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خالی از شوخی

رژیم از رضایت مردم میـزان
میگویند آیتاهللا ایران از رفقا اینجوری که
از هر که دارد و نهاد مخفی گروه چند خامنهای
آمارهایی تجسس تحقیق و همهپرسی و با گاهی
به حکومت درباره آنها نظر و مردم فکر طرز از
ارایه آفیس) هوم (لیدرشیپ رهبری بیت دفتر

میکنند.
نظرپرسیها از این در یکی قبل هفته گویا
از نظام  حدود۶۷ درصد مردم شده که مشخص
به و یا رژیم ناراضی هستند و «جنبش سبز» و
فعالباقی هنوز زنده و قولحکومتیان فتنه سبز

است. مانده
دربررسی میزاندرصدباالیناراضیبایدچند

زیر خاکستر آتش بگیریم تا تصویر نظر را در نکته
صحت و گردد مردم واضح تر خشم و نارضایتی

گردد: مشخص تر آمار این
از کسانی بسیاری این آمارگیریها ۱ ـ در
از که این ترس از گرفتهاند قرار سئوال مورد که
نظرپرسکتکنخورندوشبانه شخصآمارگیرویا
زدهاند دست تقیه شرعی عمل به نشوند مفقود
رضایت اظهار رژیم نگفتهاند و از را راستش و

کاملکرده اند.
رژیم رضایت  از تعداد ۳۳ درصدی که ـ باید ۲
اما آبمیوه می کنند کیف فعلی اوضاع و از دارند

تعدیلگردد. ساندیسمجانیمیگیرند
و آرا  آمارها همه طبیعتا ایران ـ چون در ۳
در رژیم) باید نفع ( معموالبه دستکاریمیشود
هستند  راضی رژیم این از ۳۳ درصد که واقعا این

فراوان کرد. و تردید شک
در  که عقیدتی و سیاسی زندانی ـ هزاران ۴
شرکت قطعا آمارگیری این در هستند زندان ها

نکردهاند.
پنج  تا سه خارج از کشور که بین ـ ایرانیان ۵
اسالمی ایران رژیم از سوی و هستند نفر میلیون
آمارگیری در این حساب نمیشوند آدم داخل

نشدهاند. منظور
ایران  ساکن ایرانی میلیون دو ـ حدود ۶
در که  خارجی پاسپورت یک کشور دارای اما 
به قادر احتمالی انقالب و رژیم  تغییر صورت
نباید همهپرسی این در بود خواهند ایران از فرار

منظور شوند.
سال  شش عرض در که نفری میلیون ـ دو ۷
گرین کارت آمریکا قرعهکشی هر ساله فرم اخیر
همه پرسی این در مسلما کردهاند پر ایران در را
منظور باید مثبت چه و منفی چه جوابشان

نگردند.
که  و مذهبی هزاران پناهنده سیاسی ۸ ـ
به خود مهاجرت پرونده تکمیل پروسه منتظر
پاکستان و ترکیه در و هستند دیگر کشورهای
این در میکنند چادرها زندگی در افغانستان و

همهپرسیشرکتنکردهاند.
ترس (به علت را خود خانه که در ۹ـ  کسانی

شخصی ریشو و لباس نفر چند از ظاهر شدن
زشتپشتدر)بازنکردهاندبایدبهتعدادناراضی ها

اضافه گردد.
دوبی  در کار و کسب به که ـ ایرانیانی ۱۰
شرکت هزار ده حدود صاحبان و دارند اشتغال
دوملیتیایرانیـاماراتیوهمچنینتمامدختران
و تعداد ناراضی ها در فراریایرانی مقیمدوبیباید

گیرند. قرار راضیها نیمه حداقل یا
از ترس کسانی که احتساب خالصه با بطور
منافع بخاطر یا آنآمارگیریشرکتنکردهاندو در
شخصیبهشخصآمارگیردروغگفتهاندومنظور
پاسپورت ایرانیان و خارج مقیم ایرانیان کردن
منهای و  کشور دو بین  پناهندگان  و  بدست
درصورتقطع آبمیوه آبمیوه ساندیسخورانکه
رفتمیتوانتخمینزد بهسویدیگریخواهند
رژیمفقطدرمیانتعدادیامام کهرضایتمردماز
لباس شخصی و چند و بسیجی جمعه و مداح و
عبارت به وجود دارد. رسیده به دوران تازه آقازاده
در شاید و اینآمارگیریدقیقتر علمیاگر و ساده
یککشورخارجیانجاممیشدیکنتیجهبیشتر
علی فقط راضیها تعداد شمارش برای و نداشت

حوضش! میماند و

یک خبر بد یک خبر خوب،
چاه فوران باالخره که است این خبر خوب
حفرشدهدرکفاقیانوسدرحوالیخلیجمکزیک
بریتیش متخصصین شرکت مهندسین و توسط
چند در نیست قرار و شد مهار (بی پی) پترولیوم
سایر و میگوها و والکپشت ها ماهیها آینده ماه
قربانیاکتشافاتبشر جانوراندریاییاینمنطقه

گردند. خام نفت به معتادان نشئگی رفع و
همهمردمکرهزمیننفسیبهراحتیکشیدند
در (سوراخ بزرگ معضل بزرگی چنین این که از و
شادی به است و فصل شده حل اقیانوس) کف

پایکوبی پرداختند. و
رییس احمدی نژاد هنوز که است این بد خبر
سیاسی مفسران گفته به و است ایران جمهور

بزرگتر پتروشیمی خطری مهندسین  حتی و
مردم برای اقیانوس کف در خام نفت فوران از

جهانمیباشد!

رکورد جدید جزایی
مرکزی شورای عضو هدایت بهاره باالخره
زندان نیم و  سال نه به تحکیم وحدت دفتر

محکومگردید.
اینبزرگترینوطوالنیترینمدت زندانیبرای
تایید به و می باشد ایران در سیاسی فعال یک
روز ایران تورم اقتصادی اصال به نرخ مفسران

مربوطنمی باشد.
گفته به ایرانگزارشمیکندکه از ما خبرنگار
که مخالف حکم وکیل بهاره هدایتقاضیدادگاه
را دوست اما یواشکی سنگسار زنان اعدام است
داردبهخبرنگارانگفت:مدتحبسخانمهدایت
به توهین رژیم، سرنگونی برای تالش بر اساس
جمهور رییس شخص توهین به و رهبری مقام
برای گرفتن را اضافه سال چهار و محاسبه شده
مشابه فعالیت که دولت مخالفان از چشم زهر

کردهایم! منظور فرمول در دارند

تحریمها تشریح
روزنامه تفسیرهای سبک به

تهران «کیهان»
با خامنهای آیتاهللا و احمدینژاد محمود
کشورهای تحریم های از خود مکرر نطقهای
که گفتهاند و استقبال کردهاند ایران علیه جهان
با سایه همکاری حیات خود در هستند به قادر
نکردهاند تحریم شرکت که در دوست کشورهای
طرفداران که نمیداند کس هیچ دهند. ادامه
این با کنند که احمدینژاد چگونهمیتوانندتصور
خودشان ورشکسته کچل که و کشور کور چند
چطور میشود هستند منفور و فاسد منزوی و و
زوال  فنا و به را اقتصاد۷۰ میلیون جمعیتکشور

نیفتاد. مخمصه در و نکرد نزدیک کامل

رفت. پدر دختری خواستگاری شخصی به
دختر گفتبایدهزارسکهطالمهریهدخترمکنی.
برای شما نه مرسی! همسایه داد: جواب شخص
و تازه طال میخواهد سکه صد فقط دخترش

هست! هم حامله دختره

دادن؟! رای از بعد آزادی
حدود۲۵۰ نفر  معتبر خبرگزاریهای گفته به
تایید به پاسدارانحامیمیرحسینموسویکه از
رای او به اخیر ایران در انتخابات اطالعات وزارت
سوی از اجباری بازنشستگی نوعی به داده اند

شده اند. مفتخر دولتاحمدینژاد
طی ایران در ما مخصوص خبرنگار گزارش به
جلسهایبا شرکتسید مجتبی خامنهای (آقازاده)
لباس) سردار بد (چاق سیدحسن فیروز آبادی
حسین حجتاهللا (بچه مثبت) و نقدی محمد
طائب(جاسوس وزارتاطالعاتدرسپاه)تصمیم
که  طراز اول از پاسداران ۲۵۰ نفر که شد گرفته
مطلق تعریف شده دموکراسی آزادی و توسط 
و توسطعلیالریجانی رییس مجلسگول خورده
برکنار از کار بودند بهمیرحسین موسویرایداده

و بازنشستگیدریافت کنند. شده
ابتدا سعیشد گزارش میکند که خبرنگار ما
مغزی (شستشوی بصیرت طرح برنامه طریق از
توسطمربیانعقیدتیسیاسیرژیم)اینپاسداران
بهراه صحیحبرگردند اما همه آنهامخالفت کردند

است. صحیح آنها راه که گفتند و
پاسداران تاسیس«سپاه ضمناینکهشایعه
شاخهاقلیت»ازسویبسیاریازمفسرانسیاسی
شایعه این است شده ایران رد در موثق منابع و
کامال سیاسیبوده گذاشتناین افراد کنار که نیز
دولت بدنی آنها (که و آمادگی و سال سن به و
فیروز این حسن خود است. کرده) نادرست ادعا
نفس به قدم ده از بعد که کیلویی چهارصد آبادی
خوبی دلیل نشده برکنار هنوز و میافتد نفس
اجباری بازنشستگی این کنیم قبول که است

بوده است.
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 بقیه در صفحه ۳۳   
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مرداد) ۱۸) آگوست ۹ دوشنبه

مرداد) ۱۱) آگوست ۲ دوشنبه

شب اتوبوس فیلم نمایش
پوراحمد کیومرث کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

آزاد بحث
ایران کنونی مسائل مورد در موضوع:

برگزار میشود «نیبرز» رستوران در جلسه این مدرسه علت تعطیل به

پلکی الکی عمیق افکار
(۱)

مساوی را و زن مرد خدا کنیم که فرض اگر
را داشته کراوات نزدن حق مرد باید آفریده چرا
نداشته را حجاب نپوشیدن حق زن و باشد

باشد؟
(۲)

و معشوقه که یک مرد چند زن و وقتی چرا
اومیگوییمآدمباحالی است داردبه دوست دختر
ولیوقتیزنشباکسدیگریرابطهبرقرارمیکند

است؟ داده حال همه به میگوییم
(۳)

مجازات اگر که بودهام اندیشه این در همیشه
سنگسار بطورمساوی بینزنو مردبرگزار میشد
به سوی زنان سوی از شده پرتاب سرعت سنگ
مردانچندبرابرسرعتسنگپرتابشدهازسوی

میبود؟ سوی زنان به مردان
(۴)

و بعضی از مردها به دالیل مذهبی باید چرا
باشند اما را داشته نتراشیدن ریش سنتی حق
را خود ران و ساق پا باشند همیشه مجبور زنان

کنند؟ تیغه دو دیگران لذت برای

خرافات تعریف
دریکیازآخریننطقهایمحموداحمدینژاد
مسابقات پیشگوی و معروف پای هشت به او
حمله  جنوبی ۲۰۱۰ آفریقای فوتبال جهانی جام
این به  که «آدم هایی گفت:  احمدی نژاد کرد. 
توی رو دنیا رهبری نمیتونن دارن عقیده چیزها

باشن!» دستاشونداشته
تمام نماد پال آقای این کرد: اضافه وی
خرافات و سمبل غرب روشهای تبلیغاتی عیار

است!
ضمن درج  Bild چاپ آلمان معتبر روزنامه
پرسیده خود خوانندگان از احمدی نژاد سخنان
برای جمکران چاه و می بیند نور هاله که کسی
در چهار سال را او وظهور ورود امام غایبساخته
تمام و اولریاستجمهوریخودپیشبینیکرده

چند اساس استخاره بر را سیاسی خود تصیمات
کرده استوار آیت اهللامزغلوبیسواد و عقبافتاده
«اختاپوس درباره چگونهمیتواندچنین حرفی را

پال» عنوان کند؟
مننامهایبرایاین نشریه نوشتهوفرستادهام
احمدینژاد از خواستهام که مضافا آنها از و
زمانیکهاینهشتپا بپرسندتعریفازخرافاتدر
همهنتیجههای مسابقات رادرست پیشگوییکرده
ولیهیچکدامازپیشگوییهایمقاممعظمرهبری
آب ومقام نیمه معظمریاستجمهوری درست از

میباشد؟ چه درنیامده
ایرانبرای امیدوارمچاپکنندویککسیدر

کند. احمدینژاد ترجمه

مرگ عمه ات! آره
و اقتصادی تحریم های که کشورهایی تعداد
را جمهوری اسالمی ایران سیاسی خود و مالی
حدود۸۰  تاکنون میشوند. زیادتر روز هر کردهاند
ایران علیه طرح تحریم دنیا در کشورهای درصد

شرکتکرده اند.
آتشین نطق مرتب هم احمدینژاد محمود
اینتحریمها از که تحویلطرفدارانخودمیدهد
ترسینداردوحتیآرزومیکنداینتحریمهاوجود

شدیدتر شوند. و داشته باشند
یادفیلمکمدی«پیویهومن» نمیدانمچرا
با صحنهای در که  می افتم آمریکایی  کمدین
روی از و میکند سواری دوچرخه ناشی گری
بلند جای خود از او میخورد. بر زمین دوچرخه
میشود وبهکسانیکهقصدخندیدنبهاورا دارند
«I meant to do that»یعنی رومیکندومیگوید:

دادم! انجام عمدا را کار این

دم سیاه شهبانو! برنج
دریکیازنشریاتایرانیتبلیغاتیکفروشگاه
را کانادا تورنتوی شهر در غذایی مواد ایرانی
بنام جدیدی سیاه دم یا باسماتی برنج که دیدم
عرضه میکند. خود مشتریان به «شهبانو» را
این نامگذاری علت پرسیدم خودم از جالب! چه

برنجچیست؟

آیا است؟ شاه طرفداران از آن کننده وارد آیا
رژیم وابسته به حاجیهای و تاجران برنج را این
ایرانبهبازارفرستاده اندتابدینوسیلهبدانندچند
سابق رژیم نفر طرفدار چند میخرند و را آن نفر
نام فاطمه به هم برنج یک است هستند؟ چطور
تا بفرستند بازار به برنج این با رقابت برای رجبی

فروشمیرود؟ بیشتر کدام ببینند
میزبانی که کشور از خارج مهمانیهای آیا در
تحریم دوستانی که میکند مورد را سرو این برنج
خواهد قرار ندارند دوست را سلطنتی خانواده
گرفت؟آیا خودخانواده سلطنتیبرای مصرفخود
فروشگاههایایرانیتهیه می کنند یا را از این برنج

کمافیالسابق برنج پریمیخرند؟
برنج درباره این تورنتو مقیم از رفقای یکی از
برخالفشایعاتیکهحزباللهیها پرسیدمگفت:
و دارد زیاد شکسته برنج این که کردهاند درست
هم محشری است، می رود، برنج پخت وا موقع

دارد! خوبی عطر و بو هم و میکشد قد خوب

مذهبی بحثهای
رفقایخشکهمذهبیمیپرسم آیا از وقتی که
نه؟همهجوابمیدهند: استیا نافداشته حوا
استغفراهللا و است نداشته ناف که معلومه

میگویند.
عکس های چرا پس میپرسم آنها از وقتی
و برلیان و الماس همه اینترنت در حوا لخت
نشان را شده آویزان او ناف به کوچکی مروارید
سه دو فقط می شوند و همه ساکت میدهند؟
اینترنت را از عکسها در آدرس این نفر از آنها

منمیپرسند.

زیست محیط ادبیات
میسوزد... دلم

میسوزد ماهیها بحال دلم
قیرهای و نفت به آغشته که ماهیهایی

«بیپی» شدهاند
میسوزد الکپشتها بحال دلم

کنند حرکت قبل از آهستهتر باید چون
میسوزد کوسهها بحال دلم

دیگر را خون رنگ که
چاههای «بیپی» نفت ورای سیاهیهای در

نمیتوانندببینند...
میسوزد خرچنگها بحال دلم
خلیج مکزیک آب در تاریکی که

بگیرند گاز را خودشان باید اشتباها
این وال دریایی از

میکند فوران نفت آب بجای
انگلیسیها کجاهستند؟

است؟ چقدر دریایی وال یک قیمت مگر
شدن به برنزه برای که سیاهانی دلم بحال

میروندمیسوزد ساحلهایلوئیزیانا
بدون و  خالی  نیواورلیان کافه های و  بارها 

مشتری
اصلی غذای «بلوز» غمانگیز موسیقی گرچه

آنهاست
برای ماهیگیرانخلیجمکزیک نمیسوزد دلم
ازسوپرمارکتها بدرک!میتوانندماهی خود را

بخرند
«بیپی» بانکی چک با میتوانند

شهرشان دریایی غذاهای بوفه بزرگترین به
بروند...

مطلق آزادی
احمدینژاد محمود که مطلقی آزادی نمای
در میتوان را دارد وجود ایران در میگوید
جستجو ایران اینترنت شده فیلتر صفحههای
و دریافت را نمی توان این یک نگاه با البته کرد.
یا و بشوید خیره مانیتور صفحه به ساعتها باید

استفاده نمایید. ازضمیر فیلتر

چگونه کشور از خارج
جایی است؟

همین نوشته ای به الهام از با
اینترنت در عنوان

دانشآموز اینجانبمحمدحسینمهدیزاده
مهدی شیمیایی شهید دبستان چهارم سال
آموزش سایه در رودبار قزوین شهر محمدزاده
مهدی آقای محمد جناب محترم بسیجی معلم
کشور از «خارج خود در باره انشاء حسینزاده
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ننبن امنا
ناللشتام
ناماناا ل

سخت. و سفت ـ جواب علی الخصوص ـ ۱
آبگوشتسبزی  خالق«منطق العشاق»ـ ۲ـ 

گندم. آفتهای کشتزار از ـ
تنها و  ـ میآید برق با ـ گذشته ۳ ـ سال

ـ شامهنواز. بیمانند
قصاب ـ  کار وسیله ـ عرب نفی ۴ ـ حرف

فرانسویـشهریدر  ستاره شناسمشهور ۱ـ 
ایران. شرق جنوب

دوره قاجار و  شاعران از ـ ۲ ـ ارفاق فرنگی
آبورزی. ـ «پریشان» خالق

ـ  امروزی  ـ الگو ـ سپیدهدم ـ جادوی  ۳
آبادی کوچک.

گفتار  ـ  طبیعی  بالهای از ـ دست ـ ۴
بیهوده.

راهروی  ـ بزرگی و نخوت  ـ فناپذیر ـ  ۵
سرپوشیده.

تلگراف ـ  مخترع فروش ـ دارو ۶ ـ شاعر
متداول. پول

رودی  محلنگهداری کاالـ ـصحرانشینـ  ۷
سیبری. در

خم ـ  و بیپیچ ـ خوزستان در ۸ ـ سدی
است. غنیمت ـ آهسته

هیزم. دیدارـ  رسولـ  ـ ۹
به  ـ حرام ـ پایتخت بنگالدشـ  خوردنی ۱۰

خطاست. بردن کرمان
حسن  صفات ـ آراستگی ـ غذا میل به ۱۱ ـ

صورت.
دادن. کمـ  ساحلـ  دشنام بسیار ـ ۱۲

کاالی  ـ مخصوص نگهبان ـ بوییدن ـ ۱۳
بیسرـ  جایز.

ـ درون  از وسایل بهداشتی ـ سگ تازی ۱۴ـ 
کردن. فوت چیزی

و  انحراف  ـ میفرستند  آن  دنبال ـ   ۱۵
کجروی.

عزیمت. و قصد
فرنگی. سقز ـ شب نسیم ـ نامی ـ ۵

نداردـ   خبر از گرسنه کاناداـ  پول ۶ـ  واحد
قدیمی. گرمکننده وسیله

قاجار  دربار در لقبی ـ ماهیگیری وسیله ۷ـ 
درد. عالج ـ

دارویی  ـ ویرانگر برف ـ فوتبالی عدد ۸ ـ
نفس بلند. خوشبو مانند مشکـ 

چونگردکان  نااهلرا ـ قاصد اسبهمراه ۹ـ 
مرکزی. استان مرکز ـ است گنبد بر

آب  ـ فسان سنگ ـ حیله گری و زرنگی ۱۰ـ 
گوارا. و صاف

ـ پشیمان. ـ عزم سفر دارد بیان کردن ـ ۱۱
تلخ  ـ شنا ـ رشتهای در پهن رشته ۱۲ ـ

است.
عظیم  امر کمانیـ ماه نفسکشـ عضو ۱۳ـ 

دورویی. ـ

ـ  حال  از بعد ـ فوتبال در ـ خطایی  ۱۴
فراغتیافته.

کشورهای اروپایی. از ـ اسباب سفر ـ ۱۵

و ایشان حضور را تقدیم است؟» جایی چگونه
پسند مورد امیدوارم و میکنم دانشآموزان همه

گیرد. قرار همه
نیروی آن که در است کشور جایی از خارج
دوست کاری که و مردم هر وجود ندارد گشت
بدونترساز زنان بکنند. در آنجا دارندمیتوانند
زنان میزنند. الک ناخن ناخنهایشان جهنم به
رنگ سیاه روسری و مانتو تابستان در آنجا در
تابستان در نمیپوشندچوننمیدانندرنگسیاه
ازمیزانگرمایبدنکممیکند.درمساجد چقدر
وارد کفش با کشور همه خارج از کلیساهای و
دارند ترس و ندارد وجود امنیت چون میشوند
محل عبادت بیرون از را کسی کفش هایشان که

بدزدد. نیایش و
و مساجد در که است جایی کشور از خارج
همه بجایش و گریه نمیکند کسی آنها معابد
با بتوانند تا میرقصند و میخوانند آواز و ترانه

شیطان بیعت کنند.
مملکت مانند مطلق آزادی کشور از خارج در
برای را آزادی مجسمه فقط و ندارد وجود ما
کردهاند و بنا ساخته مردمان خودشان دلخوشی

باشد. خوش دلشان تا
زنان که سنگسار است کشور جایی از خارج
از کودکان بسیاری همین برای و قبول ندارند را
مستمری دولت  از و هستند مادر و بیپدر 

میگیرند.
در مردان که است  جایی کشور  از خارج
میشورند ظرف و میکنند آشپزی آشپزخانه

وقتیکه زنشانداردتلویزیونتماشامیکند. آنها
آنقدر سوسول هستندکهدستروی زنشان بلند
ظرفها برود تا نمی زنند کتک را او و نمیکنند

بشورد. را
اصولاعتقادات جایی است که کشور خارجاز
مرگ همه به و ندارند شهید اصال و صفر است
که است جایی کشور خارج از میمیرند. طبیعی
قاضیهایدادگاه ها حقندارند درتنبیهومجازات
روی را از خالص کنند و تیر دخالت محکومین

میدهند که بزند. دیگری تنبلی به کس
و هستند مخلوط مرد و زن کشور از خارج
و مردان مخصوص و در عقب جلو در اتوبوسها
اتوبوسها این همیشه همین برای و ندارند زنان

میرسند. مقصد به دیر
بیاعتقاد و بسیار مردم کشور از در خارج
و نپوشیده موی باز اگر مذهب هستند و سست
و نمیشوند تحریک ببینند عام مالء در را زنی

نمیافتند. زن آن دنبال
روسری و چادر بدون زن ها کشور از خارج در
و می کنند آبتنی دریاها آب در مانتو و مقنعه و
بیحجاب زنان اختاپوسها و کوسهها که این از
ندارند اطالعی قورت میدهند درجا را بیعفت و

میکند. سانسور اخبار را دولتشان چون
نتیجهگیری میتوان اینجانب انشاء پایان در
و خطرناک بسیار کشور جای از خارج که کرد
بیدینوسوسولونجسو بدیاستچونهمه
محاربوفتنهگروبی حجابوبی عفتوبیقانون

میباشند. شهید پروریمتنفر از و هستند
مهدیزاده حسین محمد من انشاء بود این
سایر و محترم معلم قبول مورد امیدوارم و
برای باشد سرمشقی و گیرد قرار دانشآموزان
مدرسه. این سوم سال نوآموزان و دانشآموزان

و زندگی انواع لذایذ همه سرزمینتان از مردم
و و اجتماعی اقتصادی فعالیتهای سیاسی،
نظر دولتیمحروم اند؟امروز با در حتیکار در امور
داشتاحصاییههایموجود۳۰ درصدنفوسایران 
بلوچها  کردها، ۱۵ درصد ۲۵ درصد آذریها، را
اقلیتهای دیگر فیصد ده و اضافتر هم شاید و
از نگاه همه که ترکها و غیره) نژادی (عربها،
مذهبی «سنی»اند تشکیلمیدهد. باتاثرو تاسف
تحت که چپگرا تودهایهای ساواکی، اخذهای
صفویمشرب ستالینخو سپاه پاسداران فرمان
اقلیتهای که گردیدهاند باعث میکشند نفس
فوقالذکرازفعالیتسیاسی،اقتصادی،اجتماعی
فرددرجهانمحسوب کهازجملهحقوقحقههر

باشد. محروم میگردد
قبول عمده شرایط از یکی که دارید آگاهی آیا
ارگانهای رژیم اخذی کهتحتنامدولت شدندر
سرطانی صفویهای نظریه شده پذیرفتن ایجاد
ستالینمزاجشرطاستکهتوسطسپاهپاسداران

اهمالمی گردد؟
مسئول! مدیر آقای جناب

جوامع ارزشهای توهین به عقاید، تفتیش
دار به فردی،  و جمعی کشتارهای انسانی، 
چون اشخاص تعلیم یافته آویختنهای افراد و
و محققین دانشمندان، و علما ژورنالستان،
آویختن دار  به و استادان، کشتار  محصالت، 
اعضای و ربودن افغانستان از کشور انسانهای

دارد؟ در قبال را مفهومی آنها، کدام بدن
کشتارفردیو جمعیمخالفین سیاسیرژیم،
حزب رهبر آویختن دار به اواخر درین جمله از
یکعمل آیا عجلهوسرعت، با «جنداهللا»آنهم

نیست؟ بزدالنه و جنون آمیز
در تاریخ بشر چنیناعمالبزدالنه،جنونآمیز
مردمی پایه که گرفته صورت رژیمهای در صرفا

در آن نمونه های حاضر عصر در و نداشته اند
در ستالین» و «لنین بافته و ساخته رژیمهای

نشده. دیده دیگر رژیم نوع هیچ
از اعمال چنین گفت که باید صراحت با
دارای و انسانی رحم صله فاقد مریض، اشخاص
لذا برایچنین بس، می رودو عقدهحقارت تصور
افرادمجسمه نهبلکهبهتراستدریکی ازباغهای
ملت ساختمانبگیرید، تا اگر وحشقفسی را زیر
مهواره شوند آنها بردن از به موفق ایران برادر
نمایش بگذارند. به خششانرا درهمانقفسها

فراوان. حرمت عرض با

هوتک عبدالقادر
آمریکا متحده ایاالت مقیم از افغان های یکی

سردبیر یادداشت
خواندن با ما افغان دوست این چرا نمیدانم
در که عکسی در زیر و ساده کوتاه مطلب یک
کمان  «رنگین صفحه در ۴۸۱ «ایرانیان» شماره
تلخ شده برآشفته و حد این تا خبر» آورده بودیم
در آنچه همه از خاورمیانه اهالی ما ظاهرا است!
رفتهآنقدرناراحتو رنجیدهخاطر طولتاریخبر ما
نازکدلی کشیدهوباجهت هستیمکهکارمان به
پیشچشمهامان میداریمو بیجهتجوشبر و
کبودمیشود وچنانبر می آشوبیم وچاکدهان

است. رسیده به آخر دنیا که انگار میکنیم باز
شماره آن «رنگین کمان خبر» صفحه در
مرد چهار از بودیم کرده چاپ عکسی نشریه از
زیر یک هر که کابل در شهر پیادهرویی در افغان
برابرخودگذاشته چترینشستهومیزکوچکیدر
که: «در مناطقی بودیم نوشته هم و زیر آن بودند
دیگر نقاط در شغلهایی وجود دارد که جهان از
به باورنکردنی بلکه ندارد وجود تنها نه جهان
تن از چند باال تصویر نمونه برای میرسد. نظر
در که نشان میدهد را کابل نامهنویسهای شهر

افغانستان؟ آزاده و زحمتکش مردم به هستند.نیشخند خود مشتریان انتظار در بهاری باران زیر
و خواندن افغانستان سواد از مردم باالیی درصد
نامهنویسها نقش این در نتیجه و ندارند نوشتن
هر است؛ مهم جمعیت بیسواد میان ارتباط در
نیز گسترش و سوادآموزی افزایش که با چند
به نیز نوع شغلها این تلفن دستی سیستمهای
تدریج ازصحنهکنارمیروندومجسمههای مومی
گیوه حمام و دالکی همانند مشاغل، نوع این
موزههای در تنها باید را دورزی، پاالن و دورزی
مردمشناسیدید.» همین.این همهآنیادداشتی
مرد کابلی چهار از جالبی عکس زیر که در بود

بودیم. کرده چاپ
زیر یادداشت و عکس این چاپ ظاهرا ولی
نگارش طرز از که ما، افغانی دوست برای آن
میآید بر نامهشان در شده طرح موضوعات و
خیلی است، تحصیلکرده ای و فاضل انسان که
قصد ما که است کرده خیال و بوده برخورنده
نه دوست داریم! را افغانها تحقیر یا اهانت و
که را خودمان افغان برادران باید ما چرا عزیز،
گوشه یا زبان نیش با هستند ما از کشیدهتر رنج
صفحه «رنگین در معموال ما برنجانیم؟ کنایه و

کمانخبر»عکسها وخبرهای دیدنیوجالبرا
کهبهیچوجهجنبه سیاسیندارند ومی توانآنها
چاپ کننده خواند سرگرم ردیف خبرهای در را
عکسی خاطرهانگیز هم عکس مذکور میکنیم.
شرح که داشتیم مختصری اطالعات با ما بود و
دوست چرا این نمیدانم نوشتیم. بر آن کوتاهی
طور این نازک دلی و بدبینی از سر ما نازنین
به مشاغل خواستهایم ما که است کرده برداشت
افغان برادران به و کرده تحقیر را خرد ایشان قول
در ایران از مگر ما خودمان خود توهین کنیم؟
کنار نامه نویسی در اینگونه مشاغلنداریم؟مگر
پاالن دوزیو دوزی، گیوه دالکیحمام، خیابان،
وجود ایران در دست این از دیگر مشاغل بسیاری
درستمی گویید ندارد؟حاالفرضبفرماییدشما
نه میشوند دیده در عکس که مردی چهار آن و
این «عریضهنویس» هستند. «نامهنویس» بلکه
ایجاد متنیادداشتمذکور تفاوتیدر موضوعچه
پیشههای و شغلها از کردن یاد منظور میکند؟
درصد باالی به اشاره هیچ. دیگر و قدیمی بود
تحقیر فقط جنبه نه بیسوادیدر افغانستان هم
دردناک واقعیتی به اشاره بلکه ندارد نیشخند و

استکهدالیلش هم برهمگان، از جملهخواننده
است. روشن ما، افغانی محترم

بچاپ را بطور کامل من نامه ایشان رو، بهر
و او صدای که بداند ما افغانی دوست تا رساندم
مییابد. انعکاس رسانه این در هم هموطنانش
نسبت به حد این تا که دیگرانی و ایشان ولی از
سر از گاه و دارند «تعصب» کشورشان مسایل
همین«تعصب»درورطه«کبودبینی»میغلتند
میکشند، آتش به را قیصریه دستمالی بخاطر و
خودشان مسلط اعصاب بر کمی خواهش دارم
ابتدا یکچنین مواردیبرخوردند به اگر و بشوند
میان و ببینند آیا واقعا قصد وغرضی در بسنجند
که شیشه کبودی اثر در خودشان، یا آنها و بوده

می بینند. قضیه را غرضآلود دارند، چشم بر
خود خوب افغانی دوست این همه، از این با
میان گذارده در دلش را با ما حرف متشکریم که
کینه به قلبیاش مکنونات است نداده اجازه و
زبانی تلخ، با اینحرف را چند که هر تبدیل شود؛
از عاری و توهینآمیز موارد برخی در و نیشدار،
شرقی ها نزد ما در کرده که حرمتی بیان و ادب

است. برخوردار مهمی جایگاه از

مرتضوی آبان  خانم با گروه این سرپرستی 
(کنگرلو)استکهحدودپانزدهسالقبلباهمکاری
برادر خودش دکتر کنگرلو شادروان دکتر ذکری و
کارولینای جنوبی ایالت در حاضر در حال (که
را مهر» «کانون تشکیل پایههای می کند) زندگی
آبانمرتضوی«کانونمهر» خانم گفته به ریختند.
ایرانی  ۳۰۰ تا ۴۰۰ عضو بین چیزی حاضر حال در
آن هفته در روز دو برنامههای در تناوب به که دارد

شرکتمیکنند.
«مرکز با اندکی مهر» «کانون وضعیت
صورت این به است. متفاوت هرندون» سالمندان

 Iranian Elderly عنوان تحت  کانون این  که
با  و  رسیده ثبت به  ویرجینیا در   Foundation
ایرانی سالمندان صرفا مهر» «کانون ایرانی نام
اثر در حال عین در میپذیرد. خود بعضویت را
مرتضوی، «کانون پیگیریهای خانم کوششها و
کانتی فیرفکس در مربوط مقامات از سوی مهر»
حمایت های از و گرفته قرار تایید و شناسایی مورد
کانتی جمله از است. شده برخوردار محلی دولت
آناندر هفته در روز استجلساتدو موافقتکرده
در چرچ فالس در واقع پیمت»، سالمندان «مرکز
نزدیکی تایسونزکورنر،ودریکیازسالنهای مدرسه
اختیار در دولت محلی به مصوبات بنا که پیمیت

شود. برگزار است پیمت» سالمندان «مرکز
روزهای در هفته هر کانون این ایرانی اعضای
میآیند هم گرد در این مرکز پنجشنبه و سهشنبه

از آشپزخانه دبیرستان که  ناهار صرف  ضمن و
میشود، فالس چرچ به محل آورده در مارشال
گرفته نظر که در مختلفی و برنامههای متنوع در
با همدمی و از معاشرت و شرکت جسته میشود

میبرند. لذت هم
نیز گروه  این  اعضای برای محلی  دولت 
آنها که گرفته مخصوصی در نظر مینیبوسهای
محل به خانههاشان از دالر یک فقط پرداخت با را
نیز منازلشان آنها به و بازگشت میرساند کانون
بهمین صورتانجاممیگیرد.اعضای«کانون مهر»
حق و دالر میپردازند دو نفری نهار صرف هم برای
هر  برای و دالر ۲۴ نفر هر ساالنه آن برای عضویت

است. شده تعیین دالر ۳۶ نفر (زوج) دو
خوشرویی با که (کنگرلو) مرتضوی آبان خانم
که۶۷  میگوید «ایرانیان» خبرنگار به سربلندی و

پیش از پرداختن به تا عمرش می گذرد، سال از
مدتی کارمند مهر» «کانون مدیریت سرپرستی و
«لرد اند معروف فروشگاه کارمند سپس بانک و

است. بوده تیلور»
تنهایشدرسال ناگهانیمادر اومیگویدسکته
اعضایخانوادهاش  دیگر و زیادیرویاو ۱۹۸۹ تاثیر
انزوایسالمندان تنهاییو متوجه را آنها و گذارده
است گردیده باعث و کرده آمریکا محیط در ایرانی
سالمندان برای کاری بیفتد که فکر این به او که

بکند.
برخی از ما با هفته و دیدار روز سهشنبه این
تاثیر ویرجینیا در ایرانی سالمند مادران و پدران
گزارش به برای تهیه که ما بر روی مثبتی خوب و
پیش این سئوالرا دیدارشانرفته بودیم گذاشت و
هم مریلند ایالت ایرانینشین مناطق در آیا که آورد

دارد. وجود مراکزی چنین یک
نبرد جایی به راه زمینه این در ما جستجوی
پیش سال ظاهرا چند شد گفته به ما که این جز
ایرانیان برای مریلند در صفا» «کانون بنام مرکزی
این که نیست روشن ولی شده درست سالمند
کسان چه آن توسط نظیر مراکز دیگری یا مرکز
مراکز این آیا و آمده بوجود مریلند در گروه هایی و
ادامه خود فعالیت به و دارند وجود مریلند در هنوز

نه. میدهند یا
منطقه در خود گرامی خوانندگان از نتیجه در
این موضوع مریلند خواهشمندیم چنانکه کسیاز
به بار هم یک تا بگذارد میان در ما با اطالعی دارد
آنها در مراکز و مادران سالمند خود پدران سراغ
آنها نیز از یک چنین گزارشی و مریلند برویم در

دهیم. انتشار «ایرانیان» در و کرده تهیه

پدران... از جمعی با روز یک


