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ایران حوادث بررسی
ایران» «اخبار زیر سرفصل را اینبخش (قبال
خیلی و حادثه از پر ایران اخبار چون اما داشتیم
را به آن گرفتیم تصمیم شده هیجانانگیز داغ و

دهیم) تغییر ایران» «حوادث

مسافرم و معذورم
شخصیتهای و نمایندگان از بسیاری
«تحلیف مراسم در گرفتهاند تصمیم سیاسی
نکنند. شرکت احمدینژاد محمود تنقید» و
هم خبرگان مجلس رییس رفسنجانی هاشمی
شرکت باشد. این عدم آنها قرار است جزو گویا
ناراحتکند. بسیار رفسنجانیممکناستآقا را
که است گفته خود تصمیم توجیه در رفسنجانی
شرکت از «کرمان» به فوری مسافرت علت به

که است کرده اعالم او است. معذور در مراسم
از اقوام یکی برای باید او و نیست مسافرت بهانه
به او شخصا و ببرد «زیره» مقداری فورا پیر خود

تحویلدهد!

عروس از مادر کالم دو
 ۶۴ جمهور رییس مشاور  موالنا  حمید
آمریکاییان برای گفت: مصاحبهای در درصدی
جمهورشان رییس  نمیتوانند است که شرمآور
صورتی غرب در کرد اضافه وی انتخاب کنند!! را
با موافق قبول دارد که دموکراسیهای دیگر را
و برای همین ما) تعریف (نه تعریف خودش باشد
نبود با آنها انتخاباتایران موردنظر چون نتیجه
خیابانهای توی (یعنی پرداختند مخالفت به آن
انتظامی ماموران جان به سنگ با ریختند تهران
و آتش را به شهر نصف و شورش افتادند ضد و
ماست از پرانتز داخل جملههای کشیدند!) دود
بودمیتوانست ولیمشاورمحترماگر کمیپر روتر

باشد! هم او مال

بیایم! شاید بعد باشه
از پس که صلح جایزه برنده عبادی شیرین
شده فعال بسیار احمدینژاد انتخاباتی کودتای
سازمان دبیرکل رفتن خواستار مصاحبههایی در
است که خواسته او است. شده ایران ملل به
که کتک جوانانی وضع به دنیا در مقام مهمی
راستجنازه و چپو زندانی میشوند میخورند،
زندانهایجمهوریاسالمیبیرونمیآید از آنها
جواب هنوز ملل سازمان دبیرکل کند. رسیدگی
مثبتیبه درخواستشیرینعبادینداده وگفته:
اوضاعایران فعالخیلینامساعدوخطرناک است،
مسافرت شد آرام اوضاع  این که از بعد شاید

بکنم! آنجا کوتاهیبه

توپولف سقوط علت
نشستی در کشور هواپیمایی سازمان رییس
هواپیمای سقوط  و هوایی سانحه وقوع  علل
طبق گفت او کرد. تشریح را مشهد در توپولف

و کارشناسانه و فنی بررسی های  و اطالعات
اطالعاتموجود در«سیویآر» مرور همچنینبا
به نظرمیرسدکهخلبانبه (جعبهسیاههواپیما) 
روی  سرعت۱۴۵ مایل با سرعت ۱۹۷ مایل جای
باندفرودگاهنشستهومسافرتتهرانبهمشهدکه
ساعت یک هواپیماهای روسی این نوع با معموال
و پنج ساعت در یک طول می کشد ده دقیقه و
و عملکرد کتاب گفت او است. شده انجام دقیقه
توصیه  را سرعت۱۴۵ مایل که پرواز دستور العمل
کتابچه این و شده پیدا خلبان کابین در نموده
است. بوده باز نشده خود و نایلون زرورق از هنوز
سرزنش مورد را خلبان نمیتوان البته گفت: او
دستورالعمل استفاده کتابچه از چرا داد که قرار
نکردهچوناینکتابچه به زبانروسینوشتهشده
وخلبانبههرحال نمیتوانسته استفادهمفیدیاز

دهد! را نجات خود مسافران و جان کرده آن

بیجا! تکبیر جریمه
طبقگزارشهاییکه ازایران رسیدهشهروندانی
بارفتنروی پشتبامها کهدرتهران وشهرستانها
نتایج را به خود اعتراض سر دادن «اهللا اکبر» و
از سوی میکنند ریاستجمهوری ابراز دوره دهم
دادگاههای امنیتی شعبات به نیروهای بسیج
میشوند.  جریمه تومان ۵۰۰ هزار و شده جلب
خاطر خنکی هوای به که مردمی نیروی بسیج از
نماز خود در روی پشتبام تابستان شبهای
آورده پایین را تا صدای خود خواسته میخوانند
زمزمهکنندتاخدای ناکرده وکلمات«اهللاکبر»را
از گفتهشده مشمولاینجریمهسنگیننشوند.
عصبانی جریمه این هنگفت رقم از که کسانی
جریمه «اهللاکبر» میکشند فریاد و میشوند
هم توسط  دیگر ۲۵۰ هزار تومان حدود مضاعفی

دریافتمیشود! بسیجی گروه های سرکردگان

بدون میگردد ولی کردان باز علی
آکسفورد! مدرک

باالخرهپارتیبازیهایعلیکردانوطرفداران
سابق اخراجی وزیر و کرد را خود کار او نفوذ با

احمدینژاد جمهوری ریاست دوم دوره در کشور
منصوب جمهور رییس دفتر ویژه بازرس مقام به
علی اختصاری نام با که کردان عوضعلی گردید.
اینبار کردانفعالیتمیکندبهخبرنگارانگفت:
از من نخواستند دانشگاهی مدرکی از هیچ هیچ
ده میشود دو میدانستم دو ضربدر چون فقط و

را به من دادند! کار

و «صدا از محافظتی محاصره
سیما»

و وحشت ترس دنبال به که گزارش شده
و سیما» (که «صدا به مردم حمله رژیم تهران از
اولینجاهاییاست از انقالبها شروع معموالدر
قوی الیه چندین میآید) در مردم تصرف به که
در محاصره به را آن انتظامی و امنیتی نیروی
کیلومتری چندین شعاع تا را مرور و عبور و آورده

کنترلمی کنند.
امواج میگویند این الیهآنقدرکلفتشدهکه
سازمان اطراف خانههای به تلویزیونی ارسالی
تاکنون که این جالب و نمیرسد سیما» و «صدا
سوی از صدا تصویر و قطع در مورد شکایتی هیچ

نرسیده است! مسئوالن به مردم

رضا امام سیگنال
در توپولف هواپیمای سقوط از بعد درست
در شدیدی تصادف مرموزی به دالیل مشهد،
این تصادف در گرفت. صورت آهن تهران خط
ریلگذاری مشغول که تعمیراتی و تابستانی قطار
و برخورد کرد ـ مشهد مسافری تهران با قطار بود
چندین نفرکشتهوزخمیشدند.سخنگوی دولت
خاطر عملکرد به رضا امام که این مورد شایعه در
عالمت یا سیگنال  نوعی به دارد دهم  دولت
حوادث این علت گفت : خبرنگاران به میفرستد

مذهبی! نظر میآید تا فنی به بیشتر
بیشماریتصادفات تعداد چندسالاخیر در
هزار چندین با ایران در هوایی و ریلی جادهای،
مسئولی، حتی هیچ مقام افتاده و کشته اتفاق
جهانی مدیریت بر هنوز که محمود احمدینژاد

قابل توضیح میکند، پافشاری و تاکید خود!
که این از غیر مردم ارایه نداده به به مالحظهای

بوده است! خدا خواست این گفته است

است داغ گلوله پول بحث
خانواده های از گلوله پول گرفتن قضیه
تظاهراتخیابانیکشتهشدهاند، شهیدانیکهدر
دولتیکه پولش از پارو باالمیرود، خیلی آنهماز
طبق تعریف است. عینحالغمانگیز جالبو در
امروز تا انتخابات روز بعد از از که کسی هر دولت
گلولهخورده خیابانهایتهرانوشهرستانها در
جاسوس و خائن مزدور و دشمن و منافق است
سر جنازه برای دریافت باید خانواده او و بوده
صورت پول به را سهم رهبر و کند شل کیسه را
سخنگوی که است در حالی این بسلفد. گلوله
توسط اشخاص این که میکند تکرار مرتبا دولت
گلوله تظاهرکنندگان خود و بیگانه دولتهای

خوردهاند.
یا بو می دهد. این قضیه یک جای خودمانیم
آمده دولتی از سوی نیروهای واقعا غیب تیرهای
حق که را گلولههایی پول دارد دولت که این یا و

میکشد! باال است دیگری کس

میشود سبز پاریس
ایرانیان و دنیا دور مهاجر ایرانیان همت به
مقیمفرانسه وهمچنینچندینگروه بینالمللی
رنگی پارچهسبز آزادیوحقوقبشر امور فعالدر
و محوطه میدان به کیلومتر طول چندین به
تظاهرکنندگان اطرافبرجایفلپاریسآوردهشد.
را اعتراضخود شدهسبز امضا حملاینپارچه با
برسر دوباره به انتخاباتقالبیوساختگیایرانو
کارآمدنمحموداحمدینژادوهمچنینسرکوب
توسط ایران خیابانهای در جوانان کشتار و

دادند. نشان شخصی لباس و بسیج نیروهای
با همدردی برای پاریسی شهروند هزاران
و کرده شرکت باشکوه مراسم این در ایرانیان
ایران اعالم مردمی تظاهرات از را حمایت خود

کردند.
پخش آهنگهایی چون«یار با اینمراسم که
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 بقیه در صفحه ۳۰   

میخونم! دهن یه براتون خودم االن شجریان نمیخواد بخونه نباشین، اگه خیلی خب، ناراحت ـ

و گناهان شاهان
Kings & Their Sins
باستان شهیـر مورخین گفتار طبق

از شاهان برخی هولناک در دربار و جنایات فساد
هخامنشی شاهان از بعضی نمودن گرایش باستان،
مزدک. و مسیحی  یهودی، ادیان به ساسانی  و
آشنا آن با بار اولین  برای که  ناگفتنیهایی
مطابق لذا بخوانند باید همه را کتاب این میشوید.
که هرچقدر بپردازید؛ کتاب این بابت خود بودجه با

کنید. باشد. تلفن جزیی
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میرساند زبانان
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یا سه یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه
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بود، سرود «ای ایران» همراه من» و دبستانی
تنشان بر را پاریس مردم از بسیاری موی حتی

کرد. را هیجان زده حسابی آن ها و کرد سیخ
باالی برج به پارچه این زودی به است قرار
روی زمین آویزان گردد.شهردار ایفلبستهشده تا
پارچه این بستن اگر گفت خبرنگاران به پاریس
و آنها کند ایران دوا مردم دردی از برج ایفل به
تقاضای به دست یابند و آزادی آرامش و صلح به
مسلمانانمقیمفرانسه این برج را«امامزادهایفل»

داد! خواهیم نام

شورشهای تعریف
ایران خیابانی

و بر با مثبت» «بچه سری یک برخورد
بچههاییکهانقالب۵۷ درزندگیشانتاثیرخیلی 

منفی داشته است!

اوین زندان مدیریت اطالعیه
تظاهرات و راهپیمایی ها افزایش علت به
راستای در و  تهران در  جدید شورشهای  و
آقای محترم جمهور رییس اکید دستورهای
استفاده بر ایشان تاکیدات و احمدی نژاد محمود
سهولت جهت همچنین و برتر تکنولوژی از
مهمان آنها فرزندان که محترم والدین کار
که از میرساند اطالع به گردیدهاند، زندان این
وثیقه برای پرداخت جاری ماه شهریور اول تاریخ
مورد ویزا و اکسپرس آمریکن اعتباری کارتهای
قبول باجههای صندوق این زندان میباشد. پول
قبول شما عزیزان آزادی جهت همچنان نقد

میگردد.
حسابداری و مالی امور دفتر

ارشاد وزارت اطالعیه
اسالمی

خانواده های کلیه اطالع به وسیله بدین

علت که به مشهد اخیر هوایی مقتولین حادثه
سقوطهواپیمایتوپولفصورتگرفتمیرساند
به شیادانی که روحانینماها و این وزارتخانه با که
کیسه کردناینخانوادهها تقاضایپول قصدسر
وصدقهجهت بستندخیلبه«جعبه سیاه»این

نمیباشد. و مینمایند مرتبط نبوده هواپیما
صدقات امور مالی و روابط عمومی دفتر

قدردانی و تشکر
بدینوسیلهازتمام دوستان وخانوادههاییکه
قصدشرکتدرمراسم ترحیمو یادبودوهمچنین
مراسمهفتمو چهلمفرزندمان(کهدر ناآرامیهای
و داشتند است) گردیده شهید تهران خیابانی
ما ترسشان به از دولت علت مزاحمت های به
و قدردانی فراوان مینماییم نشدند تشکر ملحق
مراسممشابهیکه زودیدر به بتوانم امیدواریم و
برگزارخواهدشد جبراننموده برایفرزندان آن ها

نماییم. پیدا حضور کامل آرامش در و
تهرانی داغدار خانواده

جمهور رییس احمدینژاد
نیست! هم من همسایه

جمهور من رییس «احمدینژاد این شعار
مردم میگیرد.  حسابی دارد کارش نیست» 
پوسترها و را روی شعار دنیا این جای در همه
کار به خود سبز در تظاهرات و نوشتهاند پارچهها
یک که هم آمریکایی من حتی همسایه میبرند.
ربطی او به احمدینژاد و نمیداند فارسی کلمه
خیابان سر ایرانی فروشگاه از را پوستر این ندارد
دو با جلوی خانهاش روی چمنهای و خریده ما
ساده بدبخت (البته است کرده نصب چوب تا
شعار که گفته او به فروشنده میگوید صلحطلب
سبزی آن و چمن رشد به صلحآمیز این تابلوهای

کمکمیکند).
این شعار تاثیر تحت من قبل سه هفته دو
نوشتمو اعتراضوچاشنیطنز به نامهایآغشته
در این احمدینژاددر ایرانپستکردم. برای دفتر
من جمهور رییس احمدینژاد بودم: نوشته نامه

است. لوپز جنیفر من جمهور رییس نیست،
به من نامه جواب در نامه ای ایران از دیروز
جمهور رییس دفتر از بود معلوم که رسید دستم
پستشده(چونتمبرهایشچروکیدهوپارهبودند
و دوباره روی پاکتدیگری کندهاند از معلوم بود و
احمدینژاد کارکنان دفتر یکی از زدهاند). تف
رییس جمهورمنهم نیست برادر، او نوشته بود:
درآمد با شغل پر شرایط فعلیداشتنیک ولی در

بدهم! از دست را نمیتوانم کم کار
مجدد مغزی شستشوی برای دارم قصد
برای را جنیفر لوپز جدید یک عکس برادر، این
دوباره جمهور خودش رییس با تا  بفرستم او

مقایسهکند.

و گوهای شکمی گفت
زنم و من

 ۱
که سبزی قورمه خورش این گفتم: زنم به

میدهد. کرفس خورش مزه کردهای درست
سبزی قورمه خورش که این برای داد: جواب

نیست،خورشکرفسه!
  ۲

تو مادرت از دستپخت چرا که زنم گفتم به
نگرفتی؟ یاد او چیزی از چرا بهتره،

تو پولداره ولی پدر که همون دلیلی گفت: به
نهته! گرو هشتت تو

۳
دستت درد نکنه. گفتم: زنم از شام به بعد

بود. آمده در عالی قیمه ات خورش این
بشه! گفت: کوفتت و سرم زد توی مالقه با
خریده ایرونی مغازه از  بود، کنسروی غذای

بودم.
 ۴

سبزیات کوکوی این چرا گفتم: زنم به
رنگشسبزنیست؟نکنهتودیگهطرفدارموسوی

نیستی؟
خوب نباشد ولی گفت: ممکنه دستپختم
کوکوی این ضمن در جاشه. سر هنوز عقلم

نهسبزی! سیبزمینیه

 ۵
آبدوغخیار من با تابستانها گفت: و زنم آمد
سوپهای آش و با زمستانها میکنی و حال
خوشت که کنم درست چی برات پاییز توی من.

بیاد؟
آش ماست! گفتم: معلومه!

۶
کتلتهاییرا که عصبانیتگفت: با زنم آمدو

کوش؟ بودم کرده درست دیشب
همسایه! دادم به سگ گفتم:

سرت؟ به زده پرسید: بیشتر عصبانیت با
نزدی؟ لب اصال

و خیلی میکرد واق واق روز چهار گفتم: سه
که شده هم یک بار را غذای ایرانی دوست داشت

سوخت... حالش دلم به کند! امتحان
 ۷

مادرتخواست اگر زنمگفتم: به و آمدمخانه
ازنظرمناشکالی نداره... دوسهروز بیادپیشما

شده. براش خیلی تنگ دلم
بادمجان جعبه تا  سه  دو  دوباره  پرسید:
بگذاره کنه سرخ برات یکی میخواهی خریدی

فریزر؟ توی
 ۸

چی عزیزم گفتم: و آشپزخانه  توی آمدم
می پزی؟ داری

مار! زهر کشید: داد سرم
عصبانی هستی؟ قدر این چرا حاال گفتم:

می کنم درست چه هر که این برای گفت:
نمیخوری. تو

اگر ولی میخورم کنی» «درست اگر گفتم:
نمی خورم! کنی» «خراب
 ۹

نیمروی گفتم: زنم به خوردنصبحانه از بعد
بود؛ چکار کردی؟ امروز خیلی خوشمزه

گفت:خیاالتزدهبه سرتچونمثلهمیشه
بودم. کرده درست

تخم بود؛ همیشه بهتر از خرده یک گفتم:
میکرد؟ فرق مرغهایش

را مرغها که تخم این شاید برای آره، گفت:
بودم! کرده تخم خودم

 ۱۰
داریم. پاستا دیدم برای شام و خانه آمدم

میکنی، درست پاستا شب هر گفتم: زنم به
نیست؟ غذایدیگری

هرشبمیخورند. ایتالیاییها گفت:
بهمن آخهمن ایتالیایینیستم. پاستا گفتم:

داره؟  چه ربطی
شب هر چرا پس نیستی هم آلمانی گفت:

آبجویآلمانیمی خوری؟
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 بقیه در صفحه ۳۸   

۱۸ صفحه از بقیه

۹ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

«جنبشسبز»متعلقبهاصالحطلبانحکومتی
آقای مثال، آقای موسوی) کنار، سرکردگی (به
است، قاطعانه نه هيچکدام ايستاد، گنجی اکبر
(که من اعتقاد اما ايدئولوژيک؛ نه و ذاتگرا نه
گذاشت نبايد و کرد شرکت انتخابات در نبايد
که اصالحطلبانی وسيله به ايران ملت جنبش
و شود مالخور شدهاند جمع موسوی آقای گرد
که گنجیـ  آقای رفتارهای نوع حرکات نبايد به
نگران اسالم و کننده خودی غير سراسر خودیو
اين واجد همه داد) ميدان ـ دموکراتيک است

صفاتمی شود؟
ايجابات و الزامات وقتی که است چگونه نيز
رخکسیمیکشی به يکاصلعلمیرا به اعتقاد
آدمی و او میشوی افراطی و بنيادگرا تبديل به تو

واقعگرا؟ و ميانهرو، معتدل، میشود
يا ديگر از اشتباهات که به يکی است اينجا
که به میخوريم بر مابين فی سوء تفاهمهای
برابر در ـ ميانهروی اعتدال و از ما برداشت های
در نظر من، به بر می گردد. ـ و بنيادگرایی افراط
دقتکامل بايد احتياطو اينتعبيرات هم کاربرد
اعتدال ميانه روی و هرگونه که شود. چرا لحاظ
و شرايط دارای طبعا  نيز کارآمدی  و صحيح
هرگونهمحافظهکاریوسازش و ملزوماتیاست؛

ميانهروی پای به نمیتوان را تزلزلی و لغزش و
توسلبهبرچسبهایی همچون با را نوشتو آنها

کرد. توجيه افراط» از «پرهيز و «واقعگرایی»
زديدگاه علوماجتماعی،ميانهروی صحيحآن
خردپذير هنجارهای اعوجاج از عدم بر که است
به «ميانه» يعنی باشد، استوار توضيح قابل و
اين و نمیشود تعريف عليه» «منتهی وسيله
ميانهروی نکنيم: اشتباه است. برعکس رابطه
و است خردپذير پرنسيبهای و هنجارها رعايت
افراطوتفريط عدولاز اين هنجارها وپرنسيبها.
خردپذير را رعايت هنجارهای هنگامی که کسی
میتواند با قاطعيت ميانهروی، میکند، در عين
بدان سخن اين بگويد. سخن صدی در صد و
که را کس هر راحتی به نمیتوان که است معنی
دهانش حرف دو سوی از نگفت، و قاطع سخن
متخاصم حضور جبهه دو در واحد آن و در زد،
با ميانهروی همچنين، ناميد. «ميانهرو» يافت،
حتی و تفاوت دارد و «لرزانکوارگی» «دنبهگی»
کلهخرانه به قاطعيت بيش از افراطگرایی بسا

دارد. احتياج پیگير و مجدانه و خونسردانه
«ميانهروی» که کنيم فراموش نبايد اما،
شرط مهم ـ يک يا بگویيم «مصالحهجویی» ـ
مسلط فضای يک وجود آن و دارد هم ديگر
داشتن ارعابوسرکوبو قرار دموکراتيکو فاقد
لحاظ از  مساوی ارتفاعی در طرفين مصالحه
دو حزب آمريکا، در است. نظر اعمال قدرت و

جمهوریخواه ودموکراتمیتوانند، همدرعرصه
پارلمان وهمدرعرصهگستردهاجتماع،با يکديگر
برنامههایخويشراپيش رقابتکنند،بکوشندتا
به دست آمد پيش که ضرورت نيز آنگاه و ببرند،
دو که هر حالی عين در بزنند، و مصالحه سازش
که شدهای هستند مشترک اعالم هدف دارای

دارد. نام ملت» عمومی خير و «نفع
کدام در و سقف، زير کدام در سکوالر ها اما
نامکدام«هدف به و فضایبیتحميلوسرکوب،
به حکومت که کسانی با مشترک» می توانند
اشاره حکومتاسالمیسلطانیمورد مذهبی (از
اسالمی مشروطه جمهوری تا گرفته گنجی آقای
دارند اعتقاد حجاريان) آقای دموکراتيک البد
کار دستور میبرند تا کار به ترفندها را همه و
مذاکره ميز سر بر ببرند، پيش به را خودشان

برسند؟ مصالحه به و نشسته
غذای اعتصاب در سکوالرها شرکت مثال، يا
و مثبت گام کدام نيويورک در گنجی اکبر آقای
در سکوالريسم جهت برقراری در را پيشی رو به
که آقای گنجی وقتی ـ ايران ممکن می سازد؟
رفقایاصالح طلبخودیاشمیانديشد فقطبه
آقای حجاريان را به زندانی، آن همه يا، از ميان
طرح يا میکند، علم سياسی زندانی نماد عنوان
را رژيم براندازی) يا سرنگونی (يا انحالل شعار
در گردش بر در ميان جمعی که نمی داند، و جايز
دال که عالئمی شده از ملل فراهم سازمان برابر

آيا نيست؟ خبری باشند سيستم کل با مخالفت
«طرف متضرر» معامله اين در هست که شکی
يک اين که اگر نه آيا معتقدانبهسکوالريسماند؟
که نتيجهاش کند شرکت در مصالحه ای سکوالر
ايدئولوژيکـ حالبگيريم يا ابقایرژيمی مذهبی
آقای گنجی ـ ناب اسالمی جمهوری قامت در
آن که بهصورتمرحلهای برای از باشد، صرفنظر
را در می آورد، بازی دست به گروهش چه خود و

باخته است؟ کليت خود
که کنم اضافه هم را نکته اين من پايان در
از که، به دور را ديگری کسان پرداختن به مورد
فرصتطلبیو تا مشايخی،میکوشند آقایدکتر
بوقلمون صفتیخود رادرپشت حملههای مشابهی
به پنهانکنند، به «سکوالرهایصددرصدی!»
اصال نظر من آنها به ديگر وا میگذارم. فرصتی
به سکوالريسم يا توجهشان سکوالر نيستند، يا
ادعاهای همه يا با موجسواری است، و حد در
و مذهب که بپذيرند نمیتوانند آزادیخواهی
جدا آن قاهره قدرت و حکومت از بايد ايدئولوژی
و سکوالريسماند راستين دشمنان آنها شوند.
متمدنانه افشاگرانه اما مبارزه ای آنها به با بايد
شاعر، قول دشنام شنيدن از آنان، به پرداخت.
رويارویی دارد؛ اما رنجمنهمه حکم«طيبات»را
نامعقولاز و نابهجا برچسبزنی هاینادوستانه، با

صادق است. جانب روشنفکران
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

با... ميانهروی نسبت

 ۱۱
یک شام برات امشب گفت: زنم و آمدم خانه

کردم. درست سورپرایز
خیلی را خوردم. لقمه اول نشستم و میز سر

نبود. خوشمزه
چیه؟ بزنی حدس می تونی پرسید:

سئوالی مسابقه بیست به صورت اگر گفتم:
تعیین کنم! را غذا هویت این بتوانم باشد شاید

 ۱۲
شب فردا عزیزم و گفت: آمد زنم صبح امروز

کنم؟ درست برات داری دوست چی
امشب؟ نه و شب فردا چرا پرسیدم:

درست خودم غذا برای امشب قراره گفت:
توست! نوبت شب فردا کنم!

 ۱۳
میز آشپزخانه. طرف رفتم خانه و آمدم

بهزنمگفتم:بازکهاینبچههافریزبیخودشان
کردهاند. ول شام میز روی را

فریزبیچیه؟ عصبانیتسرمدادکشیدکه: با
کردهام؛ درست من است که خانگی پیتزای این

آمده! در سفت خرده یک فقط

کابوس
که بود دقیقه ده بودم. کرده عرق حسابی
پایینمیدانونک توییککوچه فقطمیدویدم.

به نمیدانستم دارم و بودم شده گور گم و بودم.
همه و جمعیت وسط بودند ریخته می روم. کجا
پارچهای که شلوار را فقط اونهای میزدند. را
یارو نزدند. پیراهنآستینبلندداشتند و پالیستر
گرفت پشت را از کرد و موهایم موتور دنبال با مرا
گوشه بود. وحشتناک خیلی قیافهاش کشید. و
برد. خوابم همانجا و شدم ولو زمین روی کوچه
قرمز شهرحسابیبههمریخته.همهچراغها
ازگلهایگالیلو اللهسبز پر آسفالت ها شدهاند.
آنها خون پاشیده. از ولی روی همه رنگ شده
زیرزمین خانهها صداینالهوضجه میآید. ازباالی
هواست. «اهللاکبر» به فریاد صدای پشتبامها
همههرشبگریه میکنند.اونجا تهخیابانوسط
در هزاراننفر شالقمیزنند. ملت را یک میدان،
نوبتشانبشود. تا صفبلندوطوالنیایستادهاند

که را کس هر و بستهاند طرف همه از را میدان
پرازگرد میخواهدعکسبگیردراهنمیدهند.هوا
دودالستیکسوخته ماشیناست. از پر و غبار و
نفسمدر نمیآید.دستمالگردنسبزمرا می کشم
زور به نمیدهد. صورت کاری ولی دماغم روی
یک دماغمخونبیرون میزند. از سرفهمیکنم و
باال تند و سوراخفاضالبتند از سری موش سیاه
لیس ریخته روی آسفالت مرا که خون و میآیند

وارد میشوم. خیابان اصلی میزنند. به
شیشه همهماشینهاشکستهوسقفشان فرو
دقیقهیک دوسه ساختمانهایبلندهر از رفته.
و میکند خیابان پرتاب را توی خودش یکی بار
رویزمینداغپخش میشود. مغزشمثل مایونز
دارد کسی یک گذاشتهاند. دوربین را شهر تمام
بد از و صدایش با کیفیت بسیار نطق می کند

بلندگوهای ماشین هایپلیسوازآژیر آمبوالنسها
میزنند دست او برای که وقتی میشود. پخش
پنجره از را و تند خودشان تند دیگری آدمهای
داخل به ذغالی سیاه ساختمانهای در اتاقشان
راه از تند و تند نعشکشها میاندازند. خیابان

خودشان میبرند. با را و جنازهها میرسند
هستم. کوچه آن در هنوز میپرم. خواب از
خانه بزرگ در بود. برده خوابم خانهای در جلوی
بیرون سالهای هفت شش بچه پسر و می شود باز
چشمش و از گوشه میکند به من نگاه میآید.
قطرهاشکیرویصورتشروانمی شود.دستمالی
پاک را می آوردوخون دماغم ازجیبشلوارش در
میکند وبعدباهماندستمالاشکهای صورتش

راخشکمی کند.
فرط از لبهایم بگویم اما چیزی میخواهم
به  تهران تابستان ۴۰ درجه تشنگی در آن هوای
میزند من لبخندی به چسبیدهاند. پسرک هم
ظاهر یخ بزرگی آب لیوان در دستانش ناگهان و
سرازیر من  دهان  در را لیوان آب  میشود. 

میکند.
کوچه سکوت در نزدیک از آژیرها صدای
و میبندد خانه را پسرک دستپاچه در می ریزد.
انگشتانش را به کامالبستهشود اینکهدر قبلاز

میدهد... نشان من به پیروزی عالمت

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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داریم. نیاز مریلند و ویرجینیا

و بوده رانندگی تصدیق دارای باید می داوطلبان
باشند. داشته آشنایی منطقه با

شماره با روز ساعات در لطفا
فرمایید حاصل متاس زیر تلفن
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شود می شنبه، آغاز فردا،

از شماری محاکمه
تظاهرکنندگان

جمهوری رسمی خبرگزاری گزارش به
ازکسانی  اسالمی،«ایرنا»،محاکمهحدود۲۰ نفر
انتخابات نتایج سر بر اعتراضات جریان در که
شد. خواهد آغاز آینده هفته بودند شده دستگیر
است گزارش«ایرنا»دادستانیتهرانگفته به
به مراکز چون «حمله با اتهاماتی این افراد که

اجتماعی و سیاسی خبرهای


