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و احمدینژاد
تایمز» «نیـویورک

به خود اخیر احمدینژاد در سفر محمود
سازمان عمومی مجمع در حضور برای آمریکا
مللباچندخبرگزاریونشریهازجمله«نیویورک
«نیویورک خبرنگار داشت. مصاحبهای تایمز»
این تایمز» ضمنانتقاد ازسخنرانی احمدینژاد و
از شما پرسید: آیا اینهمان نطقپارسالبوده که

کشورتاننمیترسید؟ عربیبه رسیدنبهار
میدانید چون اصال، داد: جواب احمدینژاد

شده! شروع پاییز فصل تازه ایران در االن
مورد در حرفی شما چرا پرسید: خبرنگار

از نکردید؟ عنوان سوریه ناآرامی های و شلوغیها
برای یمن و بحرین و لیبی نظیر دیگر رژیمهای
از حمام خون انتقاد کردید ولی کشتن مردم 

بشاراالسدحرفینزدید؟
غربی رسانههای داد:  جواب  احمدی نژاد
شما میکنند. گزارش غلط به را سوریه اوضاع
متوجه بخوانید را تهران «کیهان» روزنامه اگر
و است آرام کامال اوضاع سوریه که در میشوید

است! دماغ کسی نریخته از خون
احمدینژاد به مصاحبه پایان در خبرنگار
و میکنم تشکر مصاحبه این برای شما از گفت:
ندارید دوست که را قسمت هایی قبلی قرار طبق
کردن تلف شما برای از کرد و خواهیم حذف
بی نتیجه آبکی و اینمصاحبه برای انجام وقتما

سپاسگزاریم.

پس)  نه (پس په په نه
قذافی برای

رژیم گروههای ضد گزارش خبرگزاری های به
معمرقذافیکهاکنونکنترل۹۰ درصد کشور لیبی 
دسته جمعی عظیم گرفته اند یک گور دست به را
و  سیاسی زندانی گویا که و۲۰۰ جنازه هزار حاوی
سال۱۹۹۶ کشتهشده اند،  در و بوده  مخالفرژیم

کشفکردهاند.
میبرد سر پناهگاهش به هنوز در که قذافی
پیام مرتب ولی شده قایم شورشیان دست از و
به عکس العمل در میفرستد آتشین نطقهای و
می خواستید بعد از نه!  پس، نه این خبر گفت:
و ۲۰۰  هزار جای به کشور این بر حکومت ۴۰ سال

جنازه پیدا کنید؟! ۱۲۰ جنازه

بیتربیت نمایندگان
کشورهای سازمان سران و این نمایندگان آقا
درست هستند! بیتربیت و بیادب چقدر ملل
هم با  همه احمدینژاد محمود نطق وسط 

میروند میشوند میگیرد و پا جیششان یکهو
کشورشان توی خودشان اینها مگر بیرون!

توالتندارند؟!

زنان برای رای حق
عربستان

بعد باالخره که دادند خبر فمینیست رفقای
زنان انواع اعتراض، و دعوا جنگ و سالها از
تصاحب و دادن رای  سعودی حق عربستان
بهدست کرسی هاینمایندگیشهریوکشوریرا
میتوانندمساویمردانعربستان آوردهاندوقانونا
(که شکلزنانروبدوشامبرمیپوشند)باشند. من
از نمیخورد. آب جدید قانون این از چشمم که
زنانعربستانسعودیروبنده ونقاب که اکثر آنجا
کجا مانده از بیحجاب چشمانشان و فقط دارند
مرد را بجای نفر چند عربستان معلوم که دولت
را آنها و نفرستد صندوق های رای پای به زنها
نمایندهمردمننماید؟چهکسیجراتداردحجاب

کند؟ تایید آنها را زنانگی و کنار بزند را آنها

مریض رهبرهای
که ونزوئال، جمهور رییس چاوز، هوگو
شیمی برای درمان و و میگویند سرطان گرفته
بچه به دادن حال (برای بود رفته کوبا به درمانی
پیشرفت و سیستم میگویند که کمونیست ها
خود کشور به است) بینظیر دنیا در کوبا پزشکی
میبرد بسر کامل سالمت که در گفت بازگشت و
آینده چهار دوره سه در را است انتخابات آماده و

قبضه کند.
بسیاری میگویند بیماری چاوزجدی استو
بکشد. سیاست کنار از زودی است به ممکن او
اصال چاوز هوگو که می گویند دیگر بسیاری
ملت ترحم و توجه جلب برای و نیست چیزیش
میکند. تظاهر بیماری سرطان داشتن به خود

گروه دوم که حرف  این است نکته جالب 
باشد چون بعد ومنطقی تر ممکن است صحیح تر

اساس اعالم بیماریچاوزمیزانمحبوبیتاو بر از
میانهوادارانش ونزوئالدر آمارهایهمهپرسی در

است. رفته باالتر
آیتاهللا محبوبیت که است این جالبتر نکته
اعالمبیماریسرطانپروستاتاو خامنهایبعداز
باالنرفتبلکه حتیتنزلداشت. کسیهم نه تنها
نظر تبادل با هم این دو کشور چرا؟ مگر نمیداند
مشاورانرهبرانشانیکینیستند؟ نمیکنندو

گاوبازی در بارسلون
شد ممنوع

سوی از فراوان  دعواهای و باالخره جنگ
از که آنهایی علیه حیوانات از حمایت نهادهای
گاوها کشتن و اسپانیا در گاوبازی مسابقه های
پایان به میبرند حرفهای لذت گاوبازان توسط
رسیدومسئولینشهربارسلونانجاممسابقه های
و غیرقانونی را شهر استادیوم های این در گاوبازی
اسپانیا ممنوعاعالم کردند.مسابقاتگاوبازی در
دیدن است و هیجان ملی و سنتی ورزش یک
این به را نفر هزاران مراسم این خونریزی و خون
حاال اسپانیاییها بیچاره میکشاند. استادیومها
نمیداننددرشهربارسلونچگونهوقتتفریحخود
خونریزی دلشانبرایخشونتو و سپریکنند را
اگر است. خودشان  تقصیر خواهد شد. تنگ
ازکشورخوددرقرنپانزدهم عربهایمسلمانرا
بودندامروزمی توانستندهیجان بیروننیانداخته
جایگزین را قمهزنی و زنان سنگسار مراسم دیدن

نمایند! خود گاوهای و سالخی کشتن

اطالعیه
دنیای زیاد به علت مشغله چون وسیله بدین
محمود آقای سخنرانی مراسم در نتوانستم باقی
حضور متحد ملل  سازمان در احمدی نژاد 
سخنرانی تاثیر خود نور هاله با و باشم داشته
و آقای ایشان از کنم برابر چند را امسال ایشان

کلیه از نیز و  همراهان بقیه و  رحیممشایی
منتظرینپوزش طلبیدهو ازآنها تقاضایبخشش
سال در زمان، مدیریت بهتر انشااهللا با می نمایم.

شد. خواهد جبران آینده
امام زمان

معجزه ۱۹؟ ۱۸ یا + معجزه
این از که  داریم مذهبی مزغل رفیق  یک
آسمانی  کتابهای ۱۹ در عدد معجزه طرفداران
ایمانش و مرتببرای تبلیغ و ترویج عقیده و شده
نخوانده ایمیلهایشرا برایمانایمیلمیفرستد.
حذفمی کنم چون از هماندو سه تای اولمعلوم
دیشب است. قالبی کشکی و محاسباتش بود
بود هیچکس به حالشسوخت چون نوشته دلم

نمیخواند. نمیکند و باز او را ایمیلهای
برایکمکبهاوبرایشنوشتم:بجایگذاشتن
بگذاری است بهتر ایمیل تیتر در «۱۹ «معجزه
همان  که جلوی آن. بعالوه با یک عالمت ۱۸

میشود! ۱۹
تو از راهنمایی داد: بعد جواب شب سه دو
عوضکردن عنوانایمیل از خیلیمتشکرم. بعد
برابر هزار من ایمیلهای دریافتکنندگان تعداد

است! شده
لذتبخش چقدر مردم به کردن کمک واقعا

است...

شبکه کارکنان
 «بیبیسی»،

جدید گروگانهای
روزنامه«کیهان»تهراندرتوجیهدستگیریو
کارکنان شبکهخبرگزاری زندانیشدنچند تناز
نظامجمهوری «بیبیسی»گفت: هر کسی که با
کند فعالیت آن علیه و باشد مخالف اسالمی
یا و بهایی یا  و است یا صهیونیست  بیتردید
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

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

تهران از 599$ ـ  اروپا از 295$ ـ کابل از $1150
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

لیدرم! سوپر من نیستم. سوپرمن من جان! بچه  نه

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

مهر) ۱۸) اکتبر ۱۰ دوشنبه

(۱۱ مهر) اکتبر ۳ دوشنبه

قیصر سینمایی فیلم نمایش
کیمیایی مسعود  کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

فوقالعاده عمومی مجمع
کانون جلسات همیشگی محل در

جاسوس!
به که  ایران مردم  سوم ادعا دو این طبق 
ایرانی» «جمهوری و ندادند رای احمدینژاد
میخواستند اسالمی» «جمهوری جای به

بهاییوجاسوسهستند! صهیونیست،
به زور و باشی اقلیت در است چقدر سخت

اکثریتحکومتکنی! بر بخواهی

مذهبی میـزگرد
شریف بیانات درباره هفته این میزگرد
ایشان وبالگ صفحه تهرانی که در آقا حجت اهللا
تحتعنوان«جوانانوکنترلامیالجنسی»آمده
بهعلتاینکهسایرشرکت کنندگاندر میباشد.
اینمیز آمدن سر به خجالتحاضر اینمیزگرد از
شخصا را این میزگرد تصمیم گرفتیم ما نشدند،
تشریح افکار منور این به و یک نفره اداره کرده و

حجتاهللابپردازیم.
پایگاه اطالعرسانیاینترنتیخوددر ایشاندر
حلهای جوانان» راه «مشکالت جنسی بخش
غیرمزدوج جوانان تا میکنند پیشنهاد را زیر
(سایت کنند. کنترل را خود امیال بتوانند
و کرده پیدا گوگل طریق از میتوانید را ایشان

کیفکنید!)
بگیرید! در ماه چند روز روزه کنید سعی *

چه شکم زیر گرسنگی به شکم گرسنگی ـ
دارد؟ ربطی

و  متنوع معطر، غذاهای خوردن از  *
خوددارینمایید! آجیلخوری...

مراسم ترحیم در گالب از شلهزرد پر یعنی ـ
نزنند؟ بامیه و زولبیا به لب رمضان ماه و نخورند

دارد؟ شقیقه به ربطی چه خوردن آجیل
لباسچسباننپوشید! *

و گل لباسهای این از اعراب همین برای ـ
استفادهمیکنند! گشاد

در حمام  حتی نشوید عریان و * هرگز لخت
دارد! کراهت که

بگیریم؟ و زیرپوش دوش شورت با ـ
و  مبتذل عکسهای  به  کردن نگاه  از  *

کنید! به ویژهجنسمخالف پرهیز غیرمحارم
ـیعنیاینقدرکنترلسختاستکهباعکس

بله؟ هم موافق جنس
و فکاهیهای  جوکها و شنیدن گفتن * از

کنید. جنسیحذر
بخندند احمدینژاد حرفهای به فقط پس ـ
جنسی جوک و میگه سیاسی جوک چون

نمیگه؟
* بهورزش هاییکهموجبعرق ریزیمیشوند 

بیاورید! رو میدانی و دو و کوهنوردی مثل
«آباضافه»بدنشانخالص از یعنیاینکه ـ

می شود؟! حل قضیه شوند،

برسد دادمان به خدا
والدیمیر که میرود احتمال قرارهایی طبق
روسیه  کشور رهبر آینده ۱۲ سال برای پوتین 
رییس است مادامالعمر هم قرار چاوز هوگو شود.
سرطان بخاطر البته و بماند ونزوئال جمهور 
داشت.  نخواهد وقت ۱۲ سال از بیشتر اونجایش
با دیگر دو سه دوره احمدینژادهم که می خواهد
داشتنمیرحسینموسویو تغییر درحبس نگه

بماند. کار سر بر اساسی قانون
ترتیب میآید بویش  که اینجوری  خالصه
داده  آینده ۱۲ سال عرض در دنیا مردم همه

است. شده

په! په نه کالسیک ادبیات
سال سی من نیست که درست این

حق بزنم حق و روز شب
مرتب وطنم اوضاع دیدن با

بزنم دهن لق با حرفهای سیاسی
را گوش نکنم کشورم گویی نطق رجال

بزنم؟ تق تق به سر کچلم چگونه مرتب پس
و بیهدف هرازگاه نومید

بزنم دمق و ناراضی دوستان محفل به سری
را پاسپورتم خجالت از

بزنم خشم سق با را آن و کوزه گذارم دم
بروم و خیابان به تا کی

بزنم؟ وق وق حقم مثل سگ خوردن برای
ولش کن! بابا! برو یکی میگفت:

و... بزنم؟ بنشینم خانه در نه! په گفتم: نه

عوضی موعود سرزمین
قول سرزمین یهود قوم به که موسی وقتی
و خشک اسراییل جای به چرا داد را موعود
نداد؟ وعده را عربستان سعودی علف، و بیآب
ممکناستبگوییددرآنزمانکسینمیدانست
نفت بشکه بیلیونها منطقه این خاک زیر که

است. خوابیده
داردچطور آنباالها از خب،پیغمبریکهخبر

پایینها ندارد؟ از این خبر

کیمون؟ بان
ملل سازمان  دبیرکل کی مون، بان آقای 
بعدازسخنرانیاحمدینژادبهخبرنگاران متحد،
گفتکه سخناناورابسیارخصمانه،بدون نزاکت
باعث سخنرانیها این و یافته دستور از خارج و
این صرفا برای ملل سازمان که اتحاد ملل عدم
تاسیس کشورها و اتحاد نزدیکی یعنی منظور

میباشند. شده،
آقای سخنان به عکسالعمل در احمدی نژاد

نیست! «باکیمون» ما گفت: کیمون، بان

CHEERS!
نمیدانمتاریختولددقیقزکریایرازیمخترع
رضا شاه قبلاز تا میگویند روزیاست. الکل چه
مردمایران شناسنامهنداشتندوکسی نمیدانست

است. بوده روزی چه تولدش روز
مخترع زکریای رازی تولد این که برای من
روز  هر MISS نکنم آمریکاییها قول به را الکل
می خورم و او سالمتی به گیالس و چتول یک

را جشن می گیرم. تولدش

علمی اخبار
کشف به موفق قبل روز چند دانشمندان
نپتون از دورتر کمی شدهاند که جدید سیارهای
قرار دارد. آنها خورشید مدار فضا بیرون از در
سیاره این سطح بر قوی بسیار تلسکوپهای با

که در آبهای می گویند و تکههای یخ دیدهاند
دارد. جریان الکلی مواد سیاره این سیال

نزدیک قصد آینده در که آنهایی قابل توجه
آنجا باشد یادتان دارند. را سیاره این به مسافرت
خودتانمقداریماست فقطبا الکلهست، یخو
خود مسافرت از تا ببرید مزه برای پسته و خیار و

نهایت لذت را کسب کنید!

اقتصادی اخبار
یونانبسیارخراباست.صحبت وضعکشور
بلکه نمیکنیم تاریخی ان کشور خرابههای از
ورشکسته کشور این که است این از صحبت
به کشورهای وامهایخود نمیتواند کاملشده و
رسیده را پرداخت فرا آن ها اروپایی که سررسید
یونان سقوطاقتصادی کشورهایاروپاییاز کند.
اولاینکهنمی توانند بهوحشتوترسافتادهاند.
پس بگیرندو دوماینکهسقوط قرضخودشانرا
را دیگر کشورهای «یورو»های یونان در «یورو»
امور مالی مسئوالن بسیاری از میکند. تضعیف
اقتصادیدر دولتهایاروپایی ومتخصصین امور

مالییونانبرآمدهاند. اینفاجعه جستجویریشه
خارج حال از دو یونان ورشکستگی مالی علت
فقط مردمش کشوری که این که اول نیست.
هفتهای هم و آن کنند ساعت کار چهار روزی
دولتیباشند استخدام آنها دوسوم و روز، چهار
شوند  بازنشسته ۵۰ سالگی سن در بخواهند و
ورشکستگی جز سرانجامی بگیرند مستمری و
است تقصیر ممکن دوم علت سقوط ندارد. و
ایرانو لشکرکشیبه با که مقدونیباشد اسکندر
جنگ برای دولتی خزانه از بینهایت کردن خرج
باقینگذاشتوآن ها خودپولبراییونانیانامروز

گدایی شدند! مجبور به

کوتاه خیلی قضیه

پروازی بلند
یک دید دریا لب رفت یارویی یک روز یک
می ریزه ماست قاشق قاشق داره دیگه یاروی

آب دریا. توی
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۱۲ صفحه از بقیه ۲۵ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه

كين و مهر رهروان

۱۱ صفحه از بقیه

عدنـ   خلیج و سرخ دریای بین ۱ـ  تنگهای
شنیده شده.

این  هندسی ـ اشکال از ـ گوی بیلیارد ۲ ـ
دانشمند. خاموش و دوست

پرزدار  پارچه نوعی ـ جوانمردی و بزرگی ۳ـ 
خیلی هنوز آن به باشد باستانی اگر ـ ضخیم و

مانده! وقت
دگرگونی  ترقی! ـ وسایل از چاپلوسی ـ ۴ ـ

مولف  معاصر نویسنده و شاعر محقق، ۱ ـ
کتابسهجلدی «سبک شناسی».

میدهند!  خرمن ـ گاه سر عیان و هویدا ۲ـ 
قاره. شبه در ساکن اقوام از ـ

شجاع  سئوالـ  امتیاز پاسخ هر ارزش و ۳ـ 
غذا. نوعی ـ قویدل و

سازمان  ـ ایدهآلیست فارسی معادل ـ  ۴
ندا. ـ حرف سام اطالعاتی عمو

ـ آهنگر. به آسمان رود! دیو میکشد تا ـ ۵
«یکی»  فقط ـ دریا  آب آمدن  باال ـ ۶
آفرین ـ کردنی سرخ سنتی غذای نوعی ـ است

کماننشین.
نیکییادشودـوسیلهایبرای  به امیدکه ۷ـ 

کرمان. استان در شهری ـ جرم کشف
نرسیده  مقصود به مراد و زادگاهـ  و شهر ۸ـ 

بیکوهان. شتر ـ
چاهیعمیقدرحضرموت،بیابانخشک  ۹ـ 
زبان فارسی شاعره قدیمیترین ـ علف و بیآب و

سه حرف. و یک حرف ـ
ـ پیروان  ـ منکرانخدا تکیهکالمدرویش ـ ۱۰

ـ شکوهگوی جداییها. آیین یک
نادانی. ـ تندرو و اصیل اسب ـ ۱۱

کرمـ   شیوه حرکت به تکانـ  و ۱۲ـ  جنبش
از لئون تولستوی. رمانی

ستمگرومتجاوزـنتیجهوفایدهـلکنت  ۱۳ـ 
زبان. گرفتگی و

ـ  مشورت کنکاش و ـ  عمو سام سفید ۱۴ ـ
پایتختلذتبخش!

علیه  خونین کودتایی با که عراقی ژنرال ۱۵ـ 
تشکیل عراق حکومت جمهوری در فیصل ملک

گرفتار کودتا شد. خود نیز داد و

نظامیگری. راه از حکومت
ـ  خانه در  مرد خدمتکار ـ ناشنوا  ـ  ۵

جامعه. و برخالف جمع حرکت و تصمیم گیری
گردوی  فروش واحد دیدنـ  کردن، نگاه ۶ـ 

و سوءظن. ـ تردید تازه
چشم  آنان از شاعر ـ مندرآوردی زبان ۷ ـ

خورشید. ـ است داشته یاری
بیاجر و  کار ـ منظوم سخن ۸ـ  نویسندگان

بهشتی. چشم سیاه زیبای ـ مزد
میوههای  ناپسندـ  از و حبوباتـ  ناجور از ۹ـ 

شده! آجیل داخل که درختی
درمان  ـ قسمت حصه و میانبرـ  طریق ۱۰ـ 

بیماری.
مرغ  خداوند ـ درگاه به پرستش دعا و ۱۱ ـ

ـ مرغ میرود. سعادت
معطر  دانه ـ گورخر شکارچی سلطان ۱۲ ـ

افترا. ـ
پهلوی  زبان ـ در واحدهای نظامی از ۱۳ ـ
از ـ دری خدای یکتا در فارسی است و فرشتگان

شهرداری. در فروختنیها

هم  یونان است و در هم نام شهری ۱۴ ـ
که زمانی ـ سیستان در دریاچهای ـ اوکراین در

آمد. خواهد
کنایه ازسختومحکماستـ نویسنده  ۱۵ـ 
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می کنی؟ چکار داری پرسید:
میکنم. درست دوغ دارم داد: جواب یارو

آب اینهمه خیلیاحمقی، یارویدومگفت:
میشه؟ مگه کردن درست دوغ و دریا

می دونی اگر ولی میدونم! داد: یارو جواب
بشهچیمیشه؟

دوغ حاالگیرمیک دریا یارویدومجوابداد:
این همه که می آوری کجا از نی درست کردی،

بدهی؟ قورت را دوغ
بعد کمی می گویی! راست گفت: اول یاروی
از آبعلی دوغ یک یاروی دومی برای اولی یاروی
هم نوشیدند. با دو و هر خرید لب دریا کیوسک

تاریخی عمیق افکار
و  وقفه بدون و ۴۰ شب ۴۰ روز حضرت نوح
همه و بسازد خود را کشتی کرد تا کار استراحت
کشتی سوار و پیدا کرده حیوانات را و جانوران
دهد. نجات سیالب و توفان از و  کند خود
صبوری بوده است بسیار حضرت نوح، پیغمبر
و کند خدا رو به بیستم می توانست روز چون
روز یک و کردی کار روز شش تو خدایا، بگوید:
و ۴۰  ۴۰ روز باید که من است استراحت، چطور

کنم؟ کار تعطیلی بدون شب

با زنم من گوهای گفت و
پرسیدم: امشب و زدم زنگ زنم به سر کار از

داریم؟ چی
داشتیم! که دیشب همون گفت:

آوردند! زدیم پیتزا که زنگ دیشب گفتم:
بزنیم زنگ امشب دلخوری اگر حاال گفت:

بیارند! غذایچاینیز

*
که تجدید فکر این افتاده ام به زنم گفتم: به

فراش کنم!
منظورتچیه؟ پرسید:

عنوان صیغه به جوانتر زن یک گفتم: یعنی
کنم! جور

زن دیگری با این که من تو را پرسید: یعنی
انصافنیست. میشه؟ قسمتکنم؟مگر

من، نصفه از اشکالی داره؟ تو چه گفتم:
بردار! خوبه را قسمت

*
کارت کردیت شرکت از امروز گفتم: زنم به

را پرسیدند! تو حال و زدند زنگ
هستند. خوبی آدم های چقدر اینها گفت:

چقدرمهربانهستند.
گفتم: نه! میپرسیدندخانمتچرا چند روزه
نکنه باالیی سرت نگران بودند که نکرده و چارج

باشد! آمده

*
اینقدرعاشق زنها راستیچرا زنمپرسیدم: از

کفشخریدنهستند؟
عقده است! گفت: از

گفتم: عقده؟
خیلی غارنشینی و حجر عصر زمان گفت:
عقده کفش پوشیدن برامون پابرهنه راه رفتیم

آمده! پیش

*
عضو گرفتهام تصمیم گفتم؛ زنم به

«فیس بوک»بشم.
چی؟ برای پرسید:

برای دوست یابی. گفتم:
مردها؟ یا زنها با گفت:

را کامال مرد و زن من که گفتم: می دونی
نمیشوم. تبعیض قایل می دانم و مساوی

را کچلیات ولی عکس قبل از باشه. گفت:
بگذار چونممکنهباعکس هایجدیدتیک دونه

نکنی! پیدا دوست هم

*
لوپز را جنیفر ویدیوی داشتم طبق معمول
چند گفت: و که زنم از راه رسید میکردم تماشا
کردی نگاه اینقدر میکنی؟ نگاه را ویدیو این بار

خط افتاده! دیسک روش که
که کردم خطی دیسک را خط خودم گفتم:
تکان را و باسنش که میرقصد صحنه ای توی
باشه بیشتر داشته پرش و جهش میدهد تصویر

بده! حال

*
و قوانین مسلمان  یک عنوان به  من اگر
تا چهار مثال کامال قبول داشتم و احکام اسالم را
زنم با من گوهای و گفت میدانید میگرفتم زن
میشد و بیشتر تعدادشان چقدر قسمت در این
برابر چند شما پر میشد و مطلب صفحه چند

حالمیکردید؟

*
قراره گفتم:امروز و زدم زنگ زنم به اداره از
عنوانعصرانه یکعشقبازیبه با بیامخونه. زود

چطوری؟
عشقبازی سرعت که این شرط به گفت:
هول ایران باشه و توی مثل سرعت اینترنت ما

بیا! بدو نزنی!

نتایجمطلوبینخواهندرسید.
اجتماعی و سیاسی نیروهای اگر همچنین،
مبارزیکجامعهقادرنباشندضعفهاوکمبودهای
برطرف را خود مبارزاتی و ـ سیاسی ـ تشکیالتی
قدرت های نظامی» «دخالت با بخواهند و کنند
تکاملاجتماعی و رفاه بهدمکراسی، بزرگجهان 
نیستند. با ابلهایبیش خیانتکاران دست یابند،
تفاوتی هیچ راهکارهایی و سیاست چنین اتخاذ
نوکرمنش و فاسد دیکتاتورهای و حکومتها با

نخواهندداشت.
همه این مصر با دادن است که در اسفانگیز
همانباندهای تحملسختیها،  دوباره تلفاتو

بگیرند. را بدست سرنوشت مردم قدرت،
بطوری است، عمیقتر فاجعه لیبی  مورد در
در شماره تایمز» «نیویورک روزنامه حتی  که

( نقل  که مینویسد ۲۰۱۱ خود سپتامبر پانزده
سازمان که اسالمیست گروه یک معنی):  به
خواهد را بدست قدرت است از دیگران یافتهتر
ارتش لیبی افسر یک عکس گرفت. همچنین
«رهبران شورش که از را  بنام عبدالحکیم بالحاج
«القاعده» با که کرده چاپ میباشد ، لیبی» در
فرانسه انگلستانو درحال حاضر اما ارتباطدارد؛

کنند! او همکاری با حاضرند
قدرت  انتقال «شورای رهبران از  بسیاری
که در لیبی، افراد مرتجعی هستند سیاسی»
سیاسی» قدرت «کسب خاطر به حاضرند
نیز گاز را منابع نفت و کشورشان ویران شود و

انگلستانکنند. و فرانسه تقدیم
بطور آمریکا ـ و اروپا نظامی اثر دخالت  در
لیبی بطور کشور ـ انگلستان و اخص، فرانسه

است. ویران شده کلی
لیبی «نوکر آینده حکومت این ترتیب، به
بود خواهد انگلستان فرانسه و چرای» و بیچون

اختیارکشورهای لیبی در تماممنابعنفتو گاز و
آن خواهیم شاهد آینده در و بود، تجاوزگر خواهد
بودکههمین متجاوزین،شرکتهای غارتگرخود
منابع مالی غارت با تا دارند اعزام کشور به این را
«تعمیر را کشور ویرانیهای لیبی، به اصطالح
آقای که کاری همان بسازند»؛ نو از و کنند
از بوش، پس جورج معاون عنوان «چینی» به

عراق کرد. حمله به
ایرانی، استکه برخیمحافل غمانگیز چقدر
بدوندور اندیشیسیاسی،ازدخالتنظامیاروپاو

میکنند. شادی ابراز کشورها این د ر آمریکا
اگر که میآموزد ما به خاورمیانه حوادثاخیر
با را خودمان مشکالت که نداریم را درایت آن
ایجادهمبستگیوسازمانیافتگی با و مردم اراده
حل ـ برابریطلب، ـ دمکرات سکوالر نیروهای
کنیم، بهتراست درامورسیاسی وسرنوشت مردم
لیبی، نظیر فاجعهای در و نکنیم دخالت ایران

باشیم. شرکتنداشته

انحرافات... و دستآوردها

يافتهاست. در مقابلدر کشورهايی که حکماعدام
می شودهيچنشانه ایازکاهشمواردقتلبه اجرا
و انتقامگيری کار به تنها اعدام نمیخورد. چشم
مقتولوارعابو افرادخانواده  تشفیبرایبرخیاز
و عليه کنترل مردمتوسطحکومتمیآيدوبس،

منافعجمعیآدميانعملمیکند.

مبنای اخالقی ندارد اعدام
در دانش آموزان به کودکی از که را نکتهای
با که است آن میآموزند متحده مدارس اياالت
را ديگری نادرست کار نمیتوان نادرست کار يک
که است کافی اخالقی نکته همين کرد. جبران
يقين يافتن از با فرض را برابر قتل حکم اعدام در

ارتکاب قتلتوسط يکفردياگروه (کهکاری بسيار
وقتگير است) بیاعتبار سازد. دشوار و

اقدامات و رفتارها برابر در اعدام حکم اما
روابطجنسیخارجاز غير خشنمثلتغييردينيا
با ترافيکمواد مخدراصوالو چهارچوبخانواده و
نيست. دفاع قابل حقوقی و بنياد اخالقی هيچ

اعدام در انتظار اجرای حکم تن که حدودصد
نجات مرگ از تازه شواهد شدن پيدا با بودهاند
پيداکردهاندکهنمايانگرايننکتهاستکهدستگاه
صد اطمينان مجرميتافراد به نمیتواند قضايی
را برگشت ناپذير حکم اين تا باشد داشته درصد

آورد. در اجرا به

است مرگ حال در اعدام
حکم  دنيا کشورهای سوم ۲۰۱۱ دو سال تا
آن که است سال عمال ده ها يا کرده لغو اعدام را

اجرا در نمیآورند. به را
از  بسياری و ايالت  ۱۳ متحده اياالت در
متحده (مثل اياالت حاکميت تحت مناطق
را اعدام پورتوريکو) حکم دیسی و واشنگتن
(مثل نيز اياالت از برخی و کرده اند لغو قانونا
اجرا به عمال  را آن نيوهمشاير) و کانزاس
قانون خالف را انجام روش  يا نمیآورند در
و ماساچوستز (نيويورک، میدانند اساسی

نيومکزيکو).
۲۰۰۰ تا  سال از کشور اين در اعدامها تعداد
حدود ۱۰۰  (از تقليل يافته است نصف ۲۰۱۰ به

۵۰ مورد).  حدود به مورد
از حدود نيز اعدام برای شده احکام صادر
حدود ۱۰۰ مورد  دهه ۱۹۹۰ به اوايل در ۳۰۰ مورد

است. يافته کاهش ۲۰۱۰ دهه اواخر در
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

تروی ديويس و...

دولتها تنها نه ایران، در متاسفانه کنند. تالش
نکردهاند تسهیالتی چنین ایجاد به اقدام تاکنون
از طریقبیاعتناییبهخشونتهای خانگی، بلکه
دادن بهرسمیتشناختنآنوحتیقانونیجلوه
فراهم زنانجوانرا دخترانو زمینه هایفرار آن،
کهرسانه هایپرمخاطبدولتی آنجا از میآورندو
بی اعتناییبهآسیبهایاجتماعیخودرامعاف با
میدانند و آموزشی فرهنگی گونه کار هر انجام از
اطالعرسانی ومسئولیتآموزشبه احاد جامعه،
شرایط میگیرند نادیده را مسئولین و مردم به
میکنند. را فراهم معضالت این شدن وخیمتر
از فرماندهان برخی اظهارات بر اساس که چنان
اتفاقات از ناآگاهی دلیل به زنان این پلیس،
خانه مورد انواع گریز از اولین روز از فرار در بعد
خانههای روانه و میگیرند قرار سوءاستفادهها

می شوند. دختران قاچاق باندهای و فساد
«ان.جی.او» های بسیاریاز اینکه آخر کالم
که اجتماعی آسیبهای و زنان حوزه در فعال

داشته مناطق این در موثر فعالیت میتوانند
اما وزارت کشور از مجوز داشتن به رغم باشند،
شدهاند فراخوانده استان های خود استانداری به
فعالیت که حقادامه اعالمشده شفاها آنها به و
ایناستانها نشریاتمحلیدر بسیاریاز ندارند.
توقیفشدهاند،نویسندگانآننشریاتیابازداشت
کرات به متعدد نهادهای طرف از یا شدهاند
میبینیم میگیرند. قرار تهدید مورد و احضار
در شده انباشته و متعدد مشکالت که بهرغم
موثر دولتی اقدامات نه نهادهای مناطق، این
نهادهای به نه اجازه فعالیت و می دهند انجام
روزنامهنگاران حتی نه و میشود داده غیردولتی
و تذکر مردم ساختن آگاه و اطالعرسانی در اجازه
را دارند.بدینترتیب متاسفانهدولت بهمسئولین
است و مسایل غیرمسئول به این نسبت در ایران
بنا بسته. نیز دست و غیر دولتی مدنی نهادهای
برایاین قربانیان فرهنگ این [میتوان پرسید] بر
ایرانبایدچشم و خانواده در جامعه حاکمیتو و

داشت؟ کجا به
فمینیستی» «مدرسه اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۳ صفحه از بقیه
خانه از گریزان دختران

می گويم: دگر بار و گفته ام، نيستکه بيهوده
يکشب و هزار قصههای به بيشتر تاريخ اين

پس: معمول! رويدادهای به تا میماند،
شهرزاد لب بدين جا رسيد، قصه ... چون
شهرزاد کهتر خواهر دنيازاد، بست. فرو سخن از
پس گفتی. حکايتی طرفه خواهر! ای گفت:
ايرانزمين ملک آيا که بازگوی را ما نيز شمهيی
کافی عده و بالد غرب، از عده با رويارويی اين در

نه؟ يا بود برخوردار
شهرزادگفت:شب بسرآمده، سپيدهمیدمد.

اگر ازهالک رهايیيابم،حکايتها خواهمتگفت
اينکهملکايران زمينچهسان،خامانديشانه، از
پشتوانه و بخش دلگرمی را ايرانزمين مردمان
میپنداشت، در برابر اجانب سديد سد و خود،

بود. و تنها که يکه آن حال
که ديد خواهيم مطالب رشته اين دنباله در
اجرايی دستگاه در شاه سياستهای با مخالفت
همزماننارضايی و اندکاندک باالگرفت. آمريکا
مخالفان شد. دامنهدارتر نيز ايران خود در مردم
بااليی در بلند فهرست آمريکا حکومت در شاه
يار شاه آن شاه ديگر آن، بر پايه که داشتند پيش
و میزد را خود ساز شاه اين نبود. آمريکا همراه و

داشت. سر در بسيار سوداهای


