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

انواع مرباجات ایرانی 
از قبیل مربای شقاقل 
شمال، بالهنگ، بهار 

نارنج، هویج و غیـره 
و... همچنین برنج 
دمسیاه آستانه رسید 

با قیمت های باورنکردنی

ایران! خندهدار اخبار
نیروی فرمانده سیاری امیر دریادار حبیباهللا
دریاییجمهوری اسالمیچندیپیشگفت:ارتش

رفت. خواهد آمریکا سواحل مایلی ۱۲ تا ایران
که جوان دریاداران از یکی جواب در وی
از۱۲ مایلی  چرا دوازده مایلی؟گفت: بود: پرسیده
بادوربین قادربه دیدن ساحل هستیمو چونآنجا
نیروهای ما همه زناننیمهلختآبتنیمیکنند

بروند! شرعی نمیتوانند جلوتر لحاظ از

***
به پاداش به عنوان دولت آمریکا که شد قرار
کاستن دموکراسی و مردممصر برایدستیابیبه
فشاربدهیاینکشوربهخاطرضررهایاقتصادی

یک تحریر مبلغ میدان تظاهرات اعتصابات و
دولتمحمدمرسیکمک نماید. به میلیارددالر
نوشت: اوباما دولت به نامهای طی مرسی محمد

مرسی! مرسی!
این و  ایران داخل هموطنان  توجه قابل 
و آخوندها  و مالها  کردن بیرون با بدانند  که
بلکه به دموکراسیمیرسند تنها نه بچهمثبتها

کرد. خواهند کاسبی هم میلیارد دالر یک

***
برخورد جدی از البرز استان رییس پلیس
این داخل خودروها در  با بدحجابی در پلیس 
داد.وی گفت: خودروحریمخصوصی استانخبر
محدود را آن حریم شکستن قانون که نیست

باشد. کرده
اتومبیل شما میتوانید گفت: همچنین وی
ببرید خواب  اتاق یا و  خانه  داخل به را  خود
در وقتی ولی باشد شما خصوصی حریم در تا
تا دارد که حقی نوع همه پلیس خیابان هستید

کند. را همجستجو فیها الخالدون شما

***
دیدار نوشت: «الدستور» چاپ اردن روزنامه
محمد مرسیاز تهران یخهای روابط دوجانبه بین
فرصت مناسبی آبکردومیتوانآنرا دوکشور را

دانست. روابط عادیسازی برای
شدن «آب از غیر  به نوشت: روزنامه  این
از بعد مالها  پیشانی  کردن» «عرق  یخ ها»،
سخنانمحمدمرسی درباره حکومتضدمردمی

هم قابل توجه می باشد. سوریه

***
زنده گوی  و گفت در احمدی نژاد محمود 
جمهوری سیما»ی در «صدا و خود تلویزیونی
اصالح باید دنیا مدیریت حاکم بر گفت: اسالمی
نوع اصالحات تنها این کرد: وی اضافه شود.
و حاضر است حال قبول ما در مورد قانونی و

اصالحات همه محکومهستند. بقیه

***
درهمینبرنامهزندهتلویزیونیمحموداحمدینژاد
گفت:مدیریت فعلیبرجهانپدرملتها رادرآورده

الگوی داد: ویادامه نشدمدیریت! اینکه است!
ارجحیتدارد الگویغربی ها بر بسیار مدیریتما
دربیاوریم که پدر ملتها را جای این به ما چون

مینشانیم. عزایشان به را آنها مادر

***
چین و حمایت جمهوری اسالمی، سایه در
ازحمالتنظامی و بمبارانهای وحشیانه روسیه
انقالب کشتهشدگان تعداد االسد بشار ارتش
به همسایه کشورهای به پناهندگان و سوریه
برابر دو گذشته در هفته اردن و ترکیه خصوص
میکنند که پیشبینی سیاسی شد. کارشناسان
سوریه امسال جمعیت میالدی سال پایان تا
کرد: پناهندگان گروه تقسیم سه میتوان به را
تعدادی و اردن مقیم پناهندگان ترکیه، مقیم

سنگقبر.

هفته سیاسی تفسیر جای به

کشورهای اجالس
تهران در غیـرمتعهد

جنبش عضو  کشورهای اجالس آخرین
که این اجالس یافت. پایان تهران غیرمتعهد در
همراه  و کچل دنیا کور ۶۰ یا ۷۰ کشور شرکت با
کشورهای روسای از تا سه دو نتوانست حتی بود
را به شمالی کره و روسیه نظیر دیگر کچل کور و
از بعد بکشاند. سخنرانی و گردهمآیی سالنهای
بیشتر  یا و تومان ۱۰۰ میلیارد حدود کردن خرج
پاسدار  و سپاهی پرسنل ۲۰۰ هزار حدود آوردن و
پنج کردن تعطیل و اطالعاتی و شخصی لباس و
مملکت آبروریزیجهانینطق محمدمرسی روزه
رژیمبشاراالسد دربارهغیراخالقیبودنحمایتاز
تکمادهای کارنامه درباره مون کی بان سخنان و
حقوق رعایت مورد اسالمی ایران در رژیم رفوزه و
همه اتمی، فعالیتهای نداشتن شفافیت و بشر
مالها اما ریخت هم به را مالها کوزههای کاسه و

نشدند. خجالتزده
هاله رویای دیدن از هنوز که احمدی نژاد پررو

نمیکند معذرتخواهی خود ملل سازمان در نور
کلهشقی درجستجوی با دنیای کوچکخود در و
از سالها بعد کاریدر تیممدیریتجهاناستو
میکند، تن به را خود پاره کذایی کاپشن دوباره
«مردتنهایشب»آخرینجلسهکنفرانسجنبش
سالخی از دفاع او به بود. زمانی که غیرمتعهد ها
االسد بشار ارتش توسط سوریه مردم کشتار و
به مجلس در حاضر نمایندگان اکثریت پرداخت
تنها نفری او و رای دادند سوریه تعلیق عضویت
خاتمه مرحله از بعد او داد. مخالف که رای بود
پیروزی عالمت به را خود انگشت دو رایگیری
مقابلدوربینعکاسانوفیلمبرداران باالبردودر
مردمی بودن ضد به که اکثریتی آن گرفت. برای
پیروزی عالمت بودند داده رای االسد بشار
بسیاریاز بیالخبود. مانند انگشتاناحمدینژاد
اعتراضینکردند وحرفی نزدندوآنراموکول آنها

کردند. خودشان کشور به برگشت به
اجالس کشورهای غیرمتعهدرا میتوان نقطه
شاه  شاه تصور کرد. جشنهای۲۵۰۰ ساله مقابل
مثل  درست کرد خرج تومان ۱۰۰ میلیارد هم
در  تومانهزینه خامنهای. در ازایاین۱۰۰ میلیارد
زمانشاهمردمدنیا فهمیدندکه ایرانیانشترسوار
رومیان و از یونانیان تاریخشان رنگیتر و نیستند
را به انگشتشان ایران مردم به همه است و
دادند. پیروزی نشان موفقیت و قبولی و عالمت

روز  پنج و  احمدینژاد تومان میلیارد   ۱۰۰
نکرد ایران کسب برای افتخاری نه تنها تعطیلی
ایرانیان با را از مردم دنیا بیشتری تعداد بلکه

دشمن کرد.
با پیروزی  عالمت عرفات یاسر این کاش

بود. نکرده مد را انگشت

اخبار فرق
ان»: ان «سی  و سی» بی «بی  شبکه
در  نفر ۲۴ ساعت اخیر حدود ۲۹۷  عرض در

شورشهای سوریه کشته شدهاند.
اخیر  روز  ۲۹۷ عرض تهران: در «کیهان» 

شده اند. کشته سوریه در نفر حدود۲۴

و سیما» و «صدا سوتی
بعدی عواقب

رییس مرسی محمد میدانید که همانطور
که ساعتهای در توقف چهار مصر جدید جمهور
افتتاحیه مراسم تهرانداشتنطقکوتاهیدر در

ایراد کرد. تعهد عدم جنبش اجالس سران
ویدرایننطقکهبسیاربرایمقاماتمیزبان
عبارتی به و اسالمی شوکآور ایرانی جمهوری
آقایان... همبستگی و سورپرایز بودگفت:خانمها
سرکوبگری حکومت علیه که سوریه عزیز مردم با
از دست دادهمبارزهمیکنند کهمشروعیتخودرا
استراتژیک و سیاسی ضرورت که اندازه همان به

میرود. به شمار اخالقی یک وظیفه است
۳۰ سال  که سیما» و «صدا بچه مثبتهای
را نطقها سانسور اخبار و تحریف، تغییر و تجربه
زیرنویس نطقبهجای دارندتصمیم گرفتندکهدر

بگذارند! کلمه «بحرین» را «سوریه»
بچهمثبتهای«صداو سیما»درقسمتدیگر
نطقمحمدمرسیکه بربرکناری بشاراالسداشاره
کردند: زیرنویس پخش این با او را نطق داشت
بماند! باید باقی و است سوریه مردمی حکومت

بحرین دولت کن! بار باقالی و بیار خر حاال
در دارد که و ایران شکایت کرده دولت از رسما
محمد مرسی میکند. دخالت اوضاع کشورشان
رییس ضرغامی و احمدینژاد و آقا به تلفنی هم
که شما بیراه گفته و بد سیما» کلی «صدا و
درست حرفهای مرا چطور عربها از ما عربتر

نکرده اید؟! ترجمه
سیما» و «صدا  رییس عزتاهللا ضرغامی
کسی از باید افتاده و اتفاقی نه انگار انگار که هم
در کلمه حاالما دو گفت: او معذرتخواهیکند.
ترجمهزیرنویساشتباهکردیمواین«بیبیسی»

است! کرده پیراهن عثمان را آنها
آمریکا ان» ان «سی شبکه به مرسی محمد
تا هستم فارسی فراگرفتن زبان مشغول گفت:
جمهوری و سیما»ی آینده «صدا اجالس در
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گزینه ای تعامل و اصالح طلبی چرا
است درست

شاکری علی سخنران:

 روشنفکرستیـزی 

نقرهکار مسعود سخنران:

من فارسی نطق تحریف برای بهانهای اسالمی
باشد! نداشته

می شود! دکتر مرتضوی سعید
احمدی نژاد طرفدار  دولتی رسانه  چندین
معروفی (قاضی مرتضوی سعید که کردند اعالم
کهبدون کمکهیاتمنصفهمتهمانرادر دادگاه
کیفر میرساند) به مجازات و کفشهای خود با
او است. گویا شده مفتخر دکتر لقب عنوان و به
از که احتماال دفاعیه را دکترای خود پایاننامه
تاریخچه و دارزدن و تیرباران و اعدام مجازات
تجاوزات جنسی درباره تاریخچه با مقدمهای آن
زیاد مشغله وجود با میباشد ایران زندانهای در
ارائه آزاد دانشگاه به اجتماعی تامین سازمان در

کرده است.
ویدرجوابچندمنتقدبهلقبدکترایخود
اینجاهمهدکتر ایرانهممثلآمریکااست. گفت:

ثابت کنید! را آن مگر خالف هستند

نبوغ با معادن کشف
اسالمی

احمدینژاددرضمنافتتاحچندطرحعمرانی
درجنوبایران،شهرسیرجان،بهحاضرانجلسه
افتتاحیهگفت:مندربارهدانشایرانیبهشماچه
است قزوین که اهل را ما االن شخصی بگویم؟
زمین تمام به کردن نگاه با میتواند داریم که
شناسایی علفوچمنزمین را معادناعماق زیر
اینجا اینخاکطالاست، زیر کند. مثالمیگوید

است! سرب اینجا است، مس
فلزات از برخی در اضافه کرد: ما االن وی
البته میکنیم. استفاده ایشان از داریم حساس
اولیای اللهی هدایت و بوده اللهی با الهامات این

است! آمده شخص این یاری به
پرسیده خبرنگاری که جواب احمدینژاد در
ایرانیان همه زودی به ترتیب این با پس بود:
گفت: شد، خواهند الماس و مس و صاحب طال

نکن! را عوض بابا موضوع برو
پرسیده دیگری که جواب خبرنگار در وی

تا نیاوردید اینجا به را شخص این چرا پس بود:
قرار گیرد، تشویق مورد و شوند آشنا با او همه
دو پای و هستند معلول ایشان گفت: متاسفانه
خرمشهر از مناطق اصابت مین در اثر در خود را

دادهاند! دست

بی چاک جمهور رییس
دهن! و

* قسمت هاییازآخریننطقیاسخنانرییس 
محترم محموداحمدینژاد درشبکهیک جمهور

و سیما»ی جمهوری اسالمی: «صدا
داره میشه... این بیدار داره نظرم این به ـ

میشه... بیدار
تو... اینو بذار اون ما فشار میارن... به هی ـ

اون تو... اینون بذار
* میخواستیمسخنان رییسجمهورمحترم 
جرم است ممکن که گفتند ولی کنیم سانسور را
که بود این باشد، داشته زندان مجازات و باشد

رساندیم! شما اطالع به تحریف بدون

علمی! حقایق با شوخی
بود ایمیلی فرستاده رفقای اینترنتی از یکی
را حقایق این از برخی جالب». «حقایق عنوان با
سادگی به کرد و نگاه تردید و دید انتقادی با باید

را قبول نکرد: حقیقت بودن آن ها
کاغذهای  روی اعالمیه استقالل آمریکا بر *
نوشته حشیش پیچیدن برای شده ساخته

بود. شده
بره! رد کن همین! یعنی و استقالل آزادی ـ

کاراکتر  داک،  دونالد که این دلیل  به  *
کارتونی،شلواربه تن نداشت از نمایشکارتونهای
آمد. جلوگیری به عمل ۶۰ دهه در فنالند در او

برشلوار ایران عالوه دونالد داکباید در امروز ـ
پیراهن آستینبلندهم بپوشد.

دست  یک با که داوینچی قادر بود * لئوناردو
بنویسد. دست دیگرش با کند و نقاشی خود

با یا و بنویسم دست خودم دو با قادرم من ـ

کنم. نقاشی خودم دست دو
از هفت  نمیتوانبیشتر * هیچ ورقکاغذیرا

کرد. تا وسط از خودش روی بر مرتبه
او گفت و فرستادم احمدینژاد برای را این ـ
اگر کسی  و کند ۱۴ بار تا را است این کاغذ قادر

کرد. را اعدام خواهد کند او اعتراض
میوه  سالگی  ۵۰ از  قبل بلوط درخت  *

نمیهد.
از بعد را بلوط درخت میوه کسی حاال تا آیا ـ

سال خورده است؟ ۵۰
اما  است امکانپذیر پلهها از گاو بردن باال *

ندارد. امکان پلهها از آنها آوردن پایین
چه  ۵۷ ایران. سال مثل انقالب درست ـ

زده نمی دانم... حرف را این کسی
وشش روز  هشتسالوهفتماه * اگر شما
میتوان انرژیآزاد شده با یکضربفریاد بکشید

کرد. را گرم فنجان قهوه یک
اخیر هشت سال عرض در مردم ایران پس ـ

خوردهاند؟! داغ قهوه کلی
سقوط  اثر بر ساله هر که آدمهایی * تعداد
از بیشتر می میرند االغ و قاطر و  اسب از 
هواپیما سقوط اثر در که است آدمهایی تعداد

میمیرند.
هواپیما خرسواری به جای چرا االغها این ـ
حال بیشتر  کمی حداقل تا نمیشوند سوار 

کنند؟
پاسور  ورق شاههای میان در دل شاه * تنها

که سبیل ندارد. است
سبیل دارد؟ دل مگر بیبی ـ

* اگریکدانهکشمش را در شامپاینبیندازید 
می رود. پایین و باال مدام

شرابقاطیکردنهمین عوارض با ودکا را ـ
دارد! را

فوری... فوری
کنید! اطالع رسانی

ایران، در ما مخصوص خبرنگار گزارش به
مخرب جاسوسی ویروس یک اسالمی جمهوری
به خود طریق شبکه اینترنت ملی را از خطرناک و

است. فرستاده جهان سر تا سر

پست یا ایمیل آینده روز چند عرض در اگر
الکترونیکی با عنوان«بشکهنفتبر سر سفرهشما»

باز نکنید. را آن هیچوجه به دریافت کردید
 اینایمیلحاوییکویروسجاسوسیجدید 
و از تمامی پاسدارانساختهشده استکه در سپاه
کپی برداری شما کامپیوتر در موجود اطالعات
میکند. مواظب کوفت شما به را شام میکند و

باشید...
وعده به که برای دوستانی فقط را خبر این
ول را بقیه و ندارند بفرستید عقیده نفت بشکه

کنید...

آبجو و پسته
خنک آبجوی این امشب خالی شما جای
الکل رازی کاشف زکریای سالمتی به تگری را
چه کاشف پسته یا مخترع مینوشم. نمیدانم
این با دمش گرم. بوده که ولی هر بوده کسی
به یکبار کنارشمیخورم در پستهایکه هر آبجو

هم صلوات می فرستم. او روح

عمیق افکار
دوستان از برخی که  اسالمی  دموکراسی
که بخواهی است این مثل را می زنند حرفش
بهزورعضوهیاتتحریریهروزنامه را جولیانآسانژ

«کیهان»تهرانبکنی!

(۲) عمیق افکار
دموکراسیاسالمیمثلایناستکهبخواهی
روییک چرتکه از اپلیکیشنهایآیفونرا یکی

نصبکنی!

لندن پاراالمپیک
باوجودکسبچندینمدالتوسطورزشکاران
سه دو لندن  پاراالمپیک مسابقات در ایرانی 
در ایران شهرستانهای جمعههای امام از تا
ورزش فدراسیون عملکرد از خود خطابه های

تسلیت
رضائی محسن آقای ناگهانی درگذشت تاثر و تاسف کمال با
همچنین برادران و و رضائی رضائی و خامن جناب به را
تسلیت خانواده محترم اعضای  دیگر  و ایشان خواهران

شریک میدانیم. آنها غم در را خود منوده و عرض

«کانونمهر»

تسلیت

غنیپور، جناب آقای محمد و تاثر درگذشت تاسف کمال با
خامن محترم به را مهر»، «کانون برجسته اعضای از یکی
میمنائیم. یکایک اعضای خانواده تسلیت عرض و ایشان

«کانونمهر»
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قبل شماره سودکو حل
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هندی  سبک غزلسرای ـ بیهوشی حالت ۱ـ 
میکرد. تخلص «بینوا» به آغاز در که

نام شهری  نویسندهـ  از دوایر ثبتاسنادـ  ۲ـ 
گیالن. در

لوله  ظرفی ـ افسار زمام و ـ کردن نظاره ۳ـ 

دریاچهایبهوسعت ۱۱۴ کیلومتر درکشور  ۱ـ 
اقبال. و بخت ـ سوییس

وشیونـشهری  ـ گریه عودسوز آتشدان، ۲ـ 
در پاکستان. مشهور

بتکدهای  ـ صمغ درخت نظرهاـ  و عقاید ۳ـ 
شد. دست سلطان محمود تخریب به که

است! ـ  شدنی اصالح نباشد اگر لپی ـ ۴
دریوزه. و فقیر ـ زفتی و خست

گرفتار  و ـ از گروهی در بند شریرترین ۵ ـ
عرب. عزیز ـ میگوید

زیبایی  مظهر ـ نامه اعمال ـ تازی دریای ۶ـ 
لطافت. و

شاعر  بزرگترین ـ مادر شکم در بچه جای ۷ـ 
ـ ستارگان. آلمان ۱۸ و ۱۹ قرن غزلسرای

است  کوچکی هم عدسی همینطوری ۸ ـ
هم روی ـ اشتباه!  دادن نشان بزرگ  برای

انباشتهشده.
قرن ۱۵  فیلسوف هلندی و دانشمند  ـ  ۹
ـ  مهیا و آماده ـ دیوانگی» «مدح ۱۶ مولف و

موجبشفا.
تکیه  ـ طبقهبندی  ـ تبریز چهار من ۱۰ ـ

درویش. کالم
خوب  ـ بلندپایه ـ صدا و بیسر کشنده ۱۱ ـ

پسندیده. و
نامی  با فرزند عربـ قمارـ  پاکباخته در ۱۲ـ 

ایران. در است استانی دیگر
درختیشبیه درخت  ـازشهرهایگیالنـ  ۱۳
اجزای تورات. از جزیی ـ میخوش با میوهای آلو

کردنیهای  صادر ایوان ـ از جلوی نرده ۱۴ ـ
است آفریقایی. کشوری دادگاهـ  در

کشوری  پایتخت و هسته ایی تک میوه ۱۵ ـ
التین. آمریکا در

مایعات. برای دستهدار و
زیرانداز خوابـ   ـ خودش بر ۴ـ  حرفی سوار

آرزو. ـ شهر خندهرو
آهستگی  کاری با آتش نمرودـ  پیامبری در ۵ـ 

درنگ. و
بدن ـ  در عضوی استان ـ در ۶ ـ شهری

خانه خدا.
مورد  به شخص اشاره ـ سرزده بی خبر و ۷ـ 

در آب. خرامان پرندهای نظرـ 
به  بیگانه واژهای ـ تحصیلی زمان واحد ۸ ـ

گویشهای محلی. اصلیـ  از معنای مرکزی،
جالب  بسیار پدیده های از ـ پیروزی حرف ۹ـ 

پزشک. دستیار ـ بیستم قرن موثر و
و بزرگـ   ـ دالور ریشخند دیگران مورد ـ ۱۰

است. مخلص و بیریا آدم از کنایه
به  مشهور فرانسه دولتمرد ـ در آرنج ۱۱ ـ

فرانسه». «ببر
قصد  شهر خوردنیـ  واژگون و برگشتهـ  ۱۲ـ 

ویتامین جدولی. آهنگـ  و
ناعالج ـ  و ناگزیر ـ تهران در بزرگراهی ـ ۱۳

گیاهی. داروهای از
آهنگر  ـ آمریکا متحده ایاالت از ایالتی ـ ۱۴

بزرگ. شیپور ـ تاریخ نامدار
قرن ۱۷  انگلیسی و پزشک  نویسنده ـ  ۱۵
واحد ـ طبیب» یک «مذهب کتاب مولف

شمارشچهارپا.

باال ذکرشد ومشابه آسپرینعمل داروهاییکهدر
ولی داد قرار همین گروه می توان در را میکنند
بیندانشمندانموردبحثاست اینمسالههنوز
ازمصرفداروهای آیاهمهبیمارانآسمیلزوما که
از بخصوصی عده و یا خودداری کنند فوق الذکر
بطور جواب باید گفت و در باید شامل گردند آنان
بیمار مستلزم موردهر کلیچون ارزیابیدقیقدر
داشتنامکاناتخاصوتخصصیبرایتعقیبهر
آنداشتندانشکافیبیمار بر بیمار بوده وعالوه
است و زیادی اهمیت دارای خود وضع در مورد
اینامکاناتدرهمهجا و برایهرکسبطورکامل
احتیاط منظور به بهتر است نمیباشد. مقدور
آنها مصرف جانبی حتیالمقدور از عوارض از
پزشک که خاصی در مورد مگر شود خودداری

کند. را تایید آنها لزوم مصرف معالج
خالصه مطالب فوق:

در  میتوانند آن مشتقات و آسپرین ـ  ۱
آسم کنند. حمالت ایجاد خاصی اشخاص

باشد و  ناگهانی است ممکن این حمالت ـ ۲
یا و دقیقه چند مدت و به شود شدیدتر تدریج به

چندین ساعتطول بکشد.
از مجموع  است عبارت آسم سه گانه - ۳
پولیپهایبینی، آسموحساسیت بهآسپرین.این
بیمارانبخصوصازمصرفآسپرینومشتقاتآن

کنند. صرف نظر آن باید داروهای مشابه و
سهگانه  آسم مبتال به که آسمی بیماران ـ ۴
نمیباشند نیزممکناستعکسالعمل نامتناسب
داشته مشابه داروهای سایر و آسپرین به نسبت
آنها مصرف  از است بهتر این بر بنا باشند. 

خودداریکنند.
به پنیسیلین  حساس بیماران آسمی ۵ ـ
همچنینازمصرفداروهایاستروئیدیضدتورم
کنند. خودداری باید (Tartrazin) تارترازین و نیز

دقت  به را ماده مصرفی هر برچسب ـ  ۶
خود آسم معالج دکتر با مصرف از قبل و بخوانید

مشورت کنید.

مواد... از برخی تاثیـر

بهجای حاالچرا پاراالمپیک ایرانانتقادکردهاند.
مسائل و اسالم و اخالقیات در مورد خطابه ایراد
مسائل به جمعهها امام این زندگی مشکالت و

سئوال دارد. و ورزشی پرداخته اند جای بحث
امام میکنم فکر که جمعهها امام این از یکی
است گفت: این استان فارس جمعه شهری در
تا مدال هفت یا شش فقط ما که خجالت ندارد
گرفتهایم.اینبرایملتشهیدپرورو«معلولپرور»

ایران باعثشرمندگی نیست؟

ـ برای سرود... برپا!

خورد، چراکهاکثردولتهایشرکتکننده حاضر
اسالمی نزار جمهوری حال اسب در روی نشدند
شرطبندیکنندو پيامدهای اقتصادیوسياسی
بپذيرند.آنهايیهمکهمثلموگابهديکتاتور آنرا
نخست وزير رژيم درحالسقوطبشار يا و زيمباوه
مالقات در امثالهم و شمالی کره ديکتاتور و اسد
رژيم رسمی خبرگزاری های گفته به خامنهای با
رهبر راهگشای نطق فيلسوفانه و از ستايش به
دردی و بودند خامنهای خود جنس از پرداختند

نکردند. دوا او از
اجالس مبارک حسنی پيش سال سه

اکنون مبارک حسنی کرد. افتتاح را تعهد عدم
چاوز هوگو است قرار ديگر سال سه کجاست؟
افتتاح تعهد را عدم جنبش اجالس ونزوئال در
برقرار آنزمانحکومتخامنهایهنوز تا آيا کند.
است؟ جنبشعدمتعهداززمانپايانجنگ سرد
قطعنامههای و بیمحتوا اجالسهای همين به
میشود. خالصه اجرايی ضمانت هرگونه بدون
بیخاصيتیتبديلشده اينجنبش حاالبهالشه
دمکراسی و با دشمنی ديکتاتورها از که بسياری
آن در سايه را بشر حقوق به بیتعهدی نسبت

پنهانمی کنند.
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

نکردند! دوا را خامنهای درد بیتعهدها

اعالم ترتیب به دوم و سوم نفرات نام میگیرد.
گردید. به گردنشان آویخته مدالهای آنان و شد
او لهجه اعالم کرد از اول را نفر نام گوینده وقتی
ولی نشدیم ما متوجه پخش می شد بلندگو از که
کرد«جمهوریاسالمی اضافه بالفاصله وقتیکه
از یکی شاهد شدیم ما مرتبه متوجه یک ایران»
افتخاراتپاراالمپیکی ایران هستیم.دلمنازاین
ایراناعالممیکنند جمهوریاسالمی ایرانرا که
با که است سال سی بیش از ولی آمد، رنجش به
فرارناپذیری واقعیت و داریم کار و سر رنجش این
است. ایرانراهموارهقدرتمدارانحاکمبهنام خود
تبعه بلکه و تبعهکشور نه مردم کرده اندو مصادره

آمده اند. حساب به حاکم نظام
گرفت را خود طالی مدال که محسن کائدی
وجمعیتبرایاودستزدند،سخنگواعالمکرد:
بایستند میتوانند که کسانی از معمول، «طبق
ملی سرود آهنگ شنیدن برای می شود تقاضا
 ۸۰ بایستند.» جمعیت ایران اسالمی جمهوری
فتحیه ایستادیم. نیز بلندشد. ما یکجا نفره هزار
برخی از و بد نیست این سرود آهنگ که گفت
شنیدیم امروز که کشورها سایر ملی سرودهای از
کلمات ولی تصدیق کردم. او را حرف است. بهتر
چیز باید کلمات آن در که مطمئن بودم چی؟ آن
مشمئزکننده ایباشد، ولی هیچگاهبهایناندیشه
با و درآوردم را را بدانم. تلفن آن که بودم نیفتاده
جستجو ازطریق«گوگل» به «ویکیپدیا»راه پیدا

دیدم. را آن متن و کردم
نبود: بد شروعش

اُُفق از َزد «َسر
خاوران ِمهِر

باوران حق دیده فروِغ
ماست» ایماِن َفِرّ بهمن،

بقیه متن میخوانیم: در ولی
«پیامت ای امام

آزادی" "استقالل،
ماست جاِن نقِش

فریادتان گوش زماْن پیچیده در شهیدان،
جاودان و مانی پاینده

اسالمی ایران» جمهوری
روی دوربین آمد. درد به راستی به دلم و
که میداد نشان و بود شده متمرکز کائدی چهره
در اندیشه ادا می کند. با آهنگ را دارد کلمات او
آزادی «پیام استقالل، او میداند آیا که رفتم
در که امامی است. بوده بزرگی دروغ چه امام»
می شکنیم سالاولحکومت خودگفت قلم ها را
آخر سال و در میکنیم پا بر صحنههای اعدام و
تاریخ در بزرگترین قتل عام زندانیان به عمرش
پیام آور میتوانسته چگونه است داده فرمان ایران
را کائدی پیروزی که من برای و باشد؟ «آزادی»
اسالمی) جمهوری نه (و ایران ملی افتخار یک
بهره برداری را با احساس میآورم این حساب به
قهرمانان چگونه سایر و او از اسالمی جمهوری

تلفیقکنم؟ میتوانم
اندیشیدمکهمحسن کائدی وغالبقهرمانان
ساله دوران ده که هستند نسلی متعلق به ما
ودرجامعهای درکنکردهاند، حکومتخمینیرا
گزارش و جعلی تاریخی حکومت، فقط نه که
دستگاه های طریقآموزشو از گذشته از مسخی
دروغ پردازخود بهخوردنسلجوان می دهدوبلکه
از «امامراحل» اصالح طلبان مخالفحکومتنیز
«دوران خواب و ساختهاند مقدس اسطوره ای
جوانان کائدی وسایر از طالییامام»را میبینند،

می توان داشت. انتظاری چه قهرمان ما
جمهوری از در دوران پیش آوردم که یاد به و
اسالمیقهرمانانمامیبایستیسرودشاهنشاهی

میخواندند: از جمله میکردند و زمزمه را
دست از داریم / مملکت را پرستی شه «با
تختی قهرمان که چرا و این در امان.» دشمن
قهرماناندیگریماننداونداشته ایم. ملیشدوما

خیر. به یادش

تحت مقالهای در هم ترکیه «زمان» روزنامه
در۲۶ آگوست  انگشتکثیفایران»که عنوان«اثر
در  داشتن دست ایران را به شد، ۲۰۱۲ منتشر
زمان  کرد. متهم کشور این در ۲۰ آگوست انفجار
نشانه همچنین و سنگین اتهامی این که نوشت
این عمومی افکار و ترکیه مقامها نارضایتی اوج
روزنامه «زمان» است. ایران از سیاستهای کشور
دینی رهبر خامنهای، «علی میکند: خاطرنشان
تا است داده فرمان پاسداران سپاه به ایران
اسد حمایت میکنند مخالفان که از کشورهایی را

کنند.» ترکیه را مجازات جمله از
به مربوط و مقاالت اینگونه گزارشها با درج
لحن ک"»، ک "پ قصدهای درسوء ایران «دخالت
نیز ایران علیه ترکیه مقامهای دوستانه  و مالیم
«اقدام صریحا از ترک مقامات برخی کرده و تغییر

علیهایران»صحبتمیکنند.مقامهایایرانتالش
کشور دو مناسبات در آمده پیش بحران میکنند
نقاط بر سوریه، بحران به رغم آنان کنند. مهار را

میکنند. کشور تاکید دو اشتراک
جمهوری خارجه  امور وزیر صالحی، علیاکبر
تا کرد سفر ترکیه اوج بحران به در ایران، اسالمی
مصاحبه با صالحی در رفعکند. تنش پیشآمده را
پرتیراژترینروزنامه هایترکیه «جمهوریت»،یکیاز
«جنگ را درباره ایران نظر الئیک دارد، مواضع که
که گفت و کرد تشریح کشور» دو مقامات لفظی
رییس بیاندیدگاه رسمی کشور توسط رهبر دینی،
صالحی می گیرد. انجام خارجه امور وزیر و جمهور
ارتش مشترک ستاد رییس اظهارات از همچنین

کرد. تاسف ابراز ایران
رییس فیروزآبادی، سرلشکر  این از پیش
را «مسئول ترکیه ایران مسلح کل نیروهای ستاد
و دانسته سوریه» در خاک شده ریخته خونهای
رسید.» خواهد هم ترکیه «نوبت بود کرده تهدید


