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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) ۲۰) دسامبر ۱۰ دوشنبه

جوانان ایرانی
«باران» گروه توسط آواز و موسیقی شعر، برنامه

اعظمی جلسه: محمد  مدیر

مسائل حل برای حلالمسائل
فهمیدن میگوید: یزدی مصباح تقی محمد
و نیست کار ساده ای انقالب معظم رهبر نظرات
از اصلنظراتشان طریق قرائنوسخنان، از باید،
سئوال طرح همین مثال گفت: وی شد. مطلع
ایشان دستور به که مجلس در جمهور رییس از
متوقفشد شاهدیاست برایهمین پیچیدگی

ایران! رهبر دیدگاه های
مصباح آقای همین مثل کسی چرا راستی
یزدی،ملقب بهتمساحیزدی،دست بهچاپیک
امت وحلالمسائلنمیزندکه راهنما و نوعجزوه
مسلمان ایراناز روشحلمسائل آقاچیزی سردر

در حیرت و گیجی باقی نمانند؟ بیاورند و

رهبر تحریم
بار محمود اولین برای سال از شش بعد
که حسین عزاداری امام در مراسم احمدینژاد
به و نکرد شرکت بود شده برگزار توسطخامنه ای
ظاهر شد. رفسنجانی هاشمی کنار در جای آن

بهاونوشته ویدرجوابنامهکوتاهیکهرهبر
شکستن نمکدان و خوردن نمک از آن طی و
سئوال بود طرح گفته کرده و گالیه احمدی نژاد
بود: نوشته کردم، متوقف بیخود را نمایندگان
قهر شما با نیستو بنده اصالتحریمشما منظور
ممنون بسیار سئوال هم توقف طرح از و نیستم
بسیار اینها قیمه خورش خداییاش اما هستم
خوشمزهترازخورشقیمهدفتربیترهبریاست.
باشم جمهور هم رییس سال آینده اگر انشااهللا

رسید. خواهم خدمت

خشونت ضد جهانی روز
«حذف  روز صورت جهانی به ۲۵ نوامبر روز

است. نام گرفته علیه زنان» خشونت
ایران در پنجآذر روز استدر اینروزخاصقرار
کنندگان برگزار و روز این طرفداران شود. برگزار
سرتاسر جهان در از زنان تقدیر مراسم مخصوص

داشتهاند: توافق هم با زیر موارد در
کتک  مردش از نباید زنی هیچ روز این * در

بخورد!
شاخه  یک خود از شوهران زنان روز این * در

میکنند. دریافت جارو جای به سرخ گل
اینروزهیچ زنینباید سنگسارشودمگر  * در
و خیانت شوهرش را هم مثل او به جرم که این

کنند! سنگسار کنار او در بیعفتی
جلوتر از  حق ندارد هیچ حاجی روز * در این

برود! راه خود عیال
مردان  مانند میتوانند هم زنها روز این * در

باشند! کردن داشته صیغه حق
جنسی  میل اگر میتوانند زنان روز این * در
بهشوهرخودنداشتهباشندپاسختوقعاتجنسی

موکول کنند! زمانهای آینده را به او
اجازه بدون میتوانند زنان روز این در *

کنند! مسافرت جای دنیا هر به شوهرشان
اجازه  می توانند بدون روز دختران این * در
انتخاب خودشان را خود آینده شوهر پدرانشان

کنند.
بود! ممنوع خواهد روز خواستگاری این در

زنان  به حکومت ها دولتها و روز این * در
چه دوست هر مردان مانند که اجازه می دهند
و بروند به خیابانها حتی لخت و بپوشند دارند
هم روز یک برای حتی را گفتن متلک حق مردها

از دست بدهند! شده

و ایران لبنان نامه پراکنی
و تند بسیار در نامهای لبنان، جمهور رییس
عملکرد از به احمدینژاد نوشته، که انتقادآمیز
کرده شکایت کشورش خاک در پاسداران سپاه
او پروازهواپیماهایبیسرنشینو فرستادن است.
اقدامیغیرقانونی بهحریمهوایی اسراییل را آنها
است. خوانده بینالمللی معاهدههای مخالف و
نقض را پاسداران عملیات سپاه  همچنین او

است. حاکمیتملیلبناندانسته
در کوتاه نامه ای بسیار گویا در احمدینژاد
برو اون تو نوشته: لبنان جمهور جواب رییس
کاری ما کار به کن و را تماشا عجرم نانسی رقص
هر و ما ماست خلوت حیات لبنان نداشته باش!
غلطیخواستیم میتوانیمبکنیمو فضولیاشبه
نوشتی به نامه ها این از دوباره اگر و شما نیامده
به هم موشک دو تا «حماس» می گوییم برادران

شلیککنند. خاکشما

طرح سئوال سرکوب شد!
از سئوال طرح که این مثل بحمداهللا خب
رییسجمهورتوسطنمایندگانمجلسبهدستور
و که درایت انگار است. شده فعال منتفی آقا

اینکار که معظم تشخیصداده بود فقاهترهبر
بزنی بهم بیشتر هرچه که است زدن... بهم مثل
تشخیص انجمن البته میآید. در بیشتر بویش
و نداده نظری این بهم زنی درباره نظام مصلحت
نفع به هر دو نزدن بهم زدن یا که کرده بود اعالم

نیست! رژیم مصلحت و
دید را آقا این که پادرمیانی از بعد احمدینژاد
به را خوش رفت تا خبر شتاب به خانه و عجله با

همسرشبدهد.
بود، چطور  امتحان پرسید: همسرش 

نمایندگاناذیتتنکردند؟
به که لبخندهایی آن از یکی احمدینژاد
روی ارائه میکند غربی مصاحبهگران رسانه های
باباجونرا فرستادیم صورتشنقش بستوگفت:
خود امتحان مشکل و کند صحبت معلم آقا با تا

شد. خود حل به
اجاق روی را قیمه خورش که حالی در زنش
بهت همیشه که من گفت: میزد بهم آشپزخانه

این کار چرا کرده امام زمانی، نظر تو میگم که
نمیگیری؟ جدی را جهانی مدیریت

شرقی! غربی، نه نه
به «مغرب» روزانه نشریه  که شد اعالم
ایراندچار سرنوشتبسیاریاز روزنامههای دیگر
متوقف آن چاپ سانسور سرطان علت به و شده

است. گردیده
دربیاید نشریه این اول شماره که این از قبل
توقیفو بالفاصله ایننشریه میشدحدسزدکه
ممنوع الچاپمیشود.المغربیعنیغرببهزبان
عربی. یعنیایننشریهطرفدارغرباستنه شرق.
پاکآییناست پدرام ایننشریه وسردبیر ناشر نام
کامال مشخص اسمش در «پ» همه این با که
آبمیوه خوردن اهل و  نیست سید که است

نیست. عرب ایرانی هم و یک ساندیس
کاریکاتوری چاپمیکندکه بعدهممقاله و و
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نگفته! ما و به کرده تزریق دالر ارز، بازار به دوباره دولت که مثل این اهه!

شوخی عکسی سئواالت نمایندگان مجلس در دارد احمدینژاد
همه به میکند و پاره نوشتهاند روی کاغذ که را

میدهد. بیالخ آنها
قشنگ اسم این با پاکآیین پدرام آقای این
کجا روزنامهاش که می کند فکر خوشگلش و
سوئد یا اسالمی و ایران میشود؟ دارد منتشر

دانمارک؟ و
علی به را اسمش میتوانست  الاقل
و خواننده اگر  که دهد تغییر شریعتمداری 
چاپ کاغذ برای حداقل نداشت مشترک کافی

کند. دریافت دولتی

بود سنی نه اسالم پیامبر
شیعه! نه و

محمود احمدینژاد چند روز قبلدرگفت وگو
با تلویزیونپاکستانی«جپو»گفت:پیامبراسالمنه

بود. مسلمان یک بلکه شیعه نه و بود سنی
حقوق ایران در ما چون کرد: حاال اضافه او
و عبادت نیایش پا میگذاریم و زیر سنیها را
را هست نفر یک سنی شیعه و در که را خداوند
است. دیگری بحث میکنیم سخت آنها برای
شیعه نه و سنی بود نه که اسالم گفت: پیامبر او
عاشورا را احتماال عاشورا یا و عمر تولد روز بین

انتخابمیکرد!
شیعه حکومت ایران در حکومت گفت: او
و سنی حکومت یک بحرین در حکومت و است
احتماال پیامبر اسالم دراین مورداعتراضنمیکرد

بگیرد! تصمیم رهبری مقام میگذاشت و

در الس وگاس موسی
همه آن با موسی حضرت اگر میدانید
مثل شگفت انگیزش غریب و و عجیب کارهای
و خون، به آب کردن تبدیل مار، به عصا تبدیل
به عنوان میتوانست دریا کردن وسط نصف از
وگاس الس کابارههای از یکی در شعبدهباز یک
به می کرد؟ فرق چقدر روزگارش بیاورد  گیر کاری
نیست آن در و آبی نان پیغمبری که شغل جای
میتوانستپولدار شودوبا پولشیکجفتکفش

زشت و بیقواره صندلهای بخرد و آن قشنگ
برای همیشه شرشان از بیندازد و دریا را به خود

خالص شود.

خداست! دالر
تهران روز جوک

نیویورککلیه ام را میتوانم در که شکر خدا را
و برگردم ایران به میگیرم که دالری و با بفروشم

بخرم! کلیه تا دو و بنز مرسدس یک

اخبار ورزشی

رفت!؟ کیروش
از بعد ایران مربی تیم ملی کیروش کارلوس
از سری که ازبکستان برابر در ایران شکست تیم
برزیل   ۲۰۱۴ جهانی جام مقدماتی مسابقات
ایران و از بیندازد را لنگ که تصمیم گرفت بود

شود. فراری
علیکفاشیانرییس کارلوسکیروشبا گویا
و کامال مذهبی را فوتبال که فوتبال فدراسیون
علی است. داشته شدید اختالف کرده سیاسی
با کفش متهمان کفاشیان (با قاضیمرتضویکه
به ادعای میکشدنسبتیندارد)که دادگاه خودرا
دو نمیداند را و پینگ پنگ فوتبال فرق بسیاری

شده است. فوتبال فدراسیون دوره رییس
فرودگاه در خداحافظی هنگام در کیروش
اهل من گفت: کنندگان بدرقه به خمینی
فوتبال بگم، پوستکنده «پرتغالم»ولیراستو

است! «گالبی» شما خیلی

تولد برای محل بهترین
را کشورها بهترین «اکونومیست»  نشریه
اساس بر جهان در سرتاسر نوزادان تولد برای
آرامش و امنیت بهداشتی، خدمات کیفیت

انتخابکرد.
نشریه این و تحقیقات آمارگیری اساس بر
سوئد، نروژ، استرالیا، سوییس، کشورهای
و کانادا هلند، نیوزیلند، سنگاپور، دانمارک،
قرار نوزادان انتخابی جدول صدر در کنگ هنگ

گرفتهاند.
کدام هیچ میکنید مشاهده که همانطور
انتخابی لیست این خاورمیانه در کشورهای از
از ابتدای که نوزادانی البته ندارند. نوزادان قرار
مادر شیر جای به ساندیس آبمیوه خود طفولیت

نداشتهاند. این همهپرسی شرکت در خوردهاند
فاکتور اگر می گوید: «اکونومیست» نشریه
بیشتری سهمیه و وزنه ایرانی نوزادان که این
که این و دارند آمریکا کارت گرین قرعه کشی در
کشورهای سوئد و کانادا و استرالیا و سوییس
شماره یک جذبنیروهای باهوشدنیا به حساب
طریق از اینرا تولد نوزادانایرانیقبلاز و میآیند
و آنوقت بگیریم نظر دریافتهاند در والدین خود
درجهانبرای بهترینکشور بگوییمکه میتوانیم

باشد. ایران میتواند کشور نوزادان

سینمایی اخبار

شیـرینی؟ یا چاقو
جدیدا که ایرانی سرای ترانه صحرایی بابک
منتشر و چاپ نگاه» «هفت عنوان با را مجلهای
مصاحبهای خود مجله اخیر شماره در میکند
از سینمای قبل هنرپیشه مطیعی ناصر ملک با

است. داشته ایران انقالب
ملک مطیعی ناصر از او این مصاحبه در
انقالب از بعد شما  که چطور شد میپرسد:
قنادی  یک کردن دائر سراغ ۵۷ به سال اسالمی

رفتید؟
باالخره مطیعی جواب میدهد: ملک ناصر
فروش قنادیو ایجاد میآمد و با بایدجلو یکنفر
کهملت خورده را این... شیرینی یکجوریطعم

میکرد! عوض بودند
یک روز گفت: خبرنگار ناصر ملکمطیعیبه
بهمن وقتی قنادیمنآمد و مسعود کیمیایی به
میچیدم گفت: جعبه در بامیه و داشتم زولبیا
اگر دادم: جواب کارت! من به او سر بیا برگرد
من تجاوز کردند چاقو به فامیل بتونم کسانی که

ندارم! حرفی بریزم، را خونشان و بزنم
مردهاند. فرمان قیصر و داد: جواب او

زولبیا اینجاست! چقدر کار من پس گفتم:
داریم... هم می خواهی؟ شله زرد بامیه

عمیق افکار
ایران انقالب این رفقاییکهمیگویندبایددر از
سال اخیر که صد این در مگر کرد باید پرسید
بهتر آیا کجا رسیدهایم؟ کردهایم به مرتب انقالب
«ضد انقالب» و نکنیم فکر به انقالب که نیست

باقیبمانیم؟

ساکت کردن زنان
بود. نمی دانست شده آدم مشکوک به حوا
خسته و که شب چرا و می رود کجا روز هر که او
برمیگردداصال حالسکس کردن به خانه کوفته
بود؟ با زن دیگری حوا را ندارد. آیا آدم نوازش و
بود کرده خلق هم را دیگری زن او گرده از خدا آیا

بود؟ درنیاورده را صدایش و
کامال حوا شکاکی و عصبانیت برابر در آدم
حوا بگوید. به چه نمی دانست و بود درمانده 
غیرمنطقی، مگر توی و ناحسابی گفت: آخه زن
با او من که هست هم دیگری کس این بهشت

تو خیانت کنم؟ به و رابطه داشته باشم

نداشت. اثر حوا روی آورد دلیل آدم هرچه
که را سنگی تکه کردن حوا خوشحال برای او
او هدیه به و آورد بود کرده پیدا غاری آب زیر در
غرزدنهایش از و بیاورد دست به را او دل تا داد
او را برای و الاقل سکس آخر هفته شود خالص

کوفتنکند.
علت شروعقضیهخریدن اینبودداستان و و
اینقدر و شوند ساکت آنها تا زنان برای الماس

نقنزنند.
«آفرینش» کتاب از برگرفته
کتاب وسط صفحههای آن از یکی

مگس خاطرات یک
بچهها  روزها: امروز همین یکی از اول، * روز
است عاشورا و تاسوعا آنجا که دادند خبر ایران از
مگسهای تمام که ریختهاند بیرون غذا آنقدر و

بخورند! غذا ماه سه دو تا می توانند دنیا
هم توی آمریکا اینجا جواب دادیم: بهشون



330Iranians, Vol. 16, No. 609, Friday, November 30, 2012 ۱۰ آذر ۱۳۹۱  جمعه ،۶۰۹ شماره شانزدهم، ۳۳  ایرانیان، سال

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۴ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۳۰ صفحه از بقیه

قبل شماره سودکو حل

شماره این دکو سو جدول

۱۷ صفحه از بقیه
۲۷ صفحه از بقیه
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سبنزکن

رو  پر مرتضیمطهریـ استادشهید آثار از ۱ـ 
بردار نیست. و دست است

برپا  خانههایی نیز آن ها برای ـ افزونی ۲ ـ
کردهاند.

نفی  پیشاوند ـ کردن پایداری و شدن برپا ۳ـ 
برگشته. دین از ـ کلمه

و ارمغان  تحفه ـ آذری گویش زمین به ۴ ـ
ملک رازی. ـ ـ صریحاللهجه سفر

جانبداریـفیلمیازمارتیناسکورسیسی  ۱ـ 
رابرت دونیرو. و لوییس بازی جری با

هاله  ـ استیونسن لویی رابرت از رمانی ۲ ـ
ماه. خرمن و

نیامدنیـ   کار ـ ضایع و به مایوس  ـ ناامیدو  ۳
برای تازهدرگذشته میگیرند.تخلص مجلسآنرا

بیوکمعیریغزلسرایمعاصر.
میگیردـ   ضابطه را جای ـ گاه ۴ـ  ناپسندتر

وجود. و هستی
واحد  استانآذربایجانشرقیـ  شهری در ۵ـ 

ـ گوش فرادادن. وزن در
ـ پایتخت  زال مادر رستمدستان و همسر ۶ـ 

جانشین. ـ غنا
که  آن ـ دانشگاه مدرس ـ کهنه آزار دل ۷ـ 

باشد. وجود خدا منکر
تبریز ـ  من چهار ـ غذا چاشنی ۸ ـ نوعی

آلمانی. آقای ـ زنده ـ بیزبان زباندار
ـ غورباغه  موجدریا شدید، طوفان ناچار ـ  ۹ـ 

مازندرانی.
در  شیمیـ بیحرکتو مقیم مبحثی در ۱۰ـ 

روس. معروف نشریات از ـ نقطه یک
ـ از منسوبین  تن پوش ـ تکرار یک حرف ۱۱ـ 

خرد هندی. پول نزدیکـ 
را  آن شاعر ـ راهنمایی ـ شوری مظهر ۱۲ ـ

بقایینمی بیند!
بنده  ـ ـ گیج و سرگشته سرشویگیاهی  ۱۳ـ 

و چاالک. تیز ـ نیست! کالهی آن از را
مناطق  مارمولک ـ از چلپاسه و نوعی ۱۴ ـ

اسکاتلند. در اسب پرورش بزرگ
اول  شاپور دستور به که بود شهری ۱۵ ـ
علم مرکز بعدها که گردید احداث خوزستان در
از اسامی ـ شد پزشکی علوم و دانش ملل و

فرنگیمآب!

خوب و  ـ پروردگار ـ چیز همه از ۵ ـ خالی
طبیعت. و سرشت ـ خجسته

در  ـ ایالتی جمع پسوند ـ ایستگاه راهآهن ۶ـ 
طال. زئیر یا کنگو با معادن کشور

فریبنده  ظاهر که هرچه یا هیکل و نمود ۷ـ 
خون. جوی سازشکارانهـ  رفتار باشدـ  داشته

نامهفتستارهدرآسمان  ـ بازیکودکانه! ۸ـ 
اکبر مجموعه دب شمالی در جهت قطب در و

ـضمیر فرنگی.
ـ  مالالتجاره ـ  نقطه دو  بین فاصله ـ  ۹

جنگنمایشی.
استانتهرانـظرفیشیشهای  بخشیاز ۱۰ـ 

خوابیدن. صورت به غرابهـ  مایعات، برای
به  ـ پسوندی شود یاد نیکی که به امید ۱۱ـ 
ـ بیواسطه عالمت مفعول ـ مانند و مثل معنی

هندوستان. در شهری
نوعی  پیشدادیانـ از لقبپادشاهانبعد ۱۲ـ 
آید! خوشش بیند خودش مثل چون ـ تنپوش

ناتمام. شام ـ
آفریقایی  جمهوری در است بندری ـ  ۱۳
نبارد آنها به باران ـ اگر گاشی ماال یا ماداگاسکار

خواهد شد! خشک دجله هم

تاریخ عصر نادرشاه  زمینه کتابی است در ۱۴ـ 
ورزشهای از ـ استرآبادی مهدی محمد تالیف

و با اسباب. مفرح
در  ایران طالیی  پهلوان ـ دستی ـ  ۱۵
جوانان آزاد کشتی مسابقات دوره چهاردهمین

جهان.

تاسوعاوعاشورای عیدشکرگزاریمصادفشدهبا
شماووضع ماهمعالیاست.بینعید شکرگزاری
می خوریمکه کریسمسآنقدر تا تویآمریکا اینجا

میشویم. خرمگس مگس جای به
مانده عید  غذای بعد از دیشب * روز دوم:
و دل کردم. مریضی احساس کمی شکرگزاری
طرف بود. نمیدانم خورده هم حسابی به روده ام
زدهبودکهمرتبسرمگیج چهسوستندیبهغذا
تمام میخوردم. شیشه دیوار و و در به و میرفت
اسپریهای کلیمگسکشو شبکابوسدیدم؛
دمپایی حتی و مگس کشتن مخصوص سمی

عجب شبیبود. پالستیکی زنانه.
آمدند  بچه ها امروزطرفهایظهر * روزسوم:
کاپوت روی بود قرار بگذاریم. مسابقه هم با که
وقتی سرعتماشینزیاد یکماشینبنشینیم و
میآورد را باد بیشترتحمل کسی چه ببینیم شد
حالمهنوزخوشنبود. رویکاپوتنمیافتد. از و
تعادلم گرفت سرعت کمی ماشین که این از بعد
خوردم و به شیشه ماشین دادم و دست را از
خیلی بچهها کند. را بالم نصف ماشین آنتن

مسخرهامکردند.
رستوران  رفته بودیم باالی یک چهارم: روز *
بوی حسابی که از نوع غذایش شده. باز تازه که
این در زیاد که فهمیدیم میداد کهنهگی و گند
گوشتبیرون و استکلیغذا قرار و نمیماند کار

درآوردیم. از عزا حسابی دلی بریزند.
رستوران مگس ها ما چرا کردم فکر خودم با
مخصوص کافه و رستوران  به برویم  نداریم؟
بودار سفارش و و فاسد مانده خودمان غذای
خون کوچک لیوان یک نوشیدنی برای و بدهیم

بخوریم؟
* امروز روزجدیدیدرزندگیمنبود. دختری 
سطل خانوادهاش از یک با دیدم که داشت را
من نگاه به دور از میخورد. غذا آشغال بزرگ
عاشقانه زد. بسیار زیبا یک نوع لبخند و به کرد
بالهای زیبایی. چه چشمان بود. چه قشنگ و
به حالی مرا حسابی لنگهای درازش قشنگی.

که طرفش رفت بچهها از یکی بود. کرده حالی
متوجه دختره پدر اما کند نزدیک او به را خودش

دور کرد. را او عصبانیت و با شد
هر و  ماست دماغ موی همیشه یارو این 
نخود آش را خودش میکنیم پیدا وقت دختری
را بدزدد. حسابی اوقات ما از ما او را میکند تا

مگسی کرده است.
نکردم. تمام روز  مهمی کار * روز بعد: امروز
خانه ها یکی از آشپزخانه شیشه پنجره یک روی
غذا با هم که  خانه داخل افراد به  و  نشستم
شده تنگ جوری یک کردم. دلم نگاه میخوردند

خودم هم نمیدانم. برای چه کسی بود.
که  آخری رستوران غذای میکنم این * فکر
روی زیاد شد بسته بدش غذای علت به باالخره
اسهال روز است. تمام خوب نداشته اثر معدهام
ازدوسانتیمتر داشتمواصالنمی توانستمبیشتر
پروازکنم. داشتمفکرمیکردمکهچرا مامگسها
از کم تر ما کجای نداریم؟ دامپزشک حتی و دکتر

است؟ گربه ها و سگها
و رویا و خواب توی بخوابم. شب رفتم زود
اونمگسخوشگلبالنگهای کابوسدیدمکهبا
نی و میخوریم غذا رستوران یک در داریم زیبا
رستوران گارسون را خون لیوان یک نوشیدنی

شدهایم... شریک هم با آورده ما برای

سخن کنند يا فکر موضوعاتی مورد مردم در که
بگويندکه حکومت می خواهد.

فرافکنی برای دستکاری
اساس بر که است نظامی اسالمی جمهوری
قدرت بودن غير مقيد و بودن بینهايت ايده 
به قدرت با اتکا تغيير امکان هر گونه سياسی و
قدرت در درگير جناحهای و است گرفته شکل

بودهاند. ساالر دولت نحوی به همه
قدرت باورمندان به ايننظاممعتقدند که اگر
در را رسانهها) و نفت پول عالوه  سياسی (به
فرد در دستکاری هرگونه باشند داشته اختيار
به که روست همين از است. ممکن جامعه و

بر زندگی يک سبک فرهنگ، تحميل مهندسی
اساس بر توزيعمنابع امتيازات و تحکيم آدميان،
بر گفتمانسازینيز نزديکیبهقدرتمیپردازند.
البته است. اساسهمينبلندپروازیمطرحشده
متوقف اسالمی جمهوری در سازی ايدئولوژی
بدان قدرت نيازی کسب از چون پس است شده

احساسنمیشود.
جوامعدر يک روندعادی کارهايیکه در ديگر
اين میشود در انجام باال به پايين از و طبيعی و
با مهندسی جامعه کنترل شده و باال از نظام
حاکمان که میرود سمتی  به دستکاری و
ونحوهعمل، برایتوجيه اين ديدگاه میخواهند.
بهجوامعديگر انديشهها مهندسیفرهنگو ايده 

میشود. داده نسبت نيز
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

حکومت... گفتمانسازی

به ایران که نمیکند هنوز حکم واقع بینانه ارزیابی
"اتحاد بنیانگذاران رفت که خواهد آیندهای سمت
بهار می کنند. انتخابات دموکراسی" طراحی برای
آتیفرصتی بینظیر برای چرخش اوضاعو بازگشایی
آمریکا بابمذاکرهمستقیم با نیز فضایسیاسی و
وبرداشتن تحریمهاست.هنوزمیتواند وضعچنان
مطالبهمحور چه و اصالح طلب جنبش که شود
پر و جامعه، مهمترین در و چه است حکومت در

بماند.» ایران اپوزیسیون قدرتترینجناح

***
بيانبرداشتمن ازسخنآقای نگهدارهمينجا
بر را نکته اين که میآيد دريغم اما میيابد خاتمه
تک وظيفه نظر من، به که، نوشتهام نيفزايم آنچه
از شده مطرح نکات که است انحالل طلبان تک ما
نوشته خود در ـ که آگاهانه را نگهدار جانب آقای
جدی ـ میدهد نسبت «اتحاد» به را ما مواضع
شود ثابت ما اگر بر که کنيم اعالم و صراحتا بگيريم
کننده تسهيل آهی دکتر آقای مطلوب «پل» که
است، اردوگاه انحاللطلبی اصالحطلبان به آمدن
شريعتمداری آقايان عالقه مورد آزاد انتخابات اگر و
«مطالبه از آن نوعی احمدی و و خادم سازگارا و
مخاطب محوری ها»نيستکهحکومتاسالمی را
هر خوشآمد گویی به در مانعی مجری کند، آنگاه و
ازطريق«اتحاد»بهجمعانحاللطلبانبپيوندد که
برای «اتحاد که اين از است الزم و  نمیبينيم
هم بخشی از جنبش انحاللطلبان دموکراسی»
ضروری که همانگونه کنيم؛ استقبال سخت شود
استاز هر کوششیبرایرهاییکشورمان از چنگال

کنيم. حمايت چين و روسيه پليد

نگهدار... آقای نگرانی
۱۶ صفحه از بقیه حل راه اسراییل تجاوزگری و «اشغالگری گفت:

محال را آن اگر میسازد، دشوار را دولت دو
نکند.»

رییستشکیالتخودگردانفلسطینیادامه
به فلسطینرایبدهد، دولتیکه امروز داد:«هر
و ملت ها، عدالت حقوق از را پشتیبانی خود
اینرایپیامیبه میلیونها آزادینشان می دهد.
عدالت که بر این مبنی خواهد بود فلسطینی
امیدزنده استوکشورهایجهان ممکناست،
همین برای نیستد. اشغالگری ادامه به راضی

آمده ایم.» اینجا امروز
بود خواهد تاکیدی شما «تایید گفت: او
و به ملت تنها نیست ما که ملت مبنی بر این
مشروعیت به پای بندیش که میشود ثابت ما

بینالمللی،شرطبندیبازندهاینبود.»
رای صورت در  شد متعهد  همچنین  او
عضویت به متحد ملل سازمان عمومی مجمع
قوانین بینالمللی، به فلسطین، اینکشور ناظر
و صدایی چند دموکراسی، قانون، حاکمیت

خواهد بود. پایبند حقوق زنان
به مشورتهای «ما عباس گفت: محمود
کشورهای با بهبود روابط میدهیم و ادامه خود
پیش خواهیم در عدالت و صلح را برای جهان

گرفت.»
محمودعباساظهارداشت:«مجمععمومی
درخواست معرض در امروز متحد ملل سازمان
همین گواهی تولد فلسطین است. برای صدور

هستیم.» اینجا امروز

دست فلسطین حقوق احقاق از و نمیشوم
خود حقوق احقاق از ما  مردم  نمیداریم. بر
مصوباتسازمانمللمتحدعقب نشینی برپایه
نخواهند اشغالگریکوتاه برابر در کرد. نخواهند
ادامه را نشست.مقاومتمردمیومسالمتآمیز

میدهد.»
کرد: «راضی نخواهیمشد مگر عباس تاکید
پایتختی به فلسطینی مستقل کشور برپایی با
شده سرزمینهای اشغال روی بیتالمقدس بر

آوارگان.» مساله حل و ۱۹۶۷ سال در
حل برای راه این که فرصت بر با تاکید او
است رفتن بین از حال در صلح به رسیدت

شناخت رسمیت به فلسطین» را «کشور سازمان ملل عمومی مجمع

استکه ازروزشنبهمقابلساختمانوزارت ارشاد
تحصن خواهند تهران بهارستان در میدان واقع
نمایندگان از برخی که است حالی در این کرد.
بیژن جمله از فرهنگی مجلس کمیسیون عضو
مادر فیلم من اکران نیز از مطهری و علی نوباوه
به انصار آقایمطهری انتقاد کرده و انتقاد هستم

است. دانسته «بهجا» را فیلم این نمایش
آیا نیست که مشخص چنین شرایطی در
برابر مسئوالنوزارتارشاد تصمیم بهمقاومتدر
هم هستم» مادر «من که این یا دارند معترضان
اکران سرنوشتگشتارشاد وخصوصییعنی به

شد. تمام دچار خواهد نیمه


