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خارج شد! وارد شد،
کوتاه ـ خبر ـ چند

چند  شامل هالیوود، از هنری تیم * یک
شد. ایران وارد به کارگردان، هنر پیشه و

زندان  در  القاعده زندانیان گروه اولین   *
شد. خارج آنجا از کوبا گواتاناموی

عربستانواردشد. *هیالریکلینتونبه
به فلسطین  * کمک ۹۰۰میلیوندالریآمریکا

شد. وارد سرزمین این به
از سقوط  آمریکا بعد * ۲۵ درصد سرمایه مردم

شد. خارج بورس از کشور این سهام بازار
شد. وارد عراق به رفسنجانی هاشمی *

کمدی  سینمای معروف هنرپیشه * میری،
شد. خارج این دنیا از ایران،

با  درگیری برای بسیج و انتظامی * نیروی
به شهیدان مقبره ساخت مخالف دانشجویان

شد. وارد دانشگاه
نیروی پلیس  * بررسی شکایت ۲۰ وکیل از

شد. خارج اسالمی مجلس از دستور ایران
علت افزایشوحشتناکقیمت خشکبار  * به

شد. خارج آجیل از هندی بادام ایران، در
بلوچستان  از دیگر پاسدار  چند جنازه  *

شد. خارج
طریق  از تریاک افغانستان جدید * محموله

شد. وارد ایران به پاکستان
مردمدر  * بررسیانگیزه خودسوزیهای مکرر

شد. وارد اسالمی مجلس دستور
* منوچهرمتکیبرایشرکتدرشورایحقوق 

آنجا خارج شد. از بالفاصله ژنو شد و وارد بشر

جا به جز قزوین همه
است من سرای

برایدومینباربرنامه سفرمحموداحمدینژاد
احمدینژاد شد. بعد موکول به و لغو قزوین به
کلیه از و داده سفرشهرستانیانجام تاکنوندهها
است. آخرین سفر نقاط ایران بازدیدبهعملآورده
جنجال و جار و بود که با افشا یزد استان به او
اوتوسطاستانداریاین شهر این کهمستقبلیناز
او بودند،همراهگشت. سفر ارعابو تطمیعشده

است. نشده انجام هرگز اما قزوین به
نرفتن مورد علت در ریاست جمهوری دفتر
نداده رسانهها به توضیحی قزوین به احمدینژاد
جمهور به حساب مشغولیت زیاد رییس را این و
گذاشته کشور شهرستانهایدیگر از برایبازدید
و جمهور رییس بیاعتنایی از قزوین مردم است.
پکرهستند. و بهشهرشانبسیارشکار نیامدناو
مردم از به نقل مجلس در مردم قزوین نماینده
و خواند بیادبانه را احمدینژاد  رفتار شهرش
ما پشت شهر مردم به احمدینژاد گفت: آقای

می شود! تمام گران برایت نکن،

ریاست مهم دفتر اطالعیه
جمهوری

جمهوری محترم ریاست اکید دستور طبق
به معظم رهبر تایید و با احمدینژاد دکتر آقای
سال ماه اول اسفند تاریخ از می رساند که اطالع
ریاست دفتر مقابل زیر در عملیات کلیه جاری
بیترهبری و مجلسشورایاسالمی جمهوری،
محکوم مجازات اشد به متخلفان و ممنوع

خواهند گردید:
ایجاد هرگونهتظاهراتکارگریو کارمندی  ۱ـ 

زنانه. دهقانی و و
گروههای  انتخاباتی پوسترهای نصب ـ  ۲

اصالحطلب. و منافق
پخشموسیقی هایزنندهومبتذلغربی  ۳ـ 
بزرگ صوتهای ضبط و اتومبیل استریوی از

سیاهپوستی.
چه  با نقش لباسهایی و فروش تی شرت ۴ـ 

ویژه). اخذ اجازه با (مگر هوگو چاوز و گوارا
ویژه  خودکشی به گونه هر طرح انجام و ۵ـ 
از سقوط و حلق آویزی خودسوزی، طریق از

ساختمانهایمجاور.
هویج  میوه هایی چون آب و فروش عرضه ۶ـ 

سیاسی. مقاصد برای زرشک آب ویژه به و
سکوریتی و عمومی بخش محافظت روابط  اداره

مدافع مشروط حقوق
بشر

حجتاهللا مسجد یک در نشستی طی
ابراهیم رییسی، معاوناولقوه قضاییه جمهوری
گفت: و حضار خبرنگاران در جمع اسالمی،
در جمهوری اسالمیبزرگترینمدافعحقوقبشر
رابطه میگویند که رییسی ابراهیم است! جهان
خارج در (که مال حسنی با دوری خویشاوندی
و  دارد شده) funny mullah مشهور فانی مال به
میگویندازقضاتشرعقتلعامزندانیانسیاسی

ضمن حمله  خود سخنان ادامه سال۶۷ بوده در
در ایرانرا آمریکا آزادیموجود در آمریکا گفت: به
اوبرایدرستیسخنانخوددلیل نمیتوانیافت!
آورد:شما خبرنگارانمانندآنخبرنگار عراقیحق
می گویم پرت و چرت میکنید من فکر اگر دارید
و پرتاب کنید من طرف به را کفشهای خود
زندان به و گرفت نخواهد را شما جلوی کسی
ضمن خود در پایان سخنان افتاد. او نخواهید
جنبههای نقض کلیه برای از آمریکا مجدد انتقاد
برای مدعوین و خبرنگاران همه از بشر حقوق
قراردادن و خود کفشهای داوطلبانه آوردن در
آنها از و کرد تشکر بیرونصحنمسجد در آنها
نشسته اند به پایسخناناو برهنه پا برایاینکه

قدردانینمود.

سوررئالیسم داستانهای

عاشق که مردی داستان
شد! درخت یک

که خودش او می گفتند همه زنش مرده بود.
ثابت نتوانست پلیس اداره اما کرده. خور چیز را
که با او میشد سالی پانزده بوده. او کند که کار
تا هر دو بچه ای نداشت. او بود. از ازدواج کرده
کارمیکردندوهمسایههامیگفتندکههیچوقت

بودند. نشنیده مرافعه آنها را دعوا صدای
نفس او  شد  بسته قتل پرونده که  وقتی 
برگشت. زندگی آرامسابقخود به راحتیکشیدو
ازآن همسایه هامی گفتند چراغ اتاق خوابشدیرتر

میشد. خاموش بود زنش با که زمانی
خانهاش پشت باغ به تابستان آخر روز یک
چیده آجر زمین روی درختها وسط رفت.
روی بود. کاشته بوتههای آزالیا را دورش و بود
و مینشست آجرها سنگفرش وسط نیمکت
درخت های به بعضی وقتها میخواند. کتاب
به متصل که خانهاش پشت حیاط کوتاه و بلند
نمی زد. پلک میشد و بود خیره کوچکی جنگل
داشتند زیر نظر دوربین با را او همسایههایی که

در و نکرده قبول را زنش مرگ هنوز میگفتند
بازگشتاوست. انتظار

یک بود که ظهر از بعد چهار روز ساعت یک
درختها به که همانطور افتاد. عجیب اتفاق
کرد. جلب را او توجه آن ها از یکی بود زده زل
بود. پر برگی شاداب و متوسط قامت و درخت
بود. نشده روییده آن روی گلی و نداشت میوهای
تلف را بشر وقتخودشانو ایندرخت هاییکه از
احساس نمی خورند. فایدهای هیچ به و کردهاند
درخت ها بقیه با دارد. دوست را درخت این کرد
زنش میانداخت. او را به یاد میکرد. شاید فرق
بدون هیچ بود بلند تکیده و زنش درخت مانند

و تابی. و پیچ قوس
پشت خانه حیاط به روز هر بعد آن به از
گاهی درخت مینشست. نزدیک آن و میرفت
میگویند همسایهها میزد. حرف درخت آن با
درخت با او را بحث و جر بار صدای چند حتی

بودند. کذاییشنیده
با روز  یک که شد چطور نمی داند کسی 
آورد. در از جایش را درخت آمد و کلنگ و بیل
بزرگ مرطوبپیچید ریشههایشرا درچندحوله
را آن اول برد. به داخل خانه کشان کشان را آن و
که این از بعد شست. حسابی و برد حمام وان به
برقیاش خشککن مو با کامل دقت با را درخت

داد. تختخوابش قرار روی به آن را کرد خشک
به کار سر از که این از پس روز آن فردای از
دراز درخت در کنار روی تختخواب میآمد خانه
گاهی میکرد. تماشا تلویزیون او با و میکشید
آن زمخت پوسته و میگرفت آغوش در را درخت

نوازش میکرد. را
هنوهن روزهایتعطیلآخر هفته درخترا
بالکن به و میکشید بیرون خواب اتاق از کنان
صندلی روی را درخت آنجا میبرد. خانه پشت
به ساعتها و مینشاند خودش کنار بزرگی
میشد. بهار خیره خانه پشت منظره درختهای
نوجوانی مانند درختان پشت خانه و بود راه در
که پرزهایسبیلشدر حال ظهورهستند،برگ و
آنگاهدریافتکه درختاو شاخههای تازهمیزدند.
ماننددرختان حالخشکشدناست و هرگز در
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آقای احمدینژاد کجاست؟ ـ
دارن! تاخیر کمی نرسیده، به موقع خشکشویی از ایشون کاپشن ـ

 بقیه در صفحه ۳۳   
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طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک
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همسایگان داشت. نخواهد شکوفه و برگ دیگر
با خورشید غروب عصر قبل از هر او میگفتند
را خیس آن را آبیاری میکرد و شلنگ درخت
جدیدی از جوانه و برگ شاید تا نگه میداشت

بزند. بیرون آن
شروع رطوبت فراوان اثر درخت در بعد کمی
سبز درخت آری، زدن. جلبک و پوسیدن به کرد
خاطر به شکوفه بلکه و برگ به خاطر نه اما بود
چسبیده آن به که رنگی سبز قارچهای و جلبک

بود. شده بسیار زشت بودند.
حیاط نقطه هر در بود. راه در شتابان بهار
هیبتی او گیاهی میرویید. درخت خانه پشت
زنش یاد به را او بود. گرفته سبز و وحشتناک
و غلیظ میکرد آرایش که می انداخت هنگامی

می زد. سبز براقی رنگ پلکهایش را پشت
دریافت وحشت کمال در بعد روز سه دو
تمام مالفه و است. گرفته موریانه درخت او که
درخت. چوب تراشههای از بود شده پر تختش
جلوی جوری تا یک کرد دوا دارو و خرج خیلی
اما درخت محبوبشبگیرد را در پیشرفتموریانه

نداشت. فایدهای هیچ

* * *
برای تحقیقات پلیس کاراگاه باز یک دیشب
بود آمده بهمحله احتمالقتل زناو درباره بیشتر

می کرد. صحبت همسایهها با و
سه از بعد هنوز که می گفت پلیس کاراگاه
جسد زن نبستهاند. هیچگاه قتل را سال پرونده
قتل و اثبات نتیجه در و بودند نکرده پیدا او را

تشخیصقاتلمشکلبود.
مرددوسهدقیقهبهماشینسیاهرنگکاراگاه
شد. خیره بود کوچه پارک شده انتهای در که
به تا شده بودند جمع دور ماشین همسایگان

دهند. جواب کاراگاه سئواالت
نشیمن را اتاق پنجره کرکره پرده مرد سپس
نزدیک سوی شومینه برگشت. آنجا، به و بست
ضربات با و محبوبش که درخت زیبا شومینه،
آجری سنگفرش روی بود شده قطعه قطعه تبر

بود. تلمبار
همانطورکهبا یکدست اشکهایصورتش
را درخت قطعات دست دیگرش با میکرد پاک را
آتش شومینه پر داخل و میداشت یکی بر یکی

میگذاشت...

و سیاسی درسهای
مذهبی

را ایران اسالمی انقالب شکست داستان
ایتالیاییخالصه اینداستانطنزآلود میتواندر
نو که دوچرخهای داشتم کودکی آرزو در کرد:

داشته باشم.
کنی شاید دعا شب هر اگر که من گفتند به
بزرگتر که کمی بفرستد. دوچرخهای برایت خدا
دعا نمی توانصاحبدوچرخه با شدمدریافتمکه
اینبودکهرفتم ویک دوچرخهدزدیدم!حاال شد.
آنکلیحال با و سوار میشوم را دوچرخهام روزها
که می کنم دعا میروم و به خانه شب ها میکنم.

مرا ببخشد! خدا

زن در کانادا هفته
روز مارچ، هشت روز رسیدن فرا آستانه در
یک هفته کامل اولین بار زنان، دولت کانادا برای
آنها برای فعالیتهای «هفته زن» عنوان به را
به دنبال اجرایاینتصمیمکه در اختصاص داد.
اتخاذ فشارشدیدگروههایفمینیستیاینکشور
«رهبری تبلیغاتی تم با امسال است قرار شده
جهان اضافه به قدرتمند زنان اضافه به قدرتمند
تالش و زنان با برابری» حقوق مساوی قدرتمند
گرفته شود. جشن مساوات و آزادی آنها برای

و کانادا کشور رسانههای پیشبینی طبق
انجمنهایفمینیستیو البته باتاییدسازمانهای
انجام حق زنان است  قرار مردانه  زنذلیل
و آزادی از بتوانند تا باشند داشته را زیر کارهای
اینها از (بعضی لذتببرند: مساواتمطلقخود

پیشنهاد هایمناست)
نشوند! وارد آشپزخانه هفته یک ـ ۱۰

شوهرشان  مادر به دارند دوست هرچه ۹ ـ
بگویند!

عشقشان  که کفشی جفت چند هر ـ  ۸
خودشان بخرند! برای فروشگاهها میکشد از

استریپ  بارهای به دیگر زنان با شب هر ۷ـ 
بروند! مردان تیز

کرده و  خود را قطع دادن به نوزادان ۶ـ  شیر

شیر بخورند! شوهرشان پستان از بگذارند آنها
که  تعدادفیلمپیازی«اشکدربیار»را هر ۵ـ 
از تلویزیون شوهرشان اعتراض میخواهند بدون

تماشا کنند!
نظیر  مردانه  کار های تمام انجام حق  ۴ ـ
آروغزدن برگو تماشایفوتبال،کشیدنسیگار

باشند! داشته را
از  میکنند کار خانه در که زمانی برای ۳ ـ

بگیرند! همسرانخوددستمزد
انواع  خرید با را شوهرشان اعتباری کارت ۲ـ 

پر کنند! و زینت آالت جواهر
یک  را برای تلویزیون ریموت کنترل کامل ۱ـ 

بگیرند! اختیار در هفته

بهشت آرامگاه اطالعیه
زهرا

از بعد اطالع میرساند که به وسیله بدین
گورستان این در شده دفن اموات کلیه انتقال
شهرستانها و و تهران دانشگاههای به صحن
آماده آرامگاه این آنجا،  در  آنها خاکسپاری
در رشتههای مختلفدانشگاهی پذیرشدانشجو
آزمون و نمره تقاضانامه زودتر هر چه میباشد.
به دفتر موقت امور دانشجویان این را جاری خود
برگه شده و رسیدگی تا نمایید گورستان ارسال

گردد. صادر شما پذیرش
این دانشگاه کالسهای کلیه بعدی اطالع تا

میگردد. برگزار آزاد فضای در موقت بهطور
اسالمی انجمن عمومی روابط دفتر

با سرنشینان مصاحبه
ماهواره «امید»

صورت به قدیمی که رفقای یکی از طریق از
امور و میکند سپاه پاسداران کار برای وقت نیمه
بهصورتغیرالهیراستوریست را مدیریتآنها
میکندتوانستیمبه خطتلفنی مستقیمبهماهواره
دو و دارد نام اسالمی، که امید جدید جمهوری

شده و وصل پرتاب شد، به فضا پیش سه هفته
مصاحبهایباسرنشینانآنانجامدهیم.متناین

است. نیامده رسانهای هیچ در مصاحبه
تلفن زنگ صدای

رینگ... رینگ... ـ
پارازیت و خش و خش صدای

الو؟ ـ
سالم الو. ـ

شما؟ ـ
با زمینزنگمیزنم.میخواستم کره مناز ـ

امید. سفینه درباره کنم مصاحبه شما
دارید؟ اطالعات اجازه از ـ

فرمودند آقا... حاج درصد. صد بله. ـ
اشکالی نداره.

سرنشین سفینه این فهمیدید کجا از شما ـ
سرنشین بدون کردند  اعالم  جا همه دارد؟

است.
نگویم. حاج کسی به که گفتهاند را آن  ـ

فرمودند. آقا...
خوببفرمایید. ـ

تلفن صدای کیفیت اینقدر چرا راستی ـ
بده؟ شما

باید  روزی۲۰ بار بپرس. مخابرات شرکت از ـ
وصل میشویم. دو بار فقط مرکز و بزنیم به زنگ
اصال بیشتروقتمان اینجابه جایاکتشافات صرف

شده. گرفتن شماره
کنید. تعریف باالها از اون ـ

توجه میکند جلب که چیزی اینجا اولین ـ
تهران کسی توی اگر است. و تمیز پاک هوای
میشود. متوجه زود این را کند زندگی دودآلود
نفس بهتر  و شده باز رویمان و رنگ اصال 

میکشیم.
احساسی دارید؟ اونجا چه ـ

شدهایم. خدا نزدیکتر که به می کنیم فکر ـ
ـاز کجامی دانیدخداآنطرفکهکشان است

نیست؟ پایین قسمت در و
میکنیم. احساس اینجوری حال هر به ـ

بروید؟ شمامیدانستیدکهبایدبهکجایفضا
کردند؟ پرتاب شما را همینجوری یا
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هر  زمین در کاریکه فرو ریختنیویرانگرـ  ۱ـ 
میدهد.  انجام خورشید دور به ۳۶۵ روز

استهم  آوار کار میلـ  هم و قصد روی از ۲ـ 
هم صحبت. و همنشین چند جمع ـ چاه

آهن  راه ـ و پندار ـ گمان شیون و گریه ۳ ـ
شهری.

دو مقصد ـ  بین فاصله ـ شکل ۴ ـ گونه و
وزیرشطرنج.

قریه. و ساکن ده و بیباکیـ  دلیری ـ ۵
پایه و  ـ برگزیده مطرب ـ و آواز خوان ـ   ۶

بنیاد.
درخشان ـ  و تیرگی بدون ـ آهنگ ۷ ـ مایه
هودج مقابل که پرده ای ـ آذری گویش به زمین

میآویزند.
کتابهای فیزیک وشیمی  نوعی پارچهـ  ۸ـ 
کنایه  دهههای۳۰ و ۴۰ خورشیدیـ  دبیرستانی

است. زیبا چهره از
مفعول  عالمت تاز ـ و تاخت  هجوم، ـ ۹
بزرگ روزگاریبازیچهدستکوچک و بیواسطهـ 

مهندسی. خطکش ـ بود
که  ـ آنچه سوم رایش آخرین بازمانده ۱۰ ـ
و آرد نان مخلوط نوعی ـ باشد ماده  از منزه

نخود. و گندم
عوارض  پرداخت از پس عبور کاال جواز ـ ۱۱

شریک و همکار. ـ
بدنام ـ  و خائن ـ بیتکبر و ۱۲ ـ متواضع
مهندسانگلیسیقرن۱۸ و ۱۹ سازندهپلمشهور 

لندن. لووپل واتر
ـ گل نومیدی! ـ  شلیل ۱۳ ـ میوهای به نام

اسراییل. در است بندری
جوش  به ـ باردار بانوی هوس ـ فرمانروا ۱۴ـ 

آمدن. خروش و
چهره  ملیتپرستی ـ و مکتب کشور ۱۵ ـ

رخسار. و

است  آتشفشانی ـ است استراحت دوران ۱ـ 
ایران. در

استان  در «تپهاش» میشود شهری با ۲ ـ
هندو. خدای بار درختـ  ـ گلستان

باستانی  آثار از ـمالقاتعمومی سالطینـ ۳
شده! هم فوتبال باشگاه نام که ایران

خالص  غیر و شده آمیخته ـ گذشته روز ۴ـ 
کامپیوتری. بازیهای از ـ

ـ دندانساز. دشمن و ـ بیزار زنده ـ ۵
امیدواری  ـ حرف آخر دریافت ـ و درک ۶ ـ

هستی. عالم ـ
پاکدامن و  واال، و بلند ـ عمل و روش ـ ۷

تصدیقآلمانی. ـ پرهیزگار
ساسانیان  سلسله پایتخت روزگاری ـ  ۸
آرامگاهش در که بنیاسراییل پیامبران از بود ـ

است. ایران
در دادگاه!  دولتی وکیل ـ و طمع حرص ۹ـ 

شیرهکشی. چراغ ـ
ـ قورباغه  درخت! قتل ابزار ـ سرایت آب ۱۰ـ 

سام. عمو تصدیق ـ
عهد و میثاق ـ  ـ ۱۱ ـ داشتن و آسودگی

غصه. و اندوه
ارتشـ   در خوشالحانـ  درجهای ۱۲ـ  پرنده

آب. در کردن مخلوط و گشودن
روس  نویسنده تورگنیف ایوان از رمانی ۱۳ـ 

الهی. وحی حامل فرشته ـ

«متی»  اصلی نام و یعقوب سوم فرزند ۱۴ ـ
مذهب ـ و سرشت ـ مسیح حضرت از حواریون

بخشندگیو بخششمال.
از ایالت آمریکا  ـ بردش مشهور است ۱۵ ـ
فرانسه  از  ۱۸۰۰ سال در جفرسون توماس که

کرد. خریداری

این بچهها شد. قاطی خرده یک اولش ـ
درستبرنامهریزی محلیاب،«جی پیاس»، ما را
تا پیدا کلیدنبالراهشیریگشتیم نکرده بودند.
افتاده ماستی راه توی میکنم فکر اولش کردیم.

فضانورد) خنده (صدای بودیم!
هم دیده اید؟ را اصغر دب اکبر و دب ـ

هنوز اکبر از ولی دیده ایم را اصغر دب ـ
خبرینیست.

که افتاده برایتان اتفاق حاال تا جالبی اتفاق ـ
بگذارید؟ میان در ما خوانندگان با

ما بغل از اسراییل سفینه که بود سوم روز ـ
ترک شدیم. زهره کلی شد و رد

است؟ اسراییل مال که فهمیدید کجا از ـ
جلوی یهودی سیاه کالههای این از  ـ
سیاه طناب تا دو و بودند گذاشته کالهکشان

شده بود. آویزان بغلهایش دراز از
دادید؟ نشان عکسالعملی چه ـ

برایشان سفینه از پنجره فقط نکردیم کاری ـ
فضانورد) خنده (صدای فرستادیم. بیالخ

میبینید؟ کامال را زمین کره آن باال از ـ
میتوانیم را آن مختلف جاهای حتی البته. ـ

شناساییکنیم.
مثال ؟ ـ

داره. نور چون شبها خیلی گاس و الس ـ
صحرای عربستانو رود نیلو رود آمازونرا خیلی

راحت میشه دید.
میکنید؟ تماشا زمین را کجای بیشتر ـ

باالی سریع دور چند اول روز سه دو همان ـ
عربستانزدیم.

دور؟ چند چرا ـ
اینجوریسعادتحاجی ـطوافکردیمشاید

باشیم. شدنداشته
دیدهاید؟ را کجا دیگه ـ

بودیم. اسراییل باالی هم چند روز ـ
میکردید؟ جاسوسی آیا ـ

نشویم. مزاحم دستور دادهاند که اصال. نه ـ
از سنگ قلوه تا سه دو یواشکی خودم من البته

پایین. کردم پرت باال این
جالب! چه ـ

سفینه ماموریت  بفرمایید است ممکن  ـ
یا جاسوسی  است، نظامی آیا شما چیست؟

تحقیقاتی؟
پیدا ما از هرکدام. ماموریت اول خرده یک ـ
داشته بایر که زمین سیارهای است یک کردن
از که را شهیدان پیکر آن ها در بتوانیم که باشد
آنجا نگذاشتهاند و خوردهاند برگشت دانشگاهها

بسپاریم. به خاک بشوند دفن
ماموریت جاسوسی در و جنبه نظامی اصال ـ

شمانیست؟
که بود رو کم کردن غرب بیشتر برای نه. ـ
در و برویم فضا به میتوانیم هم ما بدهیم نشان

بیفتیم. جلو آنها از فضایی مسابقه این
وروسیهدر۵۰ سال  آمریکا البتهمیدانیدکه ـ

دادند. انجام را اینکار پیش
میگویید؟ هفت را آپولوی ـ

از آن هاست. یکی ـ
است. جوجه ما پیش هفت آپولوی ـ

برای را خود معمولی روز یک است ممکن ـ
توضیحبدهید؟ ما

از قبل میشویم، بیدار زود صبح بله. ـ
سحر.

خورشید اونجا شده؟ سحر میدانید کجا از ـ
دارند. دیگری موقعیت ستارهها و ماه و

با خودمان یکخروسآوردهایم کهکله سحر ـ
میکند. بیدار را ما

بعدش؟ جالب! چه ـ
میخوریم. صبحانه نماز از بعد ـ

مخصوص غذایی مواد و شیر احتماال ـ
فضانوردان.

و پاچه کله پرس تا سه دو بچهها خانم نه! ـ
هلیمهمراهمانکردهگذاشتیمتویفریزرسفینه

و میخوریم. میکنیم میآریم گرم در
! جالب چه ـ

ـخیلی میچسبه! مخصوصا تویفضای آزاد.
میزنی! کله پاچه داری توی دربند که انگار

بعدش؟ ـ
مجله و کتاب ساعت سه دو معموال ـ
شوند بیدار خواب از مرکز بچه های تا میخوانیم
کنیم. و گزارش بگیریم تماس ها با آن بتوانیم و
بعدناهارمیخوریمویکچرتیمیخوابیم.ساعت
فضانورد همکارم این با معموال شش تا چهار
ماهواره یک خرده  و بازی می کنیم نرد  تخته

تماشامی کنیم.
ماهواره؟ ـ

اینجا ماهواره تصویر نمیدانید شما البته! ـ
در اینماهوارهها اکثر چقدرشفافوخوباست.
جاتونخالی دیروز میچرخند. فضا در نزدیکیما
بغل«هاتبرد» داشتاز دیدیم، را «تلهاستار۵»
حدود پنجهزار تا ردمی شد. بدمصببین این دو
کرد.همهچیزراهم کانالتلویزیونیمیشهتماشا

نشانمیدهند.
میشه. وصل و قطع داره صدایتان الو ـ

الو؟ الو؟...
ـباالی خاورمیانه هستیم! چندثانیه صبرکن

برمیگرده! صدا اروپا باالی میرسیم االن
الو. ـ

شد؟ بهتر صدا ـ
آره، خیلی خوبه. ـ

ندارید؟ پیامی خوانندگان برای ـ
کره میرسانم. دلم برای سالم همه به چرا. ـ

برگردیم. زود انشاهللا که یک ذره شده. زمین
همین؟ ـ

دارم. اگر را از مجریاناینبرنامهکمالتشکر ـ
شده... ندارید قطع کنم چون وقت نماز کاری

متشکرم... ـ

یک عنوان کسی که هرمنوتیک را به عنوان به
شده کرده شناخته وارد اسالمی متون روش به

نیز دارد. زمینه این در و تالیفاتی است
مجتهد محمد علیه اخیرا که تبلیغاتی بهانه
افتاده راه به حکومتی رسانههای در شبستری
دانشگاه در گذشته هفته او که است سخنانی
سخنان، این در است. کرده ایراد اصفهان
از برخی با که بود کرده این بر سعی شبستری
امامان و پیامبر عصمت مانند مذهبی مفاهیم
قرآن در موجود تناقضات و کند برخورد عقالنی
او نماید. از جمله رفع را باره احادیث در این و
در پیامبر عصمت بر دلیلی که است داده نشان
ندارد. وجود او دینی رسالت به ناوابسته امور
جوان نسل برای را برخوردها مذهب  اینگونه
مورد قاعدتا باید این رو و از میکند، هضمپذیرتر

ولی حکومتی بگیرد. قرار دین استقبال متولیان
ولی برای و یافته استقرار مذهب اساس بر که
قائلاست، آننوعیخطاناپذیری(عصمت) فقیه
یا پیامبر خطاپذیری فرضیه نمیتواند روشنی به
خطاناپذیری بپذیرد. شکستن فرضیه را امامان
اسالم به صدمهای است ممکن امام یا پیامبر
حاکمیت مذهبی پایههای روشنی به ولی نزند،
ممکن امام پیامبر یا اگر تزلزل میکند. دچار را
کنند عادی (ازجمله سیاست)خطا امور استدر
که را کسی خطاناپذیری میتوان با چه استداللی
آنان نماینده و نایب خود را و نشسته آنان جای بر

میداند پذیرفت؟
حکومت بنیاد که قبیل این از برخوردهایی
نمیتواند طبیعتا  میاندازد تزلزل به  را دینی
این از شود. گرفته نادیده حاکمیت سوی از
کار به رژیم تبلیغاتی بلندگوهای  بالفاصله رو
آقای حواشی اظهارات خارج از با نقل تا افتادند
به او را علیه هیستریک تبلیغات شبستری آتش

اظهارات مشابههمینتبلیغاتعلیه اندازند. کار
است. گرفته نیز صورت آغاجری  هاشم اخیر
(در داخلی  اجتماعی و  سیاسی فضای گرچه 
گونهای به جهانی و جدید) رایگیری یک آستانه
به سادگی عوامل رژیم نتوانند که شاید است
دادگاه ها از طریق این افراد را پیش سال چند
بر پیشانی آنان تکفیر و ارتداد و مهر تعقیب کنند
بزنند،ولیحکومتیکهبهصورتروزافزونشاهد
فشارهای دلیل به خود، هوادار نیروهای ریزش
سختی میتواند به است و اجتماعی، اقتصادی
نیز همزمانتحمل را ریزشپایههای مذهبیخود
کند.ازاینروممکناستتبلیغاتحکومتیعلیه
سختی به را آنان و یابد افزایش دینی نواندیشان
قالبدین، آزادیاندیشه در قرار دهد. تحتفشار
حق آن، صورت مطلق به آزادی اندیشه همچون
شرط و قید بدون باید و است انسان هر بالمنازع
فعاالن و آزادیخواه انسانهای همه حمایت مورد

گیرد. قرار بشر حقوق

... حکومتی تبلیغات

و دین «مردم»، دشمنان به آن کردن متهم
نیست. بی سابقه روی، هیچ به آنها، حکومت

و مستقر ادیان ستیزه گستره ادیان، تاریخ
ادیان از است. حاشیهای ادیان با یافته مرکزیت 
یهودیت ومسیحیتو تا ماقبلاسالم ایرانگرفته
اسالم،هریکدرزمانپیدایشخودباتهمت هایی

بوده اند. رو به رو دست این از
رسمی ایران دین در امروزه تشیع، که حتی
آغاز در  می شود، قلمداد قانون و حکومت 
آیینی برساخته متهم شد که شکلگیری خود
(سنی) اسالم به رساندن آسیب برای یهودیان

است.
به شخصیتی نقش سنت اهل از بسیاری
نیز و بود یهودیتبار که سبا بن عبداهللا نام
شیعه فرقه تکوین در را کوفه شهر مقیم یهودیان
آن شیعیان که اتهامی میدانند؛ سرنوشتساز

می کنند. رد را
هر زایش تفسیر راه آسان ترین توطئه، نظریه
و موجهترین تاریخی نظر از اما است، پدیدهای
پدیدههایی بیشتر نیست. روش دفاعترین قابل
وجود را داشتهاند،حتی با امکان درونیتداوم که
خود به حیات از نظریه توطئه، اتهامهای برآمده

دادهاند. ادامه
نظریه تمایز نهاد: میاندو سوی دیگر، باید از
و فکر زاده را بهایی دیانت اساسا که نظریهای
خاستگاه و هیچ میانگارد خارجیان  کوشش

ـ ایرانی تاریخ و فرهنگ بستر در آن برای درونی
را بهاییت که نظریه ای دوم و نیست؛ قائل شیعی
جریانیبرآمدهاز درونروابطو مناسباتفرهنگی،
سپسبرخوردار اما ایران، سیاسیجامعه دینیو

میداند. خارجی دولتهای حمایت از
تایید را نخست نظریه تاریخی بررسی های
از پشتیبانیبرخی اما همینبررسیها نمیکنند،
رهبرانبهاییحکایتدارند. دولتهایخارجیاز
از ادیان خارجی دولتهای حمایت این همه، با
دوران به محدود امری حاشیهای  فرقه های و

معاصرنیست.
پژوهشگری تاریخی، کمتر از نظر براینمونه،
اسالمی، به قلمرو مغول که حمله دارد تردید
خالفت مرکزی قدرت تضعیف و بغداد سقوط
تشیع مانند حاشیهای فرقههای سود به اسالمی
بودهاست.همچنین، ائتالفوهمکاری رهبرانو
عالمانشیعه،مانندخواجهنصیرالدینطوسی،با

است. انکارناپذیر تاریخی نظر از مغول حاکمان

و سکوت روشنفکران بهاییان
ایران،چهپیش بهاییدر تبلیغاتضد برابر در
بهاییان از  آن، از ۱۳۵۷ چه پس سال انقالب از

محروم بوده اند. خود دفاع از آزادی
همراه که یک سویه حکومتی تبلیغات این
نه است، بوده پردامنه فیزیکی حذف و خشونت
نگرش نوع بر که حتی عامه مردم ذهن بر تنها
گذاشته پایدار اثری نیز غیرمذهبی روشنفکران

فرهنگ اهل از شماری تازگی به تنها است.
دیرین و دراز سکوت از نامهای، طی ایرانی،
شهروندی اظهار بشر حقوق نقض در برابر خود

شرمساریکردهاند.
در امضاکنندگان میان در کسانی اندک
روشنفکران بیشتر نام و میکنند زندگی ایران
این امضاکنندگان فهرست در معاصر پرآوازه

نامهنیست.
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اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

خارجی دولتهای با ارتباط و ایران بهاییان

دارد؟ براییکهنرمندوجود خلق، خدمتبه از
بود که خاطر هر جری لوئیس به هرحالاسکار به
هنرمندی و کم مانند انسانی از تجلیل من برای
خود دوران در نسخه اصل بود که و اوریژینال
هر کار داد که دل ته از فرصت خندههای ما به

کسنیست.
با را اسکار که سالهای سال این باالخره و
اقبال اما کردهاند، برچسبزدن«تجارتی»تکفیر
بوده کافی آن تداوم برای آن به مردم همیشگی
سئوال من و میکند. ثابت را آن حقانیت است و
ازاینجماعتهم ایناستکه «حاالاصال اشکال

چیست؟» در بودن تجارتی

«صدای آمریکا» اینترنتی پایگاه برگرفته از

اسکار از بعد و

جای پل و سه سی فرقی نمیکند که برايش
خود بر قرن چندين در را انسان ميليونها پای
به را که زاينده رودش اهميتی ندارد برايش دارد.
و می کنند خشکش میسازند، آلوده نفت و زباله
اين بهسستیمیکشند. تونلیپايههايشرا بعدبا
بیمهر بیخرد خليفه اين برای فرقی چه چيزها
که را جوان هايی نمیتواند صدای که او دارد؟
زمزمههای عاشقانهشان و پل گذشتند بر قرنها
زيبايی و پيچيده تاريخی پل اين تاقهای در
برای صدا اين داده، را بشنود. آن به رازآلودی

است. حرام او
دير اگر و است. خطر در اصفهان شهرزاد
برايمانقصههای نداريمکه بجنبيمديگرکسیرا

کند. زمزمه را بشری تاريخ قرنها
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

زيبای... شهرزاد و خليفه


