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ایران اخبار با شوخی
ایران  آژانس اتمی:  کل آمانو مدیر * یوکیا 

همکارینمیکند!
را پرونده بودی؟! کجا سال پنج این پس ـ

نخواندهای؟
سال ۹۱ حذف  در سراسری ایران * کنکور

میشود.
از که فروختند را در بازار سئواالتش اینقدر ـ

اهمیتافتاد!
ایران  در نفر میلیون  ۱۴ از  بیش  *

بیسوادند.
دوم بار برای احمدینژاد به که همینهایی ـ

دادند را میگویی؟! رای
هدایت  دانشگاه کوی فیلم * اصولگرایان:

است. شده

بابا! را کردی ما فیلم ـ
* اصولگرایان:فیلمکویدانشگاههدایتشده 

تکراری) (خبر است
این بود! شده هدایت هم زدن ها کتک ـ

در! اون به
ایران:معترضانصالحیتحضورخود  *رهبر

دادهاند. از دست نظام در را
ـجملهدرستاین است: نظامصالحیتخود

است! داده دست از معترضان برابر در را
را  روادید لغو سوریه موافقتنامه  و ایران  *

کردند. امضا
و کشورهایکور فقطبا اینموافقتنامه چرا ـ

میشود؟ کچلامضا
دویست  و میلیون یک تهران در فقر * خط

هزار تومان است.
که کنند زندگی شهرستانها در بروند خب ـ

فقر! خط باالی بروند
در  صد تقریبا ایران در آزادی * احمدی نژاد:

است. صد
است! کشته را من «تقریبا» کلمه همین ـ

دیگر  کروبی و موسوی عسگراوالدی: *
نمیتوانندبرگردند.

بودند؟! رفته مگر ـ
خانواده: حجاب  و زنان امور * رییس مرکز

مجوز خروج زن از خانه است.
چیزی چه خواب اتاق به ورودش مجوز ـ

است؟
دانشجو در دوبی. دختر حمله به یک *

زده؟ شعبه هم دوبی تو بسیج مگر ببینم ـ
خرید مردم  قدرت آینده ۴۰ درصد از * سال

میشود. کم ایران
کمبودهای دیگر! روی این هم ـ

احتمالتعطیلی صنعتچرمکشور. *
چطور وضع چرم تو مملکت گاو با این همه ـ

خراب شده؟
از  اسالمی طرح با سارا و دارا عروسکهای *

خواهد شد. چین وارد
صادر کنیم را انقالب بود این که قرار مثل ـ

وارد! نه

حسین  علیه مورد شکایت شش وجود * با
تهران، «کیهان» روزنامه مدیر شریعتمداری،
بودن مستند وجود با شکایات این فسخ احتمال

میباشد. زیاد بسیار آنها بودن محرز و
است! عشق را اسالمی عدل ـ

ایران علیه دیگر تحریم یک
کاترپیالر معظم شرکت که بود آمده اخبار در
سازی راه و صنعتی سنگین ماشینهای سازنده
فروش علیه ایران تحریمها به تشدید کمک برای
است. کرده متوقف را ایران به خود محصوالت
به در ایران سازی ساختمان و جاده سازی حاال
خواهد روزی چه به ماشینها این فقدان علت
بگو که پدرش را کنار، جمهوری اسالمی به افتاد
گورهای توی را بدون بولدوزر ملت آمد خواهد در

دستهجمعیبچپاند!

نکته
امام  وعدههای از هیچکدام ۳۰ سال بعد از
برق خمینیکهمیگفت«آب را مجانیمیکنیم،
رامجانیمیکنیم،گازرامجانیمیکنیم،اتوبوس

است. نرسیده تحقق به می کنیم» مجانی را
به ملت  که مجانی چیز ۳۰ سال تنها بعد از
سیب و موز چند «آبمیوه ساندیس» و داده اند
همکلی برایآنها تازه که اسراییلیبوده لبنانیو

کار کشیدهاند! ملت از

حجاب؟ حذف
برگزیده جمهور رییس رجوی، مریم
برون مرزی!،دریکاقدامبیسابقهخواستارحذف
خبرنگاران به زنان گردید! وی اجباری حجاب
از را او و است زن تحقیر حجاب گفت: فرانسوی
بسیاری مزایای موجود در جامعه انسانی محروم
داخل در باید حجاب کرد: اضافه وی میکند.

نشانه حجاب گفت: او او. بیرون در نه و باشد زن
زنان. علیه مردان است دیکتاتوری

پرسیده فرانسوی که خبرنگار پاسخ یک در او
داشت را بر خواهید شما هم روسریخود آیا بود:
وبه اینجنبشملحقخواهیدگردید؟گفت: االن
باید و بدهم جواب را شما سئوال این نمیتوانم

کنم! چک مسعود با اول

میگردد؟ باز پیلین سارا
طبقشایعاتیگویاقرار استخانمساراپیلین،
برایشرکت را ایالتآالسکا، شانسخود فرماندار
بعدیکهسال انتخاباتریاست جمهوری دوره در

کند.  آزمایش بود ۲۰۱۲ خواهد
جان معاون آینده عنوان به دوره قبلی در وی
در کاندیدای حزب جمهوریخواه، مککین،
انتخاباتحضوریافتامانتوانستموفقیتیکسب
اروتیک کند.خانم پیلینبهعلتظاهرسکسی و
تمسخر و سکسی جوک هزاران دستمایه خود

است. گرفته کمدینهایآمریکاییقرار
پیلینبهگفته یکی ازمجله های«گاسپ سارا
از یکی به خصوصی به طور هالیوود نویس»
برنده بعدی  در دوره اگر گفته:  دوستان زنش
مجله «پلی بوی» پیشنهاد نشوم، ممکن است
رنگی صفحه در را خودم کمپین و بپذیرم را
مفسران گفته به بگذارم! نمایش به مجله وسط
خواهند را مجله این که مردانی تعداد سیاسی
خانم به رای دهندگان برابر تعداد چندین خرید

سارا پیلین خواهد بود!

پلیس نام تغییـر درباره
«پاسور» به

معاوناجتماعینیروی سرتیپبهمنکارگر،
بعدبهجای این به از ایراناعالمکرد که انتظامی،
خواهد «پاسور» استفاده از واژه «پلیس» واژه
عربی ازای در ایران مردم به ما گفت: وی شد.

بدهکار مورد دو یکی چیزها از بسیاری کردن
یکی «پاسور» فارسی واژه از استفاده و هستیم

است. مردم ما به پرداختهای بدهی از
موردعلتتصمیم دولتبرای بهمنکارگر در
کلمه یک پلیس کلمه گفت: واژه این از استفاده
پلیس یادرفتار به غربیاستوشنیدنآنمردمرا
و برقی شوک میزنند و باتوم را با ملت که غرب
میپاشند قوی آب فشار می زنند و فلفل اسپری

میاندازد!
بود پرسیده که خبرنگاری جواب در وی
صورت است به ممکن مردم را کلمه جدید این
بشود آنها مزاح کلی باعث و بنویسند «پاسور»
سرهم بگویید خب گفت: است؟ درست آیا

ننویسند!

انتظامی نیـروی اطالعیه
اسالمی جمهوری

کشور سراسر در دراویش کلیه اطالع به
استفاده جدید سال تاریخ اول از که میرسانیم
ممنوع بوده و درویش» تحفه از «برگ سبزی
و تعقیب مورد کلمات این از کنندگان استفاده

محکوم خواهند گردید. جرم محاربه نتیجتا به
عمومی روابط دفتر
سرکوب و کنترل بخش

روزی  در دیگر ۲۰ سال
امروز چون

را روز فقط اخبار که نشریات دیگر عکس بر
را اخبار امروز بخش ما نه تنها این مینویسند در
آینده  اخبار۲۰ سال بلکه درجمیکنیم برایشما

میرسانیم: اطالع شما به هم را
چین،  اهل میونگ، کیونگ آقای * امروز
ملل متحد سازمان اتمی انرژی ریاست سازمان
ویبهخبرنگاران گرفت. عهده بر را (آژانساتمی)
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نمیکنند! استفاده مردم سرکوب در موتورسیکلت از دیگه بسیجیها از برخی

 بقیه در صفحه ۳۳   

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

                  

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

جنبش تاثیـر و مقام نقش،
اخیـر  رستاخیـز در زنان

فرد میترا سخنران:

اسفند) ۲۴) مارچ ۱۵ دوشنبه

اسفند) ۱۷) مارچ ۸ دوشنبه

خیابان در زنان مقاومت
اینترنت و

امانی الهه سخنران:

واهمه دارد. گفتکه ازعملکرددولتایرانبسیار
ایران  که است ۲۵ سال االن گفت: ادامه در او
مچل خود را ما و میگذارد سر آژانس کاله مرتب
بایدسیاستهایجدیدی ویگفت: است! کرده

اعمال کنیم! ایران رفتار با در مقابله را
سفینه کاوشگر ۴۴  *جمهوریاسالمیامروز
سفینه این ماموریت مورد در فرستاد. فضا به را
نشده است داده رسانهها به جدیدی اطالع جدید
 ۴۳ جستجوی در سفینه این که شده شایع اما
اخیر  ۲۵ سال عرض در که است دیگری کاوشگر
بهفضافرستاده شدهاند.سخنگوی ادارهتحقیقات
بسیجاعالمکردکه و بهسپاه فضاییایرانوابسته
جستجو براییافتنکاوشگرانقبلیتاکنون بدون
دریایی دزدان آنها را احتماال و است بوده نتیجه

سومالیدزدیدهاند!
* شیرین عبادی برایپنجمینبار برنده جایزه 
مراسمدریافتاینجایزه ویدر نوبلصلحگردید.
یافت و چرخدار حضور با صندلی پا در ارو
مرا جمهوری قبلی جایزه چهار حضار گفت: به
که خوشحالم چقدر و است کرده ضبط اسالمی
و بسوزد آنها دل تا دادید من به دیگر یکی شما

است! کارشانبیهوده که بفهمند
جمهوری  کروبی، کاندیدای رییس * مهدی
حریفهای از برایششمینبار انتخاباتامسال،
قالیباف ومحمود احمدینژادشکست خود دیگر
کاندیداتوری اعالم در جشن  کروبی که خورد.
نذری غذای در ایران میلیون نفر شش به خود
هزار دارای دو فقط بود داده آبمیوه ساندیس و
به محمود را و مبارزه ایران گردید در سرتاسر رای
جمهور رییس بار ششمین برای که احمدینژاد
نحوه شمارش به است قرار او میشود باخت!

آراء اعتراض کند!
گردید.  آغاز ایران در تحصیلی جدید * سال
زنگ آوردن در صدا با احمدینژاد محمود
را تحصیلی قم رسما شروع سال علمیه مدرسه

اعالم نمود.
دانشجویان است قرار ظهر از بعد امروز
از مفصلی کتک کشور  سراسر در  دانشگاهها
عرض در لباس شخصیها بخورند. و بسیجیها
نیروی انتظامی،  از خوردن اخیر کتک ۲۵ سال
پلیسلباس شخصیوحراستدانشگاه جزوآداب
ورسوم شروعتحصیلدردانشگاههایایران شدهو

است. درآمده دانشجویی جشن یک صورت به
در مجلس  تهران نماینده * بیژن پارسینژاد،
نام تغییر جدید الیحه به شدیدا اسالمی، شورای
که وی کرد. اعتراض جمکران به ایران از کشور
به نماینده اقلیت ارمنی و آسوری تهران است
اعتراض این اصولگرایان اگر به گفت: خبرنگاران
فقط آن از و میرود دستمان از مملکت نکنیم

خواهد ماند. آن باقی «نون» «الف» و

علمی اخبار
امروز دانشمندان اعالمکردندکهبهعلتزلزله
شدیدهشت ریشتریکشورشیلیزمین بهخاطر
و در اثر این لرزش کمی از جایخودمنحرفشده
ثانیه کوتاهتر خواهد یک میلیونیم انحراف روزها
ازخواندناینخبرخیلیناراحتشدمچون شد.
برایم ثانیهاش هر و است شلوغ بسیار سرم فردا

بود! خواهد مهم
طول در اینجوری شدید زلزله چند نمیدانم
آنان کندتعداد سالیانآیندهخواهیم داشت. خدا
ثانیه دادن دست از حساب به چون نباشد زیاد
ساعت سه دو ما روز زودی هر به زلزله هر برای

بیشتر طولنخواهد کشید.

عمیق افکار
و نوح حضرت مورد در سئوالی من برای
آیا اوچگونه کشتیمملو ازحیواناتاووجوددارد.
و سر به تا کند گرم را حیوانات این سر توانست

نخورند؟ را و همدیگر نپرند همدیگر کله
سینما به رفتن و کتاب خواندن سرگرمی اگر
آن آیا بگذاریم کنار نداشته وجود طبیعتا که را
به سرگرمی تفریح و برای حیوانات را حضرت

میبرده است؟ وحش باغ سیرک و

نوروز استقبال به
به  ۱۶ روز دقیقا امشب من دقیق حساب به
احتساب تاخیر در با البته است. عید نوروز مانده
اینمطلبرامیخوانید چاپنشریهوقتیکهشما

اینرقماحتماال بسیار کمتر خواهد بودمگر این که
تحویل سال نو بخوانید! مطلب را بعد از این

و مذهبی بحثهای
فلسفی

خودم مذهبی رفقای  با که  مدتهاست
که خدا هست این سر بر و بحث می کنیم جر

نیست؟ یا
که این ثابت کردن معموال در این مباحث
آن ها فقط از میافتد و گردن من خدا هست بر
برایم خطفکریخودشاندفاعمی کنند.بحثها

است. شده کننده خسته حسابی
جدیدی بحث گرفتهام از این به بعد تصمیم
آنها از که آن این است شروع کنم و آنها با را
یکی چرا هست خدا اگر کنند ثابت که بخواهم
نیست؟چقدر خوب! معلومکه دوتا استو ازکجا
بودن و یکی خدا بودن تئوری اثبات به بعد این از
از باید فقط من و افتاد خواهد آنها گردن به او

کنم... دفاع خودم تئوری

گربه و طوطی
خیابانی قصههای مجموعه از

جمع داشتم و بودم نشسته میزم پشت
تویماشینحساب را دریافتیویزیتهایآنروز
که این از زمانی بود. خوبی وارد می کردم. روز
رییس جمهورشده تعدادمریضهای احمدینژاد
سر نفت حاال است. شده برابر چهل من روانی
من به خیلی خداییاش ولی نگذاشته من سفره
داده است. حال نفت بشکه تا چند بیشتر از
مرز لب تا سه دو داشتم. را جورش همه امروز
تا دو خورده، کتک دانشجوی تا دو خودسوزی،
انگلیس نداده ویزای بهشون که افسرده روانی
ناامید تا صیغهای چند و زن مطلقه تا سه بودند،

زندگی. از
حوادث از بعد که داشتم هم بسیجی تا دو
از حرف و بودند شده منحرف حسابی اخیر
جنسی آزار و مازوخیستی کارهای و سادیسم
بدن کردن آویزان و میخ و سوزن و شالق و

ردشان زود ترسم از میزدند. جنسی لذت برای
کردم.

بود که و خرده ای ساعت شش ظهر بعد از
پنجه در روی  داشت یکی  زدند.  را دفترم  در
برگشته دوباره بسیجیها که ترسیدم میکشید.
ازسوراخباالیدرکهلنزکوچکشیشهای باشند.
کردم و کسی نگاه دید را بیرون داشت و میشد
در کنجکاوی با شنیدم. را صدا دوباره ندیدم. را
گربهای ساختمان راهروی کف آنجا کردم. باز را
را در خواستم شد. در بستن مانع و بود نشسته
صدای میو بلند شد. صدایش سر و فشار بدهم،
گوش دوباره آخ... آخ...  میگفت:  نبود. میو
الی پام می گفت: آخ داشت درست بود، کردم.

مانده... در
کردم. نگاه و با تعجب به گربه کردم باز را در
درآمد: به صدا ناگهان و شده من خیره به هم او
بزنیم. حرف هم با یک کمی تو بیام بگذار دکتر
چشمانم را مالیدم. و دادم دهانم را قورت آب
جواب و لرز ترس با میکنی؟ گفت: تعجب گربه
که گربهای همه چیز دیده بودم غیر از آره! دادم:
در را تو؟ بیام گفت: و زد لبخندی حرف می زند.

بازکردم.گربه پریدرویکاناپه مخصوصمریض ها
خیلی بود. چاقی کشید. گربه بزرگ و دراز آنجا و
یک جز به تمام موهایشسیاه بودند منده. گنده
روی شکسته نماز مهر یک اندازه به سفید لکه
سیامی و ایرانی گربه از بود معجونی پیشانی اش.

چاشنی گربههایولگرد خیابانی. با
نشستم. کاناپه کنار و کشیدم جلو صندلیرا
وقت ندارم. زیاد پرسیدم: شروعکنوحرف بزن.
نه یک شده ام. عاشق من گفت: و آهی کشید
عشقمعمولی.عاشقیک طوطیشدهام.صندلی
جلوتر کشیدم.حرفهایشجالببود. جالبتر را
من. روز آن روانی و مزغل مریض های همه از
بستو گفت:بدوناو نمیتوانمزنده چشمانشرا
نوک عاشق هستم. سبزش پرهای عاشق باشم.
زیبایش.عاشقپاهایقشنگوملوسشوبیشتر

هستم. او زدنهای حرف عاشق چیز همه از
رویکاغذچند کلمهنوشتمو پرسیدم:حرف
دکتر گفت: خندید و گرفتی؟ او یاد از را زدن
را بگو. اخمهایش از اون هستی! گفتم: باهوشی
درهمبردو گفت: منبرخالفآنچهکه میگویند

نوروزتان خجسته باد
گروه فرهنگی و هنری ایرانیان

گروه فرهنگی و هنری ایرانیان 
نوروز باستانی را جشن می گیرد.

شنبه ۱۳ مارچ ۲۰۱۰ 
(۲۲ اسفندماه ۱۳۸۸)

ساعت ۴ تا ۷ بعد از ظهر ـ کاجل نـوا (انندل، ویرجینیا)
پذیرایی: چای، شیرینی و شام

بلیط: ۲۵ دالر

Northern Virginia Community College
Erns Community Cultural Center

8333 Little River Turnpike, Annandale, VA 22003

  تلفن اطالعات: 703.255.4726
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۱۳ صفحه از بقیه

۱۸ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

به  متخلص شاعر و مترجم نویسنده، ۱ ـ
حیا. و آزرم ـ «دستان»

روحانیون  ـ از پاکستان شهرهای بزرگ از ۲ـ 
سرشت ـ انقالب از پیش سخنور دانشمندان و

وطینت.

پایتختهای  از جانوریدرصدف مارپیچـ  ۱ـ 
آفریقایی.

آبراهی  ـ مازندران استان شهر های از ۲ ـ
از و دریای سرخ ـ مشهور بین دریای مدیترانه

تسکین درد. برای مواد مخدر
نامیبرای  حواریخائنـبخشندهاستو ۳ـ 

پلیدی. ـ مردان
است  اینگونه سرشان موی بعضیها ـ  ۴
زبان درخت  ـ  حاال  همین ـ خرما شهر ـ

گنجشک.
باال  از یکسانـ  و مساوی ـ متر مربع صد ـ ۵

نشستنمشکلکسیشود!
مشورت  کنکاش و زبان فرنگیـ  پدیده به ۶ـ 

بیپایان! «محل» ـ
عامه ـ  اصطالح در اروپایی کشورهای ـ ۷
پخته اسفناج از مرکب غذا نوعی ـ آواز و بانگ

ماست. و
قلب  در نشین سیاهپوست محله ای ـ  ۸

کمد. ـ نوعی و اسلوب ـ قاعده نیویورک
آوای  ـ قلعه  در قصری  ـ  پرنده النه  ـ ۹

دردمند.
چوبیخوشبوـقاضیمیدانهایورزشی  ۱۰ـ 

دریا. بین دو آبراهی باریک ـ
ـ  بنیانگذاری  ـ  یافتن خاطر  آرامش ـ   ۱۱

ناراست.
قاجاریه  دوره اواخر سرباز ـ توان و طاقت ۱۲ـ 

بزرگ. است ماری ـ آش ـ
میشودـ   زحمت اسباب گاه آن ۱۳ـ  زیادی

سبیلاهللا. فی جنگجوی ـ نتیجه و فایده
آسوده  و امان در ـ کتاب درون عشاق از ۱۴ـ 

چهارپا. گردن زنگ ـ خاطر
مشهورترین  ـ آلاحمد از جالل کتابی ـ ۱۵
بزرگترین  شاعر آلمانیدر قرن۱۹ کهبیسمارکاورا

آلمانمیدانست. شاعر

از  به یکی منسوب ـ پیامبر کتاب داود ۳ ـ
ایوان. جلوی نرده ـ مرتجعین

عطارد. ستاره ـ آسیایی کشوری ـ فرزند ـ ۴
فتنه انگیز ـ  و رو دو ـ شرف و ۵ ـ حیثیت

اثر آب.
خوزستان. استان شهری در ـ پناهگاه ـ ۶

ایستگاه  شهر آیندـ  در پرواز تا به میگیرند ۷ـ 
ساختمان. ریختن محصولفرو ـ کشتی

و صدا ـ  بانگ ـ است بلند ۸ ـ مال حاشا
ستودن به پاکی.

همکار ـ  و انباز تا چند ـ شدنی ۹ ـ نیست
میشود. شامل را تمامی

ـ از حبیبان خداست. رود آبی! ـ ۱۰
شمشیر. غالف ـ ناشایست ـ عرب عزیز ـ ۱۱

دارای  و بصیر ـ مفید آسمانی از نزوالت ـ ۱۲
هم. از سوا ـ امور در مهارت

انواع  از ـ  پرخور ـ و حسرت دریغ ـ  ۱۳
ماشین.

آن  از که زمینی ـ زبان آوری و فصاحت ۱۴ ـ
شتر. برآمدگی پشت ـ حاصل شود سود

ـ کتابی  نه تا سه بین عدد مجهول ۱۵ ـ
چهارم امام از و دعاها احکام بر مشتمل است

شیعیان.
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چیه؟ گفت: منظورت گفتم: مذهبی نیستم.
بگویم. چیه که میخواهی من اذون تو منظور
اون از گفتم بگو. اذون نگفتم گفتم: و خندیدم
من یاد او به را جوک این گفت: بگو! خندید و

داد. خوشت آمد؟
او را زدیم. بیشترش هم حرف با ساعت یک
پشت از را طوطی میکردم. گوش من و گفت
هر سال سه و بود همسایه دیده آپارتمان پنجره
پنجره هم از پشت با او. مالقات به میرفت روز
یکی از طوطی میگفتند. جوک و میزدند حرف
فارسی و بود آمده کارائیب دریای کشورهای از
اول نگاه در که میگفت بود. گرفته یاد خوب را

شده بود. قفس توی عاشق طوطی
می دونی که گفتم: کنم. آرامش سعی کردم
حتی غربیها قول به و بیمعنا عشق یک این
است. اشتباه یعنی «politically Incorrect»
انگلیسی سلمبه قلمبه کلمات گفت: و خندید
گفتم: بسیار گرفتهام. یاد فارسی تازه نپرون، 
یعنی تو طبیعت که است این منظورم خوب.
طوطی و باشی درنده که میکند اقتضا گربه

بخوری. را
او را نخوری حداقل نباید عاشق اگر او حاال
جفت سیاه یک گربه و پرنده سبز یک بشوی.
خوبینخواهندبود.جوابیندادومشغوللیسیدن

شد. خودش موهای
گفتم: از طریق دیگری وارد شوم. کردم سعی
چه وقتی ماده بودی گربه یک که با آخرین باری
پنجه های و  شد عوض صورتش حالت  بود؟
قیمت دفترم فرو گران کاناپه در چرم تیزش را
او گربه از گفت: کرد. پاره را جایش و چند کرد
پدر او چرا؟گفت: پرسیدم: لعنتیهیچینپرس.
سگ...حرفشراقطعکردم:تویدفترمنفحش
کثیف سگ یک با او گفت: است. ممنوع دادن

چرا؟ کرد. پرسیدم: ول و مرا ریخت هم روی
میشناسید را گربهای شما خورد. گول گفت:
هم روی سگ ها با و بگیرد رشوه استخوان که
سیاستمداران از تا چند اسم میخواستم بریزد؟
گرفتم. را جلویخودم اما زبانبیاورم به را کشورم
گریه این که چیزی بگویم دیدم که دارد از قبل
و میخوردند شانه هایش حسابی تکان می کند.
گریه هق و هق با بود. شده اشک از پر کاناپهام
قاطیکرد: دکتر...مناهلصلحو حرفهایشرا
اینکارها بخورم. را صفاهستم.نمیتوانمپرندهها
سیاه گذشته از میکنم سعی و گذاشته ام کنار را
شوم. دور بوده و درندگی خشونت از پر که خودم
میخورم و را گربهها مخصوص من کنسروهای
حاضرنیستمجانکسیرابرایحفظامیالخودم

بخورم. را او و بگیرم
نتوانستم بهعنوانیک ساعتهاحرف زدیمو
دکترروانکاو قانعشکنمکهدست ازعشقخودش
حرف از پر و دهان سبز پرهای پر از پرنده این به
درست کار بایدهمیشه قانعکرد که مرا او بردارد.

کنی. حرف دلت گوش به انجام داد و را
از خوردن شام از بعد زنم با هفته بعد یک
گرفته را همدیگر آمدیم. دست بیرون رستوران
داستان افتادم. گربه وعشقسبز او یاد به بودیم.
مجبور و کرد خیلی گریه تعریف کردم. برایزنم را
گران کافی شاپ به یک پیشنهاد رفتن او به شدم
از بدهم تا دست را خیابان باالتر یک در قیمت

بردارد. کردن گریه
وقتیکهداشتیمقهوهمیخوردیمزنمباانگشت
نوکبلندساختمان کافیشاپرا بهمننشانداد.
یک و گربه یک ساختمان، شیروانی روی آن باال،
نشسته بودند و دستان گربهشانه های طوطیسبز
کرد. فکر نگاه مرا دور از گربه میمالیدند. طوطی را
آنجا من که میدانست بود و کرده بو مرا میکنم
که میان میدیدم دور راه از را هستم. لبخندش
پنجههای شده بود. نازکش شکفته سبیلهای
و داد نشان من به پیروزی به عالمت را دستش

گذاشت... طوطی شاخههای روی را سرش

کشورهای غربی گوهای و گفت اکنون که
در ایران رژیم علیه بیشتر تحریمهای اعمال برای
غرب بر این راهکرد اتخاذ باید برای است جریان
رژیم قانع کردن برای غرب تالش های فشار آورد.
در شفافیت و غنیسازی توقف پذیرش به ایران
و نرسیده هستهای آن به نتیجهای فعالیتهای
اعالم کرده رسما اتمی انرژی بینالمللی آژانس
فعالیت ها این بودن صلحآمیز نمی تواند که است

کند. تایید را
که رژیم رهبران اخیر رجزخوانی های متقابال
از را ایران گفته و سخن شدن ایران ابرقدرت از
و خط برای اسراییل یا و قویتر دانستهاند آمریکا
فلسطینیان با رابطه در اگر که کشیده اند نشان
حتمی کند نابودی اش خطا از پا دست لبنان یا
نظامی تواناییهای در غرب مظنونیت بر است،
است. آن افزوده ایرانو اهدافتوسعهطلبانه رژیم
غرب(بهاستثنایاحتمالیاسراییل)بهایننتیجه
پر ایران بسیار به نظامی حمله است که رسیده
بر بیشتر مخاطرهاستو بهایندلیلتوجهخود را
فشارهایسیاسیواقتصادیمتمرکزکردهاست.
بهنظرمی رسدکهاعمال اینتحریمهاقطعیاست
به به نتیجه ای نمیرسد. آن مخالفت با صرف و
شایدسیاستتحریمی تا تالشکرد جایآن باید
جنبش نفع به مآال و شود حقوق بشری غرب

سبزشکلبگیرد.
اندیشه«تحریمحقوقبشری»، خوشبختانه
اکنون هم در غرب اتمی» تفکر «تحریم برابر در
قرار مقامات برخی از مورد حمایت و شده مطرح
کشورهای غربی از مقامات تعدادی گرفته است.
کردهاند که تاکید آمریکا) خارجه وزیر (به شمول
مواردی سعیخواهند کرد جدید تحریمها دور در

عادی صدمه مردم به که برسانند به تصویب را
(اگر عملی شود) این مقدار که نزند. باید گفت
مالک تحریم است آن از مهمتر و نیست، کافی
مردم تا شود بشری حقوق و یابد تغییر باید که
این آناستقبالکنند. ایرانبتواننداز زجرکشیده
مطرح غرب در در محافلی اخیرا نیز خصوصیت
پیش طرحی در جمله، دو هفته شده است. از
کسانی آن اساس بر که شد مطرح آمریکا سنای
ایرانشدهاندمورد در کهمرتکبنقضحقوقبشر
کلودیا روت، خانم همچنین بگیرند. تحریم قرار
در شهر همایشی در آلمان، سبزهای رهبر حزب
ایران با رابطه در آلمانخواسته است که دورتموند
دولت تحریمها و اهمیتدادهشود بهحقوقبشر
بر غرب که اکنون را. مردم نه و بگیرند هدف را
است مصمم تحریمهای جدید علیه ایران اعمال
مبنای نقض بر تحریمها این که کرد باید کمک
قرار هدف با اتمی)، و نه سیاست (و بشر حقوق
،( مردم نه (و بشر حقوق نقض مرتکبان دادن

شکلبگیرند.
در میتواند فقط نه بشری حقوق تحریم
ایران مردم آزادیخواهانه جنبش به کمکرسانی
شفاف برای هدف غرب تامین بلکه در باشد موثر
بیشتری کارآیی نیز ایران هستهای فعالیت کردن
از نوع به لحاظ عملی نیز این داشت.  خواهد
غرب متحد اتمی، در تحریم است. تحریم کاراتر
روی نمیتواند و ندارد ایران مردم بین در زیادی
تحریم حقوق در باز کند. حساب حمایت آنان

است. عکس به قضیه کامال بشری،
ایننوعتحریم از مردم بیشتر استقبالنسبتا
برای مبارزه در آنان بیشتر تحرک معنای به
مشترک فشار و است، بشر حقوق و دموکراسی
آن عقبنشینی جهانی بر رژیم جامعه و مردم
این و میبخشد. تسریع بشر حقوق زمینه در را
زمینه در ایران رژیم که نسبت هر به که یعنی

آزادیهایسیاسی حقوقبشرعقبنشینی کند و
گسترشیابدشفافیتبرنامههستهایایرانبیشتر
اتمی ایران میشود وجامعهجهانی به حلمساله
حقوق رفتار این، بر عالوه میگردد. نزدیکتر
تاثیر میتوان و شفاف است اصوال رژیم بشری
با متناسب و سنجید را بشری حقوق تحریمهای
در امر این داد. تغییر را تحریم سیاستهای آن
فعالیت های موردتحریمهایاتمیصادقنیست:
هستهایرژیم چوندراصلشفاف نیست،جامعه
خود تحریم سیاستهای تاثیر ارزیابی در جهانی

همواره دچار اشکال بوده است.
حقوق بشر و دموکراسی فعاالن ایران و مردم
از خشن ترین نظامهای یکی  زیر سلطه در که
فعالیت به و  میکنند زندگی جهان  مستبد
و کمک دموکراتیک انتظار از جهان می پردازند
به نیست که الزم مساعدت این دارند. مساعدت
را دریافت کنندگان شود (و مستقیم ارائه صورت
اعمال راه از می تواند بلکه بیندازد)، مخاطره به

صورت بگیرد. سرکوبگر بر عوامل فشار
بشری. حقوق تحریمهای اعمال یعنی این
تحریمهای جدید اعمال دنبال به جامعه جهانی
یک به خطر را این باید است. رژیم ایران علیه
خواست جهانی جامعه از و کرد تبدیل فرصت
ایران هستهای را از فعالیت تحریم مالک اوال که
متناسب ثانیا کند و بشر تبدیل حقوق نقض به
در مستقیما را ایران در بشر حقوق ناقضان آن، با
نه فقط تحریم از دهد. این نوع قرار معرض تحریم
بدون نیز آن مالک به دلیل بلکه هدف و دلیل به
شک مورداستقبالبخشوسیعیازجامعهایران و
فعاالن دموکراسیو حقوقبشر قرارخواهد گرفت،
را ایران اتمی جهان با مساله مشکل میتواند و
حمایت در اگر جهانی جامعه کند. حل مآال نیز
خوداز جنبشسبزمصمماستبایدکهاین تغییر

دهد. قرار بررسی مورد جد به را سیاست

حمایت از... تحریم در

در و تندی، خشونت هرگونه از در پرهیز و آرام
مراحلیکهوسعت میگیردوطبعا متولیانیپیدا
بهچناناحکام شدادوغالظیمیآمیزد میکند،
را قرون وسطا پاپهای بهیمی و خوی خلق که
بود هند بودا زادگاه  می کند. میدانیم تداعی
دگردیسی نوعی به سرزمین این در عللی به ولی
یا برهمایی در مذهب از مدتی پس و شد مبتال
زادگاه آئینبودا در حال هر به هندوییفرو رفتو
دست در سرزمینهای دور و نضجی نیافت خود
و پیدا کرد فرصت رشد و چین (آسیای خاوری)
حتی قدرت و به میل که بود این سرزمینها در
بست. آنطور نطفه آن در و حکومت سیاست
بودا در آیین میالدی متولیان دهم قرن در که 
رسیدند قدرت از پایهای به امروزی) (کره سیال
به جلوس برای بودند مجبور پادشاهان حتی که
تختسلطنت (کسب مشروعیت برای پادشاهی)
بیان به و تمرین کنند معابد بودایی در سالها
رسم و رهبانان بودایی راه مدت از در آن روان تر

بیاموزند. را آنان از تبعیت
استثنایی نوع خود در اینتجربه های تاریخکه
برآنهامتصورنیستبیانکنندهیاینواقعیتاند
کهپیشکشیدن آنصفت« راستین وناراستین»
است قدرت کاری کردن برای پای جا باز قصد به

راستین... تاریخبهتکرارو تکرارمسـلمداشـتهاستافسانهی اسالم موهوم.
«مذهب» و حکومتی» «قـدرت آمیزهی از که
(فساد) استبداد فرزند آنگاه و استبداد سوایبروز
هرگونهانتظاریبهمعنایپشتکردنبهواقعیات
ورویگردانیاز درسهایتجربه است.حاصلشوم
اکنوندر ایران وسیاه تزویجدینو حکومترا هم
آنها میرویم، دور راه چرا شاهدیم. زده مصیبت
ناراستین» و راستین «اسالم امروز، قصهی که
پیش ایران در حاکم رژیم بودن بدلی اثبات در را
نقل زمان آن به  مرا امثال ذهن  میکشند،
نظام و بساط ریخت فرو برلین که دیوار میدهند
برای و شد برچیده شوراها» «کشور ابدی گویا
خویشتن از نقـد مـوهبت بـا که آن، هـواداران
در «عبادت» سـالهـا از پس نبودنـد، آشـنا
فقط [نخستینوطنپرولتاریایجهان]، پیشگاه
روسیه «نظام شوند مدعی که ماند گزافه این
فاصله راستین مارکسیسم از زیرا خورد شکست
بلند مولوی کالم یادآور ها این بهانه گرفت.»

میگوید: که است
آمیختند بـاطلی و حق کـه چون

چرمی) (کیسه حرمدان اندر قلب و نقد
ریختند

بگزیدهای بایدش می محک پس
دیدهای امتحانها حقایق در

فـاروقایـنتـزویـرهـا شـود تـا
بـوددستور ایـنتـدبیرهـا تـا

واین فعالزنان تاکیدمیکندکه اینتاثیر کامال
دوطرفهبودهو گستردهشدنسطح مطالباتمردم
توسط«جنبشسبز»نیزباعثگستردگیجنبش
و ویژه به زنان جنبش «فعاالن است: شده زنان
ایران، مخاطبان مرد در آگاهانو روشنفکران زنو
گسترده وبسیارجدیدی پیدا کردهاند.چون فضایی
کهامروز«جنبشسبز»ساختهاست،فضاییاست
هستند. مطالباتشان دنبال به بیشتری عده  که
دموکراسیخواهی، خواستههای از مطالبات این
رد زمینه  تا مطالباتی در نوسازی گرفته و توسعه
که تضییقاتی و حقوقی تضییقات چندهمسری،
دربر را دارد وجود زنان برای ما مدنی قوانین در
میگیرد. به اینترتیب، من فکرمی کنم که راههای
گشوده زنان جنبش فعاالن برای بسیار بیشتری
پیدا گستردهتری مخاطبان که این دلیل به شده،

کردهاند».
زندانیبودن بیشازچهلزندر آستانههشت
زن،خروج مارچامسال،مشروطکردنآزادیدهها

برای فضایی کردن و فراهم دیگر زن دهها اجباری
آن از کدام مانع هیچ اجباری باقی ماندهها سکوت
زن» نباشد. «روز امسال مارچ هشت نیستند که
زنانماهشت به قولشهال الهیجی:«سالها
آدمهایی حتی درخانههاجشنمیگرفتند. مارچ را
برگزاریجشنهایهشتمارچدرخانهها بهخاطر
شد و علنی جشنها این بعدا رفتهاند. به زندان
چقدر را جشن این کسی هر که بود مسابقه دیگر
از در یکی توانستیم حتی ما بزرگتر بگیرد. خود
حاال را جشن بگیریم. دولتی، هشت مارچ مراکز
روز جهانی ولی نباشد. خبری است دوباره ممکن
تالش زنان در گرامیداشت جهانی جریان یک زن
موقعیت مساوی، دستمزد مساوی، حقوق برای
مساوی، مدنیتمساویاستوچهدوست داشته
وجود این روز باشند، نداشته چه دوست باشند،
به روز را خودش این دل در هر زنی و حتما دارد

خودشتبریکمیگوید».
شجاعی میترا از: گزارش
«دویچهوله» اینترنتی پایگاه از برگرفته

زنان  برای و زنان زنان، که با بدون نه ۸ مارچ:


