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تیر): ۱۱) ۲ جوالی دوشنبه
روایت جنبش زنان ایران
فرانسه) (مقیم سخنران: آذر درخشان

تیر): ۴) جون ۲۵ دوشنبه

و عدالت اجتماعی توسعه
رفیعی فرامرز جدیدسخنران: محل در

ویینا در
جدید محل در

ویینا در

فلسطین تجزیه
عراق منتظر تجزیه کوریچشم آنهاییکه به
از حمله قبل آن حتی گفتند نقشه می بودند و
قضیه۱۸۰  بود، عراق طرحو بررسی شده به آمریکا
با فلسطین تجزیه پروژه اکنون و چرخیده درجه
در نشده هم حسابی و درست کشور هنوز آنکه
صورت اساس توافقاتی که اجرا میباشد! بر حال
قرار استمشکلبیخانمانیو چادرنشینی گرفته
عاقبت آنها و شده حل فلسطین باالخره مردم
دعوای و جنگ کمک با برسند. پایدار صلحی به
«حماس»و«فتح» قرار است نیمی ازفلسطینیها

غزه در دیگر آنها نیمه و اردن غربی رود کرانه در
بمانند. قسمت غربی جدا از یکدیگر مستقر و
عنواناحتمالی«فلس»وکشور شرقی کشوری با
بر غزه بود. ادارهقسمت نوار نام«طین» خواهد به
«فتح» غربیرا گروه کرانه و عهده«حماس» بوده
است قرار را عرفات یاسر مقبره کرد. خواهد اداره
گروه دو این بین ناحیهای در کشور دو این مرز در
برای غربی در یک و شرقی در یک و دهند قرار
قرار هم داشته باشد. محمود عباس مراجعین
منطقه دو بین واشنگتن و تهران نظر زیر است
فلسطین دو بین نگذارد و بوده مسافرت حال در

گیرد. صورت دعوایی جدید

عمده فرق
محافظهکاران بین فرق هنوز که ایرانیانی به
را مذهبی کمتر اصالحطلبان و مذهبی خیلی
با را زیر خبر که دو توصیه می کنم نفهمیدهاند

نمایند: دقتمطالعه
خوشگل  زن چهار با ایتالیا در خاتمی ۱ ـ
و داد دست دوربین صدها جلوی بیحجاب و
جراید در رفت که این از بعد سال دو خبرش

شد! درج ایران
خردهای  خانم ۷۰ و دست احمدی نژاد ۲ ـ
روز بعد آن خبر و بوسید دستکش روی از ساله را

ترکید! بمب نشریات دولتی ایران مثل تمام در

دولت و مردم بین مسابقه
بین مسابقه تهران خبرنگار ما از تاخیر کمی با
که در ایران را ملت تیم و تیم دولتی احمدی نژاد
کرده گزارش شده بود، تهران برگزار خیابانهای
دشمنانه، ببخشید دوستانه، مسابقه این است.
و قرار است کم کنی» رو «جام سری اولین مسابقه
ماندن زنده برگشت آن در صورت مسابقه است
حوالی در زمین دولت (زمینی در تیم ملت اعضاء

پذیرد. انجام جمکران) چاه
ایرانی ملت چند زن تیم بار در اولین  برای

دولت تیم هستند. پا به توپ مردانشان کنار در
از میان را خود تیم کاپیتان روش به همین هم
بانوان حقوق کرده تا متهم به نقض انتخاب زنان

نشود.
با زمین از ورود به تیم دولت قبل کاپیتان
به داشت. کوچکی برخورد  ورزشگاه  مسئولین
کوچکش سبیل و صورت زمختی علت به او
از یکی دولت فکر میکردند و بودند شده مشکوک
بعدا زمین فرستاده است. حجاب به را با برادران
پزشکمخصوصاستادیوممعلومشدکه معاینه با
بودنش مرد شایعه و زن است واقعا فاطمهاره این

حقیقتندارد.
خوشتیپ رشید و بسیار را جوانان ملت تیم
و بوده مسنتر کمی دولت تیم میدهد. تشکیل
مانند نتراشیده و نخراشیده قیافه هایی آنها اکثر

نمایندگانمجلساسالمیدارند.
مسابقه آغاز وزیر کشور، سوت محمدی، اکبر
شوت مردم اول توپ لحظه در همان میکشد. را
مهر جای میخورد و او پیشانی محکم به و شده
وزیر شاهرودی، میکند. کبودتر و بزرگتر را او نماز
به است شمالی ضلع نگهدار خط که دادگستری،
میان تماشاچیان در که از همراهانش نفر چند
سر فردا را طرف یعنی که میکند اشاره ای هستند
استادیوم وارد رهبر بین همین در کنید. نیست به
اتاقکشیشه ای ضدگلولهجایمیگیرد. ودر شده
تیمملت میفرستند. آمریکا همهصلواتومرگبر
پاس پارسی مهناز به زمین راست طرف به را توپ
نصفه تا را روسریاش که حالی در مهناز میدهد.
ازالیپاینیروی انتظامیردمی کند باالزدهتوپرا
تیمملت پاس فورواردهای از یکی کامبیز به آن را و
میدهد. کامبیزباشلوار جینسوراخسوراخ باشوت
آرم با کفش های از استفاده خاطر به که محکمی
میفرستد. دروازه جلوی را توپ آمریکاست، پرچم
توپرویکلهمصطفیآزاد،بازیکنخوبتیمملت،
بتواند توپ کلهاش با او اینکه از قبل فرود میآید.
روی فلفل اسپری با دولت تیم دفاع کند، مهار را
بلبلی سوت صدای میدزدد. او از را توپ او صورت
رهبر شیشهای اتاقک زیر که احمدی نژاد تشویق و
کمی میشود. تماشاچیان نشسته، بلند میان در

جلو به را توپ دولت، هافبک بیکله، اصغر بعد
میفرستد.ازسمتچپبازیکنزنتیمملت،خانم
با مسابقات میباشد زن مسنترین بختیارنژاد، که
بالفاصله و درآورده را ماتیکش سریع حمله یک
مقابل در بازیکن دولتی قرمز میکند. را لبهایش
دست میدهد. از را کنترل توپ حمله برق آسا این
زمین وسط به از جناح راست ملت تیم را توپ
خوشاستیل اصغر به اینکه از قبل اما میفرستد.
او پای به ساق چماق با دولت مهاجم تیم برسد،
پرچمدار میکند. زمین بر نقش را او و میکوبد
و میگویند است مراکش اهل جنوبی که ضلع
کار بشر حقوق برای سازمان وقت نیمه طور به
میبرد. باال عنوان خطا را به میکند، پرچمش
ناگهانازمیانتماشاچیانمردیکهدستمالگردن
به تیرکمانشسنگ گندهایرا فلسطینیپوشیده با
زمین بر نقش را او و می کند پرتاب پرچمدار طرف
برانکارد از زمینبیرون با را او بعد از اینکه میکند.
میبرندازسویشورایتشخیصمصلحتمسابقه،
«تهران» دانشگاه اسالمی انجمن رهبران از یکی
عینک ذرهبینی قطور و با الغری و زردنبو جوان که
پیراهنییقه بازوچروکاست، و ریشنیمهتراشیده

برمیدارد. را و پرچم میشود زمین وارد
دروازهبان تیم انتظامی تهران که رییس نیروی
زمین وسط آن را به و توپ را می قاپد است دولت
وسط مدافع آزادی، سپهر را توپ میکند. شوت
طالیی رنگ به مش زده بلند موهای که ملت تیم
صاحب کرده، آویزان گوشواره گوشش به و دارد
فورواردهای نفر از ناگهان ازسمت چپ دو میشود.
بوکس پنجه با را او گالویز شده و او با دولت تیم
پژمان آقای بین همین در میزنند. کتک حسابی
زده کراوات ورزشیاش یونیفورم روی که متجدد
کتک از را تا او میآید بازیکن تیمش کمک به
اکبر دهد. نجات دولت راست دفاع توسط زدن
طرف به به دست داور مسابقه، قیچی محمدی،
قیچی را او کراوات عجله با و میرود متجدد آقای
را تیم دولت، توپ فوروارد میکند. سکینه خانم،
چادرش دندانهایش با که همانطوری و برداشته
قناس هیکل نامحرم تماشاگران تا داشته نگاه را
باد برق و نبینند با سرعت صورت آبلهروی او را و

را و توپ رسانده ملت دروازه جلوی را به خودش
که ملت تیم دروازهبان رستمزاد، منیژه پای از الی
پاهایش ساق و دارد تن به کوتاهی و تنگ مانتوی
به را اول و گل میکند رد خالکوبی است، از پر

میرساند. ثمر
جنگی با آرایش دوم مسابقه، دولت نیمه در
سپرهای با آنها میشود.  مسابقه  وارد جدید
ماشینهای پاترولبه بر سوار شیشهایضد گلوله،
با را آنها همه بازیکنانتیم ملتمیافتند و دنبال
اتومبیل را که آنهایی میگیرند و خود زیر اتومبیل
بردهاند، در به سالم جان و کرده «دریبل» را پلیس
می کنند. نتیجه خارج زمین از و دستگیر نموده
به نفع تیمدولت از سوی داوران سه بر صفر مسابقه
از وثیقه گذاشتن از بعد است قرار میشود. اعالم
مسابقه زندان، از آزادی و ملت تیم بازیکنان سوی
در آینده نزدیک انجام گیرد. مسئولین برگشت
تماشاگران به مسابقه این خاتمه در استادیوم
این از که ویدیویی فیلم هرگونه که دادند هشدار
تلفن همراه با که تصاویری یا و مسابقه گرفتهاند
خارج از به نباید و غیرقانونی است خود گرفتهاند

شود. برده استادیوم
ارسال از علت می گوید به همین ما خبرنگار
برایما اینمسابقهخونآلودوهیجانانگیز تصاویر
مانع کرده و مبادا او را ستاره دار تا خودداری نموده

تحصیالت او در دانشگاه شوند! ادامه

عمیق افکار
سرازیر ایران به دنیا کمونیست رهبران سیل
و سیاسی سیستم که شکستخوردگانی است.
لحظات آخرین در شده ورشکسته آن اقتصادی
یافتهاند. خود حیات به  تازهای امید سقوط
خود اقتصادی و سیاسی دیدارهای ضمن آنها
میکنند احساس اسالمی جمهوری مسئوالن با
امپریالیسم و با  و قدیمیشان مزمن در جنگ
گشوده تازهای ثروتمند غرب جبهه ابرقدرتهای

است. شده
در رکاب که هستند کوچکی آنها سربازهای
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

برد؟ نخواهد کارهای ما بویی از اتمی آژانس بزنیم را عینکها این که ما اگر مطمئنید شما ـ

بیست قرن اسالمی دون کیشوت احمدینژاد،
نامریی دشمنهای با جنگهایی به یکم، و

میشتابند.
ناعالج مرضی که هستند مریضهایی آنها
چونسرطانمغز و استخواندارند و تصورمیکنند
عناب شریعتی، جوشانده خمینی، زبان گاو گل
بستن های دخیل  و دعا و بهشتی پستان سه و

داد! نجات خواهد را از مرگ احمدینژاد آنها

عمیقتر افکار
فلسطینی امروز برای یک بنبست سیاسی
از آن باشد؟ متنفر کسی چه از که این است
از آن «حماسی» یا اسراییلی که پدرشرا کشت و

را؟ برادرش که

اورگانیک زندگی
سوسول رفقای این از تا چند که است مدتی
مصرف چیزهای کار توی افتادهاند ترسوی من و
و سبزی و میوه  و  خواربار یعنی  اورگانیک، 
و هورمون کردن اضافه بدون طبیعی گوشت
اضافات و باکتری ضد مواد و شیمیایی کود
من یواش یواش ترساندهاند. مرا خیلی دیگر.
آنها مثل زندگیام را که این افتادهام فکر به هم

اورگانیککنم.
اورگانیک کنم، است قرار که را اولین چیزی
و ضد آفت سمهای این میگویند سیگارم است.
موادشیمیاییدیگریکهکارخانههایسیگارسازی
سالمتی برای تنباکو میزنند، واقعا برگ های به
کشنده هم موارد حتی در بعضی و ضرر دارد

هستند.

الس و «اخراجیها»
قرمز خط با زدن

فیلمپرفروش بودمیخواستم نقدیبر مدتها
بنویسم. «اخراجیها» یعنی ده نمکی مسعود
دیدن «سیدی» ارسالی از ایدهاش همدرست بعد

به شده بود کپی باد و برق مثل که از ایران رفقا
امام قانونکپیرایتیکه بهقولبچه ها کلهامافتاد.
خواند چیزیابلهانهوساختهغربیها خمینیآنرا
بهخیابانانداخت، پنجره از اوایلانقالبآنرا در و
و موسیقی و فیلم استعداد کپی شکوفایی باعث
از عنوان یکی به و گشت ایرانیان در میان کتاب
گرفت. قرار اسالمی مورد استفاده انقالب ثمرات
اینکهکارگردانی ایرانقبلاز در میگوینداینروزها
«سی کند، تمام را فیلمش سناریوی هالیوود در
امام میدان سر ایران در روز همان را فیلمش دی»

حسینمیفروشند!
کله ام در بنویسم قرار بود که نقدی برای حتی
بودم: کرده جور هم تایمز»ی «نیویورک تیترهای
یک دهنمکی اسالم، دنیای استون آلیور ده نمکی

و... بی مزگی دنیا یک ولی نمک دهکده
بعدبه خودمگفتمکهمنبخشسینمایی ندارم
کنم. منتقدینحرفه ایواگذار به را فیلم نقد باید و
کثیف را خودم خون که نداشتم دوست آن از غیر
که یک ارزن را کسی فیلم یقه نقد و از طریق کنم
روشنفکریدر وجودشنیستبگیرمو دنیایسیاه
کنم. ارزیابی محرومیتهایش را عقده ها و و افکار
شب در یک چون با من بود خدا فکر می کنم
گیالس مشروب که همانطور دوستی، مهمانی
می چرخیدم، خودم برای و بود دستم در رقیقی
خانم دو مکالمه خانهاش، پشت زیبای حیاط در
روشنفکرانه جنجال های از دور به و عامی بسیار
توجهم راجلب کرد.گفتوگویآنها درباره همین
تصمیم فیلم«اخراجیها»یمسعوددهنمکیبود.
را فیلم این بر نقد نوشتن کرم اینکه برای گرفتم
خانم دو این دور کنم، مکالمه خودم از یکجوری
جای به شنیدم، را که یواشکی آمریکا مقیم ایرانی
آنچه که عکس بر بیاورم. کاغد روی نقد حرفهای
بریدهوسانسور وکوتاه ایران میگذردوهمهچیز در
بانویایرانیچیزهایینه ایندو مکالمه به میشود

کردهام: اضافه غلوآمیز چندان
دیدهای؟ را «اخراجیها» فیلم ـ

ایرانفرستاد.درستبعد ـآره،شوهرخواهرماز
دیدی؟ هم تو بود. سینماها پرده روی اینکه از

ولیراجعبهشخوندم.میگن نهمنندیدم. ـ
خندهداره. «مارمولک» و «مکس» فیلم مثل

خیلی بامزه تره. بابا. «مکس» نه ـ
نه؟ مگه جنگه، به راجه ـ

یک ندیدم. درست و حسابی جنگ که من ـ
هوس داغون و درب و معتاد و سری آدمهای الت
و خمپاره تیر سه تا بروند جبهه. دو میکنند که

می کنند. در هم
شده؟ هوسی هم رفتن جبهه مگه ـ

بودند. برای نه. دوتاشونعاشق دو تا زنشده ـ
«شو آف»کردننامنویسی میکنند.منداستان را
متوجهنشدمچونتلفنممرتبزنگمی زدو دقیقا
این فیلم اول کنم. ولی را دنبال داستان نتونستم
مثلآدمهایفیلم«قیصر»حرف که لوتها التو
میزدند،میخواستندثبتنامکنندکهبروندجبهه.

یادت هست؟ را فیلم «قیصر»
توش بود؟ فردین هست. یادم یک چیزهایی ـ
بود. آره وثوقی بهروز خنگی! چقدر تو نه بابا. ـ
قیافههمهاین هامثلسربازهایایرانیفیلم«۳۰۰» 

دیدی؟ را «۳۰۰» فیلم بود.
نیست. رفتن سینما اهل زیاد من شوهر نه. ـ

داریم. به زور هم کیبل
نبود جبهه معلوم هم ریشو. زشت و آره همه ـ
نمیآید. از عراق اسمی اصال کدوم جنگه. مال
بودند. حال جنگ در کشوری با چه نمیدونم
داشت. ایتالیایی  تم خرده  یک فیلم موسیقی 
و رضاشاه زمان جنگهای منظورشان نمیدانم
فیلم سرگروهبان با عراق! جنگ یا بود احمدشاه
و تر  خرده یک ولی بود  احمدینژاد  هم شکل
بگه برات جونم حال هر به خوشتیپتر. و تمیزتر
گرفته نامنویسی صحنه از بود. تاریک خیلی فیلم

صحنههایپشتجبهه. تا
خندهداره؟ و کمدی فیلم میگن چرا پس ـ

میپرسن یارو از مزهپرانی داره. مثال سه تا دو ـ
بخونی بیشتر هرچی می گه اون و رکعته چند نماز

تو. حساب پای میگذاره خدا و بهتره
چه لوس! ـ

قیمه و چلوکباب جبهه  توی  اینکه یا ـ
میدهند.

فیلمهای صمده. مال که این هم ـ
خیلی هم خامنه ای آقای یزدی دستمال سر ـ

جوکمیگویند.
فلسطینیاست. دستمالشیزدینیست، ـ

منزیاد سیاسی ـهمون دیگه.چهمیدونم...
نیستم.

داره. جنگی خیلی فیلمش صحنه های پس ـ

فیلم مثل بیشتر اینجا. فیلمهای مثل نه ـ
میآد؟ یادت بچهها را رنجر» سریال «پاور بچهها.

بچهها  با که زمانی از ۱۵ سالی یک آره، ـ
را فیلمها جور و این خانه بمانم توی بودم مجبور

ببینمگذشته.
دیدهای؟ را رایان» «سرجوخه فیلم ـ

کدومه؟ این ـ
ساخته. لی اسپایک ـ
همان یارو سیاهه؟ ـ

«اسپیلبرگ» ببخشید  کردم. اشتباه  نه ـ
بزرگی جنگی  صحنههای  چه بود.  منظورم 

داشت.
ندارم. دوست جنگی فیلم من ـ

را رایان» «سرجوخه فیلم این زورکی منم ـ
یک جوری را باید شوهرم و بود پدر شده روز دیدم.
خوبی خیلی انفجار صحنههای میکردم. راضی
میگن که این  با «اخراجیها» این  داشت.
تفنگ و توپ ولی جوره «حزباهللا» کارگردانش با
درکردنشانمثل ترقه درکردن بود. تازهخودشهم

است. جنگ دیده و بوده جبهه توی میگن
جمهوری اسالمی خود هم احتماال را پولش ـ
براشون صحنه هالیوود میدادند به پول داده. باید

جنگی درست کنه.

خود میگن که  «مارمولک» مثل  آره. ـ
رفسنجانیپولگذاشته.

می برند؟ را جنگ آخرش خوب ـ
آدمها این اصال تیپ جنگ؟ بابا. کدوم نه ـ
باختیم. عراق به را جنگ چرا ما که میداد نشان
و همدیگر می خواندند دعا و حرف میزدند همش
نبود. کار در فرماندهای اصال میکردند. مسخره را
بعدهمکارگردانهمهاشایرانیهایخارجازکشور

جبهه. نرفتهاند یارو مثل که می کوبید را
میرسه؟ دختره به یارو آخرش خب، ـ

الکی. هم خیلی میشه. کشته اونم نه، ـ
میشه. تموم هندی فیلمهای مثل درست

نکردی فکر گفتی. من به هم را آخرش که تو ـ
ببینم؟ را فیلم این بخوام من شاید

که نیمساعتاخبار را اگر تلفنکن. وقتت را ـ
ساعت نیم بعد و ببینی است جنگ خبر همهاش
فیلم  که۲۰ تا انگار همشوهایکمدی تلویزیون را،

دیدهای... را «اخراجیها»
مانده آن یخهای فقط که را مشروبم لیوان ته
میزبان به خانه پشت حیاط از و کشیدم بود سر
بود مردان بین آنجا بحث رفتم. آشپزخانه طرف
عنوان به بعدا را گوها گفت و این جالبتر. بسیار و

نوشت... خواهم برایتان «نقاب» فیلم نقد
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