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اخبار به انگولک
* دستورخامنهایبه تیممتخصصحقوقدان 

آن. تغییر و اساسی قانون ایرادات بررسی برای
«قانونایراداتاساسی» به تغییرشبدهید ـ

متخصصوحقوقدانهستید! اگر البته
*فرزند نایب رییساصولگرای مجلس اسالمی 

است. ربوده شده احتماال و ناپدید
شده سیاسی کشوری پناهنده به احتماال ـ

به باباش نگفته! ولی
افغانستان  به پناهنده افغانی هزار پنج  *

بازگرداندهمیشوند.
جان! مزار، مالممد بریم به بیا ـ

به  اخیر در تابستان ایران در * مرگ ۲۱۶ نفر

علتبرقگرفتگی.
تیر از داشتند برق گرانی خاطر به احتماال ـ

می دزدیدند! برق محله برق چراغ
تومان  * آبدارچیبانکاستانقمیکمیلیارد

کرد. برداشت بانک صندوق از
داشته پول که بانک رییس او برنداشته، ـ

است! داده انعام او به میبرده را صندوق
نساجی  * عضوکمیسیون اقتصادی مجلس:

است. به نابودی رو ایران
آزادیندارندوحاال ملتنانندارندبخورند، ـ

بگردند! و پتی هم لخت باید
محکوم  اعدام به مالزی در ایرانی سه  *

شدند.
اونجا؟ رفته مرتضوی سعید قاضی مگر ـ

ایران: ۸۰ تا ۱۰۰  وزارت بهداشت * کارشناس
هستند. مرض ایدز به ایران مبتال در نفر هزار

احمدینژاد تایید به ایران در که خوبه ـ
بود! زار کارمان وگرنه نداریم همجنسباز

جنبش نقدی:  رضا محمد ر  *سردا
است! شهدا خون حاصل «وال استریت»

«والاستریت» توی شهید بنیاد مگر ـ
بود؟! کرده سرمایهگذاری

شرایط  جمع حامیان خود: * احمدی نژاد در
عادینیست. کشور

میگوییم  را این داریم است ۳۲ سال که ما ـ
نمیکند! گوش کسی و

کاهش  درصد   ۵۰ ایران  پسته صادرات  *
یافت.

آبجو تا کنند برابر دو را وارداتآبجو ـحاالباید
شود! اندازه پسته با

به روسیه. برق ایران اتصال شبکه *
از بهتر آنها برق الاقل کند خدا ـ

هواپیماهایشانباشد!
حجاج  از ویزای ۱۵۰ نفر عربستان: * مقامات

است. آمده تقلبی از آب در ایرانی
چرا کن. تقلب بعد شو حاجی اول آقا! حاج ـ

میزنی؟ هول
اینترنت  به تهران منطقه نه و بیست  *
وصل جهانی اینترنت  جای به فرهنگی  ملی

میشوند.
لوپز جنیفر عکس جای به حاال بدبخت، ـ
را رفسنجانی فائزه و رجبی فاطمه عکس باید

بزنی! دید

مبارک همسر افشاگری
از خارج در اینک که مبارک حسنی همسر
حدود گفت: خبرنگاران به میکند زندگی مصر
از انحرافان جنسی  ضبط شده ۳۰ ساعت نوار
در عرب کشورهای سران غیراخالقی کارهای و
نوارها لحظه این هر در که میتوانم دارم دست
آبروی و دهم تحویل عمومی رسانههای به را
خودشان ایرانیان کرد: اضافه وی ببرم. را آنها
ما روزها از عرب نمیدانند در حالی که این را
عربهاخودشانرا عربترجلوه می دهندنوارهای
معاشقهسیاسیو فرنچکیسگرفتن احمدینژاداز
با بشاراالسد کردنبن علیو بوسه ماچو قذافیو
در موقع به داشته ام و نگه جدا ایرانی را مقامات
میلیون بشکه نفت با چند لندن حراج رسمی در

کرد. خواهم تعویض

است؟ محبوب کسی چه
فریدزکریا، با محموداحمدینژاددرمصاحبه
دنیا مردم از گفت: شبکه «سی انان»، خبرنگار
منفورتر یا محبوب تر کسی چه آیا که میپرسم
همان با سپس وی اوباما؟ باراک یا من است؟
به چالش را شما من داد: ادامه لبخند ملیح
در اوباما دست آقای باراک و من میطلبم که
با هم جهان مختلف نقاط در یکدیگر دست 
چه جان به قصد سوء اولین ببینیم و بگردیم

بود؟ خواهد کسی
با قبلی توافقات خاطر  به  که زکریا فرید
رییس کوبیدن حق جمهوری اسالمی مسئولین
به فقط نداشت مصاحبه این در را ایران جمهور
این توافقاتقبلی اگر و چیزینگفت. کرد نگاه او
بگوید: آقای میتوانست قطعا او بود انجام نشده

بهشما نمیشناسد که را اوال کهکسیشما عزیز!
کند؛ درثانی حرام را گلولهاش و قصد کند سوء
آقایباراک با نمیگوییدولیفقیهورهبرشما چرا

بروند؟ راه یکدیگر دست در دست اوباما
باراکاوباما از محبوب تر اینقدر شما رهبر اگر
 ۳۰ عرض در خارجی  مسافرت چرا یک است
است ممکن چون است؟ نداده انجام اخیر سال
حضرت قبای آن و عبا ایشان عاشقان هواداران و

ببرند؟ خانه یادگاری به و برای کنند پاره را

خارج در تحصیل
فرزندان  از نفر  ۵۰۰ که بود آمده اخبار در
اسالمی جمهوری گنده کله مقامات و مسئولین
اینخبر تحصیلمشغولهستند. انگلیسبه در
مسئولین چرا باور کنم. خواندم تا بار چند را
در تا میفرستند دشمن کشور به را خود فرزندان
آنجاتحصیلکنند؟مگرحوزهعلمیهقمکالسش
تحصیل در آنجا آنها از آکسفورداست؟ آیا پایینتر

برای دانشگا هها مسئولین با دارند یا میکنند
می کنند؟ مذاکره مدرکقالبی گرفتن

آنجا انگلیسی به زبان گرفتن برای یاد اگر
هدر بیخود را خودشان وقت و پول رفته اند
با خودشان کشور در می توانستند چون کردهاند
دیدنفیلمهایخارجیقاچاقیزیرزمینیسریعتر
فرزندان اینمسئولین زبان یادبگیرند. آیا وبیشتر
مشغول قبل سال که چند هستند همانهایی
ساختمان به سمت و کفشپراکنی سنگپراکنی
روی مقاماتانگلیسیاز سفارتانگلیسبودندو

دادهاند؟ ویزا آن ها به ترس
می کند تالش  مذبوحانه «آقا» که وقتی
کالسهای هم در و پسرها جدا از دخترها که
و که دختر معنی میدهد این چه دانشگاه باشند
سر و دخترهای خارجی بر با پسرها پسرهای ما
حاال کنند؟ حال و با هم بنشینند کالس یک

باش! که آقازاده ای
درس های که میدهد دستور «آقا» که وقتی
دردانشگاههایایرانبازنگریکنند علومانسانیرا
دربیاورند اسالمی جمهوری استانداردهای به و
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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 567$ ـ  اروپا از 150$ ـ کابل از $998
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

کنید؟ قبول تا را بگردید را من میخواهید نیست. من پیش هزار میلیارد سه بگم دفعه چند

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

آبان) ۳۰) نوامبر ۲۱ دوشنبه

(۲۳ آبان) نوامبر ۱۴ دوشنبه

صلح ندای کنسرت
Emiko ـ ندیمی احمد اجرا: و آهنگ

جسم و روح در آن ارتعاش تاثیر موسیقی و درباره گویی و گفت و

سالن همیشگی جلسات کانون در محل
War Hawk Concert Hall

 Inside Job مستند فیلم نمایش
جاری آمریکا مالی درباره بحران

 (برنده جایزه اسکار)
کانون جلسات همیشگی در محل

باید در انگلستانعلوم آن انسانها  این۵۰۰ نفر چرا
کشور داخل دانشجویان بقیه مثل و بیاموزند را

شستشوی مغزی نشوند؟
به را خود فرزندان چرا مقامات این راستی
کشورهایدوستنفرستادند؟چونمیترسیدند
کوبا و ونزوئال شمالی و از کره دختر و پسرشان
را آنها شود مجبور دولت و برگردند کمونیست
نفرستادند؟هم بهسوریه اعدامکند؟چرا زندانو

میکردند! زیارت هم و میخواندند درس

بود؟ آفسایدش
پرسپولیسکه سرمربیسابقتیمهایپاسو
است از تیمهای فوتبال ترکیه مربی یکی اکنون
نام  به خانم ۳۵ ساله یک با ۷۰ سالگی سن در
است خانواده ای کردتبار از ایلچی» که «اوین
این خبر جالبرا همه نشریاتمعتبر وصلتکرد.

ترکیهنوشتهاند.
ایامبازنشستگی اینمربیبهخبرنگارگفت:در
کرد: اضافه او چیزی الزمداشتمکهسرگرمشوم.
حرکت من سن اختالف این با که گفتند همه
توی زدم نکردم و گوش من است ولی آفساید
قبول دروازهبان خود کنند. قبول امیدوارم گل.

کرده است.

متناقض سیستم
ایرانتلفنیصحبتمیکردم در رفقا یکیاز با
کشید شکیرا و لوپز و بیانسه جنیفر از صحبت و

روز. بحثهای سیاسی به
اسالمی جمهوری به راجع نظرت پرسیدم:

چیه؟
گیجکننده و متناقض سیستم یک گفت:

است.
منظورتچیه؟ پرسیدم:

ازیکطرفهیطرحجداییمیدهند. گفت:
دریا، ساحل در جدایی دانشگاه، در جدایی
در جدایی مدارس، در جدایی پارکها، در جدایی
عروسیها، و بیمارستانها،جداییدر مهمانیها
آن از بعد و و سوگواری ختم مراسم در جدایی
و تند صهیونیسم با مقابله برای می گویند طرف

ایران جمعیتاسالمیدر تا تندبچهدرستکنید
میشه؟ برود. آخه مگه باال

حاال چکار میکنی؟ پرسیدم:
بیشتر دومش قسمت داد: جواب خنده با
قانونهای میکنیم این مرتب سعی میده. حال
باال رفتن به و دور بزنیم جوری یک را جدایی

جمعیت کمک کنیم!

پسنهپس(پهنهپه)جدید ۲
(۱)

آمده اید پرسید: طرف خشکشویی. رفتم
ببرید؟ لباسهایتانرا

مونیکا دامن لکه دار په، آمده ام نه په گفتم:
کنید! تمیز تا بدم را لوئینسکی

(۲)
که گفتیم  و نشانی آتش اداره زدیم زنگ 
می آید. دود بوی بفرستند. نشانی آتش ماشین

گرفته؟ آتیش خونه پرسید: طرف
ضد تظاهرات په، داریم برای نه په گفتیم:
تمرینمیکنیم! آینده انتخاباحمدینژادسال

تهران شهرداری اطالعیه
میدانستیدکهسرعت آیا همشهریمحترم،

است؟ صوت سرعت از بیشتر نور
برایآرامشمحیطزیستشهرمانسعیکنید
خیابانها دیگر در رانندگان دادن به فحش برای
صورت به باال از بوق از نور چراغ استفاده جای به
را خود پیام و نمایید استفاده تلگراف مورس

دهید. انتقال آن ها به سریعتر
زیست شهری محیط عمومی دفتر روابط

در مزغل روس های
مجازی! فضای

این به تا رسیدم روزنامه می خواندم داشتم
خود دادن قرار با روسی فضانورد چند که خبر
متوالی  ۵۰۰ روز فلزی برای بزرگ یک کپسول در

به صورت مجازی تجربهمسافرت تالشکردهاند تا
رکورد جهانی یک و دهند انجام را کره مریخ به

بگذارند. جای به
دنیای  بدون تماس با ۵۰۰ روز این در آنها
مدت) این برای آب و غذا و آذوقه با (و خارج
توانستندوضعروحی وروانی وجسمیفضانوردان
درصورتامکانمسافرتبهسیارهمریخبررسی را

کنند. ارزیابی و
همان طورکهداشتم روزنامه میخواندمبهزنم
توی خانه دو سه هفته تو که من و گفتم: چطوره
ماه به تصور کنیم که به صورت مجازی و بمانیم
خانه این را از پایمان که این رفتهایم بدون عسل
را مجسم ماه عسل یعنی بیرون گذاشته باشیم؟
کنیمبدوناینکه جاییبرویم. فکرمی کنمسرعت
من سر طرف به تلویزیون کنترل ریموت پرتاب
چیزی اندازه سرعتکپسولروسها بهسوی کره

بیشتر... کمی هم شاید بود! مریخ

بورز! نریز، عشق بمب
ملل، سازمان دبیرکل کیمون، بان آقای
مورد در دریافت گزارش آژانس انرژی اتمی از بعد
ایران اسالمی جمهوری هستهای فعالیتهای
ساختن به متهم اسالمی طی آن جمهوری که
است شده پیشرفته هستهای و اتمی بمبهای
اعالمکردکهاینگزارش بهشورایامنیتسازمان

شد. خواهد ارسال ملل
بان آقای ایران  اسالمی دولت  نمایندگان
و اظهارات که  کردهاند متهم را  کی مون،
کشور کنترل و نفوذ تحت را خود برداشتهای

است. بیگناه کرده و ایران ارایه آمریکا
در ما گفت: خبرنگاران به کی مون، بان آقای
تو قسم که مضمون این به داریم اصطالحی ژاپن
داد: کنم یا دمم خروست را؟ وی ادامه باور را
مورد اینکه فعالیتهایهستهای ادعایایراندر
گفت: وی ندارد. واقعیت هستند صلحآمیز آن
االغ و جای به را کالغ ایرانیان که می دانیم ما
میفروشند شما به کالغ جای به االغ را گاهی
صلح روی موشکهای کشیدن عکس کبوتر اما
هیپیها یا قرار دادن سمبل صلح و هستهای
در  سر ۱۹۷۰ روی سال های صلح ستاره آن یعنی

این که را قانع کند ما نیروگاه های اتمی نمیتواند
هستند! صلح آمیز کشنده سالحهایمخربو

خبر؟ چه سوریه از
دولتبشاراالسدبعدازفشارمجامعبینالمللی
توسط شده تصویب قطعنامه طبق و بشر حقوق
قبول شرایطی اتحادیه کشورهای عربمجبور به
کشور این و بحرانی اوضاع ترکمون کنترل برای

گردید.
عربی اتحادیه کشورهای صادره  رای طبق
را انجام دهد: زیر اقدامات فورا دولت سوریه باید
نیروهایارتشی  جمع آوریکلیه تانکها و ۱ـ 

نکشتنمعترضین. و خیابان ها از مسلح

سیاسی. زندانیهای کلیه آزادی ـ ۲
گزارشگران  و خبرنگاران ورود اجازه ـ  ۳

خارجی به کشور.
بعدازقبولاینشرایط از سوی درست یک روز
خیابانهای این  ۵۰ نفر در حدود سوریه، دولت
حمص، توسط نیروهای شهر به ویژه در کشور،

بشاراالسد کشته شخصیهای لباس و نظامی
کردهاند گزارش کشور بیمارستانهای شدهاند.
به  دولت توسط هویت بدون حدود۲۰۰ جنازه که

است. شده داده تحویل آنها
امیر با خصوصی و گوی گفت در بشاراالسد
کسی را نبود قرار تو مگر بود: پرسیده قطر که
چرا این پس نکنی؟ تیراندازی مردم به نکشی و

کردم! تقیه بود: داده جواب کردی؟؛ را کار

تغییـر جمهوری اسالمی؟
میلیاردتومانی درپیکشفاختالسسههزار
وجاروجنجالهایحاصلهازآنتوسطنمایندگان
اقتصاددرمقام مجلستصمیمگرفتهشدکهوزیر

گردد. ابقا خود
احتماال که هم جمهور رییس از سئوال طرح
«آقا» به دستور میشد اختالس این مربوط به
بروند گفته شد که و به نمایندگان شد معلق
این کارها در دهند و انجام خود را و روزه نماز
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۹ صفحه از بقیه

۲۶ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه

۱۷ صفحه از بقیه

۱۶ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای

۱۲ صفحه از بقیه

پیامبر  اطرافیان از ـ واضح و بدیهی ـ  ۱
اسالم.

واحد گنجایشبیمارستان  رانندهطیاره!ـ  ۲ـ 
امتحان. ـ بیمار پذیرش برای

کشوری  ـ سزاست را خدای فقط ـ پاتیل ۳ـ 
استقاللداخلی با کوههایپیرنه استکوچکدر

اسپانیا. و فرانسه نظر زیر و
سخن زشت و  خشکی ـ ۴ ـ فرا رسیدن ـ

پنجم و  قرن قصیدهسرایان و شاعران ۱ ـ از
مرزبان. و حاکم ـ ششم

ـ  خالق ارژنگ ـ آفات از رهیده بیعیب و ۲ـ 
شد. ابراهیم حضرت مقهور که آتش افروزی

و خوار ـ  پست ـ قدیمی ۳ ـ نوعی تنپوش
کرم. صاحب و بخشنده

صریح اللهجه ـ  ـ خانه اسباب و ۴ ـ خانه
در سازمان ابرقدرتها حق ـ صفات خداوند از

ملل.
از  ـ است غالت کردن پاک ـ پیشهاش ۵

آتشافروزان.
افتد!  اندام بر گاه بزرگ ـ آبگیر و تاالب ـ ۶

آب بند. ـ
ـ  نیرومند  و قادر ـ حاشیه مقابل ـ   ۷

پیشانی.
و  جستن  دوری ـ راهنمایی ـ ـ ستاره  ۸

بیزاری.
برهنهـنوعیزغالسنگـبعضیهاطبق  ۹ـ 

اینک. ـ میفروشند! طبق
روغن. جمعـ  از انواع ضمیر ـ ۱۰

صادق  گواه ـ همت دون و نشناس نمک ۱۱ـ 
خداوند. نامهای از و است

آشپزخانه و  ـ از وسایل بادگیرها ۱۲ ـ شهر
بیقانون. شهر ـ چهره ـ نجاری

که  طول ۴۵۰۰ کیلومتر رودی است به ۱۳ ـ
در بندری ـ شهری اختسک میریزد دریای به

ناقص. کوتاه و هرمزگانـ 
بچه  ـ گازها از ـ عربی کشورهای از ۱۴ ـ

کامیون.
رهبر  ـ  است جمال لغت در  ـ  ۱۵

ساندنیستهاینیکاراگوا.

من تبریز. چهار ناپسندـ 
مورخمشهور یونانباستانـاز وزارتخانهها  ۵ـ 

فوتبال. در زمین اصطالحی ـ
که  جعبه چوبی نوعی ـ دریای عرب ـ  ۶
باربر حیوان دو طرف به و نقل حمل برای سابقا

دست. لوالی ـ میبستند
خوزستانـ   ـ از شهرهای همسایه! ۷ـ  مرغ

زنانه. تنپوش نوعی
شکمـ   وسط سوراخ شیرینکامـ  ۸ـ  حشره

سلطانسنجر. هم عصر زنیشاعر
معادل  فارسی کلمه ـ گریه و فغان و ناله ۹ـ 

نارس. ـ میوه کامپیوتر
دوراندیشی  و کردن اندیشه ـ سودمند ۱۰ ـ

توان. و طاقت ـ
نخود  قبیل از خواربار ـ است پولی واحد ۱۱ـ 

در سیستان. دریاچهای ـ لوبیا و... و
وزن  ـ واحدی در ـ روستاها ضمیر جمع ۱۲ـ 

ایمان. و یقین ـ
نخستین  ـ عراق کردنشین شهرهای از ۱۳ـ 
در شهری ـ پیش دهه چند در رادیو قصه گوی

افغانستان.
است  به مغولیـ  سلسله جبالی خیمه ۱۴ـ 

طول. واحدی در کشور اسپانیاـ  در
یاران  از ستارهشناسانگلیسیسده ۱۸ و ۱۵ـ 
نام خودش ـ شیوه به نیوتن و کاشف سیارهای

کودک. رفتن راه
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فضولینکنند!
توسط دارد سعی «آقا» نیست بیخود
بساط برچیدن طرح متخصص حقوقدان چند
به را آن و کند پیاده  را اسالمی»  «جمهوری
از بهتر عنوانی هم چه جدیدی بخواند. عنوان

«جمهوریگالبی»!

عمیق افکار
کشتن کار ابراهیم حضرت  اگر میدانید
او و پلیسمیرسید بعد و تماممیکرد فرزندشرا
مذهب با میکرد ممکنبود مشکلما دستگیر را

شده بود!؟ حل کامال امروز

موسیقی و شعر بخش

سرعت عشق
کیوسک) گروه آهنگ اساس (بر

(موزیک) سه... دو... یک...
ملیمذهبیهایبیسواد

رییس جمهورهای جواد
برباد رفته همه آرزوهای

آباد از خرافات شده اینجا
ملت شده دشمن دولت
رو بیعلت میکشه همه

بابا! نیست من کشور این
آبا! برم اون ور میخوام
لکسس داره و یارو بنز

داره اکسس دولت خزانه به
شد؟ چی من نفت پول میگم
شد یککارتنمقوایی نصیبم

و پشم ریش شده همه جا
خشم پر کرده گره مشتا

ویلون کوچه تو پسرا
خونه حیرون دخترا تو

چطور شد میکردیم چی فکر
شد پر از گریه چشمامون

صدامونوخوابوندن
پاهامونوسوزوندن

ملیمذهبیهایبیسواد
جواد رییسجمهور

بابا! نیست من کشور این
آبا! برم اون ور میخوام

مهدی در حصر شجاع شيخ با مواضع همچنين
میرساند ايننتيجه به را استما تضاد کروبیدر
منافع از دفاع توانايی دوستانشان و ايشان يا که
و ندارند با قدرتها در مقابله را کشور و مردم
اينکه و يا جلبکنند را نمی توانند حمايتآنها
پيروزینهايی«جنبش سبز»ودر آنچنانميل به

ندارند. ديکتاتوری بستن بر رخت نهايت
و مصر تونس، به اميرارجمند! آقای جناب
بلی راه شدند! موفق کنيد که نگاه ليبی بنگريد!
اولموفقشدند. گام پيشدارندولی در درازیدر
حمايتقدرت های خارجی همدر اينموفقيتها
ابتدا از که سوريه بنگريد است. به نبوده بیتاثير
کشورهای نمیخواهيم ما کردند اعالم عدهای
که اکنون ولی کنند کمک انقالبيون ما به ديگر
مبارزاتشان کشته هزار سه از بيش دادن از پس
عليه چين و «جمعهخشم است؛ به ثمر نرسيده
روسيه»،«جمعهحمايتبينالمللی»و«جمعه
پرواز ممنوع» منطقه برقراری درخواست برای
برگزارمیکنند.مردمسوريههمسرانجامخواستار
گوشهايتان اگر شدند. جهانی جامعه از کمک
نشنيدهايد؛ را مردم شعار های و نمیشوند
نيازمند «جنبش سبز» کنيد. چشمهايتانرا باز
اينکه اينهيچتضادیبا حمايتخارجیاستو

ندارد. برآمده است دل مردم از جنبش

شده  افشا مالقاتهای از يکی متن فايل ـ *
ديپلماتهایآمريکايی. با آقایاميرارجمند

گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

که... گوشهايتان

اعرابداشته ونویسندگان،کدامین «گردهمآیی»
نظر مد را رژیم» مخالفان مساعی «تشریک یا
قدر دیدهاند. ولی الزم را تخطئه آن که داشتهاند
مسلمایناستکهبرخوردهاییازاینگونهمیتواند
مخالفان مساعی «تشریک یا «گردهمآیی» هر
«کمکبیگانگان»(چه بهسازماندهیبا رژیم»را
را در آن و کند حد؟) مظنون چه تا و نوع کمکی
برخورد این با میتوان واقعا بخشکاند. آیا نطفه
تمامی نیروهای مستقیم «مشارکت بالفاصله از
برایتحققدمکراسیو حقوقبشر اپوزیسیون که
چنین و گفت مبارزه میکنند» سخن ایران در

کرد؟ برآورده را آرزویی

خال... «برخورد نهایی» و

و تفاوتها با حفظ  ولی بس،  آتش  پیشنهاد
 Respect یا احترام درحالیکه جداییها،هستند.
تفاوت ها میان اتصال حلقه است، انسانیت مهر
این جهت به است. انتگراسیون یا است، وحدت
نیزامروزه احترام پایهدستگاه اخالقیانساناست،
اجتماعی حاکمیت مالت واقع در که احترامی

است. مردمساالر
کنونی اخالقی در دستگاه دگرگونی این آغاز
وی کپرنیکی» عطف «نقطه  و کانت به باید را
مرتبه به را انسان کانت که آنجا داد، نسبت

خداییمیرساند.
پیدا استکه دستگاه اخالق امروزی، اینجا از

است، انسان به ادیان هدیه که آسمانی اخالق با
دارد. اساسی فرقی

از افرادی که بسیاری را متاسفانه این فرق
شرکت عمومی رسانه های در ادیان بحث در
ذات تضاد آنرا با و میکنند تشخیص نمیدهند

مردمساالری لمس نمیکنند.
شاهکارفکرییزدی درپند سوماوستکهزود

را آب میدهد. او می نویسد: بند خودش
شدن دموکراسی، نهادینه سوم در «ضرورت
صحنه کنشگرایان در میان همگرایی و سازگاری

سیاست است.»
معنی از نادرست درک نشانه شاهکار این
سیاست،بازیسیاسیو از همهمهمتربی اطالعی
است. مردم، یعنی حاکمیت، ساالر معنی از
هم بود در واقع شعار خمینی چنین سخنی

میکرد و مطالبه را کالم» دائم «وحدت که
بینانه تاریک نیز یزدی که میبینیم اکنون،

«تپق»میزند.
صندلی حفظ یزدی آقای دیگر عبارت به
میان در همگرایی و «سازگاری در را قدرت
نامه باقی میداند. سیاست» صحنه کنشگرایان
حتی جهتگیری این با او است. حرف همهاش
که حتی است را هم نگرفته معنی «انتخابات»
کمالآزادیصورتبگیردخودشیکدنیا در اگر

بردارد. در دشواری
کشور جوانان دارم امید روشنگری این با
شجاعانه،بیداروهوشیارعمال پاسخیدندانشکن
بهاینسیهفکریوسیه دلیدادهورهاییازچنین

گردند. موجب خود اراده به را بختکی

ابراهیم... دکتر نامه بر نقدی

و میراث نظر حکومت زیر کامال و هستند ایرانی
کارمیکنند،و طبیعیاستکهتابعنظر فرهنگی
که پرسش پس به اين میراث هم باشند. سازمان
ازسویحکومت ایراندرباره که به آنچه آن ها «آیا
دارند میشوند باور نوشته در پروندهها آثار این
پاسخ میتوان چگونه میپذیرند؟» را آن ها که
مسئولین «آیا که میتوان پرسيد نيز مثبتنداد.
هم در سازمان مرکزی تحقیقی مستقل یونسکو
که نه؟» چرا یا میدهند انجام آثار مورد این در
جهانی میراث ثبت در فهرست برای اثری وقتی
از که گيرنده، اعضایکمیسیونتصميم میرود،
بر که ناچارند هستند، جهان مختلف کشورهای
شوند. آشنا آثار این با «یونسکو» گزارش اساس
می آید که انگارحکومت استکه به نظر اينجا
«حقوق خودش برای که  همانطور  اسالمی،

دارد قصد پا کرده اکنون دست و اسالمی» بشر
احتماال و آورد هم بوجود اسالمی یونسکوی که
تدريج به باشد که متوجه این بدون «یونسکو»
با ارتباط در که سازمانی میشود،  به تبدیل
جمهوری اهداف راستای در ایران، ما سرزمین

میکند. کار اسالمی
آنچهبين البتهامیدوارمکه مناشتباه کنماما
می گذرد «يونسکو» سازمان و اسالمی حکومت
در را ما و فرهنگ هویت است که تهديدی واجد
خطریکامال جدیمیاندازد.یعنی، چشمکههم
بگذاریمانبوهیازآثاری کههیچارتباطیبافرهنگ
سطح در باشند داشته هم اگر یا ندارند، ما ملی
جهانیشدننیستند،به نام ایراندرلیستمیراث
و گرفت جای خواهند ناملموس جهان فرهنگی
حتیپسازحکومتاسالمیهمخارج کردنشان

نیست. سادهای کار فهرستها اين از

۱۸ صفحه از بقیه
فرهنگی ایران میـراث علیه توطئه جدیدی

تدریس از تقاضای معافیت دانشگاه خود از یکبار
به دانشگاهها، برای پیشبرد پژوهش خود و بگیرد
تحقیقاتی مراکز یا آرشیوها، موزهها، کتابخانهها،

بپردازد. اسناد گردآوری به و برود اینها نظیر
بود. از نوع این از هم هندوستان به سفر من
دانشگاه«مریلند»تقاضایفرصتمطالعاتیکردم
دهلی در واقع «جواهر لعل نهرو» دانشگاه به و
تحقیق و در آنجا به را سه ماهی شدم و نو دعوت
همکاران نظر با مبادله و شنود گفت و و پژوهش

پرداختم. هند در فارسی شعر درباره خود
گو در  و این گفت انجام که برای * از فرصتی

گذاشتیدسپاسگزارم. ما اختیار
کریمی حکاک: منهمازشما بخاطر خدمت
آمریکاییاین منطقه ایرانیـ جامعه به شایانی که

باشید. موفق دارم. سپاس میکنید

۱۹ صفحه از بقیه
در... خون تازه دواندن

دارید؟ اندی را تلفن شماره
نمیشناسمولی من را من: قربانمنکهشما
شماره که ندارم ارتباطی بزرگ شیطان با اصال

باشم. شما؟ داشته اندی را
هستم. سلحشور من اکراه) (با کابوس:

شما میکنید. شوخی (خندیدم) من:
از اندی راجعبه آهنگ «خوشگالباید میخواهید

برقصن»بپرسید؟
فهمیدهاید؟ کجا از سلحشور:

آیینه ندارید؟ منزل شما در من:
تمام که آیینه یک برو خودت تو سلحشور:
پیدا میتوانی  ببین بدهد،  نشان را هیکلت 

کنی.
به فوری را پریدم خود از خواب وقتی این بار
بدم بخت از و بیمارستان رساندم یک اورژانس
خوشگال باید برقصن آهنگ به داشت شب نرس
هوش به شدم. وقتی بیهوش و من میداد گوش
چندسال تاناست؟ ازمنپرسید شما آمدمدکتر
جواب داد. من از زودتر معمول همسرم مطابق
برای  اینبار اندی، شنیدن با اندی. و ۶۵ سال

همیشه بیهوش شدم.»

«اندی» من و ماجرای

نقل به کمپین، این وبسایت گزارش به
سه شنبه روز آرامنژاد آریا مطلع، منبع یک از
اداره  ماموران توسط ۱۷ آبانماه، هفته، این
و شده بازداشت مازندران استان اطالعات
تاکنون از علتآنومحلنگهداری وی اطالعی

نیست. دست در
آریانژاد آگاه، بازداشتآریا اینمنبع گفته به
مراجعه زمانیصورت گرفته استکه ویپس از
ساری در مازندران استان نظر تجدید دادگاه به
در حال خود، پرونده وضعیت برای پیگیری

است. به منزل بوده بازگشت
آن پس از است که ماموران فرد افزوده این
وارد بازداشت کردند منزلش جلو آریانژاد را که
را او از اموال برخی و وی شده شخصی منزل

توقیفکردهاند.
ایران»، در بشر حقوق بینالمللی «کمپین
۲۶ بهمنماه  آریا آرام نژاد که کرده است اعالم
اتهامخواندنترانه«علیبرخیز»  سال۱۳۸۸ به
حبس در پنجاه روز مدت و به شد دستگیر

انفرادی به سر میبرد.
دادگاه زمان، آن وبسایت، این گزارش به
امنیتکشور اتهام«اقدامعلیه به را آرامنژاد آریا
و تبانی»به «۹ ماه حبستعزیری»محکوم کرد 
نظر تجدید در دادگاه حکم هم اکنون این که

است. بررسی مازندران در حال استان

سینماگر آزادیدو
ماه دو از پس بازداشتی

۲۶ صفحه از کهبقیه متکی منوچهر که است حالی در این کند.
همان  در شد ۱۳۸۹ برکنار سال زمستان آغاز در
برکناریاش که از پیش در جریان کرد اعالم زمان
قرارنگرفتهوازمراسمتودیعومعارفهنیزبیاطالع
در حین برکناری اش این بر عالوه و است بوده
توهینآمیز» و اسالمی «غیر ماموریت را انجام

میداند.
گفته های از تاسف ابراز با سهشنبه روز متکی
«اظهارات در که است گفته احمدینژاد محمود
خالف  نکته ۲۴» جمهور رییس سطری» ۲۰

واقع» وجود دارد.
اسالمی جمهوری خارجه امور پیشین وزیر
مقامات از گفته بود خبر عزل خود را پیشتر که
که است داده وعده همچنین شنیده، سنگالی
پس بود» «آنگونه که را سفر سنگال» «واقعیت
مردم برای مسئولیت احمدینژاد دوره پایان از

دهد. شرح


