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اسفند): ۶) فوریه ۲۵ دوشنبه
جهانبینی مورد در بحثی می شناسم، من که جهانی

بدیعی محمدرضا سخنران:

بهمن): ۲۹) فوریه ۱۸ دوشنبه
است تعطیل کانون جلسه

آمریکا ریاستجمهوری در مناسبت روز به

صالحیت رد قانون
نمایندگان

شده کاندید نمایندگان ردصالحیت بحث 
است. ایران روز خبر آینده اسالمی برای مجلس
حدود ۶۴ میلیون  کاندید نفر ۶۵ میلیون از گویا
بچههای و بر و شورای نگهبان طرف از آنها نفر
به باید و شده اند صالحیت رد تشخیص انجمن

بیاورند! رو مداحی کار
با مصاحبهای در  کشور وزیر  پورمحمدی
خبرنگارانگفت:هر ننهقمری می خواهدنماینده
«ص» را مسلمان اگر حتی بشود مسلمان امت

بنویسد!

ولی کنار احمدی نژاد به حاال آقای گفت: او
مملکت برگ در این نماینده مجلس رییس و
ضوابط باید برای انتخاب آنها و نیست چغندر

کرد. رعایت را
از صادره  اطالعیه های و بخشنامه طبق
بر انتخابات نظارت ستاد و وزارت کشور سوی
اصل سه پایه بر صرفا نمایندگان ردصالحیت
ضیافتهای در شرکت است: گرفته انجام کلی
بیگانگانواتباعخارجیوباالخره شبانه،ارتباطبا

زمینخواری.
سخنگویوزارتکشوردرمصاحبهمطبوعاتی
شیوه فیلتر از خارجی و ایرانی با خبرنگاران خود
اساسسه اصل کردن نمایندگانآینده مجلسبر
خبرنگاری جلسه این در کرد. دفاع شده ذکر
هفته  هر ایرانی ۶۴ میلیون وقتی بود: پرسیده
ضیافتشبانهدارندوچونحداقلیکخویشاوند
در آنها و با مقیم کشورهای خارج دارند فامیل و
تماسهستندو درضمناکثریتآن ها بهکارخرید
مشغولند تراکم و برج ساختن و فرروش امالک و
پسچهکسیبرایتایید صالحیت باقی میماند؟
را جلسه نداشتو جوابی سخنگویوزارتکشور

گفت. ترک سرعت به
طبقشایعاتیقراراستاصلاشتهاربهاعتیاد
صالحیت نمایندگان رد «قانون دوم بند جای به
این در گیرد که قرار بررسی و مورد بحث مردم»
ایرانصالحیتورودبهمجلس صورت کلیهمردم

نخواهند داشت! را اسالمی شورای

ایران در عشق روز
روز یا والنتاین جشن روز شدن مد دنبال به
اختصاصی خبرنگار ایران از در عشاق و عشق
ایران این جشندر نشریهخواستیم گزارشیدرباره
دیشب و بفرستد. کند تهیه تهران برایما ویژه به
جشن است: فرستاده ما برای را زیر فاکس او
والنتاینامسالهمباشکوهبیشترازسال هایقبل
ماه پایان با مغازهها همه میشود. برگزار ایران در
رنگ های به خود را رنگ دکوراسیون سیاه محرم

بزرگ تابلوهای با و کرده تبدیل صورتی و قرمز
نمودهاند. آغاز را تبلیغاتیفروشجنسهایخود
متداولبین بدلشده مانندغربهدیههایرد و
لباس و جواهر و انواع شیرینی در ایران به عشاق
در امسال اصفهان گز گشتهاند. تبدیل خواب
بار اولین برای قلب شکل به رنگ قرمز بسته های

میشود. عرضه خریداران به
زنانه زیر لباس و خواب لباس هدیه چون
میباشد عشاق مرد «تابو» ایران دادن هنوز در
موی روی لغزنده روسریهای هدیه با ایرانی
تنگ بسیار مانتوهای دروننما، چادرهای سر،
زنان و دختران آفتابی سکسی به عینکهای و
از که با آن میدارند. نگه زنده را این روز فرهنگ
مغازه داراناطالع تهرانبه سویقالیباف شهردار
انواع کاال در فروش که محدودیتی بود داده شده
جمهور مانکن رییس دفتر دستور به ندارند ولی
سکسی زیر و خواب لباسهای که فروشگاههایی
گرفتند. قرار بازرسی مورد می فروختند زنانه
با را پالستیکی مانکنهای سینههای ماموران
برصورت این مجسمهها و نوارسیاه رنگ پوشانده 

فویلآلومینیومیکشیدند.
رسمی روز تعطیل این بود شایعاتی قرار طبق
ملی روز احمدینژاد دولت سوی از و شده اعالم
اتفاقی چنین  در صورت گیرد.  نام مهرورزی 
تعطیلیخواهد  جمهوریاسالمیحدود۱۸۲ روز
داشتکه شاملعیدهایملیومذهبیو انقالبی

بود! خواهد عشق روز البته و
مقالهای در تهران، چاپ «کیهان»، روزنامه
به را ضربهای والنتاین یا جشن عشق برگزاری
عنوان به آن از و خواند اسالمی ارزشهای پیکر
نوروز با را و آن برد نام و مضحک غربی پدیدهای
مثل همیشه که نویسنده این مقاله مقایسه کرد.
محکوم ضمن شده  حذف آن هویت  و نام
آنها چسباندن و جشن این طرفداران کردن
در که رژیمی در است: پرسیده صهیونیسم به
نقطهچینهایرییس جمهور و راستای خطامام
عشق روز فریاد میزند، آزادگی را و عشق فقط

دارد؟! معنایی چه
نویسندهمقالهکهبعدامعلومشدخودحسین

شریعتمداریسردبیر،مسئول،آبدارچی،مسئول
فقیه در ولی و نماینده آبونمان مدیر پخش و
است: ما آورده مقاله پایان در است این روزنامه
کنند. معین تکلیف ما برای غربیها نمیگذاریم
بعدازتحریمفعالیتهایهستهایاینکروزعشاق
من از روزها همین چه بسا و میکنند عنوان را
و بگیرم بغل را در هاله اسفندیاری که بخواهند

ببوسم! را او عاشقانه

بزرگ تهران شهرداری

عشاق روز اطالعیه
بافرارسیدنروزعشاق و باتوجهبهجیرهبندی
زوجین از کلیه سوختی مواد سایر گاز و کمبود و
اینروز بهجای تقاضا داریمکه در مزدوجو صیغه
گازگرفتنهمسرو همبسترخود ازبوسهاستفاده

متشکریم. همکاریشما از مایند!

جدایی از امان
طرحهای وقتی من مثل هم شما احتماال
به مربوط امور و به زنان مربوط امور جداسازی
جمهور احمدینژاد رییس که محمود را مردان
کلهشقیو فشاردنبال میکند،میخوانید ایرانبا
در که جداسازی هایی میشود. سیخ تنتان بر مو
یک استتا بهیکجوک بزرگبیشتر شبیه ابتدا
بیاختیار اوقات بسیاری ملی. و دولتی سیاست
دارند عقیده که رفقایی باشی قاطی میخواهی
کردن دیکته با آنها آمریکاییهاستو انقالبکار
برای خودشان میخواهند نوع جداسازیها این
انقالب ابتدای خندهدار جور کنند. و داغ سوژه
کردند اتوبوسجدا در مردانرا زنانو زور وقتیبه
اتوبوس عقب قسمت به حیوان مانند را زنان و
مگر بابا، برو گفتند: و زدند لبخند همه بردند
طرح و ادامه یافت. شد ولی دیدید که میشه؟
ورزشگاهها، دانشگاهها، و مدارس جداسازی
یکییکیاز حتی پارکها تاکسیها و سلمانیها،
شوک از که هنوز آنهایی و صورت رسیدند راه

بیرون قسمته» «دو جنسه» یا «دو اتوبوس های
خورد. محکمی سیلی دیگر بار یک بودند نیامده
اسالمی شریعت جوکهای  این  که انگار
میشود یکنواخت آنها سازندگان برای حداقل
مردم برای خنده تازهای سوژه هر روز آنها و
مردان زنان و جدایی طرح خلق میکنند. دنیا
بودن زنانه و مردانه فقط و رسیده خود اوج به
حاال است. نشده کشیده بحث به «زایشگاهها»
مدارس کتابهای جداسازی طرح از صحبت
ممکناستبگوییدکه است! متوسطه ابتداییو
گرفته امولیبایدبگویم را دارممزاحمیکنموشما
پرورش آموزشو قرار است اداره درستشنیدهاید.
و دختران درسی کتابهای اسالمی جمهوری
که تعریفی و آنها جنسیت به توجه با را پسران
به شده اسالمی شرعی قوانین در از این جنسیت

چاپ کند! و تهیه صورت مجزا
ضربدر دو پسرانه کتاب در اگر نمی دانم من
همین هم دخترانه در کتاب آیا چهار می شود دو
در سه؟ آیا میشود این که یا و را دارد جواب
به جوش درجه صد در آب دختران کتاب فیزیک
چهار و صد در پسران فیزیک کتاب در و میآید
دو هر هیدروژن در و اکسیژن آیا ترکیب درجه؟
در یکی یا و آب میکند زنانه تولید و کتاب مردانه

کن؟ پاک الک ناخن از آنها
کتاب در باید سینوس حاوی معادالت آیا
کتاب در  کسینوس معادالت و باشد پسران
سری یک اینها  میکنید فکر اگر دختران؟ 
باشد یادتان هستند بیمزه و لوس جوکهای
روزهای در هم اتوبوس و تاکسی جدایی طرح که
زیاد برمیانگیخت. درشما اولهمیناحساسرا
روزیکتابسال اولمدرسه اگر تعجبنکنید که
که آنچه از و شود جنسیتی دو کشورتان ابتدایی

گیرد. قدیمیها میآموختیم فاصله ما
هست؟ یادتان که اول را سال فارسی کتاب
داد. نان بابا آب داد. میخواندیم: بابا که همان
جدید کتاب آمد. اسب با مرد آن آمد. دارا با سارا
و زنانه طبقهبندی در اسالمی جمهوری فارسی

بود: خواهد زیر صورت به مردانه
سارا نانداد. مادر آبداد. بابا کتابدخترانه:
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رقـص و شاد موزیک بوفه، بصورت شام

 ٢٠٠٨ مارچ اول شنبه
���������������������������������� برگزاری: محل

������������������������������������������������������
بلیط: خرید و بیشتر آگاهی دریافت  تلفنهای

  301.214.6797                  301.294.3031  

دانشگاهیان و فارغالتحصیالن اجنمن
ملیایران دانشگاه

جشن برگزاری و ساالنه گردهم آيی هشتمین

١٣٨٧ نوروز

االغ آمد. با مرد آن آمد. تنها
آن داد. آب مادر شام داد. مادر پسرانه: کتاب

آمد! سارا صیغهاش دارا با آمد. اسب با مرد

آموزش وزارت اطالعیه
ایران پرورش و

جداسازی طرح اجرای و تحقق راستای در
فرمان به پسران و دختران درسی کتابهای
رییسجمهورمحبوبومصوبهنمایندگانمجلس
اول سری چاپ شده تعداد کتابهای اسالمی
در امسال در پایان تابستان محدودی صورت به

خواهد گرفت. قرار اختیار دانشآموزان
ازخرید بیرویه این کتابها حتیالمقدور لطفا
که این به  خودداری فرمایید. شایعات مربوط
اولکتاب لوپز»ملعوندرصفحه عکس«جنیفر
پسران وعکس«بردپیت»معلومالحالدر صفحه
و نبوده درست  شد چاپ کتاب دختران اول
ساختهخوشنشینانایرانیآمریکاییمی باشد.

و آموزش از نهی دفتر روابط عمومی اداره
فکری پرورش

سوم نوع از برخورد
این ها خوش، از الکی چپ این رفقای از یکی
کهروزهاکاپیتالیست کثیف نوعآمریکاییهستند
گلویشان شبها و میکنند ستایش را دالر و
مدتی میدهند، چاک کارگران حقوق برای را
حرفهای با را من و سر کرده بند من به است
است. دردآورده حسابی بیستمی قرن کلیشه ای
چه به ببین که روسیه را بهش گفته ام که چه هر
به شمالی کره در که کن نگاه یا و افتاد روزی
کوبا در یا و شده مد آدمخوری غذا نبودن خاطر
و نمیرود رو از ندارند آسپرین حتی داروخانهها
راستبرایممقالههایسنگینمائوئیستی چپو

مارکسیستیمیآورد. و
که این ها این است آخرش هم اول و حرف
پیاده کنندوبه تئوریها نتوانستند اینسیستم را
اوخیلیسرشاخمیشدم با اولها خیانتکردند!
وساعتهابحثمیکردم. بعدکهدیدمدارموقتم

هر حاال افتادم. جدیدی فکر به میکنم را تلف
سوسیالیستی و اشتراکی سیستمهای از او وقت
دفاع جمهوری اسالمی از هم دفاع میکند من
و مقاله عکس و من برای هم هر چه می کنم!
رژیم غیرانسانی این که سند میآورد و مدرک
او به منحرف است، و مخرب دیکتاتوری و و
سیستم می گویم: خونسردی با و میخندم
کنند! پیاده اش خوب نتوانستهاند ولی درسته
مرا به و کم کند را زحمتش به زودی فکر میکنم

خودم بگذارد. حال

است! خوردنی نوه انقالب
ایرانایناستکه صالحیت از یکخبر بامزه
ایران خمینی رهبر انقالب اسالمی روحاهللا نوه
رد شورای اسالمی نهم مجلس شرکت در برای

است. شده
کسینمیداند کهازسهاصل مهمردصالحیت
به اشتهار شبانه، ضیافتهای در شرکت یعنی
امام بازمانده یقه یک کدام زمینخواری و اعتیاد
را امام راچسبیدهاست؟خبرنگارانمیگویندنوه
هنگامثبت نامکاندیداینمایندگی مجلسدست
او متلکهای به صالحیتش رد از بعد و انداخته
ز ترا بود: گفته خندهکنان کسی پراندهاند. بدی

حاصل؟ چه پدربزرگت فضل
دیگری را بپا! و آقازاده کسدیگری گفته بود:
بابایت اگر ناراحتی برو زده بود: امام داد نوه سر

بیار! را

اطالعیه سازمان
ایران فضایی تحقیقات

موقعیت مورد در اطالعاتی که  کسانی از
یک» و ارضی موشک «کاوشگر سوقالجیشی
آسمان به جمهور رییس حضور در قبل هفته که
زودتر پرتابشده دارند، خواهشمند استهر چه
تماس سازمان و یافته» این «گمشده دفتر با
سوی یافته از تخصیص نقدی جایزه و از گرفته

گردند. پاسدارانبهرهمند سپاه

کوتاه قصه

زده انقالب
بهسرش یکهو هیچکسنمیداندچرا شهرام
شد. بعضیها میگویند از غصه چل و خل و زد
شایعاتی  است. شده اینجوری ۵۷ ایران انقالب
پولدار خوشگل و دختر یک که عاشق هست هم
به آنها صد ارزشی نسبت چون بود. ایرانی شده
حسابی را او و تحویلشنمیگیره دختره یکبوده
آخر به سیم یکباره میکند و او و مجنون پریشان

میبرد. زندگی از و میزند
از بود. افتاده عرقخوری به حسابی مدتی
شب ها و بود مست هم سرکار غروب تا سحر کله
آنقدرمیخوردکهسیاهمستتویکوچهوخیابان
خانه به را او شهرمان پلیس و میافتاد پارکها و
قد و خوش تیپ که آورده بود شانس میرساند.
از اگر نداشت خاورمیانهای قیافه اصال و بود بلند
کاریاخراجمی شدبالفاصلهکارجدیدیمیگرفت
رفت مدتی یک درمیآورد. خوبی پول همیشه و
پیشدکتر روانشناس،طرفبهشگفت کهعلتش
دوری ازوطن افسردگیاست کهاحتماالبهخاطر
ایجاد او حالت سرخوردگی در مادر این و پدر و
او به ولی بودند مرده مادرش و پدر شده است.
خندیده دکتر به او بود. نگفته روانشناس دکتر

و گفته بود: کدام وطن؟ بود
ایرانی ماهواره مدتی دکترش توصیه به
و ملی ریشههای بازیافت  به  تا کرد تماشا
تنهاییاش احساس و برسد کشورش فرهنگی
ماهوارهها این تماشای از بعد کند. پیدا کاهش
دایم الخمری اش افزایشیافت.بعد همبهجرماین
خفه را روانشناس خودش میخواسته دکتر که
و رفت زندان به و دستگیر شد پلیس توسط کند
حسابی داغان دیگر ماهیبیرونآمد. از چند بعد
دوست میداشت که دختری بود. عکس شده
گرفته ایرانی دیسکوی یک در فوری دوربین با و
اتاق دیوار به را پوستر آن کرده و بزرگ را بود شده
این برابر شب و روز تمام میگفتند زد. خوابش

می نشیند و مشروبمی خورد. پوستر
برای گرفتیم کاری تصمیم با رفقا باالخره
چرا گفتیم او به کردیم و را صدا او بکنیم. شهرام
مثل دیوانهها و خندید اول به ایران؟ نمیروی

گفتیم که او به اینکه از ولیبعد خاراند سرش را
مشروبات فروش خرید و محدودیت در خاطر به
به بتوانی اعتیاد ایران در شاید اینجوری الکلی
آرامش وطنکمی از دیدار با ترککنیو الکلترا
را او دیگر حرف هایقلمبهوسلمبه با کنیو پیدا
آنجا در و مدتی که روانه ایران شود کردیم راضی
ایران و به کرد قبول باالخره فشار ما بماند.زیر
شروع که آن تا نداشتیم خبری او از مدتی رفت.
که می گفت زدن کرد. تلفن فرستادن و نامه به
یواش افسردگی اش مشکل و میکند حال دارد

شدن است. ناپدید حال یواش در
از مدتها فراوان مغله و زیاد کار خاطر به
در میدانستم ماندم. بیخبر شهرام سرنوشت
دولتی اداره یک در هم خوبی کار و مانده ایران
بهعنوانمترجمزبانانگلیسیگرفتهاست.چند
وقتپیشکهبهمهمانییکیازرفقایمشترکمان
آن دوستمان روی کنار منقلی که در او را رفتم
دیدنشخوشحال از کبابمیکرددیدم. همبرگر
ایران پرسیدم: و بوسیدم. کردم بغل را او و شدم
عمیق برگشتی؟ آهی شد  بود؟ چطور چطور
از بهتر بار صد افسردگی در غرب گفت: و کشید

است. شرق در افسردگی

نگاهشکردم وگفتم:مشروبرا ترککردی؟
اما... آره! با غرور گفت: زد و باشکوهی لبخند

چی؟ پرسیدم: اما
تریاک به کردم ولی را ترک مشروب گفت:
اینجا رفقایت کدام از راستی هیچ شدم. معتاد

نیستند؟... اهلبخیه

عمیق افکار
تورات قرآن و انجیل، میگویند کتاب های
تاریخ در فروشترین کتابهای چاپشده پر هنوز

بشریت هستند.
از یک درصد خدا نبود بهتر آیا میپرسم: 
و میگرفت ناشران آنها از کتابها را این فروش
میکرد؟مگر خرجمحرومینومستضعفیندنیا
ندارد؟ را کتابها انحصاری این رایت کپی خدا

* * *
کشتار (قربانی با قتل و شروع مذهب اگر
میتوان چطور شده، آغاز ابراهیم) فرزند کردن
و ذهن آرامش و صلح برای مذهب که کرد تصور

روان بشر خلق شده است؟


