
260Iranians, Vol. 13, No. 451, Friday, November 6, 2009 ۱۵ آبان ۱۳۸۸  جمعه ،۴۵۱ شماره سیزدهم، ۲۶  ایرانیان، سال
خالی از شوخی

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

Super Global
متنوع ترین با مرغوبترین و را نیاز شما مایحتاج مورد کلیه

میمناید عرضه مناسبتترین قیمتها و کاالها
است موجود ایرانی آجیل و خشکبار خانگی، شیرینیجات تازهترین و بهترین همچنین

میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
جورجیا: آتالنتا، در شعبه ٢ با

میباشد خدمت آماده و باز بدون تعطیلی سال تمام روزهای در گلوبال سوپر فروشگاه های

11950 Jones Bridge Road, Suite 105
Alpharetta, GA 30005

770.663.8823
Fax: 770.663.8262

11235 Alpharetta HWY, Suite 111
Roswell, GA 30076

770.619.2966
Fax: 770.442.5117

کابل از اخباری
(۱)

دوره دوم از رایگیری قبل روز درست یک
عبداهللا آقای افغانستان در جمهوری ریاست
نیست) تایپی است و اشتباه نفر (یک عبداهللا
رقابت از و بیندازد را لنگ که گرفت تصمیم
دست فعلی، جمهور رییس کرزی، حامد با

بشوید.
کامال هنوز عبداهللا عبداهللا تصمیم علت
انصراف علت که شایع شده اما نشده مشخص
دوم دوره در رای اخذ در تقلب که بوده این او
سخنگوی است. میشده پیش بینی کامال هم
خصوصی بهطور عبداهللا عبداهللا انتخاباتی ستاد
مکالمه بهطور تصادفی خبرنگار گفت: چند به
قبل روز چند احمدینژاد را کرزی با حامد تلفنی

آن در که انتخابات شنیدم دوم  دور شروع از
احمدینژاد می گفت: اون به محمود آقای کرزی
درماه که برایشما فرستادیمتا شناسنامههاییرا
خرداداستفادهکنیدپسبفرستیدچونخودمان

الزم داریم! دوباره
(۲)

بعد دقایقی آمریکا جمهور رییس اوباما باراک
دور در حضور عبداهللا برای عبداهللا انصراف از
خود تبریک پیام جمهوری ریاست انتخابات دوم
تبریک را پیروزی او و فرستاد حامد کرزی برای را
او حامد کرزیبه با تلفنی مکالمه اوباما در گفت.
جورج دوم دوره دوره دوم مثل امیدوارم گفت:
بهعنوانکادوی بهکرزیگفتکه او بوشنباشد.
جدیدخواهد سرباز اینپیروزیبرایاوچهل هزار
در «القاعده» طالبان و مطمئن شود تا فرستاد
باز افغانستان به خواهند ماند و باقی پاکستان

نخواهندگشت.
(۳)

رقابت از انصراف از دالیل شده یکی گفته
غربی رسانههای که  بوده این عبداهللا  عبداهللا
برای و او داشته اند او نام با شوخیهای زیادی
اداره که گرفته  تصمیم  آبروی کشورش  حفظ
قشنگتری اسم حامد کرزی که به را مملکت
که خبرنگاری جواب در او کند. واگذار دارد
خندهدار نام شما این چطور شد بود: پرسیده
چهار ما پدرم بپرسید. گفت: از شد؟ نصیبتان
نام به خیلی چون عبداهللا پدرم و برادر بودیم
برادر دو و من اسم مینازید خودش خانوادگی
کرد: هرچه او اضافه را عبداهللا گذاشت. دیگرم
ما زبان چون نداشت فایدهای کردیم بحث او با
متوجه و را نمیفهمید متولد شده تازه بچههای
اعتراض داریم خودمان نامگذاری به که ما نشد
سیاسی در آینده فعالیت های است ممکن این و

بگذارد. بد تاثیر ما
اسمش چهارمی برادر پس پرسید: خبرنگار
جواب خورده شکست کاندیدای نبود؟ عبداهللا
شکر اهللاگذاشت ولی همه را او اسم پدرم نه! داد؛

میکردیم! عبداهللا صدا خانه در را او

درسهای تاریخی
خمینی عکس قدیمی در اینترنت روزها این
فرودگاه در پلکانهواپیما از دارد که گذاشتهاند را
را او نفر چندین در کنارش میآید. پایین تهران
را گرفته او بازوی یکی حتی و همراهی می کنند
جمهوری را عکس این میگویند  نیفتد. که
نمی خواست و بود کرده پنهان سال ها اسالمی
که بوده آن هم علت ببینند. را آن ایران مردم
امام رکاب در هشت نفری که هفت این تمام
۱۳۵۷ وجود دارند دیگر  سال در عکس این در
یا و شدهاند اعدام و کشته یا یعنی ندارند! وجود

کردهاند! فرار مملکت از
باید عکس این از دنیا انقالبیون درسی که
خودتان هیچگاه کنید سعی که است این بگیرند
سعی کنید بلکه نباشید انقالب طراح و منشاء
و شوید آفتابی که انقالب جا افتاد از این بعد
هم اینطوری بیاندازید. جا آن توی را خودتان
کشته ریسک هم انجام دادهاید و کمتری کار

است. کمتر شدن

نرفتن برای دلیل ده
احمدینژاد به شهرستانها
استانی مسافرت های میدانید که همانطور
محموداحمدینژاددرروزهایاخیربسیارمحدود
اول دوره در هیچرسیدهاند. مواردیبه وحتیدر
ریاستجمهوری احمدینژادمسافرت بهاستانها
یکیازخودشیرینی هاوحربههایتبلیغاتیاوبرای

بود. مردم در میان محبوبیت کسب
مسافرتهای تعویق عمده دلیلهای اما و

اخیر: روزهای در شهرستانها به احمدی نژاد
به  جمهور رییس مسافرت اول، دوره در ۱۰ـ 
از مناطقمحروم»نامداشت مرکز«دیدار خارجاز
نداریم مناطق محروم دیگر دوم چون دوره در و

متوقفشدهاند. اینمسافرتها
میان  در پخش برای سیبزمینی چون ۹ ـ

مسافرتها ندارد این وجود اندازه کافی به مردم
افتاده اند. تعویق به فعال

از فائزه  مرتب احمدینژاد چون خانم ۸ ـ
سرکوفت او خارج مسافرتهای مورد در هاشمی
شهرستانها مسافرت هزینه است قرار میشنود
به مسافرت یک با و آن را کرده صرفهجویی را

کنند. معاوضه کانادا
در  مرتب «جنداهللا» گروه چون  ـ ۷
است زدن شعبه مشغول ایران شهرستانهای
شهرستانی مسافرت های از را احمدینژاد

ترساندهاند.
دوره  برای نیست قرار احمدینژاد چون ۶ ـ
سومریاستجمهوریفعالیتانتخاباتیکندنیازی

مسافرتهایشهرستانیندارد. به
داستانجالبو جذابی  چون امسالدیگر ۵ـ 
تا ندارد سازمان ملل در داده معجزات رخ درباره
به جلب کندمسافرت  توجهسادهلوحان دهاتیرا

بیدلیلمیباشد. شهرستانها
مناطق محروم  دهاتیان و مردم چون به ۴ـ 
اول دوره تا پایان زمان که امام بود داده قول
انجام اینکار و می کند ریاستجمهوریاوظهور
خجالت می کشد نواحی این مردم از روی نشده
ممکن است کتک آنها از که این در ضمن از و

هم می ترسد. بخورد
قاراشمیش و  تهران در اوضاع قدر ۳ ـ این
دولتی ضد هر روز تظاهرات و شده خر تو خر
تهران بیشتر در ماندن هیجان که برگزار میشود
ازپیشبرنامهریزی ازمسافرتهایخستهکنندهو

است. شده شهرستانها شده
و بودجه  آمده پایین نفت چون قیمت ۲ ـ
حق و ماموریت فوقالعاده شده نصف دولت
حذف جمهور رییس برای حتی هوا و آب بدی

است. شده
به نکردن مسافرت یک شماره دلیل و
(مسافرتهای محروم  مناطق  و  شهرستانها

استانی):
احمدینژاد نباید  که نگرانیکرده آقا اظهار ۱ـ 
و حفاظتی دالیل (بیت رهبری) به خانه از زیاد

کوچه نزدیک فقطمی تواند در شود و امنیتی دور
خانه (بیت رهبری) با بچهها بازی کند.

دستهبندی
مسلمان های بیایم گفتم بودم بیکار دیشب
سرم گرم تا کنم طبقهبندی و دستهبندی دنیا را
بهطورکلیسه دستهمسلمان دیدمدر دنیا شود.

دارد. وجود
دستهاول مسلمانانتندروییهستند کههنوز
و زور با شمشیر اسالم گسترش میکنند خیال
است. بمبکمربندیوچوبوچماقامکانپذیر
دسته یکی دارد. قسمت دو خودش دسته این
و طالبان و نظیر «القاعده» عربستان طرفداران
این یکدستهطرفدارانجمهوریاسالمیایران.
این ولی میخواهند چیز را یک تقریبا دسته دو
در میکند. فرق میخواهند اسمش که را چیزی
دستهاولتعمیمقوانینشریعتهدفاولاست.
ولی اسمشرا میخواهد دوم همهمینرا دسته
مسلمان عربهای با تا گذاشته جهانی مدیریت
برای هم گروه دو این عملکرد کند. فرق کمی
یکی خیلی حاال است. یکی به هدفشان رسیدن
آوردن چشم در و دست قطع و سنگسار زیاد با
ولی می کند حال خانه ها در زنان کردن زندانی و
است اعدام زدن و کتک اهل این که با دیگری
عینک و چکمه سرحد پوشیدن تا زنان به ولی
ما بگوید تا میدهد آزادی تنگ مانتوی و آفتابی

نیستیم. همعقبافتاده آنقدر
که سعی هستند آنها مسلمانان دسته دوم
به و صفا صلح نهایت در خوب رفتار میکنند با
اهل اسالم کمک کنند. آنها نه ترویج و تبلیغ
در و بمب کمربندی اهل و نه هستند سنگسار
عینحالخیلیاهلحالهستند.مخالفحجاب
رای کشورشان زن در وزیر به باشند و میتوانند
و رادیو در زنان شنیدن آواز مخالف و می دهند
شرابی گیالس هم گاهی اگر نیستند. تلویزیون
یا گروه این خیلیها نیستند. شرمنده خوردند
را آنها بعضی و میدانند بودایی را دوم دسته



270Iranians, Vol. 13, No. 451, Friday, November 6, 2009 ۱۵ آبان ۱۳۸۸  جمعه ،۴۵۱ شماره سیزدهم، ۲۷  ایرانیان، سال
شوخی عکسی

 بقیه در صفحه ۳۳   
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پروتستانمیخوانند. اصالحطلبیا
سوم هم دسته یک دسته، دو این غیر از
اکثرا است که مسلمانانی شامل دارد که وجود
ترس از و میکنند زندگی غربی کشور های در
مهاجرت به آنجا خود اسالمی مملکت حکومت
کردهاند.ایندستهمسلمانانپوزشطلبنامدارند
اظهار اول دسته دو رفتار از نوعی به همواره که
را معذرتخواهیکردهوسعیمیکنندرفتارآنها

توجیه کنند. نحوی به جهان دید مردم در

تاسیس سالگرد مناسبت به
توفیق فکاهی روزنامه

بچه مرشد مرشد و
گفته خامنهای آیتاهللا شنیدی بچه مرشد:

نشده؟ حمایت مردم از نظام کم که
که این یا حال خارج نیست دو از مرشد:
را شریعتمداری «کیهان»  از غیر  روزنامهای
خماری را در حرف این که این یا نمیخواند و

است. زده
و شلوغی ها که اعتراض مرشد: شنیدی بچه

شده؟ کشیده هم دبیرستانها به
سی این توی اینها که گندی این با مرشد:
همین کشیدهاند را ملت رس و زدهاند سال
شلوغ هم کودک مهد بچههای که روزهاست

و شعار بدهند. کنند
بچهمرشد:شنیدیکهازحسینشریعتمداری،
«کیهان»،شکایتکرده اند مسئولروزنامه مدیر

کشاندهاند؟ دادگاه به را او
مرشد:چهفایده.شریعتمداریخودشیکپا
قاضیو یکپا هیات منصفه است. شیرین عبادی

می کند. تلف را وقتش دارد
درخشان، حسین که شنیدی مرشد: بچه

زندانه؟ ایران توی در وبالگنویس، هنوز
که میگویی را خودمان آقای حسین مرشد:

شد؟ احمدینژاد طرفدار یکهو
روز هر می گویند خودشه. آره مرشد: بچه

کتکمیخورد.
بهش هم احتماال اتهام جاسوسی مرشد:

زدهاند.
فهمیدی؟ کجا از مرشد: بچه

تو به و مرشد میگویند من به چرا مرشد:
میگویندبچهمرشد؟

وقتی گرفتنش چرا می کنی فکر مرشد: بچه
مخالفان همه و احمدینژاد شده بود عاشق که
عصبانی خودش را از دست جمهوری اسالمی

کرد؟
و عقل هم کم آنقدر اطالعاتی ها مرشد: این
خودشان پرسیدهاند: از احتماال نیستند. کودن
خارج وبالگ نویس یک هم آن هم، کسی مگر
برای باشه؟  میتونه احمدی نژاد رفته، طرفدار
به ریگی حسین آقا کردند  فکر هم همین

کفششه.
۱۳ آبان  روز می کنی فکر اوستا مرشد: بچه

بشه؟ انقالبسبز
عطااهللا برو از میپرسی. من چرا از مرشد:
یک که چیزیه یک این میگه که بپرس مهاجرانی
نمی هم عاقل تا صد و انداخته چاه در دیوانه

بیاورند. در را آن توانند
روز در است قرار مردم شنیدم مرشد: بچه
بر مرگ جای به آمریکا سفارت اشغال سالگرد

روسیه بگویند؟ بر آمریکا، مرگ
پیش سال سی بود بهتر  شاید مرشد:
وضع این اشغال میکردیم تا روسیه را سفارت

پیشنیاید.
بچه مرشد:شنیدی خامنهای گفتهمذاکره با

است؟ میش با گرگ رابطه مثل آمریکا
مرشد:کاشروشنمیکردکهاینوسطگرگ

کدام! میش و است کدام
بدون احمدینژاد که شنیدی مرشد: بچه
و بکند نطق که مجلس به آمده یکهو قبلی اعالم

بگیرد؟ پول کردن یارانهها هدفمند طرح برای
که وارد وقتی قدیم ها بخیر، مرشد: یادش
اهون و اهن یک میشدی جاهایی چنین

خالی. کوتاه سرفه یک حداقل یا و میکردی

مطب افتتاح آگهی
جدید دفتر افتتاح روانبخش ابوالفضل دکتر
میرساند. اطالع عموم به ونک در میدان را خود
جدید باسابقه مطب و مجرب همکاری تیم با
زمینه در پزشکی خدمات انواع ارایه آماده ما

محترم عزیز و بیماران به روانشناسی روانکاوی و
میباشد.

انتخاب  از ناشی افسردگی انواع درمان  *
احمدینژاد. محمود آقای مجدد

و ناتوانیهای  درد دردوکمر * درمانانواع سر
جنسیناشیازاشعههایدستگاههایجدیدالنصب
و رادیویی امواج روی پارازیت ایجاد جهت دولتی

روشهیپنوتیزم. تلویزیونیبا
در  شکست از ناشی افسردگی درمان  *

کنکور. امتحانات و
دارای  درمانی خانوادههای محترم روان  *
و دلجویی روش با مفقوداالثر یا زندانی فرزندان

امیدواری. و دلداری
دریافت  عدم از ناشی افسردگی های * درمان

خارج. کشورهای در اقامت ویزای پاسپورت،
* جلساتکمکومشاوره برایزندانیانمورد 

دولتی. زندان های گرفته قرار تجاوز
* کمکبهترکاعتیادهایعمیقموادمخدر 

اجتماعی. و حقارتهای سرخوردگی از ناشی
پامنار و حسنآباد میدان جدید شعبه توجه:

شد. خواهد افتتاح بزودی
میپذیریم! نماینده ازشهرستان ها

اتمی مذاکرات
درآخرینجلسهمذاکرهآژانسبینالمللیاتمی
فعالیتهای بودن شفاف درباره ایرانی مقامات با
به اسالمی توافق شد که جمهوری ایران اتمی
پیشنهادجدیداین آژانستوجهکند وآنرابپذیرد.
ایران در اورانیومهای موجود بود که این پیشنهاد
یا  مانندروسیه میزان۸۰ درصدبهکشوریدیگر تا
کارغنیسازی این که از بعد فرانسهمنتقلشود و
مجددا را آن تکمیل شد آنجا اورانیوم ها در این

به ایران برگردانند. تولید انرژی هستهای برای
این جلسه گو در و گفت متن این قسمتی از
کرده و ضبط مخصوصمان خبرنگار طریق را از
برایشما درج می کنیم. گفتوگو بین مسئولین
هیات ارسالی جمهوریاسالمی آژانس(آژانس) و

(مقامات) میباشد:
موافق هستید؟ شما آژانس: پس

قرارنبود بیاییماینجا مقامات:موافق چی؟ما

باشیم. داشته موافقت چیزی با
فقط حاال و برده خرگوش را هویج آژانس:

موافقید؟ حاال چماقمانده.
سالدیگر وقتبدهید. تا ما باید به مقامات:

جوابمیدهیم.
خودتان عالف دنیا را سال است آژانس: پنج

کردهاید.خجالتبکشید.
مقامات: شماهمهتاسیساتاتمیمارا بازدید

هستیم. شفاف نداریم. چیزی کردهاید.
جدید سال دو سه تا تاسیسات هر آژانس:
بودن اسمش شفاف کشف میکنند. این را شما

نیست.
ما هستهای فعالیتهای  هدف  مقامات:
صلحآمیزاست.ساخت بمب اتمبرخالف تعلیمات

ماست. مذهبی اعتقادات و دینی
آژانس:دروغگفتنهمخالفاعتقاداتدینی

میدهید. انجام شما ولی شماست مذهبی و
اورانیوم همه چکار کنیم؟ این حاال مقامات:

بفرستیمخارج؟ را
شیمیایی آنها پروسه که بعد آژانس: بله.

برمی گردانند. بهشما تکمیلشد
مقامات:نمیشهاول یک مقداریتکمیلشده

نمونه... عنوان به بدهند؟ ما به
امکانپذیر بگذارید نقدی سپرده اگر آژانس:

است.
قبولمیکنید؟ رسیددار سر سفته مقامات:
سقوط حال در حکومت شما چون آژانس:

میکنیم. قبول نقد پول فقط است
خارج به را همه اورانیوم این چطور مقامات:

بفرستیم؟
قرار و فرانسه آمریکا را هزینه حملش آژانس:

استبدهند.
داره. دردسر خیلی آخه... مقامات:

چارهای کنید! قبول نداره! آخه آژانس:
ندارید!

زحمتمیشه. باعث مقامات:
زحمتینیست. آژانس:

کشورهای که میشویم شرمنده ما مقامات:
غربیزحمتبکشند.

کردهاند. قبول ندارد اشکالی آژانس:
خیلی ولی نکند درد  دستشون  مقامات:

مزاحممی شویم!
نیستید. مزاحم کن. ولمون آقا آژانس:

شماره عناوینمطالبهر برایاطالعاز
اشتراک نشریه، چگونگی چاپ آگهی، نرخ

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

تارنمای سریبه
«ایرانیان»بزنید
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غزنوی  مختاری از حماسی منظومهای ۱ ـ
از و است درخشان ـ شاهنامه سبک و وزن بر

صنایع شعری.
امور کشور و  ـ فن اداره مرزبان ۲ ـ حاکم و

دو دریا. بین باریک آبراه پلتیکـ 
سنجش  واحد ـ شده! خورد کلم ـ  ۳
دریای ایتالیا در جزیره ای متعلق به برقـ  نیروی

مدیترانه.
بزرگ. پدر ـ ـ سود جوی جیدار گیاه ـ ۴

روزگاریپایتختویتنام  ـ عشیره و طایفه ۵ـ 
ستبر. گنده و بودـ  جنوبی

مستخدمه  به ـ ریواس بیخ ـ آخر حرف ۶ ـ
خانهمیگفتند.

است!  کور بعضیها مال ـ الغری حمام ـ ۷
بزغاله. ـ

غربالـ   ـ از نازل شدنی ها ـ یار و ۸ـ  دوست
طبیعت. در چهارگانه عناصر از

دیوار  شود ـ اقامه تنهایی به نمازی که ۹ ـ
زمان. و از وقت قسمتی ـ قلعه

نزدیک  بی آب بایر و زمین و فغانـ  گریه  ۱۰ـ 
ـ آب منجمد. آبادی

دو  ـ استقامت دوی ـ هادی فلزی ـ  ۱۱
شعر. از مصرع

گویش  به پسر ـ دودلی و تردید کلمه ۱۲ ـ
در دامنه و پرنسنشین کوچک ـ کشوری محلی
«ماکس از نمایشنامهای نام نیز و پیرنه کوههای

فریش».
کشتی ـ مردار  ـ واقعی  و حقیقی  ۱۳ـ

جنگی.
مشهور  از شهرهای ـ در آوردی من زبان ۱۴ـ 

خویشاوندی. ـ ژاپن
اسلوواکی. جمهوری پایتخت ـ باهوش ـ ۱۵

ایران دموکراتیک در...

اتحادیه است. برایجامعهجهانیسودمند هم و
بزرگترینشریکتجاریایراناستومیتواند اروپا
برای اقتصادیخود قدرتسیاسیو از استفاده با

بگیرد. بهره بشر حقوق زمینه در ایران بر فشار
آمریکا، شمول به غرب، مذاکرات جدید روند
اصل در مشکلی یابد. ادامه میتواند ایران با
این که میآید پیش وقتی مشکل نیست. مذاکره
مذاکرات بهمسایلهستهایمحدودشود وحقوق
صدد ایران در رژیم گیرد. قرار تحت الشعاع بشر
نوعی به با غرب هسته ای در مسایل که است آن
آندر فشار لیبی از شایدمانند توافقدستیابد تا
ایران لیبی ولی امان بماند. در بشر زمینه حقوق
با حرکت که رژیمی روی نیست. سرمایهگذاری
و است رو به رو سبز» «جنبش مانند عظیمی
پوسیدن حال درون در از حکومت آن پایههای
بازدهی نیز مدت کوتاه برای حتی است ریزش و

داشت. نخواهد
بیسابقهای چالش با درون از ایران حکومت
است واداشته را همین چالش او و است رو به رو
دهد. بیشتری نشان مالیمت غرب در برابر تا
دوجبهه نمیخواهدهمزماندر یا رژیمنمی تواند
کردن آرام با که است آن دنبال به او بجنگد.
داخلی سرکوب بر را خویش توان خارجی، جبهه
بشر حقوق مسایل در غرب سکوت کند. متمرکز
خود موفق نقشه که او در این داد اجازه خواهد
میپذیرد دانمارک یا اروپا اتحادیه غرب، آیا شود.
ایرانبه صورت سرکوبمردم در به اینوسیله که

باشد؟ نامستقیمشرکتداشته
حرکت از غرب  حمایت که این  تصور
صدمه حرکت این به  ایران مردم  دموکراتیک
سعی دارد نادرست است. رژیم البته خواهد زد
را به بیگانگان نسبت دهد حرکت مردم ایران

زنگ  حربه این ولی کند. بیاعتبار را آن تا شاید
عالوه بر کسی را میفریبد. کمتر و است زده
حکومت این رژیم، مقامات ادعاهای بهرغم این،
بشر حقوق زمینه در خارجی فشارهای برابر در
تاثیرپذیر است.آقای صادق الریجانی،رییسجدید
«تمام گفته است: اخیرا قوه قضاییه، المنصوب
حقوق چهره که کنند تالش باید کشور مسئوالن
قابل و قبول قابل چهره میسور حد در کشور بشر
نهادهایبینالمللیحقوقبشر تا اعتمادیباشد
علیه ناجوانمردانه فشارهای اعمال برای بهانه ای

باشند.» نداشته ایران جمهوری اسالمی
برابر اینسخننشانمی دهدکهحکومتدر
حساس بشر حقوق مورد در خارجی فشارهای
عمل هم موارد در دارد. اعتنا و به آنها است،
تخفیف فشارهایخارجیدر که زیادیدیدهشده
اعدام لغو یا سیاسی زندانیان آزادی سرکوبها،
در نقضحقوقبشر دامنه منتها است. بوده موثر
به کمتر ایننمونه ها ایرانچندانوسیعاستکه
باید بهمعنایآن استکه چشممیخورد. اینامر
تشدید را حقوق بشر زمینه حکومت در بر فشار

شود. ملموس بیشتر آن اثرات تا کرد
در دموکراسی، استقرار برای ایران مردم
ایران یک پا خواستهاند. به سبز» «جنبش قالب
دموکراتیکبرایصلح وثبات منطقهوتنشزدایی
است. درآمده  ضرورت یک صورت به جهانی 
این تحول تا کند میتواند کمک جامعه جهانی
تحققیابد. بهصورتمسالمتآمیز و زودتر هرچه
بشر نقش حقوق رعایت برای ایران رژیم فشار بر
اتحادیه خواهد داشت. این جهت در عمدهای
و اهرمهای سیاسی از دانمارک به شمول اروپا
برخوردارند. فشار این اعمال برای قوی اقتصادی
هرچه ایران دموکراتیک تا یک کرد کمک باید
از حل بسیاری به طریق این از و تحقق یابد زودتر
نیز بتوان خاورمیانه دیگر بحرانهای مشکالت و

کمکرساند.

اخيرا حکومتاست. کردننوانديشانمذهبی بر
خانمشيرينعبادیمنادیاينگونهتفکرونظردر
دانشگاههایآمريکاشدهوبراینوانديشانمذهبی

سياسی يارگيری میکند. ـ
اين  تعلق خاطر به میتوان اين زمينه در ۷ـ 
«امام و «۵۷ «انقالب «نوانديشان مذهبی» به
از عالقه اين که کرده و ديد توجه راحل»شان
نوانديشیشان سياسی» «ماهيت همين نتايج

محسوبمی شود.
قرار توجه مورد کمتر که نکتهای واقع، در
خود نمونه اعالی خمينی است که گرفته آن
اينگونه «نوانديشانسياسیـمذهبی» استکه،
بهجایانديشيدنبهمذهببراینوسازیمذهب
به بشر، امروز نيازهای با آن تطبيق راستای در
تفکر درباره«حکومتمذهبیشده»مشغول بود
قدرتسرکوب دستيافتن به ومیخواستتا، با
را جانشين خود وسطایی قرون حکومتی، روايت

روايت سنتی کند.
بود آن خود از پس نوانديشان با او تفاوت اما
«مراجع» مذهب مجموعه اعضاء از او يکی که
بدين لحاظ، و، شده محسوب نيز دوازده امامی
چون ديگرانی که بود برخوردار  مصونيتی از
برخوردار از آن ـ سروش يا، اکنون، ـ شريعتی
استفاده سوء که، با قادر بود نيستند. او و نبوده
دينکاران سازمان داخل در موقعيت، اين از
عين برانگيختن نفرت در دهد و، امامی مانور
صفوف از خود، همرديف دينکاران از بسياری

نشود. جدا آنان
از او، فقيه» «واليت نظريه اگرچه مثال،
با بسياری نتيجه، شباهتهای و کارکرد لحاظ
اما دارد، احسائی شيخ احمد رابع» «رکن نظريه
تا آنجا و گرفته درس احمد شيخ از سرنوشت او
عليه را سازمان مذهبی که کل نمیرفت پيش
حمايتی چتر حال، وجود در عين برانگيزد. خود

حد تا ـ نيز شاه حکومت سکوالرمآبمحمد رضا
بهخونينشدن اختالفاتدرون مذهبی ممکنـ

نمیداد. رشد اجازه
بههميندليلهمهستکهبهقدرترسيدن
مذهبی سازمان رسيدن قدرت به با خمينی
معادل امامی دوازده «ارتودوکسی» استقرار و
با رسيدن به قدرت، مقدمات انحالل نيستو او،
فراروايت يک  تاسيس و «ارتودکسی سنتی»
«خمينيستی» را فراهمساختهو، در واقع،دست
داشتن دست دينی نو زد که با در تاسيس به
ارتودوکسی مرکزی مراجع میتوانست قدرت
تبديل را شريعتمداری، آيتاهللا همچون سنتی،
اعتقاد به کند. جديدی احسائی احمد شيخ به
ظهور پيش به سال سی در ظهور خمينی من،
به گذشته دهه سه در که انجاميده نو مذهبی
استو تدريججانشينمذهبامامیسنتیشده
با مرگ بنيانگذارش جالباينکه اين مذهبنو،
وشکل گرفتنتدريجیاورتودکسیاش،رفته رفته
دستبهمحدودکردننوانديشانديگرزدهواغلب
کشور فراری داده از يا و زندانانداخته يا به آنها را
مذهبی نوانديشان توامان جدایی و پيوند است.
برای کوشش آنان و راحل» «امام ما با سياسی ـ
در نيز خمينی!» طالیی «دوران به «بازگشت»

نهفتهاست. هميننکته
برای آن بعدی عواقب و خمينيسم پيروزی
ديگری و بارز روشن اثباتی خود دليل ما کشور
نوانديشی مذهبیاگر اين نتيجهگيریکه استبر
تئوریپردازیسياسی توامشودبيشترکوششی با
اما موافق و نگاه مذهبی، بود تا خواهد سياسی
بدانخاطراستکه موقتیاشبه سکوالريسم نيز
وجود میآورد را به آزاد اينگونه حاکميت، فضایی
اجازه حمايتی اش چتر زير در تفکری گونه هر تا
اگر به نوانديشی، اينگونه اما باشد. رشد داشته
خواهد بود مجبور قدم نخستين در قدرت رسد،
بتوانداورتودوکسی تعطيل کند تا تاسکوالريسمرا
«ارتدادهای پيدايش نشانده و از کرسی به را خود

بعدی!» جلوگيری نمايد.

تا... مستقيم صراط از
۲۹ صفحه از بقیه

باشه. مقامات:
قبول کردید؟ خوب! آژانس: چه

آقا درمیانبگذاریم مقامات:نهباشه کهبریمبا
جواب کریسمس از قبل تا بپرسیم را نظرشون و

میدهیم...

احساس مردم کند. باز بیرون به راهی میکوشد
اسیرحکومتیهستندکه زندانیو میکنندهمه
حتی قانون قانونی، هیچ تابع را خود مجریان آن
تبدیل بیقانون جامعه و نمیدانند. خودشان،
کس در هر که بیاخالق جامعهای به است شده
میآید بر از دستش و که می تواند شکل هر به آن
فردای خود از کس هیچ و میگذراند را امور خود
و خانواده و خود دیگر ساعت از یک که هیچ،

و همشهریانش آشنایان و و دوستان وابستگان
یک چنین ندارد. اطمینان آن به و نسبت خبر
و گسیخته از هم که پایید دیر نخواهد جامعهای
میان، این در بشود. اضمحالل پریشانی و دچار
از و کینه جویبارهای به خشم چشمههای البته،
به و سپس و رودخانههای عصیان به رودها آنجا
آن سرکش امواج که میپیوندند توفانی دریایی
سرکوب خواهد برد. فرو کامخود را به روزیهمه
بر نهادن سرپوش و خواستها مداوم و مستمر

انرژیسیاسیواجتماعیجامعهباعثخواهدشد
آن از ما همه که بزرگ انفجار آن روزی تا باالخره
از مردم دهد؛ همان انفجاری که داریم رخ پرهیز
آقای مهاجرانی و یادمیکنند نام«انقالب» آنبه
اتفاق «اگر که تمسخر گفته است و طعنه به هم

بود.» خواهد عیار تمام کمدی یک بیفتد،
که این علیرغم مهاجرانی آقای که پیداست
دسیسه اثر که در است پنج سال حدود چیزی
سیاسیهمقطارانسابقخودش،بابهرهبرداریاز
برخیمشکالتشخصیوخانوادگیایشان،ناگزیر
آورد، هنوز و پناه غربت به و بسته شد فلنگ را
پایشقرص زیر تنها نه همچناناحساسمیکند
شدن یکسره از پس و نزدیک آینده در بلکه است
خامنهای، علی سید احمدینژاد و محمود کار
بر دوباره و وطن اسالمی برخواهد گشت او به
روست این از و زد. خواهد تکیه صدارت مسند
میبیند عیار تمام کمدی یک را فردا انقالب که
بیرون میآمد خیالی خوش از اگر حالی که در
یک مایه در سقوط رژیم آخوندی که مییافت در
در را ما که بود خواهد واقعی تراژیک» ـ «کمدی

انداخت. خواهد گریه به خنده عین
مهاجرانی در چنان روزی آقای دانم نمی من
حکومت اسالمی مطلوبش کف رفتن از خاطر به
ولی آنچه بود خواهد افسرده و غمگین چه حد تا
ما از یک هیچ روز آن در که است این میدانم
تا داشت نخواهیم جیب در ضامنداری چاقوی
کار بدریم. این و دوستانش را او و سینه برکشیم
دیدهایم ولیدرسیسالگذشته نمیآید، بر ما از
چاقو و به با توسل اسالمی همیشه حکومت که
را امانشان و گرفته نسق بیدفاع مردم از چماق
بریده است. در هماناولانقالبهمآقایخمینی
که چاقویی همان آمد؛ میدان به که بود چاقو با
و داد بازرگان مهندس مرحوم به را دستهاش
آن با را تا زورش نگه داشت پیش خود را تیغهاش

شده او اسالمی انقالب مغلوب که به رخ مردمی
«جنبش به که از ما کدام نه، هیچ بکشد. بودند
سبز»پیوستهایماهل چاقو وچاقوکشینیستیمو
میدانیمکه خواست اصلیو نهایی «جنبشسبز»
از و توسلبهروشهایغیرخشونت آمیز با میباید
که شود گرفته پی جایی تا مدنی مبارزات طریق
برای تعیین رفراندومی برگزاری برای با هم همه
شده باشیم. آماده کشورمان سرنوشت سیاسی

و کنایههای گوشهها میماند این که، دیگر و
در جوابیه مهاجرانی آقای که و نازلی سخفیف
متلکهایی همراه من؛ شخص به است زده خود
«یکهنرپیشهسابق سینما» مرا قبیل اینکه از
بوی سالگی هنوز هفتاد آستانه که «در خوانده
هم بازمیبینم اینجا در غیره... قیصرمیدهد» و
است آخوندی همان ذات معروف ایشان ذات که
وعلی رغماینکه ناسالمتیوزیرفرهنگحکومت
که «هنرپیشگی» نمیداند بوده هنوز اسالمی
برکنار با نیست که منصب مقام و و پست یک
سابق» «وزیر مثال بتوان او را آن از شخص شدن
یک ویژگی، یک هنرمندی و هنرپیشگی خواند.
دم است که تا امتیاز یک و مهارت، یک تخصص
مناز هنگام اینکه کما مرگبا اهلآنمیماند؛
در کنار نویسندگیو به حال، همچنان، جوانیتا
فراهم رخصتی فرصتی و وقت روزنامهنگاری، هر
و بازیگری تئاتر و سینما عرصههای در آمده،
باز آینده در و کردهام هم نقش آفرینی و کارگردانی

کرد. خواهم هم
آقایمهاجرانیبهحرفههنرپیشگی اما،اشاره
ایشان صحبت» بر نقدی که افرادی از «یکی
قایل بر کنایهای است که نگفته پیداست نوشته،
یا هنر به حرفه نسبت و تحقیر بودن تخفیف
آخوندی! نگاه همان باز و هنرپیشگی؛ و بازیگری
کنفرانس در که آقا این که است عجیب و
مقابل در فضل اظهار برای واشنگتن انستیتوی

والتمایوس ترم کردی خان دایی! و فالکنر ویلیام از اسم مرتب آمریکاییها
تا می برد فرانتسکافکا داستایوفسکیو ویتمنو
و هنر ادب اندیشه و و فکر که اهل نشان بدهد
برای آمریکاییها این که نمیداند چرا هست، هم
خودشان هالیوودی سینمای حتی بازیگرهای
را ریگان رونالد که قایلند قربی و ارج چنان هم
شوایتزینگر آرنولد و جمهوری ریاست سمت به
مهمترین از یکی فرماندار سمت به را اتریشی
ما و کردهاند! انتخاب خودشان ایالت های
روزگاری روزی که است نشده فراموشمان هنوز
هم ملینا مرکوری بازیگر یونانی سرشناس خانم
کشور آن هنر مسند وزارت فرهنگ و بر توانست

تکیهبزند.
سالگی» هفتاد «آستانه در چرا نمیدانم و
با سالی شش پنج هنوز البته که ـ من بودن
دانایی و فصل میباید ظاهرا و دارم، آن فاصله
ریشخند آقای مایه ـ پختگی انسانشناختهشود
شده است! آیا اسالمی هنر و فرهنگ سابق وزیر

میداند؟ را نکته این راز کسی
آقای به کنم  رو دارد جا دیگر حاال  نه،
که بگویم ایشان چشم در مستقیم و مهاجرانی
و طرز فکر و این سیاسی و کنش آن رفتار «با
کردی مایوسترم  متاسفانه، اخالق شخصی،

دایی!» خان

عمودی
نمایشنامه نویس  و شاعر ـ گمان و ظن ۱ ـ
فاستوس».  «دکتر قرن۱۷ و ۱۸ خالق انگلیسی
فروریختن  محصول شکاری ـ پرندهای ۲ ـ

آسمانی. منصوب به آسمان، ـ ساختمان
چاپخانهها  سینی صفحهبندی در و کادر ۳ـ 

قاطر. ـ افتخارآفرین سینه آویز ـ
خدا امید به زراعت ـ صمغ درخت گون  ۴ـ 

قلعه.  دیوار ـ
دیگران ـ  ـ عهدهدار امور آسیاب ۵ ـ سنگ

در آلمان. ناحیهای صنعتی
خیالـ   لطافت ـ پارچهای به باالترینها ـ ۶

درنده. جانور مهیب بانگ
ـ جانوری دانه خوار  میان تهی نیسست و ۷ـ 

شرعی. آب ـ و نقص ـ عیب قیمتی پوست با
رییسجمهورمخلوع فیلیپینکهمتهمبه  ۸ـ 
چکمه. شکل به است کشوری ـ شد مالی فساد

گنجدار  ـ ندا حرف  ـ شکسته!  متر ـ  ۹
خارج. ماه ـ افسانه ای

صلح  ـ سرمست و بانشاط ـ نان انواع از ۱۰ـ 
سازش. و

فرزند  ـ مسیحیت دنیای آیینهای از ۱۱ ـ
کافی، بس. تازیـ 

فایده  ـ سود و خال و خزنده خوش خط ۱۲ـ 
پشم. یا پنبه حالجی ـ

اوراق بهادار ـ  ۱۳ ـ پایتخت انگلستان ـ از

زورمند. و قادر
و  سست  ـ آسیایی پایتختهای از ـ   ۱۴
فرانسوی جامعهشناس  و نویسنده ـ بیبنیان 

خالق«امیل».
۱۵ـبزرگترینگنجینهلغتواعالمکشورمان
آش. ـ است باقی دانشمند نامدار و ادیب این از


