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میگردد باز احمدینژاد
در تا  آمد  نیویورک به احمدینژاد باز هم 
برای که نطقی هم کند؛ آن نطق ملل سازمان
بیشتر چون است صندلی مشتی و خالی سالن
کلمه اولین ایراد و او ورود محض به نمایندگان

میکنند. ترک را سالن
 ۱۴۰ لشکری جمهور رییس همراه هیات
این همه آدم چرا نمیداند کسی نفره است و
جنیفر حتی آمدهاند؟ آمریکا به احمدینژاد با
۱۰۰ هزار نفری  کنسرت های برای شکیرا و لوپز
کشور نمیبرند. با خود را تیمی چنین خود
نفر یک بیلیون با جمعیت نزدیک به هندوستان
سازمان ملل  به خود نماینده همراه فقط۱۰ نفر را

است! فرستاده
۱۰۰ اتاق  احمدینژاد اقامت محل هتل در
است یعنی  شده دالر کرایه ۶۵۰ شبی قیمت به
(به  شب دالر برای یک هزار ۶۵ مبلغی حدود
۸۰۰ تومانی میشود ۱۸۲ میلیون  و دو هزار دالر
بدون سرویسغذا اینتازه تومانبرای یکشب!)
کانالهای از استفاده چارج احتماال پارکینگ و و
هتل این اتاقهای در موجود تلویزیونی آنجوری

میباشد.
نفر   ۱۴۰ روزه چند اقامت با نمیدانم من
آن به کس هیچ که نطقی برای نیویورک در
کاش به کرد. هزینه باید چقدر گوش نمی کند
و  احمدینژاد یعنی نفر سه فقط ۱۴۰ نفر جای
و یک مترجم را میفرستادند شخصی محافظ
چند نفر مسافرت این هزینه در با صرفهجویی و
برای یا و میکردند مساعدت را تبریز در زلزله زده
یا برای و بیچارهایچند دالر ارزمیخریدند مسافر
بر یک مرغبعنوانشام جنوب شهر خانواده ایدر

سفرهشانمیبردند. سر

ارز اسهالی بازار
هفته سیاسی تفسیر جای به

معاونارزی بانکمرکزیاعالم کردکهاز هفته
از برخی شعب در مردم توسط ارز فروش آینده
شد. خواهد آغاز بانک این پوشش زیر بانکهای
خانممینوکیانیکهاحتماالضریبهوشیبه
روسریداردگفت: دوسهسانتیمتر پارچه اندازه
بهچه قیمتیخواهند را ارز پرسیدهاندکه بانکها
درصد زیر دو حدود که است این جواب خرید و

نرخ صرافان خواهد بود. و یا قیمت بازار سیاه
دالر بود: پرسیده خبرنگاری که جواب در وی
است و دالر بازار  تومان ۲۰۰ و هزار حدود دولتی
دو برابر  ۴۰۰ تومان یعنی و هزار دو حدود آزاد
جای آن به شما آیا بهتر نبود مرکزی، نرخ بانک
شوید قاچاق ارز سیاه و وارد بازار خودتان هم که
گفت: دالر میکردید، قیمت تثبیت فکری برای
ارزی از مقداری که مایلند مرکزی بانک مقامات

ارزیمملکت ذخیره دستدارند را به مردمدر که
اضافهنمایند.

پرسیده دیگری که جواب خبرنگاری در وی
ارزی که کمبود میگویید چرا شما پس بود:
ارز کمبود دلیل ارز مردم جلب گفت: ندارید،

دولتنیست!
دیگری خبرنگار جواب  در  همچنین، او،
دو با خودشان را دالر باید مردم چرا که پرسید:
دولت بانکهای به آزاد بازار قیمت زیر درصد
بفروشند،گفت: چونمردمبهدولت اعتماددارند

نمیگذارد. کاله را آنها سر میدانند که و
چند جلسه در خبرنگاران کلیه که این از بعد
می خندیدند مرتب ریسه رفتند و خنده از دقیقه

یافت. خاتمه دولت ارزی مطبوعاتی جلسه
میگوید: دارند که آمریکایی ها ضربالمثلی
و   If you can not beat them then join them
آمریکا گوی بر مرگ دولت که است شرمآور واقعا
و صرافان با ارزی جنگ که اسالمی جمهوری
به خودش اکنون نبرده را زیرزمینی قاچاقچیان

است. شده ملحق آنها

ایرانی گوهای و گفت

ایران در اینترنت سرعت
موقع حوصلهات تو پرسید: رفیقش از یارو
عکس و فایل و «دانلود» اینترنت به شدن وصل

نمیرود؟ سر
شدن «لود» موقع نه!  گفت: و خندید طرف
را گذشت زمان و میکنم همسرم عشقبازی با

حسنمیکنم!
که حالت به خوش گفت: و خندید یارو
این دانلود موقع هم من داری. سریع اینترنت
بچهدار شد خانم این که بعد از و میکنم کار را
کردنم لود تازه بیمارستان متولد شد در بچه و

تماممی شود!
فرزند کمتر،همسر بیشتر

جمهوری برنامه ریزی و  آمار اداره مدیرکل
اسالمیدرجمع خبرنگارانگفت: برخالف توصیه

هم هنوز موالید تولید افزایش درباره معظم رهبر
دو از کمتر داشتن به متمایل ایرانی شهروندان
نوزادمی باشندو میانگینتولد نوزادانحدودیک
هنوز هیچ ویگفت: ممیز هفتدرصدمیباشد.
متعهدین تعیین کمکاری برای مجازات قانونی
مضاعف! همت سال در مخصوصا است؛ نشده

ویاضافهکرد:اخیرااتومبیلهاوکامیونهایی
کامال شرعی نظر از (اما خندهآور تابلوی الصاق با
همسر بیشتر» کمتر، «فرزند نوشته قانونی) با
جرم به و شده توقیف و شناسایی شهر سطح در
راهی و جلب عمومی افکار تشویش و براندازی

گردیدهاند. دادسرها
که جای تاسف دارد اضافه کرد: واقعا وی
موالید تولید نوعی که شهادت و ایثار با گروهی
هستند وابسته انقالب ارزشهای به است منفی
چون چیزهای قشنگی با حتی گروههای دیگر و

کردهاند. خارج گردونه از را خود سکس
دادهاند خون ما شهیدان که وقتی گفت: وی
این انقالبحفظ شود چرا عده ایتنبهسکس تا

نمیدهند؟

در زندان! و فائزه مهدی
سابق رییس جمهور هاشمی، فرزند مهدی
سال سه دو از بعد رفسنجانی، هاشمی آیتاهللا

ایران بازگشت. در انگلستان به اقامت
برای و دستگیر بازگشت از بعد بالفاصله او
فائزه گویا گردید. اوین زندان روانه بازجویی
هاشمی،دختررفسنجانی،همدرزندانجمهوری
آنها به اتهام دو هر میخورد. اسالمی آب خنک
احمدینژاد انتخاب  به  اعتراض  و  شلوغکاری

جلبشدهاند.
بازداشت مورد در رفسنجانی از خبرنگاران
جواب او در پرسیدند. فرزندانش زندانی شدن و
فرزندانمنتبعیضی صورت مورد در گفت: نباید
داد انجام را رفتاری همان آنها با باید و بگیرد

می شود. متهمان بقیه با که
این منظورتان آقا، حاج پرسید: خبرنگاری

و بخورند کتک زندان در باید هم آن ها که است
رفسنجانی شود؟ تجاوز آنها به و شوند شکنجه

لبخند زند. فقط و جوابی نداد
گفت:شکنجه خبرنگاریبهخبرنگاراندیگر
به مهدی وکتک ممکناست ولیاحتمال تجاوز
کدامشان  هیچ چون است کم خیلی فائزه و
حال آنها با اوین بچه های و نیستند خوشگل

نخواهندکرد!

سیب انقالب
جهان در بزرگ انقالب تا سه سیب تا حاال
انقالب آنها هیچ کدام است که آورده وجود به

گالبینیستند.
شر از حوا و شد که آدم باعث سیب اول:
از و شوند خالص در بهشت دیکتاتوری خداوند
و مهاجرت کنند آزاد به سرزمین هایجامعه آنجا

بیندازند. راه را بشر نسل
دوم: نیوتونتوانستبهمردمخرفتثابت کند
خاطر آنها به و دارد وجود نیروی جاذبه ای که

نگرفتهاند. زمین قرار روی کره خداوند اراده
اختراع «اپل» را کامپیوتر استیو جابز سوم:
وجود با و درباره آدم و حوا بخوانند مردم که کرد

کند. جاذبه افکارشان به آسمانها صعود قوه

همینجوری نوشتههای سری از

مگس فایده
که کردهاند بچگی ما را وادار زمان از همیشه
داشته باشیم و چون گاو توجه به فوائد حیوانی
اینحیوانرایکیازنعمتهاوشاهکارهایخلقت
میتوان گاو از میدهد، شیر گاو بدانیم. خداوند
گاومیتوانکود حیوانیگرفت، کرد، از چرمتهیه
بهتر کردو گاومیتوانبرای شخم زدن استفاده از

خورد! را گاو گوشت میتوان همه از
عنوان مگس برای را فوائد این چرا راستی
مگس از پوست که چرمی نمیکنند؟ می دانید
قیمت گران ظریف و چقدر تهیه کرد میتوان

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
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مهر) ۱۰) اکتبر ۱ دوشنبه

مهر) ۱۷) اکتبر ۸ دوشنبه

آمریکا» «انتخابات آزاد: بحث

نیبرز رستوران برگزاری: محل

ورشکستگی  دچار آمریکا اقتصاد  چرا
چیست؟ آن حل راه و شد

(John Perkins) پرکینز جان سخنران:

می شود برگزار انگلیسی زبان به سخنرانی این
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 بقیه در صفحه ۳۳   

نیویورک: ملل سازمان مقصد به ایران ایر هواپیما در احمدینژاد
مقصد برسیم! به سالم وطنی هواپیمای این با ما که کن کاری یک بود. شوخی جهانی مدیریت موضوع خدایا، اون

نباید از مگسی که مدفوع خور است است؟ چرا
کودحیوانیغنیشده تهیه کرد؟اگرمگسیشیر
نداشته شیر مگس که نمیشود دلیل نمیدهند
مگس پستانهای که شده پیدا کسی آیا باشد.
از چیزی ببیند تا بفشارد گاو پستانهای مثل را

نه؟ یا درمیآید آنها
گوشت از گاو که گوشت میگوید کسی چه
حساب را پرنده مگس اگر سالمتر است؟ مگس
گوشت مرغ سالمی به مگس گوشت کنیم آیا
اگرگوشتآنراخوبکبابکنیمو نیست؟البته

برنداریم. روی آتش از و خونی نپخته بصورت
حاال چونمگسنمیتواندمزرعهشمارا شخم
را ارزشمند گاو اینقدر که میشود آیا دلیل بزند
با مساوی دیگر از فوائد بدانیم و فائده از پر و
تبعیض این از هم گاوها مطمئنا بگذریم؟ گاو
اوقاتشان مگسها حسابی  بین آنها و نژادی

مگسی است.

سینمایی اخبار
سینمایی سازمان رییس شمقدری، جواد
تحریم مراسم ایران، خواستار اسالمی جمهوری

شد! ۲۰۱۳ اسکار
فیلم هالیوود جوادشمقدریگفت: وقتی که
را مسلمانان» «بیگناهی اسالمی ضد و موهن
کهباعث خشممسلمانانجهانشدهتهیه میکند

باید اسکار را تحریم کرد.
تهیه در هالیوود می گویند ما به گفت: وی
ایران ما در اما نداشته نقشی این فیلم پخش و
نمیکنیم فکر و هستیم مشکوک چیز همه به

باشند. بیگناه یهودیهایهالیوود
ما نگذارند اگر گفت:  خبرنگاران  به وی
در را خود مقدس دفاع  سینمای  فیلمهای
را آنها بدهیم ما هم فیلمهای نشان هالیوود

تحریمخواهیمکرد.
اسکار تحریم بود پرسیده که خبرنگاری به
ما  شد: خواهد بود، جواب داده ۲۰۱۳ چگونه
فیلمهای کرد و نخواهیم پخش اسکار را مراسم
خرید. پخش نخواهیم برای اسکار را کاندیدای
اسکار را مراسم که شما نپرسید هیچ خبرنگاری
فیلم های  از کدام هیچ و نکردهاید پخش ۳۰ سال

اکران  اخیر را هم ۳۰ سال اسکار کاندیداهای
جدیدی تحریم نوع چه درباره نکردهاید عمومی

صحبتمیکنید؟

الهی بارگاه اطالعیه
روی کره کلیه مردم اطالع به وسیله بدین
جهنم در جا کمبود علت به که میرساند زمین
و (هیزم آتش نگهداری و تهیه گزاف هزینههای و
مردگان پذیرفتن از جهنم) دژخیم پرسنل و گاز
اساس بر گناهکارسالآیندهمعذورخواهیمبودو
کشورهایغربی  سیستمoutsourcing متداولدر
به کشورهای را خطاکاران اینگونه زمین  کره
این باشد تا فرستاد خواهیم خاورمیانه منطقه
گناهکاران با کشتهشدندرانفجارها، به هوارفتن
کتک مینها، روی شدن کشته بمبها، اثر در
شکنجه تجاوز و خیابانی، در تظاهرات خوردن
همه از و ویزاها صف در ایستادن زندانها، در
جزای به ملی ایران اینترنت استفاده از مهمتر

گناهان خود برسند.
عرش الهی عمومی دفتر روابط

مژده
روز «صد عنوان جدید من با کتاب زودی به
روز ده هزار احمدینژاد و با خاتمی، هزار روز با
شد؟» چطور میکردم فکر "چی خامنهای: با

خواهدشد. منتشر
را کتاب از همین االن نسخه چاپ نشده این
خریداری سایت اینترنتی «آمازون» از میتوانید

نمایید. هدیه خود عزیزان غیر به و کرده

تاریخی حقایق
خداوند  زد  گاز  یک  Apple از آدم وقتی
ازگلو وقتیکسیاینقدر گفت: خشمگینشدو
به دندانبکشدالیق بیکالسباشدکه کامپیوتررا
را آدم خداوند رو آن از و نیست. بهشت در ماندن
سرعت با تا ایرانفرستاد به و بهشتبیرونکرد از

مجازات شود. و شکنجه اندک اینترنت

بلند پاشنه کفش تق تق
بود رفته تهران به تازه که بچهها از یکی
نیروی خمینی  امام  فرودگاه در  که میگفت 
آب انتظامی به یک خانم مسافر آمده از آن سوی
تق تق صدای خانم که میگفت و بود گیر داده
است! تحریککننده بلندشما کفشهایپاشنه
خانممذکورچندثانیهبهیارونگاهکردوگفت:
از این قرصهایویاگراییکه شما می خورید چندتا
چون بخورد تا بدهم شوهرم به تا بدهید من به
کفش با عور و که من لخت وقتی بدبخت این
از اصال راه میروم خواب دور اتاق بلند پاشنه

جایشبلندنمی شود!
حاال تا  خانم! گفت: و کرد نگاهش یارو 
عنیکآفتابیرا تویاتاقخوابامتحان و چکمه

کردهاید؟

مالنصرالدین حکایت
و روزیمالنصرالدینخطاییمرتکبمیشود
مجازات تا مرتضویمیبرند قاضیسعید نزد را او
رسم همیشه برای به مرتضوی را تعیین کند. او
به ولی می کند مرگ صادر حکم مالنصرالدین
کفشهایشکمیرأفتبهخرج با او جایکشتن
سال دو عرض در بتوانی اگر می گوید و میدهد
بدهی یاد عربی و نوشتن خواندن سواد خرت به

درمیگذرم. تو مجازات از
آزاد وثیقه گذاشتن با و می کند قبول مال
و خبرنگار «صدا چند دادگاه بیرون می شود. در
سیما»وخبرگزاری«فارس»یقهاشرامیچسبند
میتوانی تو چطور آخر ای دلقک، میپرسند: و
و نوشتن خواندن خرت به سال عرض دو در

بدهی؟ یاد
یا در است. می دهد: خدا بزرگ مال جواب
اینحکومتساقط یا و ایندوسالخرممیمیرد

فراموش میکنند! مرا و حکم میشود

عمیق افکار
به میزدی را که خودت بود وقتهایی یک
بودی! تو آنجا نفر اونموقعتنها کوچهعلیچپو

است. کرده فرق خیلی وضع حال

بهکوچهعلی چپ اینروزهاوقتیکهخودترا
ایستاده میزنیمیبینی علیخامنهایهم اونجا
پشت هم جماعت نماز در حاضر جمعیت همه و

میزنند. زل تو به دارند و نشستهاند سرش

اینترنتی! جوکهای
با دستکاری من

کهدردورهدبیرستانباهمبودیمبعد رفیقمرا
زدیم و گپ کمی دیدم. دانشگاه بیرون از سالها
با حال دانشجو که زیاد دو تا دختر همان موقع

نیستند آمدند بیرون.
آمد! اکبیری این باز گفتم:

خواهر منه! داد: این سریع جواب
که را میگم مسنتره یکی نه، اون گفتم:

همراهشه.
جواب داد: اونهممادرمهکهسر پیری هوس

زده. سرش به خوندن درس
بگو! باشرمندگیخندیدموگفتم:شانسمرا
که توی قرعه کشی برایهمین هشت سالآزگاره

نمیشم! برنده آمریکا کارت گرین

***
میدون رفت میشه چطوری می پرسم: یارو از

خراسان؟
بپرسی! و اون این و از باید وایستی میگه:

تو میپرسم، از دارم آیکیو! میخواستم بگم:
اهل طرف بشی که مطمئن فقط باید گفت: که

تقیهنباشد!

***
امام پرسیدم: وصایای کالس سر استاد از
احتماالبدحجابو استادحوریهایبهشتیکه
تکلیفگشتارشادبهشت کم حجابهستند، یا

چیست؟ آن ها با
طرفم پرتاب به دستش بود توی را که گچی

کرد. بیرونم کالس از کرد و

***
با که است این ایران در امنیت عدم تعریف
و بالفاصله بشوی عمومی توالت راست وارد پای
متوجه بشوی که یکآدم اسهالی در قسمت راست
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شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۲۷ صفحه از بقیه
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قبل شماره سودکو حل
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ساخته  طنز آلود فیلمی ـ آقایان اسامی از ۱ـ 
حبیباهللابهمنی.

پهلوان  شکرـ  نشاسته و آب و خوراکی از ۲ـ 
بنیاسراییلی! بهانه ـ

باهم گفتوگوکردنـزیرکیو تیزهوشی  ۳ـ 
پیامبری. ـ

«ناسح  کتاب قرن ۱۳ مولف ایرانی مورخ ۱ـ 
جانوران. بعضی سالح ـ التواریخ»

برایپرواز  رفتارهاـ  وسیلهای و جنبشها ۲ـ 
خروش. و بانگ ـ

خودمانی!  گویش به متمدن قاره ـ وسط ۳ـ 
تاریخ. اقوام از یکی به منسوب ـ

پرونده  طبقهبندی ـ کن سوراخ دستگاه ۴ـ 
غله. انبار ـ

ـ  ستاره ـ ایرانی موسیقی در دستگاهی ۵ ـ
الفبایموسیقی.

کشوری  ـ بزرگ خراسان شهرهای از ـ  ۶
و اروپایی. مسلمان

شهرهای استان  ـ از رود آرام جوی خونـ ۷ـ 
از بازها. اصفهانـ 

کلمه  جمعـ  ضمیر ـ خانم جهاز عروس ۸ـ 
شیپور بلند. تحسین وشگفتیـ 

از  ـ قسمتپایینلباسـ  باستانی از اعیاد ۹ـ 
امتداد دادن. و کشیدن ـ واقعه کربال شهدای

تهران ـ  در قبل سالهای شهرداران ۱۰ ـ از
الزم. و ضروری

میخواند!  گاه بیمحل ـ تعجب حرف ۱۱ ـ
 ۱۸۱۶ سال در سفید رنگ کشف شده فلزی ـ

میالدی.
دلجویی کردن  سه حرف ـ و یک حرف ۱۲ ـ

چلچراغ. ـ
یزد  استان در شهری ـ مذهبی اعیاد از ۱۳ـ 

ایرانی. غذاهای از ـ
القاب  از ـ ـ حمام الغری مسابقه قاضی ـ ۱۴

اروپایی.
اس  فرمانده ـ معین  زمان  و وقت ـ  ۱۵
زندان در که هیتلر ارتش هوایی نیروی و اسها

خودکشیکرد.

نی  ـ ماکیان از ـ مکان و جا پسوند ـ  ۴
مربع. حصیربافیـصدمتر

ـ خیمهمردمصحرانشین  ازاعیادویتنامی  ۵ـ 
عهد و زمان. ـ

القاب  از ـ ناامید ـ موسیقی از آالت ـ ۶
اروپایی.

انگلیسی  نویسنده نجیبـ  اسباصیلو ۷ـ 
تیغ». «لبه رمان

عرب  عزیز ـ سینما در فیلم نمایش واحد ۸ـ 
هم پرندهای. است گلی هم نداـ  حرف ـ

ـ  شاو  برنارد جورج از  نمایشنامهای ـ   ۹
نورانی. و درخشان

تنش  که موی شده!ـ  حیوانی ته «ته» از ۱۰ـ 
پدر. ـ است ریخته

نویسندگان  و شعرا از ـ عاقبت و آخر ۱۱ ـ
شامه نواز. ـ بود معاصر

نوعی  ـ کیلوگرم ـ سه کینه و آلودگی ۱۲ ـ
بیلیارد. گوی ـ قایق

پاک  ـ تسبیح بدرفتارـ  درخت و مفسد ۱۳ـ 
کردن غالت.

گنجشکـ   ـ جهان مسلمین ۱۴ـ  امالقرای
خلفایعباسی. از

پنهانکردنو نفس عماره  خشم خود را ۱۵ـ 
اتومبیل. موتور از قطعات ـ کشیدن بند به را
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است. کرده خراب را خودش توالت

***
سیستممدیریتجهانیاحمدینژادرامی توان

گنجاند: جمله این در
مسواک را خود دندانهای همه که وقتی
و چپ به و را تکان می دهند مسواک و می زنند
و داری نگه ثابت را مسواک باید تو می برند راست

بدهی! تکان راست و چپ به را سرت

***
باالخره فکر میکنم بابام سالها من از بعد
رسید. آبی و نان به و جایی به انقالب بابت از
هم و خانه آورد به و خرید یک مرغ هم دیشب
برق نانسنگکخشخاشی!چشمانمادرم تا دو
انگشتر الماس یک برایش بابا که میزد. انگار

خریده باشد.

***
روزها این قدر بچهها میگوید: بزرگم پدر

بدانید! را
یک با میدارم وگرنه نگه احترامش را خیلی
به لوله شده روزنامه «کیهان» شریعتمداری که
کلهاش میکوبیدمومیپرسیدم:دقیقاکدام روزها

را؟ روزها این میگویی؟ را

***
ده را «یارانه» دمشان گرم که میگوید: پدرم

کردند. اضافه درصد
نمیتوانم و میکنم گریه و تویدلممی خندم
سرعتش  من۹۰ درصد «رایانه» عوضش بپرسم:

است... شده کمتر

***
یکرفیقخواننده وآهنگساز داریمکهآهنگی
برای کرده درست سوخته» را که «نسل نام به
آهنگ گفتم: پرسید. را ما نظر و کرد پخش ما
بیشتر ولی اگر محل سوختگی این نسل را خوبیه

میشوی! توضیح بدهی موفقتر شنونده به

***
ما خانه به زده بازاریاب زنگ فروشنده یک
جنسی محرک قرصهای من به میخواهد و

بفروشد.
مرگسهراب؟ از بعد نوشدارو بهشمیگویم:
کرده اند جنسیتی تفکیک را دانشگاهها که حاال

میخورد؟ درد چه به ویاگرا قرص

ترس از نظرمیرسدسردار ازدستنمیدهند؟به
باور چنیننیستباید اگر و مرگخودکشیکرده
که کرده ظهور جهان در تازهای استعمارگر کنیم
نمیرسند. به گردش جوان پیر و استعمارگران
باز هم پرسش فرض، این قبول البته در صورت
و زبانها که چون است قابل طرح دیگری مهم
تا ماست عهده است به ایران کوتاه درون قلم ها

بپرسیم: سردار از
اینچگونهاستعمارگریاستکهاتباعشبرای
می زنند. استعمارگری دری هر نان به لقمه یک

چه به باشد آب نداشته نان و اتباعش برای که
غیرنظامی و نظامی مداخله از میخورد؟ درد
میکنید؟ دنبال را هدف کدام کشورها دیگر در
هدف. نشد که این را؟ کنی چاق قال فقط
زیر میکنند احساس اتباعش که استعمارگری
ممکن لحظه هر سر میبرند و به تعلیق حکم
به که  بشود صادر حکم اجرای دستور است 
ناشی استعمارگر ندارد. منزلتی اتباعش چشم
ایکاشفقط فاجعهمیآفریند.خودکشیمیکند.

میکشت. را خود
کشتیراکشتیباندیگریبایدکهامیدبستن

نیست. بیش «سیاستیدیگر»وهمی به
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

شرایط تعلیق زندگی در

کینه رهبر تا دولتموکولمی کند بر ریاست خود
نشود تحریک آن رییس و دولت علیه او عوامل و
اینافشاگری البته بهحداقلبرسد. مزاحمت ها و
میهنی از باب احساس وظیفه هم، نه دیرهنگام
نابسامانیهایی از تبرئه خویش برای بلکه دینی یا
یک از روسای هر مسئولیت که در دوره است
افزوده قبلی نابسامانیهای انبوه بر جمهوری

است. شده
معایب آخر دولت نشان میدهد سال سندرم
قابل هیچوجه به اسالمی جمهوری ساختاری
مطمئن میتوانند ایرانیان پس نیست. کتمان
مختلف نحلههای که روزهایی نیست دور باشند
ایجاد تغییرات برای اصالح بلکه برای نه فکری،
جمع هم دور پرعیب ساختار این در اساسی،
سه جمهور همه روسای روز قاعدتا آن در شوند.
دهه گذشته باید پاسخگویاین پرسش باشند که
باقی و رهبر با روابط حسنه خود حفظ برای «چرا
در موجود حقایق بند افشای نیم قدرت در ماندن
که کردهاند موکول زمانی به را اسالمی جمهوری

است؟» نبوده ساخته آنها از کاری دیگر
سی» بی اینترنتی «بی از پایگاه برگرفته

جمهوری... معیـوب ساختار

بر حاکم تفکر نحوه از برخاسته آنکه انعطافپذیر
اینآیینشادباستانی است بانامالیمات سیاسیو
اماجشنمهرگان کند. ایدئولوژیکسازگاریپیدا
دچار سرنوشتی به جمهوری اسالمی دوران در
ابتدای آذرگان در و آبانگان آیین جشن که شد
در شدند. دچار آن به ایران بر اعراب استیالی
مظاهر از آتش که آب و توجه به این با زمان آن
این میشد، شناخته اسالم از قبل ایرانی ادیان
خدایان ستایش عنوان بتپرستی و به جشن دو
از کوتاهمدتبرگزاریآنها واهیمعرفیشدهودر
نزدیکبه۱۴۰۰  رفتارهایرایج اجتماعیدر گردونه
جشن برای اتفاق این گردید. حذف قبل سال
آمدن جمهوری اسالمی کار با روی مهرگان نیز
طاغوت، از نمادی قالب در و داد رخ تمامی به
مناسبات گستره از باری و بیبند و اشرافیگری
مهرگاننه حالیکه زدودهشد. در مرسومجامعه
تنهاچنینبارینداردبلکهآنچنانکهمیدانیمدر

پیدایشسنتمهرگان دوجريان بهظاهرجداگانه
دو میتوان که گمانهايی البته و است بوده موثر
به هم وصلکرد.نخست آن که:مهرگان جريانرا
بر فريدون پيروزی به پاس دانستهاند جشنی را
ماه) مهر دوم: مهرگان (مهرروز از و ضحاک

دارد. تعلق ايزدمهر به که است جشنی
جشن برگزاری پسندیده سنت روی هر به
به و بین ایرانیان در ایران و خارج از در مهرگان
در ساکن ایرانیان جمعیت پر جامعه دو در ویژه
واشنگتن در و ایرانیان ساکن کالیفرنیا جنوب
باشکوهترین نحو به آن اطراف مناطق بزرگ و
ممکنهمهسالهبرگزارمی شود.رویدادیفرخنده
را آن غلوی میتوان حاضر بیهیچ عصر در که
فرهنگکهننیاکانمانقلمدادنموده پاسداریاز
احیایدوبارهچنینسنت باشیمکه داشته باور و
همت به تنها و آینده ایران تنها در پسندیده ای
در هماینک که است ممکن ایرانی تبار فرزندان
ایران از خارج  در مهاجر ایرانیان جامعه  بطن
مناسبات ملی اینجشنودیگر فرصت آشناییبا

میآورند. بدست را ایرانیان

ایران... مهرگان: در جشن

امروز اصطالح در و سکوالر»، «دموکراسی
بکار گيرند. را «سکوالر دموکراسی»،

اساسی تذکاری  مفيد»  «تاکيد  اين  در
آن از مبارزه سياسی در که نمیتوان دارد وجود

چشمپوشیکرد.
کرد: بيان میتوان نيز اينگونه را مطلب
به بدون و تنهایی به نمیتواند دموکراسی،
برابر در ضروریاش، اجزاء گذاشتن نمايش
دينی» «دموکراسی يا اسالمی» «دموکراسی
بگذارد نمايش به را آنها ابطال و کند علم قد
عالوه دموکراسی، گوهر سکوالر بر تاکيد اما، با
دموکراسی ضروری پيوند ارگانيک و به اشاره بر
خلیدن بر کلی به را راه میتوان سکوالریسم، و
ایدئولوژیکـمذهبیبهدرونمفهوم نگاه هرگونه

دموکراسیبست.
يک «نه»ی واقع، در سکوالر دموکراسی،
خواهان دموکراسی جانب از ضروری و بزرگ
جهانبه بنيادگرائیهایايدئولوژيکو، بخصوص،
دنيا و خود اکنون است که خطرناکی اسالميسم

میکشد. آتش به را

۱۰ صفحه از بقیه
دموکراسی... سکوالر چرا

دستگیری که کند ادعا نمیتواند کسی
صورت خامنهای موافقت بدون هاشمی فرزندان
سرداران شتابی که با حال این باشد، با گرفته
قطعه شدن رو منتظر باید دادهاند بروز خود از
آینده  ۹۰ در دقیقه این بازی نزدیک از جدیدی

شد. نزدیک
هاشمی مخالفان طرح باشد چه هر مسلما
هم بر برای رهبری» بیت خودسر «گروههای یا
خامنه ای و هاشمی اندک روابط باقیمانده زدن
دیدار منظمهاشمی تعطیلی کشاندنبرنامه به و
چنین در مینشیند. بار به کم کم خامنهای و
برای میتوان راحتتر را هاشمی هم شرایطی
بیش خامنهای هم و برداشت راه سر از همیشه
قرار سپاه نظامیان اختیار در دربست پیش از

میگیرد.
۱۲۰ میلیارد  با پیش که دو سال را کشوری
یا امسال کنند اداره نتوانستند نفتی درآمد دالر
دالر میلیارد چهل سی با نمیتوانند بعد سال

کنند. اداره
باقی میماند چیزی چه کشور نیست از مهم
حتی میماند. باقی آینده برای امیدی اساسا یا
مهمنیستکه مردم ایراندر کجای اینمعادالت
نهاییشدنپروژه مهم، دارند. مافیاییکثیفقرار

است. ایران شدن پاکستانیزه
را نظامی سرداران و ارتش جهان همه در
فدای کشور نیاز صورت در تا تربیت میکنند
را برعکس، کشور پاکستان، و در ایران شوند،
و سپاه و آینده فدای مطامع میکنند تا آماده

شود. سردارانش
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

یک... احتمال ارزیابی
۱۱ صفحه از بقیه


