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جمهوری خدمات
اسالمی به بشریت

غر هم باز سال نه هشت بیست از بعد هنوز
رژیم؟ شد هم اسالمی جمهوری آخر که میزنند
کرد را اینکار اینکهجمهوریاسالمی همه اش از
رفقای از یکی قول به میزنند. حرف را کار آن و
کمونیستفقطنیمهخالیلیوانرامی بینند.بین
کارهای از و حقبگذریم از نباید ما خودمانباشد
خوبیهمکهجمهوریاسالمی کردهیادی نکنیم.
بگویید کهجمهوریاسالمیکدامکارخوب را اگر
خالی لیوانت نصفه برو آقا میگویم: به شما کرده

بیاید! باد بگذار و بنوش را

جمهوری از قبل دنیا وضع به کنید نگاه
هیچ واقعا دنیا جنگ ویتنام در از بعد اسالمی.
جمهوری اسالمی این نداشت. هیجانی وجود
برای  نه گروگان آن هم ۵۲ نفر که با گرفتن بود
دنیا  در ۴۴۴ روز برای بلکه روز دو و روز یک
آن از آیا قبل کرد. ایجاد خبری عجیبی هیجان
جلوی خیابان در را خودش کسی که بودید دیده
دو است شیرجه رفتن آتش بزند؟ ممکن مردم
به را نیویورک دوقلوی ساختمانهای به هواپیما
حساب«القاعده»بگذاریدولیاینحرکتانقالبی
اسالمی رژیم به خاطر وجود فقط شجاعانه و
هیچوقت دیده آیا کرد. پیدا تحقق ایران صورت
از را نسوختن خودشان برای همه آدم این بودید
پیادهروها بر کف این ساختمانها مرتفع طبقات
را چنین هیجانی هم هالیوود بیاندازند؟ حتی
ایجادکند.قبلازحکومت نمیتوانستبرایشما
به کسی را که بودیم ندیده هیچگاه اسالمی ایران
جلوی است) زنده پخش (منظورم زنده صورت
ببرند؟کدامفیلم«رمبو»میتوانست دوربینسر
از کند؟ ایجاد دنیا مردم برای هیجان این قدر
خدمات باید به بگذریم که مسائل خوندار این
جمهوری این بپردازیم. ایران اسالمی رژیم دیگر
فرستادننخبهترین دانشمندان با اسالمیبود که
پیشرفت ایران باعث از خارج دانشجویانش به و
این بدون گردید. زمین کره در دانش و علم
و شاید نبود هم «موگول» «گوگل» رژیم، امروز
«یاهو»فقطیکپایگاهاینترنتیمحلیآمریکاباقی
میماند.آیافکرمیکنید«ناسا»می توانستبدون
و ماهواره تند و تند اینقدر مهاجر ایرانیان کمک
بفرستد؟کارهایفرهنگی وهنری موشکبه هوا
آیا نبود جمهوری اسالمی اگر یاد برد: نباید از را
ایرانی  ماهوارهای ۲۵ کانال میتوانستید هم باز
سر از قبل آیا بپرسید خودتان از باشید؟ داشته
کنسرت آمریکا در شهرتان در مالها آمدن کار
جمهوری اگر دیسکویایرانی؟ یا و ایرانیداشتید
که پیج» «یلو جای یک االن به نبود اسالمی
ایرانی پیج» «یلو است، «شاهنامه» قطوری به
صفحه داشت. سه دو فقط اروپاییان آمریکا و
در میتوانستید چگونه اسالمی جمهوری بدون

آفریقا، مغازه حتی و ژاپن و اروپا و شهر آمریکا هر
تا مرغ شیر از که باشید داشته ایرانی رستوران و
دوری غصه کنند و شما عرضه به آدمیزاد را جان

نخورید؟ را وطن از
شما هیچ وقت مادر و  پدر  رژیم این  بدون
ده و قصبه و شهرستانهایایران از نمیتوانستند
آن در چون کنند. مسافرت فرنگ و خارج به
کشورهای سیتیزن پسرهایشان و دختر زمانها
مختلفدنیا نبودندوهیچکسبرایشان دعوت نامه
برایاخذویزا نمیفرستاد.بدون جمهوریاسالمی
امامزاده فالن به رفتن مهمترین مسافرتشان

بود و بس!
بدون زندگی که کنید مجسم میتوانید آیا
کرده ایجاد اسالمی ایران رژیم که صنعت هایی
ترکیه «تور ویزای» صنعت میبود؟ آیا چگونه
داشتیم؟ آیاصنعت شیرینی وخشکبار «مخصوص
ایجاد از وطن خارج ایرانیان که برای صادرات»
آیاصنعت ایناعتالو پیشرفت میرسید؟ به شده
در روزها که این ما بمب سازی اسلحه و پیشرفته
همگانی است استفاده مورد افغانستان عراق و
صنعت بود؟ آیا میسر ایران اسالمی بدون رژیم
میتوانست حالت عادی خانگی در «عرقکشی»
و مرغوبیت خودکفایی از درجه این ایران به در

تولیدیبرسد؟
حرف های مرا شما از بسیاری ممکن است
نیمه از حرف هم باز و  باشید نداشته قبول
به را پر لیوان آبم نیمه من لیوان بزنید ولی خالی
«کیهان»، «امام روزنامه معروف سالمتی تیتراژ

آمد»مینوشم...بهسالمتی!

اخبار خطوط البهالی در
استرالیایی بود که یک آخوند آمده اخبار در
از یکی جمعه امام گویا که «الهاللی» نام  به 
با خود مصاحبه آخرین در استرالیاست مساجد
به اسالمی جمهوری مذهبی تلویزیونی شبکه
مطبوعی و شیرین بسیار سخنان «العالم» نام
در ایران عنوان اجباری» درباره وضعیت «حجاب

نموده است. این امام جمعه
مزغلبهمجریبرنامهگفته:
بدون گوشت گربه «اگر
گربه مقصر بخورد، حفاظرا
را این خبر نیست!». وقتی
به که تنها چیزی  خواندم 

بود: این آمد کلهام
آن بخورتت موش الهی
چه نداند که کور موش هم

است! خورده «چیزی»

***
از یکی  داداهللا مال
باالخره طالبان جنگجویان
نیروهایناتودر دردرگیریبا
او درآمد. پای از افغانستان
زمان در پای خود را قبالهم
روسیه ازدستداده جنگبا

انگار خودم گفتم: به خواندم را که خبر وقتی بود.
شرش باید میداده که عالمت او به داشته خدا که
مال پای گرفتن با و احتماال کند کم زمین کره را از

است. کرده بوده آغاز را او خروج «داداهللا» کار
مال قبر این روی باید حاال پرسیدم: از خودم

نوشت؟ گرفتاهللا؟ چه

***
از نامه بود شده پر اینترنت پیش سه روز دو
جواباستعالمطلبهاینوشته در آیت اهللامزغل که
آیادوختنو بود.درنهایتدرماندگیپرسیدهبودند:
اکنونقصد و بوده بکارتزنیکهموردصیغه تعمیر
ازدواجدایم داردجایزو شرعیاست؟و ایشانجواب

میباشد. بالمانع شرعی لحاظ از که بودند داده
که کرده بهخودمگفتماحتماال این آیتاهللافکر
پیشرفتهای جدید زمره بکارتدر تعمیر دوختن و
شاید آهنیاستو آدم و لیزر با جراحی علمینظیر
عین در طرف میشود! انجام اینترنت طریق از هم
علم با باید باشد چونهم مشنگی آیتاهللا زبلی هم
صیغه طرفداران به هم و نکرده مخالفت دانش و

است! داده حال

***
در حالیکه عین در میگفت تلویزیون اخبار

و اصالحات سر بر بحث آمریکا سنای و مجلس
است، جریان در مهاجرت قانونهای تغییرات
در مایلی هزار چندین دیوار بنای و ساخت
مکزیکیانی ورود از ممانعت برای آمریکا جنوب
شوند آمریکا وارد  غیرقانونی می خواهند  که

ادامه دارد.
هزینه جای به بود بهتر چه گفتم خودم با
را میبردیم مرز جنوب آمریکا این دیوار ساختن
بهمحض نزدیکیهایمرز شمالیو مکزیکیها تا
مییافتند! کانادا در را خودشان مرز از گذشتن

***
مذاکراتدیپلماتیکبینتهرانوواشنگتنبر
مامور ترکیه و در ایرانی بازرگان مفقود شدن سر
هر دارد. ادامه همچنان ایران در سیا سازمان
را گروگان اینها طرف دیگر که ادعا می کنند دو
اطالع دارند. مکانآنها محلو کامالاز گرفته و
هم با نوعی به ایندو که ایجادشده شایعاتیهم
به هم با اصطالح به و داشته اند رابطه جاسوسی
از این لحظه تا شایعه این عرق خوری رفتهاند.
ادعا کرده اند که آنها و شده سفید رد سوی کاخ
آخرین در است! نبوده مشروب اهل آنها مامور
دو این سر بر آمریکا ایران و بین که مذاکرهای
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شوخی عکسی

بنشینند! مجلس طرف آن باید سیاهان ولی خود جای به اسالم فرمایشات ـ

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

برای که شده توافق گرفته، صورت مفقوداالثر
دو کشور که هر یافتن آن ها جایزهایتعیینشود
امر و باشند داشته انگیزه ایبرایپسدادنآنها

شود! هیجان انگیزتر کمی جو و جست
رییس ولفاتیتز»، «پال آقای گذشته هفته *
اینکه و تبعیض اعمال علت به جهانی، بانک
داده حقوق اضافه یواشکی دخترش دوست به
به خود گردید. کار کنارهگیریاز مجبور به است،
خودمگفتماحتماالوقتیکهداشتند آخرینچک
پرخاش با او به میدادهاند دستش به را او حقوق
«آقازاده»بازیهای و این بهچاک بزن گفتهاند:

نیانداز! راه اینجا را ایرانی

بنزین صد تومانی  
سفرهها سر بر

تعارفات فراوانو مرافعه و دعوا از بعد باالخره
بنزین بهای  خردادماه اول از دولت، معموله 
لیتری۱۰۰ تومان  اتومبیلبهقیمتتاریخیجدید
(که آسیبپذیر قشر برایاین که کرد. افزایشپیدا
طرفدار دراز کچلهای دست گدایی و کور منظور
در صدایشان و سر میباشد) احمدینژاد دولت
از مجلس هم را بنزین کردن کوپنی طرح نیاید 

گذراندند.
حاال صدای اعتراضبسیاریبرسر گران شدن
با که سئوال کردهاند دولت و از برخاسته بنزین
دالر)  ۷۰ (بشکهای نفتی درآمد باالترین وجود
را برای قیمتی چنین مردم از باید چگونه دولت
که این احمدینژاد نماید؟ طلب سوخت بنزین
روزها ازدستخبرنگاراندرمیرودباالخرهمجبور
خبرنگارانجوانشدکه یکیاز بهجوابدادنبه
سفره سر بر نفت را بشکه شما که قول پرسید:
گفتیم داد: جواب او شد؟ چطور میآوریم مردم

کسانی؟! سفره چه ولی نگفتیم «سفره»

آب بدون سیارههای
تحقیقاتفضایی اداره قبل«ناسا»، روز چند
آمریکا،اعالم کردکهسیارهجدیدی رادر کهکشان
دردستور را یافتهواحتمالمسافرتبهاینسیاره

این سازمان سخنگوی است. داده خود قرار کار
نزدیک به دیگر سیارههای مانند سیاره گفت این
ما علت همین به و نمی باشد آب دارای زمین
هیجان زده هم چندان آنجا به مسافرت برای

نیستیم.
ذکاوت این و هوش در من بعضی وقتها
سیاره این حاال میکنم. شک «ناسا» کارمندان
آبنداردهم شدبهانهسفرنکردن؟مگر نمیتوانید

ببرید؟! خودتان آب با و بطری قمقمه در
نامه برایشان بنویسم... باید یک فردا

مرگبار! طنزهای
۱

مرگ میگفت: همیشه نمیترسید. مرگ از
قند مرض به ابتال از  عاقبت  است.  شیرین

درگذشت!
۲

جبرییل قبر اول شب مردم، اینکه از بعد
سر و ظهر روز بعد نزدیکهای نیامد. به سراغم
به گفت: و کرد معذرتخواهی شد. پیدا کله اش

بود! شلوغ سرم تو، مرگ

 ۳
ترسسکته از دید عزراییلرا بهمحضاینکه

بود! شده ظاهر جلوش سرزده مرد. و کرد

۴
درطبقه او را چونکارنامه اعمالش خوب بود
البتهچونکارهای بدی هفتم بهشتجایدادند.

انداختند! کار از را او آسانسور بود، کرده هم

۵
میشد خارج بدنم از داشت روحم که وقتی
خانه برق باالی سیمهای به به آسمان میرفت و
دیگر یک بار صعودش را مجبور شد و کرد گیر

دهد! انجام
۶

از محکمکاری برای آمدم دنیا به که وقتی
گارانتی مادامالعمر مرا زندگی که خواستم خدا
گفت: و کرد به من سفیهی عاقل اندر نگاه کند.

باشد!

۷
بهشت فرودگاه در پروازکنان روحم که وقتی
جوی و جست من از بالفاصله آمد زمین بر

بدنیکردند!
دارند! قوی بسیار ایمنی سیستم یک آنها

۸
برای صراط پل سر رسیدم مردم که وقتی
کردند. صدایم  شد نوبتم که وقتی مصاحبه. 
در اینکه برای گفتم: میلنگی؟ چرا پرسیدند
شکسته هم پایم و شدم کشته اتومبیل تصادف
سئوال بدون و خندیدند خیلی دستم از است.

به بهشت! فرستادند دیگری مرا

۹
که بود این جهنم در دلخوشی اش تمام
آفتاب برای را که بهشتی یکبار حوریان هفتهای
میآمدند جهنم بهشت به شدن از برنزه و گرفتن

بزند! دید
۱۰

صراط رسیدم. صف پل سر مرگ به بعد از
بسیارطوالنی بود. بهعادتکره زمین بهزور خودم
ماموران از یکی زدم. جلو و صف توی چپاندم را
مردهای که حاال و گفت: کرد انتظامی اعتراض

عجلهاتبرایچیست؟
باید زودتر  تناسخ روح. هرچه گفتم: برای

برگردم!

ژاپنی تخمه
داشت دوست و داشت آزار این که مثل اصال
پل کنار که کوتاهی دیوار پشت کند. بند یکی به
و سیکلتش مینشست موتور بود روی خیابان
بگیرد وقبضجریمهبدهد. کمینمیکردتایکی را
چرا؟چونبنز ازهمهلجبود.نمیدانم  بامنبیشتر
ابرو مشکی و چشم اینکه یا و داشتم آخرین مدل

گنده خاورمیانهای بود؟ دماغم بودم و
گرفت. آمد مرا دفعه اولیکسالپیشبودکه
کرد. بعد یکهو تعقیب مایلی سه و مرا دو پشتم
آژیر کشید.کنارکشیدم روشن کردو چراغهایشرا
تصدیقت آمد دمپنجرهماشین وگفت: ایستادم. و
نشان هر کسی ببینم. گفتم: من تصدیقم را به را

خوب عکسم گفتم: چرا؟ پرسید: نمیدهم.
انگشتان و نیامد خوشش شوخیام از نیافتاده!
نشان را تصدیق مالید که یعنی هم به را دستش
تا بده به من نشان را خودت گفتم: تو مال بده.
شوخی یکی این از بدهم. نشان را خودم مال من
و اولش گرفت را تصدیقم نیامد. هم خوشش من
بعدخودشراجدی ازعکسمنخندهاشگرفت.

نوشت. جریمه فورا یک قبض و داد نشان
محدوده  در ۴۰ مایل سرعت با داشتی گفت:
دست  انگلیسی با  ۳۵ میرفتی. مجاز سرعت
 ۳۵ داشتم ابوالفضل «به جمله شکستهای پا و
را رادارش دوربین دادم. تحویلش را میرفتم»
این از ابوالفضل این دوست تو گفت و داد نشانم
عصبانی خیلی درسته؟ نداره، رادار دستگاههای
سرعت مایل پنج ای بابا، حاال بودم. گفتم: شده
نفهمید کهچشمگاو استوقابلنداره!منظورم را
را آدمی او و کردهام خطاب گاو را او که فکر کرد و

ناقابلخواندهام.
الکی خطاهای هم مرا برای سوم و دوم دفعه
پیرزن جلوی چرا یا و نزدهام راهنما چرا گرفت.
رانندگی میکرده حلزون سرعت با آمریکایی که

میکنم و ...فکر نبستهام چرا کمربند پیچیدهام،
خاطر به دادگاههای مختلف حدود هزاردالری در

او پرداخت کردهبودم. لجبازی
بود مرخصی رفته یا بعدیک مدتیغیبشزد.
بودند. فرستاده دیگری محله به را او اینکه یا و
و بهجایموتورسیکلت ترفیعگرفته بود شایدهم
بودند. خیلی او اتوموبیلمخصوصپلیسداده به
با محله نبود حسابیدر وقتی که خوشحالبودم.
کمربندم میرفتم. میدادم. تند جوالن ماشینم
پیرمردهایی و پیرزن برای و نمی بستم همیشه را
کهآهستهرانندگیمیکردندبوقهایگوشخراش

تهرانیمیزدم.
و سگ سه تا دو نبود، او که توی مدتی آره،
زیر گرفتم سرعت زیاد و سنجابرا بهخاطر سمور

رد شدم. پیاده عابر تا چهار سه پای از روی و
را رادیو صدای موزیک همانطور که یکروز
بلندکردهبودم وبهسرعت ازسرکار داشتمبهخانه
همان روی دیدم. ماشین آیینه در را او میرفتم
عرق سردی ترس از بود. کذاییاش موتور سیکلت
مشغول کرد. پر ثانیه سه دو عرض در را پیشانی ام
مغازه یک از راه که سر بودم تخمه ژاپنی خوردن
 بقیه در صفحه ۳۷   
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۳۱ صفحه از بقیه
بهعادتهمیشگی برایاینکه ایرانیگرفته بودم.
راکفدست ماشینمکثیفنشودپوستتخمهها
سرعت به داشت بودم. او هنوز کرده جمع چپم
که شده بودم هول آنقدر میآمد. دنبال من به
کنار وقتی که از کنم. کم نتوانستم از سرعتم
سرعت  عقربه و شدم ۳۵ رد مجاز سرعت تابلوی
نشانمیداد نگاه کردم تمامموهایتنم  که۵۲ را

بودم. نبسته را هم کمربند ایمنی شد. سیخ
از اینکه بعد و پایین دادم را بهسرعت شیشه
پنجره بیرون از را تخمه پوست مشت کامل یک
و زدم شیرجه کمربند طرف به سرعت به ریختم
که توی آینه دیدم بستم. خود با عجله به را آن
طرف به آژیرکشان و کرده روشن را چراغ هایش
بغل آینه توی از میآید. ماشین چپ سمت
من اتوموبیل به موازات را خودش که دیدمش
بزنم. کنار کرد که اشاره من دست به با و رساند
نمیتوانستم هول بودم که پایم را آنقدر هنوز

راننده پنجره کنار آمد بردارم. گاز پدال روی از
تخمه از پوست را دیدم. صورتش پر صورتش و
خیلی است که این گلپر با ژاپنی بدی تخمه بود.
بچسبد به جایی اگر دارد و چسبناک بدی حالت

بود. نخواهد ولکن
تصدیق سرعت به کلیشهای خیلی حالت با
در مقابل و آوردم در را دیگر مدارک بیمه و و
گفت:سالم و زد لبخندی دادم. قرار صورتش
لبخند مقابل در خجالت با من!  پارسال دوست
تکان تصدیق عالمت سرم را به و زدم لبخندی او
بودی؟ مرخصی نبودی؟ مدتی پرسیدم: دادم.
برای کار و داشتم حقوق بدون گفت: مرخصی
پولخوبیدر آوردم. بودمبهعراق. سکوریتی رفته

آمدم. دیشب
داشتی چی گفت: و زد دید را ماشین داخل
چشم ابروی که توی را پوست تخمه میخوردی؟
زدم تلنگر انگشت سر با بود کرده گیر راستش
اسم ژاپنی! گفت: چه گفتم: تخمه هندوانه و
چون نمیتواند باشد ژاپن مال بامزهای! گفتم:

من توی گفت: و خندید هستند. خیلی درشت
هر طوطی از گرفتم. یاد را خوردن بغداد تخمه
میدونی راستی بشکنم. تخمه بلدم بهتر هم
جریمه سرعتزیادونبستنکمربندچهقدر است؟
بهتره نپرسی! دادم و گفتم: قورت دهنم را آب
گفت:پرتابپوستتخمهبهصورتافسرپلیسدر
اضافه به نمیدانمچه قدرمیشود حینخدمترا

عمومی. معابر در آشغال ریختن
گفت: من کرد و سکوت چند لحظه بعد از
به سفر البته کردم. رفتاری بد خیلی تو با پارسال
عراقهمرویمن خیلیاثرگذاشته وفکرنمی کنم
باشد. بهخشخاش گذاشتنهمالزم مته اینقدر
از مشت یک فقط کارت ندارم. به کاری این دفعه
پلکمین زیر بده بخورم تا موقعی که اونتخمه ها

شود. گرفتهام سرم گرم
رفیق شدیم. زدیم و حسابی گپ با هم کلی
پسته و آبجوخوری  برای  است  قرار شب  فردا
خاطرات از و من بیاید به خانه کله قوچی لیمویی

عراقشبگوید...

خالی از شوخی

گفت است جهانشمول پديده يک روشنفکر آيا
ممکن ما جوامع مختلف میسازند. روشنفکرانرا
است معتبر خودمان برای که داليلی به است 
اکبرگنجی نيستندـفرضا روشنفکر بگوييماين ها
در آنان حرف که ولی تا وقتی ـ حجاريان سعيد و
بگوييم نمیتوانيم برايی دارد جامعهشانپذيرشو

نيستند. روشنفکر آنها که
گفت خود ايده توضيح در ديگر بار سخنران
کردن هنگام بومی فکر من ديالکتيک بين حرف
زندگی هنگام کردن جهانی فکر و خارج در زندگی
يک بيشتر من هويت ملی در بحث است. ايران در
تفاوتجغرافيايی مورد نظرم بود، يکپديدهشناسی

حضر. و در سفر در
ايرانی میتوانيم ما که مادام افزود دباشی دکتر
کار این بگيريم هم را گوناگون هويتهای و باشيم
درست است. بحثمنيک بحثمکانی است. شما
کنيد جهانی فکر و کنيد زندگی ايران میتوانيد در
کنيد ولی جهان زندگی کشورهای پیشرفته يا در و

انديشه بومیداشته باشيد.
به نام خود تازه کتاب توضيح در دکتر دباشی
انگليسی به زبان مردمی متوقف شده» که «ايران:
منتشرشدهاستگفتکهمناينکتابرادرعرض
مثل يکقوطیعطاریاستکه نوشتهامو ماه سه
کودکی از خاطرات میشود؛ آن يافت در چيز همه
يک من سر که است اين مانند فلسفه. شعر و تا
چيست؟ ايران و کسی میپرسد ايستادهام چهارراه
میخواهم بگويم. نظم ايران چيز من درباره همه و
آن نگارش در ولی نيست کتاب اين در ارسطويی
افزود وی است. بوده نظرم مورد موسيقيايی نظم
يکارکستر هم ويلون هستو هم طبلحاالاگر در
فقط نمیشنود و را ويولون صدای و کر است کسی

نيست. تقصير کتاب را میشنود طبل صدای
ما بچه های که آيا پرسش آخر به پاسخ در
حميد نه؟دکتر يا بگيرند فارسیياد اينجا در بايد
من وی افزود بگيرند. ياد حتما گفت بايد دباشی
اين معتقدم. اما مهم فارسی ياد گرفتنبچهها به
بزنند چه مادرشان حرف و پدر بچهها با است که
روی را فشار اين و انگليسی. به چه فارسی به
جهان در که اگر فارسی ياد نگرفت بچه نگذاريد

ريخت. خواهد هم

میتوان به و دادمندی مساوات حفظ گفت با
ارتباط برقرارکرد. طرزدرستیبا کشورهایدیگر
این زد مورد مثالهایی که وی در این از یکی
خود دیگری حال درک برای باید انسان که بود
در که ما افزود: و دهد. قرار او موقعیت در را
جایایرانی باید خودمانرا دوردستنشستهایم
تا بگذاریم بغداد در عراقی یک یا و تهران مقیم

میگذرد. چه آنجا در واقعا بفهمیم
بود کیث کنتون میزگرد، بعدی سخنران
خاطره دکتر کریمیحکاک از نیز مانند او که
پیشخود وسفریبه ایرانسخنگفت سالها
به اولین بار برای شصت دهه در که اشاره کرد و
پایگاه که در زمانی گفت وی رفته است. ایران
به عراق پروازهایی از بودم بغداد آمریکایی ها در
با و من میشد هفتگی، انجام طور ایران، به
البته تا رفتم؛ ایران به سفری پروازها این یکی از
ناگهانی.طبقگفتهسفیر سابق حدودی بهطور
استقبال برای در ایران کسی قطر، در آمریکا
از مدتی پس او ولی بود نیامده به فرودگاه وی

اقامتدرتهران متوجهحضور بسیاریموسسات
کنتونسپسکیث اظهار آمریکاییشد. ایرانیـ 
در آمریکایی زمان جوانان آن «در که داشت
با ایرانیان نیز مردم بودند و خدمت در ایران
یکی افزود و میکردند.» همکاری آمریکاییها
ایران و «انجمن بود ایران در که از سازمانهایی
نزدیکیدولتهایایرانو آمریکا که آمریکا» بود

نشان میداد. را
مردمی ایرانیان  گفت  ادامه  در سخنران 
برایمثالاشاره و مهمان نوازند و خوشبرخورد
این کهدرسال۱۹۶۷ کهعراقدستخوش  کردبه
اغتشاششدهبودایرانیاندرهایخانه هایشانرا

کردند. باز عراق مقیم آمریکاییهای روی به
قطر در آمریکا سابق سفیر ترتیب، این به
نکته این به که انسانها باید کرد نتیجه گیری
رسوم دارای مختلف ملل  که باشند واقف
این دنیا ما در حضور دلیل هستند و متفاوت
هم پیوند به را گوناگون که کشورهای است
البته و کنیم موردشان صحبت در و بدهیم
طورکه همان بیاساس نیست، چون حرف این

ایران کشور دو بین تاریخ شده اشاره آن به قبال
گفته طبق هم مربوط است. بسیار به آمریکا و
آمریکاییها کنتونکیث،درسالهای اخیرهم،
شدهاند. آن جا نزدیک مردم و به رفته ایران به

آمریکا و ایران رابطه سوابق به اشاره با وی
گفت بیتردیددرگذشتهرویدادهایمتعددی رخ
کشور سست پیوند دو است باعث شده داده که
شودولیاکنون چاره ای جزمحکم کردنروابطو
تصحیح اشتباهاتپیشیننیست.وافزود همین
را به مردم از غیردولتی بسیاری آمدهای رفت و
پیدا راهی ایرانی سنتهای و کرده نزدیک هم
برسند. جهان نقاط دیگر و آمریکا به تا کردهاند
درباره آورد مثالی  مورد این در  کیث کنتون
غیر موسسات از کمک برخی به که هنرمندانی
از جمهوری کمکی دریافت هیچ و بدون دولتی
از بیرون در  و شده  خارج ایران از  اسالمی
ملل نتیجه در و کردهاند هنرنمایی کشورشان

است. بوده آنها هنرهای ناظر متفاوت
کیث، بروس کنتون سخنان از خاتمه پس
آمریکایی، پیشین گروگانهای از لنگن،یکی
ابتدای در  وی کرد. آغاز را خود سخنرانی 
از به ایران سفرش اولین خود گفت سخنان

ایران به اشتباه به واقع در و نبوده عمد روی
است. بوده رفته

روابط درباره لنگن بروس که اصلی نکته دو
روبرو چگونگی یکی کرد اشاره آمریکا و ایران
خانم دستگیری و دیگری هم با کشور دو شدن
زندانیکردن ماههایاخیر و اسفندیاری در هاله
زمان در بار اولین  وی لنگن گفت بود. وی
آن در و سفر کرد ایران مصدق به دستگیری
به بنا آشنا شد. ایرانیان فرهنگ که با بود زمان
در و کرد ایران سفر به او که مرتبه دوم وی گفته
گروگان گیری زمان داشت، در ماموریتی تهران

بود. گروگانها از یکی هم وی که بود
اوتوضیحداد کهچگونهدرزمان گروگانگیری
رو بود کرده دستگیر را او که ماموران از یکی به
ایران برسد که زمانی دارم آرزو گفت «من و کرد
قرار ارتباط بر خوشی خوبی و به هم آمریکا با و
آن  از پس ۲۷ سال «ولی او گفته به کنند.»
و است خالی آمریکا هنوز ایران در سفارت زمان
ظلم هایی محل نمایش در ایران آمریکا سفارت
که البته است، کرده ایران به که آمریکا است

است.» باور وغیرقابل عجیب
اینکهبهنظرمیرسیدبروسلنگنازرژیم با
از ولی است ناراحت و ناراضی بسیار ایران فعلی
او که گرفت نتیجه میشد اینطور وی سخنان
کشور دو بین و گو ایجاد رابطه و گفت دارد باور

است. ضروری و الزم
کرد، اشاره آن به لنگن که دیگری نکات از
موضوعدستگیریهالهاسفندیاریبودکهطبق
و رابطه برقراری خانم این «خواست وی گفته
است.»لنگنافزود آمریکا ایرانو امکانمکالمه
آمریکا در مایل است به سر کار خود خانم «این
برگردد وکارهایبسیاری داردکهجزییاز زندگی
کار زندان وی در داشتن و نگه اوست روزانه

اشتباهیاست.»
بخش پرسش در سخنرانیها، از پایان پس
الزم پاسخهای که شد مطرح سئواالتی پاسخ و

شد. داده سخنرانان به آنها سوی از
سوی از هدیه ای اهدای از پس برنامه این
مریلند دانشگاه فارسی» ادبیات و زبان «مرکز

یافت. فولبرایتخاتمه خانم به

گزارش با  این تنظیم در که مهرابی بهناز * از خانم
سپاسگزاریم. همکاری کردند «ایرانیان»

میکند؟ غرب مالقات شرق با آیا
۲۳ صفحه از بقیه

دلتنگی»... «مقوله بازنگری
۲۴ صفحه از بقیه
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