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جایی را اخبار این
نخواندهاید

آن  انگلیسی (که «فارس»، خبرگزاری  *
صنعت گفت: میشود) جعلی یعنی فالس
منابعتامینهزینه هایکمپین پورنوگرافییکیاز

است! دموکراتهای آمریکا
عکسهای لختی که دوستانی (قابل توجه
باراک کمپین به کمک بعنوان را خود پختی
اضافه خبرگزاری  این فرستادهاند!) اوباما 
حجاب سود صنعت از کرد: جمهوریخواهان

میجویند.
اقتصادی مجلس  کمیسیون * نایب رییس
را ملی پول از حذف صفر ها پنجگانه مهم دالیل
صفر چهار کردن حذف توجیه در وی کرد. ارایه

کنیم مساوی را دالر و ریال اگر گفت: ریال از
صرافهابدوناستفادهازماشینحسابمی توانند
وی افزود: کنند. را تبدیل مشتریان سریعتر پول

نیست. دلیل دیگر مهم چهار
دستور  پولملیایران در از * حذفچهار صفر
امید احمدینژاد دولت گرفت. قرار مجلس کار
و ضعف ایران ریال آزاد سقوط حرکت این دارد با
بازارهایجهانیرا کنترلنماید.کارشناسان آندر
به توجه با دارندکه ایراناعتقاد اقتصادیخارجاز
بجای حذف ایران، دولت ایران، ریال ارزش امروز
تا ریال ارزش حذف کند یک را صفرها باید عدد

کند. حفظ را خود واقعی
صنایع  وزارت اقتصادی تحول ستاد * رییس
رکود  با تولیدکنندگان ۷۰ درصد گفت: معادن و

روبروهستند.
اقتصادی کشور نابسامان وضع در تایید وی
اضافه کرد: تولیدکمتر باعث کاهش۶۵ درصدی 
موفق بخش تنها است. شده ایران صادرات
صادراتیکشور نهادهایمذهبی سیاسیهستند
هنوز نمادین صورت به آنها انقالب صادرات که

است. تغییری نداشته مانده و درصد ۳۵ روی
جمهوری  اطالعات وزیر مصلحی، حیدر *
دانشمندان یکیدیگر از ترور اسالمیایران، درباره
جلوی در قبل روز چند که ایران اتمی یا هستهای
کشته و گرفت سوء قصد قرار مورد خود خانه
یعنی (کور بوده کور ترور  یک این گفت: شد
در طرف اصال و کشتهاند) را یارو جوری همین
بررسی داریم ما است و البته نبوده هستهای کار
را تحقیق خود مورد در این کورکورانه میکنیم و
دنبالمیکنیم.ویگفت: ایندانشمندرااحتماال
مادی مسایل و شخصی خصومتهای علت به

کالهبرداریکشته اند. بدهکاریو نظیر
*اعالم شدکه قیمتاتومبیلهای تولید ایران 
آنها قیمت از پایینتر بسیار خارج کشورهای در
قیمت مثال عنوان به میباشد. ایران خود در
در و تومان پنج میلیون در عراق ایرانی پراید یک
ده در عراق سمند تومان است. نه میلیون ایران
۱۶ میلیون  به نزدیک ایران در و تومان میلیون
تومان است. سخنگوی وزارت اقتصاد عراق گفت:

ایرانی روزی قیمت اتومبیلهای میدانستیم اگر
شر از زودتر شود از قیمت شتر ارزانتر است قرار

میشدیم. خالص حسین صدام
یک  شب اقامت در که هزینه یک اعالم شد *
هتلمتوسطدر کیش معادل هفت روزسیاحتو
گشتو گذار وعشقو حال درکشور قبرس است.
سخنگویسازمان جهانگردیقبرس بهخبرنگاران
ایران از صنعتتوریستی هفتبرابر گفت:درآمدما
میشود خارجیان تامین پول آن از تمام و است
جیب از توریستی درآمد بیشتر که ایران برعکس

درمیآید. خودش مردم
جوکهایی بود که ایرانیان سالها گفت: وی
درزمینه«خربهقبرسبردن»(مثلزیرهبهکرمان
آنها از باید امروز و میساختند ما برای بردن)

است؟ کسی چه وسط خر این پرسید:

اضافه هشت به مدل هفت
خبرگزاری سیاسی خبرنگار گزارش به
جمعیت دبیرکل زاکانی، علیرضا «فارس»،
جمعیت در گردهمآیی اسالمی، انقالب رهپویان
برای قلمبه سلمبه (اصطالح رهپویان و ایثارگران
انتخابات  ۸+۷ در مدل گفت اوباش) و اراذل
توضیح این در او است. نتیجهبخش مجلس نهم
اگر مدل در این ساده بطور انتخابات گفت: مدل
حذف آنها را نفر بشوند هفت نفر کاندیدا هشت
که اظهار در جواب خبرنگار وی خواهیم کرد.
منهای هفت؟ هشت میشود که این داشته بود

چی؟ که خب بشود، بود: گفته

جمهورها رییس تعویض
تاجیکستان، امامعلیرحمان،رییسجمهور
ازمردمکشورشخواست که نامکودکاننورسیده
انتخاب از و برگزینند فردوسی شاهنامه از را خود
او نمایند. خود پرهیز حتیالمقدور نام های عربی

است. را رستم انتخاب کرده فرزند خود نام
پرسیدم: تاجیکی رفقای از یکی به زدم زنگ

قزمیت جمهور رییس این  ما میشه چطوری
بزنیم؟ شما تاخت جمهور با رییس را خودمان
مثل معاملهیکمرسدس این که گفت: خندیدو

است! جوانان ۱۳۵۶ پیکان یک ۲۰۱۱ با بنز
و جنتی مصباح و خامنهای گفتم: حاضریم
تا بدهیم هم اضافه را نمایندگان مجلس نصف و

شود. جور معامله
بیخ شما ایرانیها از وقتی که و گفت: خندید
عربها آش از داغتر کاسه و میشوید عرب دارید
به و میخوریم را خودمان آش داریم ما شده اید

میخندیم. ریششما
می دهیم. سر رفسنجانی را هم گفتم:

نمیشه! آقا نمیشه! گفت: و خندید دوباره

شلوار لی ممنوع
طبق سایت اینترنتی «آفتاب»، گزارش به
ازسوی وزارتآموزش بخشنامهجدید صادرشده
وپرورشکهبهکلیه مدیران مدارساستانمرکزی
لیتوسطدانشآموزان پوشیدنشلوار ابالغشده
در شده است. از امسال ممنوع اعالم در مدارس
شلوار از مارکهای دیگر بخشنامه صحبتی این
نیوی»، «اولد «تامیهیل»، «پولو»، نظیر
«آمریکن ویژه به «بیوگلبوی»،«گپ»، «زارا» و
دانشآموزان شادی باعث گویا و نشده ایگل»
را افتاده مد مارکلیاز مدارسکهپوشیدنشلوار

شده است. میکنند تلقی بودن نوعی اسکل
شلوارهای برای را محدودیتی بخشنامه این
عنوان جوان ها توجه مورد سوراخدار و پوره پاره

است. نکرده

ایران از داغ و جدید خبر
معلومشدبرخالفاینشایعاتکهاحمدی نژاد
سایه و پیدا کردهاند اختالف هم با خامنهای و
یکدیگر را با تیرمیزنند ایندواصالباهماختالفی
که و گفت زد زنگ تهران از بچهها از ندارند. یکی
توی تجریش پل سر دیده که را علی و محمود

می خوردند آبجو پیتزا و با هم داشتند کافه یک
و اختالفی کدورت آنها بین که انگار انگار نه و

دارد. وجود

ایران انقالب جمعبندی
داریم. موسوی نخست وزیری سال هشت

داریم. خاتمی جمهوری ریاست سال هشت

داریم. هاشمی جمهوری ریاست سال هشت
بحران. و آشوب و فتنه سال ۲۴ میکنه این
احمدینژاد جمهوری ریاست سال هشت

روش. هم
و  بحران و آشوب و فتنه می شه۳۲ سال این

جریانهایانحرافی.
سال جنگ داشتیم. هشت

و  بحران و آشوب و فتنه ۴۰ سال میکنه این
کشتار. و جنگ و انحرافی جریانهای

داشتیم. بنیصدر بازرگان و هم سال دو
بحران  و آشوب و فتنه ۴۲ سال میکنه این
بازیچه و کشتار و و جنگ انحرافی جریان های و

نیروهایاستکباریوصهیونیستیبودن.
امام طالیی سال های بابت هم سال حاال دو

سال. ۴۰ میکند هم کنیم باز کم این از
حاال انقالب ایران با که است مشخص کامال
ولیحدودهشتسالیسرمان کاله  سال نه، ۳۲
و حساب که انقالب شد هم این است. آخه رفته

کتابشمشخصنباشد؟
انقالب چی اصال برای نیست بپرسد کسی

کردیم؟

صادق جعفر امام توصیه
خود نزدیکان از یزدی به یکی مصباح آیتاهللا
حیات من در قید کرده در صورتی که وصیت
نمایندگانمجلسخبرگانبفرماییدکه به نبودم
انقالبکسی بهترینجایگزینبرایرهبریآینده
چه (این خامنهای! مجتبی آیتاهللا جز نیست

شد؟) آیتاهللا وقت
بارانی شبی در فرموده: یزدی مصباح آیتاهللا

با ارزانترین نرخ  
به دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430
در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

Cell: (301) 529 - 9340     Work: (301) 251 - 1221 Ext.210
bahram@mris.com www.iranianrealtor.com

15901 Frederick Rd. #100, Rockville MD 20855

اعتبار من صداقت، پشت کار و عشق به کار است 

و  خرید  برای  مشاوره  نوع  بهترین  ارایه  من  افتخار 
فروش امالک به شما هموطن فارسی زبان عزیز است.

بهرام غفاری
امالک فروش و خرید مشاور

برای دریافت بهترین پیشنهادها و داشنت بهترین سرویس جهت خرید و فروش خانه با بهرام متاس بگیرید
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جمهوری! ریاست دوم دوره پایان در طالبانی احمدینژاد

 بقیه در صفحه ۳۷   

IAA CONSTRUCTION, Inc

703-468-3600
www.iaaconstruction.com

Design& Build
New home, Addition and remodeling

 Licensed and insured in Virginia and Maryland

درمسجداعظمقمبعدازدعاخوابمبرد.نیمههای
میرحسین احتماال (که  مردی سبزپوش  شب
امام جعفر را خود و آمد نزدم به موسوی نبوده)
و را تشخیصنداده امام صادقمعرفیکرد (چطور
اومجبوربه معرفیخودششده؟)و گفت:مواظب
باشیدکسیغیر ازآیتاهللامجتبیخامنه ایرهبری

نگیرد! اسالم را به دست جهان
یزدی مصباح آیتاهللا به نزدیک این شخص
گفته نزدیکان خودش از یکی خصوصی به بطور
تعریف من برای هم را خوابش بقیه آیتاهللا که
گفت: او در جایی مطرح نکنم. گفت ولی کرد
انتخاب امامجعفرصادق اعتقادداشتکه فقطبا
ازظلموستممیشود مجتبیخامنه ایجهانپر
بقیه و خواهد بود بازگشت به مهدی قادر امام و

نخواهند بود. کار این انجام قادر به

ایران در فقط
پس!) پس نه سبک نوشتههای (به

طرف  آتشنشانی.  اداره  زدیم زنگ   *
سر نه پس گفتم: گرفته؟ آتیش پرسید: جایی
دودعالمت دارند با سرخپوستهای تویخونه ما

میدهند؟!
و  کردم صدا را پیشخدمت رستوران * توی

افتاده. مگس من یک توی سوپ آقا، گفتم:
پرسید: مرده؟

گفتم:پسنه دارهادایپیازسرخ کردهسوخته
را درمیاره؟! جو سوپ

و آکواریوم ماهی  بود خونه ما * یارو آمده
را دید. من

هم میدی؟ غذا پرسید: بهشان
میدم؟! آب بهشون فقط پس نه گفتم:

پرسید:  طرف آتشنشانی. اداره زدیم * زنگ
جاییآتیشگرفته؟

که کنم دل درد زدم زنگ پس نه، گفتم:
گرفتهام! آتیش احمدینژاد نطقهای از چطور

* ودکایمانتمامشدهبود.زنگزدیمبههمان 
برایمانبیاورند.طرفنبودو شمارههمیشگیکه

را برداشت. دیگری گوشی کس
می خوام. ودکا گفتم:

روسی؟ ودکای پرسید:

پس ودکای اسکاتلندی؟! نه گفتم:
گفتم: توی خونه گاز. زنگ زدم شرکت  *

میآید. بدی بوی
پرسید: بوی گازه؟

قنداقی دو بچه شماره نه بوی پس گفتم:
همسایهاست!

ماشین  یک گفتم و آژانس به زدم * زنگ
میخوام.

دربسته؟ پرسید:
با کمی بگذارید باز درهاشو نه گفتم گفتم:

کنیم! حال تهران آلوده هوای
دید.  را گیتارم و اتاقم توی آمد * رفیقم

گیتاره؟ پرسید:
آب توی گذاشتم است کمانچه نه گفتم:

کرده! پف
کرم  پرسیدم:  سامان سوپر زدم زنگ   *

کارامل دارید؟
خوردنی؟ کارامل کرم پرسید:

مخصوص کارامل کرم پس نه گفتم:
سوختگی!

بگذارم.  حسابم به را چک یک بانک * رفتم
خانم جلوی گذاشتم و نوشتم را سپرده فرم
میخواهید گفت: نگاهش کرد و گیشه. مسئول

بگذارید؟ حسابتان به را چک این
از برق و ببینید را چک مبلغ آمدم نه گفتم:

شود! آسمان پرت به روسریتان بپرد و شما
یک  ممکنه گفتم: بیمارستان به زدم * زنگ
آب میکنم کیسه فکر بفرستید آمبوالنس سریع

شده. پاره خانمم
است؟ ایشانحامله پرسید:

باالییترکیده لولهآب همسایه گفتم:پسنه،
شده! خیس ایشان تخت و

مکانیک  برایتعویضروغنماشینم. * رفتم
روغنی بریزم؟ نوع پرسید: چه

بدمصب شاید این تا روغن حیوانی گفتم:
علفخوار شود! بنزین بجای خوردن

تسلیت
روزه ماه رمضان، رسیدن ماه فرا بدینوسیله
حال مذهبیهای با ملی ـ کلیه به امساک را و

آن امیدوارم مرگ و کرده عرض عرق خور تسلیت
باشد. آخرشان غم امام

در ایران مذهبی ـ ملی رفتارهای انجمن توجیه

ابتدای از مردساالری
خلقت

زمانآدم مردساالریاز کامالبدیهی استکه
است. وجود داشته حوا و

انجیر بزرگ درخت برگ که از حوا پوشش
یعنی خود مرد که او مطیع میدهد نشان است
بید درخت برگ از میتوانست او وگرنه بوده آدم

کند. استفاده خود پوشاندن برای مجنون
و یک آدم شخص اصالحطلب که این بحث
را حوا علت همین به و  بوده مذهبی لیبرال
نکرده موز بزرگ درخت پوشیدن برگ به مجبور

بعد... برای میگذاریم را

فولکلوریک رباعی
دیجیتالی
نمیدی میزنم جواب رینگ

تکستمیکنم جوابنمیدی
تشنهکانکشناتمعزیزم

نمی دی؟ آب ذره یک من به چرا

تومان پارسی، یک یک
هفت دالر که این بعد از نیست آیا مسخره
و۲۰۰ تومانی رسیده جمهوری  هزار تومانی بهدالر
جوکهای و جلوگیری از آبروریزی برای اسالمی
اسمجدید به ملتقالبکند احتمالیتومان را با
پولی جدید واحد با یک االغ) و جای به (کالغ

بیاید؟ بازار به
جای به «پارسی» پول  واحد  انتخاب این
ایرانیان «تومان»چهصیغهایاست؟میخواهند
شاه خشایار داریوش و و کنند؟ کوروش خراب را
جوابگوی بیارزشی که تقصیری داشتهاند چه
واحدپولجدیدبینالمللی«پارسی»باشندوقتی

روحانیونی و متوجهخودمالها تقصیرها کههمه
پشگل و پهنساختهاند ریال و تومان، از استکه

ملیاندیش شدهاند. یک شبه حاال و
مذهبی حکومت مسئولین نیست بهتر آیا
باورها اساس اسامیو بر را پول ایران واحد ایران،
مثالچرا دهند. واژههایمذهبیخودشانقرار و
امامهفتمشیعیان قرار نام «باقر» نباید تومانرا
نام باقرزاده میتوان سادگی به هم ریال نداده؟

باشد. داشته
راحت را جدید ارز این هم ایران اسالمی امت
و هر باقرزاده ده میشود باقر یک درک میکنند.

نیست؟ دالر است؟ سادهتر یک باقر معادل
است... چیزی خوب هم خجالت

بیچاره دانشجویان ایرانی
داریوشرضاییکه اطالعاتایرانگفت: وزیر
ربطی شد ترور خانهاش جلوی در قبل روز چند
نداشته و اتمی پروژه های و هستهای به موضوع

است. بوده ساده دانشجوی یک او
گفت: آمریکاییها و اسراییلیها زورشان وی
امام میتوانستند وگرنه رسیده دانشجوها به
آقازادهای یا نمایندهمجلس، وکیلو وزیر جمعه،

کنند. ترور را

نمایندهدانشجویانایرانبهخبرنگارانگفت:
درسخواندندراینمملکتخطرناکاستچون
دولتوحکومت از وقتیدانشجومیشوییا باید

میکشند! را تو خارجیها یا و بخوری کتک

ادبیات بخش

بهار عرب
سوی مرزها آن

عرب بهار
است پاییز هنوز اینجا و

بیخیال و کارند مشغول ما دیکتاتورهای
است میز زیر هنوز اتم بمب نقشه

آنجا شادی فریاد خیابان ها در
غم انگیز است ساکت و ولی اینجا
میشود پر پر سرخ گل برگ آنجا

است لبریز خون مردم پیادهرو از اینجا
تقسیم شود میدان در آ نها شادی آنجا

است لبریز ضد شورش پلیس از ما آزادی میدان
عربها

جهیدند و پریدند و رمیدند
زنان یورتمه در ما

شیهه کشان

با مناسب ترین نرخ و بهترین سرویس  
سفری خاطره انگیـز را تجربه کنید

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 599$ ـ  اروپا از 295$ ـ کابل از $1150
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

مرداد) ۱۰) آگوست ۱ دوشنبه

نمایش فیلم مستند
Return Home After 

Incarceration at Washington
کانون هفتگی جلسات همیشگی محل در

فیلم: تهیهکنندگان از یکی توضیحات با همراه
مقیمی یاور دکتر

نشوید» مزاحم «لطفا فیلم نمایش
کارگردان: محسن عبدالوهاب

کانون هفتگی جلسات همیشگی محل در

مرداد) ۱۷) آگوست ۸ دوشنبه
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ید ی ی کپهر

لئون  از رمانی ـ محبوب خواننده ای نام ۱ ـ
نام. به همین و فیلمی تولستوی

پایدیوار  نوعخرنوبکهدر گیاهیاستاز ۲ـ 
سیاه. سنگیـ  نفت داردـ  نشیمنگاه رویش

شب  ماه ـ رنج و  درد ـ  ماده اسب ـ  ۳
چهارده.

میوه  ـ ایران معاصر غزلسرای شاعره ـ  ۱
خوب.

همدیگرراخواندنـوسیلهایدرتفنگکه  ۲ـ 
همسر ابراهیم. ـ می زند را آتش چاشنی

ـ  کردن پیروی ـ جاودانه و همیشگی ۳ ـ
بزرگ. آرزوهای

اسب  با بدشانسی همیشه ـ از چهره فلز ۴ـ 
ـ اگر... حبیبان خداست ـ از می شود مقایسه

عطارد. ستاره
از  واقع بخشی در که کشوری جزیرهای ۵ ـ
موسیقیـ خطکش ابزار از سرزمین چیناستـ

نوشیدنی!
غذای  نوعی ـ و ساز زدن کردن دلجویی ۶ـ 

فوری.
فربه و  گوشت گندیده، دهانـ  ۷ـ  گرداگرد

مزدور. آدمهای صفت ـ آسمان کرانه ـ پیهدار
افسر  ـ دار پرز چرم ـ بزرگساالن مدرسه ـ ۸

ارشدی در ارتش.
عقاید و  ـ مضر و رایج نوشیدنیهای ۹ ـ از

جهت. طرف و ـ و توخالی تهی میان نظریاتـ 
حجتها. و سوراخ سوراخـ  دالیل ـ ۱۰

کشور  ـ فراریـ  قدرت و توانایی پایتخت ۱۱ـ 
شوالیهها.

ـ چسبیده  باریک اندام  خالص و بیغشـ  ۱۲ـ 
برگشته. آسیاب گندم از ـ سولقان به

برای  گاو شاخ از  ظرفی ـ  پروردگار ـ  ۱۳
شده. نوشیدنیهاـ  تبرئه

برابر  ـ الزم و شایسته ـ زردآلو از انواع ـ ۱۴
یکسان. و

مردمی  و نیکوکار پزشک ـ آذری گوشت ۱۵ـ 
نوبل۱۹۵۲. برنده سوییسی

بودـ   فراش صد سرپرست سابقا ـ ۴ـ  دستی
پرسش. تعلیلو کلمه

ـ  همشیره  ـ جداییها  گوی  شکوه ـ   ۵
بزرگترینآبزی.

پایتختهای  از بیماریهای چشم ـ از ۶ ـ
قدیمی هنرپیشه اختصاری  نام  ـ آفریقایی

فرانسه.
ـ کشیدن  الفبایموسیقی مرغ سعادتـ ۷ـ 

بیگانگان. ـ دادن امتداد و
پیدا  ـ اسپانیا در استقاللطلب ایالتی ـ ۸

نشدنیـ  پرچم.
طاقچه  ـ جالل شکوه و آگاه ـ زرنگ و ـ ۹

ـ مردار. باال
پیشیگرفتنـصحن  سوداینالهکنندـ ۱۰ـ 

دادسرا. و دادگاه
ضمیر  ـ قم سوغات ـ دین و قرض ـ  ۱۱

جمع.
لذیذ  گوشت پرنده ای با تسبیحـ  درخت ۱۲ـ 

هادی. فلز از شده ساخته ـ
درختی  میوههای از ـ پیامبر یک پیروان ۱۳ـ 

خویشاوندیها. ـ
تابیده  ـ نخ اتهام و عیب شدن از پاک ۱۴ ـ

بطور یومیه. ـ
مهندسفرانسویقرن ۱۹ مخترع اولین  ۱۵ـ 

آباد. و ـ برقرار زرهدار کشتی

انقالب وصرفبودهها و گردشخونفساد دررگ
مخصوصا و اموال بر نهادن دست و دولتی دوایر
عاریاز بناییکمسجد بهانه آنبه اینو اراضی
هرگز کشفیات آن ها در آوردهاند. و این نمازخوان
است. نگرفته قرار اعتنا مورد قضا دستگاه در
بیهوده نیستکهمیگویندروحانیتشغل نیست.
بسیاری از روحانیون تجاوز مردم در برابر وجهه

امروز ملموس است.
ثروت مال و به آلوده روحانیت از تصفیه مردم
نشد. اعتنا به آنها حرف زدند و ابتدا غیرحالل
میزنند زیرا حرف روحانیون با برخورد امروز از
جامعه روحانیت باید و حرمت افتاده عمامه از
به تزکیه تا کند را تصفیه خود مدد پاکدستان به

نفسرسد.
حریص حراف و جماعت این کسی از ولی
اعتنا و تزکیه تصفیه این به میشناسید که را

کند؟
اما است پیش در رویاروییها و مبارزه پس
میدانیاست اینمبارزهیکمبارزه میپنداریمکه
وعلیهروحانیتشعار کهمردمبریزنددرخیابانها
فاصله روحانیون نرم نرمک از مردم نه. دهند.
که فالنیمرد میکنند نرمکافشا میگیرند. نرم
دین... اهل نه است و اهل دنیا که نیست، خدا
بگویند دیگران رسما که رسید خواهد وقتی و
سیره به صورت و صرفا دلیل دارد جامعه چه

شود. اداره روحانیت
 ۱۱ ظرف روانی بیماریهای که کشوری در
درصد برود(۲) به ۳۴ ۲۱ درصد سال اخیر از
و وزیر تحریک است آستانه مسلما جامعه در
در را گرفتاریها همه ریشه دروغ به مصلحی
«فتنه»جستجومیکندو بهمردمتلقینمیکند
بی مایید سرویس های خدمت در شما همه که

بدانید. که آن
استانی سفرهای رهبر،  استبداد  و فشار
شعبده بازانهرییسجمهور،قدرتبی انتهایسپاه
کامل «اقتدار درباره اطالعات افسانههای وزیر و
در دینمدار دینورز روحانیون حکومت و نظام»
نخبگان۳۲  و وسیع مردم به آگاهی منتهی ایران

است. شده معممان دنبالهرو پیش سال
به فرموده فریاد آن ها که مینویسند آن هم و
در آوازی است زندهایم»(۳) اخالق برای «ما که

مسگران. بازار
بهانه به مالک بود روحانیت که از آن زمان ما
و رخصت بود داده آنها به انقالب که جوازی
اعتبار میشویم. آقایامامخمینیرفته رفته دور
ایننقطهعطف استو سئوالرفته روحانیتزیر
و سوریه در و نه در مصر هرگز نه است. نظام

نیافتد اعتبار از چنین روحانیون حیثیات تونس
دهد دست خواست نمونه سازد، نمونه به ایران

نمونه شد. ولی خود
تورم به ایران پول مثل هم ایران روحانیت
برداشتن با که با این تفاوت شد، بیبها پس رفت
یک تومان تومانرا از پولایرانمیشود هزار صفر
و بیروح روحانیون و بیعمل علمای از ولی کرد
برداشت نمیشود عمامه ای جز ریا انواع به آلوده
همدادگاهیشوند مایلند آنها مردم حالیکه در
روحانیت و رابطه مردم نشدنی است این چون و
و پاکدست گروهی که آن مگر است شدنی قطع
هم علم کند. که باز قد پاک نیت از میان آنها
اصالحات برایرفتنبه عطف یکنقطه میشود

دینیبنیادگران.
گفت: «در اردبیل در اخیرا آقای احمدینژاد
برخی هم و اکنون داشتند عدهای اصرار دورهای
سیاه نشان را ایران گذشته تمامی اصرار دارند
کیست، به سخن روی است معلوم دهند.»(۴)
امادرپایانچیزیمیگویدکهبایدجامعهحوزویان
کنید را. توجه و حجتاالسالممصلحی بلرزاند را
پیامبر(ص) مبعث عظیم «حادثه میگوید: چه
مردی باید شود. کامل بزرگتری حادثه با باید
شده رها و آسمان به متصل پیامبران جنس از
سلطهها و و موانع تمامی و بیاید قالبها از همه
بطور را و انسان بشکند هم را در خودخواهی ها
در را زیستن خدایی بتوان طعم تا کند آزاد کامل

اینجهانچشید.»
به چه کس دارد؟ منهای آن این سخنان رو
امور اصالح به کافی محمدی قرآن و مبعث که
خود او شاید و نیست جمهور رییس چشم در

کند. میخواهدظهور
بایدمنتظربدترینهابود.ایرانبهخودویرانگری

میرود.

توضیحات: و منابع
مخالفت  استعفایحجتاالسالمبا ـعزلیا ۱
خانه روز یازده جمهوری رییس شد. روبرو رهبر
کابینه رهبر در کاشته وزیر حضور این نشست.
«حرکت کاشف او ولی است معما هم هنوز

است. او جان پناه خود این است و انحرافی»
«جهان  روزنامه سرمقاله استناد به ـ  ۲

بابایی. مریم قلم به صنعت»،
به  «تهران» روزنامه مقاله استناد به ـ  ۳
روحاهللا آهنین، مرد وحشتبار قتل مناسبت
از بسیاری در  آن نظیر  و  کرج در  داداشی،

شهرها.
جمهوری  رییس سخنان  استناد  به ـ  ۴
صفیالدین شیخ بقعه جهانی ثبت مراسم در
و لندن،۲۸  «اطالعات» تهران روزنامه اردبیلی،

تیرماه۱۳۹۰.

نقطه عطف، مردم از...

فریاد زدیم:
علتشکستما

است... میز بودن کج

عتیق عهد کتاب از داستانی
کشتی بزرگیبسازد تا فرمود وخداوندنوح را
نجاتبخشد.نوحگفت:روزشنبهکار وانفاسرا

کرد! خواهم یکشنبه شروع و نمیکنم
اینکشتی توالزم استکه بر خداوندفرمود:

کنی. و آماده بسازی جمعه آینده تا را
نوحگفت:سفارش چوب اینکشتیخودش
پنجروزطولمیکشدو یکسالوقتمیخواهم

کنم. را تمام کار تا
پنج در را جهان این همه ما فرمود: خداوند
چند را کشتی کوچکی نتوانی و تو آفریدیم روز

کنی؟! آماده روزه
قدرت و پیامبر خدایی و من تو گفت: نوح

نکش! من رخ به را خودت خلقت
به و نزن من چانه با خداوند فرمود: آنگاه و
بیست خود مشغول شو چون من یکصد و کار
پیامبری کار در دارمکه متقاضیدیگر پنجهزار و

صف ایستاده اند. در و هستند
کار در تای این پیامبرها چند گفت: نوح
نجاریسرآمدهستند؟وخداوندجوابینداشت
عمر طوالنی را نوح خداوند آنگاه ساکت ماند. و
برای ساخت کشتی سال یک تا کرد  ارزانی
روزه اللهی پنج عرش و حسابرسان محاسبان

آید. نظر به
خود برای ابتدا نوح خداوند چشم از دور

آب به و تفریحی ساخت چند قایق نزدیکان و
گزارشکردند بهخدا فرشتگاندیدند و انداخت.
آتش در را تفریحی قایقهای آن همه خداوند و
ترسخداوندساختن نوحاز غضبخودسوزاند.

آغاز کرد. را خود کشتی معروف
و حیوانات همه خداوند دستور به نوح آنگاه
خواند فرا کشتی به شدن سوار به را جانداران
و رعد  و  سیالب توفان و از را  آنها جان تا
شده بودند ایجاد خداوند خود که توسط برق

دهد. نجات
کشتینوحدر بهعلتندانستنموقعیتهوا
حیوانات از نیمی شد. غرق دریایی عظیم توفان
موجودات فقط و دادند دست از را خود جان
بلد کردن شنا که آنهایی و دوزیستان و دریایی
سرنوشت از بردند. در به مهلکه از جان بودند

نیست. دست در اطالعی نوح

نکوهش تجاوزات در
ایران در دستهجمعی

درآمریکااصطالحیاست بهاینقرار «نهیعنی
 NO Means NO! یا و نه»

پسرها، به دخترها این را آمریکا در معموال
با نخواهند وقتی که مردها میگویند به زنها
رابطه مزاحماستو به زورمیخواهد شخصیکه

باشند. داشته کاری کند برقرار جنسی
را روزی چنین  وقت هیچ زنها ایران  در
و بدهند منفی جواب مردی به که دید نخواهند
در مردان بنشانند. خود جای سر را او گفتن نه با
نخواهند هیچگاه را نه!» یعنی «نه معنی ایران
مادرشان و پدر زمان کودکی از از چون فهمید
شیطان نکن و نه» یعنی شلوغ «نه یعنی معنی

نزن را آن بی اجازه دست و به این و نباش را
فهمیدهاند.

و فریاد به تنها نه ایرانی مردان روزها این
نه» توجهی یعنی «نه می گوید که اعتراض زن
دوست و رفیق تا سه دو میروند بلکه ندارند
دستهجمعی تا میآورند همراه هم را خودشان

دهند. انجام را کار این

آمنو... ایها الذین یا
آوردهاید) ایمان که کسانی (ای

ایمان آوردهاید. اینقدر که ایمان کسانی ای *
بابا! فهمیدیم نکشید. ما رخ به را خودتان

شما  دست آوردهاید، ایمان که کسانی * ای
نباشید! نکند،خسته درد

و  عکس آوردهاید، ایمان که کسانی * ای
گرفته مواظب وزارت اطالعات را شما ویدیوی

باشید!
آمدید،  دیر آوردهاید، ایمان که کسانی * ای

آوردهایم! ایمان قبال خودمان ما
بیشتر  آوردهاید، ایمان که کسانی ای  *

نزنند! زور زیادی و برسد همه تا به میآوردید
از سر  دست آوردهاید، ایمان که * ای کسانی

برسید! به ایمانتان و بردارید ما
* ایکسانیکهایمانآورده اید،ممکنهبگویید 

آورده اید؟! چه دقیقا
بیکار  مگر آوردهاید، ایمان که کسانی * ای

بودید؟!
در یک  آوردهاید، آن را * ای کسانی که ایمان

شما ندزدند! از تا قایم کنید جا
من چه؟ آوردهاید، به ایمان ای کسانی که *

بجای  آوردهاید، چرا ایمان کسانی که * ای
پیتزا نیاوردید؟! برای ما ایمان
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