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بدحجابی! جریمه برگ
ایرانیان شکست احتساب بدون میکنم فکر
درجنگقادسیه،برگجریمهبدحجابیبزرگترین
آبروریزیبرای همه مایه شرمساریوبی احترامیو

است. به ویژه زنان ایرانی ایرانیان
آنها را از یکی که بدحجابی جریمه این برگ
فرستاده ما تهران برای ما در مخصوص خبرنگار
جریمه شخص از آن گرفتن برای شده مجبور (و
سوژه بپردازد) را دولت درخواستی پول شده,
استندآپکمدینهایجهان طنز هزارانجوکو

است. شده
کوتاه سناریوهای به فاجعه عمق درک برای

کنید: توجه زیر

۱
ماشین پلیس) (صدای آژیر

خانم. ـ
بفرمایید. ـ

تشریفبیاوریدجلوتر. ـ
کردم؟ چکار مگر بفرمایید؟ بله... ـ

پنجره ماشین. لب بگذارید را لطفا پایتان ـ
من... بله؟ ـ

باال. ببر پاتو نکن, بحث ـ
مگر من قهرمانژیمناستیکهستم که پایم ـ

باال؟ بیارم اینقدر را
پای ناخنهای این  خوب...  خیله ـ

شماست؟
بله. ـ

است؟ ناخنی الک چه این ـ
آمریکا از خواهرم نمیدانم. را اسمش ـ

فرستاده.
گفتم. را رنگش نگفتم، را اسمش ـ

برگاندی. نمیدانم؛ ـ
بله؟ ـ

یعنی رنگ اناری. ـ
جریمه دارد. نیست؛ رنگ مجاز ـ

بله؟! ـ
واریز  یا میدی نقد تومان. ۲۰ هزار میشه ـ

میکنی؟

۲
ماشین پلیسـ  ) (ـ  صدای آژیر

خانم. ـ
بفرمایید. ـ

بفرماییدجلوتر. ـ
چکار کردم؟ مگر من ـ

انجامداده راسلمانیشما ـکارینکردهاید.کار
مویی است؟ رنگ چه است. این

مگه؟ چطور روشن. قهوه ای یا بلوند ـ
نیست! مجاز ـ

بله؟! ـ
و سیاه یعنی باشد روشن که مویی رنگ هر ـ

قهوهای نباشد مشمول جریمه میشود.

بله؟! ـ
خود مال مو این رنگ کنید که ثابت مگر ـ

شماست.
چطوری؟ ـ

یک حمام رویش آدرس را بگیرید. این کاغذ ـ
اداره خواهران زینب توسط که زنانه است عمومی
دو را شما موی که آنجا ببرید تشریف میشود.

بهتر چه نکرد تغییر رنگش اگر بشورند، بار سه
 ۱۰ جریمه اش شد مشکی شما موی رنگ اگر ولی

هزار تومان است.

۳
ماشین پلیسـ  ) (ـ  صدای آژیر

ایست. ایست... خانم... ـ
کردم؟ چکار من آقا؟... شده چی ـ

دارید؟ شما که است پوستی رنگ چه این ـ
بله؟! ـ

کردی؟ سوالریوم ـ
یوم؟! چی چکار کردم؟ چی بله؟ ـ

که کردهای برنزه را پوستت یعنی سوالریوم. ـ
سکسیبشوی؟

رنگ من بچه اهوازم. حرفها چیه آقا. این ـ
پوستماینجوریه.

هم  دیگر نفر  ۱۰۰ از را بهانه این امروز ـ
نگو. دروغ شنیدهایم.

میگم. راست بخدا ـ
ماشین. قسمت عقب بیا ـ

چی؟ برای ـ
حمام کیسه و تاید و صابون و وایتکس با ـ
واقعا رنگ شما ببینیم تا می ساییم را پوست شما

کردهاید. سوالریوم یا اینجوریه پوستتان
آخه... ـ

میکنید؟ میدهید یا واریز نقدی ـ

۴
ماشین پلیسـ  ) (ـ  صدای آژیر

خانم! خانم... ـ
کردم؟ چکار بفرمایید. بله

پوشیدهاید؟ شما که است مانتویی چه این ـ
رفته. را یادم مارکش ـ
است. رنگش منظورم ـ

است. قهوهای ـ
نارنجی است. نه خانم، ـ
قهوهای است. نه بخدا ـ

نیست. مجاز است. نارنجی ـ
دارید؟ مانتوی من رنگ به شما چکار اوال ـ

احتماال کور رنگ شما است. قهوهای این دوما
هستید.

یا  میدهید نقدی تومان. ۲۵ هزار میشه ـ
می کنید؟ واریز

۵
ماشین پلیسـ  ) (ـ  صدای آژیر

جلوتر. لطفا تشریف بیاورید خانم... ـ
کردم؟ کاری بله؟ ـ

شماست چیست؟ سر روی این که ـ
چرا چون نمی دانم آوردم شاخ در احتماال ـ

گرفته اید! جلویمرا
هستی؟ هم بامزه حاال ـ

نکن. اذیت ول کن... کردم. چکار ـ
سرت؟ روی عینکهایت را گذاشتی چرا ـ

بزنم به چشمم شده. تاریک هوا چرا که نه؟ ـ
ببینم. نمیتوانم جاییرا

حال میدی؟ داری یا زدی هوا برای تاریکی ـ
کی؟ به میدم؟ حال ـ

گنده اینقدر  چرا است؟ عینکی این چه ـ
است؟

اشکالی دارد؟ است. چون مد ـ
ـبزنبهچشمتوگرنهبرایتجریمهمینویسم.

باالی سر ممنوع است. عینک
چی؟ برای ـ

می کنی سکسی بشوی! چون داری سعی ـ
بله! ـ

جریمه  تومان ۱۵ هزار وگرنه پایین بیارش ـ
میشوی!

۶
زندان... هنگام تعیین جریمه.صحنه ای (ـدر

( ـ یا کلهپاچه و چلوکباب پرداخت پول مانند
داشتید؟ چی شما ـ

ـمنمانتویکوتاهرنگروشنداشتمبهاضافه
برنزه هم پوستم زده، الک انگشتان روشن و موی
روی زدم شده چون هوا تاریک را عینکم و است

سرم. موهای
را  ناخن الک یک تومان. هزار ۱۴۵ میشه ـ



270Iranians, Vol. 14, No. 483, Friday, June 25, 2010 ۴ تیـر ۱۳۸۹  جمعه ،۴۸۳ شماره چهاردهم، ۲۷  ایرانیان، سال
شوخی عکسی

کرد! ایجاد خواهیم مضاعف اشتغال همت جدید با دولت احمدینژاد: در

می کنید؟ واریز یا میدهید نقدی دادم. تخفیف

سینمایی اخبار

میگردد باز استون آلیـور
آوانگارد اصطالح به کارگردان استون آلیور
آمریکایی ضد سری فیلمهای در جدیدا آمریکایی
یا  و  South of the Border نام به فیلمی خود
بررسی آن ضمن مرز» ساخته و طی «جنوب
و انقالبی چپ در آمریکای جنوبی جنبشهای
رهبران و رییس جمهوران مصاحبههایی با التین
است. گنجانده منطقه این کشورهای چپ
با که حدسمیزنید عمدتا مصاحبهها همانطور
رائول و مورالس(بولیوی) اوو (ونزوئال) چاوز هوگو
آمریکایی ضد رهبران سایر با نیز و کوبا) ) کاسترو
افتتاح برای حتی چاوز هوگو است. بوده منطقه
آلیور کنار ونیز در فستیوال فیلم در این نمایش
است شده آنچه گزارش شد. طبق ظاهر استون
نمایش اینفیلمدرکشورکاراکتراصلیفیلم یعنی

است. نداشته چندانی اقبال ونزوئال
 ۲۰ حدود در متوالی نمایش روز ده طی گویا
سینمای کاراکاسو شهرهای کوچکدیگر درآمد
است. بوده یکصدهزار دالر فروش فیلم چیزی زیر
و فروش آدامس معادل ناچیز مبلغ بسیار این
نمایش طول در آمریکا سینمای یک در شکالت
درجه سوم میباشد. دوستان فیلم لوس یک
یا و باخشم یا هر روز که میگویند وقتی ونزوئالیی
ازفحشهوگوچاوز پر بایدنطقهای التیو شرم با
ببینیوبشنویو بهآوازهای مسخرهاوکهجدیدا را
همراهنطقهایاوشده(نظیرهیالریکلینتونمرا
رادیو دوست ندارم) از را من او دارد ولی دوست
که احمق باشی گوش کنی باید تلویزیون دولتی

تماشایچنینفیلمیبروی. به
تبلیغاتوسیعو پرخرجهوگو چاوزبرایجذب
اومتوجه استو گویا بوده تماشاچیتاکنون بیاثر
احمدینژاد که مانند این است کارش که نشده
خدمات و افتخارات درباره مستندی فیلم برای
ایران تبلیغات در شخصیها لباس بسیجیها و
کول هم و سر از ملت که باشد داشته توقع کند و

بروند! باال به سالن سینما شدن وارد برای
بلیت کردن  مجانی از  غیر  به اگر حداقل 

سینماهاینمایش دهندهاینفیلم درروزهایآخر
عقلشمی رسیدو قولیکقوطی آبمیوهساندیس

چیزی! یک میداد تماشاگران به

ادبی بخش
کوتاه شعرهای

چه کسی بنویسم؟ برای
و نمینویسد؟ که میفهمد آن برای

نمیفهمد؟ و مینویسد که آن برای یا
و نمینویسد؟ که میخواند آن برای
و نمیخواند؟ که مینویسد آن برای
نمیفهمد؟ و میخواند که آن برای

میخواند نفهمیده که آن برای یا
نه!

من با دلت تا مینویسم خودم دل برای
باشد

مینویسی که می خوانی، مینویسم تو برای
میفهمی... و

پاسداران سپاه اطالعیه
بسیجی برادران و خواهران کلیه اطالع به
و شورش کنترل جهت که شخصی لباس و
ماه سال خرداد انتخابات سالگرد تفرق تظاهرات
این روز در کسانیرا بودندو جاری ماموریتیافته
به می رساند که نزدهاند کتک یا و دستگیر نکرده
از مزایا نیمی بیتالمال مسلمین احترام حرمت
امام حساب به را هرچه زودتر خود فوق العاده و

و رسید دریافت کنند. واریز کرده
و بودجه اداره حسابداری
شورش ضد و بخش اطالعات

سالمرگ ماه و دو خرداد
مردم سالمرگ دو  امسال ماه  خرداد در
را آنها اشک و داد قرار تاثیر تحت را ایران
ندا سالمرگ و خمینی روحاهللا سالمرگ درآورد.
یکدیگر. از چند روز فاصله دو به هر آقاسلطان.
و نیم گریه کردند او برای مردم ایران نیمی از

هردوی برای کس دیگری ولی هیچ آن برای دیگر
نکرد. گریه آنها

سکس! وزارت تاسیس
من آمده که امروز در ایران پیش شرایطی با
است که منطقی و مناسب بسیار فکر میکنم
وزارتخانهایبنام«وزارتسکس»تاسیسوایجاد
طرف از واقعا وزارتخانه ای چنین کمبود کنیم.

حس میشود. همواره مردم ایران همه
مهمی و حساس بسیار وظایف وزارتخانه این
کشور ترقی و پیشرفت در آنها همه که دارد
و تعیین که این مثال میباشند. عزیزمان موثر
ومدارسمردانه تکلیفکندکهچگونهدانشگاه ها
کتابهای مورد در آنها آییننامه و بشوند زنانه و
زن دکتر مریضزنرا باشد.چگونه درسیچگونه
نزد دکتری مذکر نشوند و زنانمجبور ویزیت کند
تیمهای چگونه بروند. باتجربه تر و حاذق تر ولو
از خارج بینالمللی مسابقات به را زنان وزرشی
به دنیا مردم که همه بدون این بفرستیم کشور
میزان چگونه کنند. مسخرهمان و بخندند ما
تلویزیون زن تصویر گویندگان بودن تحریکآمیز
را رادیو گویندگان زن صدای تحریکآمیز بودن و
حد چه تا فیلمها زن اول هنرپیشه کنیم. تعیین
و چگونه بلندی سکسی باشد. و می تواند زیبا
کوتاهیمانتورابهصورتبخشنامهبهشهرداریها
مویزنانمیتواند ابالغکنیم.چندسانتی متر از
ناظران و بدوناینکه روسریبیرونبیفتد از پناه
از صحبت بیفتند. به لرزه شهوت فرط از عابران
و جنسی مردان و آزادی سکسی شد؛ میزان لرزه
زلزلههایمهیبرخندهد تا باشد باید زنانچقدر

خرابی ببار نیاورد. و
وزارت وظایف این ها بگویید است ممکن
ارشاد وزارت که شاهدند همه اما است ارشاد
کوچه وخیابان مردمدر با آنقدرسرش گرممبارزه
محاسبات اضافی و کار همه وقت این که است
اگر چنین کند خدا فقط ندارد. را شرعی اللهی و
و زشت زن وزیر درست شد یک وزارتخانه ای
بداخالقبرای ریاستآنانتخابکنند بدلباسو

سابق نکنند. از خراب تر کار را تا

خوشبختی ضریب
سویچندینموسسه تحقیقی امسالهم از
یا و خوشبخت کشورهای جدول معتبر علمی و
یافت. انتشار جدولضریبخوشبختیمردمدنیا
دانمارک، کشورهای مجددا جدید جدول این در
در باالو آمریکا و اتریش، سوییس،استرالیا،کانادا
چند کنار عراقدر افغانستانو کشورهایایرانو
کشور مکان دارند. پایین قرار در آفریقایی کشور
احمدینژاد سه چهار دولتمداری ایران به لطف

بود. رفته پایین تر ردیف
رفاه به وزیر گرفتم عصبانیت کاملتصمیم با
این مورد تلفنبزنموسئواالتیدر ایرانمستقیما

از او بپرسم. جدول
او که آن مستقیم تلفن شماره بعد از گرفتن
او منشی کردم پیدا ایرانی تقویم های از یکی در را

را برداشت< گوشی
الو؟ ـ

بفرمایید... ـ
بفرمایید. بله ـ

ایشانهستند؟ ـ
نیستند. نه ـ

هستند؟ کجا ـ
و شهسوار طرفهای ماهیگیری رفتهاند ـ

چالوس.
چی؟ برای ـ

ایشان اگر نه؟ مگر هستند رفاه وزیر ایشان ـ
میخورد؟ به چه دردی نباشد مرفه

را ایشان موبایل تلفن شدم. متوجه ـ
دارید؟

نمیدهم. کسی به ولی دارم ـ
معرفی آقا... حاج جمعه... امام مرا ـ

کردهاند.
کنید. یادداشت بله... بله... ـ

سه دو از بعد گرفتم. را رفاه وزیر موبایل تلفن
برداشت. را گوشی او زنگ

سالم. الو... ـ
شما؟ بفرمایید، سالم ـ

کوچک آمریکا زنگ میزنم. چند سئوال از ـ
شدهام. آفا... معرفی طرف حاج از داشتم.

اشکالی ندارد. کوچک باشند ـ
را جهان خوشبختی ملل مختلف جدول ـ

بزنیددیدهاید؟ ورق لطفا

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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۱۷ صفحه از بقیه

مقابل صفحه در بقیه

و... سیاسی خبـرهای

 بقیه در صفحه ۳۳   

قبل صفحه از بقیه

۹ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

مگه؟ چطور بله. ـ
چه قعر جدول قرار گرفته. این ایران در ـ

وضعشه؟
نکنید. توجه و پرتها چرت این به شما ـ

سر و معتبر مهم مراکز از اطالعات همه ـ
است. شده هم

آقای را امنیت شورای قطعنامه که وقتی ـ
خوانده آشغال سطل برای پاره کاغذ احمدینژاد
معتبر میتوانند چقدر جدولها این است

باشند؟
آینده، امید به لحاظ از باید چرا ایران حاال ـ
و تغذیه دموکراسی، و آزادی اجتماعی، رفاه
میتوانست چنینجدولیباشد. آخر بهداشتدر

باشد. داشته جا جدول وسطهای در
خوشبختی از درستتری تعریف باید شما ـ
و غربی استانداردهای این نه باشی. داشته

کشورهایاستکباری.
تعریفی؟ چه ـ

اطاعت عبادت و اینکه درجهشهیدپروری، ـ
است؟ چقدر شما انقالبی ازرشهای و

که... این یعنی ـ
که آزاد باشی که خوشبختی هم شد این ـ
را تو کسی و ببینی بخوانی و میخواهی هرچه
اذیت آرایش مویت و پوشیدن خیابان برای توی

نکند؟
که... ممکنه ـ

که دین خوشبختی شد هم این نه آقا، ـ
و دولت مجبورت کنی را خودت انتخاب خودت
ماشینو خانه نکند؟ اینهمشدخوشبختیکه

بخوری؟ خوب غذای و باشی داشته خوب
آخه... ـ

استانداردهای پرت و چرت و همه اینها ـ
رکعت که دو این یعنی است. خوشبختی غرب
نشود. قطع و صدقه ات روزه  و بخوانی نماز
سرت باالی فقیه ولی که این یعنی خوشبختی
نباشی که بدحجاب این خوشبختی یعنی باشد.

مطیع همسرت باشی. و
زنت و خانه این که بروی یعنی خوشبختی
بیرون از و باشد کرده آشپزی برایت روز تمام

که این  یعنی خوشبختی ندهد. غذا سفارش
خوشبختی کنی. صیغه بتوانی زنت اجازه بدون
یک قبر سر یکبار هفتهای حداقل که این یعنی
کنی. آمرزش طلب خدا از و بخوانی فاتحه نفر

بگم؟ هم باز
گفتید که آقا. همین هایی حاج مرسی نه، ـ

کافی است.
که آمارهایشان بگو به اینآمارگیرها پسبرو ـ

بگیرند. درست تر را
چشم... البته... ـ

برگردم که منتظرند بچهها نداری؟ کاری ـ
ماهیگیری... سر

شما. وقت از ممنون خیلی ـ
قابل نداشت. ـ

تیم  شکست ۱۰ علت
شمالی کره فوتبال

از شمالیبعد تیمکره میدانید که همانطور
جهانی  جام در بار اولین برای ۲۰ سال از متجاوز
کرده شرکت جنوبی آفریقای در امسال فوتبال
نتیجه با تیم رقابت های مقدماتی این در است.
شکست پرتغال از تیم بر صفر هفت خجالت آور
خوردوخبرآنمانندبمبدردنیایفوتبالجهان
ورزشی کمکچندمتخصصامور با شد. منفجر
کمک خبرنگارمخصوص با البته فوتبال و ویژه به
آفریقای پایتخت ژوهانسبورگ شهر در خودمان
جنوبیتوانستیمدالیلمنطقیزیررابرای شکست

ردیفکنیم: کمونیستیآسیا اینکشور
بودند و  گرسنه شمالی کره ۱۰ ـ ورزشکاران
نتوانستندباشکمخالیبدوندوتوپبزنند!(غذای
برای قایمکردهبودندتا رایگانفدراسیونفوتبالرا

ببرند). خانواده های گرسنه خود
است  بوده بهتری تیم پرتغال تیم احتماال ـ ۹

بزند! آنها گل به کسی نمیتواند هر و
واج  و هاج شمالی کره  ورزشکاران -  ۸
جنوبی آفریقای قشنگی زندگی در و برق و زرق
متمرکز را حواسشان نتوانستند و بودند شده

بازیکنند!
کشورشان  از خارج رفاه و آزادی از چون ۷ ـ

آن میترسیدند به و می بردند لذت روز بیشتر هر
ببازندوبعد معتادشوندتصمیم گرفتند مسابقه را

برگردند! زودتر به کشورشان شدن حذف از
دورههای  به میترسید شمالی کره تیم ۶ ـ
کره تیم با تصادف برحسب  و  یابد راه باالتر
حذف به تصمیم که بود این و شود روبرو جنوبی

گرفت. شدن
تیم  که ایران مردم دعای و نفرین ـ  ۵
طبق (بر نیافت راه مسابقات  به کشورشان
کیم و بندهای احمدینژاد با زد شایعاتی بخاطر
کره که تیم کردند آرزو و شمالی) رهبر کره ایل

شمالیببازد!
کبیر  رهبر نصایح به شمالی کره تیم افراد ۴ـ 
غلط به بودند که ایلگوشکرده فقیهخود کیم و
که است کسی مسابقه برنده بود گفته آنها به

گلبخورد. بیشتر
مسئوالن  را شمالی کره تیم دروازهبان ـ ۳
ازای در که بودند کرده راضی جنوبی کره تیم
و آبروی بخورد گل سیاسی دریافت پناهندگی

برود. شمالی کره
نه  نتیجه (و اول مسابقه از بعد چون ۲ ـ
بازگشت در که بودند مطمئن مطلوب) چندان
حزب جوخه اعدام توسط بالفاصله کشورشان به
کمونیست کیمایل کشتهخواهند شددیگر انگیزه

نداشتند! بعدی مسابقات انجام به امیدی و
ودلیلشمارهیک:چونبجایتمرینونرمش
وتمرکزروی مسابقهفوتبالبایدمرتب بهنطقهای
کتاب های و میکردند گوش ایل خود کیم رهبر
هر ایل»و «کاپیتال» کارلمارکس را «افکار کیم
روز در نتوانستند می خواندند خواب از قبل شب

مسابقه آمادگیبدنیکاملداشته باشند!

سنگر آخرین
برایتعطیالترفتهبودبه سواحل یکیازرفقا
نزدیک لبنان.از آنجا زنگ زدو پرسید:چی دوست
که کردم فکر هرچه بیاورم؟ سوغاتی برات داری
چیزی کشورهای عربیچهچیزیخوب است، از
برات گفت: نیفتاد. یادم به حلوا و خرما از غیر به
میدونم چون عجرم میآورم نانسی ویدیوی یک

میکنی. حال باهاش

را دیسک ویدیو دیشب میگفت. هم درست
بلند و صدای بلندگوهایمرا گذاشتمتویدستگاه
ریتم، از پر قشنگی. شاد و آهنگهای چه کردم.
از آهنگهای به یکی رقص. رسیدم رنگ و از پر
عمق از لبنانی ستاره سکسی این که محبوبم

وجودشمیخواند.
خوش و زیبا بچه دختر دهها میان در او
را او رقص شادمانه آن ها و میرقصید لباس
خودم با و دادم سرم را تکان میکردند. همراهی
مقابل در است که سنگری این آخرین کردم فکر
هجوم اسالمیستهایمتعصبباقیماندهاست.
چند مرا به شادی و رقص و باز موهای لباس ها و
از  چگونه برد. سال۵۷ ایران از انقالب سال قبل
بهاین روزهارسیدیم؟ وقتیمجسمکردم آنروزها
ممکناستدر۱۰ سالآینده  بچهها ایندختر که
بخاطرنفوذانقالباسالمیاحتمالیدرکشورشان
و بدقواره مانتوی و روسری پوشیدن به مجبور
و آمد شد. زنم اشک از پر شوند چشمانم بدرنگ
من ریختن از اشک شد. من خیره به تعجب با

نمیآورد. در سر
داری آهنگ شاد این با که چی شده پرسید:
صورتم اشک ندادم. را جوابش میکنی؟ گریه
شدم. خیره تلویزیون صفحه به و کردم پاک را
این صحنهها به بار آخرین برای که دارم انگار

نگاهمیکنم...

افکار عمیق
است پس اللهی امری زناشویی و اگر ازدواج

نیافرید؟ جفت زن را جفت و مرد خدا چرا

سکسی کفش
مهمانیهای داستانهای سری از

دورهای
از رفقا. از یکی خانه به مهمانی بودیم رفته
بطور مهمانان تعداد دوره ای که مهمانیهای این
میشود.  نفر تا ۵۰   ۴۰ متوسط چیزی حدود
براه بوسه و ماچ بساط بودند. آمده رفقا همه
۲۰ سال  باالی که آنها (برای بوسه یکبار بود.

 ۱۰ زیر که آنها بار (برای دو بودهاند) و آمریکا در
آنهایی (برای بار سه و هستند) آمریکا در سال
از قایق  یا تازه fresh off the boat و را آنها ما که
آمریکا آمدهاند به پیادهشده یعنیایرانیانی که تازه

میکنیم). صدا
با می شناختم. را همه تقریبا قدیمیها از
کردم آمریکایی هوی و های و علیک و سالم همه
نوع این  در پرسیدم. احوالشان و اوضاع از  و
دقیقه ده از بعد مهمانی هایایرانیخارج همیشه
جذب یک که همه این مانند و مردها اول زنها
مونث و گروه مذکر قوی شدهاند به دو آهنربای
مهمانی قرار محل سوی دو در و تبدیل میشوند

افتاد. همین اتفاق هم آن شب میگیرند.
دو به هم مردان گروه همیشه مثل البته و
یکاتاق روی دور که یکگروه دسته تقسیمشد.
صندلیهایمینشینندو مرتبچاییمیخورندو
و ودکا و آبجو و شراب میز اطراف در یک گروه که
این به آمد و رفت بین در می زنند. پرسه ویسکی
که افتاد خانمی آقایان چشمم به روم» «چت دو
توجه او بودن هم غریب ندیده بودم. را او تاکنون
روسری و هیبتش. لباس و هم کرد جلب مرا
کلفتبنفشیپوشیدهبود ومانتویسیاهیبهتن
جورابی های شلوار مانتویش از این زیر بود. کرده
طرحقالب ماهیگیریپوشیدهبود.ازهمه جالب تر
کفشهایشبود.کفشهای پنجهبازباتسمههای
صورتی وسبز نازک منجق دوزی شده! پاهای بلند
وکشیده ای داشت. ناخنهای شبرنگ کهحتیدر

میکند. تاریکیمطلقهمجلبتوجه
محکم و با دست رسید خانه از پشت صاحب
ریخت. هم به تمرکزم تمام کوبید. شانهام روی
دو و هستند خانم مرضیه ایشان گفت: خنده با
کرد. مرا معرفی بعد آمدهاند. از ایران است هفته
طرف به دستش را خانم لبخندی زد و مرضیه
دست کرد داد. سعی دست با من و آورد من
فقط و نگیرد خودش دست در کامل بطور مرا
قول به داد. من قرار در دست را انگشتانش سر
دست مرده ماهی یک داری با که انگار بچهها
دست و معمول متعارف فشار چون از میدهی
گپ مشغول خواستم نبود. خبری هم فشردن
زنم که دور دیدم از اما بشوم مرضیه خانم با زدن
تمام مواظب رفته و زیرچشمی باال آنتن هایش

آنچه را کهدرسیستمآمریکایی آموختمو دانشتو
من دوباره به ـ ـ تکنیک را بودم فراموش کرده
وظیفه به ماه ها  که میبالم تو به و  آموختی.
داشتم که نیاز کردی و زمانی خود عمل حرفهای
و به تودرددلکنم، «از کودکستانوینتیوی» با
بده اجازه و دارم گالیه که دادم شخصی ایمیل تو
بهتوزنگبزنم،حتیجوابایمیلمراهمندادی،
را حرفهای مرز که این تو متشکرم از بابت این از و
حفظکردی. ومراببخش اگرلحظاتی پرخاشگری
اخالل وظایف باعث کاری من ضعفهای و کردم
۳۰ سال  میدانی خودت که همانطور شد. تو
جلوی و فرمان ها اتاق در و بودهام دوربین پشت
میدانی مرا زندگی تاریخ تو اسکایپ. بازیچه آن
بگذارم و میتوانم کسی بغل زیر هندوانه که نه
در که گفته اند هم همیشه دارم. آن به نیاز نه
را نمیتوان دهان مردم را می توان بستاما دروازه
بست؛باکیمنیست.درمقابلشخصیتحرفهای
خسته میبوسم. و دستانت را میکنم تعظیم تو
کنمکه پیدا اینشانس را امیدوارم دوباره نباشی.
همهمکاریداشته با بیاموزمومجددا تو کنار در
در البته نه و باشی؛ پذیرا همکاریمرا باشیم؛ اگر
از همکاران برخی جان دور از تلویزیون ایرانیها.
دو را آنها با همکاری چوب صدای که عزیزم
شنید هام. گوشهایم واشنگتن، در آن هم و بار،

ندارد. وز وز را دیگر این طاقت
و نمیگردم کار  دنبال شما؛ قربان   (نه،
فیلمهای که روزها آن نمیکنم. هم چاپلوسی
را ... و مقدس» «جنایت آستوریا»، «هتل
را رسانه هنوز از شما برخی  میکردم تدوین
این کارگردان که این از بماند نمیشناختید.
از اینترنت مرا در نام به دالیلی هم بنا فیلمها
و دارد وجود فیلم ها تیتراژ در اما انداخته قلم
همان در هست .  آن سیدی یا و دیوی دی 
مصدق  تئاتر منوچهر بقایی در اسم سال۲۰۰۶ به
دست همکار همکاری داشتم. عکسهایش در
آن دی ویدی اگر هم مختار هست. تقی عزیزم
تدوین و کار که ببینید میتوانید کردید را پیدا
که شده انجام اکسپرس ادیت در و... زیر نویس

گفتم جهتاطالعشما استودیوی منمی باشد.
هم آدمها از دسته آن از و نیستم . کار دنبال که
برای خودم یا و کنم زندگی گذشته با نیستم که
نیستم.) آوازه هم و شهرت دنبال کنم. به تبلیغ

سرشارم جان علی
صبوریت. خسته نباشی برای متانت و هم تو
دقیقه مجموع دو در شاید طول عمرم در من
کلبرنامه ورزشیندیدهام. یا بطور ورزشیو اخبار
که به مرا وا میداشت اجرای تو همواره اما شیوه
کهرفتار صبورانهتوهمواره برنامهاتنگاهکنم چرا
بودنت، می دانم که و برنامهها بود برای آرامشی
فرد یک به عنوان تو و قضاوت های تو بودن فقط
کردن آرام و رسانهای کار در خردمند و حرفهای
آسانی مسئولیت لحظاتی، چنین در نوجوانان
دروازه و در بی و دستگاه دم آن که زمانی نبود؛
دموکراسیبپردازیم به آزادی و بجایاینکه و بود
همخوردیم باند بازیمشغول بودیمو چوبشرا به
که کنم پیدا را شانس این که دارم آرزو خوردند. و
شریفی بسیار معلم بیاموزم. تو از این ها از بیشتر
امیدوارم علیجانسرشار. عزیزم؛ هستیهمکار
تلویزیون صفحه روی بر دوباره را تو آرام تصویر که
دست بازی با که آمریکایی فوتبال از ببینم و

باشی. پاینده لذتببرم. میکنند
ـ از ندارم قصد بررسیبرنامههایآندستگاهرا
جای اما میشودـ  سیخ تنم به اسمش مو آوردن
بهآنکسانیکه آنداردبهعنوانیکفردمتعهد،
بگویم که کنوننخواندهاند تا حتی یککتابهم
تهیه بپردازند تا خود آرایشگری کار است به بهتر
علی  از هیرشا یا ۱۴ ژانویه ۱۳ و در ادبیکه برنامه
بهعنوان نویسندهکنیایی نامبردهشددر حالیکه
ایشانسومالیاییبودندوهستندوعضوحزبوود
درهلندبودندو هستند وشغل ایشاننویسندگی
و نیست...درهمانبرنامه همینخانم همنبوده
میپ گیس مجری، از بالنسبت و کننده، تهیه
قسمتهایی و آلمانی فرد یک عنوان به برد نام
تلویزیون از که گفت و داد نشان را فیلم یک از
و بود این خانم اتریشی در حالی که است. آلمان
زبانهلندیبود!همان تلویزیونیهمبه آنبرنامه
و به مانا دادم و جدینیا مهدی روز ایمیلی به

این خانم حتما پس فردا وای بر ما. آنها گفتم
میخواهددربرنامه۱۵ دقیقه ایخودبگویدشهرام 

است! جاز دنیای پادشاه شبپره
اینمورد مشخصبهفارلزنگ زدموگفتم در
اینشکلمیخواهدپیشبرود به ایندستگاه اگر
آزادی و از باارزشتر من آبروی که من نیستم.

است. بهبودی آقای دموکراسی
خود خاص شکل این برنامه به بررسی البته
چنین چگونه که و این خواهد آمد وبسایتها در
 Big brothr is است. دستگاه شده وارد این فردی
حفاظت است که برای watching you اصطالحی

میشود.  استفاده رسانهها آزادی از
آقای وکیل باید بگویم که دیروز با پایان در
به خودم معرفی از بعد گرفتم. تماس بهبودی
که کنید باور که فرمودند مربوطه وکیل ایشان،
است اینموردبهمناطالعاتینداده هیچکسدر
دارد. واشنگتنوجود خارجاز کارمندیهمدر که
این گونه مسئولیت که عزیزم همکار از واقعا باید
مرا وجود چه ساده که کنم داشته تشکر را کارها
بهفراموشیسپرد!هیجعذری میتوانانکارکردو
شما حق و تک اگر تک را هم نمی توانم بپذیرم.
حقوقی داشتیدمن همدارای همانحقو حقوق
اسالمی جمهوری نه کمتر. و بیشتر نه هستم؛
انسانها حقوق از دستگاه آن تازه و نیست. که
شما  از مایل ۱۰۰ هزار که هم من میکرد. صحبت
باشم. داشته باندی نمیتوانستم و داشتم فاصله

دیگر چرا نفی میکنید؟ مرا
وروزهای و هفتهها زهیخیالباطل،در ماهها

خلق گذشت. این بر آنچه خواند آینده خواهید
ژانویه ماه در فارل  بودم  شنیده  که بماند
چرا؟ کند. اخراج مرا و بگیرد وکیل میخواهد

پرسید. از فارل خواهم نمیدانم.
اینجا آینده،در بهتراستدر حرفزیاداستو

بخوانید. را آنها دیگر، جایی یا
آخر این که بسیاری از شما خبرنگار کالم
مطالب، امیدوارم متعهد. و هستید سیاسی
این با رابطه  در و... شما را عکسها، طنزها

دستگاه ببینم.
خداحافظشما.

است! ویران پایبست از خانه «وینتیوی»: درباره

دفتر در چهارشنبه روز که ديدار اين در
انجام ساعت دو به مدت و موسوی ميرحسين
سفر از جمله گذشته روزهای حوادث  شد،
مقابل در که تجمعهايی و قم به کروبی مهدی
برگزار صانعی آيتاهللا و منتظری بيت آيتاهللا
موسوی کروبیو و گرفته بررسیقرار مورد شده،
قانونی گروههای «سازماندهی شده ورود غیر
به حاکميت» از بخشی حمايت تحت کمنظير،
اين دفتر اموال تخريب و صانعی آيت اهللا بيت
و نيز بيت آيتاهللا منتظریرا تقليدشيعه مرجع

محکومکردهاند.
از حمايت انتقاد ضمن دو همچنين اين
«اهانتهای گفتهاند: جريانها اين از حاکميت
به قدرت به وابسته روزنامههای از برخی متعدد
و تخريب جهت تالش در و شيعه بزرگ مراجع
حوادث اين زمينهساز مرجعيت جايگاه تضعيف

است.» بوده
موسوی وکروبیپلمپدفترآيتاهللا منتظری
برخی و پياده نظام بين از هماهنگی «نشان را
مرجعيت» ساحت به جسارت در مقامات از

دانستهاند.
احمدینژاد دولت سرشناس مخالف دو این
را مجلس مقابل در اخير تجمعهای همچنين
حتی گفتهاند و ناميده قشونکشی» و «هجمه
شوندگان و انتخاب «شرايط که مجلس در اين
عدهای نشده» رعايت آن در کنندگان انتخاب

برنمیتابند. تصميمهایآنرا
موسوی ميان چهارشنبه روز ديدار در
جمله از موارد  برخی به طرف دو کروبی،  و
کشور اجرايی مقامات نسنجيده «اظهارات
و کرده اشاره ملی» منافع بر آن هزينه های و
برخی يا مصاديق، از از جزييات ذکر دقيق بدون

کردهاند. انتقاد اظهارنظرهایمقاماتدولتی
موسویو کروبی همچنينضمن ابراز نگرانی
نادرست را  آن اخير بازداشتهای به  نسبت
جنبش مستمر اهداف بر پيوستگی و دانسته

کردهاند. تاکيد سبز»، «جنبش و اعتراضی

کمیته به طرح تشکیل اعتراض در
گرفت صورت رفع اختالف

نشست ایران نماینده
سازمان مجالس

کرد ترک را کنفرانس
نشست در اسالمی شورای نماینده مجلس
در اسالمی کنفرانس سازمان مجالس اتحادیه
اختالفات رفع کمیته تشکیل طرح به اعتراض
ازشرکت کشورهای اسالمی ایننشسترا ترکو

کرد. خودداری نشست نیز این ادامه در
امنیت کمیسیون سخنگوی جاللی، کاظم
ملیمجلسشورایاسالمی،کهبه عنوان نماینده
اجرایی نشست کمیته سومین بیست و در ایران
در اسالمی کنفرانس سازمان مجالس اتحادیه
اقدام خود توضیح این داشت در دوبی شرکت
در پرده» پشت و حاشیهای «مسایل وجود به
اشاره به ریاست امارات متحده عربی نشست این

است. کرده
جاللیدرگفتوگوبا خبرنگاراناین«مسایل
داشته ولی اظهار نکرده، را تشریح پرده» پشت
کشورهای اختالف کمیته رفع تشکیل که است
آغاز معنای «به اختالفی مسایل طرح و اسالمی
هم از منجر به و اتحادیه است درگیری ها در

میشود.» آن پاشیدگی
جمله از اسالمی شورای مجلس نماینده این
رفع کمیته با طرح برای مخالفت خود دالیل
باالی «حجم را اسالمی کشورهای اختالف
و کرده عنوان کشورها این میان اختالفات»
مثال کشورها را این از بسیاری اختالفات مرزی

است. زده
سر که به است سالها عربی امارات متحده
موقعیت که خلیج فارس ایرانی در جزیره سه
چشمداشت و ادعا دارند ویژهای استراتژیک

دارد.
امور وزیر آلنهیان، زاید بن عبداهللا جمله از
در اواخر فروردینماه امارات متحده عربی، خارجه
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۳۱ صفحه از ۲۹بقیه صفحه از بقیه

۲۹ صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه

۳۸ صفحه از بقیه

۲۸ صفحه از بقیه

۵ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای

ـ کشتیباناستوسرهنگنیرویدریاییـ    ۱
ایرانیمامونعباسیکهسرانجام و دانشمند وزیر

قتل رسید. به او به دستور نیز
گردونه  و گاری ـ خاطر آسوده و امان در ۲ـ 

چین. سخن ـ
جزیره  این از مافیا عربیـ  لقبی ـ پادزهر ۳ـ 

کهدرسالهای  اروپا تیمهایصاحبنام از ۱ـ 
جام  قهرمان بار دو میالدی ۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰

شد. اروپا باشگاههای
معامله بهمثل!  بدنـ در دملو جوشریز ۲ـ 

بانوان. نامهای از ـ
در نانوانی  بندری استدر خلیج فارس اگر ۳ـ 

کش. شتر ـ مسافت در واحدی ـ نباشد!
ـ پروردگار  پستیو فرومایگیـ سخنیاوه ۴ـ 

بانوان. آرایش وسایل از ـ
انگشت  ـ شاعرمیگویدتوانگرکندمردرا! ۵ـ 

شهادت.
ـ دستگاهی  وسیله برشچرمنزدکفاشان ۶ـ 

آلمان. پیشین پایتخت ـ ایرانی موسیقی در
دیگران  از ورزشیـ ابزار از گستردنیـ پا زیر ۷ـ 

کردن. قول نقل
از  ـ اروپایی لقبی  ـ  و خراب  بی فایده ـ  ۸

زردآلو. انواع
وضوح  به خوبی و را مطلبی تبسم ملیحـ  ۹ـ 

حمام. آتشدان ـ کردن بیان
خانه  هنگام!ـ  شب هوای ـ میوه خوب ۱۰ـ 

طاغوتی.
که  سوریه بلندیهای ـ ارتش در افسری ۱۱ـ 

است. اسراییل اشغال در
ضمیرجمع  انواع ریاستـملکرازیـ  از ۱۲ـ 

جالیز. سر مترسک ـ
ارتباط  وسایل از ـ کردنی ها! اختیار از ۱۳ ـ

ـ مخفف استاد. شهری
نیست.  مذهب مبنای بر که حکومتی ۱۴ ـ
تابلوی  خالق  ۲۰ و   ۱۹ قرن فرانسوی  نقاش 

رنجوری. ناتوان و ـ در شب» «ضیافت
قرن  اسالمی حکمت و فلسفه بزرگان از ـ ۱۵

«اسرار الحکم». فارسی صاحب کتاب و ۱۳

برخاست. ایتالیا
تزویر و  ـ بوزینه ـ خشن ورزش ۴ ـ مربع

نیرنگ.
قاضی  ـ نو و جدید ـ موسیقی الفبای ۵ ـ

کوچکتر. ـ  مسابقه
است  درختی ـ میدانی ورزش های از ـ  ۶

پرچم. ـ دارویی مصرف مورد میوه ای با خاردار
چاه  مغضوبو معلقدر دو فرشته از یکی ۷ـ 
برگشته. آسیاب از گندم ـ اروپایی اقوام از ـ بابل

شده  و رها ـ به جا مانده و دیهیم تاج ۸ ـ
کنیهدار. ـ

مخلوط آب و  ـ انفجاری سالحهای از ـ ۹
چین. خبر ـ خاکستر و آهک

پسندیده  و خوب ـ موش خانگی دشمن ۱۰ـ 
کار نیامدنی. و به ضایع ـ

ماه  ـ خرمن و ایمان ـ یقین و بنیاد پایه ۱۱ـ 
زیبا دارد. و گلهای است از درختان ـ

سنگ  انواع از ـ خارج ـ انداختن سنگ ۱۲ـ 
سخت.

دشنام  ـ خارج! ماه ـ قافله و کاروان ۱۳ ـ
نفرین. و

پایتختهای عربیـ   از ـ جبون ۱۴ـ  بزدل و
باریتعالی. صفات از

وفوتبالیستپرورـ   آمریکا قاره ـ کشوریدر  ۱۵
اخیر. قرن در ایرانی موسیقی استادان از
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است. حرکتهای من
بود. خانم مرضیه به  حواسم شب تمام
(که چایی مردان که در محفل این برای البته نه
است مطلقه او که شنیدم کسی از نمیخوردند)
ایران فراری شده است از دست شوهرش در و
آن کفش بودنو معجونمحجبه بلکه مخلوطو
جلب کرده بود. مرا توجه الک ناخن حسابی و
دور زیر راه از و چرخیدم اطراف به تمام شب
تماشا بود او را پرت زنم وقتی که حواس چشمی
زن خودم جمله از مهمانی زنهای کردم. بیشتر
و و آستین کوتاه کوتاه و وارنگ لباسهای رنگ
کسی توجه هیچ کدام اما پوشیده بودند باز یقه
از وقتی که بعد چند دقیقه جلب نمیکردند. را
عضو مردان تمام تقریبا دیدم برگشتم دستشویی
جمع  خانم این دور به چاییخواران اتاق جماعت

فکر هستند. او با زدن الس مشغول و شده اند
را بند مردان اتاق مشروبخواران از یکی میکنم
مرضیه است. که طرف مطلقه بود داده آب به
همه حرف با بود حریف را همه تنه یک خانم هم

می خندید. و میزد
خانم مرضیه حلقه مردان دور شام از بعد
بدست چایی بود. بیشتر مردان شده کلفتتر
میزدند. الس او همسران خود با چشم از بدور
را مرتب روسریخود و مرضیه خانممرتبچارقد
مویش بیرون تار نمیگذاشت حتی یک میکرد و
بیفتد.نمیدانمرفقاجذبچهچیزیشدهبودند.
کفشهای و یا مهمانان بقیه با بودن او متفاوت

زده اش؟ الک ناخن های و سکسی
مطمئنمهمهآنهابعدازترکمهمانیورفتن
پر کابوسهایی و خواب شب تمام رختخواب به
سالها که دید. حداقل آنهایی خواهند کفش از
را تو یکبار فقط روبوسی برای و هستند اینجا

ماچمیکنند...

آن زمانافرادبسیاریطرح قصدبهقتلرسید.در
بر ایران وی با سازش به را او نقشه قتل اجرای و
تحقق تهدیدهای و ابوموسی مالکیت جزیره سر
گروههایافراطیناسیونالیستعربنسبتدادند.
حاکم شارجه موقت بطور صقر شیخ روز بعد یک
محمد بن سلطان شیخ کوتاه مدتی از پس و شد
او جانشینی خالد به شیخ برادر جوانتر القاسمی

منصوبشد.

نتیجهگیری
سال طول در چه کلی از آن ارزیابی یک در
پس از  دریافت که میتوان ۱۹۷۱ بر ایران گذشت
ماجرایبحرین،بدونتردیدبازپسگیریجزایرسه
موفقیتی آنها نیرو در گانهخلیجفارسو استقرار
میان این در به شمار می رفت. ایران برای تاریخی
وقت دولت برخالف دیدگاه میشد که نکتهای
آنتاکیدکرد، حلقطعیومکتوبمساله ایرانبر
آنزمان نیاز راس الخیمه استکهدر جزایر تنببا
بر کلی مرور یک احساس نشد. آن برای چندانی

وقتایران دولت اوال که ایناسناد نشان میدهد
گانه سه جزایر بازپسگیری برای کوششی هیچ از
ایراندر حالو هیچدولتیدر ثانیا و کوتاهی نکرد
بخواهد یا بتواند که بود شرایطینخواهد در آینده
بیگانگان جزایر با این حاکمیت مالکیت و سر بر
موضوع به راحتی این کند. معامله و گو و گفت

است. دریافت قابل نیز پیشین ادوار در
ابتدای از که می دهد نشان تاریخی اسناد
تاسیس  ۱۹۷۱ و سال تا اخیر سده های در تاریخ
فارس خلیج منطقه عرب شیوخ امارات، دولت
در مناطق مورد راسالخیمه) (شامل شارجه و
سه این از یکی متناوب بطور آنان مالکیت ادعای
یا نبودند: موارد خارج این و از داشته را وضعیت
تحتالحمایهومالیاتدهندهحکومتهایمحلی
حکومت تحت الحمایه یا بودهاند، ایران مرکزی یا
به که بودهاند دریایی دزدانی یا و بودند بریتانیا
شکلیاغیوشورشیدرمنطقهعملمی کردهاند.
آن حتی در همه مطلعاست، جایی که نگارنده تا
دورانیکه جزایرسه گانهبه دلیلضعف دولتهای
و دولت ها بودند، همه اشغال بریتانیا در ایران
ماندن ایرانی و بودن ایرانی بر ایرانی دولتمردان
یک حتی تاریخی و در اسناد داشتند تاکید جزایر

نشده است. دیده آن نیز خالف مورد

خلیـج فارس جدال در

حاکی میخورد). شواهد چشم به کرده پخش
مناسبی ریگی فرصت اسارت که با است آن از
آن گذاشتن کنار و نظامی برخوردهای ختم برای
بود. اکنون آمده «جنداهللا» پیش گروه سوی از
است. رفته دست از بکلی فرصت این او اعدام با
و نظامی که عملیات کرده اعالم گروه «جنداهللا»
و ـ کرد خواهد شروع مجددا را خود «انتقامی»
حاکمیت پایکسانیدر باید آنرا چنینشود اگر
و ختم شانس صلح ریگی با اعدام نوشت که

کردهاند. اعدام نیز را خشونت
محصول او گروه و ریگی که است شده گفته
اسالمی جمهوری نظام بر حاکم سیاستهای
است. نهفته واقعیتی گفته این در بودهاند.
حقوق و ندهد خرج به خشونت حکومتی  اگر
بهرسمیتبشناسد،شهروندان شهروندانخودرا

به سر و شوند یاغی است ممکن انگیزهای چه به
جنبشهای نکته که این آیا بیابان بزنند؟ و کوه
در تنها و امروز تنها دنیای مسلحانه در و چریکی
میگیرند شکل استبدادی و تمام خواه نظامهای
مولد ایننیست که خودایننظامها دلیلکافیبر
جمهوری ایران هستند؟ در جنبش ها این اصلی
و خشونت زبان حکومت عمدتا با که اسالمی،
هر از بیش میگوید این واقعیت سخن اعدام
حکومت است. صادق و ملموس دنیا دیگر جای
بوده اسالمی خالق گروه «جنداهللا» جمهوری
عامدا ریگی اعدام نیز با حکومت همین است.
را گروه «جنداهللا» بین برده و را از صلح فرصت
را زمینه یا می دهد و خشونت سوق به مجددا
و عملیات مسلحانه به برایراندن گروههایدیگر

است. کرده فراهم خشونتآمیز
ایرانمحصول خشونتوگسترشجنایاتدر
رژیمجمهوریاسالمی سیاستهایسرکوبگرانه
و جنایات آن حل راه نه اعدام مجازات و ـ است

است. سیاست ها این از جزیی بلکه

... عبدالمالک مشابهاعدام نهادهای و عزاداری هیاتهای و تکیهها
نیروهایاینگونه نهاد ها و اعضا و کرده بودند کار
داده و سازمان احمدینژاد خواسته جهت را در
چنین که میدانیم و ما بودند کرده آهنگ هم
و شخصیها لباس پایگاه همیشه مجموعههایی

هستند. و بوده بسیج سرکوب بخش
گفتنیاستکهبهدلیلهمینسطحینگریها
است تظاهر هنر نیز برخورداری از و بیاطالعی و
اجتماعیرا نیزچونخود اقشار اینافراد همه که
در ازجملهتمامخواسته هایجوانانرا میبینند؛
دلبستگی و تمام میدانند آزادی روابط و تفریح

نمایشی و را آن دیرپای هویت و ایران به تاریخ
به اعتراضات تمام و میکنند  تصور سرگرمی
و فساد و یا خشونت را در ریاکاری حکومت دینی
خوب دین تسلط نه در اشکال میدانند حاکمان

حکومت. بر بد یا
احمدینژاد چارهجویی های تمام روی این از
هنگامی در عموما و است نمایشی و سطحی
قول به پاسخ از گریز برای میماند تنگنا در که
از او تصور چون و میکند هوا فیل معروف
است بودن متظاهر و بودن سطحی تصور انسان
مبنا این بر و هم چنین است راهحلهایش لذا
میاندیشدکهبخشوسیعیازطرفداران«جنبش
از شدت یا  و کند جذب  یا را می تواند  سبز» 

بکاهد. دولتش و خود با آنان مخالفت

آقای... سیاستهای

میدهد. مشروعیت است) اسالمی کشورهای
نیروها و به متعلق پروژههای دیگر، کالمی به
حرکت منطق قبول  با اسالمی سازمانهای
و کوچکترین به نمیتوانند تنها نه سرمایه
اساسیترینخواستههایزحمتکشانجامهعمل
مدیریت مختلف، شکلهای به بلکه بپوشانند
و سهل کشورها آن در را سرمایه جهانی نظام

آسانمیسازند.
میتواند  که چالشی و نیرو آن تردید بدون ۲ـ 
نظری به حیطه از را سیاسی ـ اجتماعی این بعد
میدانکارزار«جامعهمدنی»(زحمتکشان)انتقال
نیروهای نیرویمادیتبدیلسازدهمانا به و داده
که هستند مارکسیستها آنها راس در و چپ
خواهند اتحادخود قادر همبستگی، همدلیو با
ستون سرمایهداری، علیه مبارزه حین در که بود
در نیز را اسالمی بنیادگرایی مقاومت در مقابل
تودههای و ساخته مستقر اسالمی کشورهای
تضادهای توهمات و زندانهای از را  میلیونی

سازند. رها کاذب

پیـرامون... نکاتی

زحمات که افراد این است) بوده اشتباهی (اگر
میکشندبگذارند. زیادیبرایجامعهفرهنگیما
که چند سالیاستدرخارجاز ماسنتقدردانیرا
یارانکانون از و ارجمی نهیم انجاممیگیرد کشور

قدردانی میکنیم. فعالین فرهنگیمنطقه و

رفیعی فرامرز
فرهنگ دوستداران «کانون مدیره هیات عضو
واشنگتن در ایران»

... از «کانون» در

مورد تصمیم این در بحث های طوالنی بدنبال
که کشورهایی اساس سنت همه بر شد گرفته
پرچم کردستانکه بصورتفدرال ادارهمیشوند،
ملی پرچم پایینتر از پله یک ایالتی است پرچمی
داده شود وهمین کار نیزصورتگرفت. ایرانقرار
بههنگاماستقرارپرچمایالتیکردستاندریکپله
تندرو اعضای از یکی ایران، ملی پرچم از پایینتر
همشهریان به خطاب کردستان دموکرات حزب
خودآنان را«بیغیرت»خواندوگفتباور نمیکند
توهینی چنین کردها یک جمعی از حضور در که
بگو این با این همه، آنها شده باشد. پرچم به
و شد مهار جلسه رییس توسط باالخره هم مگو

یافت. کنفرانس ادامه کار
«اتحاد روزه پایانی کنفرانس دو ساعات در
برای نفره پانزده  گروه  ایران» یک آزادی  برای
برایایران فدرالو عضویتدر شوراییبنام«شورا
برایآزادیایران» اتحاد آزاد»که«منتخبکنگره
از: عبارت بودند که شدند شد، انتخاب خوانده

حبیب آذرسینا، مریآپیک، کریم عبدیان، دکتر
اسفندیاری، مرتضی دکتر آزادیخواه، جلیل
دکتر آهنگری، بهرامبطحایی،شریف بهروز، کاوه
داریوش شهیدی، خطیب علیرضا حسینبر،
مانا شفا، حسین سمیعی، نسترن خیرخواه،

دکتر منوچهر گنجی. کشفی، و
شرکت کلیه تایید با اکنون که کنفرانس،
شش آنگاه میشد، خوانده «کنگره» کنندگان
عمومی روابط در «کمیته عضویت برای را تن
که کرد انتخاب ایران» آزادی برای اتحاد کنگره
علیرضا خطیب تهرانی، شیرین از: عبارت بودند
شریفی، رخسان لیلی صفایی، شهیدی، دریا

و بهرام بطحایی. گنجی،
کنگرههمچنیندر پایانکار خوددوقطعنامه
بطور جداگانه نیزصادر کردکهمتن هر یک از آنها

است. آمده صفحات همین در

برای... اتحاد دو روزه برگزاری کنفرانس کامل گزارش

ساکن شیعیان خود، به وابسته انجمنهای و
اینبخشآمده است: در بگیرد. نفوذ زیر آلمان را
تحت متعددی سازمانهای و مراکز آلمان، «در
میکنند. عمل اسالمی جمهوری رهبری فرمان
تفسیری با وظیفه صدور انقالب را اینسازمانها
جهان سطح در دارد، از اسالم حکومت ایران که

عهده دارند.» به
اسالمی «مرکز از آلمان داخلی امنیت اداره
این به وابسته که علی امام مسجد و هامبورگ»
به وابسته مرکز بزرگترین عنوان به است مرکز
و نوشتهاست: «اینمرکز، برده حکومتایران نام
درکنارسفارتجمهوریاسالمی،بزرگترینمرکز
مهمترینمراکز از یکی آلمانو ایراندر نمایندگی
مرکز ریيس است. اروپا سراسر در آن تبلیغاتی
جمهوری خارجه امور وزارت سوی از هامبورگ،

آیتاهللا نماینده می شود و نقش تعیین اسالمی
دارد.» مرکزی به عهده را در اروپای خامنهای

گزارشاداره فدرالامنیتداخلی، فعالیتهای
میکند: تشریح هامبورگ را چنین اسالمی مرکز
تنها فعالیتهای مرکز این از بیرون، نگاه «در
سیاست وارد در حوزه نفوذ خود و دارد مذهبی
ایران میکوشد رهبری واقعیت، در نمیشود. اما
شیعیان هامبورگ» اسالمی «مرکز از استفاده با
گوناگون ملیتهای دارای  که  را، اروپا ساکن
بنیادین ارزشهای و کند جذب هستند،
حکومتی مذهبی دکترین سیاسی و اجتماعی،
کنار در مرکز، این دهد. گسترش اروپا در را خود
انجمن هایمتعلق از فعالیت هایگوناگونخود،

آلمانپشتیبانیمالیمیکند.» شیعیاندر به
فعالیتهای گزارش، این از دیگر بخشی در
وزارتاطالعاتجمهوریاسالمیدرآلمانبررسی
اطالعات وزارت مرکزی «وظیفه است: شده
جاسوسیعلیهگروههایمخالفدرداخلوخارج
بر اما عالوه آنها است. با مبارزه فعال از ایران و
در به جاسوسی ایران سرویس جاسوسی این،

میپردازد.» نیز علوم و اقتصاد سیاست، حوزه


