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هياهوی بسيار بـرای
هيـچ

آقای افشاگری در ايران هفته اين داغ خبر
بود. همدان دانشجويان جمع در پاليزدار عباس
دراين افشاگریمعلومشدکهنصفثروت مملکت
نصف و بردهاند تاراج به سال سی اين عرض در را
نصفهای آن نداشتهاند و خبر از آن ايران مردم
بودند. دوم نگفته نصفه اين میدانستند به که
از را قالی واقع در افشاگری خود با پاليزار عباس
پایبسياریاز مقاماتبلند پايهدولتیکشيد. زير

قالی روی از مقامات اين میگويند خبرگزاریها
توانستند يکديگر ريش گرفتن با ولی خوردند ليز

تعادل خود را حفظ کنند.
است: گفته خبرنگاران به پاليزدار عباس
اتفاق حسب بر را اقتصادی مفسدان اين ليست
درجيبکاپشنآقایاحمدینژادپيداکردم.وقتی
(هر خشکشويی به را محترم مقام آن کاپشن که
درآورديم را کاغذ میبردم بار) يک زمستان چهار

خراب نشود. خيس و تا
دهها نام و مفسدين محتکرين ليست در
جلوی و میخورد چشم به دولتی بلندپايه مقام
کلمه آن ها اکثر خانوادگی نام يا و کوچک نام

است. آمده «اهللا»
کامال شخص اين ناگهانی افشاگری علت
تسويه وقت میگويند گروهی است. نشده روشن
به بعضیها ديگر میگويند گروه و است حساب
موقعحسابخودشان راپرداخت نکردهاند.بعضی
اعالم جرات احمدینژاد خود چون میگويند
رياست کسب مقام هفته اول که در را ليستی
نشان به همه دور از و آورد جمهوریاز جيبشدر
اين مامور انجام عباس آقا را نداشته است داد
زير آب طرف را سر اگر تا است کار خطرناک کرده

نماند. و سرپرست بی قيم مملکت کردند
اين ليسترا طرفداران احمدینژادمیگویند
کند اما چون خودشپخش قرار بود محمودخان
و نداشتند وقت بودند زمان امام منتظر ايشان
اين هنگام ظهور امام زمان در کردند خود فکر
يک مردم همه به و می کند زيراکس را ليست

نسخهمیدهد.
رفسنجانی هاشمی دارايی ليست اين طبق
یزدی و مصباح است و موتورز بیشتر از جنرال
بودن) برای وقت نيمه از آيتاهللا (غیر مرعشی
کسی و بوده اند  راکفلر و گيت بيل خودشان 
که اين غير از به طبسی واعظ نمی دانسته است.
خراسانرادربستپشتقبالهزنشانداختهنصف
دوبی ويک چهارمکویتراصاحباست وبه کسی
دختر هاشمی رفسنجانیدوچرخه است! نگفته
گلف توپ های پرتاب با و گذاشته کنار را سواری
شليک احتماال (و کانادا سرسبز چمنهای در

مسلمان جوجهکمونيستهای صورت به آنها
را میگذراند. خوشی اوقات دانشگاههای ايران)

عکس العملهایزيادی با افشاگریعباسآقا
داخل ايران روبرو سوی جوامع ايرانی خارج و از
از اعضا اپوزيسيون خارج به شده است. بسياری
را ترک ايران آخوندها هفته آينده که تصور اين
میکنند مشغولفروش خانه وزمينخود درغرب
ايران بازگشت به انتظار در و بیصبرانه شدهاند
کيهان تهرانخبریدرباره اينافشاگری هستند.
شريعتمداری حسين نام اگر گفت و نکرد درج
خواهيم کرد. چاپ را خبر بی درنگ اعالم شود

اين در که اين به توجه با نوریزاده عليرضا
افشاگریبهحمام سوناهایشمال تهراناشارهای
به موکول را آن درباره نظر اظهار است نشده
حسين درخشان کرد. بيشتر و مطالعه بررسی
افشاگری تاريکفکر ولی معروف وبالگ نويسان از
او احمدینژاد خواند. را برنامهحسابشده پاليزار
کهوبالگ«سردبيرخودموفالنجایبقيهشما»
اينترنت روی آمريکايی ضد نوشتههای درج با را
کانادا اسراييلو و آمريکا کار میگذاردگفتهاست:

است! تمام انگليس و استراليا و
دولت که اين (ولو افشاگری اين از بعد
پته استخاره کرده) آن برای سال احمدینژاد سه
خبرنگارانخارجیاين رویآبمیافتد. خيلی ها
نوشتند: و خواندند زرگری جنگ نوعی را خبر
به آيت اهللاها اين  از تا  چند  ديد سر بايد حاال
خواهد قرار دار طناب در محتکر و مفسد عنوان
پارتیبازی های مصطلح توجه به با آنها گرفتو آيا
در به جان سالم اين بحران هم خود از مافيايی

نه؟ خواهند برد يا
عکسالعمل ايرانی غير روزنامهنگاران برخی
افشاگری جزييات و خبر اين درباره شديدی
کوتاهیپرسیدند: مقاله در آنها بیشتر نداشتند.
براینشاندادن زنانرا کشوریاستکه اینچه
کتک میزنند مردان به دادن دست و یا مویشان
را ثروت مملکت نصف آنهايی که میکشند اما و
ومرجعتقلید بهعنوانرهبر هپلیهپوکرده اندرا
پایان در و نمیزنند؟ دست بهشان و دارند قبول

ایران است! این کشور مقاله نوشته اند: و

بگیـر بده، غذا رای
ایناحمدینژادخودمانبهکنار،اینرابرت آقا
شرور آدم عجب کشور زیمبابوه هم رهبر موگابه
دهه چندین که بعد از است. این آقا بدجنسی و
از واقعی رایگیری بدون کشورش بر حکمرانی
بر را خودش دیکتاتوری، زورچپانی یعنی مردم،
که کرد قبول قبل چندی بود نگهداشته کار سر
در نماید و شرکت دموکراتیک یک انتخابات در
گیرد. قرار کشورش اپوزیسیون گروه رهبر مقابل
خود، رقیب از فاحش شکست از بعد او، ولی
تقاضای شمارشآرای و انتخاباترا مردودشمرد
بسیار طریق به آرا شمارش از بعد کرد. را مردم
به ضرر ایشان  آرای۶۰ به ۴۰ که مرموزی و جالب
و  ۵۰ و ۵۰ رسید به بود صندوقها ریخته شده به

بشود. دوباره رایگیری شد قرار
را خودش نمیتواند چون موگابه رابرت آقای
امام احمدینژاد به خودمان رییس جمهور مثل
شکستن برای از رای ایشان و بچسباند زمان
راه جدیدی روی به نماید آرای مساوی استفاده
است این آن و قدرت برگردد به تا است آورده
جهان، ثروتمند کشورهای غذایی کمک های که
میرسند زیمبابوه به روزانه که آمریکا، جمله از
تعلق کسانی به فقط موگابه آقای دستور به
موم و را به مهر خود گرفت که شناسنامه خواهد
خاطر به دهند اجازه و نموده مزین ایشان حزب
بعدازانتخابات جلوگیریازتقلبهای انتخاباتی تا
این بماند. توضیح باقی دولت و ضبط توقیف در
و کارت شناسایی این کشور ارایهشناسنامه در که

ضروری است. دادن برای رای
انتخاباتیمی گویند رابرت مفسران سیاسیو
با رشوه دادنازطریق این حیله خودهم با موگابه
مخالفان هم می خرد و غذایی رای کمکهای
رقیب به نتوانند خلعشناسنامه میکند تا را خود

دهند. انتخاباتی او رای
ایندرسسیاسی رابرتموگابه شایعشدهکه
و تهران به مسافرت از بعد را انتخاباتی حیله و
متحد جهان «دیکتاتوری کنفرانس در شرکت
شوید»آموختهوآنجادریافتهکهموفقیتمالهای

میشود: هوای خالصه تئوری در یک فقط ایران
رایبدهندداشته تو کهممکناست به آنهاییرا
بهطور هستند مخالف که را بقیه رای حق و باش

کن! حذف قانونی

هلند از خبر دو
میگفت  می زد. زنگ هلند از دوستی ۱ ـ
تبصره کشور امتحان سیتیزنی این در جدیدا
که میگفت کرده اند. اضافه را جالبی و کوچک
بیشتر مسلمانانفرار همهخارجیانکه اینروزها
کشورشان دیکتاتور و مذهبی رهبرهای از کرده
هستند ازاینبه بعدغیرازامتحان کتبیباید فیلم
و تطبیق تحمل تماشا کنند تا قبول و کوتاهی را
آزاد هلندمورد و باز سیستمجامعه فکریآنها با
قرار مهاجرت اداره مسئولین بررسی و آزمایش
زناننیمهلختبا اینفیلمکوتاهچندینبار گیرد.
باالتنه برهنه درسواحلهلندونیز مراسم بوسیدن
متقاضیان می دهد. نشان را همجنسگرا دو
باید مهاجرت اداره مقامات عقیده به سیتیزنی
و فرهنگ باشند که شرایط واجد این مجموعا
از نمایند و قبول دربست و کامال را هلند جامعه
دیدن اینفیلمعکسالعملناخوشایندیاز خود
نشانندهند(مثالفریادکشانواستغفراهللاگویان

نکنند!) فرار مصاحبه محل از
هوای کشورتان و اگر آب دوستم گفتم: به
یک شده که برای دیدن این فیلم هم بود بهتر

میگرفتم! از آنجا هم سیتیزنی
و زبل سناتورهای یکی از که میگفت دوستم
شیطانهلندیدرحالتنظیمالیحهایاستکه
خوردن صورت در مسلمان مهاجر جماعت این
گیالس یک نوشیدن و خوک ژامبون ساندویچ
آبجویهلندیمهلتانتظارسیتیزنی ویسکییا
راست دهند! نصف تقلیل را به خود اقوام برای
قانونگذار یک برای ولی نمیدانم را دروغش یا
کسی اگر حداقل  میکند؟ فرقی چه  هلندی
تبعیت آن از و شد مسخره اش قانون مشمول
درست او برای خنده و مزاح سوژه کلی کرد
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رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف

کیترینگ با دلیوری مجانی
هر نفر ۱۲/۵۰ دالر

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر بوفه 
کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، چای، 

قهوه و دسر 
هر نفر ۱۵ دالر

است. شده
طبق  که میگفت هلند از دوستم ـ  ۲
آن سر بر کمی فعال که  که جدیدی قانون 
امامجمعه ها قرار است همه دعواست و جنگ
دولت از مساجد اسالمی هلند پیشنمازهای و
حق وگرنه بگیرند اشتغال» مخصوص «جواز

داشت! نخواهند فتوا صدور و مذهبی فعالیت
گل واقعا هم هلندی ها این گفتم: او به

کاشتهاند!
خودم را جوک سعی کردم که این از بعد 
بابا گفتم: هم نفهمید، و باز کنم تشریح او برای
آمریکا هم در ما دنیا، بقیه گرم! مثل دمشان
که داریم مهندس و دکتر و لولهکش و برق کش
لیسانس و جواز کسب و باید پروانه کارشان برای
از را جمعهها امام باید چرا بگیرند، مخصوص
برقکشبدونجواز اینقانونمستثنیکرد؟ اگر
دکتر بدون به آتش می کشند، را بگیری خانه ات
حسابدار و یک زا می کشد سر بچه ات را جواز
ورشکستگی به را  تو است ممکن  غیررسمی

مالیبکشاند.
ازدوستمپرسیدم:میدانستییکامامجمعه
یک و یا ارایه فتوای اشتباه جواز با یک بدون
جامعه غیرحرفهایمیتواندچهضرریبه خطابه

مسلمانانبزند؟
خندیدوگفت:کاشقانونهلندیهامشمول

میشد! هم کشور داخل آخوندهای

راه از نفت بشکه های
میرسند

دولت ایران از رسیده خبر آخرین طبق
سهمیه به بعد این کرد که از اعالم احمدی نژاد
گران قیمت و لوکس اتومبیلهای بنزین دولتی
را از خود بنزین باید آنها و شد حذف خواهد

نمایند. تهیه آزاد بازار
ایران بعد ازکسباینخبرگفت در خبرنگارما
او از و داشت دولت سخنگوی با کوتاهی گوی و
دربارهعلتوچگونگیاینقانونجدیدتوضیحاتی
این که کرد اظهار دولت سخنگوی خواست.
حرکت در راستایصحبتهاییاست که شخص

جمهوری اول ریاست در ماه های جمهور رییس
بشکه گذاشتن آنها قول به کرده و مردم با خود
ازسهسال گفتبعد او داد. را سفره ها سر نفتبر
برای اجرای این طرح تصمیم گرفتیمبرای باالخره
برداریم «میزها» از بشکههاینفت را سادگیکار
برسر«سفرهها»بگذاریمتاحرفرییسجمهور و

نیاید! در آب از دروغ

جدید چارجهای
هواپیمایی شرکتهای

آمریکا غریبیدر گرانیبنزینبحرانعجیبو
جز به چیز همه روی تقریبا و انداخته راه به
گذاشته است. و زنان تاثیر مردان رابطه عشقی
شرکتهای این بحراننفتیبه پیکر آخرینضربه
بنزین گرانی علت به است. خورده هواپیمایی
که هستند راهی دنبال به شرکتها این هواپیما
راههای را از خود صعودی و سرسام آور هزینه
مختلفکنترل نمایندو بخشی ازآنرا ازمسافران

دریافتکنند.
ایرالین آمریکن مانند بزرگ شرکت چند
برای پول  دریافت روی را خود اولین حرکت
به کردهاند. مسافران متمرکز چمدانهای حمل
بار اضافه و چمدان دوم گزاف روی چارجهای جز
 ۱۵ عادی هم باید مبلغ اکنون برای هر چمدان

نمود. پرداخت شرکت این به دالر
جدید و عوارض تعرفه قرار است زودی به
و سوزش تا شود دریافت مسافران از نیز دیگری
هواپیمایی شرکتهای بنزین گرانی از ناشی درد
شرکت چند یابد. طبق شایعاتی کاهش حدی تا
برایسرکیسهکردن را بزرگهواپیماییلیستزیر
در و کرده اند آماده خود مسافران و مشتریان
دالر برسد  به بشکهای۱۵۰ نفت که بهای صورتی
چارج های لیست کرد. خواهند اجرا را مواد آن

میباشد: زیر شرح به جدید
و  کوچک چمدان کردن «چکاین» * برای

دالر! ۱۰ دستی ساک
پنج  زانویی کامپیوتر و دوربین حمل * برای

دالر!
تلویزیون  سینمایی از تماشای فیلم * بلیط

چهار کورن پاپ (با دالر سه هواپیما داخل 
دالر!)

دالر! دو کدام هر پتو و متکا از استفاده *
برای  دالر دو هواپیما توالت از استفاده *

دو! شماره برای سه دالر یک و شماره
* خواندنمجله های پشتصندلیمسافر ۲۵ 

صفحه! برای هر سنت
دالر! دو ایمنی کمربند از استفاده *

هواپیما  مهمانداران با خشکه الس هزینه *
تعیین خودش  مهماندار  هر را مرد)  یا  (زن

میکند!
پنج  استفراغ کاغذ پاکتهای از * استفاده
خالی کنید خودتان خودتان ببرید و با دالر. اگر

دالر! سه
و جلیقه  اکسیژن ماسک از * هزینه استفاده

میشود!) اعالم سقوط از (بعد نجات

هوا بام و دو یک
مردم فراوان شادکامی و شادی با باالخره
قانونممنوعیتحجابرا موفقشدندکه ترکیه
طریق دیوان از بود دعوا آن سر بر چند سال که
عالی اینکشوربهقانونی ابدیتبدیلنمایند. طبق
دانشگاهها، اینقانونداشتنحجاباسالمی در
ممنوع دولتی اینکشور و ادارات مراکز و مدارس

میباشد.
جمهوری برای در ترکیه قانون این تصویب
اسالمی کهفعالبیشترازهمهکشورهایمسلمان
به سینه وعربسنگحجابوپوششاسالمیرا
میزند شادیو شادکامیبههمراه نداشت. وزارت
ارشاد ووزارتاطالعاتچنددقیقه بعدازتصویب
را به (کهخود ماموران خود ترکیه به این قانوندر
وسیما» گویندگان«صدا شکلخواهرانزینبو
تظاهراتضد اینقانون و برایشرکتدر آورده در
به که گفتند زدند و تلفن آمده بودند) خیابان به

ایرانبرگردند.
تاریخ نویسی یا تاریخدان هیچ هیچگاه
کشور دو در که بکند را روزی تصور نمیتوانست
قوانینپوششزنانچنین ترکیه ایرانو همسایه
نداشتن زنان به خاطر در ایران باشد. متفاوت

برعکس! ترکیه در و میشوند تنبیه حجاب

وضع از در ترکیه که میکنم آن هایی فکر من
مهاجرت ایران باید به ناراضی هستند قانون این
چاقچور راحت چادر و خیال در آنجا با و کنند
دوست که هم ایرانیهایی بپوشند. را خودشان
باز دستشان و کمحجابی کنند بیحجابی دارند
است؛کافیاست سالییک بارتور مسافرتترکیه
در سواحل دارند حجاب عقده چه هر بگیرند و

بریزند! آب در ترکیه زیبای

متحد تهران پولدارهای
شوید!

پست در و بود زده ایمیل رفقا از یکی ایران از
یک خرید قولنامه سند خودش الکترونیکی
تومان میلیارد هفت به مبلغ را تهران در آپارتمان
کرده بود. دالر) ضمیمه هشت میلیون (حدود
افتاد پایینم صاف آرواره که ماند آنقدر باز دهنم

کامپیوتر! رویکیبورد
رفقای به را سند این نوشتم: جوابش در
مالها این سی سال است پشت که کمونیست
«مرگ بر با میکنند فکر و میکنند موس موس
آمریکا»گفتندهنشانشیرینمیشودنشانبده.
سکته اگر تا کن خبر قبلش یک آمبوالنس فقط

کردندجوانمرگنشوند!

گوهای و گفت میان از
زنم با من

زنم با گویی و  گفت هفته این  متاسفانه
مچ مرا موقع مکالمه نداشتم. برای بار چهارم
در گرفت و در ایران صیغه پنهاییام زن تلفنی با
حرف من با و کرده قهر است روزی چند نتیجه
حسادتش آتش که این بعد از امیدوارم نمیزند.
را برای او با خودم عادی مکالمات فروکش کرد

دهم. ادامه آتی شمارههای در شما

عمیق افکار
خداوند خلقت کار از نباید میگویند بسیاری
است. انتقادسازنده میگویم آنها به کرد. انتقاد
نسلهای بتوانیم خلقت این انتقادها با بسا چه
بهبود ذرهای را حال ساخت در سیارات و آینده

کنیم! کمنقص تر ایجاد آن را و بخشیده

***

ما ارتش باید سران بدهیم اول شکست را اسراییل و آمریکا بخواهیم فکر نمیکنید اگر خامنهای:
کنند؟ کار وزنشان اضافه روی کمی و بگذارند کنار را پاچه کله و آبگوشت
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میتواند هند سینمای «معتقدم میگوید:
مرزهای از خارج در كه  كند  تولید فیمهایی
و ایدهها باشند. داشته موفقی نمایش هم هند
مطرح هستند به صورت جهانی مفاهیم فراوانی
نیستندومیتوان كهمختصدرونمرزهایهند
مخاطبان برای ایدهها، فیلمهایی این بر تكیه با
سینمای هند جذب را آنها و ساخت تمام دنیا

كرد.»
اسكاری منفی، نقش بهترین جایزه بر عالوه
در كه میشود داده كمدی نقش بهترین به هم
برای فیلم گوویندا جایزه به این مراسم امسال

تعلقگرفت. «شریک»
كاپور برای كارینا به زن بازیگر جایزه بهترین

رسید. دیدیم» را همدیگر «وقتی فیلم
از بسیاری  نبود. ماجرا تمام این ولی 
زوج بودند سینمای هند امیدوار عالقهمندان
آیشواریا هند یعنی محبوب سینمای و جنجالی

ستاره باچان باچان، پسر آمیتب آبیشک و رای
خود به  جوایزی بالیوود، سالهای این تمام 

نیفتاد. كه این امر اتفاق دهند اختصاص
كه امروز دو بازیگر نامدار سینمای هند این
هستند، مطرحی نام های هم دنیا سینمای در
بازی راتنام به كارگردانی مانی «گورو» فیلم در
اما فقط بود هم خبرسازی فیلم كه كرده بودند
بقیهبخشها در گرفتو بخشموسیقیرا جوایز
ناكامبود.مراسمبالیوودبهسبکاسكارهالیوود،
دستآورد عمر یک عنوان تحت هم ویژهای جایزه
كشور این چهرههای قدیمی سینمای به هنری
بنگال میكند كه امسال این جایزه به شیام اعطا
یو بازیگر معروف هند و ممتاز فیلمساز قدیمی و
«رویای چون فیلمهایی آهنگساز رحمان ای.آر.

تعلق گرفت. «الگان» و بمبئی»
 ۲۰۰۰ سال در اولین بار اسکار بالیوود مراسم
بهمهمترینرویداد درسال هایاخیر برگزارشدو

است. تبدیلشده سینماییهند
مدیرانجوایزآكادمیبینالمللیفیلمهنداین
و میكنند برگزار كشور یک در سال هر را مراسم

شد. برگزار بریتانیا در پارسال مراسم

اسکار بالیـوود... مراسم
۲۲ صفحه از بقیه

ایرانی، گمنام جوانان درباره فیلمنامه این که
بیهیچچشمداشتیبرایدفاع آنهاییاستکه
رفتندوبرایحفظسرزمینی ازمیهنبهجبههها
جانباختندکه مالک یکمتر زمین آن همنبودند
خواهم با مشکالتی روبرو این راه در می دانستم و
شد.»جعفرپناهیدرنامهخودکهخبرگزاری های
است گفته دادهاند پوشش را آن هم داخلی
کارشکنیوشیطنتبه با «مالکانفعلیسینما
فصل تا دادند به هدر را گوناگون زمان بهانههای

نشود.» و فیلم ساخته بگذرد مناسب
انجمن ریيس  امسال اردیبهشت ماه  در
خبرگزاری به مقدس دفاع و انقالب سينمای
پناهی، جعفر جدید فیلم که بود گفته «فارس»
مقدس خواهد دفاع سینمای در اتفاقی خاص

بود.
نوشته: علی آزموده
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

این به میتوان که  بزرگترین ضربهای نشوند.
آن است. کردن سیاسی کمپین زد،

درصورتیکه کمپینبتواند این، تنها بر عالوه
و رنگ را حفظ کند خصلت حقوقی صرف خود
که انتظار داشت میتوان نگیرد به خود سیاسی
حمایت و از گیرد جهانی قرار توجه جامعه مورد

شود. برخوردار آن
پاسخ   ۶۷ عام قتل دادخواهی کمپین

خانواده قربانیان هزاران دردهای شایستهای به
اینجنایتبزرگضدبشریدربیستمینسالگرد
سنتی شیوه که از آن است بود. وقت خواهد آن
یادبودقربانیاناینجنایتکههمهسالهبهصورت
انجام صدور اطالعیه مراسم یادبود و برگزاری
سیستماتیک پیکاری و رفت فراتر گامی میشود
که پیکاری سازمان داد. آن دادخواهی از برای را
ملل سازمان امنیت شورای میز پای تا عنداللزوم
برود وباحمایتجامعهجهانیدستاندرکاران این
به پای میزمحاکمه بکشاند. جنایتضد بشریرا
بزرگ در اجرای گامی دادخواهی موفقیت در این
ایران خواهدبودومی تواند زخمبزرگیرا عدالتدر

روانجامعهما وجدانو اینجنایتبر ناحیه از که
جنایاتخشونتباری التیامبخشد. نیز واردشده
اسالمی جمهوری در سیستماتیک صورت به که
تخم و کرده شدت قطبی به ما را جامعه داده رخ
آنپراکنده را در نفرتودشمنیو خشونتبیشتر
است.کشاندندست اندرکاراناینجنایاتبهپای
راههای از یکی حقیقت، کشف و محاکمه میز
و خشونت های دشمنی و دامنه نفرت کاهش

بعدی است.
یک دادخواهی این برای مبارزه رو، این از
به بود. خواهد راهصلحو آشتینیز ملیدر مبارزه

موفقیتاینکمپین. امیدشکلگیریو

یک... برای فراخوانی
۱۱ صفحه از بقیه

خلقت کارخانه که میشد خوب چقدر
کار در خالقیت قدرت تجسم و خداوند کمی
نمیکنید فکر آیا میکرد. منظور خود تولیدی
شیره الستیکی که درختی بهجای بهتر بود که
چسبندهمیدهدوازآنالستیک اتومبیلدرست
میکنند،درختیخلقمیشدکهمستقیمامیوه
باحالبودکه ماشینمیداد؟میدانیدچقدر تایر
و میداد درشت و ریز میوههای درخت این حتی
را و ماشین دوچرخه الستیک دلخواه هر اندازه

میتوانستیازشاخههایشبچینی؟

***
روی از خدا خلقت میگویند که اینها از
بوده هوشمندانه کامال و کتاب و حساب 
که خلق نکرد گاوی را چرا خدا میپرسم: پس
بستنی پستان هایش از بتوانیم شیر جای به
بدنش در گاو بحث میکنید که اگر بدوشیم؟

و سفت را بستنی تا بتواند ندارد فریزر و یخچال
دارم: مناسب جواب شما برای نگهدارد منجمد
بستنی قطبی خرس های پستان از نمیتوان چرا

دوشید و خورد؟

شد زنجیـری که پاره
کیوسک جلوی که  بود صبح  ده ساعت
رسیدم. شهرمان شاهراه بزرگ عوارض پرداخت
که بودند دیگر ماشین تا سی بیست جلویم
میشدند نزدیک کیوسک پنجره به یکی یکی
از استفاده هزینه دالر یک پرداخت از بعد و
مانع  میله toll میگویند آن به اینجا که جاده
میگرفت. عبور اجازه اتومبیلشان و میرفت باال
بود دیگر اتومبیل تا صد حدود هم سرم پشت
عوارض پرداخت محل مورچهوار به سرعت با که
از آنجا و را بدهند تا پولشان نزدیک می شدند

عبورکنند.
و رسیدم کیوسک پنجره جلوی به وقتی
را به مسئول دالریام یک اسکناس که خواستم
احتیاجی گفت: و زد لبخندی او بدهم گیشه

پرداختکنید. نیستکه
جاده ساخت پول حتما گفتم: تعجب با
پول به دیگر  و آمده در آن نگهداری هزینه  و

احتیاجی ندارید!
این نه، بهخاطر آننیست. به خندیدو گفت:
اتومبیلجلویی عوارضشما علتاستکه راننده

است. پرداخت کرده را

کار این از منظورش گفتم: و خاراندم را سرم
است؟ بوده چه

حدود ساعت امروز گفت: و خندید دوباره
هشتونیمصبحخانمیپولماشینپشتسرش
داد بعدیرا آنرانندههمپولنفر پرداختکردو را

است. کرده ادامه پیدا االن تا زنجیر این و
هنوز در هوا یک دالری اسکناس با دستم
لبخند میزد باز که این ضمن او آویزان بود.
این و گفت: متشکرم؛ از دستم قاپید اسکناسرا

شما! سر پشت ماشین عوارض هم
هم من و باال برد دکمهای با را مانع میله

گذشتم. آن از گازدهان
روز بیشتر مجبورم شغلم، نوع بهخاطر من،
رادیو از که بود بیست دقیقه بعد رانندگیکنم. را
 ۴۰۰ شماره اتوبان عوارض پرداخت که شنیدم
دهن به دهن روز و داستان داغ خبر شهرمان
عوارض پول رانندگان همه است. شده مردم
که بدعتی را میکردند و را پرداخت راننده بعدی
صبح شروع نیم هشت و در ساعت زن راننده آن

مینمودند. دنبال زنجیروار بود کرده
رادیو همچنان خبر ظهر از دو بعد ساعت
اتوبان این تاریخی حادثه بینظیر و و واقعه درباره
راننده عوارض پول رانندهها هنوز که این و بود
فراوانی شعف میل و با این جاده در را بعدی

پرداختمیکنند.
روی و ترکیده شهر در خبر که میگفت رادیو
پول مردم میگفت است. گذاشته اثر مردم همه
«فست فود» را رستورانهای صف نفر بعدی در

او کمک کنی گدایی بخواهی به اگر میدهند و
به شما نفر جلویی ولی خیلی ممنون میگوید:

است. کرده کمک من
و عطوفت مهربانی روحیه و در حالت شهر
خبری مفسران بود. رفته فرو تصوری قابل غیر
رادیو مختلف ایستگاههای در شناسان جامعه و
کرده پرداخت زن آن که اضافهای دالر یک درباره

داشتند. و گوها و گفت بحث ها بود
برایسرکشیبهچند مشتری اتومبیلمراپارک
که بود ظهر از بعد شش ساعت نزدیک و کردم
روشن را بالفاصله رادیو و شدم آن سوار دوباره
toll road و  آن اتوبان و داستان آن کردم. از
برنامههای رادیو نبود. خبری هیچ سرنوشت آن
بهبرنامههایعادی همیشگی تبدیلشدهبود.هر
عوارض درباره خبری کردم پیدا که را ایستگاهی

نمی داد. مربوطه قضایای و جاده
راه بازگشت در بود که نیم شش و ساعت
ایستگاهی حسب تصادف بر باالخره و خانه به
میکرد گزارش را  ترافیک و شهری  اخبار که
گویا افتاده بود. اتفاق عجیبی کردم. حادثه پیدا
اینکهکسی از خوشحالیتمام مهاجریایرانیبا
یک پررویی کمال پرداخت کرده با را او عوارض
در جیبشمیگذارد وتخت گازمحل دالریاش را

میکند. ترک را کیوسک
که اتحاد و مهربانی زنجیر می گفت: گوینده
و همه داشته طول متمادی ساعت گویا هشت
داده بود تاثیر قرار تحت به نوعی را مردم شهر

بود... شده نیم بعد از ظهر پاره و چهار ساعت

شماره عناوینمطالبهر برایاطالعاز
اشتراک نشریه، چگونگی چاپ آگهی، نرخ

ما با تماس آرشیو و مشاهده
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اکنون فاصله و شده راهاندازی «ایرانیان» پایگاه اینترنتی
«کلیک» است یک تنها نشریه مورد عالقهتان با شما

تارنمای سریبه
«ایرانیان»بزنید

... جنگی فیلم ساخت
۲۲ صفحه از بقیه


