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اکسپـرس اخبار
مثل میتوانید را خبرها این

بیندازید باال کپسول
تصمیم نیز ایران سیاسی زندانی چهارمین
اعتصاب غذا که دیگری زندانیان به گرفت که
نطق کرده اندملحقشود. محمود احمدینژاددر
بیشتر با کمی زندانیان این اگر گفت: آخر خود
آنها صرفه جویی غذای با همکاری کنند دولت
بین را از در ایران گرسنگی فقر و زودی ریشه به

برد. خواهیم

*
ساعتی باال ایران ارز بازار در دالر هم هنوز
 ۳۸۰ و به هزار قبل روز چند تا دالر نرخ میرود.
اعالم مرکزی  بانک  رییس  بود.  رسیده  تومان 

است سابق اصل بر هنوز دولت سیاست که کرد
به  شود نزدیک ۲۰۰ تومان و هزار دالر به و اگر
از نمایندگان یکی کرد. خواهیم دالر تزریق بازار
رییسبانکمرکزی اینکه اصالحطلبمجلساز
و ۳۸۰ تومان  هزار از ۲۰۰ کمتر و هزار نمیداند
خواستار بررسی پرونده و میباشد ابراز تاسفکرد

گردید. وی استخدامی

*
قراراستبزودیدادگاهمحاکمهفائزههاشمی
برگزار شود دختر پدرخوانده(هاشمی رفسنجانی)
فائزه وکیل رسیدگی گردد. علیه او اتهامات به و
هاشمیدرخواستکردهکهقاضیسعیدمرتضوی
مواد کار به است و معلق کار قضاوت از فعال که
دادگاه قاضی به عنوان به مشغول شده مخدر
بر برهنه پای شد با اگر همچنین و نشود آورده

کرسیقضاوتبنشیند.

*
در به ایران دفاع اسراییل گفت: حمله وزیر
شویم حمله مجبور اگر ولی نیست ما دستور کار

میکنیم.
می کند غلط اسراییل گفت: آمریکا دفاع وزیر

کند. حمله ایران به
آمریکا غلط دفاع وزیر گفت: ایران وزیر دفاع

نکند. اسراییلبگویدحمله به میکند

*
زور پول مالیات گفت: احمدینژاد محمود

و مردم باید بدهند. نیست
مالیاتندهیدچگونه اگرشما ویاضافهکرد:

بدهیم؟ شما یارانه ما به دارید توقع

*
به اوباش و اراذل از گروهی حمله دنبال به
سفارتخانههای دیگر تهران، در سفارت انگلیس
تصمیم گرفته اندکه یاسفارت خودراتعطیل کنند

دهند. تقلیل را آن کارمندان تعداد یا و
در فکرآنهستندکه همچنینبسیاریاز آن ها
نمایند. تعطیل را خود کشورهای در ایران سفارت

۲۰۲۰ کشور  سال تا که میشود پیشبینی
نداشته هم سفارتخانه یک حتی ایران اسالمی

دفتر حفاظت طریق از را خود و امورات باشد
سرتاسر در  پاکستان سفارتخانههای در  واقع

دهد. انجام جهان

*
سپاه در نماینده علی خامنهای سعیدی علی
امامزمانبسیاری  و۲۰۰ نشانهظهور از هزار گفت:
برای کرد: اضافه وی است. شده محقق آن ها از
منطقه  در بسیجی ۱۰۰ میلیون به ما امام ظهور

داریم. نیاز
اوگفت:البتهجنبش«والاستریت»بهقضیه
آمدنآقا بسیارکمکمیکندبهشرطاین کهراهی

نماییم. بسیجی را آنها که کنیم پیدا

چیـز همه سوریه در
است!؟ آرام

کشور رهبر بشار االسد، اعالمشد که باالخره
سوریه،موافقتکردهکهناظراناعزامیکشورهای
حقوق او چگونه که دیدن این عرب برای اتحادیه
مسافرتنمایند او به کشور رعایتمیکند را بشر
گزارهای به و اول ببینند دست را چیز همه و
غیره و «سیانان» و «بیبیسی» ساختگی
توجهینداشتهباشند.موافقتبشاراالسدبا ورود
کشورهای که به این علت است بیشتر ناظران
عربیتحریمهای بسیار سختو غیرقابلتحملی
علیه کشورسوریه اعمالکردهاند. بشاراالسدادعا
نکشته ودستگیر درخیابا نها میکندکه مردمرا
ضمن اعالم خارجه سوریه وزیر امور نکرده است.
و ببینند که بیایند همه حاال گفت: موافقت این

است. آرام چیز همه سوریه در
چه میپرسیدند: جوابخبرنگارانکه ویدر
هستند سوریه به ورود برای شرایط واجد کسانی
که کسانی برای را سوریه به آمدن ما البته گفت:
دیدنخون ممکن است از یا و قلبی ضعیف دارند
انواع و یا به بترسند و یا ازصدایگلوله غشکنند
اشکآور وشیمیاییحساسیت پوستیداشته گاز

نمی کنیم! باشنداصالتوصیه

بعد گذاری سال پیشنهاد اسم
همش و بود همت مضاعف سال  پارسال؛

تعطيلبود!
همش بود و جهاد اقتصادی سال امسالم كه

بود! اختالس
حجاب و عفت سال رو بعد سال اميدواریم

بكنيم...! حالی يه كه بذارن

یک و مخالف چهار
مخالف مشکوک

حقوق عالی کمیته اعضای از رایگیری در
بشار کردن دولت محکوم برای سازمان ملل بشر
االسدبهخاطرنقضحقوقبشربهصورتسرکوب
و دستگیری مردم، بیرویه کشتار تظاهرات،
ناپدید و شکنجه سیاسی، فعاالن زندانی کردن
از بعد آن رسیدن اوج به و رژیم مخالفان کردن
چهار  موروثی تنها حکومت دیکتاتوری ۴۰ سال
روسیه، کردند. ابراز را خودشان مخالفت کشور

اکوادور. و کوبا چین،
خودشان اهل که کوبا و چین و حاال روسیه
آن چرا؟ اکوداور این خود، جای به هستند بخیه
در و دارد خوبی دارد تیم فوتبال کشوری که هم

باالتر میرود؟! و باالتر جهانی رده
به را خودش رای و زده کلک ونزوئال نکند

است؟ کرده قالب اکوادور جای

به حمله موشکافی
انگلستان سفارت

ساعت به ساعت خبرهای
گروهی  سهشنبه ۲۹ نوامبر صبح ساعت۱۰ـ 
از گروهی همراهی با امام خط دانشجویان از
در سفارت انگلستان به خط رهبر دانشجویان

تهرانحملهمی کنند.

سعی  دانشجویان از گروهی ـ  ۱۱ ساعت
بروند. نرده سفارت باال از دیوار و میکنند

رفتن  باال به موفق دانشجو چند ـ ساعت۱۲
حضار تشویق صدای و می شوند نرده و دیوار از

میرود. هوا به
سفارت  کنسول و کاردار ـ  ۱۲:۳۰ ساعت
و میزنند زنگ امور خارجه وزارت به انگلیس
تهران باغوحش که این مثل دوباره میگویند:
میترسیم حیوانات از این ما و مانده باز درش
و شوند سفارت محوطه وارد است ممکن چون

بخورند. را ما
باغوحش درش میگوید: خارجه وزیر امور
پشم و  ریش که دانشجویان این است بسته 
کسی را و نیستند حیوان نمیتراشند خود را

نمیخورند.
در  انتظامی نیروی نفر چند ۱:۱۵ ـ ساعت
با و میشوند  دیده سفارت ورودی در حوالی 

دانشجویانروبوسیمیکنند.
وزیر  انگلیسبا امورخارجه وزیر ساعت۱:۴۵ـ 

صحبت کرد. تلفنی ایران امور خارجه
الو؟ ـ
بله. ـ

یو اسپیک انگلیش؟ دو ـ
یس! ـ

ـچرا بهسفارتماحملهکردهاید؟سفارت یعنی
است. اعالن جنگ به منزله این ما. خاک کشور

ساری. ـ
ساری؟ ـ

و انتظامی نیروی آمدهاند. خودشان اینها ـ
میگیرد. را جلویشان دارد پلیس

شما پلیس چون نیست درست اصال این ـ
بروند. دیوار باال از میدهد که قالب دارد بهشان
نداشتیم. خبر  حمله این از اصال  ما ـ

است. خودجوش
هم بیشتر دور یا نفر سه اگر چطوره که ـ
شخصی در لباس نیروی انتظامی و جمع بشوند
چهار االن راه میرسد ولی دقیقه از پنج عرض
پلیس  آنجا هستند ولی ۲۰۰ نفر که است ساعت

رسیده؟ تازه

حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

مخارج حداقل خرید خانه با برای وام •
بانکی بهره بهترین و

بهره بانکی پائینتر  به  FHA وام  • تجدید
درآمد تائید بدون

وام
مسکونی

EMPIRE FINANCIAL SERVICES

بگیرید حنیفه غفاری تماس اطالعات بیشتر با برای کسب

تجدید
وام

Email: hanife.ghaffari@gmail.com
51 Monroe St., #1107, Rockville, MD 20850
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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

شده اید خیره من دختر دوست سینههای به چرا ولی هستید ناموس پلیس شما که درسته آقا، حاج

نمیدانم. من ـ
هستید؟ خارجهای امور وزیر چه شما پس ـ
داخله! امور نه وزیر خارجه هستم، امور وزیر ـ

وزیر کشور... بزن به زنگ
وحشیانه حالاینکار درستنیست. هر به ـ

است.
تصویب دیروز در مجلس حال ما هم هر به ـ

را کم کنیم. کردیم که رابطه
دیوار از میمون مثل ولی کنید کم را رابطه ـ

نروید. باال سفارت ما
برو بابا! ـ

بست. خواهیم را شما سفارت هم ما ـ
دید. خواهید

گود... وری گود... ـ
روزی که بدبخت  پناهندههای این  به ـ
رحم ما سفارت به میآیند ویزا برای هزارتاشان

کنید.
بروند گم شوند... ـ

نقدی سردار قدسو آدمهایسپاه حاالچرا ـ
ما؟ سفارت سراغ فرستادید را

و اوضاع آمده بررسی برای سردار نقدی ـ
کند. پراکنده را دانشجویان میخواهد

دوربین روی  نه صبح ساعت  از ایشان  ـ
در اتومبیل شده که دیده سکیوریتی سفارت ما
است. مکالمه موبایلمشغول تلفن با و نشسته

شایدهم خراباست. احتماالدوربینشما ـ
کرده باشند! فوتوشاپ را دوربین شما

انگلیس  دانشجویان پرچم ۳:۴۵ ـ ساعت ـ
نیروی میکشند. آتش به سفارت بیرون در را
از تظاهرکنندگان به فندک دادن با انتظامی
خودشان و باشند مواظب که میخواهد آنها

نسوزانند. را
وزیر  به ایران از لندن سفیر ۴:۲۵ ـ ساعت
به آقا حاج میگوید: میکند و تلفن خارجه امور
عرض۴۸ ساعت خاک کشور  در که زدند زنگ ما

دارد؟ کنیم. صحت را ترک انگلیس
متاسفانه درست است. وزیر امور خارجه:

کم است.  ۴۸ ساعت خیلی سفیر: حاج آقا!
الزم دارد که جمع وقت بیشتر خرده یک عیال
الزم دارد. ایام خرید هم خرده یک و کند جور و

است. جا حراج و همه کریسمسه
مواظب کرد. نمیشه کاری خارجه؛ امور وزیر

نیفتند. باشیدسندیدست این ها
سفیر:حاجآقانمیشهچونهبزنید۴۸ ساعترا 

کنید؟عیالخیلیعصبانیمی شود. بیشتر
ولمونکنبابا!جمعکن بیا وزیر امورخارجه:

میکنیم. جور دیگه کار یک برات اینجا،
سپاه  دو سه نفر از افراد تصویر ساعت۶:۱۵ـ 
بلندپایهسپاه پاسدارانو کنار چندمقام قدسدر
رییسنیروهایانتظامیتهرانبررویدوربین های

مداربسته سفارتانگلیسنقش میبندد.
مترجمسفارتانگلیسسخنان  ساعت۶:۴۵ـ 
لبخوانی از طریق مقامات دولتی را که از برخی
فارسی به شده دریافت  آنها ویدیویی  تصویر
چاک. به برمی گرداند: بچهها خراب کردیم. بزنید

خداحافظی و پوزش
آشنایان و دوستان  تمام از وسیله  بدین
مهمانی در علت شرکت نکردن به لندن مقیم
سالنویامسال آنها ساالنه جشنکریسمسو
همه این خداحافظی از ضمن پوزش طلبیده و
مالقات تهران در را همگی بزودی امیدوارم ها

نمایم.
لندن در سابق ایران اخراجی سفارت کاردار
محفوظ) (امضا

حق؟ شد هم رانندگی حق
بعداززمزمههایی درمورد اعطایحقرانندگی
است ممکن که این شایعه و عربستان در زنان به
نمایندگانمجلساینقانونراتصویبنمایندچند
مرجعمذهبیو تقلیدطیاعالمیهواطالعیهایبه
دولتهشداردادهاندکهرانندگیزناندرعربستان
اعتیاد ترویجفاحشگی،همجنس گرایی، با همراه
بحث که خواستهاند آنها بود. خواهد طالق و
به الیحه و شود متوقف فورا زنان رانندگی

مجلسنرود.
و زنگ زدم زنم این خبر به از خواندن بعد

ببینمتوهمجنسبازی؟ پرسیدم:
چیه؟ منظورت گفت: زنم

نیستی؟ فاحشههمکه گفتم:
عالم! بله؟ خاک گفت:

بگو. را راستش موادی؟ اهل گفتم:
می زنی؟ چیه حرفها این گفت:

بگیری؟ نمیخواهی طالق من که از گفتم:
درسته؟

بدی ادامه  را سئواالت این  اگر گفت:
ممکنه.

را سئواالت این ولی باید ببخش. مرا گفتم:
بشه. خیالم راحت میپرسیدم تا

چی؟ برای گفت:
رانندگی است سال بیست آخه گفتم:

شدم! خیاالتی خرده یک میکنی،

علمی اخبار
فضا در جدید سیاه حفره دو

تلسکوپهای اعالمشددانشمندان«ناسا»با
برنامه های کمک با و ستارگان مطالعه و عظیم
که کرده اند کشف کامپیوتری محاسبه و تحلیل
که اصلی (Black Hole) حفره سیاه غیر از به
سیاه می بلعد دو حفره را در خودش چیز همه

یافته اند. جدیدهم
سیاه حفرههای این از یکی آنها گفته به
حفره بزرگ است و پس کهکشان خودمان در
که مانند در کشور ایران قرار دارد سیاه دیگر و
پولنفتو جمله را از اصلیهمه چیز سیاه حفره
میبلعد رژیم را و دولت مخالفان مردم و مالیات

ناپدیدمیکند. و
بهگفته سخنگویسازمانتحقیقاتی «ناسا»
حفره این و بوده اتفاقی ایران سیاه حفره کشف
از محققین تصادفا به دست یکی این که بعد از

شده است! مشاهده خورده لوله تلسکوپ

شاید زندگی
فرخزاد فروغ اجازه با

نام تحریر به است میدانی زندگی شاید
در آنجا که

خالی زنبیلی با زنی
آمده... آزادی خرید برای

زندگیشاید

کتک «اخوانالمسلمین» از که است زنی
میخورد

میدزدند... را زنبیلش فردا و
که است شاید زنی زندگی

میکند را چال جنازه قذافی پسرش
که است زنی شاید

دوم شوهرش ازدواج خبر از شنیدن پس
می کند ماچ قذافی را پنهانی عکس بعد روز

زندگیشاید
تهران است در پارکی

می خورند کتک پلیس از زنان آنجا در که
زنبیلخالی از عشقشانپر از عکسفرزندان و

آنهاست... زندانی
زندگی شاید

عربستان در است زنی لبخند
رانندگی میگیرد حق بدون زنبیل که

اولین برای که زن است همین شاید زندگی
بار

زیر را شوهرش و میکند روشن را ماشینش
میگیرد...

کشوری بدون ویزا
ایرانیان برای

به میخواندم. اخبار داشتم و بودم نشسته
جالب! گفتم: چه زنم

گفت:چطور؟
گفتم:بهغیر ازدوسهتاکشور کمونیستییک
ایرانیانبرایمسافرتبه از همجدیدا دیگر کشور

نمیخواهد. ویزا آنجا
یک جاییروی یعنیواقعا زنمخندید وگفت:
نمیخواهد؟ ویزا ایرانیها کرهزمینپیداشدهکهاز

جدیمیگی؟
ماه برای چطوره کردم فکر حتی آره! گفتم:

اونجا؟ موافقی؟ دوم بریم عسل
فرانسه کنه و گفت: خدا شد خوشحال زنم

باشد.
نه! گفتم:

ایتالیا؟ گفت:
نه! گفتم:

یونان؟ گفت:

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

آذر) ۲۸) دسامبر ۱۹ دوشنبه

(۲۱ آذر) دسامبر ۱۲ دوشنبه

میاندورهای عمومی مجمع

کانون جلسات همیشگی در محل

انتخابات اپوزیسیـون در قبال وضع
آینده در ایران

حسامی آرام  سخنران:
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی
۱۲ صفحه از بقیه ۳۱ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه
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از  که معطر مادهای باغچهایـ  گلهای از ۱ـ 
می شود. گرفته حیوانی یا نباتی مواد بعضی

رفتار  نرمیومدار ـ با فروشندهموادغذایی  ۲ـ 
دادگاه. در کردنیها صادر از ـ کردن

آسیایی  ـ کشوری زن بزرگمنش و بیبی ۳ـ 
ـ دشمن. است

مراد  به صفات باریتعالی ـ از بالیدگی ـ ۴ ـ
نرسید. مقصود و

از  تابلویی و  هاکسلی از الدوس رمانی ۱ ـ
باران. شهر ـ داوینچی لئوناردو

ـ حساب  شده رام ـ نماز داشتن بر پا ۲ ـ
بازاری.

سین ـ  هفت ثابت پای ـ زینه و ۳ ـ نردبان
مزمن. سردرد بیماری

ـ ناشنوا  است مطلوبتر پوست کندهاش ۴ـ 
کلمه. نفی پیشاوند ـ نیستی و مرگ ـ

اقوام  از است و ـ روباه اندرز راهنمایی و ۵ ـ
زردپوست.

کتابهای  از قامتـ قدو حرفهمراهیـ ۶ـ 
دینی.

میچرخد  خود در آب که آنجا ـ گردونه ۷ ـ
ماده. گوسفند ـ

دیگر ـ  در کشوری یک کشور ۸ ـ فرستاده
و مشهور. وهم و گمانـ  نامی آمیخته با

معروف  روبـ رفت و ابزار رفیقـ  دوستو ۹ـ 
سرشناس. و

ـ عالمت  و فنا مرگ ـ از ابزار موسیقی ـ ۱۰
مفعولبیواسطه.

ـ عبادت غیرواجب. درختی است ـ ۱۱
قناتوسرچشمه  مالبعضیسیاه استـ  ۱۲ـ 

بیمارگونه. ـ سخن گرفتنیها است از ـ
ـ  هست  پاریس در  تنها ـ  ترساندن ـ   ۱۳

در. آرنج
درختی  و صیفی میوههای از ـ پشیمان ۱۴ـ 

نیست. از عبادت کم هم انجامش این ـ هم
خسرو. ناصر آثار از ـ زیبا است درختی ـ ۱۵

میگیرند ـ  به دل ـ بعضی روستا ۵ ـ عدد
نوعیپاپوش.

تمرینی ـ  جنگ ـ کشور دو میان ۶ ـ مرز
عادت و روش.

فیلسوف و  مشهورترین ـ دین و ۷ ـ قرض
درگاه به و آفرین سده بیستمـ  دعا در هند شاعر

خداوند.
ضرر  ـ شده داده ـ گرو قدیمی و فرسوده ۸ـ 

آسیب. و
احول ـ  و چپ غوغای بسیار ـ و ۹ ـ شور

پیشرو.
کناره  ـ یتیمان ـ جدایی ها شکوهگوی ۱۰ ـ

دریا.
شده ـ  یکی عهد و هم شده ـ ۱۱ ـ نوشته

نوعیخطکش.
ابزارموسیقی ساخت هندـازقهرمانان  از ۱۲ـ 

نفرین. و دشنام ـ یونان افسانه ای
ـ  پنجگانه  حواس از ـ ریزه سنگ ـ   ۱۳

موجودیترسناک.
باشد  گرفته را رویلبها که بلند سبیل ۱۴ـ 

ـ اندونزی است در جزیرهای غربی آن و شرقی ـ
دردناک. بسیار

تاریخی  است ـ کتابی گذاردن قانون ۱۵ ـ
مولف و هشتم قرن مورخ زرکوب فخرالدین از

«عمدهالتواریخ»
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د خرتسرری
نسماتمییر

نه! گفتم:
گفت:سوییس؟

گفتم: نه بابا!
کشوره؟ کدوم پس گفت:

گفتم:زیمبابوه.
با آفریقایی عقبافتاده کشور همون گفت:

حکومتدیکتاتوری؟
آره! گفتم:

آنجا؟ بریم عسل ماه گفت:
آخه ویزا نمی خواد! گفتم:

کاشمی تونستم زودترجاخالی بدمکهریموت
و به من نخورد بود کرده پرتاب تلویزیون که زنم
او نه ولی بخورد کشورمان خارجه امور وزیر به
و فرز سابق سریع و مثل دیگه نه من بود و آنجا

چاالک هستم!

عمیق افکار
انواع (پدر دوساد مارکی اگر می دانید آیا
(خونآشام دراکو و کنت مازوخیسم) و سادیسم
ماه مراسم از امروزه زنده بودند شرقی) اروپای
چقدر می بردند و لذتی چه ایران در کشور محرم

کیفمیکردند؟

سوریه از هم باز
عرب اتحادیه عضو کشورهای نمایندگان
االسد بشار از فاکس و نامه چندین ضمن
مردم خشونت علیه اعمال فورا خواستهاند که
رژیم ضد تظاهرکنندگان و نماید متوقف را خود
یا و ندهد شکنجه را و نکند زندانی و دستگیر را

ناپدیدننماید.
آنها برای متوقف کردن خشونت دولت علیه
تظاهرات این با محرم ماه شدن مصادف به مردم
حداقل االسد گفتهاند: بشار به و اشاره کردهاند
این از دست حسین امام و محرم ماه احترام به

کارهایتبردار.
عربی تحریم کشورهای از که گویا بشار االسد
در است عصبانی بسیار ناراحت و سوریه علیه
خونریزیها و خون اتفاقا این است: گفته جواب
حال ما به بیشتر ماه این توی زدن ها شالق و

است! از قبل بیشتر و کیفش میدهد

افکار عمیق مذهبی
آسمانی کتابهای این که معلوم کجا از
در دیگر کرات مردم خوشبختی و سعادت برای
زمین کره ما روی به اصال نشده و آسمانها نازل

مربوط باشد؟
اگراینطوربود بایداسمشان کتابهایزمینی

آسمانی. نه میبود

محرم ماه تبریک
را فرارسیدندومینسالگرد«عاشورای۸۸»
آنهاییکه آزادی وهمه مبارزانراه حقو بههمه
تهنیت و تبریک کردند فدا راه این در را خود جان

عرضمینماییم.
ملی مذهبی جشن های برگزاری انجمن
سبز عاشورای سازمان به وابسته

مخدر مواد کنفرانس
مبارزه با سازمانهای روسای قبل چند روز
موادمخدرکشورهایپاکستان،ایرانوافغانستان
کنفرانسی برایکنترل در و آمده کابلگرد هم در

کردند. منطقه شرکت این تریاک در تولید
نمایندگان ما مخصوص خبرنگار گزارش به
که ایران  نماینده نطق از پس این سازمانها
برای ندارد نفت افغانستان چون آمریکا میگفت
آتشی بردنتریاکهای آنها آمده بسیار عصبانیو
آمریکا نظامی قطعنامهای عملیات طی و شدند
تصویب کردند. به دنبال افغانستان را محکوم در
اینقطعنامهنمایندگانتصمیمگرفتندکهسقف
سابق یعنی صورت به افغانستان در تولید تریاک
۸۰ درصدمصرفتریاکدنیاباقیبماندامانگذارند 
به پول را این ریال از همدستانش یک آمریکا و

جیببزنند.
با مختصری افغانستان که نزدیکی نماینده
و آمریکا که کرد اشاره دارد سابق طالبان چند

انگلیسحقندارندبهافغانستانبگویندکهبجای
آورند. به عمل و بکارند بوته زعفران تریاک

 نمایندهپاکستانهمضمناشارهبهنقشههای 
تریاک افغانستان اینکه از دراز مدتآمریکا و دور
کمک به یا و گردد دور خود معروف خالصی از
کشور سه در ماریجوانا بوتههای مکزیک دولت
به همطرازانخود دوست کاشته شود و همسایه

داد. هشدار
روز تمام که جلسه این ما خبرنگار گزارش به
ادامه داشتکمیبعدازغروبآفتابخاتمه یافت
لیموزینهای سوار بر کشور این سه نمایندگان و
دود و شیرینی و صرف شام و ضد گلوله برای
کرزایی حامد خویشاوندان از یکی منزل روانه دم

شدند.

فقط که عجیبی داستانهای
میافتند! اتفاق من برای

داشتم رانندگی می کردمکهیک اتومبیل یکهو
پیاده من. ماشین به زد محکم و جلویم پیچید
کشیدم: فریاد و چسبیدم را راننده یقه و شدم

کوری؟ مگر مرتیکه!
ازپشتعینکسیاهآفتابیاشخیلیخونسرد

چطور مگه؟! آره، گفت: و نگاهم کرد
رانندگی و کور هستی پرسیدم: تو تعجب با

میبینی؟ را میکنی؟چطوریجلویت
راحسمی کنمکه اتومبیلها خندیدوگفت:
تا حاالهیچوقتهمتصادف دارند و فاصله چقدر

امروز! تا بودم نکرده
من؟ ماشین به شد زدی چطور پس گفتم:

که توی دختره شد این گفت: حواسم پرت
میرفت! راه داشت پیادهرو

*
یک از یکهو که میرفتم خودم راه به داشتم
واق واق گرفت. و پاچهام را پرید سگ جایی یک
سگهای نمیکرد. از این و ول هم میکرد هم
بزنم بهش لگد خواستم بود. مینیاتوری کوچولو
به و برود دست از تعادلم است ممکن که دیدم
ولم کن! سگ! پدر کشیدم:  فریاد زمین بخورم.

گرفتی؟ مرا پاچه چرا
گفت: و کرد قطع را خودش واق واق صدای
پاچهتنگ شلوار می خواستی خودته، تقصیر

بپوشی!
 *

از یکهو که میشدم رد درخت یک زیر از
سرم. روی افتاد نارگیل یک آن شاخه های باالی

خیلی دردم آمد.
آخ! گفتم:

خودته! تقصیر گفت: و آمد صدایی یکهو
بشی! رد آلبالو درخت زیر از میخواستی

*
در را باز گاو صندوقم. وقتی رفتم سر وقت
شده اند و پاره ریز همه اسکناسهایم دیدم کردم
به و دارد گاو صندوق نشسته موش وسط یک و

میزند. زل من
پولهای احمق! چرا کشیدم: موش فریاد

جویدی؟ مرا
کشید: فریاد بود فرار مشغول که همانطور
میخواستیبرای منیکخردهپنیر وبادامزمینی

کنی! را قفل در و بعد بگذاری

*
این آقا گفتم: و کتابفروشی به زدم زنگ
صفحاتش همه خریدم شما از دیشب که کتابی

سفید است!
نگاهشنکردی؟ اینجا چطور گفت:

کردمو کتاب بغلی نگاه را گفتم: کتاب مشابه
نباشد. خورده دست که برداشتم بود نوتر که را

پساینکتابی که روشلکههایچربی گفت:
بوده؟ آبگوشته کار شما و

کنم؟ چکار حاال گفتم:
و حاال خوندی میگی. کتاب را گفت: دروغ

بیاری؟! پس میخواهی

*
بودم و خریده قوی فوق العاده یک تلسکوپ
بودم. دوردست ستارههای کردن نظاره مشغول
آهنی روییکزن آدم افتاد یکهوعدسی دوربینم
توی پتی و لخت خیلی دور که سیاره یک توی
آفتاب داشت بود و کشیده خانهاش دراز بالکن

میگرفت.
نمیدانمچطوری فهمیدکه کسیدارددیدش
با خودش را و شد بلند چون بالفاصله می زند
دوباره پوشاند و بزرگ ورق آلمینیومی سه دو

کشید! دراز

ظاهر درمیگذرد به جز واقعه این آمریکا از دولت
پرونده قطوروسیاه ودرعینحال برگسیاهی بر

شد. خواهد اضافه والیی ایران
این واقعهبرایاولبارکف آقایاحمدینژاددر
نشده ولیمسئولیت او آلوده نفس بهخرجداده و

است. بجا دولت رییس عنوان به
درمجلسآقای مردوخیبعدازآن بیمایگیها
وی به قویا داد نشان خود از الریجانی که آقای
مدعی نظام که موضع به توجه با کرد پس حمله
وقار آقای الریجانی جوش آورند» «مردم است

کرد. ضایع را مجلس ریاست

***
میرود صفر به و است محرم در اینک ایران

برای نظام دستورالعمل دید خواهیم ایام این در
میآورد. بار به چه وعاظ

بهجشنتولدمسیح وسال نو اما اروپا وآمریکا
تا این ماهمی کوشند در می روندومعموال دولتها
ایران. وارون سلب نشود، یعنی جامعه از نشاط

***
و منعیات در ایران فقیهی والیت اسالم
طبقه نفس است. شده خالصه محدودیتها
متوسطدرسینهها حبس است وجوانانهمقبل
هستند. انزوا راهی کنند ورود جامعه به که آن از
محرومیت با مساوی شده است نظام حرمت

سالمت نفس. رفاه و کار و از جامعه
ناممدیریت نمیشود اینجنگولکبازی ها به

داد. سیاسی
در شرکت به رغبت هنوز اصالحطلبان و

چرا؟ انتخاباتندارند.
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سفارت... به حمله واقعه

نتیجه خاست.  خواهند  بر مقاومت  به  خود
روشن از پیش نابرابری مصاف فاجعه بار چنین
ضرب االجل این عراق که هم صورتی در است.
ساکنان سالمت برای تضمینی کند، تمدید را
فروردین گذشته در که آنچه تکرار و عدم اشرف
تمدید ضرباالجل نیست. تنها در دست داد رخ
برای جهانی جامعه اقدام عراق، سوی از شده یاد
اسکانهرچهسریعترساکناناشرفدرکشورهای
سیاسیبر دولت عراق در عینحالفشار دیگر، و
گذشته فروردینماه واقعه تکرار برایجلوگیریاز
کند، جلوگیری دیگر فاجعههای بروز از میتواند
زیادی وقت فاجعهها بروز این از جلوگیری برای  و

نیست. دست در

از نظر صرف اشرف،  ساکنان  مشکل
حل در آنان و کارنامه مجاهدین سیاستهای
اینمشکل درطول هشت سال گذشته، دردرجه
ساکناناشرف حق انسانیاست. اول یکمساله
حمایت های از باید و دارند عمل آزادی و حیات
شوند. حق برخوردار این برای تامین بینالمللی
و زیستی امکانات  از برخی از اکنون هم   آنان
نزدیک بسیار آینده در شدهاند. محروم پزشکی
افتاد.جامعه آزادیآناننیز بهخطر خواهد جانو
دارد برای وظیفه ایران بشری حقوق سیاسی و
عمل آورد به زیستی آنان تالش حقوق تامین
کند. سیاستها جلوگیری فاجعه بروز این از و
یا و برخورد گذشته و یا کار مجاهدین سابقه و
جامعهوشخصیت هایسیاسیو امروزینآنانبا
اینان شود که آن از مانع نباید بشری ایران حقوق
به مجاهدین کنند. عمل خود انسانی وظیفه به

از استمداد عین در که می دهند ترجیح دالیلی
و با جامعه بینالمللی، نهادهای شخصیتها و
بشری و حقوق و نهادهای سیاسی شخصیت ها
به تنها حمایت برای و باشند نداشته کاری ایران
نهاد وشخصیت کنند(کمتر اکتفا هواداران خود
قرار لعن آنان و طعن مورد است که منتقدی
نگرفتهباشد).آنانتجمعاتواعتراضاتانسانیبه
تبلیغاتسیاسی با چنان اشرفرا اردوگاه فجایع
فعاالن که دگراندیشان و عجین میکنند خود
این فعالیتها در نتوانند حقوق بشری مستقل
اقدام، وظیفه این ولی باشند. مشارکت داشته
ازدوش حمایتازحقوقانسانیساکناناشرفرا
وظیفه داریمپیش از آنکه دیگران بر نمی دارد. ما
انسانی ساکنان حقوق از دفاع به شده باشد دیر
و عملکرد مواضع از نظر صرف اردوگاه اشرف،

برخیزیم. مجاهدین، آنانو سیاسی

انسانی... فاجعه یک


