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نقدیبررسانههایفارسیزبانصدایآمریکا
نزدیک» خاور برای واشنگتن «انستیتوی از خلجی مهدی سخنران:

میشوند فعال طالبان
طالبان فعالیت خبرگزاریها اخبار طبق بر
و آنها شده برابر چند اخیر ماه عرض چند در
برای (ببخشید خود تخت و تاج گرفتن برای
به صحنه بازگشت و خود) منبر و گرفتن عمامه
دست جدیدی به تالشهای افغانستان سیاست
میدانند مقصر را مشرف پرویز بسیاری زدهاند.
را بسته چشمانش آمریکا با لجبازی به خاطر که
آخریناعالمیههای طالباندر وچیزینمیگوید.
کرده پیش بینی را خود قریبالوقوع پیروزی خود
مندرآوردی شریعت قانون زودی به که گفتهاند و
به گرفت. خواهد را نیز فرا غرب سرتاسر آنها
حدود طالبان من، افغانی دوست چندین گفته

نقاط  در اف.ام رادیویی ایستگاه خردهای ۵۰ و
انداختهاند راه به پاکستان و افغانستان مختلف
تبلیغ را آنها تفکر طرز و ایدئولوژی مرتب که
و نوجوانان روی بیشتر که رادیوها این می کنند.
به مدرسه و زنان کردن کار دارند، جوانان تمرکز
تقلید از را آنها نکوهش کرده و را دختران رفتن
که این جالب میدارند. برحذر غربی فرهنگ
حربههای و تکنولوژی تمام از رادیوها این خود
نهی و معروف به غربی برای امر رادیوهای مرسوم
ازمنکرخوداستفادهمیکنند.مثالمیگوینداین
گروه معروف آهنگ مرتب طالبانی دی.جیهای
 Hey, Teacher, Leave» به نام «پینک فلوید»
امر  تا پخش میکنند  Those Kids Alone» را
بیارزش جلوه مسخره و دختران را آموزش به

بدهند!جلالخالق!
یا اصال و را نشنیدهاید آهنگ این (اگر شما
«پلنگصورتی»فرق نمیدانید«پینکفلوید»با

بگیرید) را نادیده این نوشته لطفا دارد،

و هوای بنزین کوپنی
تمیـز تهران

بعد از کوپنی که میگویند بچهها از تهران
شدنبنزینوبهعلت اینکه اتومبیلهایکمتری
بسیار خیابانها دیده میشوند، هوای تهران در
مطبوعوقابلتنفسگردیدهاست.آن هامیگویند
بنزین از آتش زدن جایگاه های ناشی دودهای اگر
به هوا کیفیت در را  خشمگین  مردم توسط
بار بعد اولین برای تهران مردم حساب نیاوریم،
نفس آن در که بکشند نفسی توانستند سالها از
ضمن آنها اکسیژن وجود دارد. درصدی چند
قبول میکنندکه کوپنیکردن بنزینبرای اینکه
باعثخجالتو دنیا نفتدر سومینتولیدکننده
هوای از هیجان زیاد با آنها گردیده، شرمساری

میگویند: آنها تهرانتعریفمیکنند.
درختان  شاخه بلندترین بار اولین برای  *

دیدهاند! شفاف طور به را سابق پهلوی خیابان

* کلیدرخرید ومصرف قرصها واسپری های 
کردهاند! صرفهجویی آسم ضد

شده برایدختربازی  * چونکیفیتهوا بهتر
بهکوهنوردیوتحملمشقاترفتن دیگرمجبور
محلهخود در ارتفاعاتشمالتهراننیستندو به

میپردازند! کار این به
سنگین  ترافیک در نیستند مجبور * دیگر
فکاهی وقت روزنامه کشتن و برای بمانند تهران

بخوانند! اجبار روی از را تهران «کیهان»
همسایههای  هیکل و قیافه بار اولین * برای
اینباعث دوستی و را بهصورتشفافدیده خود
برگزاریمهمانی هایبیشتریگردیده نتیجه در و

است!
اینکه «در  بهانه دولت کارمندان * چون 
اربابرجوع کار ندارند، دیگر را ترافیکماندهاند»
بهتر کار سریعتر ساعات علت افزایش به ادارات

انجاممیشود!
هوا  بودن تمیز و شفاف علت به باالخره و *
دور از که را نیروهایگشتوزارتارشاد میتوانند

بزنند! چاک به زودتر و دیده سریعتر میآیند

خانمها موی دردسر
میخوانید هر روز در اخبار که همانطوری
دختران و با زنان ارشاد ماموران وزارت درگیری
بدحجاب درخیابانهایتهرانبهاوجخود رسیده
چادری اجیر شده استفاده از زنان است. دولت با
شدت در به رفته عقب کمی های روسری خود با
شروع از خانمها موی این میباشد. مبارزه حال
است. مویدماغشده انقالبحسابیبرای مالها
که دارم عقیده من شد دماغ موی از صحبت
نشان کردن و به جای لجبازی دخترها خانمها و
بخصوصی برق می گویند که سرشان موی دادن
و موهای میکند، بیایند را تحریک و مردان دارد
دولت نمیکنم فکر من کنند. بلند را دماغشان
دماغ موی دادن قانونی برای نشان ایران اسالمی
میتوانندحتیموی داشتهباشد.خانمها خانم ها
بیرون بینی از سانتیمتر چند که را دماغشان

نیروی حسابی بزنند و هایالیت کنند، شانه زده
اونخانمهاییکهیک دستبیاندازند. انتظامیرا
دم موی میتوانند حتی هستند پشمالوتر خرده
آن به و درست کنند موهای دماغشان با اسبی
کند دولت فقط خدا بزنند. سنجاق مو گلسر و
زنان را برای پوزه بند زدن که فکر نیافتد این به

اجباریکند.

پول سریع ارسال
سوریه به  احمدی نژاد  روزه یک  مسافرت 
کرده غافلگیر را سیاسی کارشناسان از بسیاری
این و مقصود و جوی علت در جست آن ها و
می گردند. نشده اعالم قبل و از سریع مسافرت

بیت رهبری دفتر آبدارچی با که از رفقا یکی
به آقا تازگی به میگوید دارد دوری خویشاوندی
حقوق جای ارسال پول و به مشکوک شده همه
به را آن طریق بانک، از شعبه سوریه «حزب اهللا»
اطمینان مورد که او تا سپرده احمدینژاد دست

تحویل دهد! شخصا را پول این کامل است

به توصیه و خواهش
ایمیلی دوستان

الکترونیکی دوستان لیست پست از مجددا
فرستادن در میکنم که «ایمیلی»خودم تقاضا
پستالکترونیکیبهمنچندیننکتهزیررارعایت
کامل میل با را آنها «ایمیل »های تا کنند
«ایمیلی» در تعدد دوستان علت به باز کنم!
افزایشایرانیان مهاجر نتیجه در که سرتاسر دنیا
حوصله و وقت گردیده، میسر ایران از فراری و
ایمیلیهای به و پاسخ خواندن برای کمتری
برای لحاظ تعداد از و سرسامآور راست و چپ

است. مانده باقی من
نوع  جهت هر برای جمع آوری امضا ۱۰ ـ
ایران رهبری به درگاه بیت عریضه و شکایت
سنگسار، توقف سیاسی، زندانیان آزادی شامل

به ویژه بشر حقوق طلب نوع هر و تعویق اعدام
در کرده و میتوانید جعل من را زنان، امضای
نفرستید. ایمیل من برای و دهید قرار لیست

۹ـپستهای الکترونیکیحاوی «اسالیدشو» 
بچه گانهوشخصیهستندمورد آن ها بیشتر که

شد. نخواهد واقع قبول
دوبی  موضوع با الکترونیکی پستهای ۸ـ 
را ایرانیان ما دل که کشورهایی تمام و کویت و
ظرف به مستقیما و شد نخواهد باز بسوزاند،

گردید! خواهد سرازیر آشغالکامپیوتر
بچه و  که عکس ۷ـ  پست های الکترونیکی

کرد! نخواهم باز هرگر را دارد حیوان
که  الکترونیکی پست ضمیمه فایلهای ۶ـ 
ریه و قلبی،سرطانسینه حمله پیشگیریاز به
پیش سالهای مربوط میشوند را پروستات و

معذوریم! آنها مجدد خواندن از و خواندهایم
عکس  حاوی که شده ضمیمه فایلهای ۵ـ 
و پارچه خرید در خسیس و کمحجاب خواهران
اخطار دارای حوایی» که «آدم و عکس هاس یا
یا و ببندید» را هجده» و «در «باالی هشدار و
نباشند را کنید» باز خود خصوصی «در خلوت

میکنم! و حذف نکرده باز
(روتوششده)  عکسهایفتوشاپشده ۴ـ 
و قبال روی جلد «تایمز» دیدهام را احمدینژاد
قبول جدید ایمیل نبودن جالب علت به دیگر

رییسجمهور آینده! تا باشد نخواهم کرد!
عکسهای  با الکترونیکی پستهای ـ  ۳
به را مرحوم شاه سابق، روز زن قدیم، تهران
نخواندهحذف علتقدیمیبودنموضوعآنها،

کرد. خواهم
پستهای الکترونیکی  ارسال مجدد از ۲ ـ
ایران» مستعار «جاوید به نام شخصی سوی از
بیکارترینارسالکننده بهعنوان عالفترینو که
من در رفقای همه از سوی ایمیلها این نوع
کنید. خودداری  شده، انتخاب دنیا سرتاسر 
خود لیست پستی به زورکی هم اسم مرا ایشان

کردهاند! اضافه
مقالههای  حاوی الکترونیکی پست ـ  ۱
فرستنده انگلیسیکهمطمئنا سنگینفارسیو
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

روشنفکر قلمداد مطرح بودن و صرفا برای آن
فرستاده همه و برای کپی کرده را آنها شدن،
باز و قابل دریافت نخوانده) آنها را خودش (و

کردن نخواهند بود!

دارید؟ دوست کتک
ازشما چه پنهان یکدوستی داریم که بفهمی
و دوست جنسی دارد کمی انحراف نفهمی یک
شود. نصیبش جنسی لذت تا بخورد کتک دارد
عقب افتاده خیلی یک نوع دچار در واقع یعنی
دوست چند تا او است! و مازوخیسم سادیسم
که از این بعد همه آنها ولی هم داشت دختر
خوش خوشانش تا کتکبزنند را او فهمیدند باید
میگویند این بچهها کردند. فرار دستش بشود از
برمیگردد او کودکی دوران به رفیقمان بیماری
نطفه گفته فروید زیگموند که همانطوری و
کرده اند. پرداخته و ساخته زمان آن در را تولدش
از ما همه  مثل احتماال او می گویند بچهها
عقده و این نخورده کتک و مادرش پدر دست
نامتعارف رفتار برای او یک «کمکتکخوری»

است. کرده ایجاد
بایکخانمگنده را او دفعهآخر

دیدیم. خودش از مسنتر منده
آلمانی طرف میگفتند بچهها
معاون عنوان به و قبال است
زندان باندرزندان هایرایش
میکرده کار آلمان سوم
دو خانومه هیکل است.
و بود ما رفیق هیکل برابر
برخوردش نوع  و قیافه  از
شالق که می داند بود معلوم

میآمد نظر بزند. به چطوری را
جدید رابطه این از ما دوست که

و راضی حسابی  عشقیاش 
خوشحالاست.

او از مدتی
نداشتیم خبر
از روز یک تا
زد زنگ ایران
وحسابیهمه

در  که بود ۲۵ سال کرد. حدود را متعجب ما
بود. نرفته ایران به هرگز و میکرد زندگی آمریکا
شخص که تعجب ابراز و سالمتی بعد از چاق
به ایران رفتن به تصمیم چطور او منحرفی مثل
این به برمیگردد «همهاش داد: جواب او گرفته
بودن از ایران او خوردن». قضیه کتک و عادت
امیال تمام که میگفت بود. خوشحال بسیار
که در روزی چند عرض در را کتک خوردنش
برایمان است. و راضی کرده سیراب بوده ایران
تظاهرات در سه بار دو حاال تا که کرد تعریف
نامشخص و نامعلوم  اشخاص از دانشجویان 

است. خورده کتک
در شرکت به موفق دو بار حاال تا که می گفت
که همه زمانی و شده تهران دانشگاه نماز جمعه
«آخ کشیده او فریاد بر آمریکا» «مرگ میگویند
کیف حسابی که خورده از کتکی و آمریکا» جون
ماهوارهاش آمدند که وقتی گفت می است. کرده
گوش توی بیاندازند، کوچه توی و کنند جمع را
مامورحزباللهیسیلیزدهوکلیازکتکخوردن
بعدازاینماجرالذت برده است.میگفتکهوقتی
تویترافیکتهرانبرایشبوقهایعصبانیزدهاند
رانندگان و کتک مفصلی از لبخند زده فقط او
می گفت است. خورده عصبی
حتیعابران پیاده همبهکمک

بودند. کتکزنندگان آمده
داستانها این ز ا
برایمان خیلی
حسابی گفت.
ه د ز ن هیجا
از قبل بود...
فظی حا ا خد
شتن ا گذ و
وقتی گوشی
یش رها کا به
خندیدیم عصبانی
: گفت و شد
«حدود۲۰ میلیون 
مثل دیگر ایرانی
روز هر اینجا من
میخورند، کتک
ن ها آ به  ا چر

نمیخندید؟!»

بود. بیآزاری و خوب رفیق بیامرزدش. خدا
ضربات کتک و اثر پیش بر روز دو سه شنیدم
شهر پایین از محلههای یکی در لگد و مشت
خوردن عالقه به کتک راه در را تهران جانش
کت و عاشورا است. وسط روز داده از دست
بود برده که از آمریکا با خودش قرمز شلواری
میانجمعیت سینهزن و بشکنزنانبه پوشیده

بود! رفته

نقدی جدید بر  
خدا خلقت

اعضا مطالعه در غرق که همانطوری دیشب
رسیدمکه ایننتیجه ناگهانبه بودم بدنم اندام و
کارخانهخلقتخدا بههرعلتی کموکاستیهایی
بسیاری عکس بر من است. داشته بشر خلق در
بسیار اشرف مخلوقات سایر خود و خلقت از که
بهتر برای همیشه هستند، خوشحال و راضی
داشتهام. این جدل و بحث خدا با بودن انسان
دوستانراضیوخوشحالمیگویندهیچکارخانه
انسان چنین خلق به قادر دانشمندی هیچ و
با بررسی دیشب ضمن کارایی نیست. و کامل
کمی این ادعا صحت به بدنم اعضا اندام و دقت

کردم. شک
مراحل هنوز آنکه با دیدمکه«دیدچشمم»
اسفناکی و ضعیف حد نکرده ام به آغاز را پیری
نزدیک نه و خوبمیدیدم را دور نه است. رسیده
اگر بود مشکلی برای خدا پرسیدم آیا خودم از را.
عمرطبیعیبشریکسانمینمود. با عمرچشمرا
میبستیم چشم فرو دنیا از زمانی که تا یعنی
کسی کنیم فرض میکرد. کار درست چشممان
تکلیفبشر وعینکنمی افتاد. اختراعلنز فکر به
را عمرش نیمی از باید آیا بود. عمرش چه آخر تا
برخورد و دیوار در حالی که به کورمال در کورمال
میدید شبح یک مثل را چیز همه و میکرد

سپریمی کرد؟
آیا سنگینیگوشرا چگونه توجیه می کنید؟
امور در که مهندسی خود خلقت کارخانه در خدا
در باید چرا است، نداشته باشد وارد الکترونیک
مرتب داد شنوایی نقص علت به عمر نیمه دوم

بزنیمکه:چیگفتی؟یکخردهبلندتربگو...چی
بدبوداگر خدا نوعیسمعکرادرگوش گفتی؟آیا
به  شروع بعد به ۵۰ سالگی از مثال که می داد قرار

را بهبود ببخشد؟ و شنوایی فعالیت کند
طاس میشود. و سرمان موهایمان میریزد
ایداد وبیداد!بشریککالهگیسدرستمیکند
موهایش دادن دست از بدون سال صد که
کمتر کالهگیسساز بشر از خدا آیا میکند. کار
همه این می کنم فکر دیگر طرف از بوده است.
جای حرفو بحثوجود در آن ها خلقتهایی که
فرشته های دربارش و خدا شوخی یک نوع دارد
به ربطی چه کچل و کور و کر انسان وگرنه باشد

باشد؟ خلقت میتواند داشته شاهکار
فکر خدا کارهای درباره که همان طوری
سر و دستان با بیاختیار و خارید پشتم میکردم
خودم رفتم تا خارش محل سراغ انگشتانم به
احساس خاراندم را خودم که کمی بخارانم. را
حس خارشم هنوز اما داد من دست بهتری به

از پشتم بخصوص نقطه یک بود. سیراب نشده
نقطه ای یک میخارید. بقیه از بیشتر که بود
را دستم وسط. به متمایل چپ کتف نزدیک
بردم خارش نقطه مورد طرف پایین به و باال از
و چپ از دستم یک نمی رسیدند. آنجا به اما
فرستادم نقطه آن به راست از را دیگرم دست
نمیرسیدند. هم به هیچ کدام دست دو این اما
دیگر اشکال یک هم این بفرما گفتم خودم به
دیگر. همانطوری که باال و خلق یک عضو در
به نقطه و انگشتانم دستان تا با پایین می پریدم
خارش پشتمبرسم مجسم کردم کهچهبسا االن
نشسته باال و بچههای دیگر عرش الهی آن خدا
خودم خاراندن تالشهای من برای با دیدن و
بخند... کی نخند، حاال شکمشان را گرفته و
و بودم بسته را چشمانم که موقعی میکنم فکر
بودم حتی شدن خارانده خوب نشئه احساس
دور از راه هم پژواک دار خنده تایی صدای چند

گوشم رسید... به

میشه! درآمد نفت اندازه به بدحجابی بابت دریافتی جریمه های بزودی حساب ما، به ـ
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