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و کوتاه خبر چند
خواندنی

روسای  شورای شاهرودی در جلسه آیت اهللا *
پر از را خود کشور اعتراض دادگستریهای کل
فشار گفت: نمود. او ابراز زندانهای رژیم شدن
امنیتیوانتظامی کاررابهآشوب خواهدکشاند.او
بهمقاماتهشدار داد و از وضع نابسامانزندانها
بودجه دولتدر اینوضع خراباقتصادی با گفت:
گزارش بهساختنزندان هایجدیدنیستیم. قادر
بسیاری از زندانیها در علت کثرت به شده که
ندارند کافی اندازه سلول به که کشور زندانهای
وحتیدربعضیموارد راهروهایآنجا بایددر آنها
زندان و درحیاط و خیابانپشتزندان بیروناز در

بیاورند! سر به را خود حبس مدت

ـ  زنجان دانشگاه معاون ماه چندین از * بعد
بهیکیازدختران موقعتجاوز همانیکهمچشرا
از کلیه اتهاماتتبرئهشد! بودندـ  گرفته دانشجو
سخنگویدولتگفت:فعالچونمعاوندیگریاز
ایشانرا نداریم روحانیتبرایایندانشگاه طبقه
معاوندانشگاه مقامخودنگهخواهیمداشت. در
زنجانبرایخالی نبودنعریضهبه۳۰ضربهشالق 
تقاضای دانشگاه مقامات است. گردیده محکوم
همان دختر که شالقها را این مورد در را او
که این نکرده اند. برای قبول او بزند به دانشجو
بوده مقصر کار دانشجو هم در این دختر بگویند
را قرار گرفته بوده تجاوز مورد را که است او قرار
تجاوز قرار مورد همسیضربه شالقبزنند تا دیگر
روی بر واقعه را کسانی که همه هشت نفر نگیرد!
محکوم ضربه شالق هشتاد به آورده بودند فیلم
وزارت از کسب جواز بدون بعد این به از تا شدند

نسازند! فیلم جوری همین ارشاد
معاونریاستجمهوریآمریکا،  بایدن، * جو
با ایرانهستیم مذاکره آماده خبرنگاران گفت: به
اواضافهکرد: گفتگوکنیم. آنها ودوستداریمبا
چه کسی گفت با نمیدانیم که مشکل این است
خر تو خر وضعیت از انتقاد ضمن او کنیم؟ گو و
که بعد از این درست گفت: مسئولیت در ایران
ولی کنیم گو گفت و که میخواهیم کردیم اعالم
ما به نامه هزاران ایران از کسی؛ چه با نمی دانیم
با من! با نوشته اند: را متن یک همه که رسیده

با من!... من!
آخرین  در تهران جمعه امام خاتمی * احمد
او داد! فریب را اوباما جهان گفت: خود خطابه
میخواهد همان آمد سر کار بر تغییر با شعار که
ضمن او کند! دنبال آمریکا را قدیم سیاستهای
انقالب گفت: سالگرد سیامین سال به اشاره
را  بر ایران حکومت کرد ۵۷ سال که پهلوی رژیم
و کرد غارت و برد خالصه کرد که در این میتوان

تباه کرد. مملکت را
هم با و بودند سرداده خنده که را حضار وی
گفت: خوانده و فرا سکوت به پچ میکردند و پچ

کنید! نخندیدوصلواتبلندختم لطفا
گفت: خود سخنان پایان در خاتمی احمد

ولی به را قدرت سیلی زد و طاغوت به ملت
میخواهد مردم را مصلحت و تنها خیر که فقیه

سپرد!
سر بر حضار بلند خنده از بعد مجددا وی
بلند صلوات  خفه! گفت:  و  کشید داد آنها 

ختمکنید!
مدیرکل  ناظمی، غالمرضا حجت االسالم *
درآمد (خزانه دار قم استان خیریه و اوقاف امور
طرح طبق یک گفت: خبرنگاران به گدایی)، 
استان این امامزادههای تمام است قرار جدید
تبدیل توریستی قطب های و گردشگاهها به را
ما استان این در درحال حاضر گفت: او نماییم.
هر امامزاده  است برای و قرار ۴۴۰ امامزاده داریم
او  نماییم. ایجاد تجارتی و توریستی ۲۳ بخش
از در آمد این امامزادهها درآمد گفت: به زودی
سوریه و عراق امامان یعنی اجدادشان و پدر

بود! خواهد باالتر
از سویسازمان های  منتشر شده * طبقآمار
دی ماه۱۳۸۷، یعنی گذشته، ماه در حقوق بشر
است.  نموده اعدام را ۶۱ نفر ایران اسالمی رژیم
به خبر این تکذیب  ضمن دولت  سخنگوی
آمار چه غربیها این ببینید گفت: خبرنگاران
میتوان  آیا۶۱ را ساختگیبهخوردشمامیدهند.
اعشار  که این بدون کرد تقسیم ماه یک به۳۰ روز
خود آمار خارجی سازمانهای است قرار بیاورد؟
تا حرف سخنگوی  ۶۰ اعدامی عوض نموده به را

! کرده باشند تایید حدی را تا دولت

بوش جورج برنامههای
آینده سالهای برای

مزرعه به سفید کاخ ترک از بعد بوش جورج
تگزاسبرگشت. او خیالداردچندسالی در خود
استراحت سیاسی به جنجالهای جار و بدون را
نقشه بازنشستگی خود دوران و برای بگذراند
اوبه طورخصوصی بهدوستانخودکارهایی بریزد.
کهقراراستدرعرض سه چهارسالآیندهانجام را

کوچک مغز که خواندن از آنجا است. گفته دهد
و  ۱۰ نقشه سادهای است کار بسیار جورج بوش
قرار به میتوان را آینده سال چند برای او برنامه

زد: حدس زیر
نام ثبت زبان تقویت کالسهای برای ۱۰ـ

کند.
فرق تا بگیرد جغرافیا  سرخانه  معلم ۹ـ
را عراق و و همچنین ایران سومالی و سودان

کند! درک
به آنها  که لوئیزیانا، همه سیلزدگان ۸ ـ
مراسم خود برای مزرعه به را نکرده بود، توجهی
از و دعوت کند فوری استیک کباب و بزرگ

بیاورد! در دلشان
کامپیوتری «پرتاب بازی انحصار پخش ۷ـ
از سازندهاشبخرد کفشبهسویجورج بوش» را

بفروشد! سرتاسر دنیا را در آن خودش و
هر  یاد قدیم به و کرده صدا را رفقای کالج ۶ـ 

کند! آن ها مست هفته با آخر
به  دوستانه پوکر بازی برای را ـ بنالدن ۵

کند! خود دعوت مزرعه
بهسرکوفتهای تا کند بلوکه را تلفنخود ۴ـ
گوش تلفن  پای عراق جنگ مورد در پدرش 

نکند!
و سابقش دفاع وزیر رامسفلد دونالد با ۳ـ
و بیاندازد مجردها» راه پنتاگون «شب بچههای
تماشا هم با را گوانتانامو مازوخیستی فیلمهای

کنند!
ادای بزند و زنگ سفید کاخ شب به هر ۲ـ

بیاورد! در اوباما براک برای تلفنی مزاحم
بنزین پمپ سری یک چینی دیک با ۱ـ

بازکنند. آمریکا سرتاسر زنجیرهایدر

اجناس وطنی نقدی بر
آقااگرقرار باشدبمباتمماهم مثلجنسهای
دیگرساختوطنباشدبایداسراییلیهاخیالشان
نخواهد آنها متوجه خطری که باشد راحت
بمبهای وطنی این انفجار در و اشکالی بود

را با نوشته این نمیخواستم آمد. پیش خواهد
کار این که آمد حیفم ولی کنم قاطی سیاست
جالب و بسیار وطن ساخت جنسهای را نکنم.
ما چون شاید نمیدانم هستند. خندهدار گاهی
و کیفیت مرغوب جنسهای با غرب سالها در
آنها سازندگان و کارخانه ها رقابت اثر در که باال
شده توقع پر و کار داشتهایم سر آمدهاند بازار به
یا این و میکنیم شکایت ایرانی کاالهای از و
ساخته میشوند ایران در که واقعا چیزهایی که
کیفیت و  استاندارد آنها) بیشتر (حداقل 

بینالمللیندارند.
کمی کیفیت پیش سال چند نسبت به البته
نهچندان.سهسالپیشدندانمدر اما شده بهتر
پوست که اصفهان ساخت بادامی گز خوردن اثر
سال اخیر سه دو در عرض شکست. بادام داشت
دندانی و شکرخدا ایناتفاقکمتر برایمنافتاده
این این گزها جدید مشکل دست ندادهام. از را
هستندکهنمیتوانپوششکاغذآلومینیومآنها
نداشته دم دست قیچی و چاقو کرد. اگر باز را
باز کنید که البته استفاده باید از دندانها باشید
خطر شکستندندانوجوددارد.همانطوری که
سیاه و سفید «مارگزیده از ریسمان ضربالمثل
موادغذایی تمام می کند من دور بیان میترسد»
مربای حتیبه خطکشیده ام و ایرانی را هستهدار
دست است من محبوب مربای که ایران آلبالوی

نزدهام.
ماهی کنسرو از ایران دوستی قبل چندی
درباره کلی این که از بعد آورده بود، جنوب تون
را دهنم و داد سخن داد آن طعم و خوشمزگی
کنم کردم تا بازش حمله آن انداخت به طرف آب
زد: سرم داد و دستم روی زد بخورم. محکم و
این گفت چطوری؟ پس پرسیدم: نه! اینجوری
جوش آب دقیقه در سه باید را ماهی تون کنسرو
مسمومنشوی! جلالخالق بگذاریبعد بازکنیتا
مصرفکننده باید است که کنسروی این چه !

پاستوریزه کند؟ را خودش آن
اقوامبهعنوانسوغاتیبرایمیکجفت یکیاز
بود. پالستیکیساختایران آورده دمپاییسفید
از دلم چون داغ دمپایی چرا نکنید که سئوال
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هستیم! خانگی دوغ غنیسازی مشغول اینجا هم ما ـ

 بقیه در صفحه ۳۳   

امر پخت و پز، با عرضه  در  «پریمیر کیترینگ»، به عنوان سنت و معیاری تازه 
متنوع ترین و خوشمزه ترین غذاهای ایرانی، آماده پذیرایی مقبول و شایسته

در مهمانی های کوچک و بزرگ شماست.

جهت کسب اطالعات بیشتر و سفارش غذا

با رضا منصفان متاس بگیـرید: 703.723.0177

Toll Free: 1.877.723.0177
21760 Beaumeade Circle N., Suite # 120 Ashburn, VA  20147

www.PremierCater ingofVirg in ia . com

در روز ها یا شب هایی که وقت یا حوصله
غذا پخنت ندارید یک زنگ به رضا منصفان بزنید.

خورش های خوشمزه و آماده ما، در پرس های دو نفره و بسته بندی 
شده، با عطر و طعم دستپخت خانگی،
سفره شما را لذیذتر از همیشه می کند.

کلیه غذاهای «پریمیر کیترینگ» با گوشت حالل تهیه می شود
و به یاد داشته باشید:

مهمانداری و لذت بردن از مصاحبت مهمانان با شما

پخت و پز و پذیرایی با ما
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

اسفند)    و ۵ (۲۱ بهمن فوریه دوشنبه ۲۳ و ۹ فوریه دوشنبه

آموخت     درسهای که از آن باید و ۱۳۵۷ بهمن انقالب
                                          

بهمن) ۲۸) فوریه ۱۶ دوشنبه

ابریشم» «خواب سینمایی فیلم نمایش
۱۳۵۷ انقالب بهمن از کوتاهی فیلم با همراه

ویرجینیا ویینا، در نیبرز رستوران نمایش: محل

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

فوریه: ۹ دوشنبه سخنرانان
پارسابناب یونس
مشایخی مهرداد و

فوریه: ۲۳ دوشنبه سخنرانان
افشاری علی

امیرحسینی بهمن و

و زعفران جای به که خسیس رفیق این دست
تازه بود آورده دو سه دالری دمپایی و سوهان گز
نرم آمدند.میشد نظر خیلیراحتو به میشود.
و کردم پا به را آنها بپوشم. تویخانه را آن ها
از سوغاتیاش رفتم تا بگویم دوستم راه جلوی
خوشحالومتشکرم.چشمانتانروزبدنبیند.آن
نشد. کنده و دیگر چسبید کف پایم به دمپاییها
در که جداگانهای نایلونی ورقه خاطر به احتماال
دوستمان از رفتن چسبانده بودند. بعد کفشان
آب در ساعت برای چهار پاهایم را شدم مجبور
را از آشپزخانه دمپاییها کارد و با بگذارم داغ وان

کنم. جدا پایم کف
داستان هم ایرانی پیراهن و لباس استاندارد
تنتان که به پوشیدید پیراهنی اگر بامزه ای است.
رویزمینمیرسید آستین هایشتا اما تنگبود
پیراهن همین اگر یا است. ایران ساخت بدانید
مطمئن گریه کند تنتان به که باشد گشاد آنقدر
نمیتوانید ببندید. را آن یقه که دکمه باشید
که نگویید دیگر که را روبدوشامبری حولههای
جدا و چسبیده تنتان به پنبههاشان روز سه تا

نمیشوند.
پوست ایران چند کرم چربکننده از خواهرم
کارخانه رازی میگفت اینها ساخت و آورده بود
بسیار باالیی دارند. استاندارد کیفیت و و هستند
رازییعنیهمانزکریایرازیخودمان؟ پرسیدم:
و اکتشافات اختراعات خاطر به اسمش را گفت:

کردهاند. انتخاب او
هم کرم با این میزنید که حدس همانطور
به شکل مشکل داشتم. اولش که در قوطی (که
نوعپالستیکی ایراناما قوطیواکسشفققدیم
با که این از بعد نمیشد. باز بود) آن پیویسی یا
آن برایبازکردناینکرمبریدمودر چاقودستمرا
بازنشد با آچارو چکشبهجانش افتادم تا باالخره
خجالت با خواهرم شدم. آن در افتتاح به موفق
گفت:این هایکمشتمهندسشیمیهستندو

ندارند. زیادی اطالع قوطیها مکانیک از
جالب این که می داد. شدیدی بوی موز کرم
بود. نشده موز از ذکری آن محتویات لیست در
آنروز ماشینبنده با تیر چراق تصادف بعد از ظهر
چون بود کرم این از استفاده از ناشی هم برق
آنقدرچرببودکهسهساعتبعدهنگامرانندگی
از دست را کنترل لیز خورد و فرمان دستم روی

احترام گفتم: به خاطر فردایش به خواهرم دادم.
در الکل ذره یک که شده باید هم رازی زکریای به
شود. خشک و بپرد زودتر تا میریختند کرم این
گفت: و انداخت پایین را سرش خجالت با باز
الکل ایران استفاده از خوب میدونی تو خودت

دارد! شرعی مشکل

قدردانی و تشکر
به بدینوسیله مراتبشعف وشادمانی خودرا
علتکاندیداتوریمجددآقایمحموداحمدینژاد
ایشان از و برایریاستجمهوری ایران ابراز نموده

داریم! تشکر را کمال
طنزنویسان همه سوی از
جهان کاریکاتوریستهای و

تهران دانشگاه اطالعیه
دانشجویان امور دفتر

بهدنبالافزایشخودکشیدربیندانشجویان
به کشور  دانشگاههای سایر و دانشگاه این 
دفتر کتابهای درسی این اطالع میرساند که
بهای به دارند خودکشی قصد که را دانشجویانی
را آنها دارد قصد و نموده خریداری مناسب
اگر قرار دهد. بیبضاعت اختیار دانشجویان در
زندگیتانراهدر میدهید،حداقل کتابهایتانرا
خوابگاههای پریدناز قبل از را آنها و ندهید هدر

! باشید موفق بفروشید. ما به خود
عمومی روابط قسمت رییس

زنم با من گفتگوهای
(والنتاین) عشاق روز سالگرد در
برام گل عشاق  روز که هم باز زنم گفت: 

خریدی!
تو نشان بدهم به را گفتم: برای اینکهعشقم

اینکار را کردم.    
گفت: مرسی. ولی میشه سال آینده روی
یک برام بگذاری و دالری قیمت عشقت میزان

جواهر قشنگ بخری؟

 ***
چه از گل غیر به عشاق روز زنم پرسیدم: از
خرده یک بخرم؟ گفت: میخواهی برات چیزی
گردنبند مروارید یک خودم برای شده. رفتم دیر

قشنگخریدم.
کردی؟ را کار این چرا گفتم:

عشقمکشید! گفت: و خندید
 ***

فقط مردها روز عشاق چرا پرسید : و آمد زنم
بهزن هایشانگلمی دهندوچیزهایگرانقیمت

برایشاننمیخرند.
است عشاق روز که اسمش این برای گفتم:

زن ذلیلها! روز نه

***
سرخ  گل برای من۱۲ تا سال هر زنم پرسید:
شش من برای شد که امسال چطور میخریدی

خریدی؟ سرخ گل تا
گفتم:حسابکردمچونمشتریدائمشدهام

کنی! نصف قیمت حساب من با
 ***

باالخره گفت:  خوشحال خیلی آمد و زنم
روز برای کنم و گوش تو حرف گرفتم به تصمیم
عشاقبرایخودمیکلباسخوابسکسیبخرم

خوشت بیاد. تو هم که
با این  زدم. ۲۰ سال پیش را حرف این گفتم:
هیکلوقواره بهترهبرایخودتیک پالتویپشمی

بلندمی خریدی! کلفتو
 ***

روز و پرسید: عزیزم. میدونی ایده آمد زنم
آمده؟ کجا از عشاق یا والنتاین

آن مردیکه ولیمیدانم نه نمیدانم. گفتم:
رفته! کجا رد کرده را ایده این

***
و عشاقه روز امروز عزیزم! گفت: و آمد زنم
بزنیم زنگ بگذار باشم راحتتر من که این برای
روز من آشپزی نکنم. ناسالمتی بیارند تا پیتزا

والنتایناست.
پیتزا میزنیم و زنگ روز هر ما که گفتم:

سفارشمیدهیم.
دوستتدارمکههر ببینکهمنچقدر گفت:

است! والنتاین روز من برای روز

***

کرد. را باز زنم در خانه و رفتم
مبارک. والنتاین روز گفتم:

گل پسدسته پرسید: و تعجبنگاهمکرد با
چطور شد؟ سال سرخ هر

گفتم: و آوردم در جیبم از شیشه گالب یک
خراب چقدر آمریکا اقتصاد وضع که میدونی

شده؟

***
صبحانه با والنتاین روز صبح پرسیدم: زنم از

تختخوابموافقی؟ در
آره! گفت: و زد برق چشمانش

میآوری، را پسوقتیسینیصبحانه گفتم:
نره! یادت عسلی مرغ تخم

سینمایی بخش
برگزار میکند: بخشجانبی جشنواره فجر،
و ترجمه با دنیا برگزیده فیلمهای نمایش

فارسی دوبله
خرها  مستی برای زمانی دوشنبه۷ بهمن:

شلیک  خرها به آنها بهمن:  ۸ سهشنبه

نه؟ میکنند، مگر
آدمها  و خرها ۹ بهمن: چهارشنبه

هستم  خر یک کره من ۱۰ بهمن: شنبه پنج
دارم. سال ۱۵ و

خرها سکوت بهمن: جمعه۱۱
برای  خری چه بزن حدس ۱۲ بهمن: شنبه

میآید؟ شام
داستان  حلقه ها، بهمن: االغ ۱۳ یکشنبه

دوستیحلقهها
اعالم بعدا  فیلمها بقیه نمایش تاریخ 

میشود.

زمستان نیمهشب رویای
داستانهای مجموعه از

همینجوری!
بههمریخت را خانه خوابم تقدر صدایتقو
دوباره گوش مالیدمو از جایمپریدم.چشمانم را و
زنگ چرا نمیدانم بود. در صدای بله، کردم.
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افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۱۲ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

این است. نشده درمان هنوز ماست اجتماعی
برای را مناسب فرصتهای سال صد ضعف،
ما دست از خود ملی دارایی و قدرت انباشت

بگیرد. باز که میرود آن بیم و گرفت

* * *
انقالب مربوط میشود نسل به که آنجا تا
زمین از تاریخی برای کندن ایران فرصت یک
انقالب را به آن آمده بود که سومی پیش جهان
در کوتاه تر دستهای با اکنون و باخت اسالمی
به دستکم میباید است شده فراختر که جهانی
نسل به خواه ناخواه که کردن مشعلی فروزانتر
بعدی سپردهمیشودیاریدهد.پیشازهمه چیز
جامه تازه ای تکرار همان اشتباهاتدر نگذارد که
 wishful thinkingپروری آرزو شود(فرصتطلبی و
این نمیشناسد.) نسل هیچ، یا همه روحیه و
دلیرانه با گذشته ما همه که آن نخواهد شد مگر
مانند ما که از برای مردمانی شویم. خود رو به رو
ما آموخته به دروغ در زندگی تا سیاست، مذهب
رو روبه قدرتی که مشاهده شده است تحمیل و
میبخشد اجتماعات و افراد به حقیقت با شدن

داشت. خواهد تازگی
از که روزه دیگری چند که اگر نیست چنان
احوال همین مانده در این نسل فعال زندگی
روز هر رسید. نخواهد سامان به ایران کار بگذرد
تا بیست برمی آید، که تازهای نسل بهترینهای از
پنجاه سالههایامروزیودستپروردههای همان
نسلدورانانقالب،چناننمایشهای امیدبخشی
میبینیم که جایبدبینی نمیگذارد. با اینهمه

سی که تنی هزاران تجربه و دانش که است دریغ
و زیسته جهان کشور های بهترین در هم سالی
کشاکشهایی در باشند) آموخته (اگر آموختهاند
فراآمد پیشاز انقالبش اینحکومت هدرشودکه
هیچ که انقالبش کارنامهای از پس فراآمد بود و

نیست. مردانی زنان و چنین درخور
گرایش های و گروهها که است بس همین
با را خود امروز سیاسی» «قدرت گوناگون
مقایسه کنند. انقالب از پس سالهای نخستین
به دیگران آنها را کوبیدن و دهه توجیه خود سه
رساندهاست؟اینکهمیگوییمسیاسیکاران کجا
به و سر بگذارند در بیرونفعال سودای قدرترا از
دگرگون که از فراهمکردن اسبابقدرتبپردازند
به و کردنقالبهایذهنیخود آنانآغازمیشود
اینرژیموجهانبینیآنمیکشد با موثرتر مبارزه

روست. همین از
ایران و راست چپ و حقمداری یکسونگری
خفهمی کند. ریسمانیاستکهداردآنرا یکسر
را ریسمان است. آخوندی نظام دیگرش سر آن

کرد. پاره میباید
میان در نسل  این بازماندگان ایران  در
در بیرونمیآیند. اینعوالم از شوربختیعمومی
بیرونگیریماینجماعتازهمهسوباختهصدبار
کردند که گناه از مخالفانشان بود و به خود ثابت
گیریمکه و دیگریبرایشان نگذاشته بودند؛ چاره
جای در را خود جز و فرشتگان جای در را خود
این بویناکی که پارگین در دوزخیان بگذارند،
تنها خواهد کرد؟ تفاوت چه آن افتاده در کشور
درهزاران فرسنگیایرانمیتوانفراغت نپرداختن

داشت. را بدبختی های ملی به
ایران» مشروطه «حزب اینترنتی پایگاه از برگرفته

نسل... «سربلندی»

از میتوانند نيز ستيزهجو و پرخاشگر ملی گرای
گردند تلقی مشروع جامعهای شهروندان سوی
کارگرفت با میتوانند نيز اقتدارگرا رژيمهای يا و
تضمين را کارکرد خود فشار افزارهای  وسيع
مشروعيت نوعی برخورد که نمايند. چنين است
نوع و کارآيی شهروندان منظر است از دولت به

به شهروندان.»(۱۸) دولت است برخورد
و مشروعيت  بين  تفاوت  اين  به  توجه با 
به پرسيد که میتوان  که بديهی است کارايی 
مشروع حکومت يک واقعی پايههای راستی
اين پرسش پيش به درخور کدام است. پاسخ
تعريف پيرامون تازهای پرسشهای بر ره آن از
از صرفنظر اما، میبرد.(۱۹) مشروعيت معنی و
مفهوم مشروعيتو در دشواریهای نظرینهفته
به نبوديکتعريفنظریدقيقو کارآمداز توجه با
میبايستتعريفحداقلپيشنهاد ما اينمفهوم،

بپذيريم. را ارسون و سوی الن از شده
سوی شده از پيشنهاد اساس تعريفهای بر
کارآيی و دو مفهوم مشروعيت از ارسون و الن
جنبههای ديگر به را  توجه خود میتوانيم ما
بر اساسیدرکمفهوممشروعيتمعطوفداريم.
الگوی مناسبات کردن نهادی نظر بايندر اساس
با خود پيوسته کلی وجه در يک جامعه در قدرت
تلقی حکومت معموال ما که است همان چيزی
قانونی و پرسنلی کار روند و ساختار میکنيم.
به عنوان همواره موسسههايی را که ما نهادها و
در عمدتا می شناسيم  موسسههای حکومتی
مناسبات الگوی از معينی جنبه های با ارتباط

يکنظامسياسیهستند.   قدرت واقعا موجوددر
دارد ادامه
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ایران» یک «برای اینترنتی پایگاه از برگرفته

اسالمی انقالب بازخوانی

یک عنوان امر به این از آمریکا میتواند حمایت
این نوع بهرهبرداری کند. او حربه تبلیغاتی علیه
است لبه دو تیغ یک حکم در البته تبلیغات
نفع به عمال مردم آرای نظر از ممکن است و
برای حاکم جناح که این دوم شود. تمام خاتمی 
خود را با رایگیری روابط در آستانه این که بتواند
به عنوان یک آن از احیانا تا غرب ترمیم ببخشد،
شاید و یاد کند انتخاباتی در تبلیغات «پیروزی»
از مخمصه را خود حدی تا نیز نظر اقتصادی از
موضعضعیفتریدر ممکناستاز نجاتدهد،
بتواند از آمریکا آمریکا روبرو شودو با آینده چند ماه
اینموقعیتبهنفعخودبهرهبرداریکند.وسوم،
رایگیری پیشاز در چند ماه اینکه از صرفنظر
آمریکا رابطه با اینزمینهرخدهد، چهتحوالتی در
بهاحتمال زیادبه عنوانیکیاز شعارهای تبلیغاتی
شعارهای کنار در اثباتا)، یا (نفیا رایگیری این
دیگر، عبارت به خواهد شد. مطرح اقتصادی،
ایران، اسالمی جمهوری تاریخ در بار اولین برای
نقشیکلیدیدر مبارزات میتواند با آمریکا رابطه

کند. ایران ایفا انتخاباتیجمهوریاسالمی

اعالمآمادگی سیدمحمدخاتمی براینامزدی
اظهارات همزمان با آینده، رایگیری خردادماه در
گفت آمادگی مورد در ایرانی و آمریکایی مقامات
صحنه در را جدیدی معادالت گو با یکدیگر، و
از است. باز کرده ایران و خارجی داخلی سیاست
آقای موافقت قبلی بدون اعالم این داخلی، نظر
خامنهایبعیدبهنظرمیرسد؛موافقتیکهظاهرا
بر تمرکز سیاسی و توسعه حذف شعار بهای به
به خاتمی، آقای سوی  از اقتصادی  شعارهای
شدت از خود نوبه به امر این است. آمده دست
سوی از میکند. حکایت ایران اقتصادی بحران
آن، رایگیریخرداد ماه وحضورخاتمیدر دیگر،
گزینههایی را برای آمریکا درگفت وگو با ایرانپیش
خواهد زیاد سعی احتمال به است. آمریکا آورده
ایران به را با خود اساسی و گوهای گفت کرد که
امر این و احتمال کند، ماه موکول خرداد از پس
است. رایگیری بیشتر شده نامزدی خاتمی در با
شدید رقابت شاهد آینده نزدیک ما در سو، این از
اسالمی محکوم جمهوری حاکم و جناحهای
خواهیم آمریکا گو با گفت و کرسی کسب برای
رقابتی کهبهصورتمستقیمو نامستقیمدر بود.
تبلیغاتانتخاباتیخردادماهآیندهبروزخواهدکرد

زد. خواهد رقم را آن سرنوشت احیانا و

... در خاتمی حضور

در و خانه رساندم ورودی در به خودم را نمی زد؟
یک بود. لوپز ایستاده جنیفر پشت در کردم. باز را
رنگ نقرهای پوشیده بود. خیلی پالتو پوست به
داشتم آیا مالیدم. بود.چشمانم را خوشگلشده
نزدی؟ را زنگ چرا ؟پرسیدم: میدیدم خواب
نمیکند. یادم کار این که برای گفت: خندید و
رودهسیم هایش دلو زنگخرابشده و افتادکه
کنم. پرسیدم: بودم تا درستش بیرون کشیده را
گفت: و خندید االن میاد خونه. زنم چکار داری؟
آن کرد باز را پوستش پالتوی یکهو بعد میدونم.
زمین انداخت. نمی دانم روی آورد و تنش در از را
افتاد یا این که یک کار به زنگ در خود به خود
لباس کرد. زنگ زدن  سرم شروع به در چیزی
داشت. تن را به معروفش براق پولکدار و رقص
آنجا یک و از پالتویش جیب کرد توی بعد دست
طرف به را موز شهوانی لبخندی با آورد. در موز
را خودم میخوری؟ موز گفت: و کرد دراز من
عقبکشیدمو گفتم:نه مرسی!به موزحساسیت

از زمان گفتم: چه مسخره! گفت: و دارم. خندید
برای دزدیدن پدرم دست از که از زمانی بچگی
موزسرمیزمهمانهاکتکخوردماینحساسیت
گفتم: میکرد. با تعجب نگاهم هنوز گرفتهام. را
گلویم و می شود قرمز گوشهایم میخورم وقتی
درون پیراهنش یقه از موز را ناامیدی میخارد. با
جیب پالتویش توی کرد دست دوباره داد و قرار
بوته پشت از ناگهان آورد. در قرمز سیب یک و
و سیب پرید بیرون کسی خانه ورودی کنار در
زینا جونز لوپز قاپ زد.کاترین جنیفر از دست را
را خودش سریع بعد که بود ملوس و خوشگل
و میخوری؟ و پرسید: سیب رساند در جلوی
آنجا و از پیراهنش توی کرد دست بالفاصله هم
توت پرسید: و آورد در فرنگی توت مشت یک
موهای عصبانیت جنیفر لوپز با چطور؟ فرنگی
و روی چمنها انداخت را و او را گرفت کاترین
و آن را آمد من دستش به طرف در بعد با موزی
خواب از یکهو گرفت. نشانه من دهان سوی به
درمقابلصورتمدیدم قیافهعصبانیزنم را پریدم.
یکیداشتتقو تق در خانه بود. به من زل زده که
فضولی و سئوال نگاهش هزاران در میکوبید. را
خواب کشید: داد خشنی لحن با داشت. وجود

میدیدی؟ را کسی چه
خواب گفتم: و  دادم قورت را  دهانم آب
و بلندتر کوبیدن در تق و صدای تق هیچکسی!
عمهات! مرگ آره، پرسید: دوباره زنم شد. بلندتر
گفتم: کاری میکردی؟ چکار خواب داشتی توی
نمیکردم.با حالتیمثلکارآگاههای پلیسپرسید:
دستم به بیاختیار شده؟ قرمز چرا گوشهات
یادم آره گفتم و خندیدم رفت. گوشهایم طرف
می دیدم، را موز  خوردن داشتم خواب افتاد.
از لبه غر کنان و غر کردی؟ مرا بیدار حاال چرا
بیرون تا پنجره رفت طرف و به شد بلند تخت

کند. نگاه را
در دم بری بهتره گفت: و طرفم به برگشت
درست کند. امیدوارم را خونه.طرف آمده زنگدر

نکند! تعارف موز بهت
صدا در به تخت کنار شماطه ای زنگ ساعت
ساعت مالیدم. را چشمانم و پریدم خواب از آمد.
و بود خوابیده کنارم زنم بود. صبح نیم و هفت
پهلویمکوبید آرنجبه با بود. رفته هوا به خروپفاو
زنگ اینقدر زود روی را پرسید: چرا ساعت و
بخوابیم؟ هم نمیگذاری هفته آخر گذاشتی،

کن. را خفه صدایش
از تا میزدم کنار به را مالفه که همانطور
زنگ در بیاد قراره یارو گفتم: بیایم تخت بیرون
نبره. گذاشتم خوابم ساعت درست کنه. را خونه

بیاد... قراره ساعت۸
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پشت  با مدتی که روس مشهور تنیس باز  ۱ـ 
اولتنیسجهان گذاشتنپتسامپراسمرد سر

اروپا. در پایتختی ـ شد
زبان  ستاره شناسیاستـ خانه اشپایگاه ۲ـ 

درمانده. و ناتوان ـ آوردی در من
نخواندهـ   درس بیسواد و بامجوز !ـ  ۳ـ  قاتل

به آب. آغشته ـ پدر ترک
غنی و  برسد وقتی کنند ـ ناله ۴ ـ سودای
دندان هم این بخت بد ـ از نمیشناسد فقیر

میشکند!
ضمیمه  ـ زغال از آهن و مرکب فلزی ۵ ـ

سنگانداز! جاده ـ تکمیلی
الهی  درگاه از وظیفه خوران ـ آهنگ مایه ۶ـ 
مرکز استانی  ۷ـ  با اهمیت. بسیار ـ و آزاد رها ـ

داخل. ـ ضمیر اموات! ـ خانه ایران در
برتر  و باالتر ـ بود چین لقب امپراتوران ـ ۸

دیگران. از
فن  ماشین همه صورت ـ عضوی در ۹ ـ
آن خاطر به باشید مواظب ـ کشاورزی حریف

سرتان نرود!
ـ پیشوای  کلمه تصدیقـبیماریجگرسوز ۱۰ـ 

قلیل. اندک و بوداییانـ 
نام  از استادان به ـ سنجش میاندو چیز ۱۱ـ 

مالدار. و ثروتمند ایران بودـ  آواز و موسیقی
مکتبخانه  معلم ـ پایانناپذیر و نامحدود ۱۲ـ 

عالمتمفعولبیواسطه. ـ
در  جدی سخن ـ باالتر ردیف  دو ـ  ۱۳
درخشش است و جال معنی شوخی ـ به لباس
سیم ـ میگویند الکتریسیته نیروی به امروزه و

گردنکلفت!
فوری و  غذای ـ اداری سازمان باالترین ـ ۱۴

بیغش. خالص و دردسرـ  بی
خواجه  است از کتابی ـ و پایه درجه ۱۵ ـ

نصیرالدینطوسی.

کتابیاستاز  ـ گیاه جانوریدریاییشبیه ۱ـ 
ایرانیمصطفیملکیان. معاصر متفکر

به  و نقل ـ حمل واحد شمارش درخت ۲ ـ
می دهد. تشکیل پنجم هوا را چهار ـ فارسی

غارنشین ـ  جنگ افزار ـ باالپوش و جبه ـ ۳
مایعات هستی بخش. از ـ به کارنیامدنی و ضایع

برنج شوشتر ـ چیرگی  عدل و انصاف ـ ۴ ـ

غلبه. و
ـ پرستار فرنگی  برین ـ بهشت تپه خاکی ۵ـ 

اروپایی. لقبی ـ
جبالی  سلسله ـ خون جوی ـ پرسش ۶ ـ

ایران. در
وسیله  یک جسمبسیطـ کوچکترینجز ۷ـ 
سوار حرفی ـ توان و طاقت ـ دندان کردن پاک

خودش. بر
شده.  انباشته هم روی ـ حیلهگر و مکار ۸ـ 
در ارتش ـ درجه ای عزیز عرب ـ حرف آخر ۹ـ

خوشنود. ـ
فراری ـ  پایتخت ـ صباح حسن ۱۰ ـ قلعه

برقرار شده. ثابت و
استراحتگاه  ـ نخاله ابریشم ـ قیف ـ  ۱۱

عرب. ـ دریای گوسفندان
درخت بیبار ـ  ـ شطرنج ۱۲ ـ مهرهای در

و آغشته. آلوده
هندسی  اشکال از ـ اروپا در رودی ـ  ۱۳
خو ـ هستند! خوش هم اینطوری بعضیها ـ

گرفتن.
ـ  وافر  کوشش و سعی ـ خارج ماه ـ   ۱۴

راه. کاروانسرای میان
صیفی. میوههای از ـ باتجربه و متبحر ـ ۱۵

درصحنهدرگیریهمچنیندههانیرویلباس
و شتم ضرب به اقدام که بودند شخصی حاضر
میزان کردند. از جوانان بازداشت مردم و شدید
بازداشت شدگانوسرنوشتآن هاخبریدردست
سوار پسرانبازداشتشده را نیستاما دخترانو

بردند. خود با و کرده ماشین چندین

۲۹ صفحه از بقیه

فجر جشنواره پایان


