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روابط تاریخی بین ایران و چین 

سخنران: محمد اقتداری

باراک اوباما و چهار 
سال دیگر

چند روز قبل، یعنی روز دوشنبه 21 ژانویه، 
روز تولد مارتین لوترکینگ، مراسم ادای سوگند 
باراک اوباما برای دومین دوره ریاست جمهوری 
او در واشنگتن انجام گرفت. این مراسم باشکوه با 
شرکت صدها هزار نفر از هواداران باراک اوباما و نیز 
نمایندگان و سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات 
که شاه واژه  لوترکینگ  مارتین  روح  برگزار شد. 
 I Have A( »نطق معروف او »من یک رویا دارم
Dream( که جنبه تاریخی یافته است در فضای 
مراسم در پرواز بود. مطمئنم که او  در آن لحظات 
در قبر خود از شادی این که روزی را می دید که 
مرد سیاهپوستی توانسته کاخ سفید را برای دو 

دوره متوالی اشغال کرده و بر دنیا حکمرانی نماید 
در پوست خود نمی گنجید )یعنی در استخوان 

خود نمی گنجید( .
این مراسم با صرف شام سنتی کاخ سفید 
خاتمه یافت که در آن موافقان و مخالفان رییس 
جمهور، چه دموکرات و چه جمهوریخواه، بر سر 
میز نشستند و برای موفقیت چهار سال آینده باراک 
اوباما دعا کردند و لیوان شرابشان را به سالمتی 

او سر کشیدند.
کاش ما ایرانی ها هم روزی بتوانیم بدون خون و 
خون ریزی و انقالب اینچنین متمدنانه با انتخابات 
آزاد و غیرمهندسی شده شاهد چنین مراسمی 
باشیم. خوردن شراب به سالمتی رقیب بماند برای 

بعد از انقالب بعدی!

احمدی نژاد و فرار از مجلس
و  ناز  از  بعد  احمدی نژاد  محمود  باالخره 
عشوه های فراوان در مجلس حضور یافت و یک 
نطق دو ساعته در توجیه اوضاع قاراشمیش مملکت 
اسالمی به نمایندگان ارائه داد. او بالفاصله بعد 
از اتمام نطقش بدون این که به جواب سئواالت 

نمایندگان بپردازد از مجلس بیرون رفت.
کار احمدی نژاد مثل بچه تخس و شیطانی است 
که زنگ خانه مردم را می زند و قبل از این که آن ها 

در را باز کنند پا به فرار می گذارد!

زورگیـرها
چند هفته است که دولت جمهوری اسالمی 
به کمک نیروی انتظامی به دنبال »زورگیر« ها و 
الت و لوت ها و چاقو کش ها افتاده است. بسیاری 
از آن ها را دستگیر کرده و حتی چند نفر از آ ن ها را 

در مالء عام اعدام کرده اند.
خودش  که  حکومتی  نیست  خنده دار  آیا 

»زورگیر« است چنین کاری بکند؟
دیگ به دیگ میگه روت سیاه، سه پایه میگه 

صل علی!

انتخابات اسراییل
امروز انتخابات نخست وزیری در اسراییل در 
آنطور که بویش می آید بنیامین  جریان است و 

نتانیاهو قرار است دوباره انتخاب شود.
نتانیاهو از طرفداران حمله نظامی به ایران و 

بمباران مراکز هسته ای آن می باشد. 
خارجی  سیاست  از  اسراییلی ها  از  بسیاری 

نتانیاهو در قبال ایران طرفداری می کنند.
پرسش اصلی انتخابات اسراییل در حقیقت به 

صورت فشرده و خالصه این است:
»جمهوری اسالمی ایران نه، آری یا نه؟«

اخبار خصوصی از تهران
یکی از بچه ها از تهران می گفت یک شیر پاک 
خورده ای رفته بود با قوطی اسپری رنگ روی بدنه 
برج میالد دیوارنویسی جالبی کرده بود که قبل 
از این که نیروی انتظامی برسد و آن را پاک کند 
ساعت ها ترافیک تهران را بند آورده بود و سوت 

بلبلی مردم گوش را کر می کرد.
یارو نوشته بود: »آب مفت، نفت مفت، گاز 
مفت، اتوبوس مفت، این ستون حواله او کسی 

که این را گفت!«
خدا این ایرج  میرزاها را برای وطن ما حفظ 

کند...

اقتباس از جوک های اینترنتی

جوک های دالری
دالر به باالی سه هزار و پانصد تومان رسیده و 
احمدی نژاد و آخوندهای دیگر می گویند که تحریم ها 
روی مردم ما اثری نگذاشته. فکر می کنم درستش 

باید این باشد: این تحریم ها از ما اثری نگذاشته!

***
امام کجاست که بیاد ببینه دالر هفت تومانی 
به کجا رسیده؟ شاید عصبانی می شد و واقعا توی 

دهن این دولت می زد!

***
کارشناسان مسائل اسالمی حوزه علمیه قم و 
دانشمندان امور گداشناسی آستان قدس رضوی 
اعالم کردند که بعد از رسیدن دالر به باالی سه 
هزار و پانصد تومان به دالیل نامعلومی نذرها و 
دوا  را  تومان هیچ حاجتی  هزار  زیر  صدقه های 

نمی کنند!

***
یکی از راه هایی که برای کاهش قیمت دالر 
به دولت پیشنهاد شده این است که احمدی نژاد 
برای مدت چهار سال رییس جمهور آمریکا بشود!

***
آیا می دانستید که این روزها اصطالح »التماس 
دعا« در ایران به »التماس دالر« تبدیل شده است!

***
آیا کار عیسی مسیح که آب را به شراب تبدیل 
کرد بیشتر شبیه معجزه بود یا کسی که دالر هفت 

تومانی را به سه هزار و پانصد تومان تبدیل کرد؟

***
آلودگی هوا و نتیجتا تعطیلی های تحمیلی دولت 
به کنترل دالر خیلی کمک کرده. اگر مملکت را 
برای دو یا سه سال تعطیل کنند دالر به قیمت 

زمان شاه برمی گردد!

نکته
این نامردی نیست که مردم سوریه و فلسطین 
نمی توانند در انتخابات امسال ایران شرکت کنند 

و رای بدهند؟

تصحیح و پوزش
بدین وسیله از خوانندگان جهت یک اشتباه 
چاپی در خبری درباره کشور مالی که در شماره 
قبل چاپ شده بود پوزش می طلبیم. متن صحیح 
خبر مذکور این بود: »به تقاضای مالی عملیات 
نظامی در مالی توسط فرانسه آغاز شد« که با افتادن 
کلمه »نظامی« به چاپ رسیده بود و معنای آن 

به هم ریخته بود.

روح درختان 
و  زیست  محیط  دوستداران  این  از  برخی 
طبیعت می گویند که درخت ها هم روح دارند و 

نباید با تبر به جان آن ها افتاد و آن ها را کشت.
من فکر می کنم این حرف ها چرت و پرت است. 
اگر درخت روح داشته باشد، یعنی قرار باشد بعد از 
مرگ به بهشت یا جهنم برود )مثل انسان که روح 
دارد(.،به بهشت نمی تواند برود چون در آنجا کلی 
دار و درخت و بوته و گل داریم و جایی برای درختان 
زمینی نیست، در جهنم هم جایی برای آن ها نیست 
دهید مدت  قرار  در جهنم  را  درخت  اگر  چون 
اقامتش در آن چند دقیقه بیشتر طول نخواهد 
کشید و اصل تئوری مجازات و شکنجه طوالنی 
مدت کامال بی اساس و مسخره به نظر خواهد آمد.

دسته بندی ایرانی های امروز
دیشب بیکار بودم و گفتم بیایم ایرانی ها را 
دسته بندی کنم. این کار را کردم و متوجه شدم 

که ایرانی ها بر چند دسته زیر هستند:
ایرانی های متفکر: ایرانی هایی که می نویسند، 
می خوانند، می گویند، کتاب و فیلم و بالگ دارند، 
زیر شکایت نامه ها را امضا می کنند، در تظاهرات 
شرکت می کنند و همه چیز آن ها را به تعقل و تفکر 
می اندازد، و بیشتر مردم دنیا آن ها را می شناسند.
ایرانی هایی که هنوز در  ایرانی های متاسف: 
ایران  درخشان  تمدن  سال  هزار  چند  حسرت 
باستان غوطه  می خورند و از این که مملکت آن ها 
به دست مشتی دزد دریایی و بیابانی کور و کچل 
و متعصب و بی سواد افتاده مرتب تاسف می خورند 

و آه و ناله می کنند.
ایرانی هایی که گوسفندوار  متاثر:  ایرانی های 
حرف ها و گفته های دولتمندان فعلی کشورشان و 
روحانیون را قبول کرده اند و حاضرند جان خودشان 

را در این راه قربانی کنند.
ایرانی های متقلب: ایرانی هایی که نان را به نرخ 
روز می خورند. بعد از نماز جمعه به خانه می روند 
و با زنان حرمسرای خود خلوت کرده و با ودکای 
روسی مست می کنند، ریش خود را نمی تراشند 
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WORLDWIDE TRAVEL, INC.

TEL: (202) 355 - 9915
(800) 343 - 0038 Ext. 115

E-Mail: farzad@wwt-usa.com
with offices located at Maryland (Baltimore, Gaithersburg 

& Silver Spring),  Virginia (Alexandria) & Washington DC

ایران ـ ترکیه ـ افغانستان ـ امارات ـ کویت ـ عربستان
Iran -  Europe - Middle East

* 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

برای اطالع از بهترین نرخ ها با فرزاد یزدانی تماس بگیـرید 

اما کفش و کمربند ایتالیایی می پوشند و ویاگرای 
ساخت آمریکا می خرند.

ایرانی های متعفن: ایرانی هایی که از مدرسه 
فکری گروه باال فارغ التحصیل می شوند و با چنگ 
و دندان از رژیم های دیکتاتوری حاکم بر کشورشان 
حمایت می کنند. این دسته هم می خوانند و هم 
می نویسند؛ از تمدن ایرانی خود با اطالع و مفتخرند 
ولی گول حرف دولتمداران کشورشان را می خورند، 
نمازشان را ویسکی خورده می خوانند، سالی دو 
سه بار به ترکیه و امارات می روند و گرین کارت 
یک کشور غربی را دارند و جاسوسی چهار گروه 
اول را به عنوان خدمت به جیب و دین و مملکت 
و کسب چند دالری برای خرید ویاگرای هندی به 

جان و دل خریده اند...

از میان مکالمات من با زنم 
روی موبایلم زنم زنگ زد و پرسید: کجایی؟

گفتم: با یکی از رفقا توی بار نشستیم و داریم 
آبجو می زنیم.

گفت: دیگه چه کار می کنی؟ کارهای بد بد 
نکنی  ها!

گفتم: هیچی! اتفاقا داشتیم جوک می گفتیم 
و من یک جوک گفتم که از تو طرفداری می کنه؟ 

یعنی طرفداری از زن ها...
گفت: چه جوکی؟

گفتم: یک روز شیره با گاوه میرن عرق خوری. 
بعد از دو سه ساعت عرق خوری شیر میگه من دیگه 
باید برم خونه چون زنم منتظرمه. گاوه می خنده و 
میگه: خاک بر سر تو شیر که سلطان جنگلی و از 

ترس زنت باید بری به خانه!
شیره جواب میده: برای این که توی خونه من 

یک شیر منتظر منه نه یک گاوی مثل تو!
زنم گفت: خیلی بامزه بود... حاال وقتی داری 
میایی خونه یادت نره که یک شیشه شیر بخری... 

شیر گاو! باشه!

اشعار حیـوانی!
دلم به حال خرچنگ ها می سوزد 

آب  دیگ های  زندگی شان  جاکوزی  تنها  که 
جوشی است که آن ها را آماده پخت می کند.

دلم به حال موش های کور می سوزد

که سواد خواندن نوشته های برجسته مخصوص 
کورها  را ندارند.

دلم به حال جوجه تیغی ها می سوزد
که هیچگاه نمی توانند از کرم های مرطوب کننده 

پوست استفاده کنند
دلم به حال گربه ها می سوزد

که هیچ گاه نمی توانند به پارک های آب بازی بروند
دلم به حال اسب ها می سوزد

که نمی توانند بلیت مسابقات اسب سواری بخرند
دلم به حال یوزپلنگ ها می سوزد

در  را  دوی سرعت  مدال طالی  هیچ گاه  که 
المپیک ها نگرفته اند

دلم برای میکرب ها می سوزد
که حریم خصوصی آن ها توسط میکرسکوپ ها 

به هم می ریزد
دلم برای فیل ها می سوزد

که هیچ گاه نمی توانند به سینما بروند و چسفیل 
بخورند.

داستان های جهنمی
دیشب که باز آبگوشت چرب و چیلی و سنگینی 

خورده بودم خواب های بد دیدم.
خواب دیدم که رفتم به جهنم. در جهنم،بعد از 
این که حفره یا جایگاه مرا به من نشان دادند، یقه 
مسئول آن ها را گرفتم و گفتم: اینجا واقعا خیلی 
غیرقابل تحمله، ممکنه درجه کولر را کمی پایین تر 
بیاورید و هواکش را روشن کنید چون بوی دود و 

آتش دارد گلویم را می سوزاند؟ 
طرف خیلی بهش بر خورد با نیزه دو سرش 
تهدیدکنان به من حمله کرد و گفت: آخه تو چرا 
دیگه زر می زنی که از جهنمی مثل ایران به اینجا 

آمده ای؟ 
حق با او بود. 

به خاطر سر و صدای جر و بحث ما سر و کله 
شیطان پیدا شد. 

پرسید: چه شده؟ 
طرف گفت: این یارو ایرونیه و از آب و هوای 

جهنم شکایت می کنه!
و  گرفت  مرا  و دست  زیر خنده  زد  شیطان 

گفت : بیا! 
عمامه  و  عبا  شیطان  افتادم.  راه  دنبالش 

پوشیده بود. 

از او پرسیدم: تو که اینقدر مذهبی شدی چرا 
افتادی توی جهنم؟

خندید و گفت: علت این که من اینجا هستم 
این است که اون لکاته حوای فالن فالن شده کار 
ما را خراب کرد و در ضمن این عبا و عمامه برای 
عبادت و نیایش خدا نیست بلکه برای این است 
که در اینجا و با این لباس راحت تر میشه زن ها و 

دخترها را تور کرد. 
پرسیدم: حتی فرشته ها؟

را سخت  مردهاشون  بعضی هاشون،  گفت: 
میشه تور کرد اون ها لباس راهبه ها را دوست دارند.
کمی جلوتر دست کرد زیر عبایش و یک دوربین 
در آورد و گفت: بیا از اینجا می توانی بهشت را دید 
بزنی. با خوشحالی پرسیدم: تمام حوری ها و زن های 

لخت آنجا را؟ 
خندید و گفت: توی ایران چه کتابی درباره 

بهشت و جهنم خوانده ای؟ 
و  عکس ها  ولی  نخوانده ام  کتاب  گفتم: 

نقاشی هایش را دیده ام. 
نگاه کردم.  را  و بهشت  برداشتم  را  دوربین 

تاریک تاریک بود. 
پرسیدم: آقا شیطان، چرا چیزی نمی بینم؟

گفت: برای این که همه خوابیده اند. 
پرسیدم: مگر چه ساعتی است؟

گفت: چهار بعد از ظهر به وقت زمین. اینجا 
روز چهار ساعت است و شب ها بیست ساعت. 
روزی سه ساعت دعا و نیایش داریم و یک ساعت 
وقت نهار و بعد همه می روند بخوابند و چراغ ها را 

خاموش می کنند.
یکهو از خواب پریدم. زنم با آرنج داشت به پهلویم 
می کوبید. با صدای خواب آلود  و در حالت خواب و 

بیداری پرسید: چراغ ها رو خاموش کردی؟
چراغ ها را یادم رفته بود خاموش کنم. لحاف را 
روی سرم کشیدم و گفتم: آره. خاموش کرده ام...

آدم و حوا
آیا برگ درخت انجیر پوشش حوا در زمستان 
به  بود  گرم تر  هوا  که  تابستان  در  و  بود  بزرگتر 
برگ های انجیر جوان تر و کوچک تر تبدیل می شد؟!

***
وقتی حوا با پوشش برگ انجیر می خواست 
برای مردم »استریپ تیز«  کند این نمایش یا شوی 

او چند ثانیه طول می کشید؟!

***
اگر در زمان آدم و حوا انقالب اسالمی صورت 
می گرفت به غیر از برگ درخت انجیر که تنها پوشش 
حوا بود آیا او مجبور می شد که سرش را هم با کاسه 
نارگیل بپوشاند؟ آیا مجبور می شد به جای پوشیدن 

برگ درخت انجیر، برگ درخت موز بپوشد؟!

***
اگر آدم و حوا به جای لباس از برگ درخت 
انجیر استفاده می کردند وقتی که می خواستند به 
مهمانی رسمی و اشرافی بروند از چه برگی استفاده 

می کردند؟!

***
درختان  برگ  از  پوشش خود  برای  آدم  اگر 
استفاده می کرده، حوا هیچ گاه مجبور نمی شده 

که لباس های شوهر خود را بشوید!

***
سئوالی که بیشتر دانشمندان باستان شناس را 
به خود مشغول کرده این است که آیا آدم هیچ گاه 
برگ پوشش بدن حوا را بعنوان یکی از ترکیبات 

ساالد فصل خود خورده است یا نه؟

مصاحبه با خودم
ـ سالم و خیلی ممنون از این مصاحبه.

از  یعنی  می کنم؛  تشکر  شما  از  هم  من  ـ 
خودم...

ـ هدف شما از این مصاحبه چیست؟
می خواهید  گفتید  شما  نداشتم.  هدفی  ـ 
صفحات خالی نشریه را پر کنید و دیدم چه بهتر از 
یک مطلب طوالنی مثل مصاحبه با خودم! البته 

کمی هم تنها بودم، گفتم با کسی گپ بزنم.
ـ از خودتان بگویید...

ـ کال خودم هستم و به هیچ گروه و دسته و 
مرام سیاسی وابستگی ندارم ولی در عین حال 
خیلی از مرام ها و گروه های سیاسی را دوست دارم 

و از بیشتر آن ها بدم می آید.
ـ از چه زمانی با قلم و قلم زنی آشنا شدید؟

ـ زمانی که در رحم مادرم بودم. پدرم که مرا 
خیلی دوست داشت و از تولد من در آینده ای 
نزدیک بسیار هیجان زده بود یک شب سعی کرد با 
پاک کن ته یک مداد گوش مرا در رحم مادرم تمیز 

کند تا من صدای قربان صدقه او را بهتر بشنوم.
این اولین باری بود که با قلم آشنا شدم.
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هاداد
راجناالو

بناونادد ل

1ـ  شتر قوی هیکلـ  نمایشنامه ای از برتولت 
برشت شاعر و نمایش نویس آلمانی. 

2 ـ از سازهای روستایی ـ به هر کس نتوان 
گفتـ  مادر ترک.

3ـ  کلمه تصدیقـ  بیگانه ها و آن ها که حضور 
ندارندـ  کشوری عربی.

1ـ  مهم ترین کتاب فارسی در شرح حال شعرا 
و ادبای ایران تا زمان مولف از محمد عوفی ـ از 

قهرمانان شاهنامه.
2 ـ بیماری تورم ورید ـ سرازیری ـ از انواع 

مرکبات.
3ـ  گشاینده درـ  باغ معروف در شهر مدینهـ  

دستگاه نمایش فیلم.
پشت  ـ  آزمایشگاه  از ظروف شیشه ای  ـ   ۴

گردن.
۵ ـ زمان بی پایان ـ سگ بیمار ـ پایتختی 

اروپاییـ  از طوایف.
6ـ  شالوده و بنیادـ  غذای نیمروزیـ  خونریز 

و سنگدل.
7ـ  نوعی شیرینی مرکب از آرد سرخ کرده  در 
روغن و خرماـ  شهری در آبـ  درس نقشه کشی.

۸ ـ حبه و باالپوش ـ می گوید »بیا« ـ نقل 
کننده.

9 ـ چین و چروک پوست ـ صد البته عینک 
نمی آموزد! ـ عذرخواهی نیست اشتباه نکنید به 

معنی گرامی داشتن است.
ـ خدای  ـ آماده و مهیا  ـ آن که بدان و بپرسد   1۰

جنگ در اساطیر یونان.
11 ـ آوای مگس ـ از مکیدنی ها! ـ فرشته ـ 

زندان مسعود سعد.
غوغای  و  هیاهو  ـ  فرار  مایعات  از  ـ   12

جمعیت.
13 ـ نمایشنامه متنوع و گوناگون ـ مرکب ـ 

مدرسه صد سال پیش.
ـ پایتخت تنها امپراتوری باقی مانده در اروپا   1۴

ـ ثروتمند و مالدارـ  از رقص های سالنی.
1۵ـ  سخنان نامربوط و بیمارگونهـ  بزرگترین 
خلیفه عباسی که حکومت خود را مدیون یحیی 

بن خالد برمکی بود.

۴ـ  پیاده شطرنجـ  چهار شاخ خرمن باددهـ  
بعضی در آن مار پرورش دهند!

۵ ـ سنگ آسیا ـ گاه از نهاد برآید ـ مردم ـ 
دفعه و مرتبه.

6 ـ واحد پولی است ـ از یاران دور از انتظار 
نیستـ  راستی و درستکاری.

7 ـ کشوری نیمه مستقل و بسیار کوچک در 
دامنه کوه های پیرنهـ  ابر برق دار ـ صدمتر مربع.

۸ ـ از واحد های نظامی ـ آشکار و عیان ـ 
خدعه و نیرنگ.

ـ گروه و  ـ پنداری و گویی  ـ پیشاوند نفی کلمه   9
جماعت حاضر و همقطاران و هم سن و سال ها.

1۰ـ  پدران، اجدادـ  کامال محرمانهـ  مجموع 
دارایی غیرمنقول.

11 ـ توخالی ـ کاشتن ـ اندک و قلیل ـ تپه 
خاکی.

12ـ  از جمله بزرگترین فرهنگ لغات خارجی 
و  عدد  ـ  بسیط  یک جسم  جزء  کوچکترین  ـ 

شماره.
ـ درخشان  ـ سلسله جبالی در کشور اسپانیا   13 

و تابندهـ  کردار نیک یا بد.
1۴ـ  چون در کار آید حکایت از تردید و دودلی 

استـ  ابریشم خامـ  نظام و ترتیب داشتن.
1۵ـ  از اختراعات دایملر آلمانی در سال 1۸۸3 

میالدیـ  وجود داشت.

ـ منظورتان این است که با ته قلم آشنا شدید 
نه با خود قلم؛ درست است؟ 

یکی  دو  هر  آن  ته  پاک کن  مداد،  یا  قلم  ـ 
هستند. من نویسندگانی را می شناسم که آثارشان 
را خائنانه با مداد پاک کن  به جای قلم نوشته اند 
و کلی هم استقبال شده است و به چاپ دوم و 

سوم هم رسیده.
ـ درباره زندگی چه فکر می کنید؟

ـ زندگی یک نوع محکومیت است. یا بسوز و 
بساز که به آن حبس ابد می گویند و یا اگر دوست 
نداری بمیر که به آن مجازات مرگ هم می گویند.

ـ پس زندگی یک نوع مرگ تدریجی است؟
برای  تدریجا همین طور است...  و  تقریبا  ـ 
مردن  از  ولی  ندارم  ترسی  مرگ  از  من  همین 

می ترسم.
ـ شما هم این مرگ تدریجی را حس می کنید 

و تجربه کرده اید؟
ـ نه! من یک وکیل خوب پیدا کردم و توانستم 
از این زندان بیرون بیایم و زندگی پر از امید و شادی 

برای خودم جور کنم.
ـ به دنیای بعد از مرگ اعتقاد دارید؟

ـ من یک اتومبیل داشتم که تصادف کرد. فکر 
می کرد که موتورش قلب اوست و جعبه دنده مغز 
او. او فکر می کرد که اگر تصادف کند و قراضه شود 
روحش در کالبد اتومبیل دیگری حلول خواهد کرد. 
از این اتومبیل های مذهبی بود. آن را جلوی یک 

مسجد از فروشنده اش خریدم.
ـ آیا واقعا این طوری شد؟

ـ فکر نمی کنم. وقتی داشتند فلزات بدنه او 
را ذوب می کردند فهمیدم که اشتباه می کرده.

ـ از کجا مطمئن اید که روحش در اتومبیل 
دیگری حلول نکرده؟

ـ چون کلیدش به ماشین های دیگر نمی خورد.
ـ آیا فکر می کنید پایان دنیا نزدیک است و همه 

ما به خط آخر رسیده ایم؟
ـ اصال!

ـ چطور؟
ـ باالخره این جهان یک نظم و ترتیبی دارد. 
نمی شود همینجوری دنیا را تمام کرد. می دانید 

چقدر نامه پستی و بسته و مدارک مهم به دریافت 
کننده نمی رسند؟ می دانید چقدر پول بدهکاری 
می ماند؟  معوق  دیگر  مردم  به  مردم  از  برخی 
می دانید چقدر بلیت هواپیما و اتوبوس و قطار که 
قابل پس دادن هم نیستند بدون استفاده می ماند؟ 
این همه قرار مالقات ها، وقت دکتر و بیمارستان، 
فیلم ها و کتاب هایی که باید دربیایند. همینجوری 
نمی شود همه چیز را متوقف کرد و گفت بفرمایید، 
دنیا تمام شد... فکر می کنم خدا باید یک پیغمبر 

دیگر بفرستد تا پایان دنیا را بشارت دهد.
ـ چه شد که نوشتن را شروع کردید؟

ـ بین رفتن به باشگاه بدن سازی و نوشتن 
یعنی بین بدن و مغز باید یکی را انتخاب می کردم.
ـ پس به جای رفتن به باشگاه و ورزش کردن 

شما نوشتن را انتخاب کردید؟
همان  در  را  نوشته هایم  بیشتر  االن  نه،  ـ 

باشگاه ها می نویسم...
ـ جوهر خودکار من دارد تمام می شود، موافقید 

که مصاحبه را تمام کنیم؟
ـ اگر مداد آورده بودید االن مشکل جوهر را 

نداشتید.
ـ می دانم. خیلی متشکرم برای این مصاحبه 

و وقت شما.
من هم از خودم تشکر می کنم، دلم برای خودم 

تنگ شده بود...

این به معنی بی خبری ما از خطرات رویارو نیست 
بلندمدت،  در  تعامل  که  است  آن  نشانه  بلکه 

بدگمانی و ترس را از بین می برد.
ایاالت متحده به عنوان متحدی نیرومند در 
جای جای جهان باقی خواهد ماند. و نهادهایمان 
اداره کردن بحران ها  و  افزایش ظرفیت  برای  را 
در فرای مرزهایمان گسترش خواهیم داد. هیچ 
کشوری بیش از قدرتمندترین کشور جهان از صلح 
سود نخواهد برد. ما از دموکراسی از آسیا گرفته تا 
آفریقا، از قاره آمریکا تا خاورمیانه، حمایت خواهیم 
کرد. چرا که منافع و وجدان ما، ما را به حمایت از 
آن هایی که فریاد آزادی سر می دهند وادار می سازد. 
ما باید سرچشمه امید برای فقرا، بیماران، گروه های 
راه  از  نه  باشیم؛  تبعیض  قربانیان  و  حاشیه ای 
خیرخواهی بلکه به این دلیل که صلح در زمانه ما 
در گرو پیشبرد مداوم آن اصولی است که در اعتقاد 
مشترک ما خالصه می شود یعنی مدارا و فرصت، 

شرافت انسانی و عدالت.
ما مردم امروز اعالم می کنیم که واضح ترین 
نشانه حقیقت این است که همه ما برابر آفریده 
شده ایم. و این برابری مانند ستاره ای همچنان 
ما را در مسیرمان راهنمایی می کند. از سنکا فالز 
تا سلما و تا استون وال. همان طور که مردان و 
زنانی را که ردپایشان اینجا در این محوطه بر جای 
مانده، راهنمایی کرد. افرادی که اینجا به حرف های 
سخنوری گوش دادند که می گفت نمی توان به 
تنهایی طی طریق کرد. یا سخنان مارتین لوتر 
کینگ را بشنوند که می گفت آزادی های فردی ما 
با آزادی هر موجود زنده ای پیوند ناگسستنی دارد.
هم اکنون وظیفه نسل ما است که تالش های 
تا  این مسیر  ادامه دهیم.  را  رو  پیش  افراد  آن 
زمانی که همسران، مادران و دخترانمان بتوانند 

به اندازه تالششان مزد بگیرند، به اتمام نخواهد 
رسید. این راه تا زمانی که با برادران و خواهران 
قانون  برپایه  دیگران  همچون  همجنسگرایمان 
رفتار نشود به اتمام نخواهد رسید. و در آن صورت 

عشقمان به یکدیگر نیز باید برابر باشد.
سفر ما کامل نخواهد بود مگر آن که هیچ 
شهروندی مجبور نباشد برای استفاده از حق رای 
خود ساعت ها در انتظار بماند. سفر ما کامل نخواهد 
بود مگر آن که به مهاجران مشتاق و امیدواری که 
آمریکا را سرزمین فرصت ها می دانند، خوشامد 
مهندسان  و  دانشجویان  که  زمانی  تا  بگوییم؛ 
جوان، به جای این که از کشورمان اخراج شوند، 
به عنوان بخشی از نیروی کار ما ثبت شوند. سفر 
ما کامل نخواهد بود مگر آن که همه فرزندان ما، 
از خیابان های دیترویت گرفته تا تپه های آپاالچی، 
و کوچه های آرام نیو تاون، بدانند که کسی مواظب 
آن هاست، بدانند که عزیزند و خطری تهدیدشان 

نمی کند.
این  واژه ها،  این  تا  این وظیفه نسل ماست 
و  آزادی،  زندگی،  ارزش های  این  و  حقوق، 
جستجوی خوشبختی را برای هر آمریکایی واقعیت 
ببخشیم. برای وفادار بودن به اسناد بنیانگذار 
کشورمان نیازی نیست که در هر حیطه زندگی به 
توافق برسیم، و به این معنا نیست که تعریف همه 
ما از آزادی دقیقا یکسان باشد، یا تنها یک مسیر را 
برای رسیدن به خوشبختی دنبال کنیم. پیشرفت، 
ما را وادار نمی کند که برای همیشه درباره بحث 
چند صد ساله نقش دولت، منازعه کنیم. بلکه 
ما را ملزم می کند در دوران خودمان عمل کنیم.

در حال حاضر تصمیم گیری به ما بستگی دارد 
و نمی توانیم آن را به تاخیر بیندازیم. نمی توانیم 
مطلق گرایی را به جای اصول بگذاریم. نگاه شخصی 
را به جای سیاست، یا هیاهو را به عنوان یک بحث 

منطقی جا بزنیم. ما باید عمل کنیم؛ با دانستن این 
که که کارمان بی نقص نخواهد بود. ما باید عمل 
کنیم؛ با دانستن این که پیروزی امروز بخشی از 
پیروزی است و ادامه آن کار کسانی است که در 
چهار سال، چهل سال، و چهار صد سال در اینجا 
می ایستند تا این روح فارغ از زمان را که از تاالر 

فیالدلفیا به ما ارث رسیده به پیش ببرند.
هموطنان آمریکایی من، سوگندی که امروز 
پیش شما ادا کردم، مانند همان نسخه ای است 
که خدمتگذاران در کنگره قرائت کرده اند، و سوگند 
به خدا و کشور است؛ نه حزب یا جناح . ما باید 
صادقانه مجری این تعهد در طول دوران خدمتمان 
باشیم. ولی سخنانی که امروز بیان کردم، خیلی 
متفاوت از سوگندی نیست که یک سرباز در زمان 
دریافت نشانی برای انجام وظیفه اش ادا می کند و 
یا در زمان تعبیر رویای یک مهاجر برای دریافت 
شهروندی این کشور. سوگند من خیلی متفاوت 
از تعهد همه ما به پرچم آمریکا نیست که در باالی 
سرمان به اهتزار درآمده و قلب ما را ماالمال از غرور 

و افتخار می کند.
بیانگر  و  است  شهروندان  این ها حرف های 
واالترین امید های ما. شما و من، به عنوان شهروند، 
این قدرت را داریم که کشور را در مسیر درست قرار 
دهیم. شما و من، به عنوان شهروند، موظفیم که 
گفتمان های زمانه مان را شکل دهیم، نه تنها با 
رایی که به صندوق می اندازیم، بلکه با صدایی که 
در دفاع از ارزش های دیرینه و ایده آل های پایدارمان 

بلند می کنیم.
بیایید تا هر یک از ما، به عنوان یک وظیفه، 
اما با لذت، حق جاودانی را که همزاد ماست، در 
آغوش بگیریم. بیایید تا با تالش و همت همگانی، 
با شوق و ایثار به ندای تاریخ پاسخ دهیم و نور آزادی 

را به آینده نامطمئن بتابانیم.
متشکرم! درپناه خدا باشید. و او ایاالت متحده 

آمریکا را در پناه خودش نگاه دارد.

وقتی زمان تغييـر می کند ما نيـز بايد تغييـر کنيم
بقیه از صفحه 5

وی در جلسه مسئوالن عالی قضایی در تهران 
احکام این دو نفر را متناسب با جرم آن ها دانست و 
تصریح کرد: »هرگاه مجرمانی دست به ایجاد فضای 
خوف و وحشت بزنند، تشخیص مجازات بازدارنده 
از میان حداقل و حداکثر مجازات ها برعهده قاضی 
یا قضات صادرکننده رای خواهد بود و در پرونده 
زورگیری اخیر نیز قاضی مجازات حداکثری را با هدف 
بازدارندگی درنظر گرفته است و این البته حتما به 

مصلحت جامعه اسالمی است.«
در پی به دار آویختن دو جوان در ضلع شمالی 

پارک هنرمندان تهران در بامداد روز یکشنبه گذشته 
به جرم »زورگیری خشن« انتقادها به قوه قضاییه باال 
گرفته است. برخی حکم اعدام را متناسب با جرم 
این دو نفر نمی دانند و قوه قضاییه را به شتاب در 

تصمیم گیری متهم کرده اند.
به  پرداختن  می گویند،  منتقدان   از  برخی 
مشکل  همچنین  و  جرم ها  نوع  این  ریشه های 
اجتماعی فقر به مراتب اهمیتی بیشتر از مجازات های 
سنگین دارد. ولی رییس قوه قضاییه ایران تصریح 
کرد: »راه حل اساسی همان است که ریشه ها و 
بسترهای ارتکاب جرم در جامعه خشکانده و جمع 
شود اما این مساله به معنای این نیست که قوه 

قضاییه به وظیفه ذاتی خود نپردازد.«


