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خالی از شوخی

اخبار در پرسه
مناظره  برای احمدینژاد محمود * پیشنهاد
کاخ رد شد. آمریکا جمهور رییس باراک اوباما، با
جمله یک در آن خالصه که سفید طی نامهای
از بادبیاد»جامیگیردضمنتشکر بگذار بابا «برو
با عالقهاحمدی نژاد برای گفت وگو گفتهاست:ما

را بیاور! آقایت برو نمی کنیم بچهها صحبت
بهمنی، رییس بانک مرکزیایران،  * محمود
بازار  وارد ۵۰۰ تومانی سکه بزودی که کرد اعالم
و تورم نرخ به با توجه گفت وی شد. خواهد
بیارزششدن ریال وهمچنینبا توجه بهنیازهای
صدقه برای که تقاضای سکهای خیابانی گدایان
تقلبی احتمال علت به اسکناس به و میکنند
شدیم. کار به این مجبور اعتماد ندارند آن بودن

پایان تا اقتصادی کارشناسان پیشبینی طبق
استفاده برای احمدینژاد جمهوری ریاست دوره
ازتلفنهایعمومی باید سکه هزار تومانیبکاربرد!
گفتهشدهکهضرباینسکهدرعینحالبخاطر
اسکناسهاست! روی نویسی شعار از جلوگیری

قضاییه،ضمن  رییسقوه *صادقالریجانی،
درباره احمدینژاد محمود اخیر سخنان از انتقاد
او از جرائم مطبوعاتی با قوه قضاییه برخورد نحوه

داشته باشد. و متین ادبیاتی فاخر خواست که
قاضی مواردی «در بود: گفته احمدی نژاد
میگویداینمطلببهفالن شخصبرمیخورد.اگر

بیاید!» دردش باید بخورد تا خورد خورد،
در دیگری سخنرانی احمدینژاد قبل چندی
قطعنامهکشورهایغربیایرادکردهو موردصدور
بدهند این قطعنامه ها از بگذارید آنقدر بود: گفته
برای احمدی نژاد شود. پاره دهنشان قطعنامه تا
بچه های و به بر پیامی در سخنان خود از دفاع
کردن التی صحبت مرا بخاطر گفته: قضاییه قوه
که بود این منظورم ببخشید. دهنی و بیچاک و

بفهمید! طوریسخنبگویم کهشما
نهمینقهرمان  و بعنوانپنجاه گنجی * اکبر

شد. آزادی مطبوعات انتخاب جهانی
موسسه از تشکر ضمن مصاحبهای در وی
جسمی وضع گفت: (IPI) مطبوعات بینالمللی
اگر و کنم غذا اعتصاب که نمیداد اجازه من
میخواستم امسال هم این کار را انجام دهمبعید

برسم! و هشتم پنجاه به مقام که نبود
نطقهای  در احمدینژاد به تازگی * محمود
و کوچه زشت و مستهجن کلمات از خود آتشین
«اون جمله از بار چند او می کند. استفاده بازاری
سیاست خارجی توجیه برای برد» را لولو ممه
قبل در چندی وی است. کرده خود استفاده
آنها یکی از سوی از خبرنگاران مصاحبه ای با
گذشته مورد سال انتخاباتی بخاطر تقلبهای
که خبرنگار این جواب در وی گرفت. قرار سئوال
برد؟ هم ما را رایهای لولو این بود: آیا پرسیده
نبرد بلکه را رایها لولو این نه گفت: خندید و

آنها را خورد!
جمهور  رییس با اسالمی رهبر جمهوری *

سیاسی کارشناسان کرد. دیدار جدید گینه
و بزرگترین سانها  باکای ماالم که میگویند
اخیر ماه عرض چند در مقام خارجی مهمترین

کرده است! دیدار ایران از بوده که
فیدل  جمله از و خبرگزاری چند گفته * به
غیر به اوباما مرگ کوبا، باراک به رهبر و کاسترو
نیروهای سوی از (اسراییل) خارجی فشارهای از
داخلینیز برای حملهبهایرانتحت فشار میباشد.
چون دلم خبرنگارانگفت: به اوباما خانم میشل
بهحالزنانبدبختایرانمیسوزددلیلنمیشود
بیاورم فشار ایران برای حمله به اوباما باراک روی

هستند. بیاساس شایعات فقط اینها و

بازماندههای از دیدار
سپتامبر ۱۱

آمریکا از احمدی نژاد آینده ماه دیدار آستانه در
از دیگر بار ملل او اجالس سازمان در شرکت و
دهندکه استاجازه مسئولینآمریکاییخواسته
دوقلوی ساختمان های بازماندههای و خرابهها از

کند. دیدن جهانی تجارت
حدود۹۹  آمریکاییان از شده گرفته آمار طبق
حضور مجوز برای اعطای آنها مخالف درصد
درصد یک میباشند. محل این در احمدی نژاد
قویبرایصدور البته استدالل محکمو بقیه هم
او به گفتهاند آنها دادهاند. ارائه دیدار این مجوز
از  را ۱۱ سپتامبر واقعه بازماندههای بدهید اجازه
سال دیگر ده است ممکن چون نزدیک ببیند
و کند هوالکاست کتمان مثل هم را فاجعه این

ببرد! سئوال زیر

رمضان در نانوایی تعطیلی
انتظامی فرمانده ساجدی نیا، حسین سردار
پز و پخت صنفهای تمام فعالیت گفت: تهران،
درماهرمضاندرساعاتقبلازافطارممنوعاست
انتظامی نیروهای و پلیس برخورد با متخلفان و

گردید. خواهند مواجه
چه بود: پرسیده که خبرنگاری جواب در وی
را خود مردم روزهگیر بتوانند نان دارد که اشکالی
سفره افطار به موقع و به کنند تهیه عرض روز در
پخت دم مثل دیگر آن نان گفت: خود برسانند؟

افطار تازه نیست.

سنگسار مراسم هیجان
بهگفتهپلیسافغانستانشورشیانطالباندر
منطقهایدورافتادهازافغانستانبنامبادقیسزن
به جرمداشتنروابط نامشروعکهطی حاملهایرا
و  زدند شالق ضربه ۲۰۰ ابتدا بود شده باردار آن

سرش کشتند. به گلوله سه به ضرب سپس
یکی از به طالبان دادگاه مسئولین یکی از
اینمراسممانند خبرنگارانگفت:حضور مردم در
فضولی بخاطر متاسفانه و بود چشمگیر سابق
که نگذاشتند بشر حقوق کارشکنی نهادهای و
سنگسار تمیز مراسم یک همیشگی سنت به
صدمین بعد از تماشاگران از کنیم بسیاری برپا
به و کردند ترک را مراسم محل شالق ضربه های

خانههایشانرفتند.

تسلیت
کلیه به را مشروطیت روز سالگرد فرارسیدن
باقرخان تهران و ستارخان ساکنان خیابانهای
صبر آرزوی آنها و برای مینماییم عرض تسلیت

میکنیم. درد تحمل و
اسالمی شهردای تهران انجمن

امام حضور جدید عالیم
ایمیلهایم را و بودم نشسته اینترنت پای 

میکردم. باز
بود از فرستاده ایران از عکسی رفقا یکی از
عالیم مضمون: این با بزرگ پارچهای تابلوی یک

زمان(زیرنویس عربیبرایایرانیانیکه امام ظهور
اطاعالرجل و بود: فارسینمیفهمنداضافهشده
زوجته)وپایین تابلو زیرنویس فارسی آمدهبود:مرد
پایینپایینهمنوشته ازهمسرخوداطاعتکند.
مقاومتابرارمسجدمهدیهخوزستان پایگاه بود:

است). بوده تابلو این اسپانسر احتماال (که
بغلش زیر شد و وارد در از بین زنم همین در
مارکت سوپر از خواروبار از پر پاکت و کیسه کلی
کن کمک و گفت: عزیزم صدا زد مرا داشت.
جلوی رفتم آشپزخانه. توی ببرم را بستهها این
داری امام دوست پرسیدم: صورتش ایستادم.
نگاهم گیجیو استفهام با زماناالنظهور کند؟

نمیکنم. فکر گفت: و کرد
خفه پس سرش داد کشیدم: عصبانیت با

و دستور نده! شو

ایرانیان همایش حاشیه در
تهران در کشور از خارج

از خارج ایرانیان بزرگ همایش و کنفرانس
کشوردرتهرانپایانیافت ونتیجهچندانیدربرابر

نداشت. آن دالری میلیون پنج هزینه برگزاری
ایرانیان برای عصبی و دستپاچه احمدینژاد
آنها بیشتر میگویند (که خارج از شده دعوت
ایران مسافرتبه هزینه پذیرفتهاندکه را دعوتاو
کنند و تقبل گاه هیچ نمیتوانستند را خودشان
بودند) صحبتهای گرفته نیک به فال را این
خبرنگار کرد. عرضه بیاساسی و پرت و چرت
نفر جلسه با چند پایان در ما در تهران مخصوص
اختصاصی انجام و گویی گفت این مدعوین از
آنان از را ایران مسافرت آنها به انگیزه و داده

است. پرسیده
پرفسورجانحسینزاده ازدانشگاهمیشیگان:
میترسید. آنجا داشت رفتن به دوست ایران من
میگردم. بر که خوشحالم و آمدم که خوشحالم
تنسی: دانشگاه از محمودزاده محسن دکتر
مراسم چلوکباب بهتر از و خوب بود. غذا ایران
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مرداد) ۲۵) آگوست ۱۶ دوشنبه

مرزی رسانههای برون

روزبه اردوان سخنران:

جمع روان شناسی
طالبی اشکبوس سخنران:

خواهم رفت. دوباره کنند بود. دعوت
اسالمی از مرکز اسالمی اصل معصومه خانم
این بروم. که بود من شرعی وظیفه میشیگان:
نمیرفتمقطع اگر کهشایعکردهاندمستمریمرا

است. دروغ میکردند
حسین تقی پور بازرگان ایرانی: کالخوببود.
آقایاحمدینژاد حرفهایخوبی زدکهمتاسفانه
نصف بودن آلوده و خواب طوالنی پرواز بخاطر

نشنیدم. را آنها
دکتر سلطانی) (آلن سلطانیزاده اکبر دکتر
خیلی  ایراننبودم. من۴۰ سال کالیفرنیا: زناناز
قسمتصحبتهایآقای از لذتبردممخصوصا
خیلی برده. لولو را ممه اینکه درباره احمدی نژاد

بود. خنده دار
نیویورک: از آرشیتکت مهندس اصالنی رضا
رفته یادم کامال را فارسی من بود. خوبی برنامه
آقای احمدینژاد زیرنویس برای سخنان کاش
رفقا البته انگلیسیمیشد. دوبله یا میگذاشتند
کسی چیزی میگذاشتند هم گفتند زیرنویس

نمیفهمید.

تبـریک
گزارشگران همه به را خبرنگار رسیدنروز فرا
ایران شده تبعید و زندانی و دربند نویسندگان و
به کلیه روز و همچنین این تبریک می گوییم
عرض تسلیت تهران «کیهان» روزنامه کارکنان

مینماییم.
ترس بدون و مرز بدون گزارشگران انجمن

ایران اخبار به انگولک
شد. فیلتر دهخدا لغت نامه سایت *

آمده ساندیس کلمه آبمیوه جلوی احتماال ـ
خاورمیانهای! تروریستی ابزارهای از بود:

*تعدادکتابهایبالتکلیف بدوناجازهچاپ 
رسید. ۶۰۰ به ایران در

به ایران ادبی در و فرهنگی بگو تبلور هم باز ـ
است! رسیده صفر

دنیا  به اسالم حقیقت عرضه مشایی: برای *
باال برد. را ایران پرچم باید

ـحاال همونپرچمسیاهباالباشدچهاشکالی
ببرید؟ پرچم را تا دو چرا آبروی دارد؟

ماه  پس از بوشهر نیروگاه * افتتاح رسمی
رمضان.

بدهند؟ فطریه روسها است قرار مگر ـ
نوجوان ۱۷ ساله توسط  شکنجه یک * شرح

اطالعاتسپاه.
و جنسی اخبار سر به سر ما ببخشید ـ

انحرافآمیز نمیگذاریم!
در  دولتی ادارات اداری ساعات کاهش  *

رمضان. ماه
نیم روزی  به  میرسد کار ساعت  پس  ـ

ساعت؟
جهان  آغاز از ایرانی نامآور * کیهانشناس

میگوید.
پایان از که  نخوانده را تهران «کیهان»  ـ

جهانبگوید!
احمدینژاد، گفت:  مشاور * رحیم مشایی،
ایرانیانممنوع الورود نداریمولیممنوعالخروج ما

داریم.
و بشوی می کند؟ وارد چه فرقی نزن کلک ـ
نتوانیخارجبشوییعنیممنوعالورودهستی!

زندان  سال سه  به بهایی  شهروند  یک  *
محکومشد.

داشته. پارتی کلفت احتماال شانس آورد! ـ
شاخش بود! رو بیست سال

همایش  در کننده شرکت ایرانیان * عکس
روی اینترنت. بر کشور از ایرانیان خارج

و ایرانی بدقیافه اینقدر فکر نمیکردم ـ اصال
داشته باشیم! خارج در ندیده آبمیوه بدلباس و

جمهوری اسالمی سبد ارزی از و یورو دالر *
می شود. خارج

و کاسبی کردهاند فکر شاید نمیدانم ـ
ندارد ارزش گاو پهن اندازه به که ریالی با تجارت

بهتر است.
پسنفتبر امیرکبیر: دانشجویاندانشگاه *

شد؟ چه سفرهها سر
را و میز نبردند را سفرهها شانس آوردی ـ

ندزدیدند!
چین. در هخامنشیان پای رد *

«دوام» نداشت. آنها سلسله برای همین ـ
فروش  میسازیم تهران: هرچه * انبوهسازان

نمیرود.
نساز! یا اصال خب کمتر بساز و ـ

* معاونحزبموتلفه:بعضیخبرنگارهامثل 
مگس. مثل و بعضی هستند زنبور

کدام «الشخور»جزو شریعمتداری پس  ـ
دسته است؟

وزارت  کنسولی معاون قشقاوی * حسین
خروج از بیشتر ایران به مغزها ورود خارجه: امور

است. مغزها
ورود ممنوعالخروج بعد از برایاینکه همه ـ

میشوند!
سوی  به شده پرتاب نارنج شد معلوم  *
بوده و شادی جشن نارنجک و احمدی نژاد ترقه

است. شایعات بوده او قصد به سوء و
خوشحال مردم  صورت دو هر  در ـ

میشدند!

اتومبیلها! حجاب رعایت
جرائم الیحه جدید تصویب از ماه یک هنوز
دوربینهای نصب به  اقدام جمله  از رانندگی
بصورت اتومبیل ها نمرههای ثبت و بسته مدار
و الیحه این با مبارزه که نگذشته الکترونیکی

است. آغاز شده مردم از سوی قانون
اولین فکر وبهترینروش مبارزهالبته این بوده
کاغذ یا و پارچه را با اتومبیل خود عقب نمره که
قرمزها چراغ با خیال راحت از بپوشانند و مقوا و
عبورکنندو بهمکانها و خیابانهای عبورممنوع

باشند. دوربین ها بیخیال و شوند وارد
به را زنان زور دارد؟ وقتی به هم اشکالی چه
خود بدن صورت و کردن پنهان حجاب و رعایت
چرا باید ماشین پوشش عقب مجبور کردهاند

مستثنیباشد؟

شریعت جنگلی قوانین
ایالت میسوری درجایی خواندمکهخرسیدر
کالنتر منطقه توسط جنگلی شهری در و آمریکا
باغوحششهر تحویل برایمجازاتبه دستگیر و
خانههای به این خرس مرتب گویا است. شده
در میبرده و یورش خود سکونت نواحی محل

قفسه و یخچال به خانهها این صاحبان غیاب
را آنها مواد غذایی دستبرد میزده و خواروبار
که توجه مذهبیهایی قابل  است.  میدزدیده
اگر هستند. دست سارقان کردن قطع موافق
قطع را خرس این دست شریعت قوانین طبق
را خودشان کار حساب دیگر خرسهای آیا کنید
خوراکی ادامه یا این دزدی غذا و و خواهند کرد

خواهد یافت؟

مدرن وبالگهای
تهرانی تینایجر یک خاطرات از برگی
چه نمیدانم عاشورا جشنواره برای امسال
از رنگ سیاه خسته دیگه به کجا بروم؟ بپوشم و

شدم.
اگر بسیج میگفت قرمز بپوشکه رفیقم اکبر
کتکت زدوخونترویلباستریختمعلوم نشه
خوردهای. «حزباهللا» کتک از که نره آبروت و

که میشناسد را محله یک میگفت حسین
لخت و میآورند در را تیشرتهاشان سینه زنان
زن های و دخترها می گفت همه می زنند. سینه

کنند. تماشا بیرونکه میریزند محله
گل مراسم شهر جای یک میگفت مهدی
برای گل مالیدن که میخورد و قسم دارند مالی
دارو بهترین جوانی غرور جوشهای بردن بین از

است. درمان و
بمانم. شهر هم همین باالی شاید نمیدانم
و پارتی بساط شب نصفه از بعد سال هر مثل
است. براه محسن رفیقم خونه توی بازی دختر

خداست. سینه زنی که مراسم اونجاست
بگذارید کامنت ...

برای توصیه های مهم
شدن باردار

پشم و تلویزیون ریش توی آمده بود خانمی
زمانهای و اوقات درباره و اسالمی جمهوری
تطبیق و شدن بچهدار و شدن حامله مختلف
احادیثاسالمی سخنمی گفت: و سنتها آنبا
و کسی است جوک و شوخی کردم اولش فکر
کسی اگر است. گذاشته دستگاه سر را ملت

برای سال تحصیلی ۱۳۹۰-۱۳۸۹ خورشیدی

مدرسه فارسی گویا 
نام نویسی در 

مدرسه فارسی گویا در کلمبیا (وابسته به 
انجمن فرهنگی ایرانیان مقیم مریلند)، برای 
-۱۳۹۰) میالدی   ۲۰۱۰-۲۰۱۱ تحصیلی  سال 
۱۳۸۹ خورشیدی)، از دوره آمادگی تا کالس 
دانش آموز  بزرگساالن،  آموزش  و  ششم 
می پذیرد. لطفا جهت کسب اطالعات بیشتر و 
ثبت نام در کالس های فارسی مدرسه گویا از 
طریق تلفن های زیر با خانم پاشائی تماس 

بگیرید.
410.730.4957    
301.742.0028
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۱۶ صفحه از بقیه

۱۸ صفحه از بقیه

 بقیه در صفحه ۳۸   

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۲۷ صفحه از بقیه

خالی از شوخی
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نظامی  سروده  اسکندرنامه دوم جلد  ـ  ۱
گوشهنشینی عبادت قصد به که آن ـ گنجوی

کند.
سوختگیـ   اثر بر بدن پوست ۲ـ  برجستگی
شکل استوانهای ساختمان ـ خشنود و شادمان

بیابان. در راهنما
محل  ـ رساندن یاری ـ سختی و خواری ۳ـ 

دو استخوان. اتصال
استـ   کرده ۴ـ  آیینآنرادیل کارنگی عرضه

واقعنخستین مرکز آموزش  در آتش آذریـ  ۱ـ 
در ایران تاسیس شده است. عالی است که

موسیقی  ابزار از و ابنسینا از است کتابی ۲ـ 
آهنگ. و قصد ـ کوشش و کار هنگام ـ هم

نوعیذغال  ـ پدر بزرگـ ورزشمشتزنی ۳ـ 
آمریکا. اطالعاتی سازمان ـ سنگ

نت  ـ کشور گلها یقین ـ قطع و بطور ۴ ـ
سوم.

کردن  پاک برای ماده ای ـ نژاد و عشیره ۵ ـ
الک.

رها  ـ میروند آن هم باریکی توی تمام با ۶ـ 
ـ زناشویی. و بند قید از

زمانی  ـ یکلحظه ـ گاریـطریقمیانبر ۷ـ 
ندارد. نهایت که

عربی ـ  ـ کشوری آفریقایی شده ۸ ـ نامیده
پایتختکشوریاروپایی.

کارگریـ   ماه ـ پهلوان ـ قاره شبه ۹ـ  کشور
مسند. صاحب و وزیر

مفعول  ـ عالمت ـ سایبان محاکمه ـ ۱۰
بیواسطه.

نظیر. و شبیه ـ نژاد و خاندان ـ ۱۱
مظنون  ـ ضررها و زیانها ـ منسوبین از ۱۲ـ 

بدگمان. و
است  ایرانی جزیره دو کوچکش و بزرگ ۱۳ـ 
متحیر خلیج فارسـ عالمتصفتتفضیلیـ در

هندو. ـ خدای سرگشته و
راهبانـ شهری  عبادتگاه نخ دستبافیـ ۱۴ـ 

یزد. استان در
که  مخترع فرانسویماشینتولید سرما ۱۵ـ 

مساوی. ـ آن یخچال است شده تکمیل

گیاهیاست باپرزهای نرم موردمصرف ساختمانی
پیروزی. حرف ـ

انسان  زشت و کار و بیهوده ـ دور اشاره به ۵ـ 
استانهای ایران. از زشتکارـ 

تیره خزندگان. از جانوری ـ پسوند جمع ـ ۶
از  محصول برداشت ـ بزرگوار و قد بلند ۷ ـ

اروپایی. رود ـ رفیق و دوست ـ زمین
سیارات  کردن ـ از جان ـ ویران نوش ۸ ـ

منظومهشمسی.
دارد  چیز طمع ـ هر کس و هر و حرص ۹ ـ

سر. ـ فرق اکسید کلسیوم ـ
است  خرید زر خدمتکار چند از صحبت ۱۰ـ 

فراری. پایتخت ـ
در  انگور باغ شهری پر است یا انگور باغ ۱۱ـ 

تلخ. ـ چهارپایان ـ قزوین
از  ـ ـ همسر دوم را شامل میشود همه ۱۲ـ 

شهرهایتاریخیمصر.
و ناپاکی  پلیدی ـ چهارپا واحد شمارش ۱۳ـ 

وام. و قرض ـ

شدن ـ  بلوری ـ شده دباغی ـ پوست  ۱۴
کشوری عربی. منسوب به

از زن تاریخی کتابی ـ چیزی پایان و ـ آخر ۱۵
طباطبایی. محیط استاد ده   یاد

احتماال  میزد پیش سال ۳۰ را این حرفها 
(قابل بابا! برو میگفتند: و می زدند قهقهه همه
زیادی پیشرفت ایران میگویند که آنهایی توجه

است). کرده
خانمهکهبهشکلیکپنگوئنلباسپوشیده
بودن حرفهایش شک جوک بیشتر در بود (و

میگفت: میکردی)
در نطفه انعقاد و دوشنبه روز در نزدیکی
خداوند رضایت میزان باالترین شب باعث این
قرآن یعنی او کتاب حافظ بچه این و میشود

بود! خواهد
کودکان باعث تولید روز سهشنبه در نزدیکی
لحظه که بچههایی و دلیر قوی، شهیدپرور،
خداوند راه در شدن شهید با آنها خروج طالیی
روز مورد در ایشان میگردد. باشد همراه
این اینکه تصور با و چهارشنبهسخنینمیگوید
پنجشنبه به روز صاف کرد کاری نباید هیچ روز
حقیقی بچههای این روز همه عالمهای میرود:
این چون بود خواهند حکیمان و دانشمندان
خواهد را شیطان با موجی فاصله دورترین روز
تعطیلیو استراحتشیطان داشت. (احتماال روز

پنجشنبههاست).
موردشب جمعه معروفمیگویند: ایشاندر
از سخنوران روز این در شده نطفههای بسته
و احمدینژاد) (مثل شد خواهند زمانه مشهور
ازدانایانمشهور بعد ازظهر نطفههایبعدازچهار
مالحسنی). و جنتی مثل شد (احتماال خواهند
این در عشقبازی بر لزوم تاکید در خانم این

عملیات گفت: بودن شدید آن مستحب و شب
بر مثبت فرکانسهای! انتقال باعث شب این در

نطفه خواهد شد.
عشقبازی دانشمند مهم اضافه کرد که این
فرکانسهای است  ممکن عشاء نماز  از قبل
اما بعد باشد داشته بارداری امر روی منفی بر
افزایش مثبت  فرکانس های  این نماز عشاء  از

یافت! خواهند
ایشان ماه روزهای اول نزدیکی در مورد در
نامشخصی و مرموز  دالیل به گفت همچنین
شمرده مکروه اول ماههای قمری در نطفه تولید
طول می تواند که رمضان ماه اول در بجز شده
و اوالد شخصیت بر مثبتی فرکانس و بلند موج

کند. ایجاد والدین
که میپرسید: برنامه جواب مجری در وی
منظور ازشبجمعهچیستوچهساعاتی شامل
طلوع تا غروب از بعد از گفت: میشود؟ شب این

میشود! حساب جمعه شب سحر
کاش گفت: برنامه مجری  شوخی بعنوان
ساعت۱۱ شب  از بعد مناینرا میشنید و شوهر

خوابشنمیبرد!
این برنامه تلویزیونی کمی بر سر زنم دیشب با
مذهبی احساسات از کردم سعی و کردیم بحث
به کنم. استفاده خودم جنسی او برای تمایالت
بچه یک شانس میگویند که اینجوری گفتم: او
حکیم داشتن و دانا و سخنور و و حسابی درست
بهتر همین برای میکند. فرق هفته روزهای در
خدا هم تا دهیم انجام را اینکار شب هر ما است

من! هم و باشد راضی

۲۹ صفحه از بقیه
بیرون خواهد آمد؛ هدفمند و گوی و گفت بحث
بطورجدی را دیالوگیکه،دستکم،جنبشسبز

سازد. رهنمون زمینه این در تعمق به

توضیح:
مفهوم«دیالوگملی»  از برایدرکبیشتر ۱ـ 
رضا مهردادمشایخیو مراجعهشود: زیر مقاله به
انتخابات زمینهساز ملی: «دیالوگ سیاوشی،

می ۲۰۱۰. ۳۰ ماه «اخبار روز»، آزاد»، سایت

برابر... در سبز جنبش

میگویم:
به کمک قصدم من نمیدانم. اما را بقیه ـ

جمهوریاسالمیضدامپریالیستبود.
زمزمه ناصر حاج گوش در چیزی نیری
اینپچپچهزارسالطولمیکشد. انگار میکند.
چیزی نیری میدهد. بعد جوابش را ناصر حاج
مجتبی میدهد. حاج به و کاغذ مینویسد روی

میگوید: من به میگیرد. را کاغذ او
بزن... چشمبندت را ـ

بیرون مرا مجتبی حاج می زنم. چشمبند
من بر خاکستر انگار زدهام. یخ همچنان میآورد.
میشود دری باز میگذرم. راهرویی پاشیدهاند. از
را مییابم. چشمبندم آزاد در فضای را خودم و
وزارت هستم.حسن هواخوریبند برمی دارم. در
قائمپناه، احمد علیرصدی، دکتر حسینجودت
سه آن میان از میزنند. گپ و ایستادهاند جلویم
با قائم پناهکهدرتحریریه«مردم» بود، دوستی نفر
سه بوسی می کنیم. هر با همدیده بیشتری دارم.
میخندد و مرتب پناه قائم بردهاند. دادگاه را به
کنند. دکتر آزادشان میخواهند  معتقد است
پیوسته هم رصدی نمیزند. حرف جودت

میگوید: میمالد و هم را به دستهایش
چه می شود...  ببینیم ـ

بعد میزنند. کمی صدا را دکتر جودت اول

میفهمم بعد ها پناهمیشود. قائم نوبترصدیو
برده اند. دار سوی به را آنها

صدایم که می کشد طول چقدر نمیدانم
میزنند. با چشمبندوارد بندمیشویم. در راهرویی
انفرادی سلول در یک را و خودم میشود باز دری
دراز زمین روی در می آیم. پا از دارم میبینم.
گم را حس هایم بازجویی دوران مثل میکشم.
زنم برگردم. بهخودم گریهای الزماستتا کردهام.
میدود. شیون زنان سیاه چادر که با میبینم را
نمی دانم که میافتم سیاهی چاله به بعد و
مرگ. قبل از انتظار یا لحظات است یا خواب
مرا میآیم. باز هم خود به در صدای باز شدن با
اکنونچند میبرندوپشت صفیمیایستانند که
طول سال هزار دوباره نیستند. آن در بیشتر نفر
حاج بار این میشوم. دادگاه وارد تا میکشد
است. قدی جوان بلند مرد جای او نیست. ناصر
بوده اوین اطالعات رییس «زمانی» میگویند
را جوابها همان است. سئواالت همان است.

نیریمیپرسد: میدهم.
حزب بودی؟ کادر یک ـ

میگویم:
بودم. عضو نبودم؛ کادر من ـ

حتیدرآن زمان نمیدانستم کادر یعنیکسی
کهازحزبحقوقمیگیرد.بعدامیفهممکهحزب
بودهام. بعدها دو کادر من و داشته دو یک و کادر
اصرار کیانوریمیگوید کههمانروزها حاجناصر
داشتهکه منکادر یکبودهامو کیانوری پافشاری
این می فهمم و تازه دو بودهام. کادر که میکند

فرمان است. مرگ و زندگی فاصله عدد، یک
منتشر کشتار مجاهدین خمینی برای آیتاهللا
نشده گفته میشود فرمانمنتشر اما است. شده
بوده قرار این بر مارکسیستها، عام قتل برای او
اعضای رهبریو کادرهای یکگروههای استکه
است. اعدام هستند و حکمشان الکفر ائمه چپ
ایناست به اعضاء بسته سرنوشتکادرهایدو و

بگویند. چه دادگاه در که
نیریمیگوید:

بگو. را شهادتین پس ـ
میگویم: است. میکنممنظورشاعدام فکر

اهللا... اله اال ال اشهدان ـ
اشهدان... ـ

او می آید میکند. نیریبه حاجمجتبیاشاره
میگیرد: بازویم را زیر و

بزن... چشمبندت را ـ
لحن صدایش و است نگرفته سفت بازویم را
«یعنی میدهم: امید خودم به ندارد. خشونت

میمانم...» زنده
بیرون مجتبی مرا حاج را میزنم. چشمبند
کسی شانه روی را دستم و میبرد میآورد.
میرود دار چوبه  به است. دیگری صف میگذارد.

زندگی؟ راه به یا
زنده تو می روم،میفهمم بند در فقطوقتیاز
پتومیروموهای اتاقمبر میگردم. زیر به ماندهام.
میبرد. خوابم تا میگریم قدر آن میگریم. های

«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

گلسرخ عام قتل روزهای از

کارتر»فرمولهشد.مطابقایندکترین«هرتالشی
توسطیکنیرویخارجیدرجهتکسبکنترل
در خلیج هرمز مهم تنگههای شامل منطقه (که
مهم بنادر و عدن خلیج در باب المندب فارس ،
به هند می شد) اقیانوس در سواحل پاکستان
محسوب منافعحیاتیآمریکا عنوانتهاجمعلیه
جمله از وسیله ضروری به هر طبعا و گشته
این اساس بر گشت. خواهد دفع نظامی نیروی
 ۱۹۷۰ دهه آخر کارتر در سالهای دولت سیاست
آن منطقه روانه را «نیروی اعزامیضربالعجلی»
ریویو»، مجله «مانتلی کنید به (رجوع ساخت.
سو آن زمان بدین از .(۲۰۰۷ ژانویه هشت شماره
حضور نظامیآمریکا در آن منطقههمیشگی شد.
جنگ پایان شوروی و فروپاشی بعد از حضور این
سردنهتنهادرکشورهایآنمنطقهتثبیتگشت
(۱۹۹۱ تا  سال گذشته در بیست به تدریج بلکه
آسیای در جمهوریهای سابق شوروی در (۲۰۱۰
این یافت. نیز گسترش چشمگیر قفقاز و مرکزی
گرفته مرکزی) آسیای (در قرقیزستان از حضور
و افغانستان (در خلیج فارس) و قطر بحرین تا
چندین شامل جنوبی) آسیای (در پاکستان و
پایگاهنظامی دریایی،هواییوزمینی چندمیلیارد
(که همگی شهرکهای نظامی متعدد دالری و
رستوران ها، دارایخانههای مسکونی، مغازهها و
و... تاترها و بانکها، سینماها و بیمارستانها
براینیروهاینظامیونیروهایپیمانیوکارکنان
امنیتی است) میباشد. آژانسهای خصوصی و
ژورنالیستهای روشنفکران و دولتمردانآمریکا و
این که میکنند ادعا نظامجهانیسرمایه طرفدار
«جامعه پروژه از غیر به چیزی نظامی حضور
بینالمللی»(بخوانیدراسنظامجهانی)درجهت
سیاستهای پیشبرد و تروریسم» «علیه جنگ
میدهد نشان واقعیت ولی نیست. شورشی ضد
مناطق و در آمریکا چشمگیر و فعال که حضور
و مناطق که آن می شود سرزمینهایی مشاهده
کشورهادارای ذخایر ومنابع طبیعی هستند.برمال
رسانهایشدن ذخایر عظیماستراتژیکیو شدنو

افغانستانبه خوبی نشان منابع عظیم طبیعیدر
موقعیت داشتن بر عالوه کشوری که میدهد که
منابع دارای (ژیوپولیتکی) سیاسی ـ جغرافیایی
عظیمنیزهستبالطبعدرمحاسباتسرکردگان
و مکان جهانی نظام پروژه گستره در نظام راس

میکند. نقشکلیدیایفا

افغانستان در طبیعی نقش منابع
آمریکا جهانی پروژه

خاطر به افغانستان که  امر این علیرغم
سابق شوروی جمهوریهای که مرزهایش این
(تاجیکستان ،ازبکستانو ترکمنستان) ،پاکستان،
یک از متصل می سازد هم را به چین و ایران
ولی است ژیوپولیتکی کلیدی برخوردار موقعیت
خودافغانستانمملوازمنابععظیمذخیرهطبیعی
پنهان  عمومی انظار جون۲۰۱۰ از ماه تا که است
از به متجاوز این منابع طبیعی بود. قیمت مانده
غیر به است. شده زده تخمین دالر تریلیون یک
دارای افغانستان طال، و کوبالت مس، آهن، از
است لیتیویم، مثل کمیاب نخورده دست ذخایر
کهدرصنایعشیشهسازی ،کامپیوتر،باطریهای
محسوب ضروری منبع یک لپتاپ ها مخصوص
دفاع آمریکا وزارت عالیرتبه میشود. دولتمردان
یازده مرموز حادثه از پیش  سالها (پنتاگون)
اطالع  این منابع از وجود تنها نه ۲۰۰۱ سپتامبر
داشتندبلکهخوددرپژوهشوکشفاینمنابعبه
دانشمندانزمینشناسآمریکاکمکهایشایانی
اصلی معماران که دولتمردان این بودند. کرده
پدیده میلیتاریسم هستنددر عرضنهسال گذشته
وجود باره در مردم اختیار در اطالعاتی نوع هیچ
نیت وسیله بدین که بودند نگذاشته منابع این
نگهداشته از انظار عمومی مخفی را خود اصلی
«تروریسم علیه  آمریکا  ساخت  جنگهای  و
قرار مورد توجیه و القاعده را بینالمللی» طالبان
هزاران معدنی و طبیعی منابع این ارزش دهند.
افغانستان که کنونی اقتصاد کل از بار بیشتر
مالی نیروهای کمکهای و تریاک بر تولید عمدتا
حال است. در دارد ، تکیه آمریکا ویژه اشغالگر به
حدود در افغانستان داخلی ناخالص تولید حاضر
افغانستان  حساب این با است. دالر میلیارد ۱۲
به «عربستان لیتیوم» نه تنها آینده نزدیک در
با استخراج، بلکه گشت تبدیل خواهد جهان
از کشور تولید وصدور اینمنبعبزرگمعدنی بعد
اختصاص خواهد خود به را دوم بولیوی مقام
حاضر کشورهای بولیوی، شیلی، در حال داد.
استرالیا وچین بهترتیب بزرگترین تولید کنندگان
ادعای لیتیومدرجهانهستند. ودارندگانذخایر
سال تا آنها اینکه دولتمردانآمریکاییمبنی بر
از  منابع نداشتند دور وجود این اطالعی از ۲۰۰۷
ثروتهایمعدنیوطبیعی وجود حقیقتاست.
مالی اولیگوپولی های نخبگان به هم افعانستان
پیش آمریکا حاکمه هیات به هم و صنعتی و

تا   ۱۹۷۹) افغانستان در  جنگ شوروی آغاز از
پژوهشهایژئولوژیکی(زمین بود. معلوم (۱۹۸۸
دهه۱۹۷۰ و  اواخر توسط شوروی در که شناسی)
وجود  آمد افغانستان به عمل اوایل دهه۱۹۸۰ در
بزرگترین از (یکی معدنی مس ذخیرهای منابع
اورانیوم، کروم، آهن، آسیا)، یورو در ذخایر
را و... فیروزه لیتیوم، آلومینیوم، زنگ ، سرب ،
نشان پژوهشها تایید میکند. این افغانستان در

برابر چندین ذخایر این واقعی ارزش که میدهند
اعالم پنتاگون که دالر است یک تریلیون از باالتر
استراتژیکی ذیقیمت فلزات از غیر به است. کرده
افغانستان و تیتانیوم اورانیوم، بوکسید کوبالت،
دارایذخایر عظیمسنگهایپرقیمت مثلزمرد،
در که است مرمر و (برلیان) الماس کبود ، یاقوت
طب تکنولوژی هوانوردی، دریانوردی، تولیدات
محسوب ضروری و مهم اجسام جزو مخابرات و

گذشته مستعمره در افغانستان میشوند. چون
منابع این اکثر و نبوده استعمارگر کشور هیچ
عظیمهمراهبافلزاتوسنگهایقیمتی(عقیق،
هنوز کوههای در (... و الماس لیتیوم، فیروزه،
نتیجه در دارند، هند وکش قرار صعب العبور هم
استعمارگرانکهنونوینهیچوقتموفقبهکشف
از غیر به بودند. نگشته معادن این استخراج و

و... منابع سر بر جنگ


