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خالی از شوخی

بود... نیامده اخبار در
گفت خود مصاحبه آخرین در احمدینژاد
رفته بودیم کلی مالی و نیجریه به سفر وقتی که
کامال بودند. کرده تجمع سفارت جلوی مردم
نیجریه مردم برای نطق بجای که کردم احساس
قمصحبتمی کنم! این و دارم برایمردممشهد

آمد. پیش هم شانگهای در وضع
بیانیهای طی جمهور رییس دفتر سخنگوی
جمهور رییس احساسات علت که کرده اعالم
و نیجریه از ایشان دیدار که بوده این احتماال
برایمردمقمومشهد زنده مستقیمو مالیبطور
قاطی ناخودآگاه ایشان و ضمیر میشد پخش

کرده بوده است.

***
احمدینژاددرمصاحبه دیگریدربارهفعالیت
وجود حزب یک فقط ما نظر از گفت: احزاب آزاد
جواب در است! والیت هم حزب آن و دارد 
به مثابه این آیا پرسیده بود: که مصاحبه کننده
و نمیباشد شاه زمان رستاخیز زورکی حزب
را حزبی تک سیستم این میتوانند چطور مردم
فرهنگ و شعور سطح امروز گفت: کنند؟ قبول
کرده فرق بسیار با زمان شاه ما دولت طرفداران

می کنند! قبول آسانتر را این و

***
کشور دلیل بدون کردن تعطیل بدنبال
گرمی بهانه به سهشنبه و دوشنبه روزهای در
بر این را خود انتقاد زبان بسیاری ماه هوای تیر
یکی گشودهاند. جمهور رییس عجوالنه تصمیم
در توضیحاتی خواستار  نمایندگان مجلس از
مرخصی دادن و روزه تعطیلی دو این دالیل مورد
پاسخایننماینده ایران گردید. در اجباریبهمردم
گیری رای  است قرار ترابی) (نصراهللا معترض
کوتاه مدت مرخصی به ایشان برای فرستادن
آینده سهشنبه و دوشنبه برای اوین زندان به

گیرد. صورت

***
هدف گفت: نطق خود در آخرین احمدینژاد
بسیجی میلیون یک سالی که است این دولت
که خبرنگاری متاسفانه کنیم. عرضه جامعه به
و ایران کلی جمعیت احتساب با بود: پرسیده
که  آینده ۳۰ سال در بسیجیان فعلی جمعیت
تماممملکت بسیجیخواهدشدمردم عادیباقی
کتک کسی را چه بسیجیان پس نخواهند ماند،
بزنندودرزندانشکنجهکنند؟بالفاصله بامشت
لباس شخصیها توسط مصاحبه از محل لگد و

شد. انداخته بیرون

***
آینده روز شد که اسراییل در چند دیروز اعالم
خواهد حمله و نظامی ایران اتمی تاسیسات به
۲۰۰۹ و ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ و  در سال خبر کرد. این
از هر سال بود ولی شده اعالم هم قبل سالهای

سویمنبعموثقیموردتاییدقرارنگرفتوبعنوان
شد. تلقی شده recycle خبر یک

***
مریض رهبر کاسترو فیدل رابطه همین در
خودش شدن محل بستری که از کوبا بستری و
خود مطالب می نویسد وبالگ اینترنتی در روزانه
و اتمی تاسیسات بزودی اسراییل که کرد اعالم
موردحملهنظامیقرار خواهد داد. نظامی ایران را
کاسترو فیدل و هواداران دوستداران از بسیاری
و نخوانده شده حساب زیاد را پیشبینی این
حمله  را از کوبا است مردم ۴۰ سال که گفتهاند:
نظامی هفتهآیندهآمریکا میترسانددیگرآن فیدل

باور کرد. نباید را حرفش و سابق نیست!

***
به معترض ایرانی  رسانههای از  بسیاری
مجلس نماینده ترابی نصراهللا  اعتراض  دولت
دلیل بدون  کردن تعطیل  به  اسالمی شورای
و اعتصاب بازار  ۱۸ تیر البته بخاطر رویه (که و
روزهای در بودند) نگفته نماینده این به و بود
و کرده منعکس سهشنبه ماه تیر را و دوشنبه
شجاعتش این نماینده بخاطر تحسین ضمن
اخیر  در۳۰ سال این نماینده باریکال! پرسیدهاند:

چکار میکرده است؟

***
گزارش«دویچهوله»خبرگزاریآلمانهمه به
آزار و تعقیب از کشور این پارلمان فراکسیونهای
ابراز ایران حمله بهاییان در مذهبی از اقلیتهای
درج ضمن کردند. خبرگزاریهای دنیا نگرانی
بجای که میشد بهتر چقدر نوشتهاند خبر این
نه میکرد و ابراز دیگریایننگرانیرا آلمان کشور
کشوریکهخودشبهراحتیدرقالبضربالمثل
میگیرد! سیاه» جا روت دیگ میگه به «دیگ

***
از معتبر، رسانههای و مطبوعات گزارش به
جمله«تایمز»لندن،طالبانبرایتنبیهخانوادهای
به را آنها افغانستان پسر هفت ساله جنوب در
دارآویختند.مقامات امنیتی افغانستانمیگویند
آمریکا برای جاسوسی به را کودک این طالبان

سخنگوی بودند! کرده متهم «ناتو» نیروهای و
اینمنطقهاعالم کردکهدر مورد نیرویطالباندر
زمان اعدام در او سناین نوجوانمطمئن نبوده و

است! نداشته همراه را خود شناسنامه

سنگسار... سنگسار...
قریبالوقوع سکینه سنگسار خبر بدنبال 
و جنسی آزاد جرم داشتن روابط  به محمدی
از یکی زنجانی بیات دنیا، آیتاهللا مردم اعتراض
نفریطرفدار مراجعتقلیدشیعیانکه هنوزچند
نیامده قرآن سنگسار در کرد: حکم اعالم دارد
صالحیت در تنها مجازاتی چنین اجرای و است
این اگر که نمیداند کسی دارد! قرار معصومین
حرف که پس این قرآن نیامده است حکم در
دیگر سنگ را دارند معصومین حق پرتاب فقط
انجیل کتاب آیتاهللا این آیا است؟ صیغهای چه
و اشتباه می خوانده قرآن را بجای مسیح عیسی

است؟ او نگفته بوده به کسی
قوه رییس آیتاهللا این  فتوای  به پاسخ  در 
اسم کوچکش (که الریجانی صادق ایران قضاییه
تصادفاباصادقخلخالی یکیشدهاست)اظهارات
اساس بدون یعنی کالباس  را زنجانی  آیت اهللا
ایشان احتماال خواند. او گفت: و پرت چرت و
تازه ما و آخر آمده صفحه در را که قرآن غلطنامه

کرده ایم نخواندهاند! و چاپ تهیه را آن

بکش! را پال
پالهمیناختاپوسمعروف یا اینآقایپائولو
 ۲۰۱۰ سال جهانی جام مسابقات نتیجه تمام که
کرده پیشبینی بدون اشتباه را جنوبی آفریقای
باشد! کرده نوعیقدیسنظر یا بایدسید احتماال
هم درست را فینالمسابقه بدمصب حتینتیجه
توجه قماربازان وشرطبندان پیشگوییکرده بود.
آقای این به دنیا کازینوهای سایر و وگاس الس
امیدوارندکه همه است. «پال»بسیارجلبشده
از بتواند بماندو آقایپالچهارسالدیگرهمزنده

آینده جامجهانی دریاییدر علمغیباینموجود
هماستفاده نمایند.جمهوریاسالمیطینامهای
ازمسئولیننگهداری اختاپوس پالخواستهاندکه
ایرانرا پالدر بنام امامزاده را مکانی امکانایجاد

و قبول نمایند. بررسی
اینآقایپالمیشدپرسیدکه چهخوببوداز
خواهد دولتچه ایرانعلیه مردم مسابقه نتیجه
مطمئنا وی شد؟ خواهد برنده تیمی چه و بود
شخصی ها لباس توسط پیشگویی اعالم از قبل
خواهد کشته اسالمی جمهوری ترور ماموران و
۲۰۱۴ را به دل  مسابقات سال هیجان و داغ شد

گذاشت! خود خواهد هواداران

جدید تعریف با حاکمیت
بیان طی از روحانیون سابق کدیور محسن
متذکر منتظری آیتاهللا از استادش خاطرهای
بودند که گفته فقید ایشان یعنی آیتاهللا که شده
حاکمیتیکهبر اساس چماق، ظلم، تجاوز،تقلب،
باشدیکذره اعتبار ارعاببنا و و شکنجه کشتار

و قانونی ندارد. شرعی
مقامات که وقتی است کرده اضافه او
را پیام این رهبر شخص نیز و اسالمی جمهوری

چی؟ خوب، که دادند: جواب دریافت کردند

آشامیدنی آب تهیه
«ناسا» فضانوردان

که خواندم علمی مجله ای اخبار قسمت در
و عطش مشکل حل برای آمریکایی فضانوردان
سیستم از اضطراری موارد در فضا در آب کمبود
جدیدیبرایدسترسی به آب آشامیدنیاستفاده
نباشید شام یا که سر ناهار امیدوارم میکنند.
ادرار تبدیل جدید علمی امکان سیستم این ولی
بهآبمقطروتصفیهشده آشامیدنی فضانوردان را
که دستگاههایی از استفاده با میسازد. میسر
دانشمندان«ناسا»ساختهاند(واحتماالمسلمان
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مرداد) ۴) ۲۶ جوالی دوشنبه

انتخاب فلسفی دالیل
نیچه توسط زرتشت

سعادت الجوردی ناصر دکتر سخنران:

تیـر) ۲۸) ۱۹ جوالی دوشنبه

مدیره هیات اعضاء انتخاب

مدیره               هیات اعضاء حضور با    
کانون همیشگی محل در

دراینپروژه نبودهاندکهبخاطرنجسی خودشانرا
را فضانوردان آب آشامیدنی میتوان نکنند) وارد
تعبیه مخصوص منبعهای از ضروری مواقع در

کرد. فضایی تهیه سفینه ادرار در شده
مبادا منحصر روز فکر این که خوب است چه
میشود بد چقدر و است شده آشامیدنی آب به
و هات داگ و همبرگر می باید که فضانوردان اگر
احتماال که از منبع مشابه ای را خودشان پیتزای

کنند. تهیه است ادرار منبع کنار در
و روی نشدم فضانورد که آوردم چقدر شانس

ماندم! زمین کره

غیرفارس یا فارس خلیج
نمی کند! فرقی

گرفتن  «اعتراضنامه» petition یا جریان این
داستانیدارد. فکرمی کنمگذاشتن «پتیشن»روی
علیه کنندگان حمایت امضای تقاضای و اینترنت
غیرانسانی جمهوری اسالمی کارهای شیطانی و

می شکند. را دیگر پتیشنهای تمام رکورد
وقتی که روز من هر نمیدانم ولی را شما 
پتیشن با یکی دو تا خودم را باز می کنم ایمیل
جدیدروبرومیشوم.البتهبهکوریچشمجمهوری
پاییناین در خودم را امضا اسم و اسالمیهمیشه
رفقای از مثل بعضی و اعتراض نامهها گذاشتهام
و ایران تفریح در دو هفته برای ترسو که و جوجه
بیاعتنایی اعتراضنامه ها این به آنجا به مسافرت
این از یکی نکشیدهام. از کنار خودم را کرده اند،
پتیشن بهسازمان وقتیکه رفقایترسو پرسیدم:
و نوجوانان اعدام جلوی که میفرستند ملل

میترسید؟ چه کسی از را بگیرید زنان سنگسار
شده کمتر این پتیشنها بسیار تعداد جدیدا
که علیه ایمیل بخصوصی شده به فقط منحصر و
و خلیج خالی به فارس خلیج شدن اسم عوض
فرستنده میشود. و پخش منتشر عربی خلیج یا
گوگل بخواهیم موتور جستجوی از میخواهد که
نکرده جعلی برای خلیج فارس استفاده اسم از که
یافته های مشمول اینترنتی کاربران برای را آن و

نکند. خود
حاال من پتیشن تا همین میکنم برای فکر

گذاشته ام. اینترنت در امضا تا ۳۰۰
میکردمحاالچه فکر خودم با دیشبداشتم
عربی خلیج فارس، خلیج اسم که میکند فرقی
عربی فعالیت های  همه این با ما باشد؟ مگر
در کشور داخل در ایرانی ضد و فارسی ضد و
که همه  وقتی داشتهایم؟ ۳۰ سال مشکلی این
که بیشتر است، وقتی و فلسطین بحثها لبنان
وچفیه فلسطینی داریم عمامه عبا و همه چیز از
داشته اسمی میکند خلیج فارس چه فرقی چه
پتیشن خود مملکت احتیاج به وقتی که باشد؟
که به ایرانی بودن خودش برگردد به آب های دارد

داریم؟ چکار آن بیرون

سینمایی اخبار
رومنپوالنسکی،سینماگرلهستانیفرانسوی،
آزاد شد.  خانگی حبس و ۱۰ ماه بازداشت بعد از
ویالیی یک در که است متهم پوالنسکی رومن
متعلقبه دوستخود،جکنیکلسون،در هالیوود
قرار داده  تجاوز مورد ۱۳ ساله را گیمر سامانتا
وودی خبرنگاران گفت به پوالنسکی است. رومن
نامه برایم مرتب خانگیام بازداشت مدت در آلن

من روحیه میداد. به ایمیل میزد و و
سخنگویرومنپوالنسکیبهخبرنگارانگفت:
همبسیاریهستند اینرابطهجنسیباز به توجه
کهفقطجنبهقضاییو سکسی اینقضیهرادرنظر
کار انجام این کارگردان در هنر این به میگیرند و

بیتوجهیمی کنند! آوانگارد مشکلو بسیار

هنری اخبار از هم باز
لوسآنجلسی خواننده یک جدید آلبوم گویا
اجازه باالخره ارشاد وزارت از برگشته به ایران که
ضبطوانتشار دریافتکردهاست. حبیبمدت ها
اینآلبومبحث مقامات جمهوری اسالمیبرسر با
ومناقشهداشتوعاقبتمجبورشدبرایرضایت
را عوض کند. آنها شعر وعنوانبرخیازآهنگها
او قدیمی آهنگ اساس بر که حبیب جدید آلبوم
از خوانندگان آهنگ چند و تنهای شب» «مرد
به را زیر آهنگ های  است هم شده سر دیگر

میکند: خود عرضه طرفداران

تب! وطن عشق از کرده شب، تنهای مرد ـ ۱
خواب  خاک تو لمس بیدارم؟ خوابم یا ۲ ـ

نیست!
جمکران! تا لوسآنجلس از ـ ۳

فدای  جانم  «ارواین» نه «ولی» نه  ـ  ۴
لوس آنجلس منطقه در دو و ارواین (ولی ایران!

هستند).
نمیخوامت! گمشو برو فتنه ـ ۵

آخر! شدم پشیمون برگشتم، برگشتم، ـ ۶
غریبم! و تنها تو و بی محمود، ـ ۷
زشت! نیویورک بهشت، تهران ـ ۸

ساندیس! جرعه دو ـ ۹
آقایی! چقدر تو مشایی، ـ ۱۰

اطالعیه
مراسم نطق در جمعی همایش لطفا برای
علی آقای محترم مجلس  رییس  سخنرانی  و
الریجانیدرمورد «ایرانتنها دموکراسیمنطقه»
جامع  مسجد در ۲۸ خرداد چهارشنبه روز در

رسانید: حضور به هم تهران
چریکهایفداییاکثریت
چریکهایفداییاقلیت

کنفدراسیوندانشجویانشاخهچپ
راست کنفدراسیوندانشجویانشاخه

انجمن سلطنتی ایران
انجمنسلطنتطلبانمشروطه

عراق مجاهدینخلقشعبه
فرانسه مجاهدینخلق شعبه

شورایمقاومتملی
حکومت اسالمی شورای براندازی

جبهه ملی، شاخه راست
چپ شاخه ملی، جبهه

ایران سبز حزب
ایران دموکراتیکخلق جبهه

سرگرمی بخش
را در شعر این سراینده منظور اگر بتوانید
بیستکلمهویاکمتربیانکنیدیکسالآبونمان
شد: خواهد ارسال شما برای نشریه این رایگان

برخورد کرد نگاهت با نگاهم
خورد! به هم حالم مرگت دهد، خدا

زیر موارد شعر سراینده منظور راهنمایی:
نمیباشد:

پسر دوست با بسیجی خواهر دیدار اولین ـ
لباسشخصیاش!

در ایران سفیر با آمریکا سفیر دیدار اولین ـ
ترکیه!

ـعکس العملیکیازاهالیشهرهاییکهمورد
است! گرفته قرار محترم جمهور رییس بازدید

علمی اخبار
درجایی خواندم کهخانم ها درطول عمرشان
که نه این میخورند. البته روژ لب دو کیلو حدود
لب بهیکرستورانبروندوسفارشیکپرسروژ
بدهندبلکهبااستفادهازروژلبوطبیعتالیسیدن
به که بود داده ادامه خبر این ناخودآگاه. بطور آن
میزان روژ لبها از بسیاری سرب در وجود علت
خبر در مییابد. افزایش خانمها بین در سرطان
های ارزانقیمت روژ لب که بسیاری از بود آمده
اکسید دی و آهن، پلیاتیلن اکسید مواد دارای

و ریسکسرطانسینه تیتانیومهستندکهخطر
میبرد. باال درصد ۵۵ ریه را تا

علمی خبر این منشاء  می کنم  فکر من
طالبانی آنها همدستان و اسالمی جمهوری
نتوانستهاند که بزور میخواهند حال که هستند
کنند را پیدا را بگیرند راهی آرایش زنان جلوی
بترسانند. لب روژ و ماتیک استفاده از را آنها که
احتسابدختران با علمیندارد. اصالجنبه خبر
کردهام ماچ زندگیم در تاکنون من که زنانی و
تا پنج چهار حدود خوردن با توام کردن (این ماچ
که حقیقت این و است) بوده آنها لب روژ کیلو
نگرفتهاممیتوان تاکنون سرطانی هیچگونه من
و توسط است پرت و چرت خبر این که اعالم کرد
و «نبوسیدن»داشتهاند ساخته کسانیکه عقده

است! شده پرداخته

جدید دین
رفقایقدیمیسرزدهآمد چندماهقبلیکیاز
چند که خواست من از جدی خیلی و خانه ام به
دقیقهایبااوصحبتکنم.سالهاندیدهبودمش.

کنید! زمان شاه برام تعریف این چیزهای قشنگ از حاج آقا! باز هم جالب چه
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حال. عرض ـ آفریقایی کشورهای از ـ ۱
باعث  ـ ورزشی داور ـ حیاط به رو پنجره ۲ـ 

خرج اضافه است. زحمت و
ـ درخت  مازندران ساحلی از شهرهای ۳ ـ

ماههای میالدی. ـ از جوان
بخت ـ  آوردن روی ـ ایتالیا پول ۴ ـ واحد

دانشمندوفیزیکدانمشهورهجدهونوزده  ۱ـ 
آلمانیومحققالکتریسیتهمغناطیسی.

قهوهخانه  اعترافاتـ  نویسنده سازیـ  زیبا ۲ـ 
فرنگی.

قاره  در کشوری - روانشناسی علم پدر ۳ ـ
سیاه. دریای شمال جزیره ای در شبه ـ آسیا

اگرچه ـ  ۴ ـ خرامیدن ـ روکار عمارت ـ و
گردن آویز شتر.

نمایش  محل ـ  ایرانی دانشمند  ـ  ۵
شده. مانده نفس ـ رومی گالدیاتورهای

فیلیپین  پایتخت ـ قوی ظاهر به جنس ۶ـ 
دل. سوخته ـ

و شکارچی ـ  صیاد ـ آتش افروزان ۷ ـ از
پایتختبنگالدش.

انگور ـ  شهر کوه ـ میان دو ۸ ـ گشادگی
ناپخته.

ـ گیاه  شمار از زیاده ـ رومی از ماههای ۹ ـ
عشقه.

وسط. ـ اریکه شاهی حزبـ  رییس ـ ۱۰
از  ـ خرمن نگهبان  ـ خشک  علف ـ  ۱۱

دریاهایرنگین.
آهنگهای  از ـ فطرت پست ـ بادپوست ۱۲ـ 

بدخواهی. ـ ایرانی موسیقی
قلمرو  ـ بلبل و گل استان در شهری ۱۳ ـ

سرشماری. ـ شیران
جاوید و  ـ آواز و خوش کوچک ۱۴ـ  پرنده ای

سرهم. ـ پشت ماندگار
اثرینوشتهبرتولت برشتنمایشنامهنویس  ۱۵ـ 

آلمانی.

خیالی. زشت موجود ـ گمان و شک
استخوان  خوش اخالقی ـ ـ اسب یال ـ ۵

سینه.
بهار  ـگلهمیشه پنهانشدنبرایشکار ۶ـ 

سیگار. به دم ـ
الزم  ـ مبادا روز لوازم ـ مهاجر مرغان از ـ ۷

گردانیدن.
نماز. آهنگ ـ طبقه بندی ـ باران پر ابر ـ ۸

زمینی  زیر قطار ـ نقرهای چماق نگهبان ۹ـ 
نشیند. نقش با ـ

ژرژساند  مادم ـ از آثار خردمند و زیرک ۱۰ ـ
خدا. فرستاده ـ

اوست ـ  در تراود که همان برون آن ۱۱ ـ از
هندسی. عدد ـ نانخواه

دهـ   باد خرمنبر ـکشفالنگآمریکاییـ ۱۲
درخت. نوبت باردهی فرانسویـ  نقاش

درنده. شیر ـ گرانمایه ـ سیاهرگ ـ ۱۳

به  تن ـ کشور جاری در غرب رودهای از ۱۴ـ 
لبه. تمام ـ کاله کار نمیدهد

بازی. شمشیر ـ سفر اسباب ـ ۱۵

نامرتب. و ژولیده بود. خودش توی بسیار
چیزی! چه درباره پرسیدم:

ندارم. نه مشکلی جواب داد: جدی خیلی
کنم. که با تو مشورت آمده ام

چیزی؟ چه درباره پرسیدم:
بزنم. جدید یک مذهب میخوام گفت:

چی؟ یعنی بزنی؟ مذهب پرسیدم: تعجب با
ندایی. بنام جدید مذهب یک گفت:

ندایی؟ پرسیدم:
آقاسلطان. الهام از ندا با گفت:

در خیابان که خودمان ندای پرسیدم: همون
کشتهشد؟

فرستاده ندا می کنم  فکر من  آره! گفت:
یعنی آقا و وحی. الهام یعنی بوده. ندا خدا جدید

خدا. همان
عیسی مسیح همان میتواند سلطان هم
دمیده شخص جدیدی در روحش را که باشد

کند. ظهور تا است
گفتم:شوخیمیکنی؟

او همه مشخصات نه جدی می گویم. گفت:
همه داشت. میخواست ناجی پیغمبر را یک
موسی مثل به آزادی برساند. را امتی و باشد
دشمنان با محمد مثل و بود عیسی انقالبی و
مظلومانه هم عیسی مثل بود. جنگطلب خدا

کشتهشد.
آقاسلطان ندا ولیایندلیلنمیشهکه گفتم:

باشد. پیغمبرخدا
نمیشه؟ چرا گفت:

آمدی؟  من  سراغ چی برای حاال گفتم:

قبول بن ریشه و مذهب را از که من میدونی
ندارم.

کن کمک بلدی. خوب بازاریابی ولی گفت:
بیندازیم. راه را این

یکساعتیباهمصحبتکردیم.برایشوخی
به تبلیغاتی و بازاریابی حربه و حقه چند تفریح و
کاال خوب در بازاریابی که تاکید کردم دادم. یاد او

است. مهم آن فروختن نیست مهم
و زد را خانه ام یکی در بعد ماه شش حدود
زیبای و جوان دختر یک کردم باز را در وقتی
و کاتالوگ بروشور که یافتم در پشت آمریکایی را
نشان به من را ندایی دین به تبلیغاتی گرویدن
بلوزش روی بود و پوشیده لباس سبزی میداد.
لحظه در آقاسلطان  ندا سفید سیاه و عکس
بعد از گلوله خیابان پیادهروی غلتیدن بر کف
خوردن مثلعکسپوسترچهگوارانقشبسته بود.
«زندگی کتاب برای صدقه گرفت و دالری چند

گرانی به من فروخت. را هم به قیمت ندا»
به سایتاینترنتی رفیققدیمی. دیشبرفتم
کننده بازدید میلیون چهارده ماند. باز دهانم
گرویده جدید او دین به هشت میلیون و داشت
و شده بود برپا دعا و نیایش مرکز بودند. چهارده
قاره دنیا چهار در ندا افکار تعلیم هشتاد مدرسه

بود. شده تاسیس
خیلی زدم. زنگ دوستم به برداشتم را تلفن
برایم تعریف ایندینجدید از کلی خوشحال بود.
جالبی به منگفت. قبل از خداحافظیچیز کرد.
از یک موفقیت همه این با گفت: و آهی کشید
هنوز که است این آن و هستم ناراحت چیز
دارند انشعاب قصد ایران در گروهی نشده هیچی
به را ندایی از دین شاخه جدیدی میخواهند و

بیندازند! راه

خالی از شوخی

بدهد را تضمین این مجلس انتخابات مورد در
گزینشی بودن و غیر آزاد، رقابتی در مورد که
نظر آمد؟ (به کوتاه نخواهد آن معنای عام به
ارائه میتوان اساسی قانون از تفسیری نگارنده،
گزینشی کند.) غیر مجلس را که انتخابات داد
 تنها درصورتغیرگزینشیبودنانتخابات مجلس
سایر در دموکراتیک تغییرات به میتوان استکه
استقرار تدریجی حاکمیت نهادهای حکومتی و

بست. مقننه) دل قوه (از طریق ملی
«جنبش برابر در موسوی آقای که صورتی در
متعهد کند اصل این به صریحا را سبز» خود
قانون اجرای بر ایشان تاکید که پذیرفت میتوان
دارد. تاکتیکی و مرحلهای آغازین، جنبه اساسی
خواست غیرگزینشی و رقابتی آزاد،  انتخابات
و «کلمه واحد»ی است بنیادین «جنبش سبز»
داخل «جنبش همه نیروهای که میتواند است
تعهد با و این صورت، در هم پیمان کند. را سبز»
و انتخابات آزاد، رقابتی آقای موسوی به صریح
توضیح با و مجلس، انتخابات در غیرگزینشی
امر متصور این تناقض حل در چگونگی ایشان
تاکیدهای اسالمی، جمهوری قانون اساسی با
قانون تاکتیکی و  مرحلهای اجرای  بر ایشان
که آغازینی مشترک سند عنوان به و اساسی
اعالمیه در مندرج ارزشهای تحقق نهایی هدف
میتواند را دنبال می کند، بشر حقوق جهانی

پذیرشبخش بزرگتریاز نیروهای«جنبش مورد
هواداران و اصالحطلب نیروهای (فرای  سبز»

آنان) قرار گیرد.
نیروهای طیف بزرگترین سبز» «جنبش
است. گرفته در بر اجتماعی ایران را و سیاسی
را این واقعیت تلویح و تصریح موسوی به آقای

است. کرده استقبال آن از و پذیرفته
مجاهدین خلق سازمان تنها خانم رهنورد
همه این تصریح با استنا کرده و شمول آن از را
است. دانسته را در آن دخیل دیگر گرایش های
بخش گرایشهایسیاسیسکوالر، و سکوالرها،
اشتباه ولی میروند.  بشمار جنبش این از بزرگی
استاگرتصورکنیمکهدینمداراندرون«جنبش
اعتنا کمتر ارزشهای حقوق بشری به سبز»
دینمدار یک از قول نقل با را سخن میکنند. 
خود از را دموکرتیک ارزشهای عالی ترین که
دکتر میدهم: ختام حسن گذاشته نمایش به
به وفاداری اعالم عین در او خزعلی. مهدی
انقالب وخون شهدا» هرگونه مرزبندی و «اسالم
که می گوید نفی میکند و سبز» را «جنبش در
افرادی که تمامی سوی به را خويش «من دست
ساحل تا و میکنم دراز باشند سبز میخواهند
آزادیدرکنارشانهستم»ونتیجه«صندوقرای
اهمیت در او میپذیرد.  باشد هرچه که را آزاد»
رضا دموکراسی، اگر «با که دموکراسی میگوید
با همان میتوانيم  بيايد، کار پهلوی هم روی
فقدان دموکراسی، در کنيم، اما را برکنار او شيوه
او را نمیتوان شد، ديکتاتور هم پيامبر اگر پسر

کرد». چاره

تا... اساسی قانون از
برایکنترلداخلکشور ایننظام سومآنکه
باتمسکبه دشمنسازیونظریهتوطئه هموارهبه
تنشزایی و است داشته نیاز خارجی دشمن یک
تبدیل آن خارجی سیاست از الینفک بخشی به
اینجهتکشورهایغربیمرتبا به از شده است.
جهان می پردازند. و منطقه آن در نقش تضعیف
اقتضای نظام مصلحت که مواردی در حتی
به داشته، نیاز را خارجی روابط تنش در کاهش
متهم با منتقدان سرکوب برای خارجی دشمن
این امر از دشمن آن با همکاری به کردن آنها

است. کرده جلوگیری
ستونهای خوره فساد مثل که آن چهارم و
کمتر فردی را امروز است و خورده این نظام را

خویش از قدرت که یافت در حاکمیت میتوان
جمهوری حاکمان باشد. نکرده استفاده سوء
در دستی حکومت سال سی عرض در اسالمی
تصرف در دیگر مخالفان و دستی حذف و کشتن

منابعکشور داشتهاند.

***
بدین لحاظحاکمیتجمهوریاسالمینهتنها
را کشور طبیعی و انسانی منابع و دین و اخالق
بلکه خاص کرده، گروه یک و قدرت منافع خرج
است. زده چوب حراج نیز ملی را دستآوردهای
بودکهجمهوریاسالمی«نه اینباور منتظریبر
به گفته میتوان اسالمی». نه و است جمهوری
است، جمهوری «نه حکومت این که افزود وی

ملی». نه و اسالمی، نه
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۶ صفحه از بقیه
دو... حراج به چوب

گوسفند و ایران به مردم توهین با را سیاست
رابطهگرگ آمریکا زیرشعار«رابطهبا خواندنآنها
فریفته است. را مردم و داده ادامه میش است» و
ایرانیها و ایران به دالر میلیاردها بابت این از و
سر و عقب ماندگی جامعه باعث رسانده و زیان

است. شده جهان در ایرانیان افکندگی
سیاستمداران از بسیاری که است نکاتی این
از را مردم دائما و کردهاند توجه آن به کمتر ایران
استعمارکهعصرآنسپریشدهاستمیترسانند.
به بلکه مردم، استقالل نه را، استقالل آنها زیرا
نادرستاستقاللحکومت و خاکمیبینند. واین
غلبه استبداد برایادامه را زمینه چنیناست که

فراهممیکنند.
و عصراستعمارووابستگیهایقرننوزدهمی
است. مناسباتدورانجنگسردسپریشده یا
هم به پیش امروز همه کشورها بیش از جهان در
غنیتر و که قویتر آن درست است اند. وابسته
و ولی قدرت می کند، ایفا نقش بزرگتری است

قدرتهایاستعمارینمانده انحصار در ثروتنیز
نیست کهبهچینواممیدهد، آمریکا امروز است.
به وام دادهاست. آمریکا به برعکسچیناست که
همیندلیلسیاستاقتصادیچینبرایآمریکا
تعیینکنندهشدهاست.نهتنهاعصراستعمارگری
بلکهدورهقدرتهایدوقطبیویک سپریشده،
پایانیافته است وقدرتهایمنطقهای قطبینیز

شده اند. نوینیپیدا
هنوز است. اگر جهان وضعیت کنونی این
خاتمی معتقداستکهبایدازترساستعمار فرضی
باقی دیروز جهان در برد، پناه استبداد دامن به
که جایی میرسد همین دلیل به است. به مانده
کنفرانسی را برایشرکتدر او اصالحاستعمار به
از او خروج اجازه استبداد ولی میکند، دعوت
و وفادار جمهور رییس سال هشت که کشورش
کدام نمیدهد. را است بوده نظام این پرطرفدار
یا استبداد است، شده ایران پیشرفت راه سد
هنوز دو، میکنند هر فکر اگر کسانی استعمار؟

سیر میکنند. دنیای گذشته در
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

خوانی مفاهیم... باز

۲۱ صفحه از بقیه

شهروندان براى چقدر ساالنه فقیه والیت

شفافیت نهاد عدم شد. خواهد خدمات عمومى
که است حکومت جدى براى آن حد تا رهبرى
حتىبودجه مصوبنهادهاىتحتنظر ولىفقیه
قانون در و شوراى نگهبان تشخیص مجمع مثل

نمىشود. ذکر نیز مجلس مصوب بودجه

رهنمودها گرانفروشى
رهبرى گذشته  سال یک و طول سى در
برابر در بار یک براى حتى وى دفتر رییس یا
بهاینپرسشها خبرنگارانرسانه ها ننشستهاند تا

کسى اگر اصوال دیگر پاسخ دهند و پرسشهاى و
اینسئواالترا در فضاى و شجاعتبهخرجداده
دستگاه با کارش و بالفاصله سر بپرسد ایران
رابطهمیانرهبرىو دفتر امنیتىاست. قضایى یا
مردمیکطرفه است: رهنمودهایىازسوى وىبا
باید از همه و مى شود اعالم وى دفتر فرد یا این

باشند. شکرگزار و بگیرند بهره آنها
و ورودى مورد میزان حدس در پایینترین
اطالعات بر اساس رهبرى ساالنه بیت خروجى
باالترین و  دالر میلیارد نیم و سه حدود فوق
پنج  حدود (دومى، میلیارد دالر حدود۱۸ حدس

براساس درصد بودجهساالنهکشور)است(اینها
و شدهاند محاسبه گمان و حدس از مجموعهاى
مىداند واقع خالف را آنها رهبرى دستگاه اگر

کند). اعالم را ارقام اصلى
فقیه و والیت رهبرى بدین ترتیب دستگاه
براىتک ساالنهمیانپانصدتا دوهزار وپانصددالر
تکشهروندانایرانىهزینهایجادمىکند.مشخص
مىگردد باز به مردم این میزان از حد چه نیست
بنیادجانبازانبراىجانبازان (مثلهزینههایىکه
مردم نمىکند) وچهحد هیچنسبتىبا یا مىکند
مثلشهریه بهطالبنیز هزینهها بخشى از ندارد.
و تنها ندارد کشور رهبرى وظایف با اصوال نسبتى
جاهطلبىبراىدست یابىبهمرجعیتعامهموجب
شده که منجر به فربهشدنبیشاز پرداختآنها

است. شده کشور در روحانیت دستگاه حد

***
هزینه قاجار سلسله سقوط علل از یکى
باالى دربار و دستگاه سلطانى و خدمات اندک
تداوم از دالیل یکى مقابل در به جامعه بود. آن
و نهاد این پایین هزینه بریتانیا در سلطنت نهاد
است. بدین کشور بوده آن به خدمات متناسب
نهاد سقوط  باعث که عواملى از یکى ترتیب 
شد اینپرسشاست در ایرانخواهد والیتفقیه
والیت نهاد براى ایران مردم که هزینهاى آیا که
مىکند؟ با دستآوردهایش برابرى مىکنند فقیه
فراهم را پرسش این به پاسخ زمینههاى حکومت

است. نیاورده
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

باشند. انجام داده را آن تنهایی اسراییلیها به
گرفته است نتیجه آکسفورد گروه تحقیقاتی
به زیادی صدمات مذکور احتمالی که حمالت
اما برنامههایاتمیو موشکی ایران واردمیکند،
افزایش در ایران را حال اتحاد سیاسی عین در

محمود احمدینژاد دولت ثبات به  و میدهد
همچنین خود گزارش در گروه این میافزاید.
بود خواهد قادر ایران  که است  گرفته نتیجه
پاسخ احتمالی حمالت به مختلف راههای از
منع معاهده  از است ممکن جمله از دهد، 
منظور به و شود خارج اتمی گسترش سالحهای
سالح ساخت به فورا بیشتر حمالت از جلوگیری
از است ممکن کاری چنین برای بپردازد. اتمی

زمین زیاد در اعماق که استفاده شود تاسیساتی
بودن حال ساخت در از گزارشها دارد؛  قرار
به اسراییلحمله چنینتاسیساتی حکایتدارد؛
غربیاش متحدان منافع آمریکا و و کند موشکی
باعث بستنتنگههرمز با دهد؛ قرار موردحمله را
تاسیسات علیه و قیمتنفتشود افزایششدید
انتقالنفتدرخلیجفارس پاالیشو غربی تولید،

دهد. ترتیب نظامی شبه یا موشکی حمالت

اجتماعی و سیاسی خبرهای


