق شدگان استخدام به آخرت» در دو و دنیا

میگیرد.
معالجه، غیرقابل مرض های بیماران برای
همراه خودکشی و کسانی که روانی افسردگان
قرار خود واالی زندگی هدف را کشتار دیگران با
به میگردد. قائل مزیتهای مضاعف  دادهاند
۱۰ سال  زیر کودکان کشتار از که کسانی خانواده
پرداخت مادام العمر حقوق برند می لذت زنان و

گردید. خواهد
را خود زندگی حال شرح لطفا مصاحبه برای
آرزوی موفقیت با ارسالنمایید. ما آدرس دفتر به

عزیزان... شما شهادت و

ممنوع فوتبال تماشای
«ناجا» اجتماعی معاون کارگر بهمن سردار
(نیروی انتظامیجمهوریاسالمی)گفت:درشان
مسابقات سینما در آقایان با که نیست خانمها

کنند! تماشا را ۲۰۱۲ یورو فوتبال
موافقت  یورو۲۰۱۲ با فوتبال مسابقات پخش
کشور آغاز سینماهای سالن در نیروی انتظامی
سالن ها این به زنان ورود از اما بالفاصله شده
قادر مردان فقط و است آمده عمل به جلوگیری

تماشایفوتبالهستند. به
پلیس مستندسازی بهمن کارگرگفت: سردار
یکدیگر کنار در مردان و زنان حضور از زیادی
سراسر کشور در فوتبال مسابقه هنگام تماشای
وقتیزنانو متوجهشدهایمکه استو انجامداده
میبینند را همیکمسابقههیجانانگیز مردانبا

وضعیت مناسب نیست.
حاال بود: پرسیده خبرنگاری که جواب در او
کمی که باید چکار کنند یا زنان ما ما دختران
من گفت: شوند؟ هیجانها سهیم نوع این در
پسرشان دوست با که است بهتر شاید نمیدانم!
هم با خفن سوپر فیلمهای و بمانند خانه در

تماشا کنند.

بزرگ اختالس اخبار
«کیهان» روزنامه اخبار سبک به

ه. م»مدیرعاملشرکت«د. آقای«الف.س.
از یکی گویا مدیر که ط» ح. همکاری «ز. با و»
به «ی.ک.ل» شعباتبانک «پ»بودمبلغیرا
داده رشوه ت» م. وزارت «ص. مسئوالن از یکی
ن. س» «م. نام به دولتی ارشد مدیر یک بود و
بلندپایگان ازمتخلفانحمایتکردهاست.یکیاز
شده کشیده ع» هم پایش به میان آ. «ع. وزارت
فالنمبلغهمبهحساببانک«م» ایشان گویا و

است. گشته واریز خ» «ک. شعبه در
پروندههای اصلییعنی «خ»که همه محتکر
به مهاجرت یا فرار با می گردد بر او به اختالس

نکرده گیر تله الی دمش هنوز هم «ک» کشور
ر»و «ع. گربههاییچون «ه. با وجود است. البته
یافتن بودند بهدستشانداده کهگوشترا ا»و...
همه اعضاء تیم اختالس بسیارسختخواهدبود
وممکناستکارتحقیقاتبهجاییبرسدکه«د.

شوند. پروندهدار هم ر» «ب. و ر»

دبستان اول کتاب
این همهآزادی هایجنسیکهبعداز انقالب با
کشورمانبرایآقایانایجادشده اسالمیایراندر
فروش و خرید و موقت ازدواج و صیغه بساط و
است کرده پیدا بازار بسیار خوبی نوبالغ دختران
سرگرم کردن به کوشش دولت برای توجه نیز با و
و... مخدر مواد و پارتی و سکس امور با جوانان
احوال به اوضاعو آن ها فکر منحرفکردنذهن و
جای به من پیشنهاد می کنم کشور، سیاسی
مدارس، در درسی کتابهای جنسیتی تفکیک
برعکسباید اینکتابها را گستاخانهتر وسکسیتر
کودکیآزادیجنسیرا بهدانش آموزاناز نوشتو
سال کتاب مثال عنوان به کرد. ترویج و آموخت

شود: شروع اینگونه باید دبستان اول
آمد بابا

آمد با آن مرد بابا
آمد اسب با مرد آن

آمد خر با بابا
آمد خر با بابا که وقتی

بود رفته اسب با مرد آن
داد مرد آن به و کرد درست شام مامان

شام ماند بابا بدون
دوست دارد را دارا آذر
دارد دوست را سارا آذر

را دوست دارد آذر دارا سارا و
آمد پورشه با دارا

رفتند مسافرت به پراید با آذر و سارا
داد بابا به را پورشه دارا

داد به او دام بابا
زیارت رفت. به مرد آن اسب مادر با
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خرداد) ۲۹) جون ۱۸ دوشنبه

تیر) ۵) جون ۲۵ دوشنبه

بشر حقوق بررسی
شیـعه قرن اخیـر علما دیدگاه از

کدیور محسن سخنران:

نام ایران بخوان به

فروهر پرستو سخنران:

حقایق تاریخ اسالمی
اسمش بود نقی قرار امام میدانستید که آیا
امامتقیباشداماچون او باسیستمفکری«تقیه»
حذف با شد مجبور پدرش بود مخالف اسالم در
او برای و به نقی تبدیل کند او را نام نقطه یک

شناسنامهبگیرد؟
کمیبعد وقتیکهاماماندریافتندکه چهنان
گیرشان نتیجه اعمال فرضیه «تقیه» در آبی و
نام تقی را خود فرزندان گرفتند تصمیم میآید
برای بیتوجه باشند. نقی امام به افکار و بگذارند

معروفی نشده است. زیاد امام همین امام نقی

غضنفر! و احمدینژاد
میخواهیم کردن تجربه برای شماره این در
با کردهاند درست غضنفر برای که را جوک هایی
و از کنیم پیاده احمدینژاد روی کمی دستکاری

غضنفر گذشته اند کم کنیم: فشاری که روی
(۱)

شما که این درسته احمدینژاد میگن: به
و زشت از کلمات کردن نطق زدن و حرف موقع

استفادهمیکنید؟ فحشمانند
احمدینژادمیگه:هرکه اینراگفتهگهخورده

کرده... غلط
(۲)

رییس البرادعی با در مالقات احمدینژاد
پرسید: او از هستهای انرژی آژانس

من؟ مثل درست هستی؟ دکتر واقعا تو
هستم. دکتر بله که جواب داد: البرادعی

آژانس تو چرا پس بدبخت گفت: احمدینژاد
میکنی؟! کار

(۳)
مرده که را احمدی نژادعکسیکدانشجو به

نشان میدهند. بود
من به را عکس این چرا میگه: احمدینژاد

دیدهام. این ها زیاد از میدهید. من نشان
شما کشتهاند. آدمهای این را میگن:

دانشجوی این من اتفاقا میگه: احمدینژاد
سم با که میدانم و  میشناسم  را بخصوص

خودکشیکرده.

و زخم از پر  بدنش  چرا پس  می پرسند: 
است؟ کبودی

و همکاری نمیکرد آخه احمدینژاد میگه:
نمی خورد! را سم

(۴)
پیش آمد بود جوان که وقتی احمدینژاد

شدهام! عاشق حاج آقا... من گفت: و پدرش
چه کسی؟ عاشق پدرش پرسید:

که کسی احمدینژاد جواب داد: عاشق هر
بدونه! صالح آقا حاج

(۵)
و مشایی رحیم به میزنه زنگ احمدینژاد
میارن در حرف ما برای دارند مشایی، میگه:
را همدیگر  چهارشنبه به چهارشنبه چون هر

مالقاتمیکنیم.
تویجلسه هیات دولت مشایی جواب میده:

داره؟ اشکالی چه جمهور رییس دفتر و
عیب محکمکاری از کار میگه: احمدینژاد
دوشنبه هر مردم دهن بستن برای بیا نمیکنه.

ببینیم! را دوشنبههمدیگر به
(۶)

درباره قم طلبههای  جمع در احمدینژاد 
مثبتاندیشیانقالبیسخنرانیمیکرد.

اوبهجمعیتجوانطلبهگفت:مثبتاندیشی
اگرگنجشکروی یعنی اینکه انقالباسالمیما
گاو که کنی شکر را هزار بار خدا کرد خراب سرت

نمیکند! پرواز
(۷)

را خودش معروف سفید کاپشن احمدینژاد
از بعد میفرستد. سومالی مردم به کمک برای
پس برایش پست را با خرده ای کاپشن و ماه یک
رختشویی پودر قوطی یک بغلش و میفرستند

بودند! گذاشته هم
(۸)

عقیدتیکه احمدنژاددرجوابسئوالکنکور
پرسیده بودند:وقتیکهحضرتیونسگم شدچه
سازمان«یونسکو» افتاد؟جوابنوشت: اتفاقی

تاسیسشد!
(۹)

درس اکابر  کالس در احمدینژاد معلم
چند دستشویی محمود، پرسید: او از فارسی

بخشاست؟
بخش: دو معلومه؛ داد: جواب احمدی نژاد

و مردانه! زنانه
(۱۰)

رو احمدینژاد  جمهوری، ریاست اول روز 
ترافیکو هلیکوپتر تهران تا با میبرنباالیشهر

ببینه. شلوغیتهرانرو
خلبان هلیکوپتر به می کنه احمدینژاد رو
اینقدر کیه که جنازه تشیع میپرسه: اینجا و

شلوغه؟

معرفی کتابهای تازه
یافته انتشار

خبری نشریات برونمرزی هیچگاه معموال
ایرانبرایخوانندگانخود کتابدر انتشار درباره
نمیدانند چه آنها خوانندگان و درج نمیکنند
پرفروش و جدیدی در ایران در آمده کتابهای
درج معموال برونمرزی  نشریات این  هستند.
ضد نویسندگان اتوبوس سقوط خبر چاپ و
نویسندگان این کتاب تبلیغ به را دره به دولتی
خبرنگار کمک می دهند. در عوض ما به ترجیح
فرهنگیویژهخودمانتوانستیملیستکتابهای
برای شما را ایران پرفروش و شده تازه منتشر

جمعآوریکنیم.
چرا؟  شاید ولی هرگز دخترم بدون ـ  ۱۰

(خاطراتهاشمیرفسنجانی)
پی.  «آر. بهتراز خیلی ولی است بد گلوله ۹ـ 

بهنود) (مسعود جی»می باشد
نیستیم  میمانیم ولی «ما هستیم» ما ۸ ـ

(مسعود بهنود)
کنیم؟  تولید خانگی آبجوی چگونه ـ  ۷

ناشناس) (نویسنده
علیه  خشونت افزایش و صلح نوبل جایزه ۶ـ 

من(شیرینعبادی)
(آیتاهللا  چندهمسریابی راهنمای ـ ۵

مرعشی)
مختلط  استخرهای در معاشرت آداب ۴ ـ
جمهوری سابق دیپلمات قربانی (حکمت اهللا

اسالمی در برزیل)

تفکیک  سیستمهای در مدیریت اصول ۳ ـ
جنسی(فاطمهرجبی)

(محمود  اطهار ائمه  خواب  تعبیر ـ  ۲
احمدینژاد)

جنتی) (آیتاهللا تندرستی راز ـ ۱

ادبیات بخش

عاشقانه اشعار
زیبایت اندام

دلنوازت عطر سیاه تخته گچ طرح با که
کرد عبور من بینی جلوی از

رویمردمکچشمانم
عینکم رویشیشه

نقش بست و بی مویم و طاس در برق سر
ماند

را بو کشیدم تو
مثل یک گل یاس

خوشبو هلوی یک مثل
پستو یا توی روی طاقچه کتاب کهنه مثل

بو را  تو فعال تازه نوزادان پوشک مثل 
کشیدم

یلدا شب مانند سیاهت و بلند موهای
فرو ریختند من خوابهای دره عمیق در

نهطنابنجاتی
نخنما فضا در پریشان و نبودند بافته که

تکرار هزار شب  و بار هزار را تو  نام  من
کردهام

را نمیدانم تو هنوز اسم ولی
نگفتی من به چون

ولی هستی باش... که هر
بپا را اندامت بزن، عطر خودت به

کن موهایت را رها
دیگر که مردهام باطری ساعت جای به مرا

زنگنمیزند
کن... بیدار خودت یاد با صبح هر

افکارعمیق
حوا واقعا میخواست اگر خدا وکیلی خدا
بهشت از و نزند گاز و نچیند درخت از را سیب

بیضاوی جواد
��������������
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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

برای اطالع از بهترین نرخ ها با فرزاد یزدانی تماس بگیـرید 
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۱۵ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

که  اروپا فوتبال تیمهای از ـ شب تاب کرم ۱ـ 
شد.  یوفا جام ۱۹۶۵ قهرمان سال در

از  ـ بیابان در کاروان  راهنمای  بنای ـ  ۲
گسیلداشتن. فرستاده، ـ قهرمانانشاهنامه

چربی  اثر ـ گندیده آب با مرطوب جزیره ۳ـ 

فیلسوفو متکلم بزرگ ایران درقرنششم  ۱ـ 
است بوده مقدم تشکیکوجدلبر فلسفه در که

هم. روی انباشته چیز هر ـ
ازسیاراتمنظومهشمسی  نوعیپاپوشـ ۲ـ 

سزاوار. و شایسته ـ
غول  ـ داد که نان آن درخت ـ تنپوش ۳ ـ

دیپلمهها.
در  مبحثی ـ تجارتپیشه ـ قایق نوعی ۴ ـ

شیمی.
برای  درخت شاخه از شده ساخته ظرفی ۵ـ 
تمام با ـ اسامی اروپایی ـ از االغ بار روی حمل

می ریزند. هم آن توی باریکی
بزرگترینشاعروفیلسوفشبهقارهـتکرار  ۶ـ 

که ندارد! می کند اعتراف جاهل حرفـ  یک
به  دست ـ خوردنی! شهر ـ خون جوی ۷ ـ

یقهشدن!
زورخانه میگیرندـ   در ـ مراکز استانی ۸ـ  از

در روسیه. سرزمین یخبندان
منزلت  مقامو استانگلستانـ شهریدر ۹ـ 

اسم آذری. ـ
انگور  شیره فوتبالـ  در زمین اصطالحی ـ ۱۰

جانماز. ـ خرما و
حرف تعجبـ  طبیعت و سرشت انسان  ۱۱ـ 

تر. انگشت ـ
محصول بیماری  مرد زنمرده، زنبیوهـ  ۱۲ـ 

گنجشک. ـ آلزایمر
در  زور ـ الکل کاشف ـ کردن دوستی ۱۳ ـ

است! آن
دردمند  ـ نو پدر شعر سابق ـ استاندار ۱۴ ـ

وامانده. و
آن  به مروارید دانههای که رشتههایی ۱۵ ـ
و اتریش بین کوچک کشوری ـ باشند کشیده

منطقهییکوهستانی. سوییسدر

ساختمانی. گچکار دستافزار ـ
پراکندهساختن  چراغآسمانـدورکردن، ۴ـ 

استفراغ. ـ
باال  ـ شاخه میزنندـ  تنپوش کشتی در ـ ۵

زراعی می زند. محصول به ـ آب دریا آمدن
شوهر  زن به نسبت خرد ـ و دارای فهم ۶ ـ

شکوهگوی جدایی. ـ زن شوهر به و
کتابهایی  شده ـ اهلی فروش ـ برنج ۷ ـ

دربارهشرحپیشینیان.
مادهـ   گوسفند ایرانـ  مقام در باالترین ـ ۸

جملگی و همگی.
ابریشم  آمریکایشمالیـ ایاالت ۵۰ گانه از ـ ۹

یا نسیم. حرکت باد نخالهـ 
اراده، وزنآواز  و قصد آفرین کماننشینـ ۱۰ـ 

بود. کنونی اتیوپی یا حبشه امپراتوران لقب ـ
رنگها  از زمینـسست و بیحالـ و مرز ۱۱ـ 

عدد آذری. ـ
ـعضو  قلباروپا روزگاریپایتختیبوددر ۱۲ـ 

شعر. از یک مصرع دو پارلمانـ 
از  ـ پسندیده ـ محلی گویش به برادر ۱۳ ـ

پایتختهایآمریکایی.
چینو چروک پوست  آالت موسیقیـ از ـ ۱۴

گوشهگیر. ـ
برنا. ـ مستوفی حمداهللا است از کتابی ـ ۱۵
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رکاد ها

رابطه نزدیک استرس با...

آیا نبرد را نسل انسان و آبروی نشود رانده بیرون
بزند؟! گاز را سیب تا میداد دندان او به

معکوس مهاجرت
جنسیتی با تفکیک طرح اگر آیا میدانستید
است ممکن اجرا گردد در ایران کامل موفقیت
به ایران لزبین و گی ایرانیان مهاجرت معکوس
غربی جای کشورهای از بیشتر ایران و آغاز شود

باشد؟ آنها زندگی برای خوبی

دیوانه! تو و مست من
قدیمی«منمست و اینترانه با اینکه من با
صدای خوانندگان و خانه » برد که را دیوانه، ما تو
همه اما ظرف میکنم حال آن خیلی مختلف
زیادی شنیده ام سئواالت را که آن سالها این
احتماال سراینده آن چون که مطرح شده برایم
خانه سالمندان ایران در جایی در و یا درگذشته
ایشاندرمیان با را آنها نتوانستهام میبرد سر به

ماندهام. باقی خماری در همواره و بگذارم
است؟ کسی چه دیوانه از منظور که این اوال
رفیق همپیاله یا طرف معشوقه دختر و دوست
پرسید از شاعر باید که این سئوال دیگر شاعر؟
یا و گرفته ای دختر دیوانه دوست یک چرا حاال
علت نکند رفتهای؟ عرقخوری به دیوانه یک با
که اجبارا و این باشد تو نداشتن همپیاله مستی

رفتهای؟ بیرون دیوانهای شخص با
خانه چیست؟ خانه از منظور که: این دیگر
دیوانه دوست یا دختر دوست خانه یا و طرف
قصد وقتی که است این مهم سئوال ولی او؟
رفقای به قبال نیست بهتر آیا عرقخوری میکنی
ببرند خانه به تو را و بگویی که بزنی تلفن نزدیک

است؟ رانندگی جرم حال مستی در چون
رفیق آن میترسی بکنی را کار این اگر آیا
آیا رانندگی کند؟ نتواند و باشد هم مست دیوانه

مادرزادی و نخورده مشروب است دیوانه چون او
به آژانس باید این آقا چگونه است؟ کلهپا بوده
رفتن تاکسی برای یک و درخواست بزند زنگ
این و مستم «من بگوید که این بکند؟ خانه به
را تاکسی رانندههای است ممکن دیوانه» یارو
مستانانعامخوبیبه راننده اینکه بترساند (ولو

میدهند). تاکسیها
آیا بهترنیست کهاینشخص مستشبرا در
تیمارستان کند ورفیقدیوانهاشرا به میخانهسر
تا عرق بخورد در خانهاش بعد یا دفعه بفرستد

نباشد؟ خانه نگرانبرگشتنبه

علمی اخبار
زودی به که کرد اعالم «ناسا» سازمان
را برای مریخ کره در مسکونی ساختن خانههای
کره این در زندگی به فضا و مسافرت عالقمندان
 ۲۰۲۰ تا سال احتماال پروژه این کرد. خواهد آغاز
رسید.سخنگویسازمان عملخواهد مرحله به
مریخمیتواندمستعمرهجدید کره «ناسا»گفت:
به  آمریکا (۵۰ ایالت باشد ما ۵۳ یا ایالت آمریکا و
 ۵۲ ملحقات بعنوان هاوایی و پورتوریکو اضافه
این کرد: اضافه وی میشوند). محسوب ایالت
سایر و و سفارتخانه دارای شهردار جدید مستمره

بود. خواهد دولتی مستقل ادارات
میکنیم گفت: پیشبینی مذکور سخنگوی
عبور از کمتر بسیار غیرقانونیمکزیکیها عبور که
و میباشد آمریکا کشورمان به آنها غیرقانونی
به انسان» «قاچاق جلوی میتوانیم مدتی برای

بگیریم. را مریخ کره
تشکیل و خبر خانهسازی گفت: سخنگو این
توجه مردم کره مورد بسیار مریخ کشور جدید در
و گرفته قرار خاورمیانه کشورهای ویژه به زمین
کشورهای از ویزا تقاضای میلیون سه دو تاکنون
که کردهایم دریافت ایران  ویژه به مختلف

شوند. مریخ پناهنده به کره خواستهاند
مریخ دالیلامنیتی فعالکره به کرد: اضافه او
را ما ایرانیان تا کرده ایم اعالم سکونت را غیرقابل

نکشند! دادگاه به نژادپرستی خاطر به

۳۱ صفحه از بقیه

نه).معموالکسانیکهبطورعلنی بدان باور داردیا
از خارج میکنند «توهین» گسترده ابعادی در و
قانونحافظآزادیبیانهستندکه پناه در ایرانو
حفاظت و حمایت نیز را تمسخر و توهین آزادی
اخالقی بیانیه، رویکرد سروشآشکارا در میکند.
پلید اخالقا تمسخر آن یا دین توهین به است. آیا
درچهارچوباسالم اینبحثرا بداست؟طبعا و

نمیتوانداشت.
در شریعت و تمسخر اسالم توهین مساله 
دیگر ادیان مجازات دارد. تمسخر و است حرام
به اخالقی نگاه دارد. دین آن نوع به هم بستگی

این، بر غایباست. بنا اسالمبیشتر اینمسالهدر
نگاه اخالق دریچه  از مساله این به بخواهیم اگر
این جهانی، اخالق آن اخالق، ضرورت به کنیم

بود. خواهد دینی، نه
اخالقی دالیلی میتوان گرچه که میدانیم
آورد، دیگران تمسخر عقائد دینی بودن بد برای
میان به میتوان آن سود به نیز موجه دالئلی
میتوان درباره باید پذیرفت که در نهایت کشید.
کرد. اما مسلمانان اخالقی بحث موضوع این
نمی کنند. این موضوع استقبال درباره بحث از
کتاب ژاپنی مترجم و برمیدارند اسلحه برخی
برخی می کشند، سلمان رشدی را شیطانی آیات
دیگر نیز و شماری میزنند را آتش دفتر روزنامه
خطاب را سکوالرها و بیدینان لحنی تند، با

موظف بهجلوگیریاز توهینها را میکنندو آن ها
تمسخرها میدانند. و

نیستند مقدس مردم
که دین دارند باور دینی اغلب روشنفکران
ایران که جامعه آن دلیل به از جمله دارد اهمیت
ستیز نمی توان و نباید مردم توده با و است دینی
اگرکسیباورداشتهباشدکهمصائبامروزی کرد.
و بیدلیل باورهای و عامه عقائد دلیل به بشر
کسی اصالح اگر کرد؟ باید چه است خرافی توده
سیاستوحکومترا بدون اصالحجامعه ممکن
جهان بینی و تقدسی برای مردم هیچ و نداند
داشته باشد نباشد چه؟ اگر کسی باور آنها قائل
برای را شرایط مردم مذهبی عقائد اتفاقا که
استبداد سیاسیبیشتر ناهنجاریهایاخالقیو
گیرد؟ درست چه راهی باید پیش هموار میکند
میان از از دوران روشنگری پس دین که است
اندکی سلطه دین آن در که کشورهایی اما نرفت،
تمسخر دین علمی و امکان آزادانه نقد دارد و
اخالقی تر. هم دموکراتیکترند هم اغلب هست،
کوششی بهانه، به این تمسخر دین و نقادی منع
چه است. جامعه بودن دینی حفظ برای فعال

ضرورتی دارد جامعه دینی بماند؟
در دین که به کسانی مگر همین وانگهی
میکنند «توهین»  آنجلسی لوس شبکههای 
وخوانندگان ایرانینیستند؟مگر بینندگان آنها
مگر نیستند؟ ایرانی اسالمی ضد  کتابهای
شاهیننجفی ایرانی نیست؟ چهسعی باطلیاست
ایرانیکدستمذهبی جامعه که تلقینایننکته
و میشود پرتنوعتر روز به روز ایران جامعه است.
در اگر میآید. بیرون مذهبی الیههای از انحصار
بیهوده است، اسالم بیخ کندن برای تالش ایران

انکارمنکرانوسرکوبصدایملحداننیزبیهوده
است.البتهچون مومنانقدرت ومکنتبیشتری
همواره خشونت به آن ها زدن دست امکان دارند
کنونی شرایط در و گذشته تاریخ در است. بیشتر
از بسیارتر بس «کافرخوار» مسلمانان شمار
«کافرانمسلمانخوار»بودهاست.صورتمساله

داد. تغییر نباید را

مدارا و آزادی
ایران جامعه در ریشهگیرنده کینه  آن داروی
و بیشتر ترویج که بل نیست؛ آن و این به عتاب
از دین چه بیشتر نیز خلع هر مداراست و بیشتر
به تحقیرآمیز نگرش فرونهادن و دنیوی قدرت
حتی گردن نهادن به حق آزادی آدمیان؛ و الحاد
مادامیکهجانوحقانسان هایی آزادیتمسخر؛
نیفکند. مخاطره  به را انتزاعی) (نه  مشخص
جهان این دستکم در که نباید بپندارند مومنان
احترام خواستار اگر مومنان فراترند. ملحدان از
که بیاموزند باید هستند آنها عقائد به ملحدان
کثرتعددی آنهاحقی برایشان نمی آورد. نیزباید
و توهین از را خود مقدس کتابهای که بپذیرند
تحقیرو تمسخر دیگرانبپیرایند.اگر تمسخر راروا
دیگران خوارداشت نخست خود از باید نمیدارند

بردارند. دست
و پروژهای سیاسی میان روشنفکری دینی،
که کس آن برای است. سرگردان فکری پروژهای
مردممیاندیشند آنچه قدرتسیاسیمیخواهد
که کسی برای اما است. مهم میخواهند و
سپردن راه عادت خالف آمد در میاندیشد اتفاقا
دارد. بیشتری ارزش شکستن را سنتها و
هم کرده، سنتشکنی هم دینی روشنفکری
نوعی تقویت به فقیهان را موقعیت سنتگرایان و

دهه دو تجربه  در را دوگانه اینکارکرد است. کرده
دید. میتوان آسانی به دینی روشنفکری گذشته
رسمیت به دیانت  همارز الحاد حقی اگر
بتوانتصور کردهمزیستی نشود، دشوار شناخته
آنحیث حقوقآدمیاز آسانباشدیا ادیاناساسًا

شود. پذیرفته است آدمی که
زدن تسخر  از دینی روشنفکری که این 
است به دلیل پیشفرضهایی میرنجد کافران
در که اجتماعی دارد و منافعی الحاد درباره که
و بیاخالقی ترویج الحاد، ترویج مردمان. ایمان

الابالیگرینیست.
تقدسزداییازآنچهدرفرایندیتاریخیوبشری
مناسبات بهبود بهداشتروانیو به تقدسیافته
نباید کاهش خشونتکمک میکند. اجتماعیو
فقیهوار خطرناک را آن  و هراسید تقدس زدایی از
بهسبب روشنفکریدینیارجیدارد اگر دانست.
زدوده را تقدسهایی که است میزانی همان
تحکیم یا تازه تقدسهای ساختن دلیل به نه
هنرهای بردن کار به بدون کهن. تقدسهای
عامهپسندتقدسزداییدرسطحاجتماعیفراگیر
پشت در تنها تقدسزدایی اگر شد. نخواهد
چه جامعه بگیرد، دانشگاه صورت  دیوارهای

برد؟ از آن خواهد بهره ای
تغییر را اگرروشنفکریدینیاینپیشفرض ها
اندک اندک بازتعریف نکند منافعاش را و ندهد
فقیهان صف به ـ موارد بسیاری در دستکم ـ
از را خود روشنگرانه  خاصیت و پیوست خواهد
آزادی میتواند و خواستمدارا دستخواهد داد.
مذهبی خواه دموکراتیک جامعه ایران نیروهای

خواه غیرمذهبی را به هم نزدیکتر کند.
سی» بی «بی  اینترنتی پایگاه از برگرفته

از آن... قلمرو عمومی

ندای انتخابات آزاد را میدهد که خونین کسانی
چه کشور مقامات دیگر از داده اند، سر ایران در را
برای احمدینژاد داشت؟ آقای میتوان انتظاری
ازجملهمعضل حلبسیاری از مشکالتجهانو
رژیم برای دارد، و حل «دموکراتیک» سوریه راه
غربی کشورهای در بشر» حقوق نقض «افشای

در می دهد. تخصیص دالری میلیون بودجههای
از برخوردتند مقاماتوزارتامور اینشرایطنباید
عربستانسعودیبه خارجهجمهوریاسالمیبه
زندانیان اعدام شده خاطر رفتار خشنآنکشور با

ایرانی تعجب کرد.
تشویق آنان به و تحسین فقط باید ضمن
این از بخشی خواست که آنان رویه، از این ادامه
جمهوری قضایی مقامات به را خود انتقادات

کنند! متوجه اسالمینیز

۱۳ صفحه از بقیه
جانب... از سخن

فقط حرکاتش اوشخصیبودکامالسالمکه بود.
حدود نظر میرسید که به بود و کند شده قدری
ولی باشد سال از سن او گذشته چند و هفتاد
مینمود. سرحال و سالم کامال هفتاد ساله یک
خیالبازنشسته شدن شما آیا پرسیدم او روزی از
دلیلی و جوانم هنوز من گفت جوابم در ندارید؟
که چوپرا، دکتر به یاد کتاب نمیبینم. آن برای
که افتادم دارد زمینهها فعالیت همین در هم او
Ageless Body Timeless Mind که در  میگوید
از هیچوقت شما که میسازد نشان خاطر واقع
این شد مگر نخواهید پیر فکری و قوای سن نظر
را کتاب این خواندن من بخواهید. خودتان که

میکنم. توصیه همه به
انجام دانشگاه اینمنظوردر به آزمایشیکهما
میدادیمتستسنبود که نشانمیدادشخصبا
Chronological Age از  یکسنزمانیمشخصیا

دارد؛ وضعیقرار نظرسالمتروحوجسم در چه
پیرتر که یا میدهد نشان خود سن از آیا جوانتر
Biological Age شخص  یا بیولوژیک سن را آن

میداد. نشان
آزمایشات این  در  که  است  جالب  خیلی
سال سی یا حدود بیست که در بودند اشخاصی
داشتند و قرار خود زمانی سن از بیشتر و یا کمتر
آن سن زمانی که امروزه در زندگی روزمره واقع در
برایاستخداماشخاصیا و داده معیارسنقرار را
میبرند نمیتواند را به کار آن دیگر زندگی مسائل
که است سن بیولوژیک باشد و صحیحی معیار
به درست شخص و واقعی سن را میتوان آن
بخواهد شخص چنانچه این، بر بنا آورد. حساب
یکی قلب مساله که ـ بماند سالم لحاظ هر از
روانی نظر روحی، از است ـ الزم است آن ها از
برای البته دارد. نگاه سالم را خود جسمی و
اهمیت اطالعات کسب مرحله این رسیدن به
مرحله به اطالعات که آن شرط به دارد؛ خاصی

درآیند. هم عمل


