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* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

تهران        مشهد        تبریز        شیـراز        کابل        دبی  
    از ۵۶۷ دالر         از ۹۹۸ دالر        از ۹۹۸ دالر         ا ز ۹۹۸ دالر         از ۹۹۸ دالر       از ۹۹۸ دالر

به قیمت های فوق هزینه مالیات  (حداقل  ۴۴۸ دالر) اضافه می شود
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آگهی از این با ارائه
۲۰٪تخفیفویژه

شوید برخوردار

صورت پوست کردن متیز و ترمیم �
ابرو متخصص و دائمی ��آرایش

(الکترولیز) زائد موهای دائمی رفع �
بند اپیالسیون و وکس، �

اکسپرس خبر چند
(۱)

بنی ژنرال  اسراییل، ارتش ستاد رییس 
در ایران که ندارم باور من است: گفته گانتس،
گفته همچنین او باشد. اتمی بمب ساخت پی
است:جمهوریاسالمی خوب میداندوسائلیکه
ما برو بچه های از کار ببرد به بمب باید ساخت در
ضمنا ندارند و نتیجتا مرغوبیت و خریداری شده
جمهوریاسالمیمیداندکهمیتواندبمب آماده

کند. تهیه ارزان تر سیاه بازار در خودمان از را
(۲)

الیاسنادران نمایندهمجلس شورایاسالمی
مردم خرید امروز قدرت به وضع توجه با گفت:

البته  کرد: اضافه او است. کاهشیافته ۴۰ درصد
 ۸۰ مردم این دولت به بحمداهللا قدرت فروختن

کرده است. پیدا درصد افزایش
(۳)

بررسیمجلس در دومهدفمندییارانهها فاز
تعویق به فعال و قرار است شد مردود شناخته
این گفت: غیراصولگرا نمایندگان از یکی بیفتد.
بلند بویش بیشتر بزنیم بهم هرچه بیشتر طرحرا

دوم نرویم. مرحله به است بهتر میشود و
(۴)

برزیلمتهم دیپلماتجمهوریاسالمیکه در
بهدستمالی دختراننابالغدراستخر مختلطشده
بازگشت. ایران به بود گردیده اخراج کشور آن از و
خارجه رامینمهمانپرستسخنگویوزارتامور
گفت:کارایندیپلماتیکتخلفانضباطیاست.
او گفت:نمرهانضباطحکمتاهللاقربانیصفراست

ماند. خواهد باقی خود مقام در ایشان ولی
(۵)

ارشادجمهوریاسالمی محمدحسینیوزیر
آن جمهور رییس و ترکمنستان دولت با گفت:
هستیم مذاکره حال در محمداف بردی  قربانعلی
بازسازی تامحلاقامت امام هشتم یعنی امام رضا
این حضرت منزل از بتوانند عالقمندان و شده
توجه با گفت: وی ببرند. معنوی استفادههای
قبور زیارت است ممکن سوریه خراب اوضاع به
نیاز داریم شود و غیرممکن این کشور متبرکه در
نوعی آلترناتیو و خود مردم شهید پرور که برای

جایگزین زیارتیایجاد نماییم.
(۶)

علت بررسی خواستار احمدینژاد محمود
است. شده تهران متروی در آب شدن جاری
همکارانش و وی از وزیر راه به نامهای طی او
ارتفاع است تا علت جمع شدن آب به خواسته
توضیح ایستگاههایمترویتهرانرا در متر چهار
از پس است: در جوابیهای نوشته راه وزیر دهند.
شدن علت جاری تحقیق و روز مطالعه چندین
می شود: اعالم تهران به این شرح متروی در آب

تگرگ شدید! باران و

(۷)
سرتیپپاسدارفرزاداسماعیلیفرماندهقرارگاه
«فارس» خبرگزاری به خاتماالنبیا پدافند هوایی
گفت:ایران بهسطحیاز قابلیتجنگ الکترونیک
موشکهای میتواند  که است یافته  دست
طریق از ما گفت: رفقای دهد. او فریب را دشمن
ساخت به توانستهاند معکوس» «مهندسی
کرد: ویاضافه موشکهایاینگونهدست یابند.
را دشمن موشکهای فریب پروژه این نام موقتا

کردهایم. نامگذاری تقیه» «پروژه
(۸)

کشورهای به مسافرتی ارز ایران مرکزی بانک
برای سایر  مسافرتی ارز دالر و ۴۰۰ به همسایه را
سخنگوی دالر کاهش داد. هزار به کشورها را
تمسخر با که خبرنگاری جواب در بانک این
ارز کمبود مشکل گفتید که شما میپرسید:
به چرا پس ندارد اثر ما روی غرب تحریم و ندارید
فضولی اش دیگر زدید؟ گفت: آن دست عمل این

نیامده! بهشما

خبر؟ چه سوریه از
اینجور کهمیگوینداوضاعدرسوریهاین روزها
راه است. حمام خون به حسابی بحرانی شده و
درباره تهران «کیهان» روزنامه اگر میدانند همه
از نکند چاپ خبر و مطلب و کند سکوت چیزی
اوضاع که زد حدس میتوان خلف برهان طریق
سوریهبسیارقمردر عقربو قاراشمیشوترکمان
استو بشار االسدهمول معطلاستوبایدبرود.
 No News is Good آمریکایی اصطالح احتماال

کردهاند! درست چیزها اینجور برای را News

تاریخی حقایق
ناگهانی به آدم گفت بطور وقتی حوا یک روز
خانه نشینی اهلازدواجو «دوستتدارم»آدمکه
وتاهلنبودتصمیمگرفتکهباخوردنیکسیب
هم خالص شود. حوا شر حوا از و برود از آنجا

فورا سیب آنزمان آدمقحطیبود در برای اینکه
بیرون بهشت از هم را او خدا تا زد گاز را دیگری

برود. همراه آدم بتواند و او بیندازد
گول را حوا که کار نبوده در ماری میگویند
به آدم زن مادر را خوردن سیب کلک بلکه بزند

بود. داده یاد حوا

احمدینژاد راهکار دو
جهان اوضاع تغییـر درباره

به خود استانی سفر در احمدینژاد محمود
وضع تغییر به حضار گفت: برای گلستان استان
عبارت که دارد  وجود حل  راه دو دنیا  خراب
«قیام ملتها» و «افزایش پیامرسانی» از است

آنها. به
یادآورمیشویم رییسجمهور ایرانکسیاست
با را ملت قیام هرگونه خود ریاست دوران در که
سرکوب قتل و دستگیری و چماق و کتک و زور
اوکسی استکه مسئولبلوکه شدن کرده است.
پیامگذاری سایتهای و «یوتیوب» و ماهوارهها
مهار برای اینترنت سرعت کاهش و اجتماعی

بوده است. مردم کردن «پیامرسانی» به
بعد میکند که گزارش ما خبرگزار مخصوص
محل در مردم حاضر سخنان احمدینژاد این از
و افتاده از شدت خنده روی زمین دقیقه چندین

بود! شده جاری آنها چشمان از اشک
رییس سفر نوشت: «فارس»  خبرگزاری
به را اینمنطقه مردم استانگلستان، به جمهور

وصفی رساند! غیرقابل و شادابی شادی

تبریک
مرتضوی جنابآقایسعید

به سمت جنابعالی را بدین وسیله انتصاب
کشور اجتماعی امنیت و ارتقاء سازمان رییس

تهنیتعرضمی نماییم. تبریکو
ایران کفشدوزان سندیکای

تبریک
جنابآقایمرتضوی

به سمت جنابعالی را بدین وسیله انتصاب
کشور اجتماعی امنیت و ارتقاء سازمان رییس
در شما نموده امیدواریم مبارزات عرض تبریک
موثر گمرکی تخلفات و قاچاق امور کاهش امر

باشد. مفید و
و وینستون مارلبرو سیگار کنندگان اتحادیه وارد

تسلیت
به سعید مرتضوی آقای وسیله انتصاب بدین
امنیت اجتماعی و ارتقاء رییس سازمان سمت
زندان قربانیان بازماندههای  کلیه  به را کشور
کهریزکو اوین و سایر زندانهایکشور حصارک،
از انتصاب این امیدواریم و نموده عرض تسلیت

بشود. کوفتشان و نرود پایین ایشان گلوی
در کانادا کاظمی زهرا سوی خانواده از

ورزش! و ادبیات بخش

 ۲۰۱۲ المپیک استقبال به
لندن

و قوی عضالنی میخواهم را زنی
سابق شرقی آلمان ورزشکار زنان مانند

قسمت دیگر میخواهم که مرا با زنان را زنی
کند

کوبا و شمالی کره ورزشکار زنان مانند
آمریکایی ها مانند قدش که میخوام را زنی

بلند باشد
کهبتواندتارعنکبوتهایسقفاتاقنشیمن

دست خالی تمیز کند... را
چاق و باشد  الغر که  میخواهم  را زنی 

نباشد
رومانی کشیده گرسنگی ورزشکاران مثل نه
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اردیبهشت) ۱۸) می ۷ دوشنبه

(۲۵ اردیبهشت) می ۱۴ دوشنبه

بشردوستانه مداخالت

نوربخش مهدی سخنران:
کانون جلسات همیشگی محل در

تمدنها دادن شکل در طبیـعت نقش

الجوردی ناصر سعادت سخنران:
کانون جلسات همیشگی محل در

سابق
مثلزنانژیمناستچین بلکه

باشد توان پر و که قوی می خواهم را زنی
سابق شوروی وزنهبردار زنان مثل

سرش روی آش محله یک دیگ کافه از که
بیاورد... برایم و بگذار

که میخواهم را زنی
باشد سریع چاالک و فرز و

شده تمام میگویم آبجویم که وقتی
و بدود آشپزخانه به آفریقایی دونده زنان مثل

بشکند... جهانی رسیدن به یخچال را رکورد
برای را شعر این وقتی که میخواهم را زنی

میخوانم او
جمهوری به سر زنان تیرانداز چارقد مانند

اسالمی
من طرف  به را تلویزیون ریموت که اگر 

پرتابکند
من به و  شود رد کله ام متری نیم  از

نخورد...

اطالعیه
در که هموطنانی اطالع به وسیله بدین
قرعهکشی امسال گرینکارتآمریکا برنده شدهاند
عالمتهای دادن نشان از اکیدا که میرساند
به ماموران وسط انگشت و بیالخ نظیر زشت
مدارک بررسی پروسه تا نمایند خودداری دفاتر

نیفتد. تاخیر به آنها
اسالمی گذرنامه جمهوری پلیس

طال سر دو چوب
کوتاه داستان

قدیمی رفیق یک دوستان از یکی مهمانی در
نداشتم. سرصحبت اوخبر از دیدیم کهمدتها را
پرسید که من از او و پرسیدم او از من و باز شد
غیره... اوضاعمانچطوراستو و میکنیم چکار
بعداز مدتیبحث،صحبتازسنوسالو مسائل
وضع وقت است چند گفت: او شد و پزشکی

وحسابینگرانم. ریخته بهم جسمانیام
منظورتچیه؟ پرسیدم:

فشار و خواب کمبود و بی اشتهایی گفت:
مفاصل. درد استخوانو عصبیوسردردمزمن و
آزمایش و کلی کردهام هم و درمان دکتر هرچه
کلی است. نداشته فایدهای دادهام غیره و خون
نمیشود. حل مشکل ولی میخورم دوا و قرص
قبل شب هر اگر ولی نیستم دکتر من گفتم:
کنیاک شامیکگیالس کوچولو از بعد خوابو از

می شود. حل مسائل و مشکالتت از کلی بزنی
من که میدونی نکن. اذیت گفت: و خندید

روزه هستم. و نماز اهل و سخت سفت
داره؟ ربطی چه گفتم:

الکلبنوشم. مننمی تونم گفت:
که هم نخور سرفه سینه و پس شربت گفتم:

داره؟ الکل توش
فرق میکنه. اون و گفت: خندید

یک بخوانی و هم را نمازت گفتم: میتونی
فکر باال.  بیندازی هم قدیمی کنیاک چتول

باشه. داشته کار با این مشکلی خدا نمیکنم
آدمهایی آوردم از مثال برایش کلی هم بعد
شامشان با شراب گیالس یک شب هر که
و باال می اندازند کنیاک چتول یک یا و میخورند
یک در او را ماه بعد سه سالم هستند. دو چقدر

مهمانی دیدم.
پرسیدم:چطوری؟

گفت: عالی! خندید و
چتول یک  و نماز  رکعت  چهار  گفتم: 

کنیاک؟
کنار چون گذاشتم را روزه و نماز گفت: نه،
اینقدر  نرسیده ۵۰ سالگی به هنوز کردم حساب
شب  ۷۰ سالگی و هر به برسد دارم چه مشکالت

یک چتول کنیاک میخورم. توصیه تو به
پرسیدم: نتیجهایهم داشته؟

خیلی راحت هم! جور چه گفت: خندید و
می خوابم.غذاخوردنمخوبشدهودردمفاصلو

نکند. درد دستت رفته. بین از استخوانهایم
چه را خدا اسالم با حقوقی مسایل پرسیدم:

کردی؟ حل جوری
 ۵۰ یا باید که کردم حساب گفت: و خندید
در  ۵۰ سال و یا بکشم زجر دنیا این سال توی
کردم و حساب مشروب، خوردن به جرم دنیا آن
مرتب زمین کره روی آدم بیلیون چهار وقتی که
نکرده شاید اعتراضی خدا و مشروب میخورند

و ۵۰  نقد را بچسبم ۵۰ سال که این بهتر است
کنم. را فراموش نسیه سال

میخونی؟ هم نماز پرسیدم: حاال
ولی اگر آره بخورم چتول یک اگر جواب داد:
بعد روز و قضا میشه صد صد در بزنم چتول دو

میخوانم...

ایران شوخیهای تلفنی با
اولین برای را مطالب سری این که آنها برای
یکی از که است توضیح به می خوانند الزم بار
و فروشکارتهای کار خرید نزدیککه در رفقای
ایراناستچندکارتمجانی ارزانبه تلفنراهدور
دوست و آنجا که از کنم. استفاده داده تا به من
ایرانبرایمن باقینمانده فامیل زیادیدر و آشنا
مجبورم کردهاند) مهاجرت خارج به همه (چون
با کارتهای مجانی این  نشدن سوخت  برای
انجام شوخیهای تلفنی داخل کشور هموطنان

بگذارم. آنها سر به سر و دهم

تلفن اول
رینگ رینگ ـ

مشغول بوق صدای ـ
رینگ رینگ دوباره ـ

با رفیق خودم دارم توی دلم به همانطور که
یکی میدهم فحش تلفنی بنجل کارتهای این

برمیدارد. را گوشی
الو؟ ـ

بفرمایید. الو ـ
آقای؟ منزل ـ

بله خودم هستم. ـ
هستم. حسین پور تقی محمد من ـ

نمیآورم. جا به ـ
جمهور وابسته رییس شکایات از دفتر من ـ

میزنم. شهر تلفن شورای به
نکردهام. شکایت شما از که من ـ

ـبله،شکایتکردناینروزهاجراتمی خواهد
است. الزم هم خوب وکیل یک تازه و

نیندازند. زندان به را وکیل خود اگر تازه ـ
کنید. عوض را موضوع ـ

فرمایش؟ حاال ـ

ـشمادنبالرایگمشدهخودتانمیگشتید،
درسته؟

رای؟ کدام ـ
دوره فعلی جمهوری رییس رای انتخابات ـ

برد. احمدینژاد آقای که
بود. سال پیش که سه اون ـ

در تظاهرات که کردهایم را شناسایی شما ـ
خیابانیسال۸۸ «رایمنکو؟»شرکتکرده اید، 

درسته؟
نه به خدا! ـ

با دوربین را نگو. تصویر شما آقا! دروغ ـ
تابلو دست گرفتهایم. خواهران و مخفی برادران

است. شما
منظور؟ حاال خب ـ

تالش شبانه روزی با بگویم که زدم زنگ ـ
سربازان البته و شخصی لباس و انتظامی نیروی
پیدا شما را رای باالخره امام گمنام و نامریی

کردیم.
بود؟ کجا ـ

بود. داخلسوراخ پشتصندوق رایافتاده ـ
نینداختهبودید.

خدا انداختم. به ـ
داریم... را عکست نگو. دروغ آقا ـ

چی؟ حاال ـ
دم می آورد را شما رای برادران از یکی ـ

کوچک یک انعام شما می دهد. لطفا به خانه
حق نگذارد که واقعا زحمت کشید بدهید. او به
موسوی آقای شما به رای شود و پایمال شما

حرام شود.
بودم. داده رای کروبی آقای به من ـ

فرقینمیکنه! ـ
کنم؟ چکار رای این با من حال ـ

را آبش و کوزه  در بگذارید  معلومه.  ـ
بخورید...

شده فالن ای هستی. تلفنی مزاحم ـ
مادر...

آزاد... بوق و تلفن قطع

دوم تلفن
رینگ... رینگ... ـ

تلفنچی: مشترک شده ضبط صدای نوار ـ
در یا می باشد نظر مشغول مورد شماره گرامی

سرویسنیست.
و میشود وصل که تلفن میکنم قطع دارم

برمیدارد. را گوشی کسی
الو؟ ـ

خانم. سالم ـ
جنابعالی؟ سالم. ـ

عملیات ستاد از هستم اصغرزاده اکبر من ـ
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی
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ـ  جهنم طبقه هفتمین یا پستترین ـ  ۱
اندوه و غصه.

هریکازاستخوانهای تیرهپشت  افزونیـ  ۲ـ 
سابق. استاندار ـ

در  نشده درو برنج قومیـ  گویشهای از ۳ـ 
سلولی. تک جانور ـ مزرعه

می کند ـ  نقل دیگران از ـ اروپایی ۴ ـ لقبی

ـ  مکزیک  کشور در بزرگ  ورزشگاهی ـ   ۱
کارگردانفیلم«تعطیلیازدسترفته»کهاسکار

کرد. آن خود از فیلم برای این را ۱۹۴۵
ـ پدران  سیمرغ افسانه ای پرنده نام دیگر ۲ـ 

بد. کردار و فتنهانگیزی ـ
زمان  ـ سیاه خریدـ  کشک صورتحساب ۳ـ 

بیانتها.
تربت  در ـ بخشی و موقع مکان ظرف ۴ ـ

در بلژیک. شهری است حیدریهـ 
آرزوی خیالی. ـ پرچمها ـ آتش آذری ـ ۵

چسبیده  ـ است ـ خیمه زنانه پیشبند ۶ ـ
بهسولقان.

چست  آسمانی ـ انگشت اشاره ـ تیز، ۷ ـ
چاالک. و

ـ پراکندهکردنو متفرق ساختن  رام شده ۸ـ 
شبه قاره. مردم زبان بخشی از ـ قدم یکپا ـ

دیگران  از برتر و باالتر موی سر وزوزی!ـ  ـ ۹
قلندر. درویش همراه وسایل از ـ

قرن ۱۹ خالق  ماندهـ  نقاشمشهور پا زیر ۱۰ـ 
داشته. گسیل ـ عریان» «پیکر

شهری در ایتالیا  ـ تفنگ مارکی بر انواع ۱۱ـ 
صابون. و آب محصول ـ

فرنگیها  ایرانیـ موسیقی دستگاهیدر ۱۲ـ 
بهحامیمالیتیمهایورزشیمیگویندـشجاع

دلیر. و
از  ـ روشنیبخش ـ نجیب مرکب ـ  ۱۳

فارس. استان شهرهای
پنهانداشتن  بهجوشوخروشآمدنـ ۱۴ـ 

عیالواری. صندلی ـ
قدرت نظامی ـ  از استفاده ۱۵ ـ حکومت با

رینگالستیکاتومبیل.

مالدار. و ثروتمند ـ ریخته مو
الغری ـ  حمام ـ تزیینی ماهی انواع از ـ ۵

الفبایموسیقی.
ایراندر  قدیم نام اول، افزودنحرفیدر با ۶ـ 
ازمربیانسرشناس نوشتههایاروپاییان میشودـ 

فوتبال اروپا.
باغ  قزوین است و شهرهای از حرف آخرـ  ۷ـ 

تندیس. کالبد، ـ انگور
و  ترقی  وسایل از ـ بشقاب انواع از ـ   ۸

پیشرفت!
شهرستان  از بخشی ـ است همان فالنی ـ ۹
ماکواست وبهمناسبت جنگبینشاه اسماعیل

هادی. فلز ـ دارد معروفیت سلیم سلطان و
سوم و  سده در ایرانی بزرگ ۱۰ ـ فیلسوف

پیروزی. ـ پل ثانی معلم ملقب به چهارم
با  است اقالم صادراتی از ـ پوست ـ دباغی ۱۱

رسیده. و مقصود مراد به ساالمبور ـ  نام
گویش  ـ زمین به و چروک پوست چین ۱۲ـ 

ـ پایین. است ـ خودی آذری
جزیرهای  درختـ  نازک شاخه توـ  در تو ۱۳ـ 

عمان. دریای در ایرانی استراتژیک
عسل ـ  زنبور مایعات ـ خانه ۱۴ ـ تهنشین

نقشهمحلتصادف.
برهنهـشاعر وقصهنویسقرن ۱۷ فرانسه  ۱۵ـ 

مغول». «رویای کتاب با

میزنم. زنگ پدافند
نداریم. جنگ با کسی ما شده؟ چی ـ

امنیت بیشتر نهخانممسالهجنگنیست. ـ
است. شما

چی؟ یعنی ـ
جنگ یک ما با دشمن که شنیدهاید حتما ـ

انداخته؟ راه سایبری
سیبری؟ جنگ ـ

از حمله سایبری، یعنی اینترنتی. خانم نه، ـ
اینترنتیاطالعاتی. شاهراه

ما به قراره شوروی  کردم فکر  ترسیدم ـ
حمله کنه!

و کامپیوتر طریق دارد از قصد دشمن نه، ـ
خطر به را ما ملی کامل امنیت کامپیوتر ارسال

بیندازد.
چطور؟ یعنی ـ

ـمثلهمینحملهایکهبهتاسیساتاتمیما
کردند. نفت به وزارت که اخیرا حمله ای یا شد

بشکه کردند؟ یعنی حمله وزارت نفت به ـ
ما سر سفره ما نمیاد؟ نفت

ـنهخانمبهکامپیوتر وزارتنفتحملهکردند
نفت. وزارت به نه

نداشتند؟ کامپیوتر خودشون مگر ـ
بدزدند؟ میخواستند کامپیوتر شرکتنفت را

این مساله مهمی شما متوجه نیستید. ـ
است.

کنم؟ من چکار حاال ـ
دارید؟ کامپیوتر خونه توی شما ـ

داره. پسرم بله، ـ
پسرتان اونجاست؟ ـ

محسنی میدون رفته دوستانش با نه، ـ
بازی. دختر

دارید؟ دسترسی کامپیوترش به شما ـ
بله. ـ

ازبرقبکشید ونگذارید را ـفوراسیم کامپیوتر
بگیرد. ویروس است ممکن چون کند استفاده

کنم؟ چکار بعدش ـ
یک پتوی کلفت بیندازید. رویش ـ

بله؟ ـ
کامپیوتر ویروسهای که میشود باعث این ـ

شوند. کشته نرسیدن هوا خاطر به
جالب! چه ـ

کشف سپاه «آیتی» بچههای را این ـ
پتو زیر دفاع وزارت کامپیوترهای تمام کرده اند.

هستند.
کنم؟ چکار بعدش ـ

دارید؟ آسپرین خانه توی ـ
بله! ـ

همان یعنی کامپیوتر جلوی قسمت از ـ
آسپرین تا  چند توش میره دیسک که  جایی

بیندازیدتوش.
آسپرین؟ ـ

دفع برای ما که متخصصان این از قبل بله! ـ
ویروس ها شما شما بیایند خانه به ویروس این
سادهتر کارشان کنید تا نیمه جان آسپرین با را
سیستم توی برود آسپرین که کنید فوت شود.

کامپیوتر.
میکنی؟ شوخی داری ـ

خانم... نه ـ
راگذاشتیسردستگاه؟مزاحم ـبروبچه...ما

تلفنیهستی؟
خانم... نه ـ

تلفن... قطع گذاشتن گوشی و صدای ـ

انقالبیعلیهجمهوریاسالمیهمهستندبهبهانه
است! بدی چیز انقالب اصال این که

و برادران این کار جای یک کنید باور
خانمها نام به امروز که  دیروز خواهران انقالبی 
و جلسه انقالب نوع هر ضد و مخالف و آقایان
می لنگد. شدت به میدهند تشکیل کنفرانس
یادآوری دوباره معروف خمینی را جمله اینجا در
نامحرمان دست انقالب به «نگذارید میکنم:

بیفتد.»
جمله از انقالبی هر با امروز که شاید آن ها
مخالفتمیکنند انقالبعلیهجمهوریاسالمی

این دلیل انقالب جهانی»شدهاندفقط به و«ضد
خمینی اسالمی گشتهاند که انقالب انقالب ضد

آسیبینبیند.
انقالب کلمه از اسالمی جمهوری البیهای
است ممکن نيز انقالب اسالمی چون می ترسند
سرنگون و گشته دیگر انقالبی دستخوش خود

شود.
هر ضد امروز خارجنشين، ديروز انقالبيون
جمهوری عليه انقالب حتی انقالبی هستند نوع
شدت به گروه اين کار جای يک اسالمی.

میلنگد.
تا شدهاند انقالب ضد آنها میآید به نظر

انقالببهدستنامحرماننیفتد.
«نویسنده» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۷ صفحه از بقیه
ماموریت... هراسی؛ انقالب

میکند. موجود ایجاد وضع معترض به نیروهای
در افراطی گرایش های  است ممکن  البته
افزایش را پشتوانه در خارج مصالحه حکومت
داخل قرار پلیسی در تشدید فضای سرکوب و
جدی مشکالت دو این بین تعارض ولی دهند.
فضای در آهنین سیاست مشت پیش برد برای

سیاسیایجادمیکند
 بررسیسهدههسرکوب،برخوردهایانقباضی
میدهد مخالفان نشان در برابر عمل شدت و
پیوستگیزیادی بینرویکردخارجی ستیزه جویانه
حکومتباگسترشاختناقوجباریتسیاسیدر

دارد. وجود داخل
بهخشونتدولتی پساز رویداد شتابدهنده
اصلی بود. پشتوانه انقالبتسخیر سفارتآمریکا
توجیههربرخوردتندوفاجعهحقوقبشریارجاع

بیگانگاناست. توطئه به
و دنیا با  آشتی در از حکومت اگر  حال
آنگاه بر بیاید دنیا یعنی آمریکا قدرتمندترین کشور
بیگانگانبرای کارتوابستگیبه از استفاده حوزه
قلعوقمعمخالفانداخلیبهمیزانقابلاعتنایی

محدودمیشود.
کاهش نمیخواهد حکومت دلیل همین به
آمریکا با رابطه عادیسازی به هستهای تنش
مالقات اصلی عدم دالیل یکی از شود. منجر
همین آمریکا نمایندگی هیات با جلیلی سعید

مساله است.
جهانینسبت جامعه وجودحساسیتدر اما
این برابر در کننده مهار عاملی بشر حقوق به
از مجزا و مستقل حاضر، حال در است. رویکرد
بشر حقوق تروریسم، مساله و هستهای بحران

و جهانی بین جامعه اختالف موضوعات از یکی
حکومتاست.

و بشری حقوق مالحظات وزن اگرچه
و امنیتی مقایسه با نگرانی های در بشردوستانه
کمتر است، به مراتب مناسبات دنیا سیاسی در
و در ندارد صرف نمایشی حالت عامل اما این

است. تاثیرگذار حدی
به معنایکنار اتمیلزوما این، مصالحه بر بنا
یا ایران و در دموکراسی حمایت از کشیدن غرب

نیست. کردن مردم ایران قربانی
با متفاوت کامال هستهای بحران ماهیت
منطق کامال از ایراناستو مساله دموکراسیدر
از مردم حمایت عدم میکند. تبعیت جداگانهای
تهدیدی گونه فقدانهر یا ماجراجوییهستهایو
دموکراسی حاکمیت صورت در ایران سوی از
در تصمیمگیری مهمی خود فاکتورهای نوبه به

دنیاهستند.
غرب نظر از هسته ای مناقشه جنس اما
بلکه ندارد ایران مردم به مربوط و داخلی حالت
مسالهایاستکهکامال درچهارچوبمنافعملی
و درک قابل جهانی نظم تثبیت ضرورت و آن ها

است. فهم
میتوان که داد خواهد نشان آینده روزهای
به در باز یا و بود خوشبین اتمی مصالحه به
و سطحمنازعه باال سابق میچرخد همان پاشنه
برنامه هستهای در تفاهم و سازش میگیرد. اما
بین دنیا و کمرنگ شدن خصومت که منجر به
برای مردم مثبتی پسامد مجموع در ایران شود
بشر حقوق رعایت که این شرط به دارد ایران
عنوان به کماکان ایران مردم درخواست های و
مطالبه ایجدیومستقلازسویجامعهجهانی

شود. خواسته ایران حکومت از

هستهای... مصالحه احتمال

درآورديم:آزادی،عدالت،صلح، خواست بهنجار را
پيشرفتهمگانیوحفظ محيطزيست.ايندرک
مبنای مستحکمیبرایانتقادازبرداشتهای رايج

است. «منفعت ملی» از
اينپايهچهقضاوتیمیتواندرموردآنچه  * بر
خوانده اسالمی «منفعت ملی» جمهوری در که

داشت؟ میشود،
اسالمی، عقيدتی بنيادهای اعتبار به نیکفر:
است موجه آنچه بی معنا است. ملی» «منفعت
پيگيری منفعت«امت» استو درميانامت آنانی
زبانشانزبان و باشند قريشبرآمده از عزيزترندکه
همچنان عجم که نه زبان عربی باشد، بهشتی
حيوانی پست زبان يک میگويد لغت منشاء که
قبيله منفعت کهن نيز همان دوران در اما است.
و داشته است، امت ارججيت منفعت طايفه بر و
در تهی و از مفهومی چيزی بيشتر امروز «امت»

امتباوریکسی نيست. مزورانه موارد بسياریاز
آيينیتر از صادقانهتر و به مراتب بنالدن چون
در اسالمی جمهوری رهبران که است سخنانی

امت میزنند. مورد
جمهوریاسالمی يکهمتافته ايدئولوژيکـ
که ملی»ای «منفعت است. اقتصادی ـ نظامی
ساختار منفعت يک می گيرد، دستگاه پی اين
است، ايدئولوژی يک منفعت  است، امتيازی
جيرهخوارانآناست امتيازور و منفعتيکقشر
است. باند تبهکار يک مشخص منفعت بطور و

درداستاناتممی توانبهخوبیتضادسياست
ديد. برنامه را ايرانيان واقعی ملی با منافع رژيم
آسيب کشور اقتصادی پيشرفت به رژيم اتمی
رسانده،باعثغلبهبيشترنظاميانبرکشورشده،
ستيز و جو بدگمانی تشديد کرده، به را اختناق
جهانی عرصه در کشور را زده و دامن منطقه در
پردهپوشیدرباره برنامهاتمیبا منزویکردهاست.
و شده برده پيش زيستمحيطی آن، زيانهای
اتمی دانش به نام بزرگی سر دروغ بر تبليغ با

تاریخچه... چیست؟ ملی است.منافع شده جهالتپرور
برابر بهصورتقطبی در منفعتملی واقعیما
عنوان به آنچيزیاستکهسيستمواليت فقيه
ما، ملی منفعت میکند. مقرر ملی» «منفعت
که است آمد، در رسيدن به وضعيتی که آنچنان
تعيينکنندهمنفعتمانباشيم.ايدئولوژی خودما
بی شعور صغير و مردم که فقيه میگويد واليت
اين «ولی» يک «ولی» نياز دارند و هستند، به
تشخيصدهنده منفعت است. منفعت ملیمقابله
اينتفکرواينسيستماست.منفعتملیيعنی با
مقام تشخيصدهنده منفعت در نشاندن ملت
خود،درگروحذفسيستمواليتدرهمهاشکال
تعريفمنفعت ملی اين، با همهاجزایآناست. و

است. کنونی دوره در ايرانيان
آزادی» «چراغ اینترنتی پایگاه از برگرفته

دریا»، سیامک و خاموشی  غربی شمال از
صد و کیه؟ اشمیت «آقای برای صفری
طباطبایی امین ما»، تنهایی از پیش سال
جنگ»، از مردان افتخارآمیز «بازگشت برای
صادق تلخک»، «منو برای کیمنش علیرضا
برای محمدزاده نوید «مخزن»، برای ملکی
«باالخرهاین زندگی مال کیه»، افشینهاشمی
برای برای «الرنس راهب» و هدایت هاشمی
سال تئاتر در بازیگر کاندیداهای «افسانه ببر»

۹۰ هستند. 
 ۱۶ شنبه تئاتر فردا، بازیگر »خانه «جشن
تئاتر مجموعه اصلی سالن در اردیبهشتماه،

شد. خواهد برگزار تهران در شهر

برگزاری «جشن بازیگر»... با
۲۳ صفحه از بقیه

شفيعی، احمدرضا از نقل به «ايمنا»، اصفهان شهر
اين سفرهای نوروزی ستاد کميته انتظامی مسئول
«ايجاد برای سيزده بدر، در روز داد گزارش شهر،
امنيتوتامينرفاهبازديدکنندهها»ازورودشهروندان

شد. خواهد صفه جلوگيری پارک به افغان
طرح  اجرای ۲۰۰۱ با از سال پس دولت ايران،
سرشماری وروشنشدندقيقشمارافغانها وصدور
نظارت سعی در «طاليی»، به موسوم کارتهايی
اين، بر افزون آنها داشته است. زندگی کنترل و
از مزايای ايرانيان نمیتوانند مانند مهاجران افغان،
تحصيلرايگاناستفاده کنند وحتیبرایتحصيلدر

پرداخت کنند. شهريه بايد نيز مدارس دولتی

زمانه» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

از... گروهی همدلی
۲۲ صفحه از بقیه

«ایرانیان» 
پرخوانندهترین

موثرترین و
وسیله

است تبلیغاتی


