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از بامزه و کوتاه خبرهای
ایران

مسئول  مدیر توقیفشد. «روزگار» * روزنامه
حتی که روزگاری شده عجب روزنامه گفت: این

احترام نمیگذارند! نشریه ما اسم به
دوباره  مرکزی بانک رییس بهمنی * محمود
را اعالم تورم نرخ که دادهاند دستور که اعالم کرد
میپرسیدند که معترض خبرنگاران به او نکنیم.
را دالر نرخ کنید زیاد را رویتان اگر گفت: چرا؟

کرد! نخواهیم اعالم هم
علمیه  حوزه رییس مظاهری، آیت اهللا *
بمب ازخطر بیشتر ماهواره اصفهان،گفت:خطر

توضیحاتخودگفت:مخصوصا اتماست.ویدر
باشد که لوپز جنیفر رقص ماهواره اگر برنامههای
است! عیار تمام بمب کامل یک خودش ورپریده

بر  باید مسئولین گفت: خامنه ای آیتاهللا *
از اسالم قبل بجای ایران اسالم از ایران بعد تاریخ
از تاریخبعد باید آنها کرد: ویاضافه تاکیدکنند.
کروبی وحوادث به موسویو را بدوناشاره اسالم

کنند. در مدارس تدریس سبز جنبش
*آیتاهللا خامنهایهمچنینگفت: انتخابات 
در توضیحات بزند. او صدمه به امنیت ما نباید
اگر خطری احساس کنیم انتخابات را خود گفت:
حذفخواهیمکرد وبهحرف مسئولینتشخیص

نداریم! کاری هم نظام مصلحت
*صادق زیباکالمگفت: احمدینژادومشایی 

بود. خواهند جمهوری ریاست آینده دور برنده
چنین خود زیبای نام با که این از گفت: وی

مرا ببخشید! حرفهای زشتیمیزنم
که  لنکرانی فاضل جواد محمد آیتاهللا *
میکند برعکساسمگندهاشخیلیکوچکفکر
مقام به می تواند جنسیت تغییر از بعد زن گفت:
بر چون البته گفت: وی شود. منصوب قضاوت
تغییرجنسیتباعملجراحیهمهنوزبحث سر
استبهتراستخانمهاکماکانبرایقاضیشدن

صبرکنند.
فرمانده  رضا رادان، جانشین احمد * سردار
در بازی آب جریان گفت: انتظامی، نیروی
او است. میشده هدایت خارج از تهران پارک
و ماهواره طریق از آب فرستادن با دشمن گفت:
خیس به را ما پسران و دختران پنهانی لوله کشی

است. تحریک میکرده و بازی شادی و شدن
دو  بنزین که بزودی نفت گفت وزیر * معاون
اول نرخ بنزین شد. او گفت: خواهد نرخی عرضه
اتومبیل باک بنزین به مستقیم دارد و پایینتری
و دارد قیمت باالتری دوم بنزین نرخ میرود و
سرنگ توسط ماشین کاربراتور به مستقیما باید

تزریق گردد.
شرایط  اسالمی جمهوری اطالعات وزیر *
بر ما «اطالعات» گفت: او خواند. عادی را کشور

اطالعات «کیهان» است! اساس

خبرنگاران گفت:  به کروبی * همسر مهدی
بهیکآپارتمانکوچکمنتقلکرده اند. را شوهرم
یک آیا گفت: مورد این در قضاییه قوه رییس
یک سلول انفرادی یا است آپارتمان کوچک بهتر

بزرگ؟
با  «مرغ نام به ساتراپی مرجان جدید * فیلم
مانند فیلم یافت. این راه جشنواره ونیز به آلو»
مقامات فیلمقبلیمرجانساتراپی(پرسپولیس)
را تهران «کیهان» روزنامه مخصوصا و ایران
بودجه دولتی با است قرار است. عصبانی کرده
نام به فیلم این فیلمی ضد دهنمکی مسعود
و در بینبچهحزب اللهیها «مرغبدونآلو»تهیه

پخشنماید.

احیای  برای ۹۵۰ میلیارد
ارومیه دریاچه

سهراب) مرگ از بعد (نوشدارو
بعدازاعتراضاتفعاالنمحیطزیستو اهالی
به مسئولین بیتوجهی و غفلت مورد در ارومیه
سابق) که دریاچه ارومیه (رضاییه وضع اسفناک
و میشد منجر جدید سبز جنبش یک به داشت
همراه را به دولت ماموران با و درگیری ناآرامی
(چه محمدیزاده جواد محمد باالخره داشت،
اسمتماممذهبیجالبی!)رییسسازمانحفاظت
تومان  که۹۵۰ میلیارد از محیطزیست اعالم کرد
به و کردستان ارس رودخانههای انتقال آب برای

است. شده ارومیه تخصیص داده دریاچه
اعتراضات کلیه در که تظاهرکنندگان از یکی
شرکت مجلس و مسئولین بی توجهی به نسبت
بهانهایپیدا بار هر ما خبرنگارانگفت: داشتبه
عقده دست رژیم از و کنیم که شلوغ میکنیم
خرج کردن با پول آنها خالی کنیم دلمان را
خراب را ما کار  مردم موقتی کردن  ساکت و
آب ما دریاچه حاال برای کرد: او اضافه می کنند!
زایندهرود ولی برای میکنند را پر آن و میآورند
و ارس رود حاال وی گفت: کرد؟ خواهند چکار

آب زاینده رود برای ولی است نزدیک کردستان
اصفهانی هموطنان آورد؟ او به خواهند کجا از
«با عنوان با بزرگی تظاهرات که کرد پیشنهاد
خواهیم آب از پر را زایندهرود چشم مان اشک
گولون زاینده رود آقلیاق، گئداخ (دورون کرد
برپا اصفهانی چه و ترکی زبان به چه دولدوراخ)
بیلیون پول از ترس بیلیون مسئولین کنند تا
را به ارومیه دریاچه آب شوند مجبور و خرج کنند

برسانند. زایندهرود

بدون شرح
اقتصاد گفت: خمینی قبل آیتاهللا سالها

است! خر مال
معاون یزدی، رضا محمد  سردار دیروز
گفت: پاسداران، سپاه مجلسی و حقوقی امور
آیتاهللا مجوز با سپاه اقتصادی فعالیتهای

خامنهای صورت میگیرد!

غیـرقابل شهرهای
زندگی

دومین را تهران شهر «اکونومیست» نشریه
شهرغیرقابلزندگیبعدازشهرعلیجاندرساحل

عاجبرشمرد.
هوا، آلودگی گرانی، شاخصهای نشریه این
را شهروندان نارضایتیهای و نارساییها و ناامنی
تهران انتخاب برای دیگر شاخصهای میان در

عنوان کرده است.
آمارمنتشرشدهاین نشریه بالفاصله بااعتراض
با از آنها گروهی و شد روبرو ساحل عاج مردم
اگرهمه ایننشریهگفته اند: ارسالنامهایبهدفتر
محدودیت ما کشور حداقل باشد مساوی چیز

ندارد. حجاب
مردم و داریم مشروب و موسیقی و رقص ما
سواحلزیبایما استفاده از بدونترس می توانند
آب تنی آب بازی و به صورت مختلط کنند و

آمار بررسیشده و استشکایتآنها نمایند! قرار
گردد. بزودیمنتشر صحیح

توضیـحالخطابه
نامه صفحه این وفادار خوانندگان از برخی
ایران نماز جمعه خطابههای از که ما دادهاند
چیزینمیفهمیمو حرفهای واعظانومداحان
به کمک برای نمیکنیم. درک را جمعهها امام و
و اراجیف پای که و عالف بیکار هموطنان این
مذبوحانه مینشینند و این آخوندها مزخرفات
کنند منطقیتصور را سعیدارندحرفهایآنها
سال چند (تا موقت جمعه امام خطابه آخرین
تهرانکاظمصدیقی موقتاستکسینمیداند)
کردن تلف تا بجای نماییم کاو کند و و بررسی را
فیلمهای و آواز و رقص ویدیوی و بروند وقتشان

کنند. تماشا علمیرا
کاظمصدیقیکه قیافهاششبیه دزداندریایی
خود خطابه آخر در است فیلم های والت دیسنی
چنین گفت: بعدازحکومترسول اهللا وائمهاطهار
اسالمخواهیبه انگیزه با اولینحکومتدینیکه
اسالمی است جمهوری نظام آمد روزگار صحنه
دوباره  را قدرت ما باز تا کشید طول (۱۴۰۰ سال

بدستگرفتیم).
برای الگویی را اسالمی جمهوری وی
اسالمی کشورهای مخصوصا دیگر کشورهای
چه برای هستند اسالمی ! (اگر دانست منطقه

الگومیخواهند؟).
کشور چند حوادث به  اشاره ضمن وی
(از داد  نسبت  ایران به را تحوالت این عربی
ربطی چه ایران به شدن دیکتاتورها خالص شر
وگفت: مردم منطقه وقتی رهبریآیتاهللا دارد؟)
گرفتند انقالب به تصمیم دیدند را خامنهای
صادر ما به کشور را بابا انقالبش این تا (گفتند
انقالبکنیم)وی بهتراستخودمان زودتر نکرده
گفت: وقتیکهمردممنطقهدیدندکهوالیتفقیه
آن اداره و شکل به بهترین را ایران چگونه کشور
رسانده غیره پیشرفت هایعلمیوصنعتیو به را
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تا اتصالی نشود! کنید جدا شد! زنانه و مردانه هم برق از ایران: آخرین خبر
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IAA CONSTRUCTION, Inc

703-468-3600
www.iaaconstruction.com

Design& Build
New home, Addition and remodeling

 Licensed and insured in Virginia and Maryland

با مناسب ترین نرخ و بهترین سرویس  
سفری خاطره انگیـز را تجربه کنید

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

نرخ ویژه مسیر تهران ـ واشنگنت دی سی 
اعتبار تا ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۱          فقط ۹۳۰ دالر

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

شهریور) ۲۱) سپتامبر ۱۲ دوشنبه

شهریور) ۲۸) سپتامبر ۱۹ دوشنبه

ایران کوهنوردان اولین صعود گزارش کوهنوردی:
پاکستان در پیک» «براد قله به

طوسی سعید سخنران:

دارد» بیاد که «درختی سینمائی فیلم
زندی بهرام کارگردان:

کانون جلسات همیشگی محل در

پایچپ وراستوظهور (مثلعلمتوالت رفتنبا
و فضا در شده گم ماهواره و جمکران چاه از امام
و مدارس انسانی در علوم و تحریف تاریخ و حذف
نفت وزیر بدونلهجه نطقسلیس و و دانشگاهها

و...). «اوپک» در اجالس انگلیسی زبان به
تحریمهای به خود خطابه دیگر بخش در وی
تحریم ها این گفت: اشاره کرد و ایران علیه غرب
تومان هزار  از دالر همین (برای است  بیاثر
آقا  خود حساب و رسیده ۲۰۰ تومان به هزار و
سواحل را به آقازاده نمیتواند شده و مسدود
سخنان پایان در وی بفرستد). ترکیه زیبای
اقتصادی از وضع مردم ابراز نارضایتی با خود
بهکشورهایاسالمیمنطقه (امیدواریمخبرشرا
دولت خواستبهوضعیت معاش از نداده باشند)
بردارد گرانی گام کاهش راستای و در برسد مردم
مقابل که در ترس این را از قسمت آخر (این
نشود سنگ قبلیاش دروغهای خاطر به خدا
جمعه در نماز حاضر جماعت در مقابل که گفته

نشود). خجالتزده
شمارههای در میخارد تنتان هم هنوز اگر
شما برای را دیگر امام جمعه ها خطابههای آینده

کرد. موشکافیخواهیم و تفسیر

میدانستید؟ آیا
کشورهای زمره در ایران که میدانستید آیا
آزادی آن در که است خاورمیانه در محدود
دارد؟حاالمیخواهی شیعه مذهبیکاملوجود
جعفریباشییا شیعه اثنی عشری فرقینمیکند

است. احترامت سر جایش و

خجالت!
کلیپ ویدیو دوباره  رفقا از  یکی دیشب
اجالس در کشورمان نفت  وزیر سخنرانی
آقای بود. فرستاده برایم را «اوپک» کشورهای
اکابر انگلیسی از روی اول کالس انگلیسی با وزیر
را به حضار خودش حرف نوشته هم نمیتوانست
نطقش به بود که هم پررو ولی آنقدر بفهماند
بچه لهجه همچنان با انگلیسی را میداد و ادامه
شاید همالتهای جنوبتهران یا طلبههایقمو

ارشاد وزیر آقا را این چرا میکرد. نمی دانم بلغور
حداقلمسئولدوبلهکردنفیلم هایخارجی یا و
او و «صدا وسیما»یجمهوریاسالمینکردهاند
ببرد؟ را ما تا آبروی کشور فرستادند از خارج به را
خجالت نطق این دیدن از آنقدر اول دفعه مثل
ریختن یک بشکه به شدیدی کشیدم که میل
ایجاد شد در من کبریت زدن خودم و نفت روی
قطعکرد ویدیو را و رسید راه از وخوشبختانه زنم

داد... مرا نجاد زندگی و

بشاراالسد محبوب شکنجه
 ۸۸ ارایه اسامی با بینالملل سازمان عفو
بازداشتگاههای در اخیر ماه پنج عرض در که نفر
اثرشکنجهکشتهشدهاندعنوانکردکه بر سوریه
«قطعآلتتناسلی اینافراداز جملهشکنجه های

است». بوده سوریه رهبر محبوب بشار االسد
اینسازمانگفت:قطعاینآلتهاباروشهای

است. شده انجام بی سابقه بسیار و عجیب
سازمانمللضمنتاییدگزارشسازمانعفو
بینالمللگفت:ما به غیر از گورهایدستهجمعی
اعدامیهای رژیمسوریهموفقبهکشف زمینهایی
صورت به را مردان تناسلی آلتهای که شدهایم

بودند! کرده چال دستهجمعی

سینمایی خبر
کرد اعالم اسالمی جمهوری ارشاد وزارت
بعد به از این وزارتخانه این مصوبه جدید با که
در کشیدن سیگار و بدنی تماس بیحجابی، 
این سخنگوی است. بالمانع ایرانی  فیلمهای
ایران از فیلمهایواقعیخسته مردم وزارتگفت:
تخیلی و فانتزی فیلم های میخواهند و شدهاند
اوگفت:البتهمجوزتهیهاینگونه همتماشاکنند! 
به ایران در که آنها شرط است این به فیلمها
فقطدرجشنواره هایکشورهای و نمایشنیایند
خارجی شرکتکنند (یابهصورت کپیقاچاق وارد
بهحرفمردم توجه ما اضافهکرد:  او ایران شوند).
شوهرها ما فیلمهای در چرا میگویند که داریم
کامل حجاب در را باید زن خود خوابشان اتاق در

اسالمیببینند!

سپتامبر ۱۱ سالگرد
چندروزدیگرقراراستدهمینسالگردحادثه
برجهای دوقلوی نیویورک  ۱۱ سپتامبر وحمله به
شاملبازماندگان هزاراننفر حضور با اینشهر در
برای شود. برگزار قربانیان خانواده و حادثه این
از و  دنیا مهم کشورهای سران از این مراسم
به رسمی دعوت جهانی معروف شخصیتهای
اعالمیه ای بنالدن طی اسامه است. آمده عمل
این مراسمبهعلت مرگشعذرخواهی ازحضوردر

به بعد موکول کرده است. آن را کرده و

تاریخی عمیق افکار
است این دارم جوابی که من بدون سئوال
پوشیدن و حجاب رعایت حفظ علت چه به که
زمین کره روی حوا برای انجیر درخت برگ
از اینها همه که این نه مگر شد؟ اجباری امری
حساب هم محرم به و مادر بودند و به پدر یک

میآمدند؟

اینترنتی رفقای دستهبندی
میکردم چک را ایمیلهایم داشتم دیشب
ویندو یک یکهو که بودم خودم کار مشغول و
صفحه روی مستطیل مربع کوچک پنجره یا
داری دوست پرسید: و شد ظاهر مانیتورم
را ایمیل خودت لیست  توی افراد  اسامی  که
ومجزا طبقهبندیکنیودرسرفصل هایمتمایز
بگذاری؟پیشنهادبدینبود.کارفرستادنایمیل
بسیار گفتم: و کردم او تشکر از میکرد. سادهتر را

زدم. را OK انتخاب و خوب
کردم: طبقهبندی اینجوری را خودم لیست

است  آنهاییکه ایمیلمی گیرند وسالها ۱ـ 
ایمیلنفرستادهاند. که

هیچوقت  ایمیل میگیرند و آنهایی که ۲ ـ
میگویند و میکنند باز یا (و نمیکنند باز را آنها

نکردم). باز
ایمیل میفرستند  صد روزی آنهایی که ۳ـ 

نمیکنند. ایمیل های تو را باز ولی
و  میزنند  ایمیل  گاهی که آنهایی  ـ   ۴

نمیتوانند را تصویردار ایمیلهای چرا میگویند
کنند. باز

از  دفاع در ایمیلهایی که آنهایی ـ  ۵
جمهوریاسالمیمیفرستند.

ناسزا  فحشو از ایمیلهایپر آنهاییکه ۶ـ 
میفرستند. اسالمی جمهوری و اسالم درباره

عکسهای  بار یک ماهی که آنهایی ۷ ـ
میفرستند. را خانوادهاش و شاه قدیمی

غیرسیاسی  ایمیل های که آنهایی ـ  ۸
می فرستند. بامزه) (سکسیو

که  سیاسی که ایمیلهای فوق آنهایی ۹ ـ
میدهند. پاس تو به را نمیخوانند خودشان

از  بعد را خودت ایمیلهای که آنهایی ۱۰ ـ
جدید و دوباره برایت به عنوان ایمیل دو سال

می فرستند. اول دست
آنهاییکه ایمیلهای حاویعکسبچه  ۱۱ـ 

میفرستند. بوته و گل و گربه و سگ و
بهداشتیوطبی  ایمیلهای آنهاییکه ۱۲ـ 

مردن میترسانند. از را و تو میفرستند
لیستمناست  آنهاییکهاسمشاندر ۱۳ـ 

چرا؟ نمیدانم و

الو سالم
با من تلفنی گفتگوهای از بعضی

ایران در دوستان
۱

الو... ـ
سالم... ـ

چطوری؟ سالم
ـمیخواستی چطورباشمبااین رییسجمهور

و... و بیسواد بیکالس و جواد قزمیت
ـخیلی عصبانیهستی.بگذاربعدازنگ بزنم.

که سر حالتری... موقع یک

۲
الو؟ ـ
الو؟ ـ

سالم. ـ
کردی؟ ما یاد چطوری؟ سالم، ـ

دیشب زنگ زدم نبودی. ـ
دیر آمدم خونه. ـ
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کتاب«نبوغمسیحیت»این  پیامبرانـ از ۱ـ 
شهرت رسانید. نویسنده فرانسوی را به

سوءهضم  در اثر حالتیکه اسببارکشـ  ۲ـ 
و سینه از موجب تکرار صداهایی معده و اختالل

جوان. مرد ـ میشود گلو
مالط  ـ نوعی خویشاوند ـ و بلند بلیغ ـ ۳

ـکتابیاست ازمحمدعلی اسالمیندوشن  ۱
نویسندهمعاصر.

و گمان  شک در ـ خونخوار از حشرات ۲ ـ
دورانها. ـ افتادن

وسیلهای  دانههایخوراکی ـ  ـ از آبسوار ۳ـ 
کشیدن حیوان. در بند برای

اجرای  ـ برای مفرد سوم شخص ضمیر ۴ ـ
هر ـ آذری مادر ـ ضرورتهاست از پروژهای هر

سوره. یک از جمله
سوم  معده ـ نامعلوم شخص به اشاره ۵ ـ

پرندگان.
به  اشاره ـ سینما در فیلم نمایش واحد ۶ ـ
کوهی به سنبل گونه ای ـ است پولی واحد دورـ 

نام«سنبله».
ضربهایباسرانگشت  پیچپیچـ  اینبیهنر ۷ـ 

ناامید. ـ
ـ  نوسازی و از سر گرفتن ـ گزند و صدمه ۸ـ 

شادمانی. و شادی
خطی  ـ دو کاری کسی به ملزم ساختن ۹ ـ
تعلیل کلمه نکنند ـ قطع همدیگر را هرگز که

پرسش. و
ناگشودنی  تحسین و شگفتیـ  گاه کلمه ۱۰ـ 

انار. شهر هرگز نهـ  ـ شود!
درون  ـ فلز چوب و صیقل دادن وسیله ۱۱ـ 

چیزی.
و  حمیت  ـ خورشید ـ رشوه خواری ـ   ۱۲

نیست. ماده ـ ناموس پرستی
از  ـ نفرین ـ دشنام و فالنی است ـ همان ۱۳

گمراهیدرآمدن.
جبه  ـ بی مانند و تنها ـ بابها و تنگهها ۱۴ـ 

باالپوش. و
هنگام بروز  به خدماتی از سازمانهای ۱۵ ـ

حوادثغیرمترقبه.

ساختمانی.
عنوانی قدیمیبرایبرخی  بزرگترینآبزیـ  ۴ـ 

دین. قرض و بانوانـ 
چاق و  ـ شیر از مشتقات ـ توان و ۵ـ  طاقت

گوسفند. آوای ـ گنده
وسیله  ـ سیلی  ـ سرگردان و آواره  ـ  ۶

کوفتن.
آگاهی  ـ ستارگان ـ بیباکی و شجاعت ۷ ـ

دریافتن. ـ داشتن
سگ  حتما ـ ـ گردباد بیغش و خالص ۸ ـ

است!
آهو. ـ تازه و پولـ  تر چرمی کیسه ـ ۹

رومی  ربالنوع ـ واکسن واحد ـ طفیلی ۱۰ـ 
ژوپیتر. دختر

طرف  دباغی شده ـ پوست حرف آخر ـ ۱۱ ـ
معطر. دانه ـ چپ

ستاره. ساکت و بیصداـ  زاپاسـ  ـ ۱۲
سرانجام  قرن ۱۹ که آلمانی آهنگساز ۱۳ ـ
چماق با تیمارستان درگذشتـ  نگهبان قصر در

سخن. ـ بیان و وسعت دادن نقره ای
فرنگی  سال از ماهی ـ بیدرنگ و فوری ۱۴ـ 

پشیمان. ـ
نیایشها  شامل زرتشت کتاب از بخشی ۱۵ـ 

عمل. و طرز ـ رفتار دعاهای مخصوص و

کجا بودی؟ ـ
عرقخوری! رفقا با بودیم رفته ـ

زدم زنگ هم سه صبح ساعت نزدیک ـ
نبودی...

ـساعت۱۲ پاسدارها آمدندبساط عرقخوری 
بود. حالگیری خیلی کردیم. جمع را

شد؟ چطور بعدش ـ
اونها با شدیم مجبور صبح سه ساعت تا ـ

عرقخوریکنیم!

۳
الو؟ ـ

سالم. الو. ـ
دوباره بگیرم؟ میاد. ضعیف صدات خیلی ـ

اینجوری شده. گشنگی از صدام نه بابا ـ
روزه گرفتی؟ ـ

روزه غیراز دیگری چاره مگر قیمتها این با ـ
داریم؟ هم گرفتن

۴
الو؟ ـ
الو؟ ـ

سالم. ـ
مار. و زهر سالم ـ

شما؟ بله؟ ـ
گرفتیمرتیکه. اشتباه ـ

اشتباه مرتیکهخودتی! مناشتباه نگرفتم، ـ
دارید؟ ایران در شما که تلفنه هم این افتاده!

داری؟ نزن، با کی کار زر ـ
با رضا اصالنیرفیقممیخواستمحرفبزنم ـ

افتاده... اشتباه شماره
گوشی دستت برم صداش کنم... ـ

۵
الو؟

سالم. ـ
خوبی؟ سالم، ـ
خوبی؟ تو آره. ـ

زنگ رسید؟ دستت به اون«آیپد» آره. ـ

نزدی...
فرودگاه شد. گور و گم گمرگ توی بابا. نه ـ

جوریه... چه که می دونی خمینی
دزدیدند؟ پس ـ

و دل و باز کردند را نه. جعبه را خودش ـ
ما. به دادند را برداشتند. بقیه را رودهاش

نخورد؟ دردت به پس ـ
را قالی گلدون که زیر خانمم گذاشته چرا ـ

نکنه... درد دستت نکند. خیس

۶
الو؟ ـ

خوبی؟ سالم. ـ
زدم زنگ دیشب خوبی؟ تو خوبم، آره ـ

نبودی؟
تلفنم بود بودم. سیگنال ضعیف زنم پیش ـ

نزد. زنگ
برداشت نگو کلک! زنت گوشی را دروغ ـ

زدم. حرف باهاش
آنتن اونجا بودم. زنم یکی اون خونه بابا! نه ـ

نداره... عیبی خودمون خطها خونه نمیده!

۷
الو؟

و... ل... ا... ـ
میکنی؟ سرفه چرا ـ

انتظارداشتی ـموبایلبهدستتویخیابونم.
کردن سرفه جای کثیف تهران به هوای این توی

بخونم؟ پاوراتی برات

۸
الو. ـ

سالم. الو... ـ
چطوری؟ ـ

خوبی؟ تو خوبم، ـ
چه خبر؟ ـ

غرب. میرویم بچه ها و زن با داریم ـ
غرب؟ ـ

ماه دریا تو در شنا کردن ما توی استان آخه
مازندرانبکوبیم از مجبوریم رمضانممنوعشده
ما شمال میروند همه گیالن. سواحل برویم

غرب! میرویم

انتخابات، کنترل برای حکومت طرحهای و
بود. نخواهند آن برنده اصالحطلبان

نیست. خارج راه دو از دیگر، عبارت به
شرکت انتخابات در بتوانند اگر اصالحطلبان
و باید میگیرند قرار مشایی طیف برابر کنند، در
رقابت هم با جامعه میانی قشرهای جذب برای
از خارج اصالحطلبان  صورت، این در کنند.
خواهند سختی به مردم از بریده و تواب و قدرت
در فقیه والیت از که جریانی با مصاف در توانست
قدرت و نو میدهد است، شعارهای بریدن حال
به اگر برنده شوند. و دارد در دست را نیز اجرایی

شخص و حتی نظام به اصالحطلبان رغم تعهد
داده آنان به رایگیری در حضور اجازه خامنه ای،
منتفی است. از این اصل نشود که موضوع در
این نیستکه شرکتدر انتخاباتآری مساله رو،
راهی فعلی شرایط در که است این مساله نه؟ یا
برای اصالحطلبان انتخاباتآینده برایپیروزی در
آرایش جز حضور آنان نتیجهای و ندارد، وجود

ویترینانتخاباتنخواهدداشت.
البته با تحوالت سریعی کهدر منطقهدرجریان
می گذرد، داخلکشور در بحرانهاییکه و است،
آن و تا است مدتی طوالنی در سیاست شش ماه
و بیاید پیش است ممکن دیگری اتفاق هر زمان
را انتخابات برای حکومت کتابهای و حساب

دستخوش تغییر کند...

برنده... اصالحطلبان

به خود حمله را با اين اسرار کشته شد و آنان،
برد. خاک

کشتهشدنپرزيدنتجانکندی،گرفتاری های
جانشيناو، پرزيدنتجانسون،درجنگ باويتنام،
ازيکسو،و تبعيدآيتاهللاخمينی،ازسویديگر،
به قدرتنمايی برای گستردهتری تنفسی فضای

محمد رضا شاه داد.
به روز روز چنينفضايی، در شاه، محمد رضا
خود يا راهبردی زيست سوقالجيشی محيط به
نفوذهايی زير و همزمان، کرد توجه پيش از بيش

ژنرال اين کس هر از بيش گرفت. جای جديد
شارل دوگل،ریيسجمهوریفرانسهبود،که شاه
اتحاد بزرگشمالیايران، همسايه نزديکیبا به را
جمهوریهایشورویسوسياليستیبرانگيخت.
با ترديدهمراه در اين راه گامهاینخست شاه
بازديد  مسکو اوسرانجامدر سال۱۳۴۴ از بود. اما
ـ برژنف لئونيد ميزبان آن، از پس سال و کرد.

شد. ـ شوروی رهبر
اين به را شاه مسکو، با مستقيم ارتباط
و منبعحمله نتيجهگيریرساندکه شوروی الزاما
ايراننيست. اين نزديکیتهرانو مسکو تجاوز به
برحکومت فشار همراه شد چوناز آمريکا تاييد با

ايرانمی کاست.

محدود و مشخص چهارچوب و ضوابط تحت
باشد؟ میتواندمفید

لیبی اتفاقات که همانگونه حاضر، حال در
سوریه در معترض نیروهای از پاره ای تا شد باعث
تکرار به و کرده نظر تجدید خود دیدگاه های در
سوریهرویخوش برخوردمشابهجامعهجهانیبا
ممکن نیز ایران در عمومی افکار دهند، نشان

گیرد. قرار بحثها این تحتالشعاع است
البتهالزمهتاثیرگذاریحوادثلیبی،موفقیت
صورت در وگرنه است مشکالت بر و غلبه آن

برقراری در ناتوانی و جدید معضالت پیدایش
دموکراسی، بر مبتنی سیاسی نظم و سامان
اینروشها وضعیتدگرگونمیشود و نسبتبه

کرد. خواهد پیدا بروز منفی حساسیت
آنچهبهتشخیصدرست و بهره مندیمفیداز
تجاربلیبیودیگرکشورهاکمکمیکند،پرهیز
برخورد و شباهتسازی تقلیدی، رویکرد های از
ایدئولوژیکوکلیشهایبامسایلورویدادهااست.
لیبی بدون روش کاربست برای توصیه تقلید و
است. بیراهه یک ایران خاص شرایط به توجه
بستن و آن چشم بسته رد کردن که همانگونه

بود. خواهد نیز خطایی مشابه گو و گفت باب
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

احتمالی... درسهای

پختهتری سطح به و گوشنوازتر شده و حرفهایتر
است؛ شنیدنی کاری «دیوانه تر» است. رسیده
زندگی پسزمینه موزیک از که موسیقی نوعی
برای تا است  ترانههای شبانه گرفته و  روزمره
دوستداران حرفهایو فرونشاندنعطششنونده
از وسیعی سطح و داشته کاربرد ملل موسیقی

گردد. شامل را تا عوام، خواص از مخاطبین،
صرفا موسیقی که این نوع این جالب نکته
و مخاطب ندارد ایرانی مخاطب اختصاص به
و خاص موسیقی جنس خاطر به نیز غیرایرانی را
موسیقی عینحالبا در و آنجلبکرده نوعویژه
در است دیگری گام که میکند آشنا نیز ایرانی

ما. موسیقیملی کردن جهانی
حامدنیکپیبزودی تور کنسرت هایخوددر
در روز وی میکند. آغاز را آمریکا ساحل شرقی
اکتبر در نیویورک، هشتم اکتبر در شیکاگو، اول
نهم اکتبر درواشنگتن(دانشگاهجورج میسون در
ویرجینیا)کنسرت خواهد داشت. حامدنیکپیرا
(ساکسیفون)، فرهادی فرزین کنسرت ها این در
فالمینکو)،حسین جیفری کازرس(گیتار آلفردو
همراهی (طبال) رامگوترا ساتنام و (گیتار باس)،

کرد. خواهند
دوستداران و نوآور هنرمند این عالقهمندان
برایکسباطالعات بیشتر موسیقیاومیتوانند
به وبسایت کنسرتهای او تور زمینه کارها و در
در طرفدارانش مخصوص صفحه یا وی رسمی

در نشانیهای زیر «فیس بوک»،
www.hamednikpay.com

www.facebook.com/NikpayProductions
در که واشنگتن در او کنسرت آگهی به یا و
چاپ شده  «ایرانیان» این شماره  ۲۸ صفحه

مراجعهنمایند.

حامد... تلفیقی موسیقی
۴۱ صفحه از بقیه

به متاسفانه و هستند شاکی آن ها خانوادههای
مراجع به شکايتشان تا نمیدهند اجازه آنها

قضايی منتقل شود.»
ماموران جمهوری يداللهی، گفته فرشيد به
اسالمیبهسهدرويش مجروح ديگردربيمارستان

زدهاند. دستبند
به است نيز نوشته «مجذوبان نور» سايت
داده اجازه مالقات مجروحان خانوادههای اين
عدم از مجروحين که آن «ضمن نمیشود،
بر مبنی مامورين از شکايتشان به رسيدگی
قانونی عدم رعايت موازين عمدی و جرح ايراد
است اين گزارش آمده در ادامه معترضاند .»
انتقال احتمال از مجروحان اين خانواده های
زندان به جسمانی وخيم وضعيت اين با آنها

کردهاند. نگرانی ابراز
«در است: گفته همچنين يداللهی فرشيد
بازداشت  جريان درگيریدرشهرکوار حدود۳۰ نفر
آنها  از ۱۷ نفر ما اساس اطالعات که بر شدهاند
بهزندانعادلآبادشيرازمنتقلشدهاندکهاسامی
عنوان هنوز اتهاماتشان اما شده، مشخص آنها

است.» نشده
تناز «سه است: کرده يداللهیاضافه فرشيد
افشين کرمپور اسالمی، امير اسامی به همکارانم
فرمانداری سوی از يکشنبه روز که شيرزادی و
فرمانداری و به تماس گرفته شده بود آنها با
هنوز اطالعی و شدهاند بازداشت مراجعه کردند

دست نيست.» در درباره آنها
سلسله پيروان با برخورد اخير سال های در
و شده است دراويش نعمتالهی گنابادی تشديد
طیاينمدتحسينيههای آنهادرشهرهایقم،

است. شده اصفهان تخريب و بروجرد

آمار را این عدهای میگوید خود او
می کنند! مسخره

میخواهد احمدینژاد
نیم و ماه آینده دو شش در

کند ایجاد شغل میلیـون
محموداحمدینژاد،رییسجمهوریاسالمی،
از  تومان میلیارد ۴۰ هزار تاکنون که کرد اعالم
این و شده در میان مردم توزیع یارانه ها محل

افزایش یابد. برابر سه تا میزان میتواند
در هفته این چهارشنبه روز احمدینژاد
«تاکنون گفت: کارگران اسالمی جامعه همایش
و  بود جیب ۳۰ درصد در یارانهها از ۷۰ درصد
میفروختند و را می گرفتند یارانهها فقط عدهای

میبردند.» را آن بهره و
میشود مطرح حالی در احمدینژاد سخنان
با مقایسه در نقدی یارانههای سهم بودن که باال
وادار را مجلس یارانهها، حذف از ناشی درآمد
سهم تولید سهم دولت و بخشی از که کل کرد
وگرنه دهد اختصاص نقدی یارانه پرداخت به را
دولتمجبورمیشداز میزان پرداختیارانهنقدی
و  ۴۵ هزار نفر هر به اکنون ماهانه دولت بکاهد.

میپردازد. نقدی یارانه تومان ۵۰۰
همایش این در اسالمی جمهوری رییس
یک گذشته ما است: «در سال همچنین گفته
داریم  بنا و کردیم ایجاد شغل ۶۰۰ هزار و میلیون
شغل میلیون نیم و دو نیز جاری سال در که

ایجادکنیم.»
با میتواند دولت احمدینژاد، گفته به
این اضافهخوریها» و بپاش و «بریز از جلوگیری

کند. را ایجاد فرصت شغلی تعداد


