
260Iranians, Vol. 16, No. 608, Friday, November 23, 2012 ۳ آذر ۱۳۹۱  جمعه ،۶۰۸ شماره شانزدهم، ۲۶  ایرانیان، سال

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

خالی از شوخی

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

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

کانون: اطالعات تلفنهای
703-283-9221

 703-474-8956 
E-mail:info@kanooneiranian.org                                      www.kanooneiranian.org  

آذر) ۱۳) دسامبر ۳ دوشنبه

جهان مقایسه اوضاع فعلی ایران و
ماکیاولی» «پرنس کتابهای متن  با

اورول جورج و «۱۹۸۴»

الجوردی دکتر ناصر سعادت  سخنران:

آذر) ۶) نوامبر ۲۶ دوشنبه

ایران اقتصاد در آن اثر و تحریم ها

مجد نادر  سخنران:

خبر؟ چه ایران از
واردات گفت: نیاز به انجمن برنج ایران دبیر
برنجی برنجنداریم. وی اضافه کرد: اکنون با مقدار
تولید به توجه با نیز و است بوده شده وارد که

است. موجود برنج مردم نیاز از بیشتر داخلی
این چرا با میداندکه فقطخدا گفت: البته او
باال حد این قیمت آن تا اضافه در بازار برنج همه
بازرگانان»برای احتماالدلیلآن«وسوسه رفته و

است! بیشتر سود
ما مشکل برنج حال هر به گفت: خاتمه در او
قیمت با که ماست مشکل خورش بلکه نیست
گوشتخدا تومان دستهیچکس بهآن نمی رسد

است! آمده اضافه برنج همین برای و

***
محمدرضارحیمی، معاون اولرییسجمهور
در  منظوره چند ۶۰ بندر احداث کرد که اعالم
امور بنادر این گفت: وی است. شده آغاز کشور
دریایی صنایع تجاری، حمل و نقل و گردشگری،

کرد. خواهند تسهیل را
به منظوره بنادر چند گفت: این همچنین او
پول شما میتوانید ساخته میشود که دلیل این
همسر و یا دهید انجام آنها در خود را شویی
تفریح بدون اطالع برای را غیره و صیغه و دوم
میتوانید آنجا ببرید. همین طور به اولتان همسر
این به عربی کشورهای و از بزنید دور را تحریمها
کشورهای به آنجا و حتی از بیاورید جنس بنادر

پناهندهشوید! دیگر

***
محمود با مجلس نمایندگان از جمعی
مسائل مورد در و کردند احمدی نژاد مالقات
گو و گفت و  بحث به  سیاسی  و  اقتصادی
نشستند.گفتهشدهکهمحموداحمدینژادسعی
نوعی به او دولت به نزدیکتر نمایندگان دارد
در است قرار که را دیگر نمایندگان سئوالهای
را آن «کیهان» روزنامه (که او استیضاح جلسه
است) کرده عنوان جمهور رییس از سئوال طرح
با نتیجه در و بپیچانند کنند سئوالپیچ را وی

نماید. جواب آماده را خودش تقلب
از پس که قول داد به نمایندگان احمدینژاد
بهبود اوضاعاقتصادیمملکترا خاتمهتحریمها
مثلانرژی اوگفت: بخشد!(صلواتنمایندگان).
هستهایکهحقمسلم ما استسئوالکردنهم
جواب که یادتان باشد شماست اما مسلم حق
باشد من هم  مسلم حق می تواند ندادن هم 

(صلواتنمایندگان).
هفته این چهارشنبه روز حال همین در
سئوال کرد که اعالم غیرمترقبه بطور رهبر آقای
قضیه ترتیب این به و بیسئوال! احمدی از
منتفی محبوب جمهور رییس کردن سئوالپیچ

شد!

***

اسالمی انجمنهای  اتحادیه دبیرکل 
در محرم» «رادیو راهاندازی از دانشآموزی

داد. سوگواری خبر در ایام مدارس
نوعی به نوجوانان نیاز به توجه با گفت: وی
را رادیو این گرفتیم تصمیم مذهبی رادیوی
نیازجوانانو نوجوانانجامعه به راهاندازیکنیم تا

پاسخدهیم!
دارایبرنامههای اینرادیو اوهمچنینگفت:
و تعزیه مثال انواع است. زیادی و شنیدنی متنوع
پخش زنده صورت به را سینه زنی و نوحه خوانی
میکند.طرزصحیح سینه زدنو زنجیرزنیوقمه
بهصورتعلمیآموزشمی دهدوحتیتاپ زنیرا
مداح  بهترین و نوحهخوانی بهترن (۱۰ top) تن

خواهد داشت. را هم روز
رادیو این دیگر رادیوهای برعکس گفت: وی
بود و تعطیلنخواهد عاشورا و در روزهایتاسوعا

کرد! پخش خواهد برنامه

***
با آمریکا مواجهه روزنامه«کیهان»نوشت که
برنامه هستهای تحریمها، مساله سه بر سر ایران
معکوس نتیجه خاورمیانه منطقهای سیاست و
اگر نوشت: روزنامه این است! داشته دو توان به
به تعویق و فعال معلق مانده ما هستهای برنامه
عربی در کشورهای بهارهای که و یا این افتاده
دلیل نتیجه مطلوب همسایه شکوفه میزنند

نیست! برایآمریکا
آمریکا آبروی است: کرده اضافه روزنامه این
 ۲۰۰ هزار و چهار دالر چون رفت این تحریمها با
۲۰۰ تومان  و هزار سه االن میتوان به را تومان
و هزار خرید(منظور روزنامه«کیهان»همان دالر

میباشد!) تحریمها شروع ابتدای تومانی ۲۰۰
به نوشت: روزنامه این مقاله، خاتمه در
هستند ملل سازمان میزبان که ما نمایندگان
کرده اند قطع را ما ماهوارههای نمیدهند، ویزا
به و ما را هم به هم ریختهاند بانکی سیستم و
کارهاشان این میکنند خیال خودشان حساب
به معکوس آن نتیجه اما داشته مثبت نتیجه

بوده است! توان دو

***
جمهوری قانونی پزشکی سازمان رییس
ستار جنازه از بررسی گفت: بعد ایران اسالمی
زندانیسیاسی، دریافتیمکهعلتمرگ بهشتی،
داروی یا و سم بدن او اثریاز در و اوخفگینبوده
شجاعی احمدی دکتر نکردهایم. پیدا نظافت
گفت:علت کبودی های روی بدنمقتول میتواند
زندانیهای از حد باشد که اکثر زیاده «استرس»

هستند! این کبودیها دارای سیاسی

روز تبریک جای به
شکرگزاری

یا و شکرگزاری  روز آمریکا در دیروز 
که  آنچه که همه برای روزی thanksgiving بود.
شکرگزاری خداوند و دولت و حکومت از دارند
میکنند.دورهم جمعمیشوند، غذاییمیخورند

وجشنمیگیرند.
جشنهای مثل هم جشن  این برگزاری
و جا افتاده حدی تا ایران در و والنتاین هالووین
ایران مردم سال هر رسم به است. شده مرسوم
به جای که شکرگزاری خود غذای روز دوره سفره
یک بوقلموندرشتبریانقهوهای،یکمرغریغو و
منجمد کبود شده (در اثر چندینبار و رنگپریده
شدن)داردکهبعد ازساعت ها درصفمرغدولتی
که آنچه برای خدا از شده، نصیبشان ایستادن

شکرگزاری میکنند. آنها داده به
در و هستند نجیبی انسانهای ایران مردم
و هستند زنده که این برای خدا از فروتنی کمال
میکنند. نشدهاند تشکر مثلمردمسوریه کشته
اینترنت که این وجود با که میگویند شکر را خدا
کمسرعتدارندمثلمردم کرهشمالیوکوباهنوز

نگرفتهاند. کامپیوتر را از آنها داشتن حق
آمریکا تحریمهای که میگویند شکر آنها
گرین کارتآمریکا شاملممنوعیت قرعه کشیدر
از کدام هیچ که هستند شکرگزار است. نشده
اوین اسیر مخوف زندان در آنها افراد خانواده

برای خوردن شام میتوانند همه آنها نیست و
باشند. کنار آنها شکرگزاری در روز

پارازیت های دولتی که میگویند را شکر خدا
قوی آنها محله ماهوارههای خارجی در روی بر
اگر و ماندهاند مرد هنوز هستند مرد اگر و نبوده

زنهستندکچلنشدهاند!
هنوز احمدی نژاد میگویند که شکر را خدا
از بیشتر چاوز را مثل هوگو خودش نتوانسته هم
است قرار و کند ایران قالب ملت به سال هشت

ببندد. فلنگرا
و بستنی و دسر خوردن از بعد و آخر، در و
که میکنند شکر را خدا شام، از پس شیرینی
هزار هشت دالر به و نکرده حمله هنوز اسراییل

توماننرسیده!

محصوالت نمایشگاه
فرهنگی!

ملی و فرهنگی محصوالت اولین نمایشگاه
شد. برگزار تهران در ارشاد وزارت همت به ایران
بقیه از بیشتر اجناسزیر و اقالم ایننمایشگاه در

کرده است: جلب را توجه بازدیدکنندگان
مشکی چادر ـ ۱۰

سقا لباس ـ ۹
عزا شال ـ ۸

مقصودی غیرشاه تسبیح ـ ۷
پاکستانی و عربی چفیههای ـ ۶

ساندیس آبمیوه ـ ۵
اس» پی «جی قبلهنمای ـ ۴

غیرمجاز دیهای سی ـ ۳
گاز  و بوکس و پنجه و قمه زنجیر انواع ۲ ـ

اشکآور
باالخره: و

آرمجمهوریاسالمی  پرچمهایکوچکبا ـ ۱
کره شمالی توسط شبیه در مراسم دولتی که
مورد استفاده ناسیونالیست  و ملی ایرانیان واقعا

میگیرد! قرار
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 بقیه در صفحه ۳۳   

کردهایم! ذخیره چفیهها کجاست؟ ما کلی از این غرب تحریمهای این پس

ارشاد وزارت اطالعیه
ایران اسالمی جمهوری

جمهور رییس مکرر دستورهای دنبال به
با اسالمی ارزش های ادغام مورد در محترم
کلیه اطالع به ملی ایرانی، اعتقادات و تفکرات
تقلید مراجع و جمعهها امام خطیبان، مداحان،
می رساند که حکومت حمایت و تحت پوشش
«قیامت» واژه جای استفاده از به پس این از
استفاده فرمایند فرازمینی» عبارت «حیات از
هدفهای پیشبرد جهت ملی نیروهای جذب تا
قرارنگیردواعتالیانقالب مذهبی کشوردرخطر

اسالمی تداوم مکرر داشته باشد.
ملی و مذهبی امور هماهنگی دفتر

پزشکی توصیههای
اینترنتی! دوستان

به مربوط ایمیلهای این با اینترنتی رفقای
سالمتی و پزشکی و هشدارهای علمی و تغذیه
آن و میوه این خواص درباره که مطالبی و
مرا کچل میفرستند واقعا سبزی مینویسند و

کردهاند.
خوردن جوانی در که راز ایمیل میزند یکی
فردا کس دیگریایمیلمیزند توتفرنگیاست.
روده و معده عمر فرنگی چقدر از توت میگوید و
را جوانی راز که میزند ایمیل یکی میکاهد!
از کامل لیست بعد یک کرده و کشف باالخره
این (البته می فرستد برایت سبزیها و میوه ها
ایمیلهایشخبری اینکهمدتیاز از بعد رفیقما
۴۴ سالگی  سن در و شد مرگ جوان گویا نبود
محل کشور آلمان که گفته رفقای دیگرمان در به

او بود درگذشت). اقامت
و میکنی باز ایمیل را هستی و شام سر حاال
برنجزیادیبخوریاینجوری اگر میبینیمیگوید
توی برنج وحشت ترس و نتیجه با در میشوی.

برمی گردانی. غذایت بشقاب به را قاشق
ضد طبیعی داروهای که میزنند ایمیل
سرطاناینهست وآن.ای آقا!اگر اینقدرمطمئن

البراتوارهای از  یکی به  را  راز این  چرا هستی
کلی نمیفروشی تا آمریکا سرطان تحقیقات ضد
اینقدر ضدسرطاناست خرما پولدربیاوری؟ اگر
حتی الجزایر و و عراق و عربستان چرا در پس
اینقدر می دهند را کهنصفخرمایدنیا کالیفرنیا

داریم؟ سرطانی مریض
را جدی نمیگیرم من این ایمیلها معموال
دو یکی البته نمی دهم. جوابی فرستنده به و
مجبور شدم داشت که وجود مورد استثنایی هم

بدهم. جواب
و نعناع و که شاهدانه بود نوشته دوستی
و برخی ازصدفهای دریایی سوسهای فلفلتند
مردان جنسی امیال کرده سرخ پیاز و خاویار و
اگر فرستادم: جواب میبرد. باال زیادی حد تا را
طالق از تو زنت چرا پس باشد حرف درست این
اینترنتی مدتی رفیق این از گرفت؟ خوشبختانه
خواندن برای وقت کلی و نگرفته ام ایمیل است

کردهام... پیدا دیگر ایمیلهای

سیب آرزوی
و کاسترو  فیدل کوبا،  انقالب  شروع در
خداپرستی و مذهب که این برای همراهانش
کمونیستی و سیستم یک شماره دشمن را که
کنند بود ضعیف آنها سوسیالیستی حکومت
تربیت برای معلمان مدرسه بردارند از میان از و
مدرسه معلمهای خواستند. کمک آینده نسل
که دانشآموزان میخواستند رژیم از به وابسته
سیب و از خدا یک چشمهای خود را ببندند
بخواهند(البته در کوبامیتواند یک موزباشد)بعد
میکرد باز را خود چشمهای دانش آموز که این از

نبود. اثری سیب از
ببندیدو بعدمعلم می گفت:حاالچشمتانرا
از بعد موز) بخواهید. (یا یک سیب فیدل برادر از
می کردند سیب آرزوی فیدل برادر از آن ها که این
آنها رویمیز را موزی) بهسرعتسیب(یا معلم

بفرما! می گفت: و میداد قرار
برعکس ایران امروز در این قضیه اگر حاال
گولبزنندکه را میشدیعنیمی خواستندبچهها
و داشت خدا به و باید امید است روزیرسان خدا
بهامیددولت وحکومتنبود،قضیه بهچهصورتی

نمیشد؟ خندهدار میآمد؟ در
خود با که میخواستند بچهها از آنها آیا
معلم به را آن از نیمی و بیاورند مدرسه به سیبی
که وقتی بدهند؟ آیا محله امام جمعه و مدرسه
سیلی او صورت به میبست را چشمهایش بچه
اینقدر درباره داشتنسیب حساسیت میزدند که
بهاو می گفتندکهخوردنسیب بهخرجندهد؟آیا
نبودنسیبرا،چهبهوسیله برایاوضرردارد؟آیا
تحریمهای اثر وسیله حکومت، در به چه و خدا
هر میکردند؟ توجیه غربی کشورهایاستکباری
بر رژیم کوبایی و ایرانی اسالمیبکنند دو کاریکه
به خصوصتاثیری نخواهد داشت. روییک چیز
سیب رویای در و ببندی را چشمهایت میتوانی

شوی... غرق

ادبی بخش

خوانندگان از پوزش
بهعلت زیادیمطالبوحجمکماین صفحه،
انقالبی و جوان شاعر اثر کو؟» «کفشهایم شعر
الکفش»، «قاضی به متخلص مرتضوی، سعید
از گردید. خواهد چاپ آینده شمارههای در

خوانندگان پوزش میطلبیم.

ارزی! ادبیات
بخرم مالزی ارز در دانشجویم برای پسر رفتم

بفرستم. و
چقدره؟ دالر نرخ طرف پرسیدم: از

اگر  ولی ۲۰۰ تومن و هزار چهار گفت: بهم
بیشتر خرده یک میتونیم مغازه پشت بیایی

سرشبحثکنیم.
پیریهمون بهشگفتم:همینموندهکهسر
هم گرفتن ارز برای ما کرده با انقالب که رو کاری

انجام بدهم!

***
چنده؟ دالر نرخ گفتم: و رفتم صرافی

به چشمک یک با را سرش و االن؟ گفت:
االن؟ یا گفت: و چرخاند چپ

گفتم: مثلاینکه تو هم جوکهایدر محضر

را میخوانی، درسته؟ شیخ
گفت: آره! چطور مگه؟

دالر یک برای فکر کردم لحظه یک گفتم:
بد نظر و میزنی چشمک ما به داری ناقابل

داری!

***
کاش و پشیمانی احمدینژاد: بزرگتریناندوه
دالر آمریکا را طال و شمش پر از کامیون اون
به بازار و نمی فرستادیم خارج به مرز ترکیه از
از بازار آمریکا به کوری چشم تا میکردیم ترزیق

بترکه! دالر

***
آقای اقتصاد،  وزیر آقای افکار حزباللهی:
بازی طال قیمت مرکزی، اینقدر با رییس بانک
میخواهم زن بگیرم که است نکنید. شش ماه
حسابی قاطی حاال و کنم مهریه اش طال سکه و

میارزه؟ چقدر واقعا زنه این که کردهام

***
چنده؟ دالر آقا، پرسیدم: و رفتم صرافی

تومان. ۸۰۰ و سه هزار گفت:

 ۲۰۰ و هزار که دیروز همین بابا! ای گفتم:
بود. تومان

برده! لولو را ممه اون گفت:
ممههاش گنده بوده؟ گفتم: یعنی اینقدر

***
چنده؟ دالر آقا، پرسیدم: و رفتم صرافی

آمدی. امروز آوردی شانس گفت:
مگه؟ گفتم:چطور

گفت:حراجداریم؛۲۵ درصد تخفیفبه خاطر 
حملهاسراییل.

اسراییل؟ گفتم:حمله
میره قیمت کنه حمله اسراییل اگر گفت:

باال!
نکنهچی؟ حمله اگر گفتم:

درصدتخفیفاالنرا برای  گفت: پس این۲۵
شما میدهم؟ دارم به چی

***
ایران در از منافع دفتر حفاظت به زنگ زدم

واشنگتن.
نفت روی سفره سهم این گفتم: حاج آقا،



330Iranians, Vol. 16, No. 608, Friday, November 23, 2012 ۳ آذر ۱۳۹۱  جمعه ،۶۰۸ شماره شانزدهم، ۳۳  ایرانیان، سال

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۱۱ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

قبل شماره سودکو حل

شماره این دکو سو جدول
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آندره وزالیوس  زمینه پزشکی از کتابی در ۱ـ 
بلژیکیقرن۱۶. دانشمند

پیشگاه اتاقـ   و ـ صفه رو و زیر ۲ـ  خراب و
برعکس آنکهنامکوچک«برینر»هنرپیشه فقید

آمریکاییاست.
سینمایی  جایزه مهمترین ـ چپ طرف ۳ ـ

بیلیارد. گوی ـ سام عمو

تصور  برداشتو آلبرکامو، نمایشنامهایاز ۱ـ 
اقیانوسیه. در کشوری پایتخت ـ غلط

ایندم  گویشگیالنییعنیاینزمانو ـ به ۲
حال پیشینیان. پایتختی اروپاییـ  شرح ـ

هاون. دسته ـ گیاهی گوشت ـ ویرانه ـ ۳
اساطیری  از قهرمانان موسیقیـ  آالت از ـ ۴

خدا. راه در واجب پرداختیهای از ـ یونان
رویای  ـهمینحاالـ ـضمیر متکلموحده ۵

ـ کوی کارمندان. لب تشنه
گرانمایه تر ـ  ـ زنجان استان شهرهای ۶ ـ از

مری. و مجرای دهان بیخ
ـ گلوسط  انواعآبگوشت از ـ باطل کننده ۷ـ 

آجر در دیوار. دو
بیمو  سر ـ درد بیدرمان است! فیالواقع ۸ـ 

قاره. شبه از ایاالت ـ
نژاد. و اصل ـ زیر و نشیب ـ چهارپایان ـ ۹

سر و صدا ـ  با توام زاری و ۱۰ ـ آتش ـ گریه
تفرق. پراکندگیو

شکاری ـ  پرندگان آشیانه ـ لحظه ۱۱ ـ یک
موسیقی. در نتی ـ دایره مرکز و خیمه

مازندران ـ  شهرهای از ـ گله ۱۲ ـ چوپان
گلزنبق.

سرزمین  ـ می کند! کشتار کشتارگاه در ۱۳ـ 
شده. کوبیده هم به ـ وطن و

بیمحل  گاه ـ  جهان قله بلندترین  ـ  ۱۴
ایران در اخیر سال های در که میوهای ـ میخواند

است. شناختهشده
موریس  مشهور آثار از ـ جنگ کالهخود ـ ۱۵

مترلینگ.

ییالق ـ  و پارکها در رایج بازیهای از ـ ۴
شده میوه ترش ـ بخواند آب در چهارپایی که

فاسد. و
عالمت  ضمایر جمع ـ از خرمن ماه ـ ـ ۵

صفتتفضیلی.
لب  روی ـ سبیل مایعات هستیبخش از ۶ـ 

خوردن. جوش هم به و اتصال ـ
تیزهوشی  ـ کرمانشاه استان شهرهای از ۷ـ 

منجمد. آب ـ غلط امالی با
آشکار  ـ حمام حوله ـ دلتنگ و افسرده ۸ ـ

هویدا. و
خاک  از شده ساخته ظرف ـ نفی حرف ۹ ـ

ایران. رود آب ترین پر ـ رس
اینطور! ـ  حتی برق و رعد و ۱۰ ـ صاعقه

نفرین. و دشنام ـ سرازیری
دوست  سقف دهان ـ گوشت آذری ـ ۱۱ ـ

شدن.
گیاه  جانوریدریاییشبیه نشدنیـ پیدا ۱۲ـ 

سپاسگزاریشیرین. ـ
شیرینی  ـ و بازار بانک کشیدنیها در از ۱۳ـ 

و باشتاب. تند ـ
است  بخشی دنیاـ  ینگی طالق در شهر ـ ۱۴

برین. بهشت - انگلستان استان در
کرک  و کویین بازیگری آنتونی با فیلمی ۱۵ـ 

استرجس. جان کارگردانی به داگالس

کنید کاری خدا رضای محض شما، پیشکش ما
و بازنشسته که خانم و من میلیونی یک حقوق
 ۲۰۰ و هزار همان دالر آمریکا شدهایم به مقیم
دالر چهار توماندولتیبهدستمان برسدچونبا
فروشگاه از پنیر خریدن نون و خرج تومان هزار

درنمیآيد. هم خیابان سر ایرانی
مغازه های ایرانی چقدر گفت: این خندید و

شدهاند... فروش گرون

احمدینژاد ذکاوت و هوش
با خود مصاحبههای از یکی در احمدینژاد
درست که شبکههای تلویزیونی آمریکا از یکی
برای جان مککین با اوباما رقابت باراک از قبل
فکر من گفته بود: بود جمهوری آمریکا ریاست
سیاهپوست یک بگذارند آمریکاییها نمیکنم

بشود! رییسجمهور
باراک حاال که اگر بود خواهد جالب خیلی
شده جمهور رییس دوره دومین برای اوباما
و بکنند احمدی نژاد از دوباره را سئوال همین
و حوادث پیشبینی در او ذکاوت و هوش ببینند
تفاوت پیش سال چهار با چقدر سیاسی اتفاقات

کرده است.
پیش سال چهار خواهد گفت که احتماال او

چنین حرفی را نزده است!

لوپز جنیفر خواب
خوابم. آمد توی لوپز دوباره جنیفر دیشب
ماه که در نگفتم بهت مگر داد کشیدم: سرش
و شد ناراحت من نیایی؟ کمی خواب توی محرم
کردم؟ جریحهدار را تو مذهبی احساسات گفت:
بهت اصال مشکی این که لباس برای نه! گفتم:

خوشگلتره... قرمزه خیلی اون و نمیاد

غزه و اسراییل جنگ
تازهداشتیم نگراناوضاعسوریهو کشتارمردم
رسیده  نفر ۴۰ هزار حدود به آنها تعداد که آنجا
و اسراییلهمشروعشد. میشدیمکهجنگغزه
قرار حاالها حاال هم جوری که هیچ  مثل این
نشوند. کشته بی گناه مردم تا شود تمام نیست

ما را کشتند رهبر میگوید: «حماس» از غزه
کردند. شروع را جنگ آنها پس

موشک آنها میگوید: تلآویو از اسراییل
اول آنها . کشتیم را رهبرشان بعدا و ما زدند

کردند. شروع
و عرب ها بین اگر که  میدانید خوب و
و نتیجه به هیچ وقت گیرد بحثی در اسراییلیها
تخم و مرغ قضیه مثل درست نمیرسد. پایان به

داشت... وجود اول کدام که مرغ

(۱) عمیق افکار
به و زد صدا را حیوانات نوح حضرت وقتی
استهمهدستهجمعیبهیک قرار گفتکه آنها
حیوانات برخیاز مسافرتتفریحیدریاییبروند،

حضرت که میدانستند و نبودند مذهبی زیاد که
سوار کردند که پیدا راهی میکند دارد تقیه نوح
جان خودشان توفان و دریا در و او نشوند کشتی
به که بودند حیواناتی آن ها و ندهند. دست از را

رسیدند. ابدی سعادت
تقیه سوریه ـ نوح آیه

(۲) عمیق افکار
از حیوانات می توانندحوادث برخی میگویند
را گردباد و توفان زلزله، نظیر زمین کره طبیعی
چرا پس باشد درست این اگر کنند. پیشبینی
قبول است پیشگو حیوانات این از یکی که اسب
سیل میان در و بشود نوح کشتی سوار که کرد
مذهبی های طرفدار آیا او را شود؟ توفان غرق و

بودند؟ کرده «خر» نوح حضرت

که آمادهاند میگویند آیا آن سخن به تعهد و آزاد
میتوانند برسانند؟ آنان به اثبات را خود ادعای
شرکت کنند خارجکشور در یک انتخاباتآزاد در
سهم به را رای صندوق حاکمیت پذیرش عمال و
آیا این کار از سر باز زدن و نشان دهند. خود
بدگمانی و حقانیت بیاعتمادی بر گواه بهترین

نخواهد بود؟ آن تایید مردم و
حول که ايران» در دموکراسی برای «اتحاد
هر از بیش باید گرفته شکل آزاد انتخابات شعار
در آزاد انتخابات یک برگزاری از دیگری نیروی

«شورای ملی استقبال کند. تجربه خارج کشور
مردم رای پشتوانه بدون که داد نشان سوریه»
زیادی حد تا که مقتدری و سکوالر چگونه نهاد
دو فشار زیر بود برخوردار نیز بینالمللی اعتبار از
آمریکا) خارجه امور وزیر و قطر مقامخارجی(امیر
خود را به نهاد استقالل و اعتبار که شد مجبور
جماعت امام یک ریاست به دیگری نامنتخب
با «شورایملی سوریه» اگر آیا سابقتسلیم کند.
گرفته شکل سوریه سوریهایهای خارج آزاد رای
به سر انتظارش در سرنوشتی چنین هم بود باز
با رابطه نهادهاییکه سودای مشابهیدر میبرد؟
استکهازسرنوشت ایراندرسرمیپرورانند بهجا

بگیرند. پند سوریه» ملی «شورای

از... ـ آزاد انتخابات

مستدل نتیجهگیری و واقعگرایانه تحلیل کدام
سر پراگ خود را بر سیاسی، صد نفر فرهیخته در
آلت دستاجانب را آنها رژیمیکه مذاکره با میز
دعوت میخواند، «خودفروخته» و جاسوس و
می کنند!براستیویروس «فانتزیتوهم»مسریو
فراگیراست.بههمیندلیلازقدیماالیامگفتهاند
دیگبهمنشینکهسیهبرخیزی.»زهییاس «با
سال تالش  ٣٤ به از قریب بعد نومیدی اگر و
کنفرانس، و چندین هزینههای گزاف صرف و
محصول خردجمعیبیش از صدفرهیختهو نخبه
دعوت یکجانبه بر سر و «از ما بهتران» اینبیانیه

باشد! اسالمی جمهوری با مذاکره میز
برای «اتحاد زمینی زیر قطار متاسفانه

در جوانههای امید کاشتن جای دمکراسی» به
بنیادین، قلبایرانیانمشتاقتغییراتاساسیو
باعث رویشپرسشهایبیپاسخفراوانیدر ذهن
نیز نگارنده است. نگران شده هموطنانمایوسو

که: اجل (سعدی) گفته شیخ بنا به صادقانه
یار تواند «ستایش سرایان نه
تواند» دوستدار کنان مالمت

و قدیمی» «دوستان با را نگرانیها این
بودم؛ گذاشته میان قطار در این بانان» «سوزن
بر نخیل. خرما و کوتاه ما دست چه سود! ولی
آگاهی تلخ حقیقت این به دوستان این امیدوارم
مشکل گرفتن از سر را وادی پیموده که بیابند
فرجام آغاز ز عبارتیخنکآنکسکه به یا است.
وزارت اینک که نیست بیدلیل شاید جست.
در مدحی سردار نفوذ استناد به با رژیم اطالعات
به را اپوزیسیون لحاف دارد انتظار اپوزیسیون،

مدعی انداخت؛ و بیرون باید یک شپش خاطر
اسالمی اتحاد جمهوری اپوزيسيون بين میشود

شکلنمیگيرد!
پایانبرای جلوگیریازسوء تبلیغاتوسیع در
هزینههای این که بر اسالمی مبنی جمهوری
پراگ و استکهلم لندن و نشستهای در اینگونه
غیره و «سیا» و اسراییل یا و عربستان توسط
و آشکار شفافیت باید بر روی پرداخت میشود،
که کاری کرد. تاکید مالی منابع علنی نمودن
پر نشستهای امروز مسئولین به تا متاسفانه
مخارجاستکهلم،بروکسلوپراگانجامنداده اند.
افتخار با ایندر حالیاستکهجمهوریاسالمی
نشست مخارج که میکند  اعالم  شفافیت و
«معارضین»سوری در تهرانرا از بیتالمالملت
است. نموده تامین ایران مستاصل و مستضعف
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

نشست... دو مشترک داستان

بایددمکراتهایاین ازهمینرو ومارخونین! تار
فرسوده، تفکر دو در برابر این از حاال جریان، دو

بایستند. جانانه ارتجاعی، سنتیو
شکلنظامدرصفبندی ونبرداجتماعیبین
در حالی هم آن ندارد؛ جایی استبداد آزادی و
طرفداران از اعم استبداد ُعّمال صف یک در که
دیگر مدافعان صف و در و پادشاهی، جمهوری
طرفداران جمهوری از اعم هم باز دمکراسی 
این فهمیدن واقعا آیا ایستاده اند. پادشاهی و
مگر نه، که البته است؟! مشکل خیلی موضوع
دروغین «جمهوری» صفبندی در پس که این
که باشد پنهان دیگری هدف «سلطنـت»، و
است. آن خدمت در نفهمیدن به «تصمیم»
دادند را هدف قرار نظام یک بار شکل ایرانیان
و دینی استبداد جمهوری دیدند: را نتیجه اش و

دنیا! همین در جهنم
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

و... سیاسی نظام شکل

میکشند.» را وی
تهران، دادستانی بیانیه این از پیش روز یک
با گفتوگو بهشتی روز اول آذر ماه در ستار مادر
حکومت، منتقدان به نزدیک رسانههای از یکی
شده فرزندش کشته است معتقد کرد که تاکید
بهشتی کفن آقای روی بر خون مشاهده آثار از و

داد. خبر
سحامنیوز، وبسایت به وبالگنویس این مادر
که گفت ملی، اعتماد حزب پایگاه اطالع رسانی
کفن آثارخونبر فرزندش، «هنگامتشییعجنازه
ستار اینکه بر تأکید با و کرده» مشاهده ستار
و قرصی نداشت خاصی بیماری بهشتی هیچ
«کشته شده فرزندش گفت: مصرف نمیکرد،

است».
فرزندش پرداختدیه پیشنهاد اوهمچنیناز
پیشنهاد که این گفت و داد ماموران خبر توسط

است. نپذیرفته را

۳۲ صفحه از بقیه


