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پاره عکس امام را حاال
میکنی؟

در خمینی امام عکس کردن پاره جنجال
و باالگرفته ایرانخیلی جریانتظاهراتخیابانی
را است. آنقدر قضیه شده داغ ترین موضوع ایران
تابلوی اصلمونالیزا انگاریکنفر گندهکرده اند که

است! کرده پاره را
اول را میگویند خبر است. زیاد  شایعات
وچونمعموال«صدا «صدا وسیما»پخشکرده
یا و نمیکند پخش یا را اخبار نوع این سیما» و
بینرفتپخش از که اهمیتخبر پخشکند اگر
و سیما» کمک «صدا با خود دولت میکند پس
سبز»، «جنبش به امامی ضد وصله میخواهد
جلوه دهد. مردم منافق چشم را در آن ها بزند و

بچههادرایرانمیگوینداینهیجانانگیزترین
در عرض سیما» و «صدا که بود کلیپ تلویزیونی
بهضرغامی آنها پخشکرده و همه دهسالاخیر
اسلوموشناینفیلم کردهاند تقاضا و زنگزدهاند

بدهند. نشان دفعه سی بیست روزی را
پاره عکس را گویا که هم را میگویند طرفی
کردهپیداکرده وبازداشتنمودهاند. اوخیلیزودتر
بقیه و ابطحی اول مثل سیاسی طراز زندانیان از
حالتعصبانیت در را اینکار بله که اعترافکرده
آخرین در امام؟) از (عصبانیت است. داده انجام
که چون کرده ادعا او شخص، این نوار اعترافاتی
درست را عکس نبوده همراهش عینکهایش
را که داردعکسرهبر فکر کرده و تشخیصنداده
اهانت قصد اصال که اعتراف کرده او میکند! پاره
را رهبری به اهانت بیشتر قصد و نداشته امام به

سر میپرورانده است. در
قاضی سعید مرتضوی زودی قرار است به
دربارهتعادلعقلی این شخص ومجازاتمنصفانه
صادر را خود قضایی احکام عکس، کردن پاره
واقعا اینکه مجازاتاینشخصبستگیبه کند.
فاحش تفاوت میکرده پاره را کسی چه عکس

خواهد داشت.

ایران اخبار
زیادمهموجالبینبود. ایرانخبر اینهفتهدر
همان اخبارخستهکننده ویکنواختقدیمی: این
دانشجو زده، این غیبش آن دانشجو و دانشجو
ممنوعالتحصیل اون دانشجو افتاده، زندان توی
پلیس کتک از خیابان ها توی سری شده، یک
زودی به است سری دیگر قرار یک خورده اند،
یکسری کندکتکبخورند. پلیسوقتپیدا اگر
مرز فرار از شبانه گروهی یک متحصن شده اند.
کردهاند.یکچندنفریرفته اندزورکیبهاستقبال
رییسجمهور.دوسهتاملوانوکوهنوردانگلیسی
وآمریکاییراگروگانگرفتهاند.چندکارخانهبخش
خصوصی چون پولمیساختهاندقرار است توسط
اینمعامله و چون دولتاز شوند خریداری دولت
ورشکسته شرکت چند می کرده گناه احساس

و استبهبخشخصوصیواگذارشود دولتیقرار
دولتدرخیال مردمدرشکستآنسهیمشوند.
حذفکند رایانهها را در کنار یارانهها ایناستکه

شود. دردسرش کمتر تا
تا چهار یادواره، تا سه جشنواره، تا دو
اخیر هفته بستن پنجروزنامه. کالدر تقدیرنامه و

نداشت. وجود و خواندنی جالب خبر ایران در

جنبش در جنبش
است قرار این «جنبش سبز» که این مثل
باشد. دیگر جنبشهای کوچکتر مادر خودش
نوع محبوبترین سبز» «جنبش حاضر حال در
جنیفر رقص (اگر جهان است سرتاسر در جنبش
از بسیاری نیاوریم). حساب به را شکیرا و لوپز
و فاسد با حکومت های مبارزه  برای کشورها
سبز»، «جنبش از تقلید به رو خود مردمی غیر
از جهان مردم از بسیاری البته کردهاند. ایران
هستند کوبا شمالی و کره که ساکن آنها جمله
چیزی نمیدانند. سبز» درباره «جنبش اصال
بی رنگ یا قرمز لباسهای باید چون چین مردم
مردم نکردهاند. استقبال جنبش از زیاد بپوشند
هندوستانمیگویندگاندیقراربودبهجایلباس
اما کند به تن رنگ سبز سفیدش جامهای کتانی

ندادند. اجازه انگلیسها
از ناشی کوچکتر جنبشهای از صحبت
آنها جدیدترین و میکردیم سبز» «جنبش
کرده اختراع ایرانی دانشجوی توکلی مجید را
در زنان اجباری حجاب با مبارزه برای او است.
کرد امیرکبیر عنوان دانشگاه پرشوری در نطق
پس هستند حجاب حفظ به مجبور زنان اگر که
او باشند. قانون مستثنی از این نباید هم مردان
جدیدی جنبش و لباس زنانه روسری پوشیدن با
در بچهها که خبرگزاری «فارس»، کرد. آغاز را
و قالبی یعنی «فالس» خبرگزاری آن به غرب
دانشجو عکس هایاین درج با دروغیمیگویند،
ایجاد آشوب از بعد می خواسته او که عنوان کرد
با ایران از بنیصدر ابوالحسن مثل دانشگاه در

لباس مبدل زنانه فرار کند.

توسط توکلی که مجید با عنوان همیاری به
در ایرانی مرد هزار صدها شده، بازداشت دولت
و پیوسته اند او به«کمپینروسری» دنیا سرتاسر
بر آن ها نشر و با روسری خود عکسهای درج با

ستودهاند. را انقالبی او حرکت اینترنت روی
در هم من  رفقای  و دوستان از  بسیاری 
خود را عکسهای و دارند شرکت این جنبش
دمشان برای من فرستادهاند. زنانه روسری با
را سبیلشان و ریش آنها اگر از بعضی گرم! هم

بتراشند بهچشمخواهریبدچیزی نیستند.

سال دیکتاتور
پیشنهاد  و  ،Prade معتبر نشریه  سوی  از
انتخاب مسابقه اروپا در دانشجویی گروه چندین
ارسالرای با دنیا مردم گردید. سالآغاز دیکتاتور
رهبران میان از میتوانند اینترنت طریق از خود
البته کنند. انتخاب را آنها دیکتاتورترین دنیا
 ،Prade نشریه سوی از مسابقه که این عنوان
زیاد شده ذکر سال دیکتاتور بدترین صورت به
مناسبنیستوبایدعنوانبهتریندیکتاتورسال
علی آیتاهللا لحظه این تا میکردند. را انتخاب
آقایرابرتموگابهرهبر خامنه ایگردنبهگردنبا
و حتی بوده شدید رقابت حال در کشور زیمباوه
شمالی کره ایل کیم و سودان رهبر عمرالبشیر از
است. اگر آیتاهللاخامنهای مقام افتاده بسیارجلو
سطح در جایزه او اولین این کسب کند را اول

بود. بین المللیخواهد

جدید گروگانهای
آمریکایی

تبعه سه ایران دولت قبل هفته چند از
زندانی و دستگیر جاسوسی جرم به را آمریکایی
ایران خارجه امور وزارت سخنگوی است. کرده
مقاصد برای آمریکایی جوان سه این است: گفته
خاک وارد اجازه بدون و آمده ایران به مشکوک

اوتوضیحیدربارهمقاصدمشکوک ایرانشدهاند.
این مقاصد تفسیر و نداده ارایه سه آمریکایی این
محول کرده «اطالعات»، وزارت به را مشکوک
جوانآمریکاییبرای اینسه که گفتهشده است.
کوهنوردیبه کوهستان هایکردستان رفتهبودند
توسط نیروهای مناطق این در شدن از گم بعد و

شدهاند. زندانی و دستگیر اسالمی جمهوری
به ایران خارجه امور وزارت سخنگوی
کوهنورد جوان سه این چون گفت: خبرنگاران
باید نیستند انگلیسی ملوان و هستند آمریکایی

شوند. محاکمه ویژهای دادگاه در
طی خارجه امور کلینتون وزیر هیالری خانم
با که خواست اسالمی جمهوری دولت پیامی از
این از بعد شود و برخورد انصاف گروگانها با این
شلوار دادند هرچه و کت دست به آنها سه که

نمایند. آزاد را آنها زودتر

مانده خالی درس کالس
از تو

شده هیال صدیقی هموطن این همشیره
او میکنی را باز یوتیوب هر وقت یوتیوب. ملکه
مثنوی «غزل شعرخوانی که وقتی از باالهاست.
کرد آغاز در دانشگاه امیرکبیر را خودش پاییزی»
رفقایی که نمیدانستم روزیچهارصد تا ایمیلاز
است. سرازیر شده برایم دارم سرتاسر دنیا در
شنونده روی حسابی و میخواند قشنگی شعر

میگذارد. تاثیر
به باید را خانم این زیبایی و خوشگلی البته
ایشان که از این غیر به محبوبیت ایشان دالیل
و کرد اضافه  هستند  طرفدار «جنبش سبز»
زیادی تعجب مردان ویژه به مردم استقبال از

نکرد.
مثالشخصیچونپورمحمدی، اگر نمیدانم
حضار میخواند را شعر این کشور، سابق وزیر
ایمیل اینقدر من و میشدند زده هیجان چنین

فکر نمیکنم! نه؟ میگرفتم یا
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یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

                  

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

سازمانهای عملکرد و وظایف
فرهنگی: دموکراتیک

فرهنگی؟ است سازمانی کانون آیا

دی) ۷) دسامبر ۲۸ دوشنبه

سینمایی فیلم
الی  درباره

نیبرز رستوران در
اصغری فرهاد کارگردان:

آذر) ۳۰) دسامبر ۲۱ دوشنبه

رفیعی فرامرز مهدی ناظر و سخنرانان:

هفته سیاسی تفسیر
سی که و آنهایی اسالمی جمهوری متفکرین
رژیم میخواهند کله شقی و لجبازی با است سال
نامحبوبخودرا بهمردمقالبکنند وهرکهبهشان
کار نمیکند» و سیستم این نظام  میگوید: «آقا،
سر به دست آقا تو نمی فهمی» «برو جواب: با را
میکنندباوحشتتمامدرجستجویراهیهستند
نحوی به سبز را و عظیم جنبش خودجوش این تا
بلندی جمله (عجب کنند بیاعتبار و مخدوش

بهنود!). آقای بسوزه دلت نوشتم،
قرار تصمیمگیری جلسه آخرین در میگویند

شود: مبارزه طریق چهار از جنبش این با شده
تظاهرات و  راهپیماییها، شورشها، ۱ـ  تمام
توطئه خارجی نیروهایانتظامیرا با برخورد مردم
و بود الزم و اگر و انگلیس جلوه دهند و کار آمریکا
به ماجرا این هم در را بودند روسها موافق مردم
جای دهند. درجه دوم «موش دوان» عنوان یک

ماندنی  رژیم که این برای شدید تبلیغ ـ  ۲
آبی از و نیفتاده اتفاقی که این به تظاهر است و
فعالیتهای ادامه بر تکیه است. نخورده تکان آب
هم باید حل است و راه در شکم این هستهای
مردم دادن فریب هم و خارجی ها ترساندن برای
میهنپرستی باقیمانده تحریکاحساساتنیمه و
و گفت اتمی سخن افتخارات مرتب درباره آن ها

اخبار نوشت.
اینها  که «اگر سئوال کشیدن این پیش ۳ ـ
کردن با گیج بیاید؟» میخواهد چه کسی بروند،
اپوزیسیونممکن است دادن مردم وضعیفجلوه
سی در عرض به موقعیت همیشگی خود مردم
زندگی خودشان و کار سراغ و پیش برگشته سال

بروند.
جنبش  این که این نظیر شایعههایی ایجاد ۴ـ 
همه دست که این یا انداختهاند راه خودشان را
یککاسه رهبرانضدجنبش در رهبرانجنبش و
دزد شریک خودشان هم رهبران جنبش و است
فیلتر از رژیم نبودند سرسپرده و اگر بودهاند قافله

غیره... و نمیشدند رد نگهبان شورای
را مساله خوب آخوند ها گذشت نباید حق از
را مساله زیرکانه صورت خیلی کردهاند و حالجی
برایمردمطرحکردهاند.چیزیکهآن هانمیفهمند
طریق مبارزه چهار از این کدام هر است که این

یک حداکثر روی ممکن است سبز» «جنبش با
چهار و شود واقع موثر ایران مردم از میلیون
دیگر  ۳۶ میلیون دهد. تکلیف فریب میلیون را

شد؟ خواهد چه

ایران شوخیهای تلفنی با
با تلفنی شوخی های این درباره که آنها برای
که است توضیح به الزم نمیدانند، چیزی ایران
راه تلفن کارت فروش کار توی که رفقایی از یکی
کارت مجانی چند گاهی است هر به ایران دور
ایران به منمیدهدو من چونمکالماتم تلفنبه
این کارتها دقیقه وقت چند افراد خانواده در با
رفقای کمک با را دقیقهها بقیه میشود خالصه
شیطانخودمبهمزاحمتهایتلفنییاشوخیبا

میدهم. اختصاص ایران داخل هموطنان

رینگ رینگ ـ
الو؟ ـ

خانم. سالم الو؟ ـ
بفرمایید. سالم. ـ

وزارت«اطالعات» ـمنحسین زادههستماز
میزنم. زنگ

«اطالعات»؟ روزنامه از ـ
«اطالعات». وزارت نه ـ

توی نکردهایم. اصال کاری خدا ما به آقا ـ
جوان خانه توی اصال نرفتهایم. خیابانها 

نداریم.
دیگری برای چیز ندارد. خانم. اشکالی نه ـ

میزنم. زنگ
بفرمایید. ـ

یک طوطی خونهتان توی شما که آیا راسته ـ
دارید؟

لوطی؟ ـ
میاد؟ صدا طوطی! طوطی! ـ

اداره بگم این خدا میاد. خیلی بد صدا ـ
کند. چکار را مخابرات

ما خواهران برادران و عصبانی نشوید. حاال ـ
تحصیالت به توجه با میکنند سعی اداره این در
مردم خدمت در کافی غیر  اطالعات و اندک 

میاد؟ صدا هنوز باشند.

میشنوم. بله. ـ
سئوال شما طوطی درباره داشتم ـ

میکردم.
طوطی؟ کدام ـ

طوطی یک شما که دادهاند به ما اطالع ـ
نگه آشپزخانهتان در قفس در بزرگ رنگ سبز

است؟ درست داشتهاید.
برسد چه نداریم کالغ هم اینجا ما نه آقا. ـ

بهطوطی.
ـیعنیمیگوییدهمسایههایحزباللهیشما

دادهاند؟ غلط اطالعات ما به
نداریم. طوطی اینجا ما نمیدانم. من ـ

کنم؟ صحبت آقا حاج با ممکنه ـ
کیه؟ آقا حاج ـ

میکنم. عرض را شوهرتون ـ
تا حتی نیست. حاجی من شوهر ـ

شاهعبدالعظیمهمنرفته.
دارند؟ تشریف ایشان است. لفظ کالم ـ

ندارند. تشریف نه ـ
نه؟ مگر بگردانند؟ پارک بردهاند را طوطی ـ

طوطی. کدوم ـ
آشپزخانه. توی طوطی همان ـ

نداریم. طوطی اینجا ما که گفتم بهت آقا ـ
که دارید طوطی یک شما که گفتهاند ما به ـ

بد میزند. حرفهای رکیک و
حرفی؟ چه ـ

چرت از این و اکبر و اهللا و دیکتاتور بر مرگ ـ
پرتهایفتنهگرایانه. و

رکیک است؟ کلمات این حال تا از کی ـ
ـحاالبا منبحثادبینکنید.آیا درستاست
دادهاید؟ یاد را اینطوطیاینحرفها به کهشما

خریدهاید؟ خارج از را طوطی این آیا
نه به خدا. ـ

آیا نمی دارید؟ نگه عشق مرغ یا قناری چرا ـ
با «جنبشسبز» هستید؟ شما

چی؟ جنبش چی ـ
سبز. ـ

اهل این حرف ها نیستیم. آقا ما نه ـ
در طوطی این که دادهاند هر حال اطالع به ـ
آنجاست وبا صدایبلند اینکلمات رکیک وزشت

میشنوند. همسایهها تمام و میکند تکرار را
که گفتم شما خونه ماست؟ به توی یعنی ـ

طوطی نداریم. ما
را طوطی این تا میآیند برادران از دوتا فردا ـ

بیاورند. ما دفتر به بازجویی برای
میکنید؟ شوخی چی؟ برای ـ

و این میگیره خط کجا از بپرسیم که ازش ـ
گرفته؟ کسی یاد چه را از حرفها

بازجویی به نمیشود که را طوطی آخه ـ
کشاند.

بازجویی را بزرگ آدم ما نمیشود؟ چرا ـ
است. که سهل کرده ایم طوطی

که این مثل شما چی؟ نکرد اعتراف اگر ـ
شوخی می کنید. با من دارید

که این بعد از میکند. خانم. اعتراف نه ـ
براتون بلبل و قناری مثل برگرداندیمش شما به
بر «مرگ و اکبر» و گفتن «اهللا و از میخونه آواز

کرد. پشیمانیخواهد دیکتاتور»اظهار
طوطی ما که گفتم ولی باشید. موفق ـ

نداریم.
یا عوضی گرفتهام و را فکر میکنید شماره ـ

زدهاند؟ ترکمون برادران اطالعاتی
نداریم. طوطی ما حال هر به نمیدانم. ـ

شما. وقت از ممنون خیلی حال هر به ـ

وحشت آمد خونهتان در کسی شب نصف اگر
نکنید.

باشه. ـ
بگویید عوضی بچه ها به خانم. خدا حافظ ـ

است. دیگر جای طوطی و آمده اند
خداحافظ. حتما، ـ
آزاد... بوق صدای

سبز ادبیات
سبزم من گفت:

سبزی تو
ما می ترسیم گفتم:

است او سبز تو سبزی، من سبزم، گفت:
نمی ترسیم خیابانمیلغزیم، در گفتم:

است، سبز او سبزی، تو سبزم، من گفت:
سبزیم ما

با همهستیم... همه نباید بترسیم، گفتم:
ما است، سبز او سبزی، تو سبزم، من گفت:

سبزند آنها سبزیم،
میرقصیم... خیابانها در گفتیم:

درگذشت
اوست سوی به همه بازگشت

عزیزمان، و پدر تاثر درگذشت همسر نهایت با
میرسانیم. جمشید واصف، را به اطالع آقای
 ۲۰ یکشنبه روز یاد زنده آن بود یاد مراسم
در  ظهر، از بعد  ۳ تا   ۱۲ ساعت از دسامبر،

می گردد. برگزار زیر، نشانی

عصمت واصف: همسر
واصف: فرزندان و امیـرحسین نیلوفر

خوانساری، مهاجر، واصف، عزادار: خانواده های و
، سوری، حناچی، ایزدی صمیمی، تحریری، یوسفیه،

و مستوری نیکپور غدیری، معینفر،

Hyatt Regency Hotel, Reston, VA
1800 Presidents Street, Reston, VA 20190

(703) 709 - 1234
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