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پیشبینی نتیجه انتخابات
انتخاباتیکه از همهپرسی طبق نظرخواهیو
جمهوری دولت مهم و معتبر نهاد سه دو سوی
رای درصد مورد در زیر نتایج گرفته انجام اسالمی

است: آمده دست به کاندیداها
درصد ۳۱ ممیز ۶۴ موسوی: میرحسین
درصد ۲۱ ممیز ۷۱ احمدینژاد: محمود

درصد ۱۱ ممیز ۹۵ کروبی: مهدی
دو درصد زیر بقیه: و محسن رضایی

دقیقبودناین بر اینگزارشضمنتاکید در
خیلی احتمال به که است شده پیشبینی آمار

خواهد شد! انتخاب دوباره قوی احمدی نژاد

بیان اتهام به دستگیری
ترکی جوک

میرحسین انتخاباتی سحنرانی جریان در
او گردید. پا بر جنجالی و جار تبریز در موسوی
به زبان ترکی ایراد کرد شور و که نطق خود را
نمود. ایجاد حاضران بین در را زیادی هیجان
او توسط هواداران از نفر چندین که گزارش شده
شتم و ضرب مورد و دستگیر انتظامی نیروی
تبریز انتظامی نیروی سخنگوی گرفتهاند. قرار
دستگیری گفت: خبر این بودن اساس بی ضمن
مربوط جریانات سیاسی و به انتخابات افراد این
ترکی جوکهای به دلیل گفتن را آنها و نیست

بیتربیتیجلبکردیم!

کوتاه خواندنی خبر چند
یک  در و ترابری، راه بهبهانی، وزیر * حمید
خارج در خود تحصیل زمان به اشاره با سخنرانی
گفت:مغز هرجوانایرانی معادلچهارمغز اروپایی
سخن می گفت دانشجویان جمع در او که است!
درک از اروپایی ویژه به غربی جوانان کرد: اضافه
چهارم و یک هستند عاجز سادهترین مسایل
جواب در او ندارند. را ما جوانان درک قابلیت
این رابطه ای بین آیا بود: پرسیده دانشجویی که
دست چهار آنها که و این قویتر برابر چهار مغز
خندید دارد؟ وجود میکنند فرار مملکت از پا و

نداد! جوابی و
مانور  یک در انتظامی و امنیتی * ماموران
کرج شهر در خانگی» «کلیسای یک به برقآسا
نمودند. دستگیر را آن اعضاء کلیه و آورده هجوم
گفت: خبرنگاران به انتظامی نیروی سخنگوی
این «کلیسای که در دست آوردیم اطالعاتی به
خانگی»بهطورمخفیانه«شرابخانگی»درست

میکنند!
فراوان  هشدارهای وجود با شمالی * کره
انجام را خود آزمایش هستهای دو جهانی جامعه

یکی از نمود. توصیف موفقیتآمیز را آنها داد و
بمباتمی ابعاد از اینآزمایشهایزیر زمینیگویا

است. بوده و مرگبارتر بزرگتر هیروشیما
ایجاد باعث  شمالی کره آزمایش هسته ای
و شده آزمایش محل حوالی در زلزله چندین
لرزش های ایجاد باعث زودی به است ممکن
کره گردد. عمل جهان نقاط در سایر دیگری
کشورهای نکوهش بیشتر اعتراض و با شمالی
گرفت. سخنگوی قرار آمریکا از جمله جهان
سونامی و زلزله کره شمالی گفت: اوباما باراک
و بفرستیم و آذوقه پتو ما باید و میکند درست
ژاپن و چینو روسیه خودشانکمکی نمیکنند!
عصبانیتکاملاز کرهشمالیخواستندکه با هم
شمالی کره کند. متوقف را عملیات اینگونه فورا
دریای به را خطرناک دوربرد موشک دو جواب در
ببینم باشهبهشمیگم ژاپنپرتابنمودوگفت:

چیمیگه!

تهران شهرداری اطالعیه
بهاطالعکلیهشهروندانیکهسطلزبالههایی
روی رای» اخد «صندوق ساختگی برچسب که
الصاقشده درجلویخانهو درمعابرعمومی آنها
ادامه این صورت در که میرساند قرار دادهاند
سرویس امسال انتخابات امر در کارشکنی نوع
اداره این از سوی بالفاصله آنها زباله جمعآوری

قطع خواهد شد.
محترم کشور وزیر برای رونوشت ـ مشتریان   دفتر امور

تسلیت
محمود آقای مجدد پیروزی وسیله بدین
را ریاست جمهوری انتخابات در احمدینژاد 
عزیز ملت به انتخاباتی رقابتهای شروع از قبل
غم این امیدواریم و میکنیم عرض تسلیت ایران
شما آرزوی متعال برای از خداوند آخرشان باشد.

بردباریمینماییم. و صبر
اقلیت گویا سازمان ـ خاموش اکثریت انجمن  

مدیریت سیاست خارجی
محسنرضاییسرکردهپیشینسپاهپاسداران
انتخاباتی گرگاندر سخنرانیشبه دانشگاه در که
سئواالت هجوم مورد بود کرده شرکت کوتاهی

گرفت. دانشجویانقرار متعدد
پرسید: پلیس که دانشجویی در جواب وی
آرژانتین خصوص ماجرای شما در برای اینترپل
مساله این با توجه با و کرده صادر جلب حکم
و مدیریت را خارجی سیاست میتوانید چگونه
هاشمی اونها برای اوال که گفت: اداره کنید؟
و ساخته بودند مشابهای پرونده و والیتی هم
خارجی سیاست کار در بسیار آنها که میبینید
که است فوقش این دوما، فعال بوده اند! و موثر
فقط و حذف میکنم را مسافرتهای خارج من

میروم! استانها دیدار به

عشوه با اخبار
را تلویزیون گفتم و بود گرفته دلم دیشب
ایرانیوکمیبخندم. شانسم بگذارم رویماهواره
«جام جم» تلویزیون گرفتم که کانالی و اولین زد
ماهواره که آنها برای بود. اسالمی جمهوری
است تلویزیونی همان این بدهم توضیح ندارند
میدهد جلوه جهان بهشت را ایران اخبارش که
بیکاری و فحشا و فقر درباره خبر یک حتی و
و اعدام و قتل ناموسی خودکشی و و گرانی و

ایران ندارد. سنگسار در
با لباسی خانمی بود و یکهو اخبار اتفاقا وقت
شبیهراهبه هایقرنشانزدهم(شایدهمهفدهم)
رویصحنهتلویزیونظاهرشد.بهچشمخواهری
تحکمحرف پر از خیلی جدیو بدچیزینبود اما
بهجای اینکه را میزدو خیلیزورمیزدکهاخبار
برای گفتن بقبوالند! بیننده به جوری یک بگوید
با را همه شینها میآمدو خیلیهم عشوه اخبار
ششنقطهوهمهسینهارامثلصدایمارومثل
آنهمه ادامیکرد.جالباینبودکهبا اواخواهرها
توپ و تانک که حتی و پوشش روسری و مقنعه

آرایش کیلو سه دو صورتش نداشت اثر آن در هم
داشت. و برق و روژلب و ریمل و زرق میکآپ و
بودم ودیگرصدای او محو تماشایصورت اوشده

میخواند نمیشنیدم. سریع اخبار را که را
بود: این سئوالش اولین و رسید راه از زنم
پر از همه این و شده خراب تلویزیون چرا تصویر
با و را ندادم جوابش شده؟ براق تند و رنگ های
رنگ تعدیل قسمت رفتم توی تلویزیون ریموت
آنقدر پایین کشیدم، پایین را تصویر. درجهاش
شد. سفید و سیاه به نزدیک گوینده تصویر که
خانم افتاد. انگار عجیبی اتفاق بود که موقع آن
کردهام کم را من رنگها که فهمید هم گوینده
بدون گذاشتو کنار چونبالفاصلهعشوههاش را
بقیه شنیدن را به زیاد، بینندگان توجه جلب

خبرها دعوت کرد...

نکته انتخاباتی 
کنار را انتخاباتی جنجالهای و جار همه اگر
ایران ملت که گفت میتوان ساده به طور بگذاریم
کروبی و موسوی، میرحسین انتخاب در مورد
اگر و بدترینو بدتر بد، احمدینژادسه گزینهدارد:

زشتترین! کنیم، اضافه هم را رضایی محسن

برای زیرنویسهایی
احمدینژاد نطق

او همه روزها احمدینژاد، که این محمود
آخرین در مینامند، پینوکیو» «محمود علنا را
برنامه کار پایان از خبر خود مطبوعاتی مصاحبه
او گفت: پروندههستهایایران هستهایایرانداد.
شد). و تمام ساختیم را است (بمب مختومه
آژانس قوانین چوب چهار در بعد به این از ما
بینالمللیعملخواهیمکرد(زنگتفریحعملیات
را ما نتوانست دشمن کارشکنیهای هستهای).
کشیدیم زحمت کند (چقدر دور خود هدف از
دنبالهروی بعد این به از درنیاید). ما صدایش تا
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 بقیه در صفحه ۳۳   

برگشتند! خانه به دست پر با احمدینژاد نطق انتخاباتی در شرکتکنندگان

که شد (خوب بود خواهیم شفافگرایی سیاست
اساس بر ما سیاست کردیم) قایمش موقع به
که این از (بعد است ایران صلحجویانه مصارف
بیشتر رسیدیم). را دنیا  کشور چند حساب
فعالیتهای مرتب ادامه موافق دنیا کشورهای
این پول به و نفت (چقدر هستند هسته ای ما
ملی افتخار تا ساکت باشند). دادیم مفتخورها
هستهای خودکفایی برای زیادمان تالشهای ما
میباشد(تکنولوژیکره شمالی،طراحیپاکستان

ونزوئال)! اورانیم و

سینمایی نقد
ربودن به قبادی موفق  بهمن  جدید  فیلم
امسال جشنواره دیگر» نگاهی از «سینما جایزه

گردید. کان
مطرح فیلمهای بیشتر باشید کرده دقت اگر
در بهخصوص تم خصیصه و از دو ایرانی موفق و
تمایز وجه ایندو کردهاند. عنوانهاشاناستفاده
رامیتوان در«رنگ بقیهفیلمها فیلمهای ایرانیبا

نمود. خالصه حیوان» و
ایرانی جشنوارهای فیلم های ساده عبارت به
از یا خود داشته اند و بر حیوان را یا نام همیشه

زدهاند. حرف رنگ نوعی
آخری موفق فیلم همین به مثال عنوان به
خبر ایرانی  گربه های از «کسی کنید: توجه 
«زمان چون هم فیلمهایی آن از قبل ندارد!»
میکنند»، پرواز مستیاسبها»،«الکپشتها
«روسریآبی»، همعاشقمیشوند»، «ماهیها
سفید» «بادکنک خدا»، «رنگ «مارمولک»،
در و شدهاند ساخته گنجشک ها» «آواز و

بودهاند. موفق هم جشنوارهها
توجه با که گرفت نتیجه میتوان این بر بنا
داستان موضوع جشنوارهای جدید مدهای به
به کارگردانی و فیلمبرداری  نحوه  و سناریو و
تبلیغاتی حربه از دو استفاده فیلم و عنوان اندازه
و کارگردانان برای رنگ» و «حیوان یعنی مهم

مطرحنیست. ایرانیمهمو تهیهکنندگان
در آینده سال که کرد  پیشبینی  میتوان
حتی و لورکانو و کان  و ونیز  فستیوالهای
«روسری «االغ صورتی»، چون فیلمهایی اسکار

شانس میکنند» پارس هم «سگ ها و قهوهای»
موفقیت جهانی داشته باشند!

افکار عمیق
برای باغوحش در امروز که حیواناتی آیا
هستند قفس  میله های  پشت بشر  سرگرمی 
سوار نکردند قبول که هستند حیواناتی همان
و رستگاری به تا  بشوند نوح  حضرت کشتی

نجاتبرسند؟

روحیه تقویت
که ایرانی آمریکایی صابری خبرنگار رکسانا
به جرم و بود اسالمی جمهوری گروگان مدتی
موردچه نشدجاسوسیدر معلوم جاسوسی(که
آزادی از پس زندان به سر میبرد در بوده) چیزی
مصاحبه مطبوعاتی در چند و آمریکا برگشت به
زمانزندانیبودنممرتب در اوگفت: شرکتکرد.
به اینطور و می کردم زمزمه را آمریکا ملی سرود
خواهم آزاد روزی که میدادم قلب قوت خودم
بندی که هم در گفت: زندانیان دیگری شد. او
را چیزی هم آنها که داشتند وجود بودم من
چون متاسفانه وی اضافه کرد: میکردند. زمزمه
بلد را میکردندوسرودملیآمریکا فقطدعا آنها

شوند! آزاد آنجا از نتوانستند نبودند

شخصی دیجیتالی لباس
دنیا، بزرگ خبرنگزاری چندین گزارش به
تهران، چاپ «کیهان»، روزنامه اینترنتی پایگاه
وخطرناکبرایکامپیوتر پایگاه هایمضر زمره در
به (و به گزارشاین خبرگزاریها است. گرفته قرار
تاییدوشهادتخودمن)شرکت هایبزرگچون
از خود را کار بران و مشتریان و فایرفاکس گوگل
بر به این پایگاه اینترنتی وصل شدن و مشاهده
فرستادن اخطارهایی ازخطرهای و با داشته حذر
و آزار و اذیت که انگار نمودهاند. آگاه سایت این
ایران خارج چموشی روزنامه«کیهان» ازمحدوده

است. پیدا کرده ابعاد جهانی و شده

در قرار دادن اخطار با فایر فاکس  شرکت
 Reportad» درشت حروف با رنگی قرمز صفحه
کرده اعالم خود به مشتریان «Attack Site
دادن قرار با مخفیانه  میتواند پایگاه  این که
جاسوسی مخفی نرمافزارهای و ویروس انواع
مدارک اطالعاتو به (لباس شخصیدیجیتالی)
دسترسی این سایت به مراجعه کننده خصوصی
بدزدد. و کرده کپی را آنها حتی و نموده پیدا
نادیده گرفت را شرکت این اخطار البته میتوان
به من توصیه شد. وارد اینترنتی پایگاه این به و
این پایگاه به شدن وصل ریسک که دوستانی
حداقل که است این نمیگیرند جدی را روزنامه
ویدیوهای این سایت عکس ها و ورود به از قبل
به آنها ازکامپیوترحذفنماییدتا آنچنانیخودرا
اینترنتیروزنامه دستکارکناننامحرماینپایگاه

«کیهان»چالپ تهراننیفتد!

خاطرات از دیگر برگی
غارنشین مرد یک

است. تقویم روزی چه امروز امروز: نمیدانم
و سال ماه و هفته حساب و نشده هنوز درست
که جای خود دارد. صبح دستم رفته، روز که از
باید خیلی درد میکرد. بیدار شدم سرم خواب از
متکا عنوان به یک سنگ نرم از خوابیدن برای
خیلی غارم ماندم. در ظهر لنگ کنم. تا استفاده
از پر تمیزش میکردم. باید بود و ریخته هم به
اینجا سرویسآشغال بود. استخوانحیوانشده
قرار است ماهی یکبار به جای است. خیلی بد

ببرند. را و استخوانها بیایند بار یک سالی
روزبعد: دیروزباآنسر دردوحشتناک اشتهایم
بخورم. چیزی نتوانستم و بود شده کور حسابی
قدر آن بودم. گرسنه خیلی شدم بیدار که صبح
گرسنهبودمکهمیتوانستمیکدایناسوررادرسته
دویدم خرگوش چند دنبال ظهر تا بدهم. قورت
مجبور بگیرم. را هیچکدامشان نتوانستم ولی
بخورم. خیلی بو را دیروز از شدم غذای مانده
هوای دلیلخیلینامعلومیگوشتدر به میداد.
اما در میماند خوشمزه تر و تازه تر سرد زمستان

می کند. مزه بدی پیدا گرم هوای

بغلیمنروشجدیدی غار همسایه بعد: روز
در را آنها کرده. پیدا گوشت داشتن نگه برای
مزهاش میکند. خشک و میگذارد داغ آفتاب
دندان با آنها را ساعت یک اما باید نیست بدک

بدهی. قورت بتوانی تا بجوی
شاید گرفته. دندانم خیلیدرد امروز بعد: روز
بهخاطر جویدنگوشتهایخشکشده همسایه
غارنشین شنیدهام یک بغلی باشد. غارنشین
میکند میتواند زندگی طرف رودخانه آن که
با یک شنیده ام که ببرد. بین از درد دندان را
آن را می زد و ضربه خراب دندان سنگ گنده به
بدهم. او دست را به میترسم دندانم میشکند.
کم چشمانش بینایی زمانی که از که شنیدهام
و حسابی هممیشکند با دندانرا تا دو سه شده
دهنتراسرویسمی کند. تحملدردسهتادندان
بسازم و همین یکی بسوزم بهتر است با ندارم. را

نروم. او سراغ و
و صورت که همانطوری امروز بعد: روز
دست در دندان زیاد درد خاطر به را آروارهام
میزدم قدم نالهکنان جنگل در و بودم گرفته
که کرد فکر را دیدم. و ملوسی زیبا بسیار دختر
درد و نفهمیدکهصدایم از میخوانم مندارم آواز

اینجا زد. است. به من لبخندی درآمده دندان
و است حال اهل که یعنی بزند لبخند زنی اگر
مستقل غار اگر مخصوصا است روغن توی نونت

باشی. داشته را خودت
همان دختر را صبح امروز روز بعد: دوباره
لخت همه اینجا می زد. قدم رودخانه کنار دیدم.
از که یک ورقه خودش به او هستند اما عور و
پوشانده بود. درخت درست شده پوست الیاف و
شده او اندام قشنگ و زیبایی آنقدر محو دیروز
نمیدانم نشدم. او نبودن لخت متوجه که بودم
شاید کشیده میشوم. او طرف بیاختیار به چرا

باشد. او نجابت خاطر به
بخوابم. هر نتوانستم اصال دیشب بعد: روز
بدانمعلت کنمکه آنالیز را افکارم چهسعیکردم
به یا نداد. قد جایی به عقلم چیست بیخوابیم
درد دندانم یا این که و و عشق بود آن دختر خاطر
کنار او را که بود. طرف ظهر بود بیطاقتم کرده
خودم با زد. لبخند من به دوباره دیدم. رودخانه
به که همسایهام شده گوشت خشک مقدار یک
رفتم وگوشت بهطرفاو بودم. آورده منداده بود
را و گوشت زد لبخند دوباره کردم. او تعارف به را

دفترچه  یک  ساده،  دوربین  یک  با 
یادداشت و یک قلم معمولی، در محافل 
شرکت  خود  اقامت  محل  مجالس  و 
کنید، از رویدادهای سیاسی، فرهنگی، 
تهیه  خبر  و  عکس  هنری  و  اجتماعی 
آن ها  به  که  شخصیت هایی  با  کنید، 
دسترسی دارید گفت و گو کنید، و پس 

دریافت  با  گزارش،  سه  فقط  چاپ  از 
هم  شما  «ایرانیان»،  خبرنگاری  کارت 
بپیوندید  ما  فعال  همکاران  جرگه  به 
اعتبار  و  موقعیت  هم  طریق  این  از  و 
خود در جامعه ایرانی را افزایش دهید 
و هم نقشی در گسترش پوشش خبری 

«ایرانیان» ایفا منائید. 

کارت خبرنگاری «ایرانیان»
همه درها را به روی شما باز می کند 

از جلسات و برنامه های مختلف 
در محل اقامت خود در شهرها و 
مناطق مهم ایرانی نشین عکس 

و خبر تهیه کنید و با چاپ آن ها 
در «ایرانیان» موقعیت و اعتبار 

خود را در جامعه افزایش دهید

«ایرانیان» در جستجوی خبرنگاران فعال در ایاالت نیویورک، 
نیوجرسی، ایلینویز، جورجیا، فلوریدا (شمال و جنوب)، 

تگزاس، آریزونا، واشنگنت و کالیفرنیا (شمال و جنوب) می باشد 
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و سخنرانیهایش  نوشتهها نویسندهای که ۱ـ 
تاثیر ایران در اسالمی انقالب زمینهسازی  در

داشت. فراوان
شده. روانه ـ وعده گاه ـ بازاری حساب ـ ۲

هیکل ـ  شتری قوی ـ و درخور ۳ ـ سزاوار
دیگر. از کشور در شهری یک دولت نماینده

در  ـ هنوز همنبض اقتصاد آفت پیشه رود ۴ـ 
طی شده مفهوم مراحل به ـ واژهای آنجا می تپد

کاری. انجام برای
عنوان  ـ همکاری و همراهی ـ  ۵

شهرنشینی.
پرنس  ـ پایان! ـ عهد بی حرف یک تکرار ۶ـ 

و ماالمال. ـ لبریز در اروپا نشینی
ایران  در قلهای مشهور الزم ـ ضروری و ـ ۷

قلعه. دیوار ـ
ـ کوزه  مرز و پنجگانه ـ زمین از حواس ۸ ـ

آب. پر
ـ  کارزار  و کشتار ـ فلزات مادر ـ   ۹

مرکبدان.
چهرهای ناپسند  کین ـ و سرای مهر ۱۰ ـ
به زمین ـ بیواسطه مفعول عالمت ـ دارد

آذری. گویش
نیاگارا  آن  مشهورترین ـ فرزند دختر ـ  ۱۱

است.
مجسمه ـ  ـ باالخانه خانه تابستانی، ـ ۱۲

داخل. ضمیر
طول ـ  در واحدی ـ شهادت ۱۳ ـ انگشت
اینک که بود اروپا در شوروی جمهوریهای از

است. استقاللیافته
کهبلندیهای  آنجا کارگروهیوجمعیـ ۱۴ـ 

اسفناج. صحرایی شبیه ـ گیاهی دارد بسیار
ابوعلی سینا. گرانبهای آثار از ـ ۱۵

بندری  اسباب چینیو مکروحیله پنهانیـ  ۱ـ 
روسیه. سیبری  شمال شرقی در

دایره ـ  مرکز و صحرانشین مردم ۲ ـ خیمه
است ناشایسته و بیخانواده آدم های به اشارهای

آسمان. مطلوب رنگ ـ
باالتر  محل تجمعـ  و ـ باشگاه بی مو سر ـ ۳

دیگران. از برتر و
کافی  چشم وهم چشمی در عرصهورزشـ  ۴ـ 

رمضان. ماه مخصوص شیرینیهای از ـ است
خواهر. ـ سودمند ـ ۵

چند  ـ پارسا عابد و کارـ  تردستی در فنو ۶ـ 
مرتجعین. از ـ قاتل و آدمکش

بهتران ـ  از ما زندگی تابستانی ۷ ـ محل
قوه میکنند ـ پا بر اروپاییان بیشتر بازارش را

حافظه.
از  ـ زنانه تن پوش نوعی ـ دریافت و فهم ۸ـ 

الهی. وظیفه خوران درگاه
پاداش  روشـ اسلوب و گوسفندجنگیـ  ۹ـ 

شاگردانگی. و
از  فتنه انگیزـ  و دلربا شیمیایی از عناصر ۱۰ـ 

ـ طریق میانبر. زرتشت پیشوایان دینی آیین
انگلی استکهبهدیوارهرودهها میچسبد  ۱۱ـ 

یونان. استورهای قهرمانان از ـ
از  بعضی گاهی گاه که ویرانگر گردبادی ۱۲ـ 
ـ نشده پذیرفته ـ  مینوردد را در آمریکا ایاالت

روش. و قاعده
از  نیرنگ ـ و ریا قرآن ـ از سورههای ۱۳ ـ

واگیردار. و خطرناک بیماریهای

ابزار  از تاختندـ  اروپا به اقوام وحشیکه از ۱۴ـ 
دنیا. در ینگه ایالتی ـ و مهندسی نقشهکشی

اثرمعروف  با معاصر آمریکا تاریخنویس ۱۵ ـ
فارسی به که تمدن» گاهواره  زمین «مشرق
نشین های شیخ از یکی اهل ـ است شده ترجمه

خلیجفارس.

دچار گذشته نیروهای درون کشور در به زدن
که باید اینان دارد. خاص اهمیت بودهاند مشکل
ایران جامعه سیاسی مبارزات در خودمحوری از
کشور داخل محوریت مبارزات و بکشند دست
میتوان است که صورت این در بپذیرند. تنها را
ظرفیتسیاسیو فرهنگی متناسببا مبارزات را
خطرات از و داد ایران سازمان جامعه اجتماعی  و
کرد. سیاسی اجتناب و ماجراجویی افراطیگری
را ارج اینزمینه در تالشفعاالنداخلکشور
آنان و کمک از حمایت برای خود سهم نهیم و به
بشری و حقوق دموکراتیک پیشبرد مبارزات به

کنیم. تالش کشور داخل در

... برای همبستگی

دولت محلی طرف (از می شد کمک آن گهگاه به
دهندگان). اما مالیات هزینه با باز و یا فدرال و
(ایستگاههای آن) مترو خط مسیر در آنان که
میزدند؛ جیب به را آن سود داشتند مستغالت
اجاره نتیجه ارزش آنمستغالتباالمیرفتو در
و میشد مالکثروتمند تر باالمیرفتو ملکهم
هرچهبیشترملکمیداشتعایداتشبیشتربود.
آثار عتیقهونقاشیهای ایعجبکه قیمتطال و
قدیمی «پساز مرگنقاش»چقدر افزایش یافت

بی نوا نشد. نصیب چیزی رهگذر از این و
از سپاسگزاری ضمن نوشتار، این خاتمه در
دانشجویان مانیفست لیبرالیسم تهیهکنندگان
پیشنهاد ایران دانشگاههای دانشآموختگان و
و بیان آن کلی لیبرالیسم در قالب که می کند
این بدون نفی راست تا گرفته چپ آراء از طیف
گردد. مرور شفاف صورت به و منصفانه آن یا و
اطمینان می شود دفاع قومیتها فرهنگ از اگر
نیست که با جهانیشدن در تعارض شود حاصل
زیستی است گفتمانهای محیط همچنین و
پیش بدون ضمنا فراگیر. و همگانی آموزشی و
آزادی در رسالتی سرمایهداری که بپذیرد داوری
دژخیمهایفقر از رهایی انساندوستیو انسانو
محیط و فرهنگ برای سینهزدن و استبداد و
هیدروژن در ملکول های ندارد که شبیه زیست
هستند. هیدروژنها دیگر که میرود آنجا آلی،
نظر اینجانب صاحبان دیدگاه رد که در امیدوارم

نایستند.  باز از قلمزنی

چند... در چون و چالشی

ساعت نگاهش یک گذاشت. دهانش و در گرفت
پایینبدهد.آخرش بجود و لقمهاول را میکردمتا
لبخندنمیزد. فکر داشت عصبانیمیشدودیگر
کرده خشک زیادی را گوشت همسایهام میکنم
نگاه آن به و آورد دهانش در از را گوشت بود.
بود. فقطدراز شده و بود مانده هنوز درسته کرد.
را گوشت یک طرف دندانم با رفتم و طرفش به
طرف دیگر هم شود. او و کوتاهتر پاره کشیدم تا
به نزدیک لبهایمان ناگهان و کشید را گوشت
تاکنون چنین لذتی بوسیدم. را من او شد و هم
بودم. نکرده حس خودم غار نشینی زندگی در را
زبانهایماندرهمرفتهبودوچنددقیقهبعددیگر
کردم حس نبود. اثری شدهاش خشک گوشت از
درددندانمیکبارهتمام شده ودیگراذیتمنمیکند.
جای به داخلدهانم بهچرخشدر آوردم. را زبانم
مالیده آروارههایم زبانم فقط به و دندانخالیبود
دهانم از داده بود آزارم دندانیکه چندینروز شد.
باصورت ببوسمشاما بود.خواستمدوباره افتاده
در دستش را شدم. او روبرو بر افروخته عصبانی و
من در آورد. دندان تکه استخوانی کرد و دهانش
استخوان و کرد دهانش در را دستش دوباره بود.
شکسته که بود خودش دندان آورد. در دیگری

خیلیخجالتکشیدم. بود.
رفتم نداشتم. درد دندان دیگر امروز بعد: روز
خبری او از گشتم. دختر آن دنبال و رودخانه لب
ورقههای داشت که دیدم را همسایهام نبود.
از میگذاشت. زیر آفتاب سنگ روی را گوشت
داد. جلوتر تکان و دست کرد سالم من به دور
آن طرف با دست گرفتم. را سراغ دخترک رفتم و
که دیدم را دخترک دور از داد. نشان را رودخانه
برای میپرد و پایین باال و چندین مرد میان در
غارنشینانآنسوی میکنم فکر میرقصد. آنها
گوشت بوی بودند. کرده کشف را آتش رودخانه
طرف آن از هیزم پیچیده بود. دود هوا در کبابی
اشک افتاد. چشمانم پر از سو راه رودخانه به این
نبودن در آوردیا شدند.نمی دانم دودآتشاشکمرا
نبود. هم مهم رودخانه. سوی آن در دخترک با

نداشتم... دندان درد که دیگر بود این مهم

سینما او در کارهای و نقش نشان دادن برای
کردهاند. اکتفا

کارگردانی  به  ۱۳۴۸ محصول «بادجن»
بحثانگیزترین و مهمترین از یکی تقوایی ناصر

مستندهایتاریخسینمایایراناست.
جن باد یا زار دفع مراسم به جن» «باد فیلم
تاثیرگذار روایتشاعرانه و لنگه میپردازد. بندر در
بیان شاملو احمد لرزان و دورگه صدای با فیلم

است. شده
ساخت فیلمهای به اقدام خود نیز شاملو
اما است؛ کرده قومنگارانه  گرایش  با مستند
عالیق بر بنا کامال نه را فیلمها این آنجا که از
است، ساخته تلویزیون سفارش به که شخصی
از عاری و اداری کارهایی مانند آنها به همواره
«آقا فیلمهای از آن جمله می کرد. نگاه خالقیت
«رقص دیلمانی»، «پاوه»، داماد میشه»، قلیچ
«عروسی «رقصترکمن»، «رقصقاسمآبادی»،
«مراسم مردی»، «گیله کالیه»، داراب در
«یاور «یاالنچیپهلوان» و جنگ، ورزا صوفیان»،
سال های در همگی نام برد که میتوان را سری»
پایانیدهه۱۳۴۰ وآغازدهه ۱۳۵۰ ساختهشدهاند. 
و واقعگرا از ساده روایتی این مستندهای کوتاه

را نیز فیلم عنوان که هستند همان موضوعی
شاملمی شود.

احمدشاملو عالوهبرساختچندفیلممستند
مجموعه «تخت سناریوی نیز تلویزیون کوتاه در
برای هدایت صادق نوشته  اساس بر را جمشید»

کارگردانی مرتضیعلوی مینویسد.
«مثنوی مجموعه مختلف قسمت های در
در آنها را حاتمی زنده یاد علی که معنوی» نیز
است، صدای  ساخته ۱۳۵۳ برای تلویزیون سال

می کند. همراهی را آن شاملو احمد
پنهان و پیدا حضور دهه دو حاصل
ایران، سینمای در معاصر شاعر برجستهترین
و داستانی بلند فیلم یک ساخت در همکاری
تلویزیونی، دو مجموعه مستند و کوتاه فیلم یک
یک  ساخت و مستند کوتاه ۱۱ فیلم کارگردانی
 ۱۱ دستکم نوشتن و داستانی، بلند فیلم
فارسی سینمای برای موفق کمابیش فیلمنامه
زمانه نتیجهایکه بیش از هر چیز نمایانگر است.
گذران برای شاعر یک مصائب شاملو، زیستن
و سانسور اوج نشاندهنده و زمان آن در زندگی
چرا که شاعری بود؛ پهلوی اختناق در حکومت
سینمای فعالیت در به مجبور امرار معاش برای
استعدادهای باروری جلو و شده وقت مبتذل
مستند فیلمهای در که آنچنان سینماییاش،
بدینطریقگرفتهمی شود. شاملومشهوداست،
احمد اگرچه حضور که گفت همه میتوان این با
از اما نیست، درخشان ایران سینمای در شاملو

است. توجه در خور جهات بسیاری
زاهدی احمد نوشته:
قلم» «اهل اینترنتی پایگاه از برگرفته

شاملو... احمد پای جای
نوشته آنان درباره مجله در که مطالبی کنار در
«سه تفنگدار» این از کاملی سیمای تقریبا شده

میگذارد. عالقهمندان اختیار در را
معرفی شماره ویژه از خاتمه گفتارها و پس
آنالویی دعوت علیرضا مجدو نادر از «دفتر هنر»،
شدکه با اجرایقطعاتیازموسیقیایرانی بر غنای
استقرار و هنرمندان ورود با بیافزایند. مجلس
خانم که شد معلوم میکروفونها مقابل در آنان
مجد در تازه نادر همکاران از اوا بولدینا، یکی
و دارد تبار روسی که موسیقی چکاوک» «گروه
اینبرنامه بهموسیقیایرانیعشقمیورزد،نیزدر

کرد. خواهد همراهی را آنها
با مذکور هنرمندان توسط موسیقی اجرای
استقبالوتشویقشرکتکنندگاندرجلسهروبرو
شامی صرف برای حاضران از آن خاتمه در و شد

آمد. به عمل دعوت بود شده تدارک دیده که
«دیویدی» پسازصرفشامبخشهاییاز
ایران» طنز تفنگدار «سه  درباره شده تهیه
جلسه  ۱۲ شب حوالی در و شد داده نمایش

خاتمه یافت.

ایران»... طنز تفنگدار «سه

نخستوزیر حامى و جبهه اصالح طلبان اصلى
پیشینجمهوریاسالمیبه شمارمىروددربیانیه
کرده اشاره سپاه فرمانده اخیر اظهارات به خود
فعالیتنظامى بودآنبخشاز بسیجکه گفته که

شود. انتخابات صحنه وارد مىتواند ندارد،
اینتشکلسیاسىپرسیدهاستکهبادخالت
«اساسا انتخابات، نظامى در نیروهاى و بسیج
انتخابات را که برگزار مى شود آنچه نام مىتوان

دانست؟» عادالنه و قانونى و و آزاد سالم

سازمانمجاهدینانقالباسالمىگفتهاست:
از همواره کوشیدهاند که باندهاى قدرتى «امروز
و قدرت حفظ خدمت کشور در ملى سرمایههاى
انتخابات در آستانه هزینه کنند، خود موقعیت
جبران به آمدهاند بر صدد در جمهورى ریاست
رویگردانى اجتماعىناشى از بىکفایتىها وعملکرد
نظامى نهادهاى و وجاهت اعتبار از خویش سوء

هزینهکنند.»
،۱۳۸۴ سال انتخابات ریاست جمهورى در
سپاه و بسیج مقاومت نیروى اصالح طلبان
نفعمحمود انتخاباتبه بهدخالتدر پاسدارانرا
این در کروبى مهدى و کردند متهم احمدىنژاد

خامنهاى نوشت على به آیتاهللا نامهاى زمینه
پسر و این نیرو دخالت از به صراحت آن در که
نام انتخابات در خامنهاى، مجتبى خامنهای،

برده بود.
پاسداران، محمدعلىجعفرى، فرمانده سپاه
قانونى تقسیم به اشاره با گذشته ماه اردیبهشت
ویژه، و فعال عادى،  سه دسته به بسیجیان
تنها را سیاسى فعالیتهاى در ورود ممنوعیت
مختصبهبسیجیان ویژهدانست وورودبسیجیان
عادىوفعالبهعرصه سیاست وفعالیتانتخاباتى

کرد. اعالم را بالمانع

خامنهای آیتاهللا هشدار
انتخابات نامزدهای به

از گذشته یکشنبه روز خامنهای علی آیتاهللا
مسئوالنوهمچنیننامزدهایانتخاباتریاست
او گفته به تا باشند هوشیار خواست جمهوری
زبان بر سخنی دشمنان دلخوشی برای «مبادا

بیاورند.»
ولیفقیهجمهوریاسالمیایرانهفتهگذشته
را که به نامزدهایی تا خواست ایران نیز از مردم
تسلیم دشمنان مقابل در میخواهند او، گفته

انتخاب نکنند. ببرند، را ملت و آبروی شوند
میشود، نزدیکتر انتخابات زمان هرچه
به از پیش خطاب بیش آیتاهللا علی خامنهای
این انتخابات نامزدهای و همچنین مسئوالن

سخنمیگوید.
که انتخابات مورد در سخنرانی آخرین در وی
«دشمنان گفت: انجامشد، گذشته یکشنبه روز
ارزشهای و اسالم به افتخار ایرانی، و ایران
از همه اساس همین بر نمیپسندند، را اسالمی
انتخاباتی نامزدهای همچنین و مسئوالن جمله
بایدهشیارباشندتا مبادا برایدلخوشیدشمنان

بیاورند.» زبان بر سخنی
گذشته هفته دوشنبه خامنهای علی سید
«دولت خدمتگذار» را دولتمحمود احمدی نژاد
اقصا نقاط مسایل حل دنبال به که معرفی کرد

کشور است.
یکشنبه تهران، روز تمدن، استاندار مرتضی
گذشته درارتباط با انتقادهایی که ازعملکرد دولت
احمدی نژاددرهفتههایاخیرصورتگرفتهاست،
نظام دیرینهایاز کینه «برخیاشخاصکه گفت:
از استفاده سوء با دلدارند، جمهوریاسالمیدر
فضایتبلیغاتیاقدامبهتخریبوتوهینبهمبانی

افکار ارزشینظامکردهاند که باید در قبالقانونو
مجرمانه اعمال و هتاکیها پاسخگوی عمومی

باشند.» خود
قانونی ظرفیتهای از استفاده «با افزود: وی
ستادهای به مسئوالن و کتبی تذکر شفاهی به
صورت در و کرد خواهیم اقدام نامزدها انتخاباتی
قانونی روش های سایر از تذکرات، به توجه عدم

کرد.» خواهیم استفاده قانون اجرای برای
میرحسین همسر رهنورد، زهرا این، از پیش
ریاست انتخابات  نامزدهای از یکی موسوی، 
و همسرش او علیه پرونده سازی از جمهوری 
محمود دولت سیاستهای از انتقاد خاطر به

بود. داده خبر احمدینژاد
موسوی، میرحسین گذشته، هفته های در
نامزد سه رضایی، محسن و کروبی مهدی
انتقادهایگستردهایازعملکرددولت انتخابات،

آوردهاند. عمل به
اصولگرای از نامزدهای یکی رضایی، محسن
گذشته یکشنبه روز جمهوری، ریاست انتخابات
را دولت رادیویی خود سیاستهای سخنرانی در
«اولین بحثبیکاری دادوگفت: انتقاد قرار مورد
است.بهنظرمن،بیکاری،مشکلبزرگیدرکشور
خانواده های بسیاری از میدانم که من است.
بیشترینبیکاری همدر دارند و ایرانی جوانبیکار
گروه هایتحصیلکرده است. من در نسل جوان و
از ناشی اجتماعی مفاسد از بسیاری که میدانم
بسیاریازمشکالت روحیروانی، بیکاری استو
حتی بیهدفی ناامیدی، افسردگی، جمله از
بیکاریمربوطمیشود.متالشی بیتفاوتیهمبه
شدننهادخانوادهوسرمایهاجتماعیواخالقی به
بیکاریمربوط میشود.»ویمشکل دوممردمرا
«منمی دانمکهشما کرد: اضافه و نامید «تورم»
ناراحتهستید. قدرتخریدتان و تورم گرانی ها از

شدهاید.» فقیرتر یعنی شده، کم

اجتماعی و سیاسی خبرهای


