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دی): ۲۴) ژانویه ۱۴ دوشنبه
است؟ ظهور در حال در ایران ملیگرایی جدیدی آیا

مشایخی مهرداد دکتر سخنران:

دی): ۱۷) ژانویه ۷ دوشنبه
شرق به غرب از ایران اقتصادی جهت تغییر

سخنران: دکتر محمد اقتداری

و کریسمس حراج
شهادت

سال  روز آخرین در یعنی دسامبر  ۳۱ روز
بغداد  شهر حومه در قوی بمبی میالدی ۲۰۰۷
ارزاق و لباس مرکز خرید بازار و یک نزدیکی در
و  کشته ۱۴ نفر آن طی در منفجر شد و عمومی
حادثه  این از بعد روز در شدند. زخمی ۶۴ نفر
دیگری  ۲۰۰۸ بمب روز اول ژانویه سال یعنی در
مقتولین منفجر و از یکی در مراسم خاکسپاری
گشتن ۳۸ نفر  مجروح و ۳۰ نفر شدن کشته به
آخرین ماه یعنی دسامبر ماه در شد. دیگر منجر
عملیات  عراقی در طی ۴۸۱ نفر میالدی سال

گفته به انتحاری کشته شدهاند. بمبگذاری
کشتارهای آمار کمترین ماه این عراقی مقامات
مقام این است. را دارا بوده مذهبی و تروریستی
به شود فاش نامش نخواست که عراقی امنیتی
در کشتار پایین آمار گفت: بغداد در ما خبرنگار
و کریسمس تعطیالت علت به ماه احتماال این
سوءقصدکنندگان و بیشتر بوده میالدی نو سال
کریسمس خود حقوق و پاداش کردن برای خرج
لباس خرید آن از القاعده به مراکز دریافت از بعد
عملیات برای فرصتی آورده و هجوم تزئینات و
آرزو که این  ضمن او نداشتهاند! استشهادی 
باشد کریسمس بغداد در روز هر کاش میکرد
این بمبگذاریها جدید سال امیدوارم در گفت:
خاطر همین به و باشند داشته پایین تری آمار
این تعطیلی علت به را ژانویه اول روز بمبگذاری
سال حساب اعالی عراق به مجلس توافق روز با
را  جدید سال تا گذاشت خواهیم میالدی ۲۰۰۷

کنیم! شروع کیلومتر صفر و تازه و تر

کسی بینظیر را چه
کشت؟

پیشین وزیر بی نظیر بوتو نخست قتل ترور
حمالت از پیشگیری برای که پاکستان
شرکت و منطقه این بنیادگرای اسالمیستهای
بود بازگشته رو به کشورش پیش انتخابات در
در را بسیاری و شوکه را جهان متمدن جوامع
که برای در مراسمی او فرو برد. خشم اندوه و
در خود اجتماعی سیاسی برنامههای معرفی
مورد شخصی برگزار شده بود توسط انتخابات
گرفت وشخصمهاجمسپس با قرار هدف گلوله
بود خودوصدها بمبی کهبهخودشبسته انفجار

نمود. و مجروح را مقتول دیگر نفر
ناجوانمردانهسازمانهای اینسوءقصد از بعد
آمریکا و اروپا پاکستان، امنیتی و اطالعاتی
افرادمسئولاین یا فرد مورد در را خود تحقیقات
و گفت مراکز در این سخنگویان آغاز کردند. ترور

گوییباخبرنگارویژهمادرپاکستاناعالمکردندکه
گردن به را چونتاکنونکسیمسئولیتاینترور
سوءقصدکنندگان هویت مورد در آنها نگرفته

دست ندارند! در اطالعات مفیدی
تحقیقاتشخصی گزارش کوتاهی از ما خبرنگار
حادثه این مسئولین مورد در خودش خصوصی و
نشریه این در بار برای اولین که فرستاده ما برای
شرح به را تحقیقات خود خالصه او چاپ می شود!

است: زیر خالصه کرده
اگر و نبوده کار من این  گفت:  مشرف پرویز
کشتهشدنبه قبلاز مسئولیتقتلش را بوتو خانم
تبلیغاتی حربه این و کرده اشتباه انداخته من گردن
منمیخواستم بوده است. او گفت: اگر انتخاباتیاو
کار این بعد شود و پیروز تا صبر میکردم بکشم را او

انجام میدادم! را
ما و نبوده ما کار گفتند: این آمریکایی مقامات
کریسمس در ایام را سیاسیخود اصوالکارهای ترور

می کنیم! سال بعد موکول به و متوقف
قتل من نبوده و کار من هم صدر گفت: مقتدا
که از «گنگ»های مادرم را به توصیه خشونت و
متوقف است ماهی چند است متتنفر خیابانی

کردهام!
کار گفت: تهران کیهان سردبیر شریعتمداری
برای ترور  ایام این  در چون کیهان نبوده هم  ما
در ما  روزنامه و داشته رسمی تعطیل روز چند 

است! نمیآمده
به را ما خبرنگار مصاحبه با اسامه بن الدن
شبکه برای جدیدش نوار تهیه زیاد مشغله علت
عمومی دفتر روابط طریق از و قبول نکرده الجزیره
حاضر که فرستاده پیغام خود تروریستی عملیات
عهده بر مشرف را پرویز قتل مسئولیت آینده است

بگیرد!

تسلیت
نخست بوتو بینظیر خانم ترور بدین وسیله
بههمههموطنانمسلمان وزیرسابقپاکستانرا
بهویژهشیعیان پاکستانتسلیت عرضمی نماییم

باشد. آخرشان این غم امیدواریم و
ایران اسالمی جمهوری منکر از نهی ستاد عمومی دفتر روابط

تبریک
نخست بی نظیر بوتو خانم وسیله ترور بدین
بههمه هموطنان بنیادگرا سابق پاکستان را وزیر
تبریک این منطقهوحومه برادرانسنی در ویژه به

تهنیتعرضمی نماییم. و
جمهوری معروف امر به عمومی ستاد روابط دفتر
ایران اسالمی

تبریک و تسلیت
بوتو نخست بینظیر خانم ترور بدین وسیله
کلیه به را تبعیدی سابق پاکستان و فراری وزیر
تسلیتعرض نه تبریکو نه مسلماناناینکشور

مینماییم.
چاپ تهران «کیهان»، روزنامه روابط عمومی

اعدام در آمار دستکاری
نفر  میالدی دو سال۲۰۰۷ روزهای آخرین در
به مخدر مواد به جرم حمل زاهدان زندان در
اعدامیان تعداد بدین وسیله و شده آویخته دار
رقم به سال این در ایران اسالمی جمهوری در

رسید. نفر ۲۹۷
 قرار بوددرهمینروزسهنفردیگرهمدر سایر 
براندازی حکومت (مواد جرم شهرهای ایران به
مخدر (براندازی مواد توزیع و یا حمل و مخدر)
که تعداد این به علت شوند ولی حکومت) اعدام
«۳۰۰» آمریکایی مشابهتی با فیلم اعدامی ۳۰۰
اجرای پیدا می کرده ایرانیانرا دستانداخته، که
 ۲۰۰۸ سال اول روز به دولت توسط اعدام حکم

معوق گردیده است.
آنها یک روز مرگ که اعدامی گویا سه نفر
ایران به جمهور رییس از نامهای طی عقب افتاده
و کپی نموده تشکر مهروزی اش خاطر سیاست
هم «۳۰۰» فیلم تهیهکنندگان برای را خود نامه
روز یک خاطر به آنها دوی هر از و فرستاده اند

کردهاند! قدردانی بودن زنده اضافی

خبر؟ کوبا چه از

بهگفتهرفقایکوباییمنوطبقآخریناخبار
گویا فیدل کاسترورهبر کمونیست از هاوانا واصله
ریختگی هم وحشت از به ولی به علت مرده کوبا
کنون از سویمقاماتدولتی(از تا اوضاعاینخبر
نشده است. اعالم کاسترو) رائول او برادر جمله

بیاطالعیاز مرگ فیدلکاستروضمناظهار
این که برای کوبا گفت خبرنگاران دولتی خود به
انقالب اثر در ما ثابتکنمکهعلمطبابت در کشور
قبول هرگز را مردن داشته عظیمی پیشرفت من
آمریکایی رسانههای اگر مخصوصا کرد، نخواهم

را گزارش کنند! آن

محمود مجی، اجی
حاجی میشه

رییس احمدینژاد محمود حج سفر باالخره
جمهوریاسالمیبهعربستانسعودیپایانیافت
شخصی محافظ و کارمند صدها معیت در او و
که ما شد. خبرنگار «حاجی» مفتخر مقام به
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آسفالت و بتون
با مدیران با تجربه و دارای سابقه کار

با گارانتی و بیمه

صورت به را خودش شلوار و کت پوشیدن با
و لباس شخصیهای در میان محافظین پنهانی
بود زده جا اسالمی جمهوری اطالعات وزارت
دیشب و تهیه احمدینژاد حج سفر از گزارشی
برجسته سفر نکات است. کرده فاکس برای ما
ما خبرنگار اساس گزارش مکه بر به احمدینژاد

بودهاند: زیر شرح به
با  جده فرودگاه به ورود از پس * احمدینژاد
و تثبیت سر و گوهایی بر عربستان گفت مقامات
بازارهایجهانی انجامداد. افزایشقیمت نفتدر
اختالط من تقلید مرجع گفت: ما خبرنگار به او
وشرعی درسفر حججائز «عبادتوسیاست» را

است! دانسته
محل  هتل استقرار در از * احمدینژاد بعد
از کلیه پیام اینترنتی طریق ارسال از اقامت خود
بازدید انتظار در فراوان اشتیاق با که روستائیانی
اقصینقاطایران در دهاتآنها بخشهایو از او
زودی به گفت و خواست پوزش مانده اند اسالمی

کرد. خواهد دیدار آنها از
*دفترروابطعمومیحاجیانمکهازاستقبال
خوشحالی ابراز امسال زائران بیسابقه و بینظیر
راستا از کلیه محافظین این دفتر در همین کرد.
در که احمدینژاد شخصی بادی گاردهای و
کردهاند بازی موثری نقش زائران امسال ترافیک

تشکر کرد!
* مقاماتسعودیدربارهپیشنهاداحمدینژاد 
«رمیالجمره»یعنیمسافتبین کهمیخواسته
شخصی «مقام جت مروه را با و کوه صفا دو
با موافقت و داده نشان تردید کند طی رهبری»

نمودهاند! سالهای آینده موکول به را آن
لفظی  جدل و بحث احرام مراسم طی * در
مقاماتمراسم حج و بین مترجمیناحمدینژاد
پوشیدن جای به احمدینژاد گویا گرفت. صورت
پوشیدن فقطبا لباسمتقالیسفیدمیخواسته
بقیه حجاج میان در سفیدش کاپشن معروف

ظاهر شود!
هیجان  احمدینژاد رمیالجمره مراسم * در
با و خود نشان داد از از بقیه حجاج بیشتری
شیطان سنگ سیاه جان به و باتوم بوکس پنجه
از یکی میکرد فکر (که ما خبرنگار به او افتاد.
گفت: کاش است) خودش لباس شخصی های
روزگار از و دمار بود روی شونهام چی پی آر یک

خبرنگار ما جواب در درمیآوردم. او این شیطان
(همونکهلباسشخصی پوشیده بودوبرایمحکم
عرق میداد) بوی و داشت ریش نتراشیده کاری
تیر یک بهش اگر میشه چطور بود: پرسیده که
شادی در را غرق و دنیای اسالم خالص می زدیم

بود! نداده جوابی و زده پوزخند میکردیم؟
و  احمدینژاد قربان  عید  مراسم در  *
قربانی نحوه بر سر مقامات سعودی با گروهش
لفظی مجادله و بحث و جر به گوسفندان کردن
مدیران مسئولین و از احمدی نژاد پرداختند. گویا
اینکه مراسمحجخواستهبودهکهمدارکیدالبر
گوسفندقربانی استرالیایینیوزالندیویاآمریکایی

کنند! نیستارایه
مورد  تهران به  بازگشت  در  احمدینژاد   *
خمینی امام فرودگاه در خود هواداران استقبال
را او گوسفندی ورود برای و آن ها گرفت قرار
که فریاد را مستقبلین جمعیت او قربانی کردند.
سکوت به محمود محمود، حاج حاج میزدند
احمدینژاد بهمن هماندکتر دعوتکردوگفت:

است! بگوییدبهتر
خبرنگاران  با دیداری در احمدینژاد  *
رسانههای ایرانیدرفرودگاهازتجربیات وخاطرات
مانند و گفت کرد تعریف به عربستان خود سفر
بوده او خارجی سفر بهترین این نیویورک سفر
در محاسبه هاله نور را او اضافه کرد اگر است.
صفا داشت! خیلی بیشتر این سفر منظور نکنیم

پرسیده  * احمدینژاددرجواب خبرنگاریکه
بود:«حاجآقا،سفرحجتمتعوقتیجائزاستکه
معنوی و مادی لحاظ از بتواند مسلمان شخص
ما کشور که شرایطی در ولی بیاید بر آن عهده از
را فکر و آرامش نیت خلوص چطور این شما دارد
شوید؟» مشرف مکه به که کردید سراغ خود در
با لبخندی و از دست نداد را خونسردی خود
بهمن بدهیدمناز را آدرسخود اسم و اگر گفت:
را خواهم داد! شما جواب طریق دفترم شخصا

نو میالدی تبریک سال
تحویلسالجدیدمیالدیرابهکلیههموطنان
مسیحیان شیعه ویژه به جهان مسیحی سرتاسر

تهنیتمیگوییم. ایرانتبریکو
تهران در عمومی گفتگوی تمدنها روابط دفتر

و دولتی معامالت
ملت بیکاله ماندن سر

از طبیعی گاز صادرات  گذشته  هفته از
شده قطع ناگهانی طور به ایران به ترکمنستان
مواد داشتن بدون ایران شمال در نفر هزاران و
آشپزی اجاق و بخاری گرمای بدون سوختی
این خبرگزاریها به دنبال ماندهاند. به گزارش
به خود گاز صادرات اسالمی جمهوری حادثه

داد! تقلیل نصف به را ترکیه
دنبال اعتراض به است) خر (اقتصاد مال
هموطنان ساکنشمال ایران کهبهعلت نداشتن
بهخیابان ها اینمنطقه درسرمایبیسابقه گاز
ریخته انددولتجمهوریاسالمیاعالمکردکه
ایران کشور بین دو و اضطراری سریع مذاکرات
به گاز ارسال از سر گرفتن برای ترکمنستان و

گردیده است: ایران آغاز
بده! گاز اسالمی: جمهوری

نمیدم! گاز ترگمنستان:
بده! گاز اسالمی: جمهوری

نمیدم! نمیدم! نمیدم! ترکمنستان:
ما گاز دعوا دارید، چرا با هم ترکیه: حاال شما

کردهاید؟ قطع را
و تا مال درآمد خانهای بر حکایت: دزدی
بیرون به چون بستاند. را شهروند آن منال
در اندر زن و مرد که دریافت رسید پنجره خانه
مردانگی این گفت: مرد افتاده اند. معاشقه باب
ندهم. دیگر کس به است و درهم هزار دو من
درهم چهار هزار به بازار در را می گفت: این زن
ارزانی درهم  هزار  سه تو به من  و میخرند 
در انتظار اختتام معاشقه درماند میکنم. دزد
تا آبی رفت خانه آب چاه سوی به از تشنگی و
بیچارگی نهایت هدر کند. در زمانی و بنوشد
آبینتواند پر ازسوراخ استو دریافتسطلچاه
لعنت غرید: داخلکردو به پنجره از سر نوشید.
بادکههرشبپنج هزاردرهممعامله برشما خدا
شما چاه آب از لیک دزدان تشنه لب و دارید

نتوانندنوشید!
سطل عشقبازی اول: قبل از درس اخالقی

تعمیر کنید! آبتان را
نکنید! عشقبازی با پنجره باز دوم: اخالقی درس

تعیین پاداش شهادت
مراسم  در را مزغل اسالمیست خودش یک
در پاکستان در مسجد بزرگی عید قربان نماز
که  را بیگناه آدم ۵۰ نفر و حدود منفجر کرد
خودش و نیایش مشغول بودند همراه با دعا به
کشت.میگویند قصدازاینحمله انتحاریکشتن
است(حاال پاکستانبوده سابقکشور وزیر ترور و
نمیداند). نه؟ کسی فعلی و وزیر سابق وزیر چرا
عملیات این پاداش  دنیا  آن  در نمیدانم  من
چه طبق بر و چگونه را نتیجه بدون استشهادی
سوء هدف چون آیا می کنند؟ پرداخت فرمولی
خواهند خواست شهید این از نرفته از بین قصد
بعد کند؟ جهنم معرفی را به خودش فورا که
که الکی این مسجد زائر و همه عابد تکلیف این
هر شخص آیا به ازاء کشته شدهاند چه میشود؟
شده کشته بی دلیل وسط این در که بیگناهی
در مثال میکنند؟ کم عدد یک باکرهها از تعداد
او ۲۲  ۷۲ باکره به به جای پاکستانی مورد این
۷۲ باکره که پاداش  که این یا و میدهند؟ باکره
ثابتشهادتاستسرجایخودشباقیمیماند

۷۲ باکره  چون وزیر کشور کشته نشده قاطی و
در آینده در مجاهدین تا میزنند جا آکله یک
کسی باشند؟ دقیقتر خودشان هدفگیری

میداند. خدا فقط نمیداند،

عمیق افکار
یکی برایمنروشنکندکه باالخره امیدوارم
قرار واقعا اگر بنیادگرا! اصالحطلباستیا خدا آیا
و شکنجه اعمالم به خاطر دنیا آن در من است
کتاب هایتقویتی اینهمه او دردبکشمپسچرا
و چاپ اعمالم اصالح و روحیه به کمک برای

است؟ کرده منتشر
* * *

موجوداتو نسلهمه از بود قرار حضرتنوحکه
به و دهد نجات خود با کشتی را نمونه یک انسان ها
میخواست که احمدینژاد با اگر برساند خوشبختی
باید میکرد؟ آیا روبررومیشدچکار کشتی شود سوار
بود سوار در دستش یک درجه که بلیط آن را با او
مسافران خوشبختی بقیه فکر فقط به و نمیکرد

کشتیمی بود؟


