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ایران تیم باخت دلیل ده
عربستان از

بوده! قویتر عربستان احتماال ـ ۱۰
بوده! عربستان بهتر تیم احتماال مربی ـ ۹

عمهاش  درد به  دایی علی مربی گری  ـ  ۸
میخورد!

تیمعربستانپولداده  وزارت اطالعاتبه ـ ۷
نکنند! شلوغ تهران در مردم تا ببرند را بازی که

ایران  تیم بچههای اطالعات وزارت ـ ۶
شلوغ تهران در مردم تا ببازند که ترسانده را

نکنند!
تیم ایران  که بودند داده فتوا آیتاهللا چند ـ ۵

کند! مقاومت اعراب حمله مقابل در نباید
بوده  آمریکا یعنی دشمن توطئه احتماال ـ ۴

است!

عصبانیتمرتب تفمیکرده  علیدایی از ۳ـ 
برای ایرانی بازیکنان و بوده لیز مسابقه زمین و

نداشتهاند! تمرین لیز رویزمین مسابقه
از  قبل سه روز در ایران بازیکنان تیم ۲ ـ
می کردهاند مسئولینفقطدعا توصیه به مسابقه

بودند! و نرمش نداشته تمرین وقت و
احمدینژاد  مردم وقتی که احمدینژاد! ۱ ـ
میبستند شیشکی او برای و میکردند هو را
برایآنها مردم می کردند ایرانفکر بازیکنانتیم
کامال از را روحیه خودشان میکنند و را کار این

دادند! دست

آمد رفت، پایین باال
چاپ نوروزی شماره در بود قرار نوشته این
گیر فاکس دندههای ماشین چرخ و الی شود اما
دستگاه این به من نرسید. نشریه دفتر به و کرد
فاکسخودمخیلیمشکوکهستم.فکرمی کنم
میکند و جاسوسی اسالمی جمهوری برای که
کاتریج الی از من قرمزی خط مطالب نمیگذارد
یک با کوریچشمش اینرا جوهرشردشود. به
همسایه (مال دیگر اعتماد قابل فاکس دستگاه
این و رسید آنجا به فورا و فرستادم آمریکاییام)

هممطلب:
گذشته  سال ۱۳۸۷ یعنی سال در مروری با

کنید: توجه زیر جالب آمار به
رفتند: که سال قبل باال چیزهایی

تعدادبسیجیها *
تعداد مداحان *

شخصیها لباس تعداد *
لبنان» «حزب اهللا به کمک نقدی *

عمومی  ارزاق * قیمت
گندم  * واردات

ستارهدار دانشجویان تعداد *
* قیمتبنزین 

*قیمتبلیتهواپیما
امید! باالخره موشک سفیر و *

آمدند: پایین قبل سال که چیزهایی

و مسکن  قیمت خانه *
تریاک  * قیمت

و تلفنی  دختران خیابانی * متوسط سن
معتادان سن متوسط *

تهران هوای اکسیژن موجود در میزان *
ارزش ریال ایران *

نفت قیمتبشکه *
اینترنت! سرعت باالخره و *

ایران از خبری
گزارش ایران از ما خبرنگار

میکند:
مصاحبه آخرین در احمدینژاد محمود برادر
مطبوعاتیخودبهخبرنگارانگفت:آمریکاییاندر
زمان حملهبهعراقکامالازظهور قریب الوقوعامام
روزهای اول در همین برای و بودند زمان مطلع

کردند! و قرنطینه محاصره فلوجه را بالفاصله
انعکاس احمدینژاد برادر حرفهای که آن با
نداشت ایران داخل و خارج رسانههای در زیادی
بیننشریاتعلمیوپزشکی اماجنجالزیادیدر
خارجاز کشورایجادگردید.دانشمندانو محققین
نور که رسیدهاند نتیجه این به پزشکی علم
به مغزی صدمه باعث ملل سازمان نور افکن های
محموداحمدینژادهنگامنطقتاریخیاونشدهاند
ژنتیک احتماال زمان امام درباره او هذیانهای و

میباشد! خانوادگی سوابق دارای و
ادامه چنان هم مورد  این  در تحقیقات

دارد...

اطالعیه وزارت بهداری
بهزیستی و

کسانیکهچشم اطالعکلیه این وسیله به به
در را خود اندام های سایر نیز و دماغ و گوش و
ترقه پراکنی چهارشنبه سوری آتشبازی و مراسم
به توجه که با می رساند دست دادهاند از اخیر

الزم شرایط واجد آنها موجود مقررات و قانون
شیمیایی عنوان جانباز و تشکیل پرونده زیر برای
نبودهو برخالفادعایماهوارههایخارجاز کشور
آنان افتادگی به کار از مزایای و هیچگونه حقوق

تعلقنخواهدگرفت.
عمومی روابط دفتر

ورزشی های آگهی
تسلیت

از تیم ایران فوتبال تیم شکست خجالتآور
بهکلیهشیعیان ایران فوتبال عربستانسعودیرا

تسلیتعرضمینماییم.
مدیریت فدراسیونفوتبالعربستان سعودی

تبریک
به را عربستان از ایران فوتبال تیم شکست

تبریکمیگوییم. اعضایمحترم کلیه
انجمن وهابیهایمقیم تهران

تشکر
ورود که به فوتبال عالقمند کلیه خواهران از
و فوتبال ایران تیم بازی محل به استادیوم آن ها
به عنوان اعتراض و آنها عربستان ممنوع گردیده
و تشکر نموده را چشم زدهاند ایران بازیکنان تیم
تاروزحضورهمهبانوان امیدواریماینحرکتآنها

یابد. ادامه ایران ورزشی استادیوم های در
ورزشگاههای به ممنوعالورود زنان انجمن

ایران

سیزدهبدر داستانهای
نوروزی ناخواسته ماهیهای

سال هر من مثل نوی شب سال ماهی های
از بعد نمی دانستم بودند. شده عظیم مشکلی
تنگ توی هنوز آنها چکار کنم؟ با سیزدهبدر
این و از سفره هفتسین بودند شیشه ای سر
هر بودند. دارند خیلی خوشحال غذا و آب که

نگه داشته بود زنده بدبختی هر را با سهتای آنها
آبو غذای بودم. بهشانقطره مخصوص تصفیه
به من امید همه میدادم. ماهیها مخصوص
نو را و سال بمانند زنده سیزده بدر که تا این بود
مادرمهمیشهمیگفت ماهی برایم کوفتنکنند.
کلی دارد و شگون بماند زنده سیزده بدر تا روز اگر
بازار را در پولم نصف چون می آید. پله گیرم و پول
که بودم مواظب خیلی بودم داده دست از بورس
بمانند. زنده بدر سیزده یکجوریتا اینماهی ها
ماهیهایپارسالرا بردم ودر دریاچهنزدیکخانه
بودند. راضی من کار این از که میدانم ریختم.
خریدهام که جدیدی خانه این نزدیک امسال
نزدیکتریندریاچهحدود ندارد. دریاچهایوجود
تنگ  که ندارم را کسی و است دورتر ۴۰ مایل
بگیرد بغل در ساعت هشت هفت برای را ماهی
دریاچه به این تا بنشیند من ماشین بغل توی و
برسیم.بهترینوصمیمیتریندوستمکسیاست
نگه با کهمیتواندحداکثر چهار ساعت رانندگیرا

تحمل کند. زانویش روی ماهی داشتن تنگ
ناگهانفکریبسیارجالببهمغزمخطورکرد.
سهتای هر چون فهمیدند. هم ماهیها که انگار
تنگ شیشه به را خودشان صورتهای آنها
قیافههای خیره شدند. به من و چسباندند آب
تنگ پشت در صورت هایشان و بامزه خیلی آنها
شده بودند. بزرگتر برابر سه دو آب شیشهای پر
از را ماهیها فروشگاهی که و به برداشتم را تلفن
منمیتوانم پرسیدم: زنگزدم. بودم خریده آنجا
خسته لحنی با فروشنده برگردانم؟ را ماهیهایم
اینها گفتم: چه؟ برای پرسید: عصبانی کمی و
هم و آب قطره هم دارم. نگه نمیتوانم دیگر را
غذایشاندارد تمام میشودو ممکن استبمیرند.
بده. گرد نان یا نمکی پفک داد: بهشان جواب
آب به دیگه چی؟ گفت: تصفیه آب قطره گفتم:
همکاری اهل زیاد دیدم کردهاند. عادت عادی
این اینکه یا راه حلدارم. تا نیست.گفتم:مندو
کهآنها این  بهگربهامبرای شامبدهمیا را ماهیها
انواع که کوچه سر ژاپنی سوشی رستوران به را
صحبت لحن بدهم. میکند سرو نپخته ماهی
او به که دروغی عوض شد. از ناگهان فروشنده
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سر کار! رو بذارم همه که میسازم دارم طوری باشه، راحت کامال خیالشون بگین آقا به ـ

 بقیه در صفحه ۳۰   

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

و سواحن جتاری وامهای مسکونی و مالی و در امور جتربه شما مشاور با
مناسبترین نرخ با عمر و بهداشت و اتومبیل، بیمههای حوادث، ناشی از

گرامی میباشد هموطنان خدمت شما در

مامقانی شهریار
  A. B. P. Insurance Agency

Residential & Commercial

متاس تلفن

703-906-5776
 smameghani@gmail.com

7202 Arlington Blvd., Suite 300, Falls Church, VA 22042

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

فروردین) ۱۷) اپریل ۶ دوشنبه

مخالف» «باد سینمایی فیلم نمایش
رسولاف محمد بهکارگردانی:

وی ینا در نیبرز رستوران نمایش: محل

فروردین) ۲۴) اپریل ۱۳ دوشنبه

درباره: گفتار
آمریکا در ایران رژیم شبکههای البی

داعی حسن سخنران:

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

احساس گناه بدی نبودم، راضی گفته بودم زیاد
اما چارهای نداشتم بایدیک جوریازشر میکردم
اینماهی ها خالصمیشدم.دیدمکهمهربانیش
کمک مشکل من حل می خواهد به کرده و گل
و پرسیدم: مگر زدم او به را آخر خود کند. تیر
ایننیستکهجنسهایفروختهشده قانونشما
بدونهیچسئوالیپسبگیرید؟ تاسیروز را خود
خرید رسید و پرسید: جور کرد و جمع را خودش
بدون گفت چی؟ باشم نداشته اگر گفتم: دارید؟

بدهم. پس را شما نمیتوانم پول خرید رسید
خندیدم وگفتم:من پول نمیخواهم. حاضرم
نفلهنشوندو این ماهیها اینجا پولیهمبدهمکه
گناه مرگشانبهگردن من نیفتد.یکساعت بعد
هم آنفروشگاه بودم. توی صفصد تاییدیگر در
نوروزشانرا تنگهایماهیقرمز بودندو ایستاده
یک غیر از به پسبدهند. تا بودند بهدست گرفته
همه ایرانی به داشت طالیی و بلند موی که نفر
ماهی تنگ رسید طرف که میآمدند. نوبتم نظر
آکواریم بزرگ را توی و ماهیها گرفت از دستم را
فروشگاهرهاکرد.ماهیهادورخودشانچرخیدند
شیشه به خودشان را صورت سهتای آنها هر و
با انگشتان دست دور بزرگ آکواریم چسباندند. از
خداحافظیکردم.شایدسالآیندههمین آن ها با
سفره روی دیگر یکبار بخرم و دوباره را ماهی سه
زیاد هفتسینبگذارمفقط خدا کند تاسالآینده

نشوند... گنده و چاق

یک خاطرات از برگی
مرغ

بیرون روزه دعوایمشد. همه با او دوباره امروز
پرهایشبازیمیکند.شش با داره و نشسته النه
خروس هایخوشگل آشنا شدم. از او پیشبا ماه
همه گردنکلفتاینکارخانهجوجهکشیبود. و
ارزن هم با همه داشتیم بودند. او خاطرخواه
اول من. به مالید را خودش و آمد که میخوردیم
شلوغ چون فکر کردم منظورش چیه. نفهمیدم
استهمهمرغها وخروسهابدون منظورتنهشان
الغر و مرغ که از دوستانم یکی میخورد. هم به
زایمانمادرشمرض نحیفیاست(میگویندسر

در الغر همین برای و گرفته شدیدی «ایکوالی»
خوشش آمده من از طرف که گفت من آمده) به

میمالد. به من را همین خودش برای و
توجهی خروس ها به وقت  هیچ روز آن تا
با بپرم. مرغها ترجیح میدادم با بیشتر نداشتم.
تویخاکها از هم با و بزنیم قدم مزرعه دور آنها
مردنی ام الغر از همان دوست بیاوریم. در کرم
را دیگر مرغهای آیا می خواهد مرا او اگر پرسیدم
او پرید؟ خواهدگذاشتو فقطبا منخواهد کنار
می توانند بهسرت؟خروسها زده خندیدوگفت:
خروسها قبال گفت او باشند. داشته مرغ تا ده
که این از باشند ولی بعد با پنج مرغ میتوانستند
بنیادهای از یکی کارخانهجوجه کشیبه و مزرعه
را تعداد گرفت این تعلق انقالب از بعد اسالمی
از بود. تصور غیر قابل رساندند. برایم عدد ده به
خروس ده حق دارند هم آیا مرغها پرسیدم: او
خندید هر دهتای آن ها بپرند؟ و با باشند داشته

رویاهایشان. اما فقط در آره! گفت: و
مردنیمن غیبش بعد دوست الغر روز دوسه
بدنش گوشت زیادی روی من گفتند چون به زد.
او با و بجوشانند. گرفتهاند او را تصمیم نبوده
تنگ برایش دلم کنند. درست کنسروی مرغ آب
باالخره بود. دنبالم مرتب خروسه شد. خواهد
هم همین مرغها یدیگر باشم. او با مجبور شدم
کاررا میکردند ودستهدستهبا خروسهای مزرعه
قوانین به من میگفتند که نبایدبا میخوابیدندو

کرد. طبیعیمبارزه
قدم خروس با آن که مهتابی بود شب یک
خوشگل سوسک و دو سه تا کرم برایم میزدیم.
بخورم. که داد  من به و  آورد در خاک  زیر از
را خودش که وقت هر بودند و کرده پف پرهایش
سرش تاج و پفمیکردند بیشتر منمی مالید به

بلندتر میشد.
را به خبر که وقتی شدم. حامله بعد چند روز
سراغ رفت و انداخت باال شانههایش را دادم او
مجبور بعد و کردم گریه خیلی دیگر. مرغهای
نشستن روزم با قبول کنم. هر حقیقت را شدم
باشند بچههای آیندهام بود رویتخمهایمکه قرار
حتیتعارف اصالسراغمننمیآمد. میگذشت.
نمیکرد کهچند ساعتیبهجای منروی تخمها
شدید درد من تا دارد نگه گرم را آنها و بنشیند
با چند را بود) زیاد نشستن از ناشی پشتم (که

دهم. تسکین زدن قدم دقیقه
تنها و میزد الس دیگر مرغهای با تمام روز
سر دهد قو قوقولی صبحها که بود کارش این
خود شیرینی نماید. مزرعه مدیر و برای صاحب و
شدم. وضعش مرغ دیگر آشنا یک دیروز با
خروس که میگفت بدتر. کمی ولی بود من مثل
جدیدا حتی  و ۱۵ مرغ میپرد با مرغ بهجایده او
است. کرده پیدا نظر هم کوچولو جوجههای به
او زدیم. از حرف هم با خیلی مرتیکه منحرف!
تمتع چه خلق شدهام. برای من برای پرسیدم:
ایناصطالح و بعد پخپخ؟! جنسیاینخروسها
این به چندش آوری است. اصطالح خیلی پخ پخ
رسیده فرا مرغ وقت کشتن که میشود اطالق
مرغ میخواهی وقتی رفت. سالخخانه به باید و
بعد و بترسانییواشکیمیرویپشتاو دیگریرا
زهرهشان پخ! پخ میکشی: فریاد بلند صدای با
مرغدانی ساعت دور سه دو از ترس و میترکد

میکنند! قد قد و میدوند
حواسم میگفتم او با را دعوایم علت داشتم
این که از بخواهد من از که بود شد. آمده پرت
شود بلند تا کنم بیدار را او زود صبحهای بعد به
یک اگر که دهد. میدانست سر قو قوقولی و
به جرم پیر ندهد او را کله سحر آوازش را سر
می گویند میکشند. و میگیرند شدن خرفت و
هستند مزه بد را چون سفت و خروسها گوشت
خارجی به سگ های غذای برای و چرخ میکنند
دهتا بیرونمرغدانیمیفرستند.شبوقتیهمه
از تخمهایشاننوکزنان بیرونآمدند جوجههایم
خروسی دیگر و است تمام کارم کردم احساس
همانجا کرد. نخواهد نگاه خریدار چشم به مرا
و انتقام سالها زجر گرفتم. که تصمیمم را بود
را از خواب او او میگرفتم. فردا از آزارم را باید
به را خودش قوقولی قوی او کرد و نخواهم بیدار

برد... خواهد گور

با تلفنی شوخیهای
ایران

قبالهمبرایتان توضیحدادمکه یکیازرفقاکه
است ایران به ارزان تلفن کارتهای فروش کار در

چندکارتمجانیبهمندادهوچونتعدادفامیل
با مجبورم زیاد نیست ایران دوستان در و آشنا و
مردم سر و سر به بزنم زنگ کارت ها به ایران این
دار را طناب مجانی خودم بگذارم (یعنی با ایران
برایتان ایرانرا با مکالماتجدید از تا چند بزنم).

تعریفمیکنم...

اول تلفنی مکالمه
رینگ... رینگ...رینگ رینگ ـ

غیر لهجه کمی با مرد پیر یک (صدای الو ـ
تهرانی)

سالم ـ
بفرمایید.شما؟ ـ

هستم. حسینزاده من ـ
گرفتید. اشتباه ـ

دارم؟ کار کسی چه با من میدانید کجا از ـ
اینجا حسینزاده نداریم. ـ

نه  هستم، حسینزاده من گفتم آقا! نه  ـ
شما!

دارید؟ کار کی با فرمایش؟ خب ـ
با شما. ـ

مزاحم نمیشناسم.شما را ـمنصدایشما
تلفنیهستید؟

رییس دفتر از هستم حسین زاده من آقا! نه ـ
محترم زنگمیزنم. جمهور
کدام رییس جمهور؟ ـ

که جمهور رییس یک چیه؟ منظورتان ـ
نداریم!؟ بیشتر

احمدینژاد؟ یا خاتمی آقای ـ
زیاد شما مسلما... احمدینژاد... آقای ـ

نه؟ مگر نمیکنید دنبال را اخبار
روزنامه«کیهان» ـخیلیهمدنبالمیکنم.

میخوانم. روز هر هستم. مشترک
نمیدانید که است همین برای احتماال ـ

کسی است! چه رییس جمهور
بله؟ ـ

به می زدم. حرف خودم با داشتم ببخشید ـ
هرحال عرضی داشتم.

بفرمایید. ـ
ریاست انتخابات میدانید که همان طوری ـ

است راه در ماه خرداد جمهوری
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 بقیه در صفحه ۳۳   

۱۷ صفحه از بقیه

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

دفترچه  یک  ساده،  دوربین  یک  با 
یادداشت و یک قلم معمولی، در محافل 
شرکت  خود  اقامت  محل  مجالس  و 
کنید، از رویدادهای سیاسی، فرهنگی، 
تهیه  خبر  و  عکس  هنری  و  اجتماعی 
آن ها  به  که  شخصیت هایی  با  کنید، 
دسترسی دارید گفت و گو کنید، و پس 

دریافت  با  گزارش،  سه  فقط  چاپ  از 
هم  شما  «ایرانیان»،  خبرنگاری  کارت 
بپیوندید  ما  فعال  همکاران  جرگه  به 
اعتبار  و  موقعیت  هم  طریق  این  از  و 
خود در جامعه ایرانی را افزایش دهید 
و هم نقشی در گسترش پوشش خبری 

«ایرانیان» ایفا منائید. 

کارت خبرنگاری «ایرانیان»
همه درها را به روی شما باز می کند 

از جلسات و برنامه های مختلف 
در محل اقامت خود در شهرها و 
مناطق مهم ایرانی نشین عکس 

و خبر تهیه کنید و با چاپ آن ها 
در «ایرانیان» موقعیت و اعتبار 

خود را در جامعه افزایش دهید

«ایرانیان» در جستجوی خبرنگاران فعال در ایاالت نیویورک، 
نیوجرسی، ایلینویز، جورجیا، فلوریدا (شمال و جنوب)، 

تگزاس، آریزونا، واشنگنت و کالیفرنیا (شمال و جنوب) می باشد 
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«رستاخيز»ی در نتيجه انديشه میپذيرد. انجام
زرتشتحاصلقائلبودن اوبهوجوديک«هدف»
به روز داشتن باور و اسالمی رستاخيز اما است.
است) ربطی اصولديناسالم از قيامت(که يکی
جهان خدا ندارد. آفرينش در مقصودی وجود به
پايان آن عمر به هرگاه بخواهد نيز و میآفريند را
میدهد. اينکهدرداخل اسالم می بينيم«انديشه
رخنه از حاکی خود است يافته ظهور مهدويت»
زرتشت رستاخيزی انديشه ناآگاهانه و بیقاعده
گيتی در است. فرقههای اسالمی برخی از در
گشته است، آغاز چون جهان شناخت زرتشت
بايد «اشا»ییاش، گريزناپذير ايجابات حسب بر
که حال آن بيابد، آفرينش مقصود پايانی درخورد
درمهدويت اسرایيلیـاسالمیدليلوجودمهدی
موعود نه منطقی. مثال، مهدی و است روشن نه
را «برای زمين تا میآيد يکسو از شيعيان امامی
بر الهی را بروبد و عدل بيداد و ظلم هميشه» از
دست به خود ديگر سویی از و سازد مستقر آن
صف به تا می شود کشته ريشو» «پيرزنی بيداد
مهدويتادياناسرایيلی بپيوندد.«سناريو»  شهدا

است. عاری درست ساختار از اغلب اسالمی ـ
گيتی  آن در انسان ـ زرتشت به نگاه ۶ ـ
نگاهی ـ او آفرينش برای معنا واجد شناخت
در اهورمزدا، است. زيبایی و حماسه از سرشار

به دست اهريمن،انسانرامیآفريندتا نبرد خودبا
بسازد و شونده آباد جهان همين در را او بهشت
اهللا دست که به انسانی اما مخلد شود. آن در
است ظالم جهوال» ست، «ظلوما میشود آفريده
بايد کهخدا نادانوحريصوشکمباره، وجاهل،
ايندنيا هم در ـ تازيانهوشکنجه بهضربتعزيز و
نه بنشاند. خويش را سر جای او ـ آخرت در هم و
آنچه در نه آفرينشش روشناست، وهدفاز معنا
به خدايش میتواند نه و دارد، میکند اختياری
چنينخواستهایکهمنمیکنم تو اگر که بگويد

چيست؟ سر از جزايت روز حسابرسی پس
است.  خرد و جان خدای زرتشت خدای ۷ـ 
را خرد او گوهر در وجود جان می بخشد و انسانرا
خدا دستيار و و ياور يار آن به مدد تا میگذارد کار
نتيجه، و، در باشد. جهان آبادانی سازندگی و در
چيزی زرتشت انديشه در مندرج تاريخ» «فلسفه
نيست. خرد» مدد به جهان فتح و «انکشاف جر
اين«اصل» امروزه سخن گفتناز روشناستکه
به قولماکسوبر بيانامری بديهیرا دارد. حکم
انسان«عقالیی» آلمانی، مضمون تحوالت تاريخ
دستی و فکری محصوالت و عمل و نگاه شدن
و کاربردی افزون روز رشد ديگر به عبارت اوست.
عقل (يا همانخرد زرتشتی) موجبشده است که
ميان بر از تاريکیها و ابهامها و خرافهها روز روز به
و باور خردمندانه انديشه جايشان و داشته شوند

بهممکناتعلمیبنشيند.

اما خرد اسالمی ـ اسرایيلی مذاهب خدای
حوا و آدم و میداند شيطانی  ذاتی دارای را
سر از آنان که چرا می راند خويش بهشت از را
و «فاضل» «فضل» که «فضولی» کنجکاوی (يا
درخت«دانش»خورده اند. ميوه از آنمیآيند) از
گوش و منبرخوانیهای دينکاران موعظهها به
تحقير در همواره آنان چگونه که ببينيد تا دهيد
خيالی به و ساختگی چيزی و عقل میکوشند
توصيه ما به و جانشينآنمیکنند، را نام«دل»
«چشم کور کنيمتا میفرمايندکه «چشمسر»را

شود. روشن باز و دل»مان
اين نکته همه را گفتم تا بتوانم باری، اين ها
«پيغمبر» و از ما که تصوری با که کنم را تکرار
برويم. زرتشت سراغ به نمیتوانيم داريم «نبی»
و نمیخواند تصور آن با او مشخصات از يک هيچ

است. آن برعکس جهات همه در
که از تصوری بخواهيم و بتوانيم ـ با اما اگر
داريم ديندار انديشهورز و متفکر فيلسوف، يک
واقع در او که میبينيم برويم زرتشت سراغ به ـ
نخستينفيلسوفجهانبودهاستومقداردهش
بسيار بشری «دينی») (نه غيرمذهبی تفکر به او
ازکسانی همچون ارسطو وافالطون است، بيشتر
را او انديشه گوشههایی از آن ها خود که آنگونه

رساندهاند. کمال به و برگرفته
اين بويس، ماری خانم  زندهياد  قول به
زرتشتشناسبهنامآمريکایی،«زردشتبزرگترين
است انسانی، پيامهایی با اخالقی، انديشمند
را دينی يا حتی جهاننگری، فلسفه و هيچ که

درخت اين و بر بار از که سراغ نداريم جهان در
و بهرهای نبرده تنومند انديشه، شاخهای نچيده

باشد».
در ملتی، میآيد دريغم که است اينگونه و
خود، تاريخی بيهوشی ظلمات از خروج آستانه
«زرتشت که از آيد دچار وسوسه دامچاله اين به
کننده تکرار و بیاختيار پيامبری روشنبين»
«اهورا مستعار آسمانی» (با نام «ارباب سخن

مزدا») بسازد.
پيامآور يک زرتشت نيز من برای همه، اين با
اعماق از نامهای آورنده پستچی آن نه اما است،
پيامهایريشه بازگوينده کهکشانعالمغيب،که
اندرونه از برآمده و آگاهانه انديشههایی در کرده
تحوليابندهو دگرديسیپذيرذهن انسانیخويش.
منتشر انسان وجود خردمدار گوهر پيامآور او
اگر ـ  که منفردی  انسانهای آن برای  است، 
که بالقوهای گوهر به مدد میتوانند ـ بخواهند
هستی مرکز را خود نهاده، جانشان در جهان
کنند، درک خويش را کرامت بیبديل ببينند،
جهوال ظلوما بتهای ذهنی انسان همه عليه و
و به آزادی خويش راستا، در اين برخاسته و،
آفتابی خاکواصلشوند. اين ساختنبهشتی بر
ميانابرهایسوء تفاهمهای ساخته در استکهـ 
آتش دينکاران ـ و مذهب سازان به دست شده
زنده، روشناییبخش همچنان زرتشت را انديشه

است. داشته نگاه گرماآفرين و
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

پيام آور؟ يا انديشهورز زرتشت: کدام

یک چیزهایی شنیدهام. بله. ـ
به شما بدانند آیا دارند دکتر دوست آقای ـ

داد؟ خواهید رای ایشان
دکتر؟ آقای کدام دکتر؟ آقای ـ
میگویم. را احمدینژاد دکتر ـ

است. اصال دکتر ایشان من نمیدانستم ـ
شبیه دیپلمه ها به بیشتر نمیآید. ایشان به
لیسانس باالی زیاد منطقی حرفهای و است

همنمیزند.
ـحاالشما الزمنیستشعارسیاسیبدهید.

داد؟ خواهید رای ایشان به آیا
بهتره. خاتمی آقای نمیکنم. فکر ـ

کند. شرکت نیست قرار خاتمی آقای ـ
چرا؟ اهه! ـ

ایشان قرار است در پشت صحنه بمانند. ـ
رفسنجانی؟ آقای مثل ـ

آقا از احمدی نژاد آقای هرحال به تقریبا. ـ
موافقایشان رای دهنده هر که به گرفتهاند اجازه

نفتبدهند. یکبشکه
ـبشکهنفت؟من بشکهنفت می خواهمچکار

بدهند؟ رشوه است قرار یعنی کنم؟
یک نوع بود. شاه زمان مال رشوه نه آقا! ـ
شما با نفت بشکه پول البته انتخاباتی. رایانه

بشکه نفت. خود نه حساب میشود
کرده... پیدا شرعی اسم چیز همه ـ

بله؟ ـ
میزدم. حرف خودم با داشتم ـ

ایشان به که می کنید قبول آقا حال. هر به ـ
بدهید؟ رای

چندحسابمیکنند؟ گفتید بشکه نفترا ـ
نقدمیدهند؟

است. دالر ۳۸ روی االن ـ
است. دالر ۱۳۸ نه آقا روی ـ

دالر  ۳۸ االن پایین آمده قیمت جان پدر ـ
است.

کاله را من سر میخواهی میگویی؟ دروغ ـ

بگذاری؟ احتماالصددالرشراخودتمیخواهی
بزنی. جیب به

است. دالر ۳۸ قیمت شما جان به ـ
غاز... خدا چندر برای نمی کند صرف نه آقا ـ

کند. حواله دیگه جای را روزیت
آخه؟! ـ

دوباره  دالر رسید روی۱۳۸ قیمت هر وقت ـ
چاک. به بزن بزن. زنگ

آخه!؟... ـ
آزاد... بوق صدای ـ

دوم تلفنی مکالمه
(تلفن رینگ...رینگ...رینگرینگ... ـ

میزند) زنگ اینجوری موبایل
الو؟ ـ

سالم خانم. ـ
شما؟ سالم. ـ

هستم. حسینزاده مایکل من ـ
بله؟ ـ

حسینزاده مایکل ـ
من اسم است؟ اسمی چه دیگه این ـ
مایکل به کردم عوض بوده حسینزاده محمود

حسینزاده.
فرمایش؟ خب ـ

مشاور زنگمی زنم. آمریکا کاخسفید مناز ـ
خارجه هستم. اداره امور فارسی زبان

حفظ را سفید کاخ شماره من نگو. دروغ ـ
فرق من دی آی کالر روی شما شماره هستم.

میکند.
که میزنید زنگ سفید کاخ به چی برای ـ

هستید؟ را از حفظ شمارهاش
از بعد چرا که کنم شکایت که این برای ـ
هنوز گرینکارت قرعهکشی در شرکت سال ده

نشدهام. برنده
نداشته اید. شانس احتماال خب ـ

و همسایه ها همه چیه؟ شانس آقا برو ـ
همه بسیجیها حتی شدهاند. برنده آشناهای ما
وحزباللهیهایساختمانمابرندهشدهاند.فقط

شانسنداشتهایم؟ ما
است. این رابطه در هم من هرحال تلفن به ـ

اتفاقجالبی! چه
رابطه؟ کدام در ـ

اقتصادیو اوضاع میدانید همانطوریکه ـ
خراب است. شدیدا مالی آمریکا

ایران. توی ما پای به رسیدهاید تازه ـ
ممکن تلفن سیاسی ندهید. شعار لطفا ـ

شود. کنترل است
ببخشید... ـ

وضع مالی خاطر به که می گفتم بله داشتم ـ
از مقداری که این شده تصمیم بر آمریکا خراب
دنیا مردم بهجای قرعهکشیبه را کارتهایسبز

کنیم. ترمیم را اقتصاد پولش با و بفروشیم
میکنی؟ شوخی بله؟ ـ

اوباما پرزیدنت خود دستور خانم. نه ـ

Pimmit Counseling & Wellness Clinic
2190 Pimmit Drive, Falls Church 22043

PCWC is in the process of expanding its 
practice. We are looking for bilingual (Farsi/
English) Part/Full time (7 days a week flexible 
hours) professionals to fill the following positions:

* Licensed Professional Counselors

* Licensed Psychologists

* Licensed Social workers

* Licensed Psychiatrist (Farsi is not required)

* Office Manager with ample Medisoft
   experience

* Please email your resume (PDF format) 
and any questions to  Jobsatpcwc@gmail.com. 
Please do not call PCWC; we will respond with a 
confirmation e-mail that we have received your 
resume. All questions will be answered via e-mail.

NOW HIRING
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و  ارتفاع ۵۹۳۰ متر به آفریقا در کوهی قله ۱ـ 
بسیار مشهورـ  حیوان نجیب.

استان  در شهری  ـ کار ساختمان رو ـ  ۲
کردن گزنده و درنده. لرستانـ  افسون رام

میگویند  نیز چنین را قدیمی پول کیسه ۳ـ 
در ایران ریاضیدانان و دانشمندان بزرگ ترین از ـ

قمری. هجری پنجم و چهارم قرن
ـ مرگونیستی  ازدرختان جنگلیشمال ۴ـ 

کوچک. پرچم پرسشـ  تعلیل و کلمه ـ
چوب و  از شده تهیه شکارچی ۵ـ  کمینگاه
ـ شر و به بدی برانگیزنده ـ نفس درخت شاخه

چیرهشونده.
جستجوـ   تجسس و در فرانسهـ  ۶ـ  برجی

برانداز. بنیان بالهای از
خواست  و اراده ـ مازندران در شهری ۷ ـ
به ـ چسبیده امید خدا به زراعت  ـ  پروردگار

سولقان.
سرکش  عار ـ و ـ عیب کشور رایشها ۸ ـ

یاغی. و
متون  در نوشیدنیـ درنده ـ الهجه صریح ۹ـ 
ـ نامیده اند اشبیلیه را اسپانیا شهر این اسالمی

چاپلوسی.
منطقه  در توپ ـ پایتختی به ضربهای ۱۰ ـ

و بیحال. ـ سست قفقاز
شرط  بال گاه ـ دایرهای شکل و گرد ـ ۱۱

تعجب. حرف ـ میشود
نوعی  تکرارشآوایبعضیپرندههاستـ ۱۲ـ 

قهرمان. جایزه مالیمـ  و نرم اطلسی پارچه
تابان  آفتاب در کشور مقدس خودکشی ۱۳ـ 
روایتی که به جزایری زیبا مناطق توریستی و از ـ

ایالتپنجاهمآمریکاست.
سخت  بیماریهای ـ از بهشتی میوهای ۱۴ـ 
میشود بدن وارد طریق زخم از آن میکروب که

تار. تیره و ـ
از اسکار  نمایشنامهای ـ الیموت قوت ـ ۱۵

انگلیسی. وایلدنویسنده

دکتر عبدالکریم  کتابهای یکی از نام ۱ ـ
سروش.

دوره  نقاش مشهور محمد غفاری لقب ۲ ـ
دختر ژوپیتر. رومی ـ ربالنوع قاجار

کار  در تردستی و فن ـ پنجگانه حواس از ۳ـ 
سقراط نوشید. جامش را ـ

باستانی و  کشوری ـ دندان آمد! که ۴ ـ بود
تخفیف. ـ حرف شرط با شده خاک

کمی  نعمتهایمجهولـ  از قوه بویاییـ ۵ـ 
سنگ. زغال نوعی از بیشتر

تنپوش  به اصطالحا ـ دلجویی کردن ـ ۶
بافتنیمی گویند. دستبافو

برای تبحر ـ  امری تکرار ـ توان ۷ ـ طاقت و
دارویی. مصرف مورد و بیابانی گیاهی

دستگاهی  ـ  عمل  مکافات و  پاداش  ـ  ۸
که اداری نامههای و دستورالعملها تکثیر برای
کودکانه در بازیهای ـ افتاده است مد از حاال

میگیرند.
مواد  یا وسایل نگاهداری برای محلی ۹ ـ
هم معنای صمغ به از میمونـ  ـ گونهای غذایی

گفته شده.
روزانه. ـ آبکش شتر ـ ۱۰

کوهستانی  بیانتها! ـ منطقهای «راه» ۱۱ ـ
کننده. پاکستان و هندـ  باطل بین

آزار کهنه. دل ـ بها و ارزش ـ نت سوم ـ ۱۲

شیمی  اصطالح در و است برچیدن ـ ۱۳
شهری ـ گالبی ـ مایع در جامد شدن جسم حل

لسوتو. در
فنی ـ  شنای ـ نوعی خدعه و ۱۴ ـ فریب

نظریه. و عقیده
خالق  قرن ۱۸ و ۱۹ و فرانسوی نویسنده ۱۵ـ 
ویرژینی». و و «پل «کلبه هندی» مشهور رمان

فراهم نمایند. را مرجع با آن حقوقی
جرایم سایر فصلپنجم:

گردد،  ذیل اعمال مرتکب کس هر ۲۰ـ  ماده
جزای یا یک سال روز تا و یک سه ماه از حبس به
ریال میلیون ده تا ریال میلیون یک از نقدی

محکوممیگردد.
قرار دادن موردمعامله یا توزیع، الفـ انتشار،
الکترونیکی وسایل نوع هر یا نرمافزارها یا دادهها
مورد رایانهای جرایم ارتکاب منظور به صرفا که

می گیرند. قرار استفاده
دادن قرار در دسترس انتشار و فروش، ـ ب
یا هر رایانه ای داده های یا دستیابی کد رمز عبور،
نحوی به غیرمجاز بهطور مشابه اطالعات نوع
یا مخابراتی یا رایانهای سیستم آن وسیله به که

باشد. دستیابی قابل مربوطه دادههای
را حرفه فوق اعمال مرتکب چنانچه تبصرهـ 
محکوم دو مجازات داده باشد، به هر قرار خود

شد. خواهد
مقرراتمتفرقه فصلششم:

اشخاص کیفری مسئولیت اول: مبحث
حقوقی

زیر، چنانچه جرایمرایانهای  موارد در ماده۲۱ـ 
و نام شخص حقوقی تحت در این قانون، مندرج
راستایمنافعآنارتکابیابد،شخصحقوقی در

خواهد بود: کیفری دارای مسئولیت
الفـهرگاهمدیرشخصحقوقیمرتکبیکی

شود. قانون این در مندرج جرایم از
حقوقی دستور شخص مدیر گاه هر  ـ ب
صادر اینقانونرا جرایممندرجدر ارتکابیکیاز

پیوندد. وقوع به جرم و نماید
شخصحقوقی، کارمندان از یکی گاه هر ـ ج
مرتکب وی، عدم نظارت اثر یا در مدیر اطالع با

شود. قانون این مندرج در جرایم از یکی
از جرایم یکی ارتکاب در مدیر، هر گاه ـ د

نماید. معاونت قانون این در مندرج
قسمتی ازموضوع فعالیت تمام یا ـهر گاه هـ
جرایم از یکی ارتکاب به حقوقی، شخص عملی

باشد. یافته اختصاص قانون این موضوع
هر  این ماده در مدیر منظور از ۱ ـ تبصره
شخصیاستکه اختیارنمایندگییا تصمیمگیری

میباشد. دارا را حقوقی شخص بر نظارت یا
حقوقی  مسئولیت کیفری شخص تبصره۲ـ 

بود. نخواهد مرتکب مجازات مانع
دولتی  نهادهای فعالیت های کلیه تبصره۳ـ 
کهدر راستایاعمالحاکمیتمیباشد،از شمول

بود. خواهد مستثنی ماده این
اشخاصحقوقیموضوعمادهفوق،  ماده۲۲ـ 
ارتکابی، جرم احوال و اوضاع و شرایط به توجه با
به جرم، ارتکاب از حاصله نتایج و درآمد میزان

شد: خواهند محکوم ذیل ترتیب
جزای نقدی حداکثر برابر شش تا ـ سه الف

ارتکابی؛ جرم
جرم آن حبس مجازات حداکثر چنانچه ـ ب
تعطیلیموقت شخص حقوقی پنج سال باشد، تا

پنج سال؛ یک تا از
جرم آن حبس مجازات حداکثر چنانچه ـ ج

شد. منحل خواهد باشد پنج سال از بیش
که مطابق حقوقی مدیر شخص ۱ـ تبصره

حق  سال پنج منحل میشود تا ماده ۳ این بند
بر نظارت یا تصمیم گیری یا نمایندگی یا تاسیس

داشت. نخواهد را دیگر حقوقی شخص
اموال از خصوصی شاکی خسارات ۲ـ تبصره
صورتی شد. در خواهد حقوقی جبران شخص
نکند، تنهایی تکافو به شخص حقوقی اموال که
شد. خواهد جبران مرتکب اموال از مابه التفاوت

مواد  ۱۹ و ماده ب بند از متخلفین ماده۲۳:
تبصرهیکماده۴۵،۴۲، ،۳۵،۳۴،۳۲،۳۱،۳۰
یک روز  و سه ماه از به حبس ۴۷ و ۵۳ این قانون
تا ریال میلیون ده از نقدی جزای یا سال یک تا

شد. خواهند محکوم ریال میلیون صد
مجازات از و معافیت تخفیف دوم: مبحث

این  گاه مرتکبینجرایم موضوع هر ماده۲۴ـ 
مامورین دستگیری، جرم یا کشف از قبل قانون
نحو به یا نمایند مطلع جرم وقوع از را تعقیب
راهنمایی کنند جرم کمک و کشف موثری در
در یا و آورند فراهم را سایرین تعقیب موجبات یا
مجازات در مساعدتکنند جبرانخسارتوارده
مجازات شد یا خواهد داده تخفیف مناسب آنان
جرایم در و شد خواهد معلق مورد حسب حبس
غیرمجاز شنود ـ غیرمجاز دسترسی موضوع
جعل و سیستم اختالل در یا دادهها تخریب ـ
مجازات از را مرتکب می تواند دادگاه کامپیوتری

معافنماید. مقرر
مجازات تشدید : سوم مبحث

مجازات مرتکب جرایم  در موارد زیر ماده۲۵ـ 
موضوعاینقانونبیشازدوسومحداکثرمجازات

بود. قانون خواهد مقرر جزای نقدی یا حبس
کارکنان از کارمندان یا چنانچه مرتکب الف)
یا شهرداریها شوراها یا سازمان ها یا ادارات،
به وابسته یا و دولتی شرکت های و موسسات
و بنیادها و انقالبی نهادهای یا بانکها یا دولت
یا میشوند اداره ولی فقیه نظر زیر که موسساتی
دیوانمحاسبات یا موسساتی که بهکمکمستمر
و قضایی پایه دارندگان یا و می شوند اداره دولت
و قوای سهگانه کارکنان و اعضا کلی از به طور
به خدمات مامورین مسلح و همچنین نیروهای
به که باشد غیررسمی یا و رسمی از اعم عمومی
یکی مرتکب خود شغل یا وظیفه حسب یا اعتبار

شود. قانون این موضوع جرایم از
نفر دو از بیش اثر تبانی بر جرم چنانچه ب)

شود. واقع
معاونت باشد عمل مرتکب چنانچه تبصرهـ 
مقرر قانونی محکوم نصف حداکثر مجازات به

شد. خواهد
دادرسی آیین سوم: بخش

صالحیت اول: فصل
با  مبارزه و پیشگیری منظور به ۲۶ ـ ماده
باشد، ضروری دادسرا که هر رایانه ای در جرایم
امور در دادستان «معاونت عنوان تحت معاونتی
که میشود تشکیل رایانهای» جرایم با مبارزه
اداری و تشکیالت دادیار الزم بازپرس، تعداد به

خواهد داشت.
مناطقی  و استان هر مرکز در ـ  ۲۷ ماده
تشخیص قضایی حوزه رییس را آن ضرورت که
دادگاههای از شعبی نیاز، مورد تعداد به میدهد
رسیدگی نظامی برای و انقالب و عمومی کیفری

شد. خواهد رایانه تشکیل جرایم به
مدیرکل امیدی، مهرداد سرهنگ طرف از

ناجا رایانهای و خاص جرایم با مبارزه

... وبالگنویسان سرکوب

Islamic Revolution: From Monarchy to 

Islamic Republic.

4. Overdevelopment.

5. Underdevelopment.

6. E. Abrahamian, Iran between Two 

Revolutions.

مفهوم developmental unevenness و  دو ۷ـ 

جامعهشناسانيکی  نظر uneven development از

رشد تئوری بحث در را موضوع اين ما و نيستند
گرفت. خواهيم پی ناموزون

جمشيد فاروقی،  مقاله: به نگاه کنيد ۸ ـ
ايران». تاريخ معاصر چند پيرامون «نکتههایی
منتشر نو» «نگاه ماهنامه در نخست مقاله اين
از و اينترنتی سايت های از برخی در آنگاه و شد
«برای و امروز» «ايران سايت های در جمله آن

ايران». يک
پيرامون  در کتابهای تاريخی آنچه همه ۹ـ 

است،همچونفلسفه نوشتهشده نو شروععصر
حسابداری دوبل، بخار، ماشين دکارت، کشف
گزارش و بوده تاريخ اروپا ناظر بر و... رفرماسيون
ايران نوزدهمبه واپسين دههای سده در تنها آنها
اين چنيناستکه نمی توان مدعی رسيده است.
در جديد عصر سرآغاز آمريکا کشف مثال شد که

است. بوده ايران
10. Tim McDaniel, Autocracy, 

Modernization, and Revolution.

11. Ibid. 

بازخوانی انقالب...

رعايت جهانی معيارهای مطابق بايد بشر حقوق
و اقتصادی ديگر فشارهای تحريمها و و... گردد
بر موارد و اين حل نشدن دليل به سياسی نيز
اساسقطعنامههایموجودکماکانبرقرارخواهد
انجاماقداماتیجدی مشروطبه تعليقآنها بودو
دولت ايران که و روشن است است سوی ايران از

دارد. همين قواعد اعتراض به نسبت
خود به پاسخ رهبری در است که اين نکتهای
دستی کردن پنهان به آن از و شد متذکر اوباما
پاسخ پوششی مخملی تعبير کرد.اين با چدنی
شرايط در طرفين گفتگو ميان که میدهد نشان
نوع هر شروع زيرا ندارد، قوی زمينهای کنونی
پذيرشاوليه گویصادقانه مستلزم نوعی گفتو
تفاهم آمدنو وحداقل درسطحکالن برای کوتاه
دادنيکديگر قرار تنگنا در آنکهقصد مگر است،

باشند. داشته را
موضوعات که میداند خوبی به ايران دولت
قواعد چارچوب در بخواهد اگر را اختالف مورد
نظامبينالمللحل کند،بازنده استواگرنخواهد

بينالملل نظام برابر در رسما بپذيرد، را اينقواعد
را عليه خود اقدامات نوعی به و ايستاده است

است. داده مشروعيت
و گوست. گفت از گريز راه بهترين بر اين، بنا
خود کالن نگاه طرف از دو يکی از که هنگامی تا
بينالملل نظام  بودن ناحق يا حق  به نسبت
طرفين روابط اين که نکند، انتظار عقبنشينی
گيرد، سازنده شکل گوهای و گفت يابد و بهبود

خيالی خام بيش نيست.
همين در هم خامنه ای آقای سريع پاسخ
مشکل دولت ايران است. اما چارچوب قابل فهم
از سخنان اوباما واقعيت اگر که حتی اينجاست
و جهانی عمومی افکار اما باشد، چدن جنس
و بر ديدهاند را آن مخملی پوشش حتی داخلی،
در منظر توپ اين از می کنند و آن قضاوت اساس

زمين ايران است.
اين برداشتن با که دارد را اين توانايی ايران آيا
چدنی از ماهيت را خود مخملی، تصور پوشش
خود مردم يا جهان به مخملين» «دست اين

نشان دهد؟
باشد. سادهای کار که نمیکنم تصور

عبدی عباس وبالگ «آينده»، از برگرفته

مخملين دست اين

است...
نه؟ را گرفتهای؟ مگر ما ـ

میشل خانم میخواهید نمی کنم. شوخی ـ
کند؟ تایید صدا کنم تا را اوباما

زنگ من  به چرا حاال نیست. الزم  نه ـ
زدید؟

قرعهکشیسال های در لیستافرادیکه ما ـ
«افبی آی»گرفته ایم از را بودند اخیرشرکتکرده
نفع زنگمی زنیم. این هم به داریم به همه آنها و

ما. نفع به هم و شماست
شوخی داری که نیستم مطمئن هنوز ـ
میکنییانهولیبگوببینمچقدراینگرینکارتها

میفروشید؟ را
که این برای هم دالر آن هزار صد کارتی هر ـ
موتورز جنرال و بانکها به کمک بودجه سریع

کنیم! جور را
صد هزار دالر؟ آوردی؟ را برو آقا! نوبرش ـ

خبره؟ چه

فوقالعادهای خیلی قیمت ما نظر به بله. ـ
است.

من زیادی خوشه. دلش بگو آقای اوباما به ـ
دالر  هزار ۲۰ فقط اگر ندارم. پولها این از که
را میرساندم داشتممقیم دوبیمی شدموخودم
مهاجران آمریکا به از بیشتر که و سوئد فرانسه به
و بالعوضهممی گرفتیم کلیحقوق و میرسند

کنیم. کار نبودیم مجبور اصال
این از یکی شما اگر امروز همین فقط ـ
مجانی را دومی می توانید بخرید را گرینکارت ها

دریافتکنید.
خانواده نیست؟ همه مگر برای ـ

است... هزار دالر صد نفر نه، برای هر ـ
بابا... برو ـ

ـصبرکن.اگرهمینامروزیکیازاینکارتها
بخرید من یککارتآمریکناکسپرس با دههزار را
موقع تا میدهم شما به رایگان بهطور اعتبار دالر

بخرید... مبلمان و تلویزیون آمریکا به ورود
نشو... آقا...مزاحم نه ـ

الو؟...الو؟ ـ
آزاد... بوق صدای ـ

حبس سال یازده به کردستان، بشر حقوق از
تعزیریمحکومشد.

بشری حقوق فعالیتهای بر عالوه کبودوند
«پیاممردم» توقیفشده مسئولهفتهنامه مدیر
که به است او مدتهای مدیدی است. نیز بوده
بیماریهای مختلفقلبی،کلیویو کبدیمبتال
وی جایزه اعالم بیانیه متن در که نکتهای شده؛
نیزآمدهوموجبنگرانیدرموردوضعیتسالمتی

است. شده وی
 ۱۹۷۰ دهه در بریتانیا مطبوعات جوایز بنیان
از متشکل و هیات داورانی شد ریخته میالدی
معرفی کار مطبوعاتی مدیران و روزنامهنگاران
دارند. عهده  بر را جوایز اختصاص و نامزدها 
«اسکار عنوان به بریتانیا  مطبوعات  جوایز از

برده میشود. نام هم مطبوعات بریتانیا»


