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دیپلماتیک! روابط
یک در برزیل در که ایرانی دیپلمات جریان
لمس و رساندن انگشت مشغول مختلط استخر
نقل هنوز  بوده  نابالغ بچههای دختر  کردن 

محافلاست.
عکسهای مربوطه و ویدیو ارائه با آقا را این
از برزیل بیرون انداختند و البته لگد و اردنگ با
کردن دهنکجی برای خمینی امام فرودگاه در
ایشان استقبال از غیرداخلی اخبار رسانه های به
گل حلقه ایشان گردن به و آمد عمل به گرمی
ایرانمیگویند بگویندهرچهعلیه همانداختندتا

است. نقشه و توطئه
در اسالمی دیپلمات جمهوری این قضیه

بحث مورد  هم برزیل غیراسالمی مجلس
نمایندگان از یکی است. بوده نمایندگان
ورود با قرار دادن تابلوی«خطر پیشنهادکردکه
استخرهای بیرون در اسالمی» دیپلماتهای
جوان کشور دختران آبروی کشور مختلط این
گفت: دیگری نماینده کنند. حفظ بیشتر را
آن ها شرعی تحریک مرز دیپلماتها این چون
دخترهای ورود است دخترها سالگی نه سن
استخرهای مختلط سال را به هجده نه تا بین
نباشد. متوجه آن ها تا خطری کنیم ممنوع
همکاریانرژیاتمی دیگریکهطرفدار نماینده
برزیلاستگفت: نفتیوسیاسیبینایرانو و
بسیارصلحجویانههمهستاین که بهترینراه
میان در استخرهای مختلطرا یکروز استکه
و دیپلمات ها باشد مخصوص روز تا یک کنیم
روزبعدمختلط.نمایندهدیگریگفت:می توانیم
قم و تهران مختلط خصوصی در استخرهای
راه را حکومت و دولت اعضاء فقط و بسازیم
اینقدر ندید میآیند ما کشور به وقتی بدهیم تا
گفت: دیگری نماینده نباشند. اسکل و بدید و
هنگام فرودگاه در ایرانی دیپلماتهای از باید
بتوانیم اثر ورود انگشتنگاریدقیقتریکنیمتا
دختر بچههایمان مایوی روی آنها را انگشت

شناساییکنیم.
استخر قضیه از بعد میگویند ایران در رفقا
تهران جواناندر ایندیپلمات وقتی که برزیلو
خیابان میبینند در را خوشگلی جوان و دختر
روابط با میپرسند:  و  میزنند بوق  برایش

دیپلماتیکحالمیکنی؟

مشهد تفریحی تور
و  ۴۵ دختر «خراسان» روزنامه گزارش به
قصد کوهنوردی مختلط تور قالب در که پسر
داشتهاند را مشهد اطراف ارتفاعات به سفر
رضوی خراسان داخلی امنیت پلیس توسط

دستگیرشدهاند.
ناصرنجاریانرییسامنیت سرهنگپاسدار

این از دستگیری بعد خراسان گفت: عمومی
از آنها کوهنوردی امتحان گرفتن جوانان و
ورزش اهل آنها از کدام هیچ که شد مشخص

کوهنوردینبودهاند!
تعداد عدد که  آنجا از  گفت: وی
نشان نیست زوج و است فرد دستگیرشدگان
همجنسگرا تعدادی که است این دهنده
کرده بودند این تور تفریحی قاطی خودشان را
لذت از غفلتمسئوالنبراینشاطو طربو تا
برای فعال کرد: اضافه او نمایند! استفاده سوء
دادگاه سوی از حکمی قانونشکنان این تنبیه
استولیدادستان تعییننشده انقالبمشهد
سال پنج آنها مجازات برای که دارد تصمیم
پنج و تفریحی کشور تورهای استفاده از عدم
رضا به امام مطهر حرم اجباری سال زیارت

پیشنهاد کند. رییس دادگاه

ایران جایگاه
در دنیا اول رتبههای «گینس» کتاب
اعالم را جدید سال برای مختلف زمینه های
ثبترکوردهایجهانیدر «گینس»مرکز کرد.
اعالم آخرین در میباشد. مختلف زمینه های
اولین بعنوان ایران کشور «گینس» کتاب آمار
تولیدکنندهپستهوبیشترینقربانیانتصادفات

است. شده دنیا انتخاب در اتومبیل
«گینس» آمار ثبت کتاب چاپ مسئول
تصادف اتومبیل قربانیان میگوید: بیشترین
رانندگی هنگام که بودند  ایرانیانی  دنیا در
را طبقهبندی این چون ما و میخوردند پسته
اینقربانیان آمار از اعالم بودیم پیشبینی نکرده

کردهایم. خودداری

علی قدمگاه آب
آقای علی معظم  رهبر قبل گویا چندی 
در و مدتی کرده کرمان به خامنهای سفری
کوهستانهایاطرافاینشهرکوهنوردیکرده

در این است. زده قدم آنجا راههای در کوره و
بعد  ایشان سال۱۳۸۴ بوده در میگویند که سفر
استراحتوچاق ازخستهشدنبرایچند دقیقه

مینشیند. روی تخته سنگی بر نفس کردن
بوده آقا «نشیمنگاه» محل که سنگ این
با است. شده مردم زیارت جدید محل اکنون
رهبر معظم این عکس حاوی قرار دادن تابلویی
گشته تا تبدیل زیارتگاه» «مینی یک سنگ به
نام آقا» «قدمگاه که محل این در ایشان عاشقان
استفاده مانده عالئم باقی و آثار از است گرفته

معنوینمایند.

خوب چقدر کرمانی رفقای از یکی قول به
استکه آقا فقط بهنشستنروی این سنگ اکتفا
و گذاشتند علی زیارتگاه را قدمگاه این نام و کرد

آبعلی! نه

نام بدون خلیـج
جستجوی موتور بیسابقه اقدام یک در
خود نقشههای از را فارس خلیج نام «گوگل»

نهاد. باقی عنوان بدون را آن و کرد حذف
خلیج فارس نام سر بر که است چندین سال

مژده به هموطنان مقیم اشبرن، لندزداون، 
لیـزبرگ، استرلینگ، سنترویل و ....

فروشگاه ساسان در محل جدید خود در تقاطع خیابان های  ��������������
و������������ با انواع خوار و بار، خشکبار و شیرینی های تر و خشک و 
کیک همراه با سبزیجات تازه ارگانیک نظیر ریحان، ترخان، جعفری، گشنیز، 
و همچنین در بخش قصابی خود با انواع گوشت و مرغ تازه و حالل و در 
بخش نانوائی خود با پخت روزانه نان تافتون تنوری (سفید و گندمی)، و 
در بخش عطاری خود با انواع گیاهان طبی آماده خدمتگزاری به شماست. از  

ساسان خرید کرده و با نوشیدن چای و کشیدن قلیان دمی هم بیاسائید.

 انواع خوراک ها و ساندویچ ها تهیه شده با گوشت حالل شامل: کباب 
کوبیده و جوجه کباب ، جایرو (کباب ترکی)، کله پاچه، ساندویچ 

مرغ، مغز، زبان و ... در فروشگاه ساسان موجود است

�������������������������������������������

��������������������������������������

ساعات کار: هفت روز هفته ـ  ۹ صبح تا ۱۰ شب
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شوخی عکسی

ما،گروهعکاسیفوکس
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تکنیک...
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تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم
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James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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خرداد) ۱) می ۲۱ دوشنبه

(۲۵ اردیبهشت) می ۱۴ دوشنبه

و آموزش مساله به تاریخی نگاهی
آمریکا متحده در ایاالت اقلیت ها

مقیمی فرشید سخنران:
کانون جلسات همیشگی محل در

تمدنها دادن شکل در طبیـعت نقش

الجوردی ناصر سعادت سخنران:
کانون جلسات همیشگی محل در

راه اعراب جنگ ودعواییعظیمبه و بینایرانیها
افتادهو اعراب اینمنطقهبدون داشتن هیچسند
را فارس که خلیج دارند تاریخی اصرار مدرک و
خلیجعربیبخوانند.مسئولینجمهوریاسالمی
خود و عربزدگی مشغول تمام شدت با هم که
را خود اعتراض صدای هستند ایران داخل مردم

بلندنکرده اند.
مسئولینشرکت«گوگل»باسودجوییازیک
ایرانیان بین و ایجاد رقابت اینترنتی همهپرسی
اعالم خلیج این واقعی نام تعیین برای اعراب و
ایرانیان و اعراب بین همهپرسی نتیجه که کردند
تا اطالع را خلیج نام همین برای و مساوی بوده

ثانویبرداشتهاند.
کار در ما  میگویند: «گوگل» مسئولین 
و سند ما برای و نمیکنیم دخالت سیاست
مدرکتاریخیمهمنیستبلکهتعداد«کلیک»ها

است! مهم

و تفکیک و سیما» «صدا
جنسیتی

و زن تفکیک و جدایی طرح اجرای از بعد
آسانسور حتی گویا که دولتی ادارات در مرد
عطر بوی که این برای (احتماال جداگانه دارند
و تحریک نکند را سوار آسانسور خانمها آقایان
و تفکیک را!) خواهران برادران بدن بوی عرق یا
نوبت غیره و بیمارستانها و جنسیتیدانشگاهها
بزرگ موهبت که این سیما» رسید و «صدا به
زنان از مردان کردن جدا یعنی اسالمی انقالب

کنند. تجربه را
اینتفکیکجنسیتی اعتراض خیلیها برسر
کرده وعصبانیشدهاند. منفکرمیکنماین طرح
خوب است. مجسم هم جدایی جنسی خیلی
به کنیم تقسیم را تلویزیون برنامه های که کنید
و لباس و مد و خانواده و آشپزی برنامههای
فیلم هایآبغورهایکه و زنانه سریالهایعاشقانه
بزن برنامههای بعد و بشوند پخش روز عرض در
و رقص عربی سکسی و و از خشونت و پر بکش و
ظهر از ساعتششبعد از فیلم هایآنچنانیبعد
باید برایآقایان!کجایاینقضیهعیبدارد؟چرا

فکر بدون به عملکرد جمهوری اسالمی همیشه
جنسیتی تفکیک باشیم؟ داشته اعتراض کردن

همیشه هم بد نیست.

و آقایان برهنگی گلشیفته
نگران پیش ماه کسانی که چند برای باالخره
امروزمی بینند فراهانیبودندو برهنگیگلشیفته
نیست مهمی و خبر داغ او دیگر برهنگی خبر که
خودمان مملکت در ما که شد ثابت و مشخص
برهنگی که و عظیمتری داریم بزرگتر مشکالت
هیچ اینها است. هیچ آنها مقابل در گلشیفته
چرا محمود بودند که از خودشان نپرسیده وقت
اینقدر خاتمی جنتی و آیتاهللا یا و احمدی نژاد
ظاهر مردم  مقابل در پوشش بدون و عریان 

نشدهاند.

فرانسه جدید جمهور رییس
چندروزقبلدورانحکومتنیکالی سرکوزی
فرانسوا آقای و یافت پایان فرانسه جمهور رییس
توانست سوسیالیست چپ حزب نماینده اوالند

دهد. شکست را وی امسال انتخابات در
دلمانبرایخانمکارالبرونی واقعا حیفشد!

شد! تنگ خواهد حسابی

سبز فضای اوین و زندان
گفت تهران شهردار قالیباف محمدباقر
تبدیل سبز فضای به زودی به اوین زندان که

میشود.
از یکی میگویند که قالیباف باقر محمد
جمهوری ریاست کاندیداتوری آینده شانسهای
از خوشگلتر آفتابیاش عینک (چون است ایران
و اصالحطلبان است سوراخ احمدی نژاد کاپشن
خانوادههایی گفت: میکند) تحریک حسابی را
زندان این خود به بند در دیدار عزیزان برای که
طوالنی انتظار ساعتهای که دارند نیاز میآیند
ماسه و گل و سنگ جای به را برای مالقات
و از نشاط پر سبز و در فضای سیمان دیدن و

طراوتبگذرانند!
سبز فضای به اوین زندان ایجاد گفت: او
این زندان که اکثر زندانیان نیست این معنی به
معنی این به بلکه هستند سبز جنبش طرفدار
میباشند. سبز طرفدار محیط آنها که است
مرا حرفهای زمان کاندیداتوری من تا گفت: او
دیدیککارمند و از زوایه سیاسیبرداشتنکنید

کنید. شهردارینگاه

جدید جوک
خانه یک ساکنین با داشت سیما» و «صدا
پرسید: از پیرمردی مصاحبه می کرد. سالمندان
نمایندگان یکیاز آیاهیچوقتآقایاحمدینژادیا
خواب شما به امامجمعهها از یکی مجلس یا

آمدهاند؟
فقط یکبار! داد: پیرمرد جواب

شد؟ بعدشچطور پرسید: خبرنگار
به بعد به شب اون از داد: جواب پیرمرد
مخصوص پوشک کردم و پرستارم گوش توصیه

سالمندانپوشیدم!

فضانوردان اقلیمی شرایط
جایی در فضانوردشدنهمکار سختیاست.
سازمان فضایی و اروپایی دانشمندان خواندم که
فضانوردان تعلیم و کردن آماده برای «ناسا»
غیرقابلتحملی شرایطبسیارسختو در را آنها
برای را فضانورد بتوانند بهترین تا میدهند قرار
کنند. انتخاب طوالنی ماموریتهای انجام 
مناطق در را فضانورد چندین مثال عنوان به
یعنی شمال و قطب جنوب سکونت غیرقابل
۷۰ درصد  یخبندان ماه سال که نه جایی همان
۲۰ ساعت تاریکی کامل  و روزانه صفر است زیر
فوالد معروف قول به تا میفرستند دارد وجود

شوند. آبدیده
کردن سخت برای میکنم که پیشنهاد من
تحملسرمای تعلیم اینفضانوردانعالوه بر دوره
کشنده وظلمتمطلقآنچنانیآنهارابرای حدود
آنجا زندگی ششهفت ماههمبهایران بفرستندتا

شوند. آبدیدهتر آبدیده فوالد واقعا کنند تا

بعدی سه قصار کلمات
مشکالت  با که است این در خوشبختی *

مشکلی نداشته باشی!
و  بیایند دنیا مثل بچه آدم به انسانها * اگر
بروند،نسلانسانیتهیچگاه دنیا از آدم مثلبچه

منقرضنخواهدشد!
را از باالی  او گذشت پل از وقتی که خرت *
اتوبوسیاتاکسیبیاید پلپاییننینداز.صبرکنتا

بکن! این کار را بعد
در  گرسنگی پایین از همسایه طبقه * دیروز
کند در مراسمترحیماشغذای خانهاشمرد.خدا

بدهند! نذریخوبی
فهمشان  دوستاناحمق خودتبه اندازه * با
را نفهمندفکر می کنندکهبسیار تو اگر بحثکن.

احمقیهستی! آدم
ضد  کامال کلمه یک  «نامرد»  کلمه *
«نازن» را نامرد زنهای چرا است. فمینیستی

نمیخوانیم؟!
«راست»  یا «چپ» نگران که وقتی * فقط

بروی! جلو به میتوانی مستقیم نبودی خودت
خود  پشتکار و و کوشش کار به که * کسانی
به نیستند قائل ارزشی شانس برای دارند اعتقاد
قرعهکشی در بلیطبختآزماییآنها که آنها جز

است! شده برنده
قبرهای جدید  برای جایی زمین * وقتی کره
فرا خواهد روح اولین عروج زمان نداشته باشد

رسید!

«کیهان» روزنامه سبک به

ورژن و چند جوک یک
(۱)

داریم! بد خبر یک برات میگن یارو به
شده؟ چی میپرسه:

مرد! پدرت میگن:
یارانهها دوم دور کردم فکر ترسیدم، میگه:

تصویبشده!

«میـهن دوست ایرانی: محمد مصدق و 
کودتای تراژیک انگلیسی ـ آمریکائی»

«کانون دوستداران فرهنگ ایران» برگزار می کند:

معرفی و رونمایی از کتاب 

با حضور و سخنرانی نویسنده کتاب: کریستوفر دوبالگ

کریستوفر دوبالگ، روزنامه نگار و نویسنده ای است که برای 
«فاینانشیال  «اکونومیست»،  جمله  از  متعددی  نشریات 
مقاله  تایمز»  «نیویورک  کتاب  بررسی  مجله  و  تایمز» 

می نویسد.
با  که  شد  منتشر  بریتانیا  در  فوریه  ماه  در  او  اخیر  کتاب 
استقبال زیادی از سوی نشریات از جمله «فاینانشیال تایمز» 
«گاردین»، «آبزرور» و «ساندی تایمز» روبرو گشته است.

یکشنبه ۲۰ می ۲۰۱۲
ساعت ۳ و نیم تا ۵ و نیم بعد از ظهر

دانشگاه جورج واشنگتن
B-165 فیلیپس هال ـ  اطاق
801  22nd  Street, N.W.
Washington, DC 20052
Tel: (202) 994 - 7470

پس از جلسه سخنرانی. 
نویسنده کتا ب خود را 
برای عالقمندان امضا 

خواهد کرد
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ملل  میانجی سازمان ـ اسامی فرنگی از ۱ ـ
خاورمیانهکهدرسال۱۹۴۸ توسطاسراییلیها  در

شد. ترور
شاد  ـ بزدل، جبون ـ انواع مرکبات از ۲ ـ

شادمان. و
در  فرماندهی اتاق خانم، عروس مهریه ۳ ـ

پنیسیلین  کشف با که انگلیسی پزشک ۱ـ 
داد. انجام را بشریت به خدمت بزرگ ترین

ـ وقت و  فروتنی و تضرع روی ۲ ـ دعا از
پرندگان. از ـ هنگام

دور  به سیارات که خطی ـ بهادار اوراق از ۳ـ 
سلطانشکارچیگورخر. ـ آفتابمیپیمایند

مرغابی  ـ و مفهوم ـ معنی پیروزی حرف ۴ـ 
ده. باد خرمن شاخ چهار ـ

کلمه  و روزگارانـ  ـ روزها غذای نیمروز ۵ـ 
ندا. و تنبیه

مواد گندزداـ   جمله از ـ ۶ـ  الفبای موسیقی
آشفتگی. ـ شدن برهم و درهم

به  ـ گرفتن هم قرار به روی رو ـ شکننده ۷ـ 
دریا. امواج شدید حرکت و هوا خوردن هم

خشک  ـ افراسیاب سرزمین ـ خندهرو ۸ ـ
سفت. و

از  آن را مطالب که کتابی ـ آدم آهنی ۹ ـ
نیست ـ کرده باشند دیگر اقتباس کتابهای

نابود. و
صابون  ـ کیسه و رو شدن و زیر ویرانی ۱۰ ـ

به دور. اشاره حمامـ 
توان زیست ـ  بی آن چون ـ ۱۱ ـ عزیز عرب

دانه. سیاه
عالمت صفت تفضیلی ـ  ـ پیه و چربی ـ ۱۲

پهلوان. قهوهخانهـ 
بها. ـ سنگین و پر زگیلـ  بسیار زیاد ـ ۱۳

بزرگ  تنگ ـ کشاورز ـ پنداشتن ـ  ۱۴
گنده. شکم و تنگ دهان شیشهای

تفسیرنویسایرانیقرنششم  و نویسنده ۱۵ـ 
مولف«کشفاالسرار».

ترسناک. بسیار پارچهای گرانبهاـ  ـ کشتی
شبیه و  شریر ـ و بد ـ گرسنه ۴ ـ بیخبر از

نخوانده. درس بیسواد و ـ نظیر
یل  لقب ـ دادن زمان ـ پوست دباغی ۵ ـ

سیستان.
سر  ـ در جنوب بندری ـ و دوری جدایی ۶ـ 

جان بازند. آن
بزرگانطریقت  پیشوایانو ـ یکتا پرودرگار ۷ـ 

خیال. لطافت به پارچهای ـ
پافشاری ـ  و اصرار چراگاه ـ و ۸ ـ سبزهزار

باشی. افزار سالخ دست
آیینهای  از خرابکاری ـ دریایی ـ چراغ ۹ ـ

چهارگانه اهلسنت.
مصراع  دو و است عرب خانه ـ نه هرگز ۱۰ ـ

گل های زیبا. از ـ یک شعر از
اندوه  ـ کاله نوعی ـ ولگردی و بیکاری ـ ۱۱

غصه. و
ظرفزمان  ـ پناهگاهـ  حالتیدر نشستن ۱۲ـ 

در فارسی. شغل پسوند مکانـ  و
معدن  با شهری ـ کارپیچ ـ ناشناس ۱۳ ـ

زغال سنگ.
ـ ناگریز و  فرزندان ـ و شکایت ۱۴ ـ شکوه

ناعالج.
ویلیام سارویان. رمانی از ـ ۱۵ (۲)

داریم! بد خبر یک برات میگن یارو به
شده؟ چی میپرسه:

کرد. فوت زنت مادر میگن:
قطع را فکر کردم یارانهها ترسیدم، میگه:

کردند!
(۳)

داریم! بد خبر برات چند میگن یارو به
شده؟ چی میپرسه:

تصادف در یک هم با مادرت پدر و میگن:
اتومبیلکشتهشدند!

فقطهمین؟ میگه:
نصف دوم دور برای قراره یارانهها نه! میگن:

بشه.
سه آسمان از شانس نداریم. اگر که ما میگه:
دو و ما سر میفته روی اول بیفته یکی نارگیل تا
آوردیم شانس هم نوبت میگیرند. حاال بقیه تای

است! نارگیلسومینصفه

عمیق افکار
بهپرندگانبهجایدو پاچهار میدانید اگرخدا
بدبخت حیوانات این هم میشد؟ چه میداد پا
می توانستندراحتتررویزمینبدوندوراهبروندو
حفظ کنند پا رویدو را تعادلخود مجبور نشوند
میتوانستیم مرغ لنگ دو جای به که این هم و

بخوریم! و بپزیم مرغ لنگ چهار

خلقت از تاریـخ بخشهایی
بیرون از بهشت خدا خواست آدم را که وقتی
آدم که بود) آدم زده گاز کند(چوناو یکسیبرا
به تقصیرها را همه گفت: چرا خدا به پررویی بود
و من به آبمیوهگیر اگر یک میاندازی؟ من گردن
میدادی این مشکالت هدیه در روز ازدواجما زنم

نداشتیم! را امروز
و خوشش نمیآید پررو از آدمهای چون خدا
زیرسئوالببرد را نمیخواستکسیکارخلقتاو
جهنم در او گفت به بهشت بیرون کرد و از را آدم

بدهند. خنک سیب آب لیوان یک

حکومتاست، عهده  بر ایران در نویسنده مطلب
ایران از خارج سایت های در مطلب سانسور کار
که چرا می شود. گذاشته نویسنده خود عهده  بر
میشود» تمام مردم زیان «به بازی اجرای دیگر
به وابسته اصالحطلبهای یا حکومت از جانب

حکومت کارساز نیست.
دراینمورد دوراهپیشپایچنین نویسندهای
نیستم چنینکاری بگوید:«منقادر دارد. یا قرار
گوش من حرف به کسی هیچ زیرا دهم انجام را
کامپیوترش یا بردارد تلفنرا نیز او یا و نمیکند»،
مطلب اشرا منتشر رسانههاییکه به و باز کند را
که گفتهاند من «به بنویسد که: و بگوید کردهاند
که را مطلبی می کنم خواهش بردارم. را مطلبم
فالن بردارید یا سایت روی از برایتان فرستاده ام
زیرا کنید حذف را آن قسمت بهمان یا قسمت

سختی شدهام.» گرفتار وضعیت من
از بیش دوم راه زیان که میکنم فکر من
بزرگ، چقدر هر نویسندهای، که است گزينهای
الزم است دالیلی اگر به یا ننویسد و مطلبی اصال

استفاده کند. مستعار نام از بنویسد آن را که
نویسندگانی هم و ما، هم صورت این غیر در
دارند، به جمهوریاسالمی کهچنینتوقعی از ما
و گذاشته فراتر ایران مرزهای از را پا دادهایم اجازه
آنها به ما بهسادگیبهکشورهایپیشرفتهایکه
و سانسور از و داشته بیان آزادی تا برده ایم پناه
را ما رسانههای باشیم بیاید و دور به تفتیش

در را که مطالبی و کرده سانسور سبک خود به
مذهبی، و دالیل سیاسی، به منتشر شده، آن

عقیدتیحذفکند.
این،درچنینوضعیتی،حضورماکه عالوهبر
مردم حق طلب و واقعی صدای بازتاب برای باید
خواهد از دست خود را موثر باشد، اهمیت ایران
نیستیم، توریست و میهمان اینجا در ما داد.
حضور لذت از که هستیم مهاجرینی یا تبعیدیان
عزیرانمان با بودن و از زادگاهمان، و وطن در
و آزادیخواهی صدای بتوانیم تا گذشتهایم
در که کسانی همه همانند باشیم؛ حقطلبی
را وظیفهای چنین دیکتاتورزده کشورهای تاریخ

داشتهاند. عهده بر
باید کشور از خارج رسانههای و قلم اهالی ما
الزم احساسی) و نظر (از سخت این تصمیم که
بگیریم که را دیکتاتوری) با مبارزه منطق (از نظر
شدهای را یا برنامه اجرا هیچ مطلبمنتشر شده،
وابستگان یا اسالمی حکومت خواست خاطر به
یا سانسور غیراصالحطلبشان و اصالحطلب 
نویسندهآنخواستهباشد حذفنکنیم؛حتیاگر

شود. حذف مطلب آن که
هنرمند و نویسنده دوستان  من، نظر به
و گفتنها که کسانی  همه و  سیاستمدار و
ایران در و دارد ارزشی و اهمیت نوشتنهایشان
نباید از نامشاناستفادهکنندو زندگیمیکنند،یا
داشتهباشندکهمثلخیلیازبزرگان اینتواضعرا
تاریخجهاناز«بهبه»شنیدنهایاکنونیبگذرند
دادن از نامشان استفاده میکنند متوجه اگر یا و

باشند. بپردازند باید احتماال هزینه هاییکه

خارج... رسانههای سانسور به

ایران سیاسی تحوالت در ماه نمیدانستیم آن،
جای جای در که آتشی میکند. پا بر آتشی چه
دست به آب کاسه غیرایرانی و ایرانی جهان،
و نمیتوانند. کنند خاموش آن را میخواهند
بعالوه «پنج اشتون سخنگوی گروه خانم راستی
طفالنه بازی به یا بود دیده را ماه شب آن یک»
ملتی در که عقلش نمیرسید و بود خود سرگرم
تا می کند دستکاری ماه را دارد جهان از جایی
تدارک او آینده برای شغلی طالیی فرصت یک
ماه واردمعادالت اگر ببیند؛فرصتی استثناییکه
و در دسترس او اکنون بود، سیاسی ایران نشده

یارانش نبود.
ناتمام... را و کار تمام دیدم را ماه دیشب

«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

بود ماه تمام دیشب

جمهور رییس ایران بر حاکم خدای دارد. نگه
خود و به آفرینش خود را یافته بود «مطلوب»
مشابه، شیوهای با معجزه این میگفت. تبریک
چهار سنگینبرایمردم، هزینهایبسیار با ولی

تکرار شد. سال بعد
یعنی «انتخابی»رژیم، قالبگیرینهاددیگر
با آن صد صد در تطبیق اسالمی، برای مجلس
حضور می برد. بیشتری کار فقیه ولی منویات
اعضای نهضت از مجلس، در عناصر «مزاحم»
اصالح طلبان  برخی از تا گرفته دهه۶۰ در آزادی
خدایگان درد سر مایه دورههای بعد،همیشه در

است. میکرده همایونی را آزرده خاطر و بوده
نمیتواند اطاعتمطلقمیطلبدو ولیفقیه
صورت محدود حتی به را ناموزون  صداهای 
نظارت کاربرد غالمان او با رو از این کند. تحمل
تدریجبه استصوابیوکنترل صندوقهای رایبه
ناباب عناصر تمامی از والیتی این نهاد پاکسازی
گام به گام پرداختند و والیت نشده در ذوب و
مجلس داشتند. باز ورود به آن از را عناصر این
نهایی شکل گذشته جمعه که را اسالمی جدید
آنمشخصشد باید اولین مجلس ذوبشدگان
جمهوری  ۳۳ ساله حیات والیت فقیه در در

اسالمی دانست.
اسالمی جمهوری نظام به دادن شکل پروژه
نظام، این بر حاکم زمینی خدای «صورت» به
شکل گیری مجلسجدیدبهحد کمالرسیده با

است.
اکنون تمامینظام رامیتوان آیینهتمام نمای
نظام از عناصر دانست. خامنهای شخص علی
حمد صفت میسرایند و را او ذیل ثنای تا صدر

اویند، مطیع و همه بنده خالص میگویند. را او
چون می دانند، و الخطاب فصل او را سخن
به خدا نیز این ولی ندارند. او کار چرایی در و
با و باشد راضی خود آفرینش از میتواند سختی
«مخلوق»پیشینی بالینبگذارد. بر آسایشسر
«ابلیس» با همنشینی به (احمدینژاد) او
سر درد و نشست  مشایی)  رحیم  (اسفندیار 
نیز جدید مجلسیان که نیست تضمینی آفرید.
را ولیفقیه و خواب نشوند  شیطان وسوسه

پریشاننکنند.
به کمال آفرینش در آسمانی پروژه خدای
بود. همراه با سقوط فاصله کوتاهی به رسید که
انتظار بهتری زمینی خدای مشابه از پروژه آیا

داشت؟ میتوان

شده است خامنهای علی شخص نمای تمام آیینه که نظامی

دخالتنظامی از و نئوکانها محافلغیررسمیاز
او میکرد. دفاع عراق در بوش جورج حکومت
سیاست خارجی رسیدن، قدرت محض به به
از و کرد. هماهنگ بوش حکومت با را فرانسه
سازمان آزادیبخش قبال در ژاک شیراک مواضع
با دولتاسراییل فلسطینبهسود نزدیکیبیشتر

فاصله گرفت.
سرکوزی نیکال سخنان  و موضعگیریها 
با هماهنگی در بیش از آن که ایران قبال در
جهت در اوباما و باراک سیاستهای حکومت
اندازهای تا باشد غرب و ایران رابطه سازی عادی
دولت روشهای مجموع با و در بود تحریک آمیز
این هرچند که داشت؛ بیشتری اسراییل نزدیکی
ترمیمکابینه دوسال پیش، پساز موضعگیریها
شد. خارجه تعدیل به وزارت ژوپه برگزیدن آلن و
ترکیب از که آنچنان فرانسه جدید حکومت

پیشینه نیروهایتشکیلدهنده مواضعحالو و
مستفاد سانتر تا رادیکال چپ از آن حامیان و
ایران کردن مناسبات عادی متمایل به میشود،
حکومت کمتر از بسیار و است اتحادیه اروپا و
منجر و جنگ تنش به اقداماتی که به سرکوزی
اوالند عینحالهمفرانسوا در گرددگرایشدارد.
وهمسایرمسئوالنحکومتجدیدوعده کرده اند
دیکتاتوریهای حاکم قبال در بشر از حقوق که
بیتردید از جمله ایران دفاع کنند. خاورمیانه در
مداخله طرفداران اسراییل و سایر پیروزی اوالند

کرد. نخواهد را خشنود ایران در نظامی
آمریکا در نتانیاهوسهسالپیشپیروزیاوباما
پاریس در بود. برایاسراییلخوانده یکفاجعه را
اسراییل کنونی دولت طرفدار محافل از بسیاری
شکستسرکوزیراخبریناگوارمیدانند؛هرچند
بر اوباما باراک  همچون نیز اوالند که فرانسوا
این امنیت از به دفاع و تعهد اسراییل با دوستی

کرده است. کشور تاکید
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

اوالند... فرانسوا پیـروزی

از تغيير دادهاند تا خود را تاريخ تولد و يا کرده
سارقان آنها توسط اطالعات شخصی سرقت

اينترنتیجلوگيریکنند.
بر عالوه  نظرسنجی اين يافتههای طبق
شخصی، اطالعات و خصوصی حريم از حفاظت
در غيرواقعی اطالعات ديگری به داليل کاربران

می کنند. صفحاتفيسبوکخودمنتشر
اطالعاتی که نشر عدم از عبارتند داليل اين
آفرين دردسر آن ممکن است افشای صورت در
نام با فرد هر نام حرفهای که مواردی در باشد،

که مواردی در باالخره و نيست يکسان واقعیاش
گمراه کردن ديگران و شوخی کاربران صرفا برای

اطالعاتنادرستمیدهند.
هم هنوز که میرسد نظر به همه اين با
اطالعات «فيس بوک» کاربران از بزرگی اکثريت
خود منتشر میکنند. به گفته درستی در مورد
نظير اجتماعی شبکههای کارشناسان، از برخی
شدهاند گسترده پر طرفدار و چنان «فيسبوک»
آنقدر شخصی اطالعات شدن بدل رد و ميزان و
خصوصيات و است که در نهايت شده پر دامنه

را برمال میکند. شخصی کاربران اطالعات
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

میگويد! دروغ نفر «فيس بوک» يک کاربر چهار هر از

برخیاز مقاماتجمهوریاسالمیبازتابیروشنتر
«بدحجابی» با مبارزه در تازه حرکاتی از و داشت

حکایت دارد.
رادان، جانشین احمد رضا جمله سردار از
«مصادیق از نمونه چند نیرویانتظامی، فرمانده
بدحجابی»رامعرفیکرد:«لباستنگوچسبان،
از دو سوی آن موی سر مشخصباشد، روسریکه

تنگ.» شلوار و زانو باالی مانتوی
قولاینمقامرسمی آنالین»از تارنمای«خبر
بدحجابی «هر که شد یادآور اسالمی جمهوری
دختران جوانبه لحاظ مانکن نیست... برخیاز
کمی پوشششان است ممکن سنی مقتضیات
داشته بدحجابها تعلق به مجموعه قسمتی تا
واژگان از علمی «تعاریف وی گفته  به باشد.»
ندارد. وجود و...» مانکن بیحجاب، بدحجاب،
نیروی انتظامیگفته قولجانشین فرمانده از
و نمیشود نشده، اذعان کرد که «باید می شود:
صورت ارادی به بدحجاب یک که نخواهد شد
باحجاب شخص یک به غیرفرهنگی کار با و
با مبارزه برای را «شالق» او تاثیر شود.» تبدیل

دانست. ناکارآمد «بدحجابی»
از تازه طرح  در آنالین» «خبر گزارش به 
توضیح است. شده نظر صرف نیز فیلمبرداری
جمهوری  پلیس  ۱۳۸۹ سال مرداد در که آن
«گسترش «بدپوششی»و با اسالمیبرایمبارزه
بدحجاب زنان از فیلمبرداری از اخالقی» امنیت
در امر این ظاهرا بود. گفته سخن پایتخت در
موثر حجاب» با در رابطه فرهنگسازی «تقویت

است. نبوده


