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انتخابات سریع بررسی
ایران در

انتخاباتریاست به بیشتر آنکهچندهفته با
کاندیداها سرنوشت ولی نمانده ایران جمهوری
برخی و ممکن است مشخص نشده است هنوز
هر یا و شوند یا کنار گذاشته و کنند کنارهگیری
دلیل دو علت همین به از کاندیداها بسیاری دو!
در شرکت از ـ شدن گذاشته کنار یا کنارهگیری ـ

انتخاباتانصرافنمودهاند.
میکنم حتی گفت: همه کار مهدی کروبی

عوض خواهم کرد. قانون اساسی را
متوقفخواهم را گشتارشاد موسویگفت:
کرد.احمدی نژاد گفتعالوه بربشکهنفتبه همه

یکگونیسیبزمینیمیدهم.

سخنگویشوراینگهبانکهخودشعضواین
می زند! رهبر را آخر حرف گفت: نیست شورا

افکار عمیق
او  شد از نوح فیل وارد کشتی که آیا وقتی ۱ـ 

گرفتند؟ پول وزن اضافه برای
شد  نوح کشتی سوار موش که وقتی آیا ۲ ـ
فریاد بشنود نوح که حضرت  این بدون گربه

جون! آخ کشید:
سوار  جوجهتیغی خواست وقتی که آیا ۳ ـ
اعتراض جوجه های با بشود حضرت نوح کشتی

شد؟ روبرو معمولی
این  به نوح تاخیر کشتی حضرت علت آیا ۴ـ 
برای وقت اضافی خزنده که حیوانات بود خاطر

داشتند؟ الزم کشتی عرشه به رسیدن

سیبزمینی اخبار
آن رابطه و سیب زمینی این قضیه ایران در
میگویند است. شده باحال خیلی انتخابات با
دولت شدید مهرورزی زیر ایران نقاط اکثر مردم
کوچه هر در مرتب و تند گرفته قرار احمدی نژاد
گونیهای سیبزمینی و چهارراهی  خیابان و

دریافتمیکنند.
سیبزمینیها این گفت: دولت سخنگوی
وزارت نیستند. سخنگوی اخذ رای برای رشوه
تن هزار صدها ناگهانی بهطور گفت: کشاورزی
کسی نمیداند و شد مملکت سیبزمینی وارد
بهزیستی و رفاه وزارت سخنگوی چگونه؟ و چرا
داشتخرابمیشد چونسیبزمینیها گفت:
بین مردم را به نوعی شد که آن ها تصمیم گرفته

پخشکنند.
اعالمیه در دادگستری وزارت سخنگوی
پخش که کرد اعالم قضاییه قوه با مشترکی 
ارتباطی انتخاباتی آراء جعل به سیبزمینی

ندارد.
با سیب زمینی پخش میگویند خبرنگاران

کامل سرعت با انتخابات ایام نزدیکی به توجه
پخش و و سرعت یافته انجام سر کشور تا در سر
حوزهزیرپوششپخشسیبزمینیتاکنونسابقه
کمکهای حتی که شده گفته است. نداشته
ارسالیبهزلزلهزدگانو سیلزدگانسال هایاخیر
بهره بودهاند. چنین بی و مدیریتی این سرعت از
اگر انتخاباتگفت: سخنگویستادنظارتبر
مقابل اسلحهای در عنوان به سیبزمینی بتواند
گیرد برای قرار استفاده مورد تحریم انتخابات
حتی و شهری شورای دورهای، میان انتخابات
شلغم گوجه و و پیاز از نگهبان انتخابات شورای

کرد! نیز استفاده خواهیم چغندر و

ایران از جنایی خبر چند
حومه و

۱۹ فروردین  در روز بود که در اخبار آمده ۱ـ
توابع  از حمیدیه شهر در ۱۸ سالهای زن گذشته
همسرش کشته دست فجیعی به طرز اهواز به
قتل این پلیس  و مردم گفته به است.  شده
بوده «ناموسی» میزنید حدس که همانطوری
چند نفر و کمک عمویش الوانی با است. احمد
و سپس چاقو کشته ضربات با زن را دیگر این
این سر آنها سپس نمودند. جدا تن از را او سر
رابطهای مقتول گویا با شخصی که خانه به را زن
معشوقه که شده گفته میفرستند. است داشته
فورا به و شده عصبانی کله دریافت از این زن
پس می پرسد: و میزند زنگ طرف شوهر خانه

بقیهاشکو؟
در مرز کوچکی شهر در رابطه در همین ۲ـ
جرم به را پسر جوانی و طالبان دختر افغانستان
را آنها جنازه و میکشند نامشروع روابط داشتن
برای پدرومادرشانمیفرستند.گفتهشدهکه پدر
ناپدید نفر دو جوان از این که این دو این مادر و
گرداندن باز یافتن و برای تقاضای کمک شدهاند
گفتهاند همسایگان و آشنایان بودند. کرده آنها
آنجا در زندگی و فرار به ایران قصد نفر دو این که

داشتهاند. را
خانه همسایگان گفت: در این دختر به مادر
گفت: خانه و آمد توی از طالبان یکی زدند و را
بهموقع گرفتیم و پسرکنزدیکمرز دخترتانرا با

کردیم! ممنوعالخروج را آنها
دانشجویی جوان دختر پیش روز سه ۳ـ
تهران دانشگاه خوابگاه چهارم طبقه از را خودش
علت نمود. و خود کشی کرد  پرتاب بیرون به
خودکشیایندختردانشجوهنوزدقیقامشخص
ابتدا میگویند او دختر این است. دوستان نشده
پرتاب کند اما سوم طبقه از را قرار بود خودش
است خود ممکن احمدینژاد که وقتی شنید
جاری دوباره کاندید ریاست جمهوری سال را
چهارم طبقه از عوض شد و تصمیمش نماید

پایین پرید!

فیلمهای برای سناریو
ثانیه ای چند

از  مینشیند. قبل مرد صورت * زنبوری روی
میکند را دراز دستش مرد بزند را نیش او که این
را شیشه عسلش فلزی آشپزخانه در روی میز از و

روی زنبور میکوبد. محکم
اسکناس  یک در خیابان گدایی به * مردی
نور نگه جلوی را آن گدا می دهد. دالری بیست
که را میچسبد. مرد مرد ناگهان یقه میدارد و
از آنجا حسابی ترسیدهدستدرجیبشمیکندو
گدا کهنه یکدالریبه یکاسکناسمچاله شده

میکند. را ول او گدا یقه میدهد.
قرمز  چراغ زیر هم کنار در اتوموبیل * دو
کرده دماغش در را دستش که مرد ایستادند.
اتوموبیل زن راننده به و آمد خود به ناگهان بود
دماغش مشغولبود. اوهمبا مجاورشنگاه کرد.
لبخندی لبهای و خورد گره هم نگاهشان در

گشود. را آنها هردوی
آغاز  موشک پرتاب معکوس شمارش  *
صفر. یک... هشت... نه... ده... میشود:

آغاز را شمارش خود لب زیر موشک هم فضانورد
ده... نه... هشت... یک... صفر... میکند...

جایگاهسفارشغذایدرایوینگ  * مردیکنار
باماشینپارک کردهوچندینبار سفارشهمبرگر
و ماشینپایینمیآید از جوابینمیآید. می دهد.
امید می کوبد به جایگاه فلزی روی جعبه محکم
اینکهمیکروفونو بلندگویش روشنشود.ناگهان
با داشته که مییابد در میرود. هم در اخم هایش

است. میکرده صحبت پستی صندوق
قرار  را در یک مایکروویو مرغی تخم * زن
بعد دقیقه می گذارد. پنج را روی آن و میدهد
شده مرغ بریان آن یک از باز میکند و را در

میآورد. در
می کند  قفس طوطی را داخل دستش * مرد
عصبانی مرد میگیرد. گاز را او انگشت طوطی و
نوارچسب منقار با و می آورد در میشود طوطیرا
میکند و ته سر را پرنده بعد محکم میبندد. را او

می گیرد. گاز  محکم را پای او پنجه و
طاقچه  کنار بود  نوشته که را  نامهای  *
میگذاردوبعدجلویپنجرهمی ایستد.چشمانش
رامیبنددوخودش راازطبقه چهاردهمساختمان
بازپشتسرشبهداخل پنجره باداز پرتمیکند.
نامه میفرستد. هوا به را نامهاش و میوزد اتاق

میشود. در افق دور پروازکنان

گوهای لوس گفت و به سبک ـ
ـ تهران «کیهان»

سوغاتی ایران!
و زنگ زد آنجا ایراناز بود رفته تازه دوستم که
آمریکا. میگردم بر دیگه روز چهار سه دارم گفت:
نگو و تراخدا بیارم سوغاتی میخواهی برات چی

صیغهای؟! زن
گفتم: هیچی!

کنار. بگذار را ایرانی تعارفات گفت:
یک داریچیزی بیاری، اصرار حاال که گفتم:

نیست. بدک خوب زعفران بسته
باشد؟ زعفران حتما باید گفت: حاال
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چیه؟ صیغه موقت مانکن در مورد آقا فتوای حاج آقا! میخواستم بدونم الو، ـ

 بقیه در صفحه ۳۳   

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

فروردین) ۳۱) اپریل ۲۰ دوشنبه

درباره: گفتار
در آن و اثرات برق خورشیدی شناسایی

گاز و نفت صادرکننده کشورهای اقتصاد
شهاب فرخ سخنران:

اردیبهشت) ۷) اپریل ۲۷ دوشنبه

درباره: گفتار
زندان خاطرات

سخنرانان:
سنجری کیانوش صحتی، کورش باطبی، احمد

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

هست. چیز همه اینجا آخه گفتم:
گفت:میدونیکهقیمت زعفرانازچهارهزار
تومان.  ۲۰ هزار به رسیده مثقال یک برای تومان

ندادم. و جواب کردم سکوت
میاد. سوت صدای خرابه. تلفنت گفت:

است. شوخی من کله سوت این گفتم: نه
تومان؟ هزار میکنی؟۲۰

رفته باال. چیز همه تو. جان گفت: به
کارگران مزرعههای حقوق حاال اگر گفتم:
مشهد پنج برابر سرخس و زعفران توی قائنات و
نشدهحتما سهیاچهاربرابرشده.درآمد کشاورزان

نه؟ مگر باال. رفته کلی هم
به ربطیداره خندیدوگفت:حقوقکارگرچه
داره ربطی چه کشاورزی زعفران زعفران؟ قیمت
این بهقیمت زعفران؟گفتم: آخهدلیلشچیه که
برای میفرستند هم را زعفران ها رفته؟ باال قدر

«حزباهللا»؟ و «حماس»
گفت:اگر تلفنمکنترلنمیشدبهت میگفتم

چرا.
انجیر خرده یک برام خوب. خیلی گفتم:

شیرازیبیار.
چی بودم نپرسیده کاش  گفت: و خندید

میآوردم. گز جعبه یک برات و میخواهی
چرا؟ گفتم:

آخهرویهرچی دستمیگذاریگران گفت:
آیتاهللاهای از انحصارجنسشدستیکی و شده
را خاویار و پسته و زعفران و انجیر اینجاست.

فهمیدی؟ فراموشکن!
از و پایین  برو  درجه یک ساری!  گفتم: 
بیاور! را گز حجتاللهی همون بسته محصوالت

وزارت مهم اطالعیه
کشور

برادران و خواهران اطالع به وسیله این به
میرساند افغانی (اخراجی) شده دیپورت عزیز
جمهور رییس شرکت و افغانستان کنفرانس که
این به اجالس این در احمدی نژاد آقای محترم
ایران دوباره به میتوانند آنها نیست که معنا
برای خود تقاضاهای ارسال از لطفا برگردند.

فرمایید. خودداری پاسپورت و روادید دریافت
مهاجرت و گذرنامه اداره

عمیق افکار
از خدا کارهای همه میگویند که آنهایی از
بشر از خلقت کار و بوده کتاب و روی حساب
همه این اوست میپرسم: جریان شاهکارهای
امروز تا بشر خلقت آغاز از میدانید چیست؟ مو
زائد موهای رفع برای دالر زلیون ترلیون و چند
سوی بشر هزینه و غیره از پا و دست و صورت
نقصخلقت برایاصالح میدانید است. آیا شده
مبارزه با صرف وقت هفته بلیون چند خدا بشر

است؟ موهای ناخواسته کرده این

اطالعیه مهم سازمان
ایران اجتماعی رفاه

به اینوسیلهبهاطالعهموطنان میرساندکه
دشمنانانقالباین بر خالفشایعاتبی اساس
نهادجمهوریاسالمیتقاضا نامههایقرعه کشی
اختیار در را آینده سال برای آمریکا گرینکارت
نامه ارسال از لطفا داشت. نخواهد و نداشته
فرمایید. خودداری مرکز این به مکرر تلفنهای و
عمومی روابط دفتر

قدردانی و تشکر
شریف  عزیز و مردم کلیه از این وسیله  به
به اداره این به خود پیامهای ارسال با که ایران
ایمیلی مرگ و فاکسی تلفنی، صورت کتبی،
ایام در را جان خود که عزیزمان را هموطنان
از رانندگی تصادفات کشور در جادههای در نوروز
برای و نموده تسلیت گفته تشکر دادهاند دست
مینماییم. آمرزش و مغفرت طلب مرحومان آن

بیامرزد. هم را شما اموات خدا
ایران ترابری و راه وزارت
قسمتروابطعمومی
نوروزی سوانح بخش

خیلی را آلمانیها ما
داریم دوست

سانسور بدون مصاحبه
آنالین» «اشپیگل با احمدینژاد

اپریل احمدینژاد یازدهم روز قبل در روز چند
مصاحبهایمفصلوطوالنیبا خبرنگار«اشپیگل
آنالین»در تهرانانجام داد.بسیاری اینمصاحبه
گفت متن که تمام است طبیعی خواندهاند اما را
و نگذاشته خوانندگان اختیار در را دو این گوی و
بودند. نموده سانسور و دستکاری را بخشهایی
دفتر عمویش آبدارچی که از رفقا یکی کمک با
رییسجمهوروپسر خالهاش درقسمتمشترکین
این کامل متن میکند، کار آنالین» «اشپیگل
درج می کنیم. شما برای و کرده را پیدا مصاحبه

را نگویید. این «اشپیگل» به بچههای لطفا
ما که به وقتی آقای احمدینژاد تشکر از ـ

دادهاید.
انجال آمدید. به تهران خوش تعالی! بسمه ـ
دوست خیلی را آلمانیها ما چطوره؟ خانم

داریم.
میدانید؟ کجا از مرا زن اسم ـ

میگویم... را مرکل آنجال شما؟ خانم زن ـ
ایشان خوبند. ـ

خانمتان را میگویید؟ ـ
برویم را میگویم. خانم مرکل جانم. نه ـ
ملل به سازمان بار چهار سئواالت. شما سر
چگونه نیویورک به را  سفرهای خود رفتهاید.

ارزیابیمیکنید؟
سفرهای بعدی بود. عالی خیلی سفر اولم ـ
این که بهخاطر بودمخصوصا کمی خستهکننده
کم کرده بودند عمدا نورهای سالن سازمانملل را
بهترین نشود. برقرار زمان امام با رابطهام من تا
قسمتسفرهایمبه آمریکارفتنبه دانشگاهکلمبیا

کشیدند. هورا من برای کلی که آنجایی بود.
همجنسگرا ایران در گفتید که جایی همان ـ

ندارید؟
تهران یکاواخواهر درمدت سفرتانبه ـشما

دیدهاید؟
را دریافت آیا پیام جدید اوباما ـسئوال بعدی.

کردهاید؟

میکنند. ترجمه دارند بچهها بله. ـ
ـاوگفته که اظهاراتتهاجمیو ضد اسراییلی

است. نفرتانگیز شما
باشد. ایشان گفته که را نشنیدهام این من ـ
من برای هنوز که است قسمتی توی احتماال

ترجمه نشده.
داشته مجدد رابطه آمریکا با مایلید آیا ـ

باشید؟
اول این آمریکا نکردیم. قطع را ما رابطه ـ

کرد. را کار
قطع این در هم شما گروگان گیری البته ـ

است. نبوده اثر بی رابطه
کردهاندخودشانهم قطع اونها حال هر به ـ

بایدوصلکنند.
پیامی اوباما باراک برای هم شما آیا ـ

فرستادهاید؟
تبریک انتخابات  در را او پیروزی بله.  ـ

گفتهایم.
همین؟ فقط ـ

مخصوصا است هم زیاد سرش از همین ـ
فعلی. شرایط در

چیست؟ آمریکا با شما مشکل ـ
بگیرد. درس از گذشته باید آمریکا ـ

چی؟ شما ـ
نه. ما ـ

نه؟ چرا ـ
 ۳۰ ما دیگر می خوانیم. را جای درسمان ما ـ

داریم. قرار آمریکا فشار تحت که است سال
 ۴۴۴ را آنها نگیرید. گروگان میخواستید ـ
نسبت به مردم آمریکا داشتید. روحیه روز نگه

شما عوض شد.
عراق بودیم. حمله مورد سال هم هشت ما ـ
کشور کردند. حمایت صدام از هم اروپا و آمریکا
شماهم بیشتر از بقیه طرف صدام را گرفت. البته

داریم. آلمانیها را دوست ما
کند؟معذرت چکار آمریکا میخواهید ـشما

بنویسد؟ نامه خواهیکند؟
و برد بانک نمیشود به که نامه را آقا. نه ـ

کرد. نقد
افغانستان عراقو از آمریکا میخواهید ـشما

بیرون برود؟
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دانشمند آمریکایی کهدرسال ۱۹۲۶ اولین  ۱ـ 
ـ کرد آسمان پرتاب به را سوخت مایع با راکت

قرآن. در سورهای
از  نویسندهوشاعرفرانسویـ کتابیازولتر ۲ـ 

انتظارش! در کاسب که عجبا و است سیارات
بودـ   بلقیس ملکه اش تکانـ  و ۳ـ  جنبش
با پرندهای ـ همهگیر و خطرناک بیماریهای از

گوشتلذیذ.
خوردنیهای  از ـ پیامبر یک پیروان ـ  ۴

هم. از جدا ـ امیدواری ـ ناماکول
کلمه  ـ گفت نتوان کس هر به ـ موریانه ۵ـ 

طمع. حرص و واژهـ  و
میزند و  ران بیخ در که چرکی ۶ ـ دملی
دردناک همهستـ ظرفیدر حمامهای عمومی

غربی انگلیس. شمال خلیجی در ـ
بازی ـ  شمشیر ورزش ـ بادگیرها ۷ ـ شهر

نتبیمار!
را  فضا مرطوب هوای در که بخاری ـ  ۸
رویای ـ کشاورزی  زمین واحد ـ میپوشاند 

داخل. بیخانمان!ـضمیر
ملل  دبیرکل سازمان زمانی ریزهـ  سنگ ۹ـ 

قدرتمند. زردروی ـ بود
بندرهای  از ـ  داشتن علم و  دانایی ـ  ۱۰
روزگار مسافرتی از وسایل ـ فارس خلیج ایرانی

گذشته.
کشوری  ـ سعادت مرغ ـ درشت مروارید ۱۱ـ 

افسار. و زمام ـ باستانی
ازقهرمانانشاهنامهـازلقبهایاروپایی  ۱۲ـ 

ریسمان. و طناب ـ لطیف ـ
آب ـ  نوسانی حرکت ـ نیرو و ۱۳ ـ قدرت

جمع. پسوند ـ مثل و مانند معنی به پسوندی
درد  بیماری ـ  بلدرچین دیگر  نام ـ  ۱۴

مفاصل.
«بلندیهایبادگیر»  درسنقشهکشیـ ۱۵ـ 

است. ۱۹ قرن نویسنده خانم این آثار از

و  وزیر  ـ فارس خلیج در ـ شیخنشینی  ۱
صاحبمسند.

بتونی  فلزی و چوبی و خربزه نارس و کالـ ۲ـ 
است. آهن خط ریل زیر آن

که  آنگاه ـ تفرق و پراکندگی ـ رنگ ها از ۳ ـ

رفته از دست ـ در غم عزیز سمور نماید گربه
میگیرند.

بزه  ـ آتش زبانه ـ چهارپا شمارش واحد ۴ ـ
ساز چوپان. ـ دادگاه از و نوعی کوچک

باران اندک  جوهر بدنـ ازآالتموسیقیـ  ـ ۵
میرود. ـ مرغ گویند را نیز شن و است

عمان ـ  دریای ساحل در است ۶ ـ خلیجی
بهشت. باغ ـ آمریکا اطالعات سازمان

نوعی  سولفات مسـ قورباغه مازندرانیـ ۷ـ 
بشقابفلزیاست.

رنجور ـ  و ناتوان چاه ـ از آبکشی ۸ ـ سطل
تازی. شتر سالـ  از ماهی

در  مشهور رودی پناه!ـ منقل دستافزار ۹ـ 
ـ میگیرد سرچشمه راکی کوههای از که آمریکا

ندا. حرف
فقیر نمیشناسد ـ  و برسد غنی ۱۰ ـ وقتی

منزلتها. و مقامها ـ سالخورده
گوسفند  خانه ـ است غنیمت را درویش ۱۱ـ 
محل چوبدستیقلندران،چوبگازرانـ  کوهـ  در

عبور، جای گردش.
وحشی  اسب سرکش و محکم کردنـ  ۱۲ـ 
ـ هند و ایران آریاییهای اساطیری پادشاه نام ـ

ماشین. روغن انواع بر مارکی
پاک و  ـ تئاتری نقش ـ جسور و ۱۳ـ  بیباک

وحده. متکلم ـ پاکیزه
بلوچستان  و سیستان استان در شهری ۱۴ـ 

زدن. پرسه ـ
قدیمی. کتابهای از ـ معجزات ـ ۱۵

افغانستان  در دالر بلیون ۲۵۰ اینها البته. ـ
 ۴۲ نفره خانواده پنج هر برای کردند یعنی خرج
دیگر افغانیها اگرمیدادند به اینپول را هزار دالر.

اشغال کنند. را آنجا مجبور نبودند
آخوندزاده محمد معاونوزارتخارجه شما ـ
جریان در هولبروک ریچارد  آمریکا  نماینده با
ولیوزارتخارجه کنفرانسافغانستاندستداد

چرا؟ را شدیدا تکذیب کرد. آن شما
تازه داد. رهبر دست بدون اجازه که اوال ـ
دست کرده حتما تکذیب ما وزارت خارجه اگر

نداده.
عکسهایشهست. ـ

احتماال فتو شاپ کردهاند! ـ
را دادن دست این شاهدان  همه ولی ـ

دیدهاند.
ما شده؟ دادن مهم دست کی این از حاال ـ
ایرانیهاچاکرمونوکرممیکنیمولیخیلیوقتها
همهدوستهستیمو البته ما با منظورینداریم.
دوست را همه ما حاضریمبفشاریم. را دستهمه

را! آلمانیها مخصوصا داریم
ـاینحرفتاندرستنیست.شمادرمرکزیک
کشورهای برابر مهمترین بینالمللی در درگیری
بمبدرست که مظنونهستند ایستاده اید. دنیا
بر ملل سازمان قطعنامه چهار کنون تا میکنید.

علیه شما صادر شده است.
مهمتری کشور ما که می دهد نشان این ـ

هستیم!
شما با نیست حاضر سیاستمداری هیچ ـ
ایتالیا ملل در کنفرانس سازمان کند. در مذاکره
مالقات از اینکشور همهسیاستمدارانعالیرتبه
دعوت شام به را شما حتی کردند. دوری شما با

نکردند.
که ایتالیا جا همه البته میآید. را یادم شام ـ
میروم چاوز هوگو آقای خانه به که وقتی نیست.
برای شام تمامی سنگ چه خانمش باید ببینید

میگذارد.
داریم! دوست هم را ها ایتالیایی ما البته

چه در آمریکا و اروپا با مذاکره از شما هدف ـ
میشود؟ خالصه چیزی

بشویم. امنیت شورای عضو ما که این ـ

ندارید قبول قانون بینالمللی را هیچ شما ـ
بشوید؟ می خواهیدعضو چرا

را بگذاریم. خودمان که قوانین این ـ
دو دولت حل راه به فلسطینی ها اگر روزی ـ
بهرسمیت بشناسند، رایبدهند یعنیاسراییلرا

چکار خواهید کرد؟
بپذیرند. باید همه البته ـ

نخواهد حذف جهان نقشه از اسراییل پس ـ
شد؟

کردم! شوخی بابا ـ
از... باید اسراییل که کردید شوخی ـ

بپذیرند. شما باید همه که کردم نه شوخی ـ
سادهاید! چقدر آلمانها

از طریق ما نفی کردهاید. شما هولوکاسترا ـ
یکفیلمفرستادهایم تهرانبرایشما دفترماندر
را اینفیلم آیا ببینیدوخودتانقضاوتکنید. که

است. دهنده واقعا تکان دیده اید؟
هم یکبار زندگیام در نیستم. مناهلفیلم ـ

نرفتهام. بهسینما
آلمان ندارید؟ دولت پیامی برای ـ

مرکل خانم یک نامه برای پیش سال سه ـ
است. نداده جواب هنوز فرستادم.

پستچی همان ایشان پستچی احتماال ـ
است... بوش جورج

و طنز اهل آلمانها نمیکردم فکر من ـ
خیلیدوست را آلمانیها ما البته شوخیباشند.

داریم.
برنده آینده انتخابات در می کنید فکر آیا ـ

خواهیدشد؟
همین به ندارد، وجود برنده ما کشور در ـ

نداریم! هم بازنده دلیل
جمهور رییس اولین  آیا برنده شوید اگر ـ
آمریکا جمهور رییس با که بود خواهید ایران

میدهد؟ دست
منظورتان است؟ جمهور رییس با کدام ـ

وقتشما برای مهم نیستخیلیممنوناز ـ
اینمصاحبه.

خواهش. یک فقط متشکرم. هم من ـ
بفرمایید ـ

را مصاحبه این  عنوان است  ممکن ـ
درشت داریم. دوست را آلمانیها ما بگذارید:

همبنویسید.
حتما... ـ

دورهخطقرمزهایجدیدی هر در وعدههایخود
ارایه توجهی را قابل رایگیری شاید بشکنند تا را
اختیار در بیسابقهای را امر فرصت این دهند.
مطالبات دادهاست تا فعاالنمدنی وسیاسیقرار
مطرح کنند. قاطع تر و صریح تر صورت را به خود
اخیرا منتشر که محور» مطالبه  بیانیه «گفتمان
حرکت به از این نمونه برجستهای شده است
کشاندن و مطالبات اینگونه طرح می رود. شمار
در که میدارد را وا عمومی، نامزدها صحنه به آن
از مواردی احیانا نشان دهند و واکنش آن برابر
جا هر تا امر این بگنجانند. خود برنامه در را آن
نامزدها توان یا از تمایل نظر صرف رود، پیش که
جنبش تعمیق به و است مغتنم آن، اجرای به

مدنی ایران کمک خواهد کرد.
پیش دهه یکی دو با مقایسه ایران در جامعه
امروزمطالبات بهمراتبمشخص تر وگستردهتری
که است کشیده است، و کمتر حاضر پیش را
به مذهبی وظیفه یک عنوان به یا امریه با تنها

انتخاباتی نامزدهای برود. رای صندوقهای پای
در مطالبات این مردم ناچارند به آرای جلب برای
روشنی به گویند. خود پاسخ انتخاباتی تبلیغات
بسیاری ازوعدههایانتخاباتیدرساختار متصلب
نیست. اجرا قابل اسالمی فسادآلود جمهوری و
شورای صافی از عبور برای نامزدها این، بر عالوه
را فقیه ولی و نظام خود به وفاداری باید نگهبان
نامزدها که این رو در مورد این از دهند. نشان
بتوانندبهوعدههایخودعملکنندکمترتوهمی
نباید داشت.سابقهو کارنامه عملیآناننیز چیزی
این طرح نفس حال، عین در نمیگوید. این جز
پاسخگویی به نامزدها کردن وادار و مطالبات
جنبش ـ برای باشد شکل که هر ـ به آن ها به
از کسی دیگر ماه دو تا است. مفید ایران مدنی
جدید جمهور رییس عنوان به رای صندوق های
این پدیده که چه بهتر خواهد آورد. بر اسالمی سر
از جدیدی که مجموعه  دهد  رخ شرایطی  در
صحنه به رایگیری بهانه به ایران مردم مطالبات
این کشاندن با تنها باشد. شده کشانده عمومی
مطالباتبهصحنهعمومی و انباشتآنهامیتوان
بهیکحرکتمردمیبرایعقبنشاندنحاکمیت

بست. امید ساختاری در ایران تغییر و

گشتهای... توقف آمریکااز خود درباره سیاستهای سخنرانی آخرین
با  کرد، ۲۰۰۷ ایراد سال که در را قبال کوبا در
بوشدر پایانبرد. به کوبایآزاد» «زنده باد جمله
میبایستسرانجام کوباییها آنزمانتاکیدکرد،
ازهمین آزادی»را دردستانخود بگیرند. «هدیه 
کرد تبلیغ طرح «بودجه آزادی» برای او هم رو
براندازی جهت در دیگر کشورهای همکاری با که

بگیرد. پا کاسترو رژیم
اما اوباما «اشپیگل»، گزارشگر نوشته به
سیاست در مصلحتگرایانه راهبردی از تدریج به
در آمریکا خارجه امور وزیر خارجیپیرویمیکند.
بشر نداشت حقوق به اشارهای چین دیدارش از
تروریست ها، با اینک مبارزه هم افغانستان در و
داده قرار شعاع تحت را دموکراسی استقرار شعار

مذاکره سفید نقشه کاخ بر اینها، افزون است.
را شمالی کره سوریه و نظیر ایران، کشورهایی با

میپروراند. سر در
بحثبرسر سیاستهایضدکوبا مدتهاست
آمریکا خارجی سیاست کارشناسان میان در که
از یکی ویلکینسون، الورنس باور به دارد. جریان
پیشین وزیر خارجه  همکاراننزدیک کالینپاول،
«یکی کوبا قبال در آمریکا سیاست آمریکا،
جهان» سراسر در احمقانهترین سیاستها  از
ترتیب به این که میکنند تاکید برخی نیز است.
شد، خواهد منزوی راه این از که کشوری «تنها
حزب نمایندگان از یکی لی، باربارا آمریکاست.»
سه کنار در تازگی به که آمریکا کنگره دموکرات
مالقات کرده کاسترو فیدل با خود دیگر همکار
دیگر که کشورهای میگوید: «مدتهاست است،

کوبا حضور دارند.» در

باراکاوباما چندان این حالتصمیمجدید با
استقبالکوباییهایتبعیدیساکنآمریکا با هم
روبهرو نشدهاست.روزنامه«واشنگتن پست»در
از «اشتباه اینافراد استبرخیاز مقالهای نوشته
اعضای از گروهی میگویند. سخن جدی»
شهر در که آمریکا» و کوبا بین المللی «انجمن
میامی واقعشده استهمنگاهی بدبینانه نسبت

دارند. کوبا به آمریکا حد از بیش نزدیکی به
«سیانان» سوی شبکه از نظرسنجی یک
موافق  آمریکاییها از که۶۴ درصد میدهد نشان
هستندو۷۱ درصد  پایاندادنبه تحریمهای کوبا
رای همبهازسرگیریکامل روابط سیاسیباهاوانا
روی برای رابرتگیبس،سخنگوی بههر دادهاند.
جدید تصمیم کننده اعالم یعنی سفید، کاخ
روشن و واضح نکته یک آمریکا، رییسجمهور

هاواناست. زمین توپ در دیگر اینک است:
وله دویچه رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

هاوانا زمین در واشنگتن توپ

و نگارش در طوالنی سابقهای صیاد که پرویز
دارددرباره وسریالهایطنزآمیز اجراینمایشها
و صمد: ده «هادی که است معتقد کار تازه خود
میخواهند که است کسانی برای هم بعد» سال
نمیخواهند که برای کسانی هم و بخندند فقط
ویژگیهای از یکی البته این که بخندند! فقط

است. بوده صیاد کمدی کارهای همیشگی
عنوان آن به اکنوناین اجرای تازه که صیاد از
واشنگتنمی آید «تورخداحافظی»یاد میکند به
سرشناس هنرمند دو دوستداران این دیگر بار تا
مجادله طنزآمیز برخورد و آنها شاهد دیدار از با

و ایرانی طنزنویس برجستهترین بین لفظی
مشهورترینشخصیتنمایشیایرانباشند.

روز غروب بعد» سال ده صمد: و «هادی
جفرسون «تاماس در هفته همین یکشنبه
ویرجینیا، آرلینگتون، واقعدر کامیونیتیتیاتر»،
از بلیطهای آن و قیمت میرود روی صحنه به
دالر  و ۵۵  ۴۵ ،۳۵ برنامه برگزارکننده سوی
با استقبالی به نظر می رسد که شده است تعیین
پیش از آن اعظمی بخش دادهاند مردم نشان که

باشد. شده فروش
در بیشتر اطالعات کسب به عالقهمندان
زیر تلفن شماره با می توانند اجرا این خصوص
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واشنگتن صمد» در «هادی و تازه برنامه نمایشی اجرای

کارآفرينی فعاليت و برای رشد را شرايط ويژه به و
آماده ترتيبیکهاقتصادکشور آمادهکرد.سپسبه
و دالر شد، تعيين ارزش و توليد ثروت کارآفرينی

گذارد. بازار تقاضا در و عهده عرضه به را ريال
است به ملی منافع ترجيح اينها الزمه اما
به رانتخواری. امتيازهای و ايدئولوژيک مواضع
خام... يعنی خيال کنونی، در شرايط ديگر بيان
سرسختان سود به قوا در کشور توازن که وقتی تا

«اصولگرا»است.
توضیحات: و منابع

ـسعيدليالز،دولتنهمومسئوليت پذيری،  ۱
ملی». «اعتماد روزنامه خليلی، امير با گو و گفت

دالر... با ريال رويارويی

به و کرد نخواهد دنبال  را آنها  خواستههای
داوطلب دیگر کروبی، مهدی سمت به دلیل این

گرایشیافتهاند. نامزدیریاستجمهوری،

روحانیون حمایت اعالم
مبارز از موسوی

از را خود حمایت مبارز روحانیون مجمع
انتخابات ریاست در موسوی نامزدی میرحسین

است. کرده اعالم اسالمی جمهوری
گذشته پس یکشنبه بعدازظهر این مجمع
خاتمی، محمد نشست به ریاست دو برگزاری از
میرحسین از آراء قاطع اکثریت با را خود حمایت

کرد. اعالم موسوی
پیشازاینسازمانمجاهدینانقالب اسالمی
وجبههمشارکتایراناسالمیکه دوتشکلاصلی
میشوند، محسوب ایران در اصالحطلبان جبهه
در میرحسین موسوی نامزدی از خود را حمایت

بودند. کرده اعالم جمهوری ریاست انتخابات
مجمع رسانی «اطالع سایت گزارش به
به موسوی میرحسین مبارز»، روحانیون
جلسه نخستین روز یکشنبه در خود درخواست
را به خود برنامه های و کرد شرکت مجمع این 

رساند. اعضا اطالع
نشست، این پس از روحانیون مبارز مجمع
موسوی، حضور بدون و جداگانه جلسه ای در
قاطع و با رای بررسی انتخابات او را در نامزدی

اعالم کرد. او از را خود حمایت اعضا
انتشار با زودی به است قرار مجمع این
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