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گزارش ویژه

برمیگردد احمدینژاد
در اجالس شرکت محمود احمدینژاد بعد از
(به نطق آتشین یک ایراد و ملل امسال سازمان
یک نطق و کشور) دولتی داخل گفته رسانههای
گفته (به اتهام و پر از دشنام و احمقانه و بچهگانه

بازگشت. کشورش به دنیا) رسانههای بقیه
تعویض ثابت و دائم و غیرقابل جمعیت اگر
فرودگاه در او استقبال به دولتی ساندیسخور
تهراننرفتهبودندبیشتر مردمایراننمیفهمیدند
از که دارد میکردند فکر و رفته به نیویورک او که

برمیگردد. ابرقو خود به شهرستانی مسافرت

کشورهای همه خود نطق در احمدینژاد
دهانشدرمی آمد هرچه از توپبست و به غربیرا
به را کشورش مشکالت تمام او گفت. به آن ها
امپریالیستهایکثیفیچونآمریکا وجود خاطر
این گفت: اگر و دانست و... فرانسه انگلیس و و
در االن دالر نبودند ابرقدرتها کشورهایبزرگو

تومان! نه سه هزار بود روی ده تومان ما کشور
دفاع سوریه مردم حقوق از ما گفت: وی
زیر  که نفری هزار  ۲۰ آن از نه اما میکنیم
حقشان چون شدهاند کشته دولتی بمبارانهای

که بمیرند. بوده
را هولوکاست هنوز من کرد: اضافه وی
بوده کار داخلی یازده سپتامبر ندارم. واقعه قبول
باید و است نکشته آمریکا را بنالدن اسامه و
به دست این ابهامات حقیقتیاب درباره گروهی

تحقیقبزنند.
را متهممیکنند احمدینژاددر پایان گفت: ما
اسراییلرا ازنقشه کهداریم بمباتمیمیسازیمتا
را خود اتمی فعالیتهای ما کنیم. حذف جهان
و اصال و ابدا کردهایم و آرامش برپا و صلح روی

نداریم. را بمبهایی چنین ساخت قصد شرعا
اگر گفت: مدعوین از خداحافظی ضمن او
و با کهن کشور ایران، یعنی این کشور کسی به
که اتمی بمبهای از یکی با کند حمله تمدن،
قصدساختن آنهارانداریمآنچنانحمله میکنیم

باشند. نداشته حمله به ما را هوس دیگر که

خوانندگان به هشدار
ممکناستبرای مطالباینشماره برخیاز
نامناسب و سنگین و ثقیل خوانندگان از برخی
ناراحتی قلبی که خوانندگانی باشد؛ مخصوصا
تبدیل از بعد را حقوقبازنشستگیخود یا و دارند
یا و مینمایند، کشور دریافت از خارج در به دالر
بخرندوشاید آزاد را در بازار بایددالر مسافرانیکه
اسالمی انقالب به امروز به تا که خوانندگانی هم

بودند. وفادار مانده ایران

دالری! نیم میلیـون قتلهای
نوشت خود اخیر شماره در «تایمز» روزنامه
ده به نزدیک مبلغی اسالمی جمهوری که گویا
کمک االسد بشار و سوریه دولت به دالر میلیارد
اعتراضات و  با شورشها تا است کرده  مالی
نفر  ۲۰ هزار باالی کنون تا کنند. مقابله مردم
دادهاند. دست را از جان خود سوریه مردم از
ایران جمهوری اسالمی ساده ریاضی حساب به
زن و اعم از مرد سوری کشتن هر شهروند برای
دالر خرج کرده است! میلیون نیم حدود بچه و
به که ندارد ارز بانک مرکزی چرا میفهمید حاال

مسافر بیچاره بدهد!

چه؟ برای کامل آمادگی
میگوید: که شش ماه است تهران دادستان
بازار اخالل گران با  برخورد برای  قضاییه «قوه
و هزار آمریکا از دارد» اما دالر کامل آمادگی ارز
به  اکنون و و ۲۰۰ تومان هزار دو به ۲۰۰ تومان
امیدواریم  است. رسیده ۵۰۰ تومان سه هزار و
غیره مسلح و سپاه و نیروهای که فرمانده وقتی
آمریکا حمله «آمادگی کامل برای دفع میگوید:
دالری نتیجه داریم» هم به همان اسراییل و

دادستاننیانجامد.
شما اموات کند و خیر به ما را عاقبت خدا

بیامرزد! را

اصناف اتاق اطالعیه
کننده مصرف از حمایت دفتر

اطالع تا که میرساند آگاهی به وسیله بدین
شده بوقلمون تثبیت و مرغ قیمت گوشت ثانوی
مصرف از حقوق جهت حمایت این دفتر سوی از
و متخلفین میشود. اعالم زیر شرح به کننده
حداکثر به قانون طبق محتکران و گرانفروشان

رسید. مجازاتخواهند

آزادی. یک بهار درسته محلی: مرغ ـ
بهار نیم  منجمد: وارداتی درسته مرغ  ـ

آزادی.
بهار آزادی. ربع استخوان: با سینه مرغ ـ

بهار نیم استخوان: بدون مرغ سینه ـ
آزادی.

طرح قدیم. آزادی ربع لنگ مرغ: ـ
سابق. پهلوی یک درسته: بوقلمون ـ

پهلوی سابق. نیم کبابی: ران بوقلمون ـ

اطالعیه
اذیت بدینوسیلهضمنمحکومکردنواقعه
سخنگوی مهمانپرست رامین زدن کتک و آزار و
در که ایران اسالمی جمهوری خارجه وزارت امور
اجالس ساالنه سازمان برگزاری هنگام نیویورک
فیلم و ویدیو که این از بود گرفته صورت ملل
سرعت با و بار چندین را ایشان خوردن کتک
تماشا رفقا و دوستان با اسلوموشن همان یا کم
تمام از کشیدهایم هورا و زده بلبلی سوت و کرده
براندازی طرفدار اپوزیسیون و سیاسی فعاالن

بدون خشونتوهمچنینطرفدارانجنبش سبز
حوادث اینگونه و امیدواریم  میطلبیم پوزش
دسترس در آن حداقل فیلم و یا نشود تکرار دیگر

نگیرد! قرار مردم
از و هستیم خشونت عدم طرفدار کماکان ما
مهمانپرستی» «مورد مهمانپرست آقای که این
آنها از و نگرفته قرار کشور از خارج هموطنان
خود را تالم و مراتب تاسف است کتک خورده

میداریم. اعالم
مقیم خارج ایرانیان جمعی از

حقهبازی و «کیـهان»
ژورنالیستی!

سخنان که نوشت تهران «کیهان» روزنامه
آخرین در اسراییل وزیر نخست نتانیاهو بنیامین
در عقبنشینی مفتضحانه سازمان ملل اجالس
سخنان چاپ از روزنامه این بود! ایران مقابل
نتوانند خوانندگان  تا کرد خودداری نتانیاهو 
حرفهای کجای که بگیرند تصمیم خودشان
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 بقیه در صفحه ۳۳   

رساندم؟ تومان ۵۰۰ و هزار باالی سه به دالر را می کنید عشق نیویورک: فرودگاه در احمدی نژاد

شوخی عکسی

طریق زنده از ما» را بصورت تلویزیون «ایران
www.iranematv.com اینترنتی سایت
 160 کانال یا www.Glwiz.com و یا
در سراسر جهان تماشا کنید GL BOX در

و تکرار  آمریکا شرق وقت نیم به ۱۲ و ساعت از زنده: (پخش
است) روی همین سایتها قابل دیدن ساعت ۲۴ تا برنامهها

Tel: (202) 241 - 7141 
info@iranematv.com

روزهای برنامههای دیدن برای
میتوانید تلویزیون این  گذشته
سایت در آن بایگانی صفحه  به

فرمائید: مراجعه زیر
www.iranematv.com

مجری و مدیر عاصمی، شهره
ما» برنامههای تلویزیون «ایران

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:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

مهر) ۲۴) اکتبر ۱۵ دوشنبه

مهر) ۱۷) اکتبر ۸ دوشنبه

آمریکا» «انتخابات آزاد: بحث

نیبرز رستوران برگزاری: محل

مهاجرت از ناشی مشکالت

تهرانی سمر دکتر سخنران:

سیستم طرفدار ایران رژیم مقایسه در نتانیاهو
و سنگسار و کشتار  با  همراه  وسطایی  قرون
اجتماعی سیاسی آزادی عدم و زنان سرکوب
رژیم صهیونیستی اسراییل طرفدار مذهبی با و
اجتماعی و سیاسی نامحدود آزادی و مدرنیته

است! جایشحرفهایمفتضحانه که

اسکورت بدون زیارت
ممنوع!

چند دولت عربستان سعودی یافتیم که خبر
کهبرایشرکت نیجریهرا زنانزائرکشور از صدنفر
علت به بودند رفته کشور آن به حج مراسم در
فرودگاه در مذکر اسکورت یا و همراه نداشتن
شده گفته است. زندانی کرده و دستگیر جده
کشور  سفیر میباشد. زنان۹۰۸ نفر این تعداد که
نیجریهطینامهایاعتراضآمیزبهدولتعربستان
زائرانمسلمانکشور بدرفتاریدولتمذکور با از
کرده را زنان کلیه آزادی تقاضای و انتقاد خود
نیایش خداوند نامهخودگفته:«چرا است.وی در
وزیارتخانه او بایدباهمراهی کس دیگریباشد؟
خدای آیاحقاینزناننیست که درخلوتخودبا

شوند؟» روبرو خود
اگرشما چنین نوشتهاست: ویدر پایاننامه
کاروان ممنوعیتیرا برایزیارتکعبهداشتید چرا
آیا گرفتید؟ را و پولآنها کردید تایید را حجآنها

داد؟ را پس خواهید آنها پول
نامه این به جوابی  هنوز عربستان  دولت
سفیر با تلفنی تماس در اما نداده اعتراضآمیز
کلی زائرین زن نیجر پول به پس دادن نیجریه
مراسمحج بلیتهای تور و گفتهکه اعتراضکرده

نمیشود. گرفته پس فروش از پس
اگر نیجریه! بخت برگشته زنان این بیچاره
ونزوئال سواحل از یکی به حج زیارت جای به
مایوی و با میرفتند هاوایی و و کوبا مکزیک و
و پدر و شوهر همراهی بدون فرودگاه دو تکه به
و هیچگونه اذیت میرسیدند و پسرشان برادر
از بعد میتوانستند و نمی شد آنها متوجه آزاری
به شب و تفریح پر از شادی یک روز کردن سپری
اتاق به خلوت و تنهایی برگردند و در هتل خود
هم کلی تازه و بنشینند خودشان خدای نیایش

پسر و پدر و شوهر برای و کنند صرفهجویی پول
بخرند. سوغاتی برادرشان و

عمیق افکار
بهار معادل یک ایران در مرغ قیمت یک اگر
به فورا را سکه این اسم است بهتر شود آزادی
ما برای عربها تبدیل کنیم تا اسارت» «خزان

مسخره نکنند. را ما و در نیاورند حرف

تکنولوژی اخبار
«یاهو» و «گوگل» از بعد که شنیدم وقتی
سرویساینترنتیوپست الکترونیکی«جی میل»
بهیکی ایرانفیلترشدهخیلینگرانشدم. همدر
از و ضمن ابراز نگرانی در تهران زنگ زدم رفقا از
اینکهاوممکناستتماساینترنتیوایمیلی اش
فیلتر شدن «جی میل» قطع شود درباره من با

پرسیدم. او از
که ندارم خبر من داد: جواب خنده با
با این اینترنت ما نه. یا «جیمیل» قطع شده
طول سال سه الکپشتی دو سرعت با اسالمی
اگر البته بفهمیم. را شدن فیلتر که میکشد
فیلتر به ما خبر رفقایخارج از کشور زنگنزنند و

را ندهند! شدن

خطرهای امنیتی
شنیدیمکه رییس حوزهامنیتی سپاه پاسداران
جدی خطر ده خامنهای آیتاهللا طی گزارشی به
شرح زیر به را اسالمی جمهوری سقوط برای

است: کرده عنوان
خلق مجاهدین ـ ۱۰

بهاییان ـ ۹
کشور از خارج ماهواره ای تلویزیونهای ـ ۸

موسوی میرحسین ـ ۷
اسراییل ـ ۶
اینترنت ـ ۵

پهلوی رضا ـ ۴
مرغ ـ ۳

مرغ تخم ـ ۲
آمریکا دالر ـ ۱

پاسداران سپاه که آمده  گزارش این در
شود رو در رو هشت خطر راحتی با به میتواند
فرار که چاره ای ندارد باشد کار خطر در ده اگر اما
را اسالمی انقالب داده و پایان ترجیح قرار بر را

کند. اعالم

جهان دولت پرروترین
میتوان را ایران  اسالمی جمهوری دولت
به کره زمین روی دولت بیشرمترین پرروترین و
پاچه ورمالیده اگر چند دولت آورد (البته حساب

بیندازیم) قلم از را دیگر
قیمت دالر  است و ۱۳۹۳ سال کنیم فرض
رییس هم باز تومان رسیده است. هزار هشت به
سیما» و به «صدا را می فرستند مرکزی بانک
خواهیم پایین زودی به را دالر قیمت بگوید: که
بانکمرکزیبسیار بگوید نقدینگیدالر یا آورد! و
برایشان دست «کیهان» روزنامه و عالی است!

که! واقعا میزند!

پریشان خواب
سبزه قیافه اون باالت؛ و الهی قربون اون قد
حالی میکنم حالی به نمکت! وقتی نگاهت با
حسابی توست از صحبت که وقتی میشوم.
نالهوآخواوخمیکنم. جوزدهمیشوموبیاختیار
پایین! بیا باال! اون رفتی چرا عزیزم! خوشگله!
چاکرتیم. هستیم. کفشت خاک که ما پیش بیا
اذیتمیکنیونمیآییپایین. بهخدا فداتیم. چرا
پایینعزیزم.نترس!منکه بیا کاریباهاتندارم.

نشده... دیر تا بیا پایین بخورمت! نمیخوام
دیدن و  احمدینژاد نشده منتشر کابوس 

خواب. در دالر

(۲) عمیق افکار
«اقتصادمالخر وقتیروحاهللاخمینیگفت:
اماممزاحکرده و گفتند که است»همهخندیدند

سه دالر که کسی میگفت: راست او ولی است.
جیکشدرنمی آید و تومانیمیخرد پانصد و هزار

است! خر واقعا

آمریکایی ها فرق
عربها و

کشور دو دادند تا کشته هزار آمریکایی ها پنج
حاال تا االسد بشار بگیرند. را عراق و افغانستان
مملکت خودش  بتواند که کشته را ۲۰ هزار نفر

دارد! نگه را

تسلیت
 ۶۰۰ تساوی و ایران اسالمی شکست انقالب
پول یک واحد با خمینی امام با عکس اسکناس
مثبتهای ایران تسلیت بچه  به تمام افغانی را

عرضمینماییم.
انقالب منفیهای بچه

تاریخی حقایق

هوا و آدم اخراج قضیه
بر و رسید راه از آدم زد گاز را سیب حوا وقتی

خوردی؟ سیب مرا چرا فریاد کشید: او سر
بود نشده نوشته رویش اسمت گفت: حوا

مرتیکهبی تربیت!
بدوناجازه چیزیرا دیگر دفعه اگر آدمگفت:
دیگر سرت تا توی میزنم گرز این بخوری با من

نکنی! غلطها این از
که به هستی کی سگ تو کشید: حوا فریاد
نصف خوردن حق میدهی؟ من هم دستور من

دارم. را سیب این
از گرده من را تو خدا بدبخت! آدم گفت: برو

در آمدی. من بغل از تو آفریده است.
این وقتی که بغل تو میخوابم گفت: حوا

گریه). زیر زد نمیزنی (و را حرفها
ازظهر کهمشغولاستراحتوچرتبعد خدا
پرید خواب از حوا و آدم دعوای صدای و سر از بود
از را آنها دوی هر کامل عصبانیت نهایت در و
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۱۵ صفحه از بقیه

۱۷ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای

۱۴ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۱۷ صفحه از بقیه

قبل شماره سودکو حل

شماره این دکو سو جدول

۲۷ صفحه از بقیه
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نیرنمرهد

جامعهشناس  و فیلسوف ـ درنده شیر ۱ ـ
«سرمشق گمشده» نویسنده و فرانسوی معاصر

«شناختشناخت» و
مباهات  مایه نباشد بی جا اگر ـ سرنیزه ۲ ـ

زیر گردن. و باال سینه دو استخوان ـ است
شده  کاری ـ محکم پشت شتر برآمدگی ۳ـ 

تاریخ. اقوام از ـ

نروژ و  سوئد، کشورهای چند مجموعه ۱ـ  به
خودرو. انواع بر مارکی ـ میگویند دانمارک

کشور  ـ اقوام تاریخی ـ از است درختی ۲ ـ
نیشکر.

بینالملل ـ  داوری دیوان استقرار ۳ ـ محل
فرشتگان. ـ بیابرو

مستمند ـ  فقیر و ـ پهلوان ترک ـ ۴ ـ مادر
واحدی در زمان.

ترمز  ـ درنده مهیب بانک ـ گرانمایگی ۵ ـ
چهارپا.

و فربه. ـ چاق به پایان رسیده ـ ۶
خیمه  انواع مرکباتـ  ـ از بهشت شداد ۷ـ 

مردمصحرانشین.
نکوستـ   دانا فقط با مردم شاعر قول ۸ـ  به
علی حضرت سپاهیان گروهی از ـ یقهنشین تیر

زدند. سر باز موال با بیعت از که (ع)
از شهرهای  است! ـ خانه قاضی بسیار ۹ ـ

وطن. مادر ـ خراسان
شکل  قوسی استخوانهای از یک هر ۱۰ ـ

انار. درخت ـ سینه قفسه
بورسداد وستدمیشود  در بازار ـ برهنه ۱۱ـ 

ناشایسته. ـ
عدد  ـ استانی مراکز از ـ تلگراف الفبای ۱۲ـ 

کی نوشد. طفل نگرید تا روستاـ 
غیرت  ـ شهامت و نترسی ـ بی شرمی ۱۳ ـ

مروت. و
صحرا ـ  روباه به معروف نازی ۱۴ ـ مارشال

است. یارو همان ـ خاک
جهادیه  بنیانگذار نهضت داشتن ـ باز ۱۵ ـ

فلسطین.

دهانـمحکمکاریشدهـ   ترکمنـ ـ خانه  ۴
کردن. مخلوط و گشودن ـ کشورکارتاژها

شبه  استقالل پدر ـ قوی ظاهر به جنس ـ ۵
روستاها. ـ قاره

پایان نامه  ـ است عددی ـ قریه و ده ـ  ۶
تحصیلی.

مشکل ـ  شهر هزار سفت ـ و ۷ ـ خشک
و رویداد. حادثه

کشید  آتش رم را به امپراتوری که شهر ۸ ـ
نوعی ـ است داشته یاری چشم آنان از شاعر ـ

شنا.
برف  با سرد توام باد ـ شهرهای فارس از ۹ـ 

ندارد. نهایت زمانی که ـ باران و
حیاطـ   به پنجره رو ـ نوعی یاوه ۱۰ـ  سخن

دلبستگی و اعتقاد.
ـ خمره کوچک ـ  ۱۱ ـ مادر حضرت عیسی

کشتیمیزنند. در
دلآزار  ـ و خوب ـ پسندیده کوهی شکار ۱۲ـ 

کهنهـ  گلو.
شمشیر ـ  ـ غالف ایوان و  پیشخانه ـ ۱۳

خالصترین نوعکربن.
اقیانوسها  از فرزند، فرزندزادهـ  فرزند، ۱۴ـ 

بصیر. و آگاه ـ
ـفیلمیازکارگردانمطرحتهمینهمیالنی  ۱۵

باطنی. و صمیمی ـ

بتوانددوسهساعتیدر صلح تا بهشت بیرونکرد
آرامش بخوابد. و و سکوت صفا و

سینمایی اخبار

بیاسکار! اسکار
جمهوری ارشاد وزیر حسینی محمد سید
گفت: تحریم خبرنگاران به نشستی اسالمی در

است! قطعی «اسکار»
ویگفت:مراسم «اسکار»را پخشنمیکردیم
فیلم های «اسکار» هم پخشنخواهیمکرد. باز و
نمایشعمومینخواهیم دادوحتیاخبارجوائز را

کرد! نخواهیم در جایی درج هم را «اسکار»
این تحریم این قسمت بهترین کرد: اضافه او
مجبور نیستم و می شود ساده من که کار است
فیلمهایفیلمسازان بهمردمتوضیحدهمکهچرا
یا و برنده «اسکار» رقابتهای در که ایرانی
ایرانممنوعالنمایشهستند؟! در درخشیده اند
می توانیم حتی فتوا بدهند آقا اگر گفت: وی
تمامبرندههایجوائز«اسکار»رادرلیستمرتدین
و فیاالرض مفسدین و محاربه به و متهمین

دهیم. قرار خارجی جاسوسان

«کیـهان»ی! جوک
روزنامه سردبیر شریعتمداری حسین روز یک
ورودی در آندنیا میرود. و به «کیهان»میمیرد

انسانها اعمال به رسیدگی مسئول صراط پل
و برود کسی به بهشت میکرد که چه تعیین
آقا به حسین نوبت وقتی به جهنم. کسی چه
به باید که گفت او به رسیدگی مسئول رسید

برود. جهنم
و نماز همه از این گفت: بعد شریعتمداری

روزه؟
مسئول گفت: بله!

را صداهایی آن شاید پرسید: شریعتمداری
بودم کرده در خواندن نماز وسط بی اختیار که

حسابکردهاید؟
مسئولگفت:اگرآن ها راحسابمیکردیمکه
برای۳۰  روزنامهای را چاپ فقط ما زار بود! کارت
و فحاشی و تفرقهاندازی و تحریف و دروغ با سال
پرده یک ما حساب خوانندگان که به دادن فریب

حساب کردهایم! تو صداهاست با از آن باالتر

دولتها درسیوسهسالگذشتهقلمداد میشود
فعاالنحقوق زن مقابلدرستیخواستهها در نیز

آوردهاند. فرود تسلیم سر
خط قرمزهای از هنوز سقط جنین بیشک
می شود محسوب در ایران اسالمی جزای حقوق

نمیتوان کوچک و متفاوت نظر اظهار یک با و
مذهب و پیچیده قدرت توی در هزار داشت امید
حقوق اصول از برآمده حقی عنوان به ایران در
چنین در خالل ولی گیرد. قرار بشری مورد تایید
مجادلهایبینسردمداراناجراییوعقیدتینظام
آنچهبیشازپیش بدستمیآید آگاهیعمومیدر
در که موضوع است؛ دستآوردی همین خصوص

چشم داشت. آن به میتوان ایران آینده آزادی

موضوعی... جنین ما!سقط جیب در حقیقت آفتاب

بزند و حدس درایت اثبات محض خودش را هم
بپیچد. خود دور به

وکیل صد با همراه ارشاد وزارت کاش ای
دغدغه واقعا نیستند و دنبال بهانه اگر مجلس
کشیدن نشان  و خط جای به دارند کارتون 
علیه کردن امضا جمع و بستن  و شکستن و
کارتونیستبیپناهفکرهایشانرامیگذاشتندروی
«کلیدر» اندازه هم احتماال یک مجموعهـ  و هم
و حاالت از تمام میکردند؛ ـ منتشر آبادی دولت
ائمه رهبری، رزمندگان، حرکات مشابه احواالت
مورد مقدس جامعه هزار سه و سایر دو جمعه
خطور به ذهن کارتونیستها که ما پرور مقدس
منتشر با عنوان ممنوعیات آن را و نمی کند هم
نهبسندهکردن ذکر مواردوجزییات و با میکردند.
رزمندگان». به «توهین مثل گویی هایی کلی به

الزم است. مثال: مصداق داده نشان تجربه

چیزی نفرات، که آدم قطار یک ترسیم ـ یک
علتمشابهت به جلوییمیبندند بهیکجاینفر

بهحرکتپیشانیبندبستنرزمندگان.
کردهاند کمین جایی که آدمهایی ترسیم ـ دو
در عملیات هنگام رزمندگان یادآوری دلیل به

سنگرهایشان.
غذا دیگ  کنار که آدمهایی ترسیم ـ  سه
حسینی عزاداران به توهین دلیل به ایستادهاند

ماه محرم. در
الی آخر. و

پنج خود و با میشود حجت تمام اینطور
بود خواهد ششکارتونیستروزنامهایباقیمانده
در اگر که بگیرند نتیجه و بخوانند را مجلدات که
آیا نمی کنند روزنامه هایحکومتیکار «کیهان»و
و کنار یا ببوسند بگذارند ممکن است مسیر ادامه
ظاهرا که ملت بریدن گوش داللی و بروند دنبال

نمیکند. جریحهدار هم را کسی احساسات
بوک» نویسنده «فیس صفحه برگرفته از

آن از اما اطالعاتی، بزرگراههای در عبور راههای
مهمترخاک پاشیدن درچشم حقیقت. یعنیهزار
شعبهساختنوشروعکردنبهجعل،هزارشعبده
ساختن. آشکار و نیمه پنهان و انداختن کار به
معوج را جهانیان بلکه تا آوردن کار در ترفند هزار
اندامشان میان آن شاید در دهند نشان زشت و

راستبنمایاند.
ادامه میتواند کجا تا آینهداران جنگ این
این صدای آینهخانهمیآید. از یابد. صدایقهقهه
و باور ندارند. را خود اندام که ناسازی آن هاست
ناگهانبهصدایتیری صدای هقهقگریهمیآید.
خود را گوشهای از ذات آن کس است این صدای
دیگر صدای و تاب نیاورده است. و دیده چشم به
جامهاستکه میشکنندمباداراست گفتهباشد.

راست. بنمود تو نقش چون آینه
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

فیلترینگ... و پارازیت

منافع ملی در جهت حال در عین و دامن نزده
کردهاند. عمل خود

مقاماتمصروترکیهبارعایتقواعدبینالمللی
کشورشانباز برایسرمایهگذاریخارجیدر را راه
مردمعمل نهایتدرجهترفاه در که گذاشتهاند

کرد. خواهد و کرده
و سعودی  عربستان وهابیون برابر، در 
کردن به هزینه اسالمی جمهوری اسالمگرایان
از حقوقابتدایی نامحدودمنابع نفتی مشغولند و
شهروندانخود،ازدسترسیآزادبهاینترنتگرفته

می کنند. جلوگیری بیان، آزادی و تشکل حق تا
بهنظرمیرسدکهعدم دشمنی این حال، با
سود غرب به با عربستان در وهابیون حاکم
کرده است. عمل دو، هر مردم، حکومت و
اتکا با نتوانسته معاصر دوران در کشوری هیچ
بهدشمنیباجهانتوسعهیافتهدرهیچجهتی،
آزادی، دمکراسیو خواه و توسعه عدالتو خواه

پیشرفتکند.
تجربه چهار کشورموردبررسی نشان میدهد
گرایشضدغربیهمراه اسالمگراییبا کههرگاه
شودبرایمردممشکالت شدیدتر وگستردهتری

میآورد. بار به
سی» بی اینترنتی «بی از پایگاه برگرفته

سیاسی... اسالم تجربه چهار

سالتحصیلیواجراینظامآموزشیجدیددرتمام
مدارس كشور و برای حدود۱۳ میلیوندانشآموز 
نظام «اجرای كه رسیدهاند نتیجه این به ایرانی،
این  مصوبهیی در كه این دلیل آموزشی۳ـ۳ـ۶ به

است.» غیرقانونی ندارد؛ وجود زمینه
و آموزش كمیسیون موضعگیری این اما
روزها این كه  است  حالی در  مجلس  پرورش
دانشآموزان مشغولدرسخواندن دركالسهای
و  شدهاند ۵۰ نفرهییهستند كه با تیغه از هم جدا

ندارد. درس كالس شباهتی به هیچ

ازمدارسكشورخبرمیرسدكهدرهرنیمكت
از نفر باید دو بهصورتاستاندارد دانشآموزی كه
شده گنجانده دانشآموز چهار كنند، آناستفاده
آموزشو پرورشهمهكتابخانهها بهدستور  است.
داده كاربری تغییر درسی كالس انباریها به و
استفاده كتابخانه جای به زیرپلهها فضای از و
درس كالسهای نبودن معلمان آماده میشود.
كه هم را جدید پایه های و كتابها آموزش برای
اضافهكنیمهمه بهفضایآموزشیمدارس كشور
توصیفشرایطیاستكه«آیندهسازانمملكت»

هستند. آن در آموزش مشغول روزها این
كه است این اما پرورش و آموزش وزیر توجیه
میلیارد چهار هزار ششم ابتدایی، طرح اجرای

دارد؛ پرورش و برای آموزش صرفهجویی تومان
كارشناسان جایی كه به اعتقاد در صرفهجویی
اتفاقامهمترینعرصهوفرصتبرایسرمایه گذاری

باشد. باید الزاما و است
ششم آموزشی بازنشسته كه دوره معلم یک
بیان با «ایلنا» با گو و گفت  در دیده را ابتدایی
عرض در جدید نظام آموزشی دوره برای كه این
وهنوز همدر تابستان تعلیمداده شده یکماه در
می گوید: دارد، جمعه ادامه و پنجشنبه روزهای
كافی، بسیار نظر دقت بدون طرح «اجرای این
قطعا و است بوده برنامه بدون و شتابزده
دانشآموزان متوجه را جبرانناپذیری صدمات

خواهد كرد.

۲۹ صفحه از بقیه


