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خاتمی  محمد فراوان انتظار از بعد باالخره *
مالقات خامنهای، علی سید انقالب، رهبر با
جوانان بین را زیادی هیجان مالقات این نمود.
میگویند که کرد ایجاد ایران سیاسی فعاالن و
ال نیرو با دو رابرت مالقات از بیشتر هیجانش
کافه  صحنه «Heat» در فیلم معروف پاچینو در
اینباره رستورانبوده است.پرسشهایزیادی در
اینمالقات پشتدرهای بستهانجام یافته کهچرا
که شده دیگر مطرح و رسانههای مطبوعات در
است. نکرده پیدا کنندهای قانع و منطقی جواب
شده ساخته مورد این در شوخیهایی و جوکها
دود تا ببند سرت پشت را «در آن ها بهترین که

هوای که ببند سرت پشت را «در و نشود» حرام
هیچ در البته که بودهاند « نیاید داخل به سرد

نشدهاند! درج رسانه ای و نشریه
گوی  گفت و ضمن * محمود احمدینژاد
«حماس» علیه پیروزی مشعل خالد تلفنی با
او  تبریکگفت. اخیر اسراییل را درجنگ۲۲ روزه
اسراییل اعالم آتشبس اگر خالدمشعل گفت: به
است! پیروز شده «حماس» که یعنی این بدهد
را خود پیروزی گفت: تشکر ضمن مشعل خالد
هستیمکه بستمدیون«کیهان»تهرانشما در

میکند! اعالم برنده را ما همیشه
اذیتبهاییانایرانهمچنانبه صورت  * آزار و
سیستماتیکاز سویرژیمجمهوری اسالمیادامه
ممنوع و ممنوعالتحصیل آنها از بسیاری دارد.
چندین اجتماعیشدهاند. فعالیتهایکاریو از
و سر افتاده اند. به زندان نیز آنها مذهبی رهبر
آمده در جهان در حقوق بشر سازمانهای صدای
آزار و اذیت وزارت کشور گفت: سخنگوی است.
از بسیاری نیست وگرنه شایعهای بیش بهاییان
بهجایآنها آرزو دارندکه هموطنانمسلمانما
ویزای راحتتر تا میشدند اذیت و آزار اینگونه

میگرفتند! پناهندگیکانادا
*مدرک تحصیلی قالبی محمدخاتمی،رییس
جمهورسابقایران،رویاینترنتقرارگرفتوبعد
سوی باند از ناشیانه جعلی یککار که معلوم شد
بوده تهران وابسته به «کیهان» مذهبی مافیای
واقعی مدارک اصالحطلب فعاالن سوی است. از
اختیار فارغالتحصیلیمحمد خاتمی بالفاصلهدر
او محبوبیت و شهرت مبادا تا گرفت قرار مردم

گردد. خدشهدار آینده سال انتخابات برای
تهرانبدونعذرخواهیعنوانکرد «کیهان»
و مدارک اخبار انتقال وظیفه فقط این نشریه که
علیکردان، که باید مدارکی را دارد و را افشاگرانه
هم را گذاشته آنها اختیار در سابق، کشور وزیر

است! میکرده منتشر
جمهوری ریاست آخرین روز در بوش جورج *
توصیههمسرش به کلیهسرانکشورهای به خود
در و پذیرایی آنها از مهماننوازی و تلفن زد دنیا
این سران نمود. تشکر اخیر سال هشت عرض

این که مانند خاطر بوش به جورج کشورها هم از
آنها مثل امپراتور روی جورج بوش اول پدرش
استتشکر نکرده استفراغ ژاپنهنگامصرفغذا

نمودند! فراوان قدردانی و
ارسال  ضمن احمدینژاد محمود * همسر
جمهور رییس مبارک، حسنی همسر به نامهای
و از حربهها استفاده با که او خواست از مصر،
نوعی که به کند وادار را شوهرش ترفندهای زنانه
بمبارانهای اسراییلدرنواحیغزهرا متوقفکرده
او کوشش نماید. این منطقه در ایجاد صلح در و
پوزش نوشته دیر سال چهار را نامه این که این از
را خود که تازهکالساکابر توضیحداده خواسته و
نوشتننامهبه  بعد از۱۵ سالبهپایانبردهو جدیدا

کرده است! شروع را مختلف سران کشورهای

بزبیاری انواع
بزبیاریهای به را  جدید بزبیاریهای  این

قدیمی اضافه کنید:
انجمن  رییس و بزند که است این * بزبیاری
اول کارت روز و بشوی نظام تشخیص مصلحت
رد رهبر سوی از شما صالحیت که بزنند تلفن

است. شده
باشی  عراقی که خبرنگار است این * بزبیاری
جورج سوی به می خواهی کفشهایت را وقتی و
ابری دمپایی که بیاد یادت کنی پرتاب بوش

پوشیدهای!
تهران  پلیس است که رییس این * بزبیاری
باشی. بعد تا دختر خلوت کرده شش با باشی و
معطلبشویکه آنقدر و مامورانبریزندتویخانه

نمازت قضا بشود!
دانشجویفعال  * بزبیاریایناستکهدختر
سیاسیوفمینیستی باشی وعاشقیکبسیجی

بشوی! پولدار و خوشتیپ
یک  جمهور رییس که است این * بزبیاری
است نطق قرار روزی که باشی و اسالمی کشور
آتشینی بکنیکاپشنسفیدتبه مردمیو بسیار

ازخشکشوییبرنگردد! موقع

فعالیتهای  علت به که است این * بزبیاری
با خانوادهات وقتی که بشوی و دستگیر سیاسی
خبر کردند جور را میلیونی چند وثیقه بدبختی
وثیقههای نفت قیمت کاهش علت به بدهند

شده! دوبرابر زندانیها
درسی  واحد است که استاد این * بزبیاری
با را ترا مچ و زنت «ارزش های اسالمی» باشی

دانشجویت بگیرد! جوان از دختران یکی
تویسرکان  جمعه که امام است این * بزبیاری
تو بهمسجدمیروی به باشیو وقتیبرایخطابه
خانم ایکس با را نوار سکسی تو که نگفته باشند

رویاینترنت گذاشتهاند!
«لباس  به عنوان که این است بزبیاری  *
روز و بگیری دانشگاه تهران کار در شخصی»
زده ای ادوکلن قدیم عادت به چون کارت اول
شخصیهای از لباس شلوغی دانشگاه جریان در

کتکبخوری! دیگر

صیغه ادبیات
دکتر محمد آقای  که است هفته  سه  دو
ارزش هایاجتماعی برقعیمطالبیدرباره فواید و
«ایرانیان»مینویسد.دوستیکهعنوان صیغهدر
بود دیده مقاالت نویسنده نام جلوی را در دکترا
میخواستبداندکهآیا دکتربرقعیمدرکخودش
علی با احتماال و گرفته آکسفورد دانشگاه از را

یا نه. همکالسی بوده کردان
ولی بدهم او به نداشتم که جوابی راستش
مقاالت این درباره  نظرت پرسید من  از وقتی
را آن موقت» «مقاله عنوان به گفتم: چیست،
را آن ها آقای دکتر اگر کنم فکر نمی ولی خواندم
بخرم را کتاب آن کند منتشر کتاب صورت به

نگهدارم! و

اطالعیه
ارشاد وزارت همکاری با اسالمی بسیج

میکند: اسالمیبرگزار
تهران: سمینارهای آینده در

در  کفشی انتفاضه جنبشهای ۱۲ بهمن:
فلسطین.

۱۷ بهمن:نقشکفشدر سرکوبامپریالیسم 
جهانی.

برای  کفش سنگ با تعویض قلوه ۲۴ بهمن:
احیایجنبشمردمیفلسطین.

کفش  پرتاب جنبشهای حماسی ۲ اسفند:
فلسطین. مردم آزادی در آن نقش و

درچالش  ۱۷ اسفند:بمبهای ساخت آمریکا
ایران. ملی کفشهای

ـ  ملی سمینار کو؟ کفشهایم ۲۴ اسفند:
مذهبیوشعرخوانی.

جنبش  ۲۹ اسفند: رابطه کفش نوی نوروز و
مردمفلسطین.

نمایشگاه کفشرهبرانانقالبی  فروردین: ۱۴
دنیا.

ایرانی جدید نفرینهای
مقام و جا کردن نفرین ایرانیان ما فرهنگ در
یک عرض در ایرانیان آمار طبق دارد. واالیی
میکنند نفرین را چهار نفر تا سه حداقل هفته
چهار این سه باالی رده در دولت و رژیم البته (و
کلمه معموال با ایرانی نفرینهای دارند!) قرار نفر
و متعارف نفرینهای میشوند. شروع «الهی»
زمین گرم «الهی به به سنتی چیزهایی شبیه
از «الهی بشه»، کوفتت که «الهی بخوری»،
کمک برای هستند. و... نبینی» خیر جوانیت
با نفرینها کردن این روز و به ایران فرهنگ به
جدید نفرینهای روز مطالب و مسایل از استفاده

میکنم: تقدیم را زیر
بهجایخوابدیدنآنجلیال جولی  الهیکه *

مردان) (برای ببینی! را رجبی فاطمه خواب
نیروی انتظامی  و وقتی کنی که پنجر * الهی
نشسته کنارت در که خانمی درباره و رسید سر
در خانه را ازدواجتان قباله که بیاد پرسید یادت

گذاشتهای! جا
به  ایران اشتباها در زن صیغهات که * الهی
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میکنی! خمیردندون حروم رو چی پولت واسه رو نمیبینه، شما دندونهای که کسی آبجی ـ

 بقیه در صفحه ۳۳   

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    
Vienna, VA 22182
Emergency: 240-731-3768

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

703-448-2349

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
اکثربیمههاپذیرفتهمیشود

تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند

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

بهمن) ۷) ژانویه ۲۶ دوشنبه
   

                          گفتار تحت عنوان:  
                                      ملت سازی، حکایتی نیمه تمام

                                        در تاریخ معاصر ایران
                                                  

                                          سخنران:

افشاری                                                                   علی
                                                          

بهمن) ۱۴) فوریه ۲ دوشنبه
قلیچخانی پرویز با شبی

ایران سابق تیم ملی فوتبال کاپیتان
ناشر مجله «آرش» و

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

موبایل شماره آمریکا در تو موبایل شماره جای
را بگیرد! زنت

قبل  سیگار آخرین کشیدن از قبل که * الهی
شود! تمام فندکت گاز کردن، ترک از

و  باشی اتمی فیزیک دانشجوی که * الهی
البرادعیبشود! استادتمحمد

طبسی بشوی  واعظ دختر عاشق * الهی که
را پخش زعفران انحصار ازدواج قبل از درست و

بگیرند! زنت پدر از
لئوناردو  دیدن خواب به جای به که * الهی
سابق وزیر خوابمصطفی پورمحمدی، دوکاپریو

زنان) (برای ببینی! را کشور،
ایران  در هم آن بیایی دنیا به اواخواهر * الهی
سوار و چه از در عقب نتوانی چه از در جلو تا

اتوبوسبشوی!
بوش  جورج طرف به نفر یک که الهی  *
بخورد او به جای اشتباها و  کند پرت کفش

توی سر تو!
از  نتوانی بگیری ولی جایزه نوبل که * الهی

بگیری! را آن و بروی تا بشوی خارج مملکت
* الهیکهخودت وخانوادهاتتا دهسالآینده 

نشوید! برنده آمریکا کارت گرین قرعهکشی در
سیتیزنی  مسئول مصاحبه قبول که * الهی
سفارت سابق گروگانهای از یکی آمریکا در تو

بشود! تهران در آمریکا
این  از بعد و بگذاری ایکس پارتی که * الهی
که بفهمی آورد به آنجا یورش انتظامی نیروی که
نمیتوانی و جاگذاشتهای خانه در را پولت کیف

بدهی! و حقالسکوت رشوه آن ها به
و تنها  شود مسدود تو اینترنت * الهی که
سایت ببینی  و  کنی باز بتوانی که  را سایتی 

تهرانباشد! «کیهان»
و  با حال ترکیه که همه کانالهای * الهی
روی بیفتی کنند و قفل هو مرکزی یک اروپای
طلبههای عمامهگذاری مراسم مستقیم پخش

قم!

عمیق افکار
برای را نوح همه حیوانات حضرت که روزی
زمان چگونه در کرد صدا کشتی شدن به سوار

آیا خبر کند؟ آنها را کمی توانست همه بسیار
تا فریادمخصوصخودش استخدام کرد تارزانرا
و) زنش میکشیده از دست (میگویند مرتب که
و کند رها در فضا را بوده با حیوانات ارتباط برای

بخواند؟ طرف کشتی به را همه

بسیج اداره اطالعیه
اسالمی

تهران آزاد دانشگاه شعبه
ازهمیاریدانشجویانیکهکفشهای تشکر با
بمب» به برابر مراسم «کفش در برای خود را
دانشجویان نمودهاند، از نهاد ارسال این دفتر
خود بودار جورابهای که ستاره) چند (احتماال
تقاضا میکنیم نمودهاند کفشها ضمیمه این را
دفتر این به  خود جورابهای بردن برای  فورا
ایندفتر کنند. هویتایندانشجویان در مراجعه
قانونی تعقیب تحت آنها و ماند خواهد محفوظ

گرفت. نخواهند قرار
دانشجویان موقت امور ـ عمومی روابط دفتر

و معذرتخواهی
بخشش تقاضای

بدینوسیلهاینجانبامامجمعهتویسرکانبه
علتپخشنوارسوپرایکسبندهازشبکهاینترنت
را معوقنموده خدمات شرعیمحللیخود موقتا
رجعت طالقدوستان امر اینکه نمیتوانمدر از و
وآشنایان کمکیبنمایمپوزشمیطلبم. امیدوارم
شما هموطنان خدمت در بزودی دیگر بتوانم بار

نمایم. و انجام وظیفه باشم گرامی
تویسرکان جمعه امام

با تلفنی شوخیهای
ایران

شوخی دادهام توضیح که قبال همان طوری

بیماری از ناشی ایران در هموطنان با من تلفنی
کارت ما رفیق این چون بلکه نیست آزاری مردم
برای دیگری راه داده من به ایران به مجانی تلفن
جز (به باقی نگذاشته است برای من وقت کشی
که مجبورم و کشور) داخل هموطنان با شوخی

دهم. را انجام کار این
اول: مکالمه

رینگ... رینگ رینگ... رینگ ـ
الو؟ ـ

سالم. ـ
بفرمایید.شما؟ ـ

زنگ می زنم. از آمریکا من ـ
گرفتهاید. اشتباه ـ

بله؟ ـ
خداحافظ... ندارم. را کسی آمریکا در من ـ

دقیقه صبر کنید. حاج آقا یک ـ
ـپولتلفنت زیادمیشه؛مخصوصا اگراشتباه

قطعکن! باشید! گرفته
ـمهمنیستمندارمیکهمه پرسیمی کنم.

خیلیسریع...
وقت ندارم. چی؟ راجع به ـ

شدم میدونم. شام مزاحم سر ـ
بفرمایید. ـ

بفرمایید یا بفرمایید شام یعنی بفرمایید ـ
ادامه بدهم؟

قابل نداره. ـ
دارید؟ چی شام ـ

است؟ بنده شام به راجع شما همهپرسی ـ
همینجوریپرسیدم. نه ـ

پارسالاینموقعخورشفسنجونداشتیم ـ
کالباس. و نان امشب ولی

این دقیقی یادتان مانده؟ چطور به ـ
هم پارسال، است بنده خانم شب تولد آخر ـ

امسال! هم
شد؟ اینجوری شد چطور ـ

چطوری؟ ـ
کالباس و نان  به فسنجون  از  یعنی ـ

رسیدید؟
ـازآقای احمدینژادبپرس.تلفنها کهکنترل

نمیشه؟ میشه؟
میگیرم، تماس اینترنت طریق از من نه ـ

کنترل بکنه. اداره مخابراتنمیتونه

ـخببفرمایید.
یکبنیادکوچکضد آمریکایی ما اینجا بله. ـ
جمع کفش مقداری ایران از داریم قصد و داریم

کنیم.
کفش؟ ـ

بله. ـ
که بهتر بود وقتی عید زنگ میزدی شب ـ

می خریدم! نو کفش
ـشوخی نکنید.

کجا بیارم؟ هشتم از کفش اضافه آقا من ـ
است... نهم گرو

شما... خانم چکمههای قدیمی. پوتین ـ
اگر تازه ندارم. اضافه کفش من آقا. برو ـ

آمریکا؟ داشتمچطوریمیفرستادم
میکردید. پست ـ

را چیزی تا رفتهاید پستخانه تازگی ها شما ـ
پستکنید؟ برایآمریکا

نه. ـ
بگذارندیکبستهبفرستی. میادتا پدرتدر ـ

می دهد؟ کسی چه را پست پول تازه
را پست پول سازمان ما کمک به عنوان به ـ

است. کار خیر تقبل کنید. شما
حواله دیگه خدا جای را روزیت  آقا برو ـ

کند.
الو؟ ـ

تلفن... آزاد بوق صدای ـ

***
دوم: مکالمه

رینگ رینگ بوق... بوق رینگ... رینگ ـ
گرامی شده خانمی: مشترک ضبط صدای
دوباره نمیباشد موجود گرفتهاید که را شمارهای

شمارهگیرینکنید.

میگیرم. دوباره
رینگ... رینگ رینگ... ـ

را همان خانم: مشترک گرامی تلفنی صدای
قطع تلفن نپرداختن هزینه به علت گرفتهاید که

نکنید. شمارهگیری دوباره لطفا است. شده
میگیرم. دوباره

رینگ رینگ ـ
به شما گرامی مشترک خانم: صدای همان
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و  میالدی قرن ۱۵ و ۱۶ پرتغالی دریانورد ۱ ـ
زد. دور را کره زمین که کسی اولین

مادران.  ایمانـ  و یقین ستارگانـ  ۲ـ 
بر  و ـ عزل بیهوشی حالت ـ پیامبر صبور ۳ـ 

هوا. از گرفتنی ـ کردن کنار
غذا  کیفیت و ـ طعم مولد برق وسایل از ۴ـ 

انگلیسی. حروف از و کاهوست ـ
نوعی  ـ و بامهارت تجربه ـ پر تازی دریای ۵ـ 

غذایبیمار.
بدگوییـ   و ناسزا آشیانـ  شطرنج ۶ـ  چهره

هوا. در حرکت
فلزیکهدرسال  آشیانهپرندگان شکاریـ  ۷ـ 
میالدیکشفشد وبدون حرفماقبلآخر  ۱۸۰۷

هممینویسند.
ـ جاییبرای  لبریز و ماالمالـحمامالغری ـ ۸

داخل. ضمیر مواد خوراکیـ  وسایل و گذاشتن
فرنگی. به داستان ـ شیطان ـ ۹

پوشش  برای  ساختمانی مصالح از  ـ  ۱۰
مایعات ـ از اشکانی بزرگ ـ سردار کاذب سقف

هستیبخش.
تقویم و  ـ اوضاع  در ـ دگرگونی مثبت  ۱۱

شامل میشود. را همه روزشمارـ 
و الجرم  آنیم از ـ معتبر انجیل از چهار ـ ۱۲

خوشگل. و زیبا زن ـ میپیوندیم آن به
زور  نیرو و ـ مالیم و ندا ـ لطیف حرف ـ ۱۳

ناگهانی. ـحمله
سالخورده  ـ شمسی منظومه سیارات از ۱۴ـ 

افراسیاب. سرزمین ـ
ازبزرگانتاریخو فرهنگمعاصرکشورمان  ۱۵ـ 

است. مدفون اصفهان تخت فوالد در که

آن  در سکونت ـ خندهآور شعر و نوشته ۱ ـ
میکند. طلب را خاصی فرهنگ

مادر  ـ سنگ انواع  از ـ چهره  فلز ـ  ۲
اختراعات.

پدر  همان ـ روش و عادت ـ پیامبران از ۳ ـ
ـ دانه معطر. است

بزرگ.  ـ پدر کردن ـ آسان تک تک ۴ـ 
است  روزی و ـ رزق و ته سر بی شنبه ۵ ـ
گیاه نوعی است و کوهی سرو صدا ـ و بانگ و

و تند دانههای با گیاهی ـ نقاش استفاده مورد
آور. اشتها

بین  فاصله ـ خرابکاری و اشکالتراشی ۶ ـ
پا. دو

ـ  ـ صرفهجویی  محال  و  نشدنی  کار ـ   ۷
آب. روی گذرگاه

آن  ـ بخواهد خدا اگر شفاست موجب ۸ ـ
چهارپایان پای به ـ فرزندزاده ـ کند گمان که

میبندند.
و دردمندی. ـ آزردگی ـ چاپلوس تلخ ـ ۹

خاطرات  دفتر ـ  آب جوی  رستنی ـ  ۱۰
خود. گردشهای از جهانگردان

نمایشنامهـبیسوادودرس  قطرهشبنمـ ۱۱ـ 
انتها. و آخر ـ نخوانده

زرتشت  آیین در فرشتهای ـ روشناییها ۱۲ـ 
خورشید. گاز در جو نوعی ـ

رنگ  نقرهای فلزی ـ کنند ناله سودای ۱۳ ـ
تحسین مقام ـ در جمع ـ ضمیر محکم بسیار و

میکشند.

عقیده  ـ آشپزخانه ظروف از ـ روشندل ۱۴ـ 
نظر. و

و  فروغ  ـ  جاذبه! پر جادویی جعبه  ـ   ۱۵
تابش.

دوبارهشمارهگیرینکنید. گفتمکه
پرروییدوباره  گذاشتمولیاز  ازترسمگوشیرا

گرفتم. را شماره
رینگ... رینگ... ـ

با شما گرامی مشترک خانم: صدای همان
در هم گرفته اید شماره ای را که کردم! شوخی
را تلفنش هزینه هم است، موجود سیستم
کنم! وصل شما را میتوانم هم کرده و پرداخت

جون! آخ گفتم: خوشحالی با
شوخی پیچید: در گوشی خانم همان صدای
وصل را شما تا کنید شمارهگیری دوباره کردم.

کنم!
را در نفر که صدای خنده چند قسم می خورم

شنیدم... خانم این سر پشت
 ***

مکالمهسوم:
رینگ. رینگ ـ

الو؟ ـ
خانم. سالم ـ

کار دارید؟ کی سالم بفرمایید. با ـ
شما... با ـ

شما؟ ـ
و انتخابات دفتر هستم از حسینزاده من ـ

می زنم. زنگ آمار
فرمایش؟ ـ

اگر وقت سریع. و کوچک یک همه پرسی ـ
دارید؟!

اینبچهکوچکمدوباره خراب ـوقت کهندارم.
کرده.شکمشحسابیبههمخورده.فکرمیکنم
گوشت جای به االغ را گوشت میگویند که این
از گفتید گوسفندمیفروشندکامالدرستاست.

زنگمیزنید؟ کجا
کشور. وزارت از ـ

کشور؟ کدوم ـ
دیگه. ایران ـ

آی روی کالر را خارج تلفن چرا شماره پس ـ
انداخته؟ دی

آنها خطوط از ارزونتره. آمریکا تلفن چون ـ
نمی دانند. خودشانهم میکنیم. استفاده

میزنید؟ زنگ کجا از گفتید ـ
وزارت وابسته به انتخاباتی دفتر بسیج از ـ

انتظار.
چی؟ وزارت ـ

به وابسته است وزارتخانه جدید انتظار، ـ
بنیادجمکران.

چیه؟ شما سئوال ـ
خاتمی دوباره که اگر آقای است سئوال این ـ

داد؟ خواهید رای ایشان به شما بشود کاندیدا
بهتر نمی دونم. البته زمان ایشان اوضاع ـ

بود.
میشود. ضبط شما صدای باشید مواظب ـ

نسبی است. بودن بهتر نزنید. الکی حرف
گفتم. را راستش می شوید؟ عصبانی چرا ـ
اسهال و االغ نمیخورد گوشت حداقل بچهام

نمیشد.
نمی دهید؟ یا میدهید رای ـ

نمیدونم... ـ
به بدهند رای مردم اگر گفته خاتمی آقای ـ

می دهید؟ رای شما می آیم. میدان
می دهیم. رای ما بعد بیایند ایشان اول ـ

بدهند مردم رای ایشان میگویند اول نه ـ
بیاییم. ما بعد تا

میگه؟ چی آقا نمیدانم... خدا به ـ
حال احمدینژاد آقای با بیشتر ایشان ـ
اینهمهپرسیرا انجام ما میکند ولیخواستهکه
روی از کنند. صادر صریح و فقهی امر تا بدهیم

محکمکاری...
بگذاریدسرکار. برایمنفرق ـخودتانیکی را
اوضاعدلو بروم، باید خیلیببخشید نمیکندو

ریخته... به هم بچه ام حسابی روده
الو؟... ـ

تلفن... آزاد بوق صدای ـ

سپاس. با Hey

کوچک  اشتباهات به بردن پی برای ـ  ۱۱
به کنید جمهور رجوع دو رییس این بزرگ و
«موسسه  مجله R. S. Cooper در جالب تحقیق

.۲۰۰۸ پاییز شماره آمریکا، در خاورمیانه»
آمریکا،  سنای خارجی کمیته مذاکرات ۱۲ـ 
«نیمروز»، هفتهنامه نیز و .۲۰۰۹ ژانویه هشتم

.۱۰۱۴ شماره لندن،
پنیر  گمرکی بر آمریکا گذشته هفته ۱۳ ـ
می گویند اینک همه کرد. فرانسه اضافه راکفور
از نمونه یک این کند. جبران اوباما انشاءاهللا
از تا بطلبند چیز همه او از استکه سادهلوحیها

بابا نوئل بسازند. او

... سیاسی چراغانی

متحملمی شوند.
سیاستخارجیآمریکاومداخالتنظامیاین
تنها نه ملل، امور سایر همپیمانانش در و کشور
نداشته، بر در آمریکا مردم برای مثبتی دستآورد
نارضایتی به بلکه بحرانهایجهانینکاسته، از و
و گسترش کشورها از بسیاری در نفرت مردم و

است. رسانده جهان یاری نيز در تروریسم
اقتصادی بحران با امروز جهان سراسر مردم
کارشناسان اقتصادی هستند. رو رو به شديدی

مردم نفر از میلیون چندین پیشبینی میکنند
و مرگ گرسنگی با التین آمریکای و آفریقا و آسیا
نظم نوین دکترين اثر تحت شد. خواهند به رو رو
که ابلهانهای و غارتگرانه سیاستهای و جهانی
طریققدرتمدارانکشورهایثروتمند جهاناز در
جنایتکاران و دیکتاتورها و صنعتی پیشرفته و
مردم دارد، جریان قاره سه کشورهای در بومی
طور مضاعف به قاره سه تهیدست کشورهای
بهطوری گرفتهاند، قرار استثمار و تبعیض مورد
از افراطیون ارتجاعی فقط شرایط کنونی در که
را با شرایط این میکنند. بهرهبرداری این شرایط
طریق از یا و «امپریالیسم» به ناسزاگويی و شعار
نمیتوان کور شورش های و تروریسم به توسل

داد. تغییر

راهکارها
آمریکای و و آفریقا کشورهای آسیا از بسیاری
التیندارای ذخایر ومنابعمالی هستند وازنیروی
کشورها این نیز برخوردارند. مردم بزرگی انسانی

ابتدا: که دارند آن به نیاز اکنون
سازمان  به طور همبستگی ملی، ایجاد با ۱ـ 
گام خود میهن در دمکراسی استقرار برای یافته

بردارند.
ملی و  که حکومتهای است ۲ ـ ضروری
آزادیخواهانه جنبش های از برخاسته دمکرات

شوند. پیمان هم همدیگر با قاره، سه مردم
یافته  درایت سازمان و همبستگی  با ـ  ۳

دنیا»... «دو به جهان سهتقسیم دمکراسی خواهی مردم و جنبشهای ملی
صنعتی و قدرتمداران کشورهای پیشرفته قاره،
ایاالت متحده آمریکا مجبور راسآنها جهانودر
براساس خواهندشدمناسباتبینالمللیخودرا
کنند. تنظیم متقابل احترام و مشترک منافع
و جنگافروزی جای به شد خواهند مجبور آن ها
تکنولوژی نفرتمتقابل، نیروهای انسانیو ایجاد
و همدیگر به رساندن یاری برای را پیشرفته
اجتماعی و اقتصادی مناسبات کردن مدرنیزه

اندازند. کار به
جهان، سیاسی در اقتصادی و رفورمهای 
و دولتها طرف که از یک میگردند موجب
اين از منفعتی سرمایهداری بزرگ شرکت های
مردم دیگر طرف از باشند، و داشته مشارکت
کشورهای سهقارهبه رفاهو آسایشنسبی بيشتری
جهان به سراسر نتیجه مردم در دست يابند.
ارتباط همدیگر دوستی با و با مسالمتآمیز طرز
افراطی ترتيب جریان های به اين تا باشند داشته

شوند. منزوی تروریست و

به را که قولهایی و مردم بدبختی و آمریکا فقر
نکند. داده فراموش جهانیان و به آمریکاییها
مطمئنا پرزیدنتاوبامامیداندکهمخارج هنگفت
جشنهای و مراسم سوگند خوردن او برگزاری
در گرسنه را مربوطه میتوانست میلیونها نفر
این از نماید. دنیا سیر نقاط فقرزده دیگر و آفریقا
تابلوی یک میکنم توصیه اوباما پرزیدنت به رو
کلمه آن و روی کند نصب اتاق کارش در کوچک
کردن با نگاه روز صبح هر را بنویسد و «تغییر»
به آورد. داده به یاد جهانیان را که به قولی آن به

نکند. تغییر یکی این که آن امید

«تغییـرات»؟ بعضیهاآغاز «پستویفارسیکه «نه!»گفتم: گفت:
یا اتاقک می گفتند،  بهش هم صندوقخانه 
و رختخواب که نشیمن اتاق ته در بود انبارکی
جلو چشم نبود خوب که را دیگر خیلی چیزهای
پستویانگلیسیکه اما میگذاشتند. آنجا باشد،
قدیم در معنی، این بر باشد، عالوه «closet»
«خلوتخانه»ای بودبرای استراحت، مطالعه،نماز
اصطالح چون امروز دیگر، کار البد آن دعا و و
داشتن به کردن اقرار یعنی آمدن» در پستو «از
ناپسند را آن مردم که روابطی یا عقاید تمایالت،
میدانند. برایهمیناستکهوقتییک نفراعالم
می کندکه همجنسگراست،میگویند: «فالنیهم

آمد!» در پستو از
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

فارسی... پستوی فرق

به عالقهمندند کسانی ایران در میرسد به نظر
خاطرقرار گرفتندر محوریت رهبریضد آمریکایی
آمریکا در و بگیرند نادیده را فرصت این جهان
عراق آمریکا در مشکالت حل برای کسانی هم
حول که هستند دشمن یک دنبال خاورمیانه و
حل را خود جهانی مشکالت دشمن، آن محور
ایرانظرفیت داردکه آندشمنباشد، این کنند و
درهر اتفاقخطرناکیاست که دور از تصورنیست.
و مهم روز آغاز این و پایان آن دنیا در امروز حال
بهدلیلاهمیتتاثیرگذاریآمریکا بزرگیاستکه
از که کردهاند آماده خود را کشورها بیشتر دنیا بر

ببرند. بهره فرصت این
وبالگ نویسنده از برگرفته

آمدن اوباما، بوش و رفتن
دنیا در بزرگ اتفاق دو

است. شده ظاهر
انتشارخبرحراجتابلویگرانقيمتپوتين، با
منتشر از وی نيز تصاويری روسيه رسانههای 
رنگ صفحه مو و قلم با وی آنها که در کرده اند
است. در برابر سهپايه نقاشی نشسته دست، در

میالدی،  از۱۹۷۵ تا ۱۹۹۲ پوتينکه والديمير
«کاگب»، شوروی، امنيتی سازمان مامور
يلتسين،  بوريس سوی ۱۹۹۹ از تابستان در بود،
فروپاشی نخستينریيس جمهوریروسيهپس از
نخست وزير عنوان به شوروی،  جماهیر اتحاد

برگزيدهشد.
میالدی به عنوان،  ۲۶ مارچ ۲۰۰۰ در پوتين
تا  و شد انتخاب روسيه جمهوری ریيس دومين

ماند.  این مقام باقی در سال۲۰۰۸ نیز
نظامی درگيری  بر دو عالوه  مدت اين در
استقالل طلبان با شديد رويارويی و چچن در
بر پی  در پی فشارهای روسيه، از بخش اين 
موجبشد نيز مطبوعاتروسيه روزنامهنگارانو
پوتين از نهادهایبينالمللیمدافعحقوقبشر تا

کند. رويکردهای وی انتقاد و
مقام ،۲۰۰۸ سال مه ماه پوتين از والديمير
روسيه در دولت ديميتری مددوف نخستوزيری

به عهده دارد. را
رهبری کنون تا ميالدی گذشته از سال وی
گرفته در دست نیز را متحد» «روسيه  حزب

است.
کرسیهایپارلمانروسيه اينحزب،دوسوم

در اختيار دارد. را

کسوت نقاش در پوتیـن اینک... و

داستان کوتاهیبههمیننامازاسکاتفیتز جرالد
نام بنجامین داستان شخصیبه این فیلم است.
روایتمیکند که با ویژگیهایفیزیکییک باتنرا

است. آمده دنیا به ساله ۷۰ انسان
رقیبسرسختفیلم«پروندهعجیببنجامین
زاغهنشین»، «میلیونر هندی درام باتن»،
نامزدیدر انگلستاناستکهبا محصولیازکشور
دریافت بختبلندان لیست دوم مکان رشته، ده

داده است. اختصاص خود به اسکار را
فقیری جوان و پسر داستان فیلم روایتگر این
مسابقه یک در مالک است که جمال نام به
نام«چهکسیمیلیونرخواهدشد؟» تلویزیونیبه
ازآنجایی شرکتمی کندوبهردهپایانیراهمی یابد.
پاسخ درست می دهد، به همه پرسش ها او که

برای و است تقلب کرده میبرد که گمان پلیس
جمال توضیحات میشود. مظنون او به همین
این همه پاسخ چهطور که این درباره دالیلش و
عمق داستان به مخاطبرا میداند، پرسشها را
زاغه نشین»درروزهای زندگیاومیبرد.«میلیونر
آغازینسال۲۰۰۹ موفق شدفیلم«پرونده عجیب 
گلدن جایزه و بگذارد پشتسر را بنجامینباتن»

خود کند. از آن را گلوب بهترین فیلم
و نیکسون» ـ «فراست «شیر»، فیلمهای
دسته در اسکار نامزد فیلم های دیگر «روایتگر»

بهترینفیلمهستند.
کیتوینسلت،مریلاستریپ،آنجلیناجولی،
بهترین نامزدان بخش لئو و ملیسا هتوی آنی
بهترین دسته  نقشاول زنهستند. در هنرپیشه 
شان هم برد پیت، مرد هنرپیشگان نقش اول
رقابت هم با النگال فرانک و رورک میکی پن،

کرد. خواهند
جکمن، هنرپیشه هیو که شده است اعالم
عهده  بر را اسکار اجرایمراسم هالیوود، ۴۰ ساله 

داشت. خواهد

اسکار جوایز نامزدهای


