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* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

تهران          مشهد          تبریز          شیـراز          اصفهان          دبی 
       از ۵۶۷ دالر      از ۹۹۸ دالر       از ۵۶۷ دالر        از ۹۵۰ دالر           از ۸۰۰ دالر         از ۶۷۲ دالر 

به قیمت های فوق هزینه مالیات  (حداقل  ۴۲۱/۸۰ دالر) اضافه می شود

اخبار... اخبار...
توجه شماره این در مطلب تراکم علت به
شماره آینده مهم مطالب اخبار رئوس را به شما

جلبمیکنیم:
و  بینالمللی قطعنامههای کاغذ پاره * رابطه

پاره! کاغذ ریال ارزش
جای دالر  به ایران به نفت خرید چرا برای *

باسماتی هندمیدهد؟! برنج
دولت  همه تدبیرهای دالر با و سکه تب *
هذیان و اغما بیمار به حالت و نکرد فروکش

افتاد!
بازارهنراسالمی  *سیدحسنخمینیگفت:
سی را مردم اینکه هنر گفت: او رونقداد. باید را
آب تکاننخورد آباز و بگذارند وسهسالسر کار

باید جهانی شود!
سال تالش  * محمدرضا خاتمی میگوید: ۲۰
خورده حاکمیت شکست دست کردن یک برای
یک حاکم منظورم البته کرد: اضافه وی است.

دستنیست!
االسد  بشار ایران از سوریه: مجدد حمایت *
االسد میگوید بشار است. ایستاده شجاعت با
تا سوریه مردم خون بشینم اگر نیست. چارهای

میآید! باال کمرم زیر
*رییسمجلسشورایاسالمیگفت:اینکه 
غارها و کوهستانها در ما هستهای فعالیت های
به میگیرد انجام زیرزمینی تونل کیلومتر چند و
صلحآمیز هستند که این و نیست آمریکا مربوط
کس هیچ به نه و آمده خودمان به فضولیاش

دیگر!
دات  «مثقال سایت مدیر گلشنی، * شهرام
اعالم ساعت به ساعت ارز را و سکه نرخ که کام»
در که است او این اتهام دستگیر شد. میکند،
ایران صرافهای به اعدام تهدید خبر خود سایت
را بود شده اعالم کشور دادستان سوی که از

است! نکرده درج
(پلیس  اسباببازیها  بر نظارت * شورای 
عروسکهای فروش که کرد اعالم اسباببازی)
ممنوع ایران در سیمپسون کارتون کاراکترهای
که عروسکهای کرد اعالم شورا این بود. خواهد
امت از حمایت علت به اسپایدرمن و سوپرمن
قرار سانسور و محدودیت شامل مستضعف

نخواهندگرفت.
در  نفر میلیون حدود شش که شد اعالم *
نظیر اجتماعی  ارتباط شبکههای ایران عضو
«فیسبوک» شدهاند.همچنیناعالمشدکه این
ششمیلیوننفربهعلتفیلترینگوسانسورهای
تاکنون موفق مخابرات اداره ریختن کرم دولتی و

نشدهاند. یکدیگر با تماس به
برگزاری  مسئولین گفت: خمینی امام * نوه
و بایدمعذرتخواهیکنند ورودمقواییپدربزرگم
کاری بگویندنمایشعکساو در مراسمدههفجر
پیروان گروه رییس است. بوده زشت و سخیف
نیست، کار در معذرتخواهی گفت: امام خط

بود کره ماه افتاده در که عکس امام وقتی چرا
اعتراضنکردید؟

*معاونامور گمرکیجمهوری اسالمیگفت: 
ثانوی اطالع رسما تا کشور و طال از خروج سکه
البته کرد: اضافه محدودخواهد بود. او یا ممنوع
شامل کامیونهای ممنوعیت محدودیت و این
دالرهای یا ترکیه و مقصد طال به شمش حامل
این و گردید نخواهد کانادا مقصد به بیلیونی

داشت! خواهد ادامه عملیات
نماز  به رفتن از باز هم رفسنجانی * هاشمی
نگردید. ظاهر در این مراسم و زد باز سر جمعه
بسیار رفسنجانی رفتار درباره  فقیه رهبر گویا
راستا این  در  میگویند است. شده  عصبانی 
گرفته صورت آنها بین تلفنی گوی و گفت چند
که وقتی مکالمات تلفنی از این یکی در است.
بودی؟ کجا نیامدی، که هم باز می پرسد: آقا
نشسته خونه توی میدهد: جواب رفسنجانی

پسته میخوردم! بودم

مقوایی امام
سالگرد جشنهای از استقبال برای ایران در
بیسلیقه تصمیم و بیسواد آدم نفر انقالب چند
در نمیتواند خمینی امام خود که حاال گرفتند
مقوایی ماکت و بیایند کند شرکت جشن ها این
اول بکشانند! سو آن این سو و به و بسازند را او
پاسدار و از افسران بعد و پیاده شود از هواپیما
بر را مقوایی او تابلوی بعد و سان ببیند بسیجی
این ایده نمیدانم غیره... و بگذارند سفره سر
ولی بوده کسی چه از امام مقوایی ماکت مراسم
مسعود تیپ بدفکری و بدسلیقه آدمهایی باید
داده باشند. انجام را مشاوره و تولید دهنمکی کار
به جای و  زور میزدند بیشتر  حاال یک کمی
در که اسالمی دانشمندان از امام مقوایی ماکت
پیشرفت خیلی آهنی آدم یا روبات ساختن کار
الکترونیکی امام یک که میخواستند داشتهاند
آبروریزی جهان و خجالت مایه تا متحرک بسازند

اسالم نشود.

متوجه هم ایران دولتمردان خود که انگار
سر به ایران در اسالم طالیی که دوران شدهاند

گشته است! آغاز مقوایی دوران آمده و

توسط اعتراض جنبش
برهنگی

برهنه گلشیفته عکسهای دنبال انتشار به
فعاالنسیاسیزن اینترنت بسیاری از فراهانیدر
اعتراضی این جنبش به جهان تا سر سر در دیگر
عریانیکامل اعتراض با و ازطریق برهنگیگرویده
ایران ابراز زنان علیه غیرانسانی رفتار را به خود
وجنیفر تاکنونشکیرا بدبختانه و البته کردهاند.
اینجنبشنشان با موافقت خود را بیانسه و لوپز
را زنان حقوق طرفدار مردان از بسیاری و نداده
کماکان اما جنبش نگه داشتهاند. خماری در

ادامه دارد.
چشم میگوید که به عربستان خبرنگار ما از
نیمه خود را مقنعه عرب زن یک دیده که خود
چرمی و شنیده که زنی در بوشهر نقاب کرده باز

است. کرده شل را خود سیاه
خبرنگارمامیگویدکهشایعکردهاندکهبرخی
از زناناصالحطلبدرجمهوریاسالمیهم بهاین
فائزه نفر اومیگوید:چند جنبشملحقشدهاند.
روسریاش از قسمتی که دیدهاند را رفسنجانی
عقبرفتهو نهتنهاچکمهپوشیدهبود بلکهعینک

است. داشته چشم بر هم آفتابی

خروس بدون مرغهای
بهکنفرانسگروههای رفقاضمناشاره یکیاز
علیه اتحاد  برای استکهلم در دولت مخالف 
در جمهوری اسالمی عقب افتاده فاسد و رژیم
بود: نوشته  من  برای خویش ایمیل  ضمیمه 
تا  بشوند ۳۰ مرغ باید مرغها همه آزادی برای

سیمرغبشوند!
مرغها این هم روی نوشتم: زیاد جوابش در

محصولی نتیجه و میخواهی نکن. اگر حساب
یک کردن پیدا فکر به است بهتر باشی داشته

باشی! هم خروس

و نان خندهدار وضع
نانوایی

کشورهای در نان گرانی و کمبود که آنجا از
می شود حکومتها سقوط باعث سوم جهان
تالشاند در سخت اسالمی جمهوری مالهای
سر و تا کنند کنترل جوری یک را نان که قیمت
قوتالیموت اینآخرینباقیمانده از صدایمردم
دولت استو البته چون اقتصاد مال خر درنیاید.
با مجبورند ندارد قیمت ها کنترل برای برنامهای
نانواها تهدیدوحتیمجازاتاعدام، وکتکو زور
روز چند همین بترسانند. نان کردن گران از را
پیشها معاونبازرسی و نظارتسازمان صنعت،
را شغل (عنوان تهران استان تجارت و معدن
عملکرد  بر بازرسی ۶۲ تیم گفت که حال کنید)
گفت: او کرد. خواهند نظارت تهران نانوا های
سازمان به تخلف پرونده هزار سه حاضر حال در
تعزیراتحکومتیارسالشدهاست.مننمیدانم
هزار اما اگر سه دارد وجود تهران چند نانوایی در
قضیه کنترل از جایی کردهاند تخلف از آنها نفر

دارد! سوراخ قیمتها
بیکاری زودی به احمدی نژادمیگفت اینکه
ریشهکنخواهیمکرد بایددرستباشد.حساب را
برای  فقط هم آن نفره چند ۶۲ تیم برای کنید
کنترلقیمتنانبرایچندنفراشتغالالکیایجاد

رسیدهاند؟ نانی آب و به چگونه و شده

و ایران نظامی حمله
اسراییل

زمینرا به مردمکره چیزیکههمه این روزها
احتمالی بین جنگ قضیه کرده خودش مشغول
این میپرسند پس است. همه و اسراییل ایران
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بهمن) ۲۵) فوریه ۱۳ دوشنبه

(۱ اسفند) فوریه ۲۰ دوشنبه

دیدگاه  چند از ۲۲ بهمن انقالب
سخنرانان:

منصورکیا، منصور برقعی، محمد تقوایی، احمد
افشاری علی زندی، بهرام

کانون جلسات همیشگی محل در

سینمایی: فیلم
 «کپی برابر اصل» 

کیارستمی عباس کارگردان:
نیبرز رستوران نمایش: محل

میشود؟ شروع کی جنگ
یا کند حمله اول ایران باید آیا میپرسند:

اسراییل؟
چه به این سازمان ملل میگویم پس من
خط یا شیر ملل سازمان چرا میخورد؟ دردی
دیدن از این برای بیشتر تا وقت مردم نمیکند

نرود؟ هدر به مسابقه این

فوری، فوری، اطالع
کنید... رسانی

مردم از بزرگ تهران انتظامی نیروی رییس
هر به یا خط کردن شیر خواست که فورا تهران
گرانی علت به گفت: وی کنند. متوقف را دلیلی
سکههای و کالش سودجو بازار عدهای در سکه
قاپ هوا در می کنید پرتاب هوا به که را شما

می گذارند. به فرار پا و میزنند
آشنایان و  دوستان همه به را مطلب  این
ایرانبفرستیدوبگوییدخیلی مواظب خودتان در
گل یا کشیدنورقو از آرامیبازارسکه تا و باشند

کنند. استفاده پوچ یا

تحریم نفتی اروپا
بسیاریمیپرسندچرااتحادیهاروپاتحریمهای
دیگر ماه شش  حدود به را ایران علیه  نفتی
کار دستور در بالفاصله را آنها کرد و موکول

نداد؟ قرار خود
اقتصادی سیاسی و رفقای یکی از کمک با
توانستیم علتاینتاخیر راکشفکردهو بهاطالع

کنید: فکر کمی آن  درباره تا برسانیم شما
شود  شروع تابستان در اگر نفتی * تحریم
نیازی و تمام شده اروپا که سرمای است زمانی
در تحریمها شروع  نیست. نفتی  سوخت به
چند خوردن باعث سرما بود  ممکن زمستان

شود. اروپایی
تابستانباشدبسیاری  * وقتیتحریمنفتیدر
دیگر به کشورهای تعطیالت برای اروپاییها از
آنها برق روی و قیمت بنزین و افزایش رفتهاند

داشت. تاثیرینخواهد

که چاههای  داد فرصت به عربستان * باید
استخراج کند. بیشتری نفت و جدید بزند

قیمت  احتمالی افزایش از صحبت * چون
بازارهایجهانیخواهدشدسرمایه داران نفتدر
بشکه نفت آینده ارزش روی که دارند غربی وقت
ریش به و بورس کلی پول بسازند بازارهای در

مالهایایرانیبخندند.
تحریمهایآینده  * چونممکناستایران از
همین االننفترا از که بترسد احتمالدارد اروپا
که وقتی و بفروشد سیاه بازار در قیمت نصف به
نفتارزان دارد آنقدرذخیره اروپا تحریم شروعشد

بفروشد. ایران آن را به خود نصف میتواند که
است برودنفتسوریه  *چونبشار االسد قرار
شد و خواهد ایران تحریم نفت جایگزین به زودی

نخواهد ماند. نفت اروپا بدون

شیـخ محضر در
و درآمدند او  جمع  در شیخ یاران  روزی
خوردن از نیوتون که شد چه شیخا، پرسیدند:
فکر در و افتاد به حیرت آنچنان سرش بر سیب

رفت؟ فرو
زیر در این بود که او فرمود: علت حیرت شیخ

گالبی نشسته بود! درخت
مریدانشیخشتابان یاران و پساینگفته در
کاغذی روان قلم و در جستجوی هر سویی به
نسل های به و بنویسند را اظهاراتشیخ تا شدند

بعدمنتقلکنند.

بیکاری! کاهش و تحریم
بسیج سازمان رییس نقدی، رضا محمد
تحریمهای واسطه به که میگوید مستضعفین،
۲۰۰ هزار  که توانست ما خواهیم آمریکا و اروپا
ضرر که دالری میلیارد یک هر با شغل جدید
ما از اروپا اگر میگوید: او نماییم! ایجاد میکنیم
که  را خودمان نفت ۱۸ درصد این ما نخرد نفت
آنجاصادرمیکردیم خودمانمصرفمیکنیم. به
چونقیمتنفتباالخواهدرفتما ضرر نفروختن
نفتخودمانراباقیمتهایباالتر جبرانخواهیم
وارداتپایینبیاید مردم کشور و بعدچوندر کرد

ازای به و کرد خواهند صرفهجویی مصرف کاال در
ایجاد  جدید شغل ۲۰۰ هزار دالر میلیارد یک هر

خواهیمکرد!
بیکاری هشت با که این روزها گویا باراکاوباما
ازمحمدرضا درصدیدرکشورشکلنجارمیرود
بیشتر را تئوری این جزییات که خواسته نقدی
بالفاصلهازچندکشور بزرگ آمریکا توضیحدهد تا
این را در کلی آمریکایی نماید و درخواست تحریم

کند. شاغل آبها سوی

تسلیت
روز یا والنتاین جشن فرارسیدن آستانه در
فروش ممنوعیت و محدودیت علت به عشاق
وسیله روز بدین شکالت در این و بادکنک و گل
گل صنف به را خود تسلیتهای عمیقترین
ایران فروش شکالت و فروش فروش، بادکنک

تقدیممیداریم.
خارج فروشان شکالت و بادکنک گل و اتحادیه

همشهریهای به هشدار
محترم

نابسامان علت وضع محترم، به همشهری
ایران در بازارهای طال و دالر کمبود و اقتصادی
همین سین خود هفت سفره کامل بودن برای

نمایید. خریداری خود را طالی سکه امروز
سفره ناقص شدن و موجب پشیمانی غفلت

بود. خواهد شما سین هفت
ارز قاچاقچیان و تهران صرافان انجمن

فوری... فوری...
کنید... اطالعرسانی

ویروس جدید یک اروپا: از رسیده آخرین خبر
ضد داروی «اولین آن عنوان که ایمیلی طریق از
یک ویروس شده ارسال ایران از و سرطان» است
اطالعات موجود تمام میتواند و است جاسوسی

اگر کند. کپیبرداری ضبط و را شما کامپیوتر در
سرطان» ضد داروی «اولین عنوان با ایمیلی

نکنید. باز را آن گرفتید
چند در است قرار و دارید سرطان اگر البته
این ایمیل را ندارد که روز آینده بمیرید اشکالی

کنید. باز

هفته جوک
یکروز احمدی نژادرفتبهیکمغازه پوشاک
جفت گفت: یک مغازه صاحب به و  فروشی

میخوام. جوراب
که احمدینژاد مردانه؟  پرسید:  فروشنده
طرف به دستش را است و جوادی ساده آدم
گفت: فروشنده دراز کرد تا با او دست بدهد و

مردانه! آره،
بود قبال شنیده این جوک را که مرد فروشنده
گمشو! برو گفت: زد و را کنار احمدینژاد دست
نفت سر بشکه مردانه قولهای اون مثل این هم

است... سفره
جوراب با بدون احمدینژاد با پای کمی بعد

برگشت. خانه به دمپایی اش

سوریه؟  زائران
مرگ عمه ات! آره

بعداز اینکهنیروهایشورشیسوریه چندین
پاسدارانواطالعاتی هایجمهوری اسالمی از نفر
با آنها که  دادند نشان و کردند دستگیر  را
کشور این به االسد بشار رژیم کمک به ماموریت
کامل دستپاچگی با اسالمی جمهوری رفته اند
نوشتند فورا کند. مالی ماست را اوضاع خواست
ربودهشدهاند سوریه زائرانایرانیدر تعدادیاز که

کردند. اعالم هم را آنها اسامی بعد و
ضد دولتی و شورشی سخنگوی نیروهای
اسالمی جمهوری خبرنگاران گفت: به سوریه
هم و مردم گفته دروغ خودش در کشور آنقدر
ایران از خارج مردم میکند فکر که کرده اند باور
او میکنند. باور را حرفی هر و هستند احمق هم
مذکر زائران اصطالح این به همه چرا اوال گفت:
میان آنها وجود در هم زن حتی یک هستند و
و خمپاره نارنجک و با زائران این دوما چرا ندارد؟
زیارت به برقی باتوم و بوکس پنجه و «آرپیجی»
اینها حاال همه میشوند؟ مشرف متبرکه قبور
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ه تراتره

رمز  ـ شمال و توریستی در زیبا بخشی ۱ ـ
آن جامعه معلول وجهه در و کسب محبوبیت

است.
آهو. ـ مقصود مراد و گرماـ  و گرمی ـ ۲

در  هم ـ ابریشم نتابیده بودـ  پولی واحد ۳ـ 
در قنادی است. هم سبزی فروشی و

زمان  در که  دوم اسمعیل شاه برادر  ـ  ۱
شکست خورد عثمانیها با جنگ سلطنت در

پدران. ـ
رایشرعی  حکمو استانیدر ایرانـ  مرکز ۲ـ 
میوه فروش محل و هم آوردگاه است هم ـ فقیه

ترهبار. و
درشیشهایمشبک  ـ پرندهایخوشآواز ۳ـ 

و مطلع. ـ آگاه به حیاط رو
تنور  گرمیبخش که سابقا خاردار بوتهای ۴ـ 
بین لولهای بانوانـ  برای نامی هادیـ  فلز ـ بود

معده. و دهان
است. راه همان ـ نظیر و شبیه ـ سیلی ـ ۵

ظرف  ـ آسمان ـ چراغ عراق در شهری ۶ ـ
رنگرزی.

پای  امضای ـ کرمانشاه سوغات شیرینی ۷ـ 
است. برهمن همداستان سالهاست ـ گذرنامه

و ته ـ  بیسر ـ تاکید عباسی ۸ ـ از خلفای
پی. پی در پیوسته و

میان  پرنسنشینی ـ گوسفند و گاو گله ۹ ـ
سوره یی کازینوهایفراوانـ  با ایتالیا فرانسه و مرز

قرآن. در
کردن. پیروی ـ گردو ـ روستا عدد ـ ۱۰

معنی  و به دلیر مرد بزرگ و ـ و تن جسم ۱۱ـ 
درنوردیدن. ـ درنده شیر

یونان  نابینای شاعر ـ حرارت و گرمی ۱۲ ـ
خوک و نقاره. ـ باستانـ  استفراغ

تا  آن از ـ دختران مدرسه لباس پارچه ۱۳ ـ
روش. و قاعده ـ است بسیار فاصله عمل

بیم. و پرچمهاـ  پیامبر زیباروـ  ترس ـ ۱۴
ـ فیلسوفو نویسنده  نشستن  حالتی در ۱۵ـ 

انگلیسیسدهبیستم.

است  شهری هم ـ هندوستان در شهری ۴ـ 
و تالش ـ میشود یافت خیاطی چرخ در و هم

ـ ویتامین جدولی. کوشش
از جنس ـ  مقداری ـ خیال ۵ ـ حدس و

درجه. ۳۷ حرارت باالی
استان  در شهری ـ موسیقی ابزار از ـ  ۶

دانه. پنبه ـ مگس آوای ـ کرمانشاه
افزایش  ـ اتاق پیشگاه و صفه ـ آذری پدر ۷ـ 

رو به رو میکند. دنیا را با مصیبت آن
به مراد و  بهادار ـ  اوراق و ستد ۸ـ  مرکز داد

کرمان. در استان شهری نرسیدهـ  مقصود
میبردـ   هم بار و است سریانی ماه های ۹ـ  از

بلیغ. و فصیح ـ نوشتن درست درس
از عشاقدرون  نتسومـ  زمینبه آذریـ  ۱۰ـ 

در کشتی می زنند. ـ کتاب
و  ضروری  ـ عزم ـ  کوشش  و تالش ـ ۱۱

واجب.
ـ توانگر  کنند ضمیر فرنگیـسودایناله  ۱۲ـ 

قدیم. جنگجوی تدافعی جنگافزار ـ مالدار و
راه  این از کسی ـ همیشگی و پایداری ۱۳ ـ

وبا. بیماری ـ نمیشود گم
سنگ  نوعی ـ برای مردان تازی نامی ۱۴ ـ

پرهای قشنگ. با زیبا ـ مرغی سخت
میگفتند  را بیمارستان پرستاران سابقا ۱۵ـ 

تیمی. ورزشهای از ـ

جلوی کارتهایشناسایی آنها چرا همه کنار به
اسمشان سرهنگپاسدار،سرگردپاسدارو سرتیپ
پاسدارنشانمیدهند؟آیاسهمیهزیارتیپاسداران

کردهاند؟ زیاد ایران در را

عمیق افکار
رفته دیگر آنهایی که به آن دنیای ادعای به
طبقه است. باز گشته اند بهشت شامل هفت و
جاهایی هفتم در و بهترینها در طبقه عزیزترین
دارند. این قرار «پنتهاوس» شبیه آپارتمانهای
اختالف هم آن دنیا در که حتی میدهد نشان
و برابر مساوی که همه و این دارد طبقاتی وجود

است. مفت حرف هستند

کوتاه داستان

دالر خرید
خیلی نبود. زیاد طوالنی بانک جلوی صف
پک تا سه دو بانک در بیرون هنوز کردم. تعجب
صدا داخل به مرا که بودم نزده سیگارم به بیشتر
کرد اشاره دست عالمت با گیشه مسئول کردند.
قیافهاشبرعکسکارمندان دیگر بروم. به آنجا که
کراوات شلوار و و کت و بود تمیز و خیلی تر بانک
و کرد ادب سالم نهایت با تن داشت. به شیکی

پرسید:بفرمایید!
میخواستم. ارز مقداری گفتم:
خارجتشریفمیبرید؟ پرسید:

کجا فهمیدی؟ از تعجب پرسیدم: با
که فهمیدم شما ادوکلن بوی از داد: جواب

مقیمخارجهستید.
سه دو تعطیالت برای میروم دارم گفتم: بله

قناری. جزایر در هفتهای
از تعطیالت گفت:پس پولخوبیبایدببریدتا
را پاسپورتم بکنید. را استفاده حداکثر خودتان
 ۵۰۰ و هزار حاال همین گفتم: و گذاشتم جلویش
بدهید بقیهاش دالریکهسقفخریددالراست را

کنم. جور دیگری جای از باید را
ما دیگه؟ مگر جای از چرا و گفت: خندید
پول چی؟ چقدر یعنی مرکزی مرده ایم؟ بانک

بایدببرید؟
الزم  دالر هزار حدود۱۸ دادم جواب تعجب با
و بیرونکشید دارم.کشویجلویپیشخوانشرا
با سرعت تمامدستهدستهدالرشمردوجلویمن

دالر. هزار هم۱۸ این بفرمایید! گذاشت.
چقدرش و است دولتی نرخ چقدرش گفتم:

صرافی؟ نرخ
یک حرفها چیه؟ مگر و گفت: این خندید
حاال نرخ دارد؟ تا چند حسابی درست و مملکت
نرخ چیزی ولی یک بگیرد یک کارمزد صرافی
و برم دور به است. یکسان جا همه در دالر برای
نگاهکردمو گفتم: ببینمنکنه منرا گذاشتیدسر
خندهدار فیلم دارید مخفی دوربین با و دستگاه

درستمیکنید؟
چیه؟ حرف ها نه آقا! این گفت: و خندید

۱۵۰ تومان  من با را دالر شما گفتم: یعنی
حسابمیکنید؟
البته! گفت:

دیپلماتیک پاسپورت من پاسپورت گفتم:
نیستاشتباهنکنید.

برای نرخ قربان، گفت: نه و خندید دوباره
ندارد. وجود و محدودیتی هم است یکسان همه
جا تقدیم در بخواهید هم دالر میلیون یک اگر

میکنم.
کمیبه طرفشیشهجلویگیشهاش نزدیک

بگیرید؟ وشگون میشه مرا یک گفتم: و شدم
گفت: شما هنوز رفت و صورتش توی هم
این شدهاید؟ نرفته سکشوال قناری جزایر به

چیه؟ حرفها
مرا بابا،  نه گفتم: بخندم. بود من نوبت 
توی و نمیبینم خواب بفهمم که بگیر وشگون
نرخ روز با بخواهم چقدر ارز هر دارم کشور خودم
کنم. تهیه صرافان سیاه بازار از نباید و میخرم

دو با و زد  کنار را گلولهاش ضد  شیشه
محکم و گرفت گوش راستم را انگشتش الله

چالند.
خواب از یکهو رفتو هوا به واخم صدایآخو
زنم صورت صبح سر روشنی تاریکی توی پریدم.
با بود. جلویم نشسته توی تختخواب که دیدم را
خواب این باز داشتی گفت: سرم و توی متکا زد
الله که میدیدی؟ همان طور لوپز را جنیفر زنیکه
داشتم خدا به نه گفتم: میدادم مالش را گوشم
هستم ایران توی یک بانک توی میدیدم خواب
جزایر قناری بریم هم با که میخرم دالر دارم و
گفت با سرم و توی زد متکا با حال کنیم. دوباره
را و رویم جوابی ندادم زنه جنیفر؟ با اون یا من
شد ساکت هم زنم بخوابم. دوباره که برگرداندم

خوابید. و کرد من به را پشتش و
و صداکشوی چنددقیقه گذشتوبعدبی سر
آنجا پاسپورت ایرانی ام کردم. تخترا باز کنار میز
که این از بعد بستم و را دوباره میز کشوی بود.
را بستم و چشمانم کشیدم کوتاهی آه عمیق و

کشیدم. سرم بر را مالفه

پادشاهیخواهان کنار در جمهوریخواهان از
از هرگونه حرکتی پیش سال دو که تا نشستند
ایندستآوردکمی و تقبیحمیکردند؛ اینقبیلرا
امر این پذیرش هنوز بسیاری برای البته نیست.
این نشست به انتقاداتیکه یکیاز سنگین است.
مقامات است. آن بودن ناعلنی مورد در شده
به که اینامر اوالف پالمه»توضیحداده اند «مرکز
شرکتکنندگانصورتگرفته، تقاضایبرخیاز
منتقدان، دانستهاند. «امنیتی» را آن دالیل و
نمیپذیرند. علت امر توجیه را یا اما، این توضیح
بلکهسیاسیباشد، نه امنیتی و واقعمیتواند در
یعنیکسانیکهخواستهاندنامشانمنتشرنشود،
بلکه از ایران امنیتی مقامات از ترس نه علت آن
این تا اینان است. بوده آنان خود سیاسی طایفه
جلسهای در و بشکنند تابو که شده اند حاضر حد
این از نمی توانند ولی کنند، شرکت چنینی این
انتقاداتدیگراندفاعکنند.همین برابر حضوردر
باعثشدهاستکهبرخیازدعوتشدگان نیز امر
بالکلازشرکتدرجلسهعذربخواهندتاهمچنان

«منزه»بمانند.

وارد انتقادات زیادی گردهمآیی استکهلم به
انگشت آن بودن مخفی بر برخی است. شده
نمیدانند. پذیرفته را امنیتی دالیل گذاشتهاند و
را امر این فوق بهتر سیاسی یادشده دالیل شاید
ضعف نقطه امر هر صورت، این در دهد. توضیح
همچنین است. بوده نشست این برای بزرگی
اعالم شده) که آنجا (تا کنندگان شرکت  ترکیب
وزن سیاسینمیتوانسته لحاظگرایشو نه به نه
خوبی به را کشور خارج سیاسی جامعه است
نمایندگی کند. ولی بهرغم این نقطه ضعفها،
کنار در این جلسه و حضور افرادی برگزاری نفس
نوعحرکتی همین دوسهسالپیش هر تا همکه
کمی تقبیح میکردند موفقیت قبیل را این از
بر این، عالوه کنندگان، شرکت غالب نیست.
یک سلسله از اساس بر راه این به ادامه خود را
و و تداوم بشری و حقوق ارزشهای دموکراتیک
گسترشاین گفت وگوها درجمعهرچه بزرگتری
نیروهایاپوزیسیونمتعهدکردهاند.درفرهنگ از
قبیلهایاپوزیسیونخارج کشور،گردهمآیی هاییاز
آن استقبال باید از اینقبیل بسیار مغتنماستو
اوالفپالمه» را صرف اقدام«مرکز اینرو، از کرد.
و ارزیابی کرد مثبت باید آن ضعف از نقاط نظر
کاستیهای با آینده اینحرکتدر که بود امیدوار

کند. پیدا ادامه کمتری

را... استکهلم نشست

برانگیزیبرسد. اعتماد سرانجام به نمیتواند
سئوال کار پیشرفت کندی با ارتباط در ما از
که دهم توضیح باید این باره در میشود. انتقاد و
هیچکسنیستدراینموردرضایتداشتهباشد.
ایناست کهازاین ماهمراضینیستیم وتالشما
اما پساینپروژهراسریعتر به سرانجامیبرسانیم.
عناصر تشکیل دهنده این توجه داشته باشیم که
گذشتههای دارایتاریخیمتفاوتهستند. پروژه
در ما این بر افزون است. متفاوت یکدیگر با آنان
محیطی حرکتکردهومیکنیمکهتجربه وحدت
این انشعابزیادهست. از بخواهیم تا کمدارد اما
وحدت و ارزشزاست. نفی، و جدايی رو اساسا
را خود مثبت جایگاه هنوز هماهنگی و همراهی
پیدا نکردهاست.کسانیکهوحدتمیکنند بیش
باید و دارند قرار سئوال زیر کنندگان انشعاب از

دهند. را توضیح وحدت علت
نکتهدیگرآنکه ماسهسازمان آگاهانهتصمیم
گرفتهایم واردیکسریمباحثنشویم. ممکناست
قرار اما دردستور داشتهباشیم، هرکدامنظراتی را
به و بقیه مشترکا با چون میخواستیم نداده ایم
شکلجمعیاین کارراانجامدهیم، نمی خواستیم

پیوستن کنیم. به دعوت دیگران را
به و جریانات به این پروژه فقط این باالخره
ما نگاه توجه ندارد. خود شده از جدا منفردان
جوانان ویژه به کشور داخل فعاالن و محافل به
توجه نیز کشور داخل در میخواهیم ما است.
تجربه از بخشی کنیم. جلب را چپ نیروهای
نیروی توان و انرژی اما است، خارج در جنبش
است. مستقر  کشور داخل در اساس در  ما
و شور خارج با و در داخل را می خواهیم تجارب
برایپیوندرابطهبا داخل بزنیم. انرژی جوانانگره
دوران آن ندارد. زیادی وجود دشواری امروز نیز

مشقتفراواناعالمیهای با استکه سپریشده
در داخلمیرساندیم. صرفزمان طوالنیبه را با
مستقیم روابط طریق از میکوشیم حاضر حال
به رسانهها توسط سایت، ایجاد طریق از خود،
تکنولوژی این امکاناتپیشرفته و ویژه تلویزیون،

کنیم.» پر را فاصله
سازمان، سه نمایندگان سخنرانی از پس
بود شده تنظیم شکل کتبی به که پرسش هایی
دراختیارمسئولادارهبخشدومجلسه،محمود
«شورایموقتسوسیالیستهایچپ از راسخ،
داد تذکر ابتدا راسخ محمود گرفت. قرار ایران»،
سیاسی و نظری مضامین به که پرسشهايی که
نخواهد داده پاسخ نمایندگان توسط برمیگردد
با همراه است این مسايل قرار پیرامون چون شد
پاسخبه پاسخمشترک بهدستآوریم. صرفا هم
سئواالتیدردستورقرارگرفتکهبهموضوعپروژه
توافق پیرامونآن وحدتچپاختصاصداشتو
به جلسات آتی این مباحثرا او انجام گرفته بود.
داد احاله گیرد قرار دستور در بعدا است قرار که
آن در آنها داشت پیرامون تمایل که کس هر تا

جلسهصحبتنماید.
پورنقوی، علی توسط جلسه سوم بخش
(اکثریت)»، ایران خلق فدايیان «سازمان از
شرکت کنندگان عمومی بحث به شد که اداره
که این بهرغم بخش این داشت. اختصاص
بیشترینوقتکنفرانسبداناختصاصدادهشده
کافی کنندگان شرکت صحبت برای هم باز بود،
داوطلبانتوانستند یکاز اینبخشهر در نبود.
پالتاک از نفر سی حدود و کنند صحبت دور دو
هر چند کنند. نظر اظهار توانستند در جلسه و
سخنرانان نداشت اما وجود اندازه کافی به وقت
با را نظراتشان شکل فشرده به توانستند عموما

گذارند. میان در جمع
نو» «عصر اینترنتی پایگاه از برگرفته

چپ» بزرگ «ضرورت شکلدهی تشکل کنفرانس

اقدامات وفعالیتهایاپوزیسیون حکومتهای از
وزیر والن، یلم آن خانم لنا در که بود مختلف»
«مرکز رییس هیات مدیره دولت سوئد و سابقدر
بینالمللیاوالفپالمه»،بحث هایمطرحشدهدر
تجربیاتخودش از و جمعبندیکرد کنفرانسرا
اپوزیسیونها اینکهچگونه برایحاضرانگفتو
باشند. تاثیرگذار اجتماعی تحوالت در میتوانند
در آن و اثرات «تحریمها هم کارگاه سوم موضوع
خانم ژنوه توسط که بود کشورها» آینده افتصاد
عبدو، کارشناس مسایلخاورمیانه ومشاور برخی
ازنشریاتآمریکایی، برگزارشد. اینخانمدرکارگاه
تاکیدکردکه بطورمشخصرویایننکته مذکور
چگونهمی توانصداهایمختلفودامنهمطالبات
در ضمن آقای رساند. جهانی به گوش جامعه را
دیپلمات و سوئد دولت سابق وزیر ژوری، پییر
بینالمللی،وآقایجانیرنانت،رییس«انستیتوی
این در هم بازرگانی» اتاق در سوئد میانجیگری
برخی که این بر عالوه و شرکت داشتند کارگاهها
شد، ما داده به آموزشی و کتابهای جزوه ها
مدارا کردن، کردن، سازگاری مذاکره روشهای
جدید اساسی قانون یک نوشتن چگونه و کردن
آمریکا رایزنیبا دولتهایاروپا، وهمچنیننحوه

شد. گذاشته میان در ما با هم کانادا و
کنفرانس در شرکت از مجموع در شما آیا *

راضی و خرسندهستید؟ استکهلم
وهله اول در کامال. چون حسامی: بله، آرام
شدم کسانی آشنا با نزدیک از روز دو  این در
شخصا ولی بودم را شنیده اسمهاشان قبال که
آقای محسن مثل نمیشناختم؛ کسانی آنها را
عین و در هوشمند خیلی نظرم به مخملباف که
افراد دیگری که حال شدیدا فعالآمد.همین طور

برایمغتنمبودومیدانمکه واقعا آنها آشناییبا
مفیدخواهدبود. جمع فعالیتهایما برای آینده
گروههای صورت به اغلب ما نفره چند و پنجاه
هنگام صرف تنفس، ساعات در بزرگ کوچک یا
نوشیدن و استراحت ضمن یا و شام، یا ناهار
ساختمان بیرون از قدم زدن در یا قهوه، و و چای
روز مسایل درباره کنفرانس، با هم برگزاری محل
میکردیم صحبت کشورمان سیاسی وضعیت و

و میشدیم. هم آشنا عقاید نظرات و بیشتر با و
این برگزاری از مهمترین فوائد یکی نظرم به این
و روزهای شنبه در آنچه مجموع کنفرانس بود.
یکشنبهگذشتهدرکنفرانساستکهلمگذشتبه
عقیدهمنزمینهمناسبی براینزدیکیوهمکاری
اپوزیسیون رژیم مختلف طیفهای بیشتر میان
توفیق در من امیدواری به و کرد فراهم را ایران
این و افزود. ایران در دموکراسی به گذار برای ما
کنفرانس یک میشود از نیست که کمی نتیجه

گرفت. روزه دو

به... ما گذار در امیدواری به استکهلم کنفرانس
۱۸ صفحه از بقیه


