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خالی از شوخی
امام زمان مانند شعبدهبازان غیبشان زد و مراسم
به همین علت پایان گرفت.

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

مذاکرات سوریه

مذاکرات درباره بحران سوریه که باعث قتل ۱۲۰
هزار نفر و آوارگی یک میلیون شده در ژنو ادامه یافت
و تا پایان روز دهم نتیجه مثبتی نداشت .نتیجه از
قبل هم معلوم بود .سخنگوی اپوزیسیون میخواهد
بشار االسد برود و سخنگویان دولت شرط اول ادامه
مذاکره را بر سر نرفتن بشار االسد قرار دادهاند.
این مذاکرات واقعا ابطال وقت مردم سوریه و
مردم دنیاست .درست مثل این است که شخص
کچلی به سلمانی برود و از او بخواهد که موهایش را
مدل بیتلی بزند! خجالت هم خوب چیزی است...

دیدار روحانی با
سربازان گمنام

حسن روحانی روز دوشنبه این هفته دیدار
کوتاهی با وزیر ،معاونان و کارمندان وزارت اطالعات
داشت و با سربازان گمنام امام دیدار کرد.
«سربازان گمنام امام» بعلت گمنامی به حضور
رییس جمهور معرفی شدند و آنها خود را با شماره
یک و دو و سه و چهار ...معرفی کردند.
حسن روحانی ضمن تقدیر از این سربازان گمنام
و این که آنها در تداوم انقالب موثر بودهاند به آنها
قول داد که در نیمه شعبان سال جاری حقوق و
مزایای آنها را افزایش دهد تا موجبات رضایت امام
غایب فراهم گردد.
در خاتمه مراسم کلیه سربازان گمنام یا نامرعی

پیشنهاد به رهبر

من هم مثل آقای محمد نوریزاد که تا حاال ۴۰۰
تا نامه برای رهبر انقالب اسالمی ،آقای خامنهای،
فرستاده دوست داشتم با نوشتن نامهای سرگشاده
درباره نامگذاری سال جدید به ایشان پیشنهاداتی
بکنم .البته چون میدانم نامه من هم به دلیل این
که تمبر و مهر آمریکا خورده مثل نامههای آقای
نوریزاد باز نشده روانه سطل آشغال دفتر بیت
رهبری («لیدرشیپ هوم آفیس») خواهد شد از
نوشتن چنین نامههایی خودداری کردهام.
پیشنهاد من به آقا این است که به علت دستور
موکد و مهم ایشان درباره تقال و تالش همه امت
اسالمی ایران برای زاد و ولد و تولید بچه بیشتر که
به تشخیص ایشان برای آینده کشور ورشکسته و
عقب افتاده ایران بسیار مهم است امسال را سال
«سکس مضاعف» نامگذاری کنیم! بسیاری از
ایرانیان از کلمه زاد و ولد و یا تولید بچه خوششان
نمیآید اما کلمه سکس با آن که یک کلمه خارجی
است میتواند توجه آنها را به وظیفه مهمشان
جلب کند.
باالترین کلمه جستجو در اینترنت ایران همین
کلمه سکس است و دولت میتواند در نتایج نمایش
داده شده این جستجو تبلیغات زاد و ولد زیادتر را
بگنجاند و کاربران کامپیوتری را تحریک نماید.
پیشنهاد دیگر من این است که در راستای
فرمان ایشان برای افزایش جمعیت ایران ،آن هم
به صورت بسیار فوری چون قصد داریم جمعیت را
به  ۳۰۰میلیون نفر برسانیم و بتوانیم کشور اسراییل
که تبلیغ کننده کنترل خانواده است را هر چه زودتر
به سزای اعمال خودش برسانیم ،در سال چند
پارتی یا مهمانی بزرگ در استادیوم آزادی برگزار
کنیم (با اجازه وزارت ارشاد زنها هم حق ورود به
این استادیوم را داشته باشند) و بگوییم که همه
این  ۱۰۰هزار شرکت کننده در جا سکس داشته
باشند و حداقل  ۳۰یا  ۴۰هزار بچه آن هم در یک

روز تولید کنیم! یعنی نوعی تولید انبوه.
غیر از آن ،نامگذاری سال جدید به «سکس
مضاعف» توجه ایرانیان مقیم خارج را هم جلب
خواهد کرد و کامال در موازات با برنامه رییس جمهور
محترم جناب آقای حسن روحانی است که سعی
در بازگرداندن ایرانیان پولدار و کله گنده و کلهدار
مقیم خارج دارد .آنها با شنیدن شعار «سکس
مضاعف» در ایران همه چمدانهایشان را خواهند
بست و بالفاصله به سوی ایران خواهند شتافت.

برای برفزدگان شمال

شنیدیم که برف و کوالک شدیدی کلیه اهالی
منطقه شمال کشورمان ایران را به وضع بسیار
اسفناک و خطرناکی کشانده است .بسیاری از
مردم محاصره شده در این برف سنگین بدون آب
و برق و گاز و آذوقه در خانههای خود گیر افتاده و
راه نجات ندارند.
باید به این هموطنان گفت که همیشه نباید
به نیمه خالی لیوان توجه کرد و باید نیمه پر لیوان
را هم در نظر داشت .همیشه باید فکر کرد که آیا
میتوان در شرایط بدتری بود که بهتر از شرایط بدتر
امروز باشد؟ جواب هم بسیار ساده است .با خودتان
فکر کنید که اگه در زیر این توفان برف و کوالک و
همه این مصائب و مشکالت حاصل از آن بودید و
رییس جمهور شما هنوز هم محمود احمدینژاد
بود آنوقت چه حالی داشتید! آیا اکنون احساس
آرامش بهتری نمیکنید که احمدینژادی در کار
نیست؟ به نیمه پر لیوان فکر کنید ...ماموران در
راه هستند...

ریاضت و ریاضیات

اگر جمهوری اسالمی ایران برای  ۳۵سال اخیر
بعد از انقالب نه به همه ایرانیان بلکه حداقل به آن
 ۶۰میلیونی که در این دوران بخاطر نبودن آزادی،
نداشتن شادی و تفریح ،ندیدن تلویزیون درست
و حسابی و نشنیدن موسیقی و آهنگی زیبای و
تمام محرومیتها و ریاضتهای دیگر روزی یک
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دالر جریمه میداد امروز به مردم ایران حدود ۷۶۵
بیلیون دالر بدهکار بود .حاال بهره بانکیاش باشد
برای بحثهای بعدی...

شرط رفتن به ایران

تبلیغات شدید دولت حسن روحانی برای
بازگرداندن ایرانیهای مقیم خارج ادامه دارد و از
هر حربه و وسیلهای استفاده میکنند تا دهان ما
را در خارج آب بیندازند.
من اگر روزی به ایران مسافرت کنم دو شرط
برای رفتنم درخواست میکنم .یکی این که یک
نفر از سازمان حقوق بشر سازمان ملل با من به
این سفر بیاید و هرگز مرا تنها نگذارد .دوم این که
میخواهم بجای برادران زمخت و زشت و ریش
و پشمدار فرودگاه ،خواهران مقنع ه به سر خوش
صورت در فرودگاه مرا بازرسی بدنی کنند.

اوباما و عربستان

ماه آینده قرار است رییس جمهور آمریکا باراک
اوباما به عربستان مسافرت کند .آیا وقتی که او
از این سفر برمیگردد باید او را «حاج حسین
اوباما»خطاب کنیم؟

صد روز با روحانی

* این روحانی واقعا گل کاشته .قرار است
وضعیت خراب حقوق بشر در ایران امسال بجای
 ۴۵۰صفحه و چهار هزار و  ۵۰۰نقض حقوق بشر
حدود  ۴۰۰صفحه و چهار هزار نقض حقوق بشر
گزارش شود .دمت گرم روحانی!
* این روحانی واقعا چکار کرده که همه دنیا
انگشت به دهان آویزان و حیران ماندهاند؟ دیروز
رفیق آمریکاییم میپرسید :چطور میتونم فرم
قرعهکشی گرین کارت ایران را پیدا کرده و پر
کنم؟...
* اگر احمدینژاد را خانم رجبی «معجزه هزاره

سوم» نامیده بود این روحانی واقعا معجزه هزاره
چهارم است .از موقعی که آمده سر کار تعویض
روغن اتومبیل خودمان را از سه هزار مایل یکبار
رساندهایم به چهار هزار مایل و همه مکانیکهای
اینجا از تعجب سرشان را میخارانند و میگویند این
یک معجزه است که موتور خراب نشده...
* یک علت این که غربیها از روحانی بیشتر از
احمدینژاد خوششان میآید این است که روحانی
توی اسمش کلمه  honeyدارد که معنی جانم و
عزیزم میدهد.
* یک نفر تکلیف ما را روشن کند .باالخره
امام زمان قرار است با احمدینژاد بیاید یا با حسن
روحانی و یا این که خودش تنها میآید!
* از آنها که به دوستی ایران و آمریکا امیدوارند
باید پرسید آیا فکر میکنید روزی برسد که میشل
اوباما با زن روحانی بروند تنیس بازی کنند و بعد
از شاپینگ برای غذا خوردن سر یک سفره نذری
در کنار یکدیگر بنشینند؟
* دولت باید پوسترهای بزرگ حسن روحانی
را در تمام شهرهای ایران از جمله تهران نصب کند
و زیر عبارت قرمز «پس رای من کو» پایین پوستر
بنویسند :بفرما!
* اگر همین روزها دیدید که روزنامهها تیتر
زدهاند «پاپ اعظم به قم میرود ،روحانی به رم
میرود» ،زیاد تعجب نکنید .محمد خاتمی هم
بهتر است حسودی نکند!

ماء الشعیـر

من هنوز نمیدانم که چرا در ایران نوشابه
«ماءالشعیر» که یک واژه عربی است را به این نام
میخوانند .جمهوری اسالمی برای این که ثابت کند
ضد ایرانی نیست کلیه کلمات کلیدی شستشوی
مغزی خودش را به فارسی تبدیل کرده است .مثل
«سیاستورزی» یا «گفتمان تمدن» و حتی واژه
«صدقه» را به «یارانه» تبدیل کرده است .پس با
این ماء الشعیر چه مشکلی دارند؟ اگر نام فارسی
آن یعنی «آبجو» را استفاده کنند امت مسلمان ماء
الشعیرنوش ممکن است فکر کنند دارند آبجوی
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آلمانی میخورند و مست کنند؟ خجالت هم خوب
چیزی است آقای سرپرست فرهنگستان اسالمی...

انتقام از روزنامه
«کیـهان»

یکی از بزرگترین خدمتهایی که حسن روحانی
به ملت ایران کرد این بود که روزنامه «کیهان» را
مثل سابق نمیتوان روی اینترنت سریعا باز کرد
و خواند.
برای دیدن مطالب «کیهان» برعکس سابق
حاال باید دو سه دقیقه صبر کنی تا دانلود شود .این
شاید انتقامی باشد برای همه آن عکسهای قشنگ
جنیفر لوپز که جوانان ایرانی زمان احمدینژاد
بجای دو سه ثانیه باید دو دقیقه برای دیدنشان
صبر میکردند.

واژههای عامیانه

من با بعضی از این واژهها و اصطالحات
ایرانی مشکل دارم .نمیدانم چه کسی و از روی
چه حسابی اینها را ساخته و به ادبیات عامیانه
مردم تزریق کرده است؟ ما هم ناخودگاه این
واژهها را استفاده میکنیم و به علت کمی وقت و
چ وقت عمیقا به آنها فکر نکردهایم.
بیحوصلگی هی 
* میگویند« :مثل برق و باد رفت» .این جمله
یعنی چه؟ حاال درست که برق رفتنی است اما همه
میدانند که «باد میآید» و نمیگویند «باد رفت».
بهتر است بگوییم مثل برق رفت.
* واژه کور رنگ یعنی چه؟ یعنی کسی که
نمیتواند رنگها را به خوبی تشخیص دهد؟ اگر
کور رنگ است پس باید همه چیز را سیاه و سفید
ببیند و منظور اصلی که طرف نمیتواند سبز
مغزپستهای را از آبی فیروزهای و یا عنابی را از رنگ
قرمز تشخیصدهد بیان نمیشود .بهتر نیست
بجای «کور رنگ» از واژه «ابله رنگ» و یا «رنگ
خرفت» استفاده کنیم؟
* «بوسه باران» مثل جمله «دلدارم را بوسه
باران کردم» .چرا باران پسوند این بوسیدن شده
است؟ چون هزاران قطره است و یا چون معنای

خیسی هم میدهد؟ اگر دلدارت را چندین ماچ
آبدار کرده باشی این اصطالح صحیح است اما
با بوسههای خشک شاید اصطالح یا واژه «شن
بوسه» بهتر باشد.
* «بوسهای از او ربودم» .این جمله یعنی چه؟
و یا «بوسهای از گونهاش ربودم» یعنی چه؟ یعنی
بوسهای قبال وجود داشته و کسی آنجا گذاشته
بوده و شما دزدیدهاید؟ بهتر است بگوییم بوسهای
روی گونهاش گذاشتم و گفتم مواظب باشد این
بوسه را ندزدند.
* «لنگ ظهر» یعنی چه؟ آیا منظور وسط
روز است؟ وسط روز قاعدتا باید «ناف یا شکم»
باشد چون لنگ پایینتر است .میگویند طرف تا
لنگ ظهر خوابید .آیا منظور این است که حتی
بعد از ساعت  ۱۲ظهر او خواب بوده است؟ اگر
کسی حتی بیشتر از وسط روز در تختخواب ماند
و مثال طرفهای عصر از خواب بیدار شد چه
واژهای مناسب است؟ مثال بگوییم تا «پاچه بعد
از ظهر» خوابید؟
* «مثل ماه» در عبارت «طرف عجب تیکهای
است؛ درست مثل ماه» .آیا کسی که این واژه
را در دهان مردم انداخته هیچ وقت با یکی از
این فضانوردان به کره ماه رفته تا این «ماه» را
از نزدیک ببیند؟ یک سیاره زشت پر از سوراخ و
سنگهای قلمبه! آیا این افراد کسانی را که «مثل
ماه» خوشگل بودهاند را فقط در زیر نور ماه (و نه
نور خورشید) دیدهاند؟
کاش فرهنگستان لغات ما فقط بجای پیدا
کردن واژههای جدید برای کلمات عربی و یا
واژههای عربی بجای واژههای فارسی فکری هم
به حال این کلمات و اصطالحات لوس و بیمعنی
میکرد...

آگهیهای کالسه شده

Iranians, Vol. 18, No. 671, Friday, February 7, 2014

ازدواج

آقای ایرانی  ۴۸ساله با درآمد مکفی ،اتومبیل و
خانه ،با ازدواج قبلی ،بدون فرزند ،آماده آشنایی و
ازدواج با خانمی که مادرش فوت کرده باشد هستم.
با مادر زن اصال حال نمیکنم!
با تلفن دستی ...تماس حاصل فرمایید.

نگهداری از فرزندان

جوان  ۲۵ساله مجرد آماده نگهداری از فرزندان
دختر شما بین سنین  ۱۸تا  ۲۴سال در خانه شما
و یا آپارتمان خودم هستم .شارژ ساعتی بسیار کم،
سرویس مطمئن.
با تلفن دستی ...تماس بگیرید.

خداحافظی

بدین وسیله از کلیه دوستان و آشنایان خود
به علت مسافرت به آمریکا خداحافظی نموده و از
این که نتوانستم حضورا برای شما عزیزان شیشکی
ببندم و دلتان را بسوزانم عذرخواهی میکنم.
شماره تلفن خودم در آمریکا را به زودی به شما
خواهم داد.

تعمیر ماهواره

تعمیر و نصب هر نوع ماهواره با صدها کانال
غیراخالقی و اخالقی در اسرع وقت ،با مجوز رسمی
از وزارت ارشاد و نیروی انتظامی ،تایید شده کلیه
ماهوارههای ایرانی لوس آنجلس ،توسط کارشناس
فنی سابق سپاه قدس.
با تلفن ...تماس حاصل نمایید.

افکار عمیق

من با «ازدواج» کامال مخالفم ،اما با «ازدواج
کردن» موافق هستم چون تعریف گستردهتری از
ازدواج را بیان میکند.

ازدواج

آماده ازدواج با یک خانم ایرانی میانه سال،
میانه رو ،میانه صورت ،میانه درآمد و میانه
تحصیالت هستم .بانوان اهل میانه حق تقدم
دارند.
با تلفن دستی ...تماس بگیرید و پیغام بگذارید.

شوخی عکسی

310

شوخیهای تلفنی با ایران

یکی از این رفقا که در کار خرید و فروش
کارتهای تلفنی راه دور مخصوصا به ایران است
چند کارت رایگان به من داده و متاسفانه چون من
کسی را در ایران ندارم که به او تلفن بزنم و یا دارم

آیتاهلل خامنهای :حاال از آقای روحانی تقاضا میکنم یک دهن آواز برای همه شما
بخواند تا لذت ببرید!

و نمیخواهم با آنها حرف بزنم مجبور میشوم از
این دقایق مجانی تلفن برای شوخی و سر به سر
گذاشتن و یا به اصطالح جدید تهرانی سر دستگاه
گذاشتن هموطنان داخل کشور استفاده کنم.

تلفن اول

ـ رینگ رینگ...
ـ الو...
ـ رینگ رینگ
ـ زنگ را قطع کن ...تلفن را برداشتم...
حواست کجاست؟
ـ ببخشید ...تقصیر من نیست .این تلفن راه
دور ارزان ایرانی این کار را میکند.
ـ شما؟
ـ من حسین محمودزاده هستم از وزارت
اطالعات زنگ میزنم.
ـ شماره شما راه دور را نشان میدهد .وزارت
اطالعات آمریکا هستید؟
ـ نه وزارت اطالعات جمهوری اسالمی .کارت
تلفن خارجی استفاده کردیم ارزانتر باشد به
بیتالمال مسلمین خدشهای وارد نشود.
ـ بفرمایید ،فرمایش؟

ـ شما آقای کروبی را ندیدهاید؟
ـ کدام کروبی؟ مهدی کروبی؟
ـ آره ...با اسم مستعار ش .ش
ـ ش .ش که مخفف مهدی کروبی نیست!
منظورتان م .ک است؟
ـ بله ایشان چون م .ک که مخفف Mack
آمریکایی است از ش .ش استفاده میکنند.
ـ منظورتان از ش .ش چیست؟ یعنی این که
ساکت باشید؟
ـ نه .کاش اینجوری بود و مردم را ساکت
میکردند .منظور «شیخ شجاع» است.
ـ خب .حاال من چکار باید بکنم؟ ایشان را
ندیدهام .چرا از من میپرسید؟
ـ شما به ایشان پناه ندادهاید؟ توی خانه شما
هستند؟
ـ نه آقا ...چرا خانه من؟
ـ ایشان در حوالی شما زندگی میکنند و
موقعی که داشتند ایشان را از بیمارستان به خانه
میآوردند ماموران ما او را گم کردند و نمیتوانیم
حصر خانگی ایشان را ادامه بدهیم.
ـ حاال با من چکار دارید؟

بقیه در صفحه 41
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ﭼرا روشنفکران نسﻞ...
بقیه از صفحه 1۵

آن زمان بعقیده و یا حداقل به تصور من
و بسیاری دیگر اینگونه بود .اما مشکل
اینجاست که قبل از انقالب امثال من
نه تنها امکان مطالعه در متون سیاسی
و حصول دانش اجتماعی در حد تبیین
و تحلیل پدیدههای اجتماعی ـ سیاسی از
جمله انقالب و تغییرات کالن در جامعه را
نداشتند ،بلکه از قدرت تاثیرگذاری و نفوذ
در بین تودههای عام نیز بیبهره بودند ،و
صرفا بعنوان مصرف کننده اندیشه دیگران
و یا به عبارتی دنبالهرو نسل قدیمیتر و
نشخوار مطالب آنان بدون ظرفیت تفکر
نقادانه ،آن هم با گرایشی سلبی (نفی
استبداد حاکم) و نه مجهز به فلسفهای
ایجابی مبتنی بر خرد و اندیشه مدرن برای
فردایی بهتر ،نادانسته عنان خرد ناپخته
خویش را به دست زنگی مست سپردیم
و دل در گرو طوفانی دادیم که همه چیز
را ویران کرد .در نتیجه عذرخواهی نسل
قدیمیتر از من باید با تواضع و فروتنی
بیشتری باشد.
اخیرا مطلبی تحت عنوان «مرثیهای
نیمه تمام در وصف انقالبی که زود
پوسید» نوشتم که در آن به تجربیات
شخصی دانشجوی  ١٨ساله شهرستانی در

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳1

ـ شما مطمئن هستید که ایشان در
خانه شما قایم نشدهاند؟
ـ صد در صد...
ـ میخواهید من گوشی را نگه دارم
و شما بروید همه جای خانه را سرکشی
کنید؟
ـ نه آقا .در جلو قفل بوده .چهار تا
سرقت خانگی داشتیم کلی قفل زدیم
کسی نیاید.
ـ شما که از فتنه سبز حمایت
نمیکنید؟
ـ نه آقا...
ـ اسم هیچ کدام از فرزندان شما هم
فتنه نیست؟ درست است؟
ـ برو آقا ...مزاحم تلفنی هستی...
مادر و...
قطع تلفن و صدای بوق آزاد...

تلفن دوﻡ

ـ رینگ ...رینگ...
ـ الو؟
ـ رینگ...
ـ الو ...سالم عرﺽ کردم
ـ شما؟
ـ من حسین حسنزاده هستم
ـ بهتر نبود اسم خودتان را حسین
حسینزاده میگذاشتید؟
ـ چرا؟
ـ به دالیل مذهبی! بابا شوخی کردم.
بفرمایید.
ـ بله ...من از سازمان انرژی اتمی
زنگ میزنم .ممکنه چند دقیقه وقتتان
را بگیرم؟
ـ صدایتان خوب نمیآید...
ـ میشه صدای پشت تلفن را قطع
کنید؟ صدای آخ و اوخ و موسیقی میآید...
ـ آره ،این ماهواره ارمنستان هر وقت
صدای آخ و اوخ پخش میکنه به ما تلفن
میشه .االن صدا را کم میکنم .سریال
خوب و با حالیه ...با عیال داریم حال
میکنیم.

ﺟایﮕاه عشق و ﻗدرت...

بقیه از صفحه ۳۵

خانوادگی باال است و حدس و گمان
منفی از نظر خیانت و پنهانکاری بین
آنها وجود ندارد.
نزدیکی و صمیمیت بین دو نفر که
جنبه و ظرفیت شنیدن و شنیده شدن
و صحبت یا اظهار نظر کردن را دارند با
قدرت مساوی و مشارکت مساوی ،روز به
روز تقویت میشود و وجود رابطه عاشقانه،
صمیمانه و دلپسند همراه با امیدها و
برنامهریزیهای زیاد برای آینده آن دو را
همیشه با هم بطور یکسان حفﻆ میکند

مورد انقالب بهمن  ۵٧پرداختم و این که
چرا و چگونه عروس شکوهمند رویاهای
ما به عجوزهای خونخوار در حجله هزار
تازه داماد نوکیسه و از گرد راه نرسیده
تبدیل گشت .اگرچه عاشورای ما نسل
انقالب برای نوحهخوانی همین «دهه
فجر» است ،اما در این نوشتار کوتاه قصد
بازگویی داستان انقالب و نوحهخوانی در
مورد وقایع قبل و بعد از آن را ندارم .بلکه
هدف فقط طرح یک درخواست مشخص
است از نسل انقالب تا در این فرصت پیش
آمده ،بدون سرزنش دیگران و رد اتهام و
یا ادعای فضل و بیگناهی ،برای یکبار
هم که شده بصورت دستجمعی بپذیریم
که حتی بدون عمد و آگاهی کافی ،آتش
بیار معرکهای شدیم که برای ملت ایران
به جهنمی تبدیل گشت؛ جهنمی که
نیمی از رفقا و یارانمان در آن سوختند و
نیمی دیگر تبعید شدند .به احتمال زیاد
طرفداران اصالحات که سوختن ملت
در آتش جهل و نفرت را در حد یک نزاع
درونی بین «اعضای خانواده انقالب»
تنزل میدهند ،با ثابت قدمی همیشگی و
وفاداری کامل به نظام شکست خورده ،از
چنین درخواستی حمایت نخواهند کرد.
زیرا آنها به احیای مجدد آرمانهای انقالب
و «دوران طالیی امام» ایمان دارند؛ و اگر
ـ میتونید صحبت کنید؟
ـ آره ،بفرمایید.
ـ شما در جریان مذاکرات اتمی ژنو
هستید؟ مگر نه؟
ـ کم و بیش .شنیدم آقای ظریف رفت
دهن همه را سرویس کرد.
ـ بله ...حاال ما یک خواهش از شما
داریم.
ـ بفرمایید.
ـ شما قبول دارید که انرژی هستهای
حق مسلم ماست؟
ـ البته.
ـ و میدانید بخاطر پول مجبور شدیم
این قرارداد ننگین را قبول کنیم.
ـ مثل ترکمنچای؟
ـ من اطالعات تاریخی ندارم و فقط
کتابهای فقه میخوانم.
ـ حاال منظور؟
ـ می خواستم بپرسم ،اگر امکان
دارد برادران چند تا رآکتور اتمی و چند
تا سانتریفیوژ و دو سه تا کالهک موشک
بیاورند به خانه شما و شما مدتی آنها
را مخفی کنید تا این بازرسان ایران را
ترک کنند.
ـ بله؟ توی خانه من؟
ـ جای زیادی نمیگیره ...حق اجاره
شما هم محفوﻅ است.
ـ چقدر؟
ـ روزی  100هزار تومان.
ـ خیلی کمه...
ـ باشه ...دو برابر ...خوبه؟
ـ برای من خطر پزشکی نداره؟
ـ اگر ماهواره دارید و تا حاال خانم شما از
شما راضی بوده معلومه که پارازیتها روی
شما اثر نداشته و نتیجتا این راکتورها هم
بیخطر خواهد بود...
ـ اشکال نداره .بفرستید ...ولی اول
پول را میگیرم...
ـ حتما...
ـ مواظب باشید بهشان دست نزنید...
اگر یکهو پوست صورتتان لوله شد و افتاد
فورا به نیروی انتظامی زنگ بزنید...
ـ حتما...
ـ فعال خداحافﻆ...
و به سمت نردبان عشق و خوشبختی
سوق میدهد.
در صورتی که همسرتان شما را ندیده
و نمیشنود یا همیشه فقط شما حرف
میزنید و او فقط شنونده است حتما
زندگی زناشویی شما دچار ریزش خواهد
شد .قبل از وقوع این حادثه باید به فکر
چارهای باشید.
هرﮔونه ﭘرﺳﺸی در زمینه بهداشت روانی،
مﺸﮑﻼت روحی و اخﺘﻼفات خانوادﮔی دارید
و فﮑر میکنید که نیاز به ﭘاﺳﺦ کارشناﺳانه
یا معالﺠه روحی ـ روانی دارد از ﻃریﻖ
شماره تلفن زیر با خانم فریفﺘه اماﻡقرشی
تماﺱ بگیرید.
Phone: 202-440-1381
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قرار باشد عذرخواهی کنند باید به شکست
اهداف انقالب بهمن  ۵٧اعتراف کنند و
در ذهن و باورهای خویش جسد پوسیده
عجوزهای را که بر روی دست مردم مانده
است دفن کنند .و این امر شهامت و از
خودگذشتگی میطلبد .اما برای آنهایی که
باور دارند «انقالب اسالمی» سالها پیش
مرده است ،نفس عمل عذرخواهی جمعی
میتواند شهامت و از خودگذشتگی آنها
را برای نجات مردم دلسوخته و اسیر ایران
نشان دهد .باور کنید کار سختی نیست.
هر کدام از ما میتواند از قطره وجود خویش
آغاز کند تا به دریا برسیم و گناهان گذشته
خود را در آن بشوییم.

برﮔرفﺘه از ﭘایگاه اینﺘرنﺘی »ﻋﺼر نو«

من و انقالبی که با آن بودم

بقیه از صفحه 1۶

آنچه دینامیزم به حرکت آورنده
انقالب ایران بود همچنان فعال است.
هنوز تحرک اجتماعی و میل به رسیدن
به آرزوها در جامعه ایران و به ویژه در
جوانان ایران زنده است اما شاید این بار
این دینامیزم ،به جای پیشروی خیابانی
و خشونت بار به سوی مراکز قدرت
حکومت ،راه به صحنه آوردن تدریجی
همه بخشهای کنار زده شده را دنبال
میکند .این دینامیزم اجتماعی در جامعه
امروز در جستجوی پیدا کردن راههای تازه
برای افزایش عمل مشترک صلحآمیز برای
اجرای ارزشهای تازه مدنی و سیاسی
خود است .این صحنه تازه یک پویایی
اجتماعی است که در زیر پوسته مناسبات
تحقیرآمیزی قرار دارد که حکومت هر روز
نصیب مردم میکند.

برﮔرفﺘه از ﭘایگاه اینﺘرنﺘی »روز«

دهه فﺠر و یﮏ عمر زﺟر!
بقیه از صفحه 1۷

کاشان نیز شستشو میشود!
ا گر چه خمینی د ر سیا ست
اهل بندبازی و میوه چینی و بقول
خودش«خدعه» بود ولی وقتی بعد از
پانزده سال به ایران برمیگشت در پاسخ
به خبرنگار آمریکایی که احساس او را در
آن لحظات تاریخی پرسید به صراحت
گفت :هیچ!
شاید این از معدود مواردی بود که
خمینی خدعه نکرد و ناخواسته حقیقت را
گفت .ولی همین مورد بسیار قابل تامل را
نیز صادق قطبزاده ،مشاور و دستیارش،
رفع و رجوع کرد و در جواب سئوال
آن خبرنگار به نقل از خمینی ،البته به
زبان انگلیسی و با استفاده از یک ترم
دیپلماتیک ،گفت :ایشان نظری ندارند!
بهرحال خمینی امامی بود که با یک
«هیچ» آمد و خواسته یا ناخواسته «همه
چیز» یک کشور و یک ملت را نابود کرد

و رفت؛ هرچند که ارثیه منحوسش هنوز
باقی است ...البته از همان فردای بهمن
 ،۵7نسلی از آزادیخواهان مجاهد و مبارز
و روشنفکران فداکار و جوانان جلودار ،از
زن و مرد و با رنگین کمانی از اندیشه و
دیدگاه سیاسی ،در مقابل او و نظام والیت
فقیهاش ایستادند ،نه گفتند ،زندان رفتند
و شکنجه شدند و دسته دسته به مسلخ
برده شدند ،یا به تبعید رفتند و در غربت
سوختند ،ولی تسلیم نشدند.
این چنین آن امام دروغین ،در
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افقی
 1ـ روزگاری مهتر و بزرگ کاروانیان بود ـ خدعه و
نیرنگ.
 ۲ـ خارج و ظاهر چیزی ـ علم پیشگویی ـ دشنام.
 3ـ مجسمهای از عجایب هفتگانه جهان ـ زردروی
قدرتمند ـ ظرفی دسته و لولهدار و فلزی برای مایعات.
 ۴ـ دارای بو ـ نیست و نابود ـ ماهی فروش.
 ۵ـ دریچه اطمینان ـ از وسائل ورزشی ـ شجاع
و دلیر.
 6ـ دو تایش بهتر از یکی میرسد ـ تازه مد شده ،و
مد روز ـ چون در کار آید حکایت از تردید و دودلی است
ـ دست شیمیایی.
 7ـ اکسید کلسیوم ـ از ایاالت بزرگ و مشهور کشور
آرژانتین.
 8ـ حساب بازاری ـ در این مسیر به جایی نتوان رسید
ـ از خالی آن دو نفر میترسند!
 9ـ جواز عبور کاال پس از پرداخت عوارﺽ ـ دیوار قلعه.
 10ـ رها و آزاد ـ همسر خانم ـ پشیمانی ـ ناخن چهارپا.
 11ـ جوانمرد ـ پایه و اساس ـ خوبرویی و زیبایی.
 1۲ـ گرانمایه و مرغوب ـ شهر موسیقی ـ صد البته
اگر سالم باشد موجب ترقی است.
 13ـ بیزاری ـ مادر آذری ـ علیا و سفالیش در قزوین
و زنجان است.
 1۴ـ از دیگران نقل قول کردن ـ کلمه تعلیل و پرسش
ـ ماهی از سال خورشیدی.
 1۵ـ سیارهای به نام ونوس ـ بیماری فلج اطفال.
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ﺟدول این شماره
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جامعه.

 7ـ وقتی رسید غنی و فقیر نمیشناسد ـ نورگیر

داخل ساختمان ـ ساز چوپان ـ ضمیر سوم شخص
مفرد.

 8ـ کار پیچ ـ در لطافت طبعش خالف نیست ـ

بهرهمند و به مقصود رسیده.

 9ـ صدمتر مربع ـ با تمام باریکی توی آن هم

 1ـ خانه آخرت ـ از تیمهای صاحب نام فوتبال که در
سال  1967قهرمان باشگاههای اروپا شد.
 ۲ـ پیامبر صبور ـ فقط یک آه ـ در غربت بسیار زنند
ـ کلمه تحسین و شگفتی.
 3ـ بهشت برین ـ ظرف قهرمانی ـ واحد پولی است.
 ۴ـ هر داروی مالیدنی به بدن ـ تکهای از هندوانه یا
خربزه ـ نادان و بیخرد.
 ۵ـ نفس خسته ـ شهری قدیمی در یونان باستان ـ
مجلس میهمانی ـ برهنه و عریان.
 6ـ ریسمان کلفت ـ تحریم کردن و جدا کردن از
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1

پیشگاه تاریخ و در محضر داوری مردم
ایران و جهان ،از ماه به چاه فرو افتاد،
و این سنتی شد برای نسل دوم انقالب
و بخصوﺹ نسل جوان امروز ایران که
به هر شکل و در هر کجا و در هر زمان
که بتوانند ،بجای فریب و دروﻍ بزرگ
بازگشت به «دوران طالیی امام راحل»
دست در دست همدیگر ،رو در روی
میراﺙخواران خمینی و اصل و اساس
والیت فقیه بایستند تا روز آزادی و
پیروزی!

ﺟدول سو دکو این شماره

حﻞ سودکو شماره ﻗبﻞ
9
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میروند ـ شترمرﻍ آمریکایی ـ زندان مسعود سعد.
 10ـ از ورزشهای رزمی ـ از دوایر ثبت.

 11ـ الفبای موسیقی ـ حالت بیهوشی ـ از

مکیدنیها!ـ خسروی آن جای گنج بود.

 1۲ـ میوه کال ـ گاه به محصول زند ـ داد و ستد

به صورت اجناس بین دو کشور.

 13ـ پریشان و شوریده حال ـ عددی است ـ

عوﺽ و بدل کردن.

 1۴ـ درخت انگور ـ کلمه تصدیق ـ پرستار ـ

دیوار بلند.

 1۵ـ کاشف و دریانورد پرتغالی که اولین سفر دریایی
را از طریق دماغه امیدنیک به هند انجام داد ـ وقت و
زمان معین.

حﻞ ﺟدول شماره ﻗبﻞ
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