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ثبت نام برای تورهای 
حج عمره ۲۰۱۱ از هم 
اکنون آغاز شده است

با بیش از ۳۰ سال تجربه و سابقه فعالیت

فروش بلیط هواپیما پروازهای 
بین المللی و داخلی آمریکا
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اخبار در پرسه
جدید خانه و کروبی

کروبی مهدی همسر کروبی، فاطمه خانم
و (یکیاز کاندیداهایریاستجمهوریدوره اخیر
معترضبه نتایجساختگیانتخابات)،با مسئولین
امنیتیکشوردربارهانتقالبهخانهایدیگرمذاکره
مکانی به اسبابکشی برای را آنها توافق و کرد

جدید جلب نمود.
مخالفت ابتدا گفت: خبرنگاران به وی
ممکن بسیجی میگفتند که برادران و میکردند
و کنند پیدا راحتی جدید را به خانه نتوانند است
که این بعد از دهند. قرار آزار و مورد اذیت را ما
را آنها حاضرند کروبی آقا حاج مشاوران گفتیم
بیاورندبا تقاضای به محلجدیداقامتما شخصا

شد. موافقت ما
سیاسی اصال ما حرکت این گفت: وی
خانه دکوراسیون از من که این راستش نیست
ارازل و و لوت محله ما پر از الت و نبودم راضی

بود. شده اوباش و

ماه شش از بعد گروگانها تلفن
جرم به که ایران در زندانی آمریکایی دو
می گویند خودشان و شدهاند دستگیر جاسوسی
که نفهمیدهاند و بودهاند کوهنوردی مشغول
از توانستند مدتها شدهاند بعد از ایران مرز وارد
زندانخودتماس تلفنیکوتاهیبا خانوادههاشان

باشند. داشته
که گروگان زندانیان از یکی باوئر شین آقای
معامله برای آنها را اسالمی جمهوری میگویند
و محاکمه زندانی کرده آمریکا گرفتن امتیاز از و
تلفنی است، تعویقانداخته به چندینبار را آنها
نزدم! زودتر زنگ ببخشید گفت: خانواده خود به
چقدر خودتونمیدونید خطها در ایران اینروزها

قاطی پاتی است!

آمریکایی مقامات تحریم
به دنبال تحریم های که دولتایراناعالم کرد
آمریکاعلیه مقاماتبلندپایهایرانیبه عنوانتالفی
تحریم  لیست را در مقامات آمریکا از ۲۶ نفر نام

است. داده قرار خود
سخنگویدولت به خبرنگاران که میپرسیدند
روی شما که ندارند رابطهای ایران با آمریکاییان
معنیمی دهد؟ چه بگذارید، این کار تحریم آنها
درست دارد؛ سمبولیک جنبه فقط این گفت:

علیه ما! آنها مثل تحریم

فرقی میکند؟ چه
چندمنبع موثقدرافغانستاناعالمکردند که
توسط در حالی که طالبان، عمر، رهبر گروه مال
در شمالی وزیرستان سمت به گل حمید ژنرال
چندمنبع است. قتلرسیده به حالانتقالبوده
این نیز افغانستان در انگلیسی نیروهای میان در

کردهاند. تایید را خبر
افغانستان در «ناتو» نیروهای سخنگوی
چه گفت: این خبر بودن و دقیق صحت درباره
باشد نشده یا باشد شده کشته میکند؟ فرقی
حرفهای خاورمیانه در کس هیچ حال هر به
ما اعالم است بهتر او گفت: نمیکند. را باور ما
کنند فکر مردم اینجا که عمر نمرده مال کنیم که

است! مرده او

دارم هواتو برو
این  ۱۱ سپتامبر حادثه قربانیان خانوادههای
که کردند مطرح آمریکا فدرال دادگاه در را دعوی
ساختمانهای  به ۱۱ سپتامبر ایران در حمالت
است. داشته دست جهانی تجارت دوقلوی
تقاضای ایران از طریق دادگاه از دارند قصد آنها

و غرامت نمایند. خسارت
گفت: خبرنگاران به ایران دولت سخنگوی
نقشی  ۱۱ سپتامبر در حادثه اسالمی جمهوری
ربایاناین بههواپیما  نداشتهاستوتنهاکمکما
نیویورک در را دوقلو برجهای آدرس ما از که بود
را نمیدانستیم آنها قصد ما چون و پرسیدند

دادیم. نشان را آن ها جای

فاطمه رجبی استغفار توبه و
سلیمی عباس انتقاد از بعد رجبی فاطمه
نمین،رییسمرکزمطالعاتوتدوینتاریخمعاصر،
سوم» هزاره معجزه «احمدی نژاد، وی کتاب از
گردیده تشبیه زمان به امام احمدینژاد آن در که

گفت. پاسخ شخص این انتقادات به
با گویی و گفت  در نمین سلیمی  عباس
خانم «میتوان بود: گفته «فارس» خبرگزاری
ارزیابی کرد سیاسی ناپخته عناصر جزو رجبی را
داشته تاثیر جمهور رییس کردن متوهم در که

است.»
فاطمه رجبی بهخبرنگارانگفت: آقای رییس
متوهمکنم را این کهمناو جمهورمحترمقبلاز

کتاب این که از و توهمیبود از خودششخص پر
و پشیمانی توبه اظهار کرده متوهمتر منایشان را

مینمایم. استغفار و
ویگفت:ممکناستبا شرایطاخیرکهمقام
پیدا کرده احمدی نژاد آقای با اختالفاتی رهبری
هزاره «احمدی نژادمعجزه با را چاپبعدیکتابم

دهم. ادامه دوم»
بسیار کتابم فروش از گفت: خاتمه در وی
جمهور رییس معجزات از ولی هستم راضی

نه! زیاد

نهادها و وزارتخانهها ادغام
و وزارتخانه ادغام برای  دولت جدید طرح
عملکرد و کارایی که آنها از برخی حذف نتیجتا
گفت راستا همین ادامه دارد. در ندارند مثبتی
دفتر و رهبری بیت دفتر که این سر بر گوهایی و
رییسجمهوردرهمادغامشوندنیزصورتگرفته
سر بر بحثطرفدارانومخالفاناینادغام است.
بماند باقی این دفترها یک از کدام که است این

شود. کدامیک حذف و

میدزدند را ما ابرهای
محموداحمدینژاددرآخرینمصاحبهخودبا
که داریم موثقی و دقیق اطالعات رسانهها گفت:
گفت: او میدزدند! را ابرهایبارانزای ما غربیها
خشکسالی های با ما کشور که است همین برای
آنهامرتبازنعمتبارندگی متعددروبرواستاما

برخوردارهستند!
و دقیق اطالعات هیچگاه که احمدینژاد
و دقیق (مثل اطالعات رو نمیکند را خود موثق
به الدن) اسامه بن مرگ درباره چگونگی موثق
مرز در قبلشخصیرا روز چند خبرنگارانگفت:
یک خودش با داشت که کردیم دستگیر ترکیه
شخص این میکرد و خارج ایران ابر از کامیون
ابری دمپایی برای کارخانه ابرها را که میکرد ادعا

میکند. خارج ترکیه در

در هم هفته قبل کرد: احمدینژاد اضافه
با داشتند که گرفتیم را گروهی شرقی جنوب
ایران مرزهای از تا میزدند باد را ابرها هلیکوپتر
با خارج در ما ماموران گفت: وی شوند. خارج
دریافتهاند ابرها از حاصله باران تجزیه و مطالعه
از نتیجتا و ایران ساخت باران حاصله، باران که
ابرهای و کرده اند ما ریزش از شده دزدیده ابرهای

غربینبوده اند.
که تحقیقات کرد اعالم احمدی نژاد پایان در
نیروهایاطالعاتیدر حوالیخشککشورجهت
باران و ابر کبمود و خشکسالی علت یافتن
ابری کشور و نواحی باران خیز در و گسترش یافته

گردیدهاند. مستقر زمان امام گمنام سربازان
معمول طبق  آمریکا دولت سخنگوی 
و خواند پرت و احمدینژاد را چرت حرفهای
اضافه او نمیدزدیم. را کسی ابرهای ما گفت:
پنجول و با چنگ عادی که مردم وقتی کرد:
ابرها نیست بعید شوند خارج ایران از دارند سعی
پا و نیابند زندگی برای مساعد جایی را ایران هم

بگذارند! فرار به

ببندید را چمدانها
به کوری ایراناعالمکردکه وزارتامور خارجه
توافقات دوجانبه با طبق چشم کشورهای غربی
کشور«بورکینا فاسو»ایرانیانازاین پسمیتوانند

نمایند! مسافرت کشور این به ویزا اخذ بدون
در است کوچکی کشور فاسو بورکینا کشور
۲۷۴ هزار کیلومتر مربع  مساحت با آفریقا غرب
مهمدوم و شهر دارد نام پایتختآن اواگادوگو که

میباشد. کودوگو آن
ما با  هم خارجه امور وزارت که این مثل 
ویزایسوییس وفرانسه ایرانیها شوخیدارد،چرا
این نکردند بجای حذف را و استرالیا بلژیک و

غیرقابلتلفظ؟ نام کشورهایبا
به که  را کنید کسی آیا می توانید مجسم 
و الس وگاس جای به می گوید: دوستانش
اواگادوگو رفتم خالی جاتون پاریس و ریودوژانیرو

هم رفتیم کودوگو! بعدش
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

نیار! در مجلس توی رو کفشهات دیگه دفعه ولی باش! هستی مجلس نماینده مجلس: رییس الریجانی
است! کرده را کالفه حتی اصولگراها همه نمایندگان پات گند بوی

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

قرمز میشود سبز آبی و
و معروف دروازه بان حجازی ناصر مرگ خبر

فرو برد. غصه و غم در را همه محبوب ایرانی
محمود موسوی،  میرحسین را او  مرگ
حسین حتی و پهلوی  رضا احمدی نژاد، 
شریعتمداری به همهتسلیتگفتند تا ثابتکنند

است. نشده سیاست آلوده هنوز فوتبال
آمده آبی ها هم او جنازه تشییع مراسم در
همه بودند. همقاطیشده با بودندوهمقرمزها.

بود. شده سبز جا

FISH FOOD
آمدهبود که یک شرکتسازندهغذای اخبار در
غذای این استکه لوازم آکواریومدرصدد ماهیو
بن «اسامه نام با خود را جدید ماهی کنسروی

کند. ارائه بازار به الدن»
شدن توسط کشته از پس بن الدن جنازه
شده انداخته آمریکا به اقیانوس ضربتی نیروهای
از این ما قصد است. سخنگویاینشرکتگفت:
اصال سیاسی نیستبلکهسعی داریم ازطریق کار
برای ماهیهای را خود غذای بازاریابی بهتری

سازیم. محبوبتر و مقبول تر آکواریومها

زنم و من داستانهای
روی کاناپه را شب شد که چطور

سر کردم؟ به
هم که باز و گفت: عصبانی آمد زنم خیلی

رفت. یادت ازدواجمان سالگرد
باز تاریخها که این مثل بود؟ مگر کی گفتم:

کردهام. قاطی را
گفت: دیروز بود.

این سرعت گذشت؟ سال به گفتم: یعنی دو
دو سال؟ گفت: منظورت چیه

جشن بار یک سال دو  هر مگر گفتم:
نمیگیریم؟

کاناپه) بر (سالم

***
گفت زد و زنگ مادرت راستی زنم گفتم: به

پیش ما. بیاد شام هستیم اگر خونه
زد؟ چه موقع زنگ گفت:

بگم. یادم رفت بهت سه روز پیش!  گفتم:
بیاد؟ قراره امشب گفت:

پیش! شب سه نه، گفتم:
کاناپه) بر (سالم

***
جدیدم موی رنگ این از پرسید: و آمد زنم

خوشتمیاد؟
میکنی؟ رنگ موهاتو تو مگر گفتم:

کاناپه) بر (سالم

***
دختر هر وقت که چطوره و پرسید: آمد زنم
هم می زند تو را خانهشان جلوی همسایه چمن
میافتی؟ ما چمن دادن آب فکر به موقع همان

اونه! تقصیر مننیست. تقصیر گفتم:
بزند؟ چمن را باید چون که گفت:

برای چمن زدن شورت گفتم: نه! چون که
می پوشد. کوتاه

کاناپه) بر (سالم

اخبار با شوخی
اجازه  دانشجویان به نباید علوم: وزیر  *

داد. اختالط
باید بگذاری کار سر را بیعلم وزیر وقتی ـ

بشنوی! هم اراجیفی را چنین
بزرگ  حادثهای وقوع به مربوط * شایعات

ماه. خرداد در
سال؟! کدوم خرداد ـ

ساخت  در حال در ایران * حدود ۳۵ زندان
است.

و بی لیاقت که وزیر مسکن گفته کسی چه ـ
است؟! بیعرضه

به  کارمند زنان لباس برای اجباری * الگوی
می شود. ارائه زودی

«ویکتوریا النژرههای طرح از کند  خدا ـ
بگیرند! الهام سیکرت»

خود  الهام منبع را خامنهای رجبی * فاطمه
احمدینژاد به سوم» هزاره «معجزه اطالق برای

خواند.

فاطی و بوده دستگاه سر احمدینژاد پس ـ
میداده؟ حال آقا علی به داشته خانم

شرکت  برای دیگر میلیاردی قرارداد  *
میلیارد جدید پروژه واگذاری دو و خاتماالنبیا

پاسداران. به دالری
آن نه میگویند هدفمندی یارانهها؛ این به ـ

شهروندان! تومان هزار ۴۰
سخنرانان روز  از لیست * نام احمدینژاد

شد. حذف خمینی درگذشت
احتماالعذر موجهداشتهکه گرفتاروسرش ـ
رحیم است با قرار روز همین در است و شلوغ

مشایی روی احضار روح خمینی کار کنند!
مساعد  نقاط از بسیاری در اینترنت * قطع

تبریز. شهر در شورش
هم زیاد وصلش کم، قطع یا سرعت آن با ـ

نشده. متوجه کسی و احتماال فرقی نمیکند
دروازهبان  حجازی ناصر جنازه است * قرار
نفر  ۱۰۰ هزار آزادی با حضور محبوب در ورزشگاه

تشییع شود.
را دوباره اتوبوسها مراسم بعد از کند خدا ـ

آتشنزنند!
بازیگران  تنه باالی به نمایش برهنه برخی *

اعتراض کردند. «مختارنامه» در سریال مرد
رامیکردندهیچکس بازیگرانزناینکار اگر ـ

اعتراضنمیکرد.

عمیق افکار
و خواندن علت به شماره این در متاسفانه
ایران جمهور رییس سطحی گفتههای شنیدن
نتوانستم شهرستانها و تهران جمعههای امام و
و آن باشم داشته تمرکز خودم عمیق روی افکار

مینمایم. موکول آینده شماره به را

ایران شوخیهای تلفنی با
همانطور که درشمارههایقبل هم خواندید
تلفنی» به «شوخیهای نوشتههای این سری
فروش و خرید کار در که است دوستی خاطر
کارت چند و است دور راه ارزان تلفنی کارتهای
هر به میخواهد تا هرچه دلم داده من به مجانی

ایرانفعالکسیقابل جایدنیا زنگبزنم.چون در
با را مجانی دقایق بزنم تلفن تا ندارم عالقه توجه
که داخل کشور هموطنان با شوخی زدن و تلفن
میکنم. حرام میگویند Prank Call آن به اینجا

اول تلفن
رینگ رینگ رینگ... رینگ ـ

صدایضبطشده:مشترکگرامیاینشماره
دوبارهشمارهگیرینکنید! مسدودمیباشد

رینگ می گیرم... دوباره را شماره همان
رینگ...

این که  گفتم شده: ضبط صدای همان 
دوباره شماره گیری چرا مسدود میباشد. شماره

کردید؟
را شماره  همان دوباره و میکنم قطع 

میگیرم.
شده: گفتم که... مجددا صدای ضبط

گوشی را کسی و میشود قطع اما صدایش
برمیدارد!
الو؟ ـ

سالم. الو... ـ

سالم. ـ
اکبرزاده؟ اصغر آقای ـ

جنابعالی؟ هستم. خودم بله ـ
ریاست دفتر از حسینزاده هستم،  من ـ

جمهوریخدمتتانزنگمیزنم.
اونجوری؟ سیاست دفتر ـ

جمهوری. دفتر ریاست آقا نه ـ
ـببخشید. صداتونخیلیبدمیاد. منمگوشم

کمیسنگینه.
باید بدهیم خروس این اداره مخابرات را ـ

میاد؟ صدا بگیریم. قندی
بفرمایید. بله، ـ

ـمن می خواستمیکهمه پرسیسریعاز شما
اشکالینداره؟ بکنم.

چی؟ درباره ـ
ـدربارهطرح هدفمندییارانهها. دوسهدقیقه

وقت نمی گیره. بیشتر
ـخببفرمایید.

خیلی مایل هستند آقای رییس جمهور ـ
چه انقالبی ایشان طرح درباره مردم که بدانند

فکرمیکنند.

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

خرداد) ۹) می ۳۰ دوشنبه

حراج من تهران فیلم نمایش
موسوی گراناز کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

شده روانشناسی افراد شکنجه
طالبی اشکبوس سخنران:

خرداد) ۱۶) جون ۶ دوشنبه
IAA CONSTRUCTION, Inc

703-468-3600
www.iaaconstruction.com

Design& Build
New home, Addition and remodeling

 Licensed and insured in Virginia and Maryland
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل
عمودی

خالی از شوخی

۱۲ صفحه از بقیه ۲۷ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه
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خانوادهای  ـ موسیقیدانی از وسیع جلگه ۱ـ 
به «برلینی» معروف  ۱۸ که قرن در موسیقیدان

است.
نامها  ـ اوست سرای آید شب که کجا هر ۲ـ 

هویدا. و آشکار ـ
اگر! ـ  خداست حبیبان از ـ ۳ ـ ستارگان

ملکیجمعمخاطب. ضمیر
اسامی  ـ از ندارند! بعضی ماشین دارد، ۴ ـ

ورزشهای رزمی. از فرنگیـ 

عهد  در که مسکویه ابن از است کتابی ۱ ـ
شد. برگردانده هند به فارسی گورکانی جهانگیر

قدیم ـ  در ایام بانوان وسایل آرایش ۲ ـ از
نشخوارگر. بیابانپیمای ـ است! مرگ گرگ مال
مخصوص چوپانانـ   نی نوازندگی ۳ـ  نوعی
از تلویزیونـ تبلیغاتکوتاهیکفیلمسینماییدر

پایتختهایآسیایی.
هویدا ـ  و آشکار ـ پیشرفت ـ ۴ ـ سالخورده

زمین فوتبال. اصطالحی در
دعا. و پرستش ـ شب سر ـ ۵

در ایالت مریلند. ـ بندری میوه کال ـ ۶
کرده  ره گم ـ خون جوی ـ ضمیر جمع ۷ ـ

تصدیق. کلمه ـ میرود!
جمله وسایل  از ـ زمستانی از ورزش های ۸ـ 

فرش. نوعی هواییـ  پرواز
مسقف  و تنگ راهروی ـ ساختمان روکار ۹ـ 
از جامش ـ ایران اسطورهای پادشاهان لقب ـ

خودش معروفتر است.
خشن. ورزش مشتقات نفتـ  از ـ ۱۰

ـ نوعی  نیست لطافت طبعش خالف در ـ ۱۱
نقاشی. دارویی و مصرف مورد شبیه کهربا صمغ

ـ پاتیل  «راز» نشده! هنوز زیر گونههاـ  ۱۲ـ 
سه حرف. و یک حرف ـ

کاملـ   همه و ـ قرار ندارد و که آرام ۱۳ـ  آن
دنیا. ینگی ایاالت از

بانوان. برای افزارـ  چاقـ  نامی و ابزار ـ ۱۴
کالدول آمریکایی. ارسکین رمانی از ـ ۱۵

منجمدـ   باران ـ هستیبخش مایعات ۵ـ  از
فارس. شهرهای از

کاالـ   ستد و داد محل ـ بالکن مهتابی، ـ ۶
مکان. و زمان ظرف

ـ قسمت باالی  ـهر شیئی قدیمیوگرانبها ۷
شکننده. ـ تشک و بستر

ورقه عملکرد و  ـ می رساند را خدا ۸ ـ آن
بهادار. اوراق از ـ زیان و سود حساب

از  ـ به غایت زیبا ۹ ـ جانوری وحشی اما
غله. آفات از ـ درختان

شهرهای  از ـ شگفتی و تحسین کلمه ۱۰ ـ
و مشهور ـ دارد معروفی فوتبال تیم که ایتالیا

معروف.
ابله  و عقل کم قلعه کوچک ـ یا مزرعه ۱۱ ـ

میانبر. طریق ـ
بعضیبلدهستندولیخوابشاننمیبرد!  ۱۲ـ 

ناقص! لبخند ـ کالبد و تن ـ
از  تهران ـ شرق ییالقی بخشهای ـ از ۱۳
به دست که هند در بتکدهای ـ جهات اربعه

شد. ویران غزنوی محمود سلطان
ـ نوعیماهی  پارسنگترازو ـ و پایه درجه ۱۴ـ 

مرکب. نام ماهی خرچنگ به شبیه
نویسنده  دیکنز چارلز از است کتابی ۱۵ ـ

وطن. و کشور ـ انگلیسی

نیست. خوبی طرح زیاد من نظر به ـ
چطور؟ ـ

 ۱۰۰ از قبض گاز من طرح این درست بعد از ـ
باال. رفت آب هم برق و تومان. ۴۰۰ شد تومان

میگیرید؟ یارانه چقدر شما ـ
با  خانواده. اهل همه برای ماهی۲۰۰ تومان ـ

داد. صورت نمیشود کاری تومان هزار ۲۰۰
کمک که هستند مایل جمهور رییس آقای ـ

تومان؟ ۴۰۰ شد شما گاز چرا کنند.
بپرسید. اداره گاز نمیدونم. از ـ

پز پخت و کمی نمیکنید؟ چرا صرفهجویی ـ
نکنید. مصرف گاز تا باشید داشته کمتر

بله؟ ـ
هدفشان بیشتر جمهور رییس آقای ـ
خانوادهها ایشاناز منابعملیبود. صرفهجوییدر
میخواهندکهبهجای آشپزی درخانهغذایشانرا

نکنند. مصرف گاز و بدهند سفارش بیرون از
بله؟ ـ

میپزد شما خانم که آبگوشتی هر میدانید ـ
درمیآید؟ چقدر گاز جدید نرخ با

نمی دانم. نه، ـ
آبگوشت؛  کاسه هر برای ۲۰۰ تومان حدود ـ

تازه. و خوب گوشت بدون تازه
منظورتانچیه؟ ـ

خیلی ارزانتر بدهید سفارش شما پیتزا اگر ـ
میشود. نصف گازتان قبض و درمیآید

برق چطور؟ و پول آب ـ
باید چراغ نور زیر بعد می برد. آب آبگوشت ـ
در حتی را پیتزا دارد. برق مصرف که بخورید
مثالموقعتماشای بخورید. تاریکی هممیتوانید

تلویزیون.
سفارش پیتزا شب هر میگویید شما پس ـ

بدهم؟
شبهای میان. در شب یک شب؛ هر نه ـ
که کنید ذغالی درست روی منقل کباب دیگر

ندارد. گاز مصرف
میکنی؟ شوخی ـ

برای برسانم که اطالعتان به دارم افتخار ـ
یارانهها هدفمندی طرح بیشتر کردن هدفمند
و همبرگر و جمهوری اکنون پیتزا ریاست دفتر
رایگان تحویل با را کوبیده کباب و سوخاری مرغ
مصرف که این برای میدهد؛ ارائه هموطنان به

برساند. صفر به را آنها گاز
ایران؟ سر تا سر در ـ

بر و دور به میرود ما دلیوری شعاع االن ـ
را شعاع بعدا جماران. نواحی و دکتر جناب دفتر

انشااهللا... کرد. خواهیم زیادتر
کار. گذاشتیسر مزاحمتلفنیهستی؟ منو ـ

بقیه... و سر تو بخوره توی یارانه
شما. جان به آقا... نه نه... ـ

پیتزا را... برو اون ـ
آزاد... بوق صدای و تلفن قطع

دوم تلفن
رینگ رینگ ـ

الو؟ ـ

سالم. ـ
شما؟ سالم. ـ

من فدای شما. ـ
داشتید؟ کار کی با بله؟ ـ
سالته؟ چند عزیزم. تو با ـ

کجا  ربطی داره؟! از شما چه ۲۲ سالمه. به ـ
میزنی؟ زنگ

نیفتاده؟ روی «کالرآی دی» مگر آمریکا. از ـ
نه! ـ

ـنکنه از اینتلفنقدیمیهاداریکه با انگشت
بایدبچرخانی؟

حاال چکار جدیدهاست. تلفن این از نه، ـ
داشتی؟

خیلی چشات تو قشنگه. خیلی چشات تو ـ
عجیبه.

دیدی؟ منو چشمای کجا از تو ـ
اینجا که ترانه مهرنوش با این دارم ندیدم، ـ

می کنم. همصدایی میشه پخش داره
جلالخالق! ـ

خیلی صدات تو قشنگه. خیلی صدات تو ـ
نجیبه...

کن. ولمون آقا، برو ـ
قطع دارم.  کارت  کن، دقیقه صبر یک  ـ

نکن!
داری؟ چکار ـ

صیغه اهل دارم. خصوصی سئوال یک ـ
هستی؟

گمشو... برو ـ
آمریکا. میارمت نامزدی ویزای با ـ

داری؟ زن پس جدی؟ ـ
ندارم. نه ـ

میخواهی؟ صیغه چرا پس ـ
دنبال فقط و نکنم ازدواج گرفتم تصمیم ـ
هم صوابش می گویند  باشم. کردن  صیغه

بیشتره.
گفته؟ چه کسی اینو ـ

یا جنتی. یزدی مصباح فکر می کنم ـ
اگر اهلازدواجی بایدبیاییپیش اذیتنکن. ـ

بابامخواستگاری.
میخوام. تو رو باباتو نمیخوام من ـ

دیدهای؟ هنوز ندیدی. مرا که تو ـ
بود. اینترنت توی عکست چرا ـ
ندارم. عکس اینترنت توی من ـ

آمریکا میارمت بود. تو شبیه نفر یک شاید ـ
کلیحال میکنی.

چیه؟ کارت و شغل ـ
هستم. تاکسی راننده ـ

تاکسی؟ راننده ـ
تاکسیرانی شرکت یک که بود این منظورم ـ

راننده. تا ۲۰۰ با دارم؛ بزرگ
نشو. مزاحم میکنی. خالیبندی ـ

ـحاال مطمئنیصیغه نمیشی؟
صد. در صد ـ

و بشه صیغه نمیخواد اون داری؟ خواهر ـ
آمریکا؟ بیاد

نه! ـ
چطور؟ برادر ـ

بابا... برو ـ
آزاد. بوق و تلفن قطع صدای

«حریت، کلمه در سوریه معترض جوانان شعار
این خود به خود و است شده خالصه آزادی»
در توطئه را «حزب اهللا» و دست ایران جوانان
و قحط که درمییابند و میکنند کشف اخیر
دیگر. توطئهای است هم مواد خوراکی کمبود
و کوچک تظاهرات در سوریه شهرهای همه
آزادی بهفارسیشعار بزرگمشغولند.مثالکردها
تا ایرانبشنود. همسرانزندانیان آزادیمیدهند
برایآزادیشوهرانغوغا می کنند سیاسیدر حرا

بشنود. ملل سازمان تا
و بر «حزباهللا» بر سوریه دمی از فشار تهران

کرده هزینه دو بسیار برای این که نیست فارغ
است.

***
انطباق خودباشرایط زمانهکهمحمد نظامدر
را «واقعیتها» آن سخنگوی «حماس»، غزال،
استکه خرافات و متوجه شده کرده مینامد گیر
ازحوزهها آنکهگاهیسر دینیوفرهنگناشیاز
این است. بسته او را پای دست و درمیآورند هم
قضاییه قوه مسئوالن از شورایی که کار به است
ببینیدچهخبر است«... وا اسالما؛ که میکشد
کوروشوهخامنش!» ارجاعمیدهند به را مردم
و فتنه سران احمدی و کنید یاران دراز یعنی
بفهماندکهخرافاتسیاسی تا را هوادارانسکوالر
و جن گیری را برابر این است و کدام امروزین

رمالیمی نهد.(۱۲)
میگوید: رفسنجانی  اوقات این  در هم
«دانشگاهیانآیندهکشوررامتحولمیسازند»(۱۳)

بگذارند.» آقایان «اگر نمیگوید و

توضیحات: و منابع
نخستین  را  واقعه این اسالم جهان ـ ۱

خواند. اعراب سراسر قیام های دستآورد
اسنادمهم  جمله اساسنامه«حماس» از ۲ـ 
که سازمانی است معرف این و بشری است ضد
سیاسی  توفیق کمترین طرف این ۱۹۸۷ به از
پرونده اقدامات در را خشونت و بیشترین نداشته

دارد. خود
همه  حقوق از  «دفاع اصل ۱۵۲  در ـ  ۳
امور  در «دخالت اصل۱۵۴ منع در مسلمانان» و

است. آمده ملت ها» داخلی
میدهد  گریه سر تصنع به پامنبری که ۴ ـ
گرم مردمان افزون و بازار روضهخوان شیون تا

شود.
قطع  با که بر این باورند داخلی جراید ۵ ـ
در تنگنا جمهور استانی رییس بودجه، سفرهای

«ملت ما». روزنامه جمله است؛ از
بهمقاالت«نیویورکتایمز»در  کنید ـ نگاه ۶

هفتههایگذشته.
«نیویورک  سرمقاله به کنید نگاه ـ  ۷
۱۳ آپریل ۲۰۱۱  مورخ «فیگارو»، پیوست تایمز»،

میالدی.
آلمان  مدد در ۱۹۷۱ به بوشهر نیروگاه ۸ ـ
دید آسیب عراق جنگ با شد. در آغاز فرانسه و
آن  به «استانکس»  ویروس   ۲۰۱۰ در ساخت.
را در دست آن روسها که سال هاست زیان زد و
«تایم»، مورخ۲۳ آپریل  نگاه کنید به اتمام دارند.

میالدی. ۲۰۱۱
شماره ۲) (چاه ـ البرز ایران نام به ۹ـ 

و پژوهشی  به مقاله مبسوط نگاه کنید ۱۰ ـ
منافع و مصالح خزر:  «دریای درباره  نگارنده
مونیخ، «کاوه»، چاپ  در ایران»، چاپ شده
«نیما» مونترال، «هفته» تهران، «حافظ»

میالدی. ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ سالهای در پاریس،
گزارشگر  عارفی آرمین گزارش استناد به ۱۱ـ 

میالدی.  مورخ۱۶ آپریل ۲۰۱۱ «فیگارو»،
الریجانی،  آیت اهللا سخنان استناد به ـ ۱۲
اردیبهشت   ۲۲ مورخ «اطالعات»، روزنامه

.۱۳۹۰
روزنامه  سخنان رفسنجانی، استناد به ۱۳ـ 

مورخ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰. «اطالعات»،

آشتی.... بازتاب

با رژیم آن به آشتی را در کلیت «جنبش سبز»
بر او تردید سخن بدون ولی فقیه بکشاند، والیت
سبز» «جنبش در اصالحطلبان فعال بخشی از
هستند کسانی بخش، این گذاشت. خواهد تاثیر
محمود برآمدن حکومت با اولیه شان مشکل که
۱۳۸۸ بوده  خرداد در از صندوق رای احمدینژاد
که «جنبش هنگام به بعد تحوالت از آن و است،

بهیکحرکت احمدینژاد یکگروهضد از را سبز»
بینش و در کرده تبدیل فقیه ولی و ضد خامنهای
آنان آمادهاند مواضعآنان تغییرچندانیندادهاست. 
مخالفت فقیه، ولی از سوی مساعد نظر یک با تا
خود را از صف بگذارند و به کناری خود را با او

«جنبشسبز»بیرونبکشند.
ازسویدیگرکمنیستندکسانیکهبهمقاومت
به حاکم روحانیت و خامنهای برابر در احمدینژاد
سکوالریزه مقدمه را و آن مینگرند تحسین دیده
اینان میکنند. ایران تلقی سیاسی نظام کردن

معتقندند و میدانند سرنوشت ساز را کنونی نبرد
در نیست سکوالر که گرچه احمدینژاد یک فرد
عینحالاومیتواندپلی بهسویسکوالریزم باشد.
اینسخنمسلمانمیتواندازسویقاطبهنیروهای
گیرد، قرار قبول مورد سبز» «جنبش در فعال
«جنبش از بخشی که دارد را آن بالقوه توان ولی
خصوص به سخن این کند. جلب خود به را سبز»
بدوندموکراسی برایکسانیکه تشنهسکوالریزم
و دارد بیشتری جاذبه هستند آمرانه) (سکوالریزم
احمدینژاد از کنند که حمایت احساس اینان اگر
شود منجر  سرانجامی چنین به است ممکن 

کرد. دریغ نخواهند این امر از احتماال
اسالمی جمهوری  حاکمیت درون انشقاق 
در دموکراتیک مبارزات برای استثنایی فرصتی
بهرهگیریاز این فرصت در است. ایران پیش آورده
نقاطضعفوقوت طرفینمناقشه البتهمیتوان از
«جنبش که داد اجازه نباید ولی گرفت، بهره
این از  نامستقیم  یا مستقیم به حمایت سبز» 
انشقاق دچار خود و شود کشانده جناح آن یا
برای که  میرسد گوش به زمزمههایی گردد. 
خرداد دوم نیمه در مسالمتآمیز اعتراضات ادامه
«تدارکاتگستردهای»پیش بینیشده،و«شورای
آن حال برنامهریزی در سبز امید» راه هماهنگی
کرد. موفقیت این حرکت آرزوی برای باید است.
شعارهای گزینش که توجه داد باید حال عین در
برای آزمایش بزرگی کنونی در شرایط حرکت این
برای بود. خواهد آن برنامهریزان و تدارککنندگان
فقیه (که شعار از نفی والیت شعارها اگر مثال،
بوده) غالب«جنبشسبز» دریک سالو نیماخیر
از شعارهای احمدینژاد (که تخطئه وضدیت با به
اولیه «جنبشسبز»بودوبعدمتروکشد) کاهش
به شدن حرکت دهنده کشانده شود نشان داده
جز نتیجهای و است حکومتی درون اختالفات

داشت. نخواهد سبز» «جنبش در انشقاق

نباید... حکومتی انشقاق

تنظیم و کنیم انتخاب خودمان ملی ترانهسرای
اجراهای کارهاییاستکهمنقبالبا کنیم.اینها
یا لطفی پایور، محمدرضا با گروه داشتم دیگر
یک با این بار منتها معروفی. فخرالدینی، جواد
کردهایم تنظیم بیشتری اینها را طراوت و رنگ

داد. خواهیم ارائه که
مهاجر، شروین امیرکوشکانی، پورآفر، پیرایه

گروه هنرمندان پورمهدی هومان و نوربخش علی
در درششکنسرت او بینا را موسیقی لیانسیما
می کنند. همراهی کانادا در کنسرت سه و آمریکا
واشنگتن در لیان گروه و بینا سیما کنسرت
باشکوه  تاالر در و جون ماه ۱۲ یکشنبه روز بزرگ
مرکزهنرهایدانشگاهجورجمیسوندرویرجینیا
آن حضور در به عالقمندان و شد خواهد برگزار
آگهی به اطالعات بیشتر کسب برای میتوانند
کنسرتمذکوردرپشتجلدهمینشمارهنشریه

مراجعهکنند.

تورکنسرت های... درباره


