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ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب

انواع مرباجات ایرانی 
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با قیمت های باورنکردنی

زلزله تبریز
سپس بی سی»، «بی ابتدا را زلزله تبریز خبر
و «صدا بعد ساعت چندین و ان» ان «سی
سیما»یجمهوری اسالمیپخشکردوبهاطالع
موجب خبر این پخش  تاخیر رساندند.  مردم
شده مجلس برخی از نمایندگان و مردم ناراحتی
وسیما»درمورد علت است. مسئولاخبار«صدا
تایید اول باید به ما اخبار تاخیر گفت: تمام این
را آنها ما بعد و برسد امنیت و اطالعات وزارت
ساعتها شلوغ بود آنها سر و چون کنیم اعالم

بدهند! پخش اجازه ما به تا کشید طول

تبریز زلزله علت
مطالعات مرکز و تبریز مرکز هواشناسی اداره
مطالعات بعد از که کرد تهران اعالم استان زلزله
در وقوع زلزله که رسیدهاند نتیجه به این فراوان
اخیر مقام علتبازدید استان آذربایجانشرقیبه

نمی باشد. شهر این از رهبری محترم

آقا! هندسه توسط درس
دیدار در خامنهای، آیتاهللا انقالب، رهبر
فرمودند: هندسه تبیین دانشگاهیان اساتید و
حال اسالم در نفع به جهان اجتماعی ـ سیاسی
راستای فرمودند در اضافه است. ایشان تغییر
را ملت «جبر» باید ما «هندسه» این به رسیدن
آنها «حساب» داشتند شکایت اگر و کنیم زیاد

بگذاریم! دستشان کف را

رمضان! ماه جدید جوک
روزهخواری میرداماد خیابان در شخصی
شد نزدیک او به ساندیسخور آدم یک میکرد.
از اقلیت های شما آیا پرسید: فضولی تمام با و

مذهبیهستید؟
از اکثریتهای بنده نه! آنشخصجواب داد:

غیرمذهبیهستم!

«نشاط تعریف اسالمی
جنسی!»

«رجا اینترنتی پایگاه نویسنده فیاض ابراهیم
حفظ برای اسالم در  می گوید: حجاب نیوز»
جنسی تخیل حجاب چون است جنسی نشاط
مساله که میشود سبب و میکند تحریک را
بی رغبتیجنسیدر غرب شود. جنسی معنیدار
آنها اسراف در آنجاست چون علت برهنگی به

جنسیمیکنند.
مثال را خودم مثال گفت:  فیاض  ابراهیم 
ما زفاف شب و همسرم ازدواج با زمان از میزنم.
ندیدهام را برهنه سالپیش هیچوقتاو ده حدود
جنسی نشاط احساس هم دلیل همین به و

مضاعفیداشتهام!

شده قرآن کشف سوره تازه
عقلدادیم و بهشما گران کردیم را مرغ ما «و
به شما را. ببینیدصفها تا چشمدادیم به شما و
و اعتراضکنید. بهحاکمانخود جراتدادیمکه
نیستید.» شما و است آگاه چیز همه بر خداوند

قد قد مرغ، آیه سوره

در واتیکان دزدی
خدمتکار مخصوص و که بود در اخبار آمده
واتیکان سوی از بندیکت، پال اعظم، پاپ محرم
مخفی حجره به غیرقانونی ورود با که شده متهم
مدارک و از نامه ها اعظم برخی پاپ خصوصی و
این میگویند است. دزدیده  را وی خصوصی
کش هم را دالری هزار صد چک یک خدمتکار
چک می تواند شخصی چطور (حاال است! رفته
من کند نقد را اعظم پاپ وجه در شده نوشته
است!) کار عملی در ایتالیا این نمیدانم. حتما

دزدیده بیشر نامههای خصوصی میگویند
بودند که او عاشقانه نامه های اعظم پاپ شده از

بوده است! نوشته برای خدا

رفسنجانی هاشمی خاطرات
کتابخاطراتهاشمیرفسنجانیتحتعنوان
در هاشمی رفسنجانی» منتشر نشده «خاطرات

شد. ایرانمنتشر
بطورخالصهبرایعالقمندانکتاببخشهایی

را نقل می کنیم: آن از

و  پف میکند خر و * عفتهمسر بنده خیلی
کافی خاطر آرامش با را خاطرات این نمیگذارد
نزد او را است قرار کتاب دوم فصل بنویسم. برای
در حبس که بفرستم موسوی خانم میرحسین

بهتر باشد. نتیجه تا خانگی هستند
اگر  گفت و آمد رضایی محسن آقای * امروز
نکنید قدردانی تشکر و از من کتاب پایان در
با داشت نوهام شود. چاپ کتاب این نمی گذارم
برو گفتم: و آمدم خودم که این تا میکرد بحث او
و هستیم مافیا پا یک خودمان ما بیاد! باد بگذار

نمی ترسیم! اینتهدیدها از
دیدن  به آمد نوری ناطق آقای ظهر از * بعد
قیافه اش هم و نیست خوبی ناطق هم یارو ما.
نشده. به من روزه نورانی نماز و همه بعد از این
نظام. مصلحت جلسه تشخیص برویم که گفت
که است این  نظام مصلحت گفتم: و  خندیم
و نور آمد بند نطقاش نیایم! جلسه این بنده به

پرید! کلهاش از
جنتی آمد  آیت اهللا نوری ناطق از آقای بعد *
دو که است کوچک و کوتوله اینقدر ما. دیدار به
از این و بعد آمده فهمیدم از آمدنش ساعت بعد

دیدم. زدم او را باال را عبایم که
«آب نام به را جدیدش کتاب داشت اصرار
بودجه برایش میخواست و کند منتشر زندگی» 
صد بخوانند و مردم تا بدهیم دولتی تخصیص
چند تلفن دادم که قول او کنند. به عمر سال
خواهم «اس ام اس»  برایش شهر قم را در ناشر

کرد. خواهم را سفارشش و کرد
آمدند.  الریجانی آقای غروب طرفهای *
و مناکنونروسایقوه مقننه برادر که دو گفتند
قوه مجریه پس من را هم رییس قضاییه هستند
از شود. حاصل تا وحدت اسالمی در ایران کنید
چغندر آقا برگ و احمدینژاد پرسیدم: پس او

هستند؟
و ما به چاک چون جوابی نداشت زود زد

کرد. ول را
افراد  از تا چند که بود شام از قبل  *
و زدند زنگ سیاسی  زندانیهای خانواده های 

و جوابندادم تلفن را عریضههایطوالنی دادند.
از بعد کند. را ضبط پیغام گیر صدایشان گذاشتم
وسط پاککردم. مکالماتو پیغامها را شامهمه
زنگ کشور که وزیر غذا می خوردیم داشتیم شام
که گرفتهاند را اسراییلی جاسوس یک گفت و زد
یک که «چغوک بریزو» طرز تهیه میخواسته
ایران را از اصیل کرمانی رفسنجانی است غذای
به تبریک گفتم و او به بفرستد. به تلآویو بدزدد و
پختن زنگبزند وطرز آقایوزیر عفتگفتمکه به

بگیرد! اطالعاتی مامورین از را غذا این
به نماز  * آقای خاتمی زنگ زد که چرا من
او به است! خوبی و ساده آدم نمیآیم؟ جمعه
اصال هستم! تعطیل من جمعهها چون گفتم:
به خانمش شلهزرد که مقداری قرار شد نخندید.
تا مناسبتمرگ جانلنوندرستکرده بفرستد

بخوریمو صلوات بفرستیم!
میگفت  زد. زنگ  فائزه شب  آخرهای  *
بهش بسیجیها و  پاسدارها بچه  دوباره که
بدکاره و فاحشه را او که میگفت دادهاند. گیر
او به بزنند. کتک را او میخواستهاند و خوانده اند
تهرانی آرایشمیکنی هدیه وقتیکه مثل گفتم:
هم را حزب اللهیها هتاکیهای این انتظار باید

داشته باشی.
نپوشد. شلوار جین که دیگر داد قول

تحریم شکست برای تقیه
مجلس گزارش «رویترز» دولت تانزانیا در به
ماه شش عرض در که کرد خود اعالم نمایندگان
اخیر۳۶ نفتکشایرانیبرایشکستنتحریمهای 
این در کردهاند. استفاده تانزانیا پرچم از غرب
کمی هویت ایرانیهای که شده در اعالم گزارش
کشور یک پرچم با نفتکش عرشه بر سفیدپوست
را آ نها نیرنگ و حقه آسانی به سیاهپوست

میکند. آشکار
چرا گفت: تانزانیا مجلس نمایندگان از یکی
ایتالیاییها به به ما رشوه دادن بجای ایرانیها
پرچم شبیه پرچمشان هم که نمیدهند رشوه
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ایران اوضاع کنونی در خصوص آزاد بحث
کانون اعضای توسط

برگزار میشود نیبرز جلسه در رستوران این مدرسه علت تعطیل به

فارسی  شعر در ایرج و عارف  جایگاه
کشفی صمصام سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

ایرانیها؟ هم قیافهشان مثل و است ایران
شکست برای ایرانیها میگوید «رویترز»
و میزنند کاری دست هر غربی به تحریمهای
ملیت حتی به نتیجه مقبول خود رسیدن برای
حتی روزها این ایرانیها می گذارند. کنار را خود
نام قالی بافتترکیهورومانیو به قالیهایخودرا
زعفراناسپانیایی را به نام زعفراندرجهیکخود
اباییندارند اینکار اصالاز میفروشند و بازارها در

نیستند. هم وشرمنده
(قابل توجهدوستانیکهبرایاحیاینام خلیج

تالش میکنند!) فارس

جمعیت افزایش طرح
درباره آقا فرمایشاتجدید فهمیدم تازه دیروز
از کجا اسالمی ایران جمعیت» افزایش «طرح
ایشان ذکاوت و هوش به باید واقعا میخورد. آب

نخورند. چشم تا فرستاد صلوات
همانطور کهمی دانید جمعیتایران براساس
و ۵۰  مردان ۵۰ درصد شامل وزارت کشور آمار
مساوی. حاال تعداد یعنی میباشد؛ درصد زنان
اگر مردان بخواهند صیغه کنند وبیشتر ازیک زن
ایناستکه بگیرندچهخاکیبهسرشانبکنند؟
بیشترکنیمتاشایدشانس آقافرمودندجمعیترا

کند. پیدا افرایش زوجات تعدد برای مردان

یا روسری «یا پیشرفت
توسری!»

دنیای در البته که حیرتانگیز، اقدام یک در
دولت میباشد، بسیار عادی اسالمی جمهوری
و  فنی ۷۷ رشته که داد علوم دستور وزارت به
کشور دختر دانشجویان برای تکنیکی و حرفهای
رشتهها را این به ورود حق آنها و حذف شوند
توسری؟!) یا روسری باشند.(پیشرفت یا نداشته
ایرانی و زنان دختران از اعتراض برخی از پس
را عافیت قدر علوم گفت: شما وزارت سخنگوی
حتی طالبان بودید حکومت زیر نمیدانید؛ اگر

نداشتید! هم را مدرسه به رفتن حق

مذهبی نکته
عدد که آوردیم شانس واقعا ایرانیها ما
راستی وگرنه راستی نحس میدانیم را سیزده
امامسیزدهموصدای میکردند علیخامنهایرا

نمیآمد! در هم کسی

میدانستید؟ آیا

تاریخی تحریفهای
داستانهای برخالف که  میدانستید آیا
خود مسیح مادر عیسی مذهبی مریم کتاب های
شاهد چندین است؟ بوده نشده حامله خود به
دست دستدر چندینبار را او که گفتهاند معتبر
در سواحل قدم زدن مرد مسلمان مشغول یک

دیده اند. دریا

***
مجعول نظریه برخالف که میدانستید آیا
از سالم کلمه ایرانی آتشه دو ناسیونالیستهای
آن عکس و بر بودن نمیآید یعنی تسلیم اسالم

است؟ درست
عبداهللا بن اسالم محمد پیغمبر که وقتی
که شنید بود خود دین برای نامی جستجوی در
خلوصنیت آریاییبرایابراز ایرانیهایزرتشتیو
(در میگویند. سالم یکدیگر خود به مهربانی و
او میکنند) تلفظ شالم را مناطق سالم بعضی
دل ایرانیها آوردن دست به گرفت برای تصمیم
اسالم محمدی، آیین جای به را خود دین نام
این را هم پیامبر محمد تبلیغات مدیر نام دهد.

است. کرده تایید

***
روانکاو ها بعضی از گفته میدانستید که آیا
سایز معکوس رابطه مورد در روانشناسان و
صحت آن ها خریداران تناسلی آلت و اتومبیل
این درست میباشد؟ اگر و پرت چرت ندارد و
دانه به اندازه باید آلت تناسلی رانندگان قطار بود

باشند. داشته گندم

***
عیسی آخر» «شام جریان که میدانستید آیا
خارجی ندارد اصال وجود او حواریون و مسیح
بعد روز معتبر شاهد چندین نیست؟ درست و

یکیاز در حالصرفصبحانه در عیسیمسیحرا
داشته تخممرغ بودندکه کافه های اورشلیمدیده

است. میخورده فالفل ساندویچ و نیمرو

***
غرق تایتنیکواقعا کشتی میدانستیدکه آیا

نداشت؟ تصادفی یخ کوه با و نشد
کلیمیانهالیووددرستکردند اینداستانرا
به پول کلی و بسازند را تایتانیک فیلم بتوانند که

جیببزنند.

وزارت اطالعیه
کشاورزی

کنندگان مصرف اطالع  به وسیله بدین
مرغهای که میرساند وارداتی منجمد مرغهای
پوست مردم مانند برزیل کشور منجمد صادرات
علت و نمی باشند سیاه رنگ و سبزه کشور آن
بودن کهنه خاطر به است ممکن آنها تیره رنگ

آنها باشد.
از خود و خانواده سالمتی خود حفظ برای

فرمایید. این مرغها خودداری خوردن و خرید
مصرف کننده امور دفتر روابط عمومی

خواب جنیفر لوپز
برای است قرار جنیفر لوپز که شنیدم وقتی
داشتم بیاید ما زنده به شهر کنسرت یک اجرای
ازشدت خوشحالی مثلیک جهادیست اسالمی
و خوشگل جنیفر لوپز می شدم. میدانید منفجر
در صحنه روی حال آهنگهای با آن با سکسی

کنسرت یعنی چه؟ چند قدمی بیننده
زمین بود دستم آب باد  و برق سرعت با
کنسرت. بلیت توی صف خرید رفتم و گذاشتم
و سر یکهو دقیقه چند از بعد که بودم صف توی
میدانم از عصبانیت که با پیدا شد. کله شکیرا
کشید داد بود سرم لوپز به جنیفر حسادتش روی
دهانم آب تا آمدم میکنی؟ اینجا چکار پرسید: و
گوشم الله بگردم دنبال جواب و بدهم قورت را
آورد. بیرون صف از مرا کشان کشان و گرفت را

کشیدم. خجالت خیلی صف توی مردم جلوی
تختخواب توی زنم  پریدم. خواب  از یکهو

بود. زده زل من بود و به نشسته روبرویم
می دیدی؟ را چی خواب پرسید:

صف توی تهران در که دیدم خواب گفتم:
مرغهستم!

اوخ میکردی؟ و آخ چرا اینقدر گفت:
می دونیکهصفتویتهرانچطوریه؛ گفتم:
لگد را پایت و فشار  و میدهند  هل همه

میکنند.
شده؟ قرمز گوشات چرا پرسید:

تهران آلوده هوای به می کنم فکر گفتم:
خواب توی پشه هم شاید دارم. حساسیت

نیشم زده.
گفت: باز کنان غر غر کرد و من به پشتش را

نداری! دوست مرغ تو چون گفتی دروغ هم
جوابیندادموصبرکردمکهبخوابدوچشمانم
صف و توی بروم خواب به هم خودم بستم که را
دیدم ایستادم صف توی دوباره وقتی بایستم.
را جایم صف و توی زدهاند سیصد نفر دویست

دزدیدهاند.

ادبیات بخش

لغتنامه جدید اصالحات
آرینپور

گرم! دمت دمتو، :damn you
ماشین  نوعی تلفیقox یعنیگاو با :Oxford

فورد!
یونس کجاست؟ :unesco

velocity:شهری کهمردمانآننشئه هستند
شدهاند. ولو زمین روی و

لنگ که شخصی وقتی :long time no see
نزند! دید را او کسی حمام در تا میبندد
زمانی! امام سریع مرورگر :Godzilla

بودجهعمرانیدولت Cambridge:شهریکه
اندک میباشد! آن پلهای و تعداد نداشته

در خیابانها آن که مردم کشوری :Finland
خالی مینمایند! و دماغشان را کرده فین

به کرمان که پاریز شهر شخصی اهل :Parisi
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شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۱۵ صفحه از بقیه

۱۲ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۱۷ صفحه از بقیه

قبل شماره سودکو حل

شماره این دکو سو جدول
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میر خواند  است از ـ کتابی خرس چینی ۱ـ 
نوایی. علیشیر نزدیکانامیر از

و  فقیر  ـ قانون مغولی ـ  نو شعر پدر ـ   ۲
مستمند.

عالقمند  و راغب ـ هندسی اشکال از ـ ۳
گذشته. ـ

امپرسیونیسم  مکتب فرانسوی نقاش ۴ ـ

نویسنده  و  شاعر  ـ نصیحت و  اندرز  ـ  ۱
«الفرج کتاب صاحب هجری هفتم قرن ایرانی

بعدالشدت».
که  اسبی کره ـ دیوانی حساب های دفتر ۲ـ 

آسودگی. ـ نگذاشتهاند پشتش بر زین هنوز
مالگرگمرگ  استاناردبیلـ شهریدر ۳ـ 

بهار. پیک پرنده ـ است!
بیم  ترسو رییسپلیس صدسالپیشـ  ۴ـ 

چاالک. و شتاب با ـ
وجود ـ  و هستی ـ موسی حضرت ۵ ـ برادر

کجی. دهن حرف
رنگ  ـ خوشایند  بوی یا بوی خوش ـ  ۶

گیاهی.
پادشاهان  از تن چند نام ـ شده اهلی ۷ ـ

درب. آرنج ـ اشکانی
نقاشی  چهره ـ چاپار اسب ـ میانجیگری ۸ـ 

دین. بزرگان خیالی شده
مناطققدیمیتهران  از ـ بیفایده و بیکاره ۹ـ 

قوی و ستبر. ـ
دودلی. و شک ـ بودیسم پیشوای ـ ۱۰

خداوندـ   دورـ  اراده و خواست به ۱۱ـ  اشاره
جعبهحملجنازه.

دیرین  و گذشته ـ آزمایشگاهی وسایل از ۱۲ـ 
شمال. در توریستی و زیبا دهکدهای ـ

تبلیغاتی ـ  اوراق ـ درستی و ۱۳ ـ راستی
شهرهلن.

از  ـ بهادار ـ از اوراق خردمند و دانا ۱۴ ـ
شهرهای شمالی.

ـفوتبالیستبداخالقفرانسویونفرسوم  ۱۵
آهنگ. و قصد ـ ۱۹۹۳ سال در اروپا بهترینهای

خوردنی هر چیز خالق«رقصدر آسیایگالت»ـ
خانگی. پسانداز صندوق ـ

زیان ـ  ضرر و تاوان ـ حرف همصدا ۵ ـ دو
کشیدن. سختی و رنج

داخل ساختمان  در وسیله پاککردنهوا ۶ـ 
فاصلهانداز. ـ حرف واجب و ضروری ـ

به  ـ ماهر و خودمانی ـ حاذق ناگهان ۷ ـ
رفتن. راست سمت

از  راهنماییـ  ـ معین ساعتهای تب در ۸ـ 
هنرهای دستی. صنایع و

دندان  ـ فرمانرواییـ اضطرابوشوریدگی  ۹ـ 
قایق. نوعی فرسوده،

ـ  پیکار  و جنگ ـ ندا و تنبیه ـ کلمه  ۱۰
پشیمانی.

ویتامین  ـ بردبار و صبور ـ شامگاه ـ  ۱۱
جدولی.

بیشتر  هم و خیلی آب است به آغشته ۱۲ ـ
توصیه را ـ شاعر با مردم دانا شدن دردمند ـ

کرده است.
سرزمین  ـ پرسش ـ چاپ انواع از ـ  ۱۳

افراسیاب.
و صورت  سیاهه ـ برادر و خواهر از انواع ۱۴ـ 

فرنگی. اسامی از ـ اسامی
نمایشنامهای ازکریستوفر مارلوـتردستی  ۱۵ـ 

کار. در استادی و
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است! کرده مهاجرت فرانسه
Paris Hilton:دختر خوشگل اهل پاریز کرمان

است! گرفته اتاق پاریس هیلتون هتل در که
و پاسداران ورود که محلی :Latino

است! ممنوع بسیجیهای الت به آن
برد؟ شن کی کامیون :communication board
تا فیوز دارد باسنش که در کسی :confuse

نگذارد! اثر او روی برق و رعد
نوعیگردهمآییغیرمذهبی! :orgy

بجای طناب روی لباس آویختن :hang out
برقی! خشککن ماشین از استفاده

بچه که یک انگلیسی اولین کلمه :Jesus
از برقی به بخاری زدن از دست بعد اصفهانی

میگیرد! یاد خود والدین
در سیاسی زندانی یک اعدام :hang out

مالء عام!
تلفظ ترکی! شعر با :chair

سو یک از آذربایجان زلزله مرگبار فاجعه
زمینه مسکن در حکومت سیاست معلول سوء
سه ممیز شش زلزله یک که است ساختمان و
نفر هزاران هم می کوبد و در آنها را ریشتری
تقصیر فقط  این (و می شوند زخمی و  کشته
میراثمجموعه بلکه نیستو دولتاحمدینژاد
حکومت دوره شمول به اسالمی حکومت 
محصول دیگر سوی از و است) اصالح طلبان
و در کمک و سهلانگاری بیتفاوتی کوتاهی و
کمک های موقع به ورود از شدن مانع و امداد
جستجو زودرس عملیات پایان دادن و خارجی
و کرده گور به زنده را بسیاری که است نجات و
و فوری نیازهای تامین انتظار در را نفر هزار ه ها
این تا که رژیمی است. داشته نگه خود حیاتی
خود بی اعتنا شهروندان به سرنوشت نسبت حد
است ونیازهایحقیرسیاسیوتبلیغاتیخودرا بر

نیازهایحیاتیو فوریمردمانش مقدممی شمارد
و را در کوی خود رسوایی طبل از هر چیز بیش
شده خود نهادینه آورده و ضعف در صدا برزن به

است. نمایش گذاشته به را
دروغ پراکنی و تحمیق سیاست های اینگونه
دوران در (مثال ماهواره و اینترنت دوران پیشا در
جنگعراق)می توانست تا حدیبردداشتهباشد.
فقط دوران فعلی در سیاستی اعمال چنین ولی
«کیهان» در مکتب که بر می خیزد مغزهایی از
این از تاثیر فارغ و یافتهاند شریعتمداری پرورش
تسخیر اندیشه در این کشور مردم بر سیاست ها
بسیار آذربایجان زلزله فاجعه هستند. جهان
هنوز آن بازماندگان از  بسیاری  و بود دردناک
افتضاح ولی کمکهای اولیه هستند. انتظار در
ماسک دروغین حادثه این به در واکنش رژیم
جامعه پاره کرده از بزرگ تری را برای بخش آن
است. را به نمایش گذاشته حقیقی آن چهره و
سیاستهایماجراجویانهخود کشور با رژیمی که
انزوای هزینه است داده قرار پرتگاه لبه در را ما
سیاسی جهانی خودراازجیبمردم مصیبت دیده
نتیجهای آذربایجانمیپردازد.ولیاینسیاستها
آن انزوایشدیدتر و رژیم بیشتر رسواییهرچه جز

نخواهدداشت.

رفتار... و زلزله فاجعه

۱۳ صفحه از بقیه
ایران نشان هستهای نیز میافزاید. تداوم برنامه
خط برنامه هستهای مانند که سوریه است داده
به آن سر بر است و مصالحه مهم بسیار قرمزی

دشوار. اندازه همان
خود سوریه در نظام سیاسی تغییر با تهران
میدهد و قرار دشوار فوقالعاده موقعیتی را در
منطقه در را سرمایه سی ساله جمهوری اسالمی

می کند. مخاطره دچار اسراییل تهدید برای
تحریمها فشار  زیر ایران  که شرایطی  در
تورم و بفروشد را خود نفت آسانی به نمیتواند
کند، مهار را کشور اولیه در نیازهای کمبود و
و اقتصادی فشارهای بر هم سوریه از حمایت
را ثروتی بخشی از هم سیاسی میافزاید و انزوای
بالعوض صورت به شود صرف ایران در باید که
و متزلزل حکومتی داشتن نگه پا سر هزینه

خارجیمی سازد.

اولویتهای حکومت جدول زلزله و
افکار میکوشند ایران در رسمی رسانههای
عمومیرامتقاعدکننداوالمسالهبرنامه هستهای
به اسد بقای خوردهاند و گره به هم سوریه نیز و
ستون نگاهدارندهمنافعمنطقهایایرانبدل شده
که دارند اهمیت چنان مساله دو این ثانیا است.
فراوان دشواریهای کنار آمدن با آماده باید مردم

باشند. نیز آن جز و اقتصادی

واگذار کرد. غرب به را روانی جنگ ثالثا نباید
بحران مثال شود.  منتشر گزینشی باید  اخبار 
برجستهگرددبهصورتی آمریکا و اروپا اقتصادیدر
معرضسقوط در را آمریکا دولتهایاروپاییو که
نشاندهد.ازسویدیگراخبارمنفیدرداخلباید
حتیالمقدورپریدهرنگمنتشرشودتامردمروحیه

نبازند. در شرایط کنونی خود را «مقاومتی»
خود اخیر در سخنرانی خامنهای  آیتاهللا
مقابل در کارگزاران نظام گفت: «اگر کشور برای
همین مقابل در جمله از دشمن فشارهای
نه مدبرانه بکند چیزها مقاومت این از تحریمها و
آینده هم بلکه در شد خواهد حربه کند فقط این
نخواهد وجود دیگر چیزهایی چنین تکرار امکان
موقعیت تشبیه اقتصادمقاومتییا ایده داشت.»
تمایل عدم نشاندهنده بدر جنگ به کنونی
مساله است؛ این دو سر بر مصالحه  ایران به
مخاطرات می تواند مصالحه عدم که حالی در
پیشبینینشدهوویرانگریداشتهباشد.رویهدیگر
تاثیر و اهمیت انکار مصالحهناپذیری، سیاست
و دادههای آمار ارائه در شفافیت تحریمها، عدم
واقعی مشکالت خبری سانسور نیز و اقتصادی

است. مردم روزمره
وضعیت از این که آیتاهللا خامنهای نخواست
باالبردن برای  آذربایجان زلزله از پس  عاطفی
از بخشی بگیرد، بهره خود عمومی محبوبیت
سیاست پیشبرد او ناگزیر برای که است هزینهای

میپردازد. خارجیاش
سی» بی اینترنتی «بی از پایگاه برگرفته

سیاست خارجی آوار ایران زیر

ترکیدگی سیستمآبرسانی،برق،شبکهگازرسانیو
دیگر مورد دهها و آتشسوزی بروز و گاز لولههای
فاجعه این ابعاد گستردگی به میتواند همه و همه

دامن بزند... ملی
امنیتسیاسیوملیایرانلطمه به اینفاجعه
وزارتخانه ها بطور موقت کرد و خواهد وارد جدی
شهرها سایر به غیرعامل پدافند برنامهریزی پی در
این موضوع از پس کرد و شاید خواهد انتقال پیدا
منطقیتر و شود دنبال جدیتر پایتختهم انتقال

کند... جلوه
ایرانکههمگیبستگانی میلیونیمردم حضور
مشکل را با نجات و امداد عملیات تهران دارند در

امنیتی نوار ارتش احتماال  و کرد خواهد  روبرو
و کرد در اطراف پایتخت ایجاد خواهد گسترده ای
فاجعه زمان وقوع در که دیگر تصور تصویر و دهها
آنها در باره پیش از بایست و بود خواهد ضروری

شده باشند... برنامهریزی سازماندهی و
با نگاهی ماست رو پیش که با شرایطی حال
مردم سایر موفق تجربه های از بهرهگیری و درست
انجمن هایخیریهومردمی و جهانبایستگروهها
از بهتر که کوچک چند هر متشکل، و متخصص
ملتهب و پریشان و گسترده تودههای و مردم سایر
نجاتخواهندداشترا امدادو قدرتبرنامهریزیو
تشکیلوسازماندهی کرد.امابا روندیکهمسئولین
امنیتینظام در پیشگرفتهاندونسبت به هرگروهو
نهاد وانجمن مردمیبدبینهستندو اتفاقات چند
پیشاز بیشاز دیکتاتوریرا سالگذشتهسیستم

و زیست خیریه از اعم گروهی هر متشکل شدن
محیطوفرهنگی وامدادرسانیبه وحشتانداخته
از آن شرایط و گروه های حاصل فقدان این است و
این به اجتماعیرا فعاالنمدنیو میبایستهمه
از سازوکارهای سازد و نکتهظریفو فوری متوجه
و مجازی آموزشهای مانند دسترس در و موجود
اینترنت،صفحه هایاجتماعی سیستمسایبریو
آموزش آگاهیرسانیو بیشتر اینباره در اینترنتی،
دهینمایند وهمگیبایستجدایاز جنجالهای
زودگذرسیاسیبهکارهایپایهایونهادسازیهای

شویم... نزدیکتر مدنیماندگار
روز آن امید به

روز» «اخبار اینترنتی پایگاه از برگرفته

بلرزد...! تهران اگر

ندارند. مردمی گروههای با دولت
استکه در دوانده میانآنانریشه در این باور
همواره و فعالیتهای اجتماعی حرکتها تمامی
سنگاندازی های و کارشکنیها انتظار در باید
سازماندهی حکومتی در برابر هر نوع و دولتی
نیروهای از باالیی درصد بود. همیشه مردمی
با مردمی، نیروهای روانی انرژی و توان و انسانی
وممنوعیتهای غیرقانونی گیر پا قوانیندست و
از نهادهای حکومتی و کارگزاران  سلیقهای  و

میرود. بین
زمانه» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته
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تسلیت خود پیامهای و یا درگذشت آگهی برای چاپ
بگیـرید تماس تلفن 703-724-9680 شماره  با


