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خالی از شوخی

جوابی حاضر
متکی منوچهر مانند هم الریجانی جواد 
انتقاد و تمسخر مورد خارج مسافرت های در
قرار خارج مقیم خارجیان و خارج مقیم ایرانیان
گذشته روز پنجشنبه در جلسه که وی گرفت.
اجالسشورایحقوقبشرسازمانمللسخنرانی
بهتریندموکراسیهای ایرانیکیاز میکردگفت:

منطقهاست!
ایران از که زمانی در جواد الریجانی سخن
در دموکراسی و آزادی و بشر حقوق رعایت لحاظ
باالترینرتبه داردو قرار قعرجدولکشورهایدنیا
فعاالنسیاسیزندانی روزنامه نگارانو تعداد در را
باعث میباشد دارا چین) از (بعد جهان در شده
خنده از دقیقهای آن ها دو سه و شد حضار خنده

بودند. زمین افتاده روی میرفتند و ریسه

و بعد شد قرمز کمی ابتدا الریجانی جواد
آخوندی ذاتی پررویی دهد نشان که این برای
حضار گفت: وجود دارد به شوخی به او هم در
ایران میگفتم می خندید اینقدر می دانستم اگر
نه و  دنیاست دموکراسیهای بهترین از یکی 

فقطمنطقه!

سالگرد درگیـری ها در
انتخابات

از ایران گزارش میکند خبرنگار مخصوص ما
هم مردم ایران باز قالبی انتخابات سالروز در که
درگیریهایی آمدند و به خیابانها اعتراض برای
صورت لباس شخصی و انتظامی نیروهای  با
اطرافمیدان اومیگویددرگیریدر است. گرفته
انگلیس و آمریکا فوتبال مسابقه مانند محسنی
مانند عصر در اطراف میدان ولی درگیری بود.
که کرده اضافه او بود. کامرون و ژاپن مسابقه
هیجانانگیزتریندرگیریدراطرافکویدانشگاه
بودکهشبیهمسابقهایتالیاوپاراگوئهبنظرمیآمد.
انتظار در که مردم بی صبرانه نوشته خاتمه در او

نهاییمیباشند. نهاییو مسابقاتنیمه

شباهتهای بازاریابی
ریشهای و کراوات بدون باز یقه های این به
این نکنید. نگاه مردم ایران نتراشیده نخراشیده
اصال درست هستند غرب ضد آنها که تئوری
از سیستمهای تقلید دنبال و روز شب نیست.
مثال هستند. بخصوص آمریکا غربی کشورهای
که این برای بروید شاپ کافی یک به اگر غرب در
یک کارت به شما بشوید مشتری همیشگی آن ها
میدهند که مثال ویزیت کارت کوچک به اندازه
بارخرید با هر رویآناستو پنجمربعچاپ شده
یکفنجان قهوهیکیراعالمتمیزنندویاسوراخ
این روی پنج عالمت دریافت بعد از میکنند و

میدهند. قهوه مجانی شما یک به کارتها

برادران زیادیاز تعداد ایرانبه در رفقا گفته به
لباسشخصیکارتیشبیه خواهرانبسیجیو و
دولت طرف از کارت این البته دادهاند. این به
و قهوه خانهای شاپ کافی به هیچ و شده صادر
تا مربع پنج کارت هم این مربوط نمیباشد. روی
حجتاهللا و آیتاهللا یک وقت هر دارد. وجود
پنجره دفتر در و یا و بزنی را کتک مخالف دولت
عالمت یک کارتت بشکنی روی را او حجره و
پنج از گرفتن بعد زدید حدس و درست میزنند.
به ساندیس آبمیوه قوطی یک شما به عالمت

داد! خواهند رایگان

امام جمعه مونث
بهگزارشسایت«شیعه آنالین»خانمراحیل
در  پاکستانیتبار۶۰ ساله و کانادایی نویسنده رضا
شهر اسالمی فرهنگی مرکز در کمسابقه اقدامی
انجامداده انگلیس امامتنمازجمعه را آکسفورد

ایراد کرده است. دو خطبه نیز و
گفتهشدهکهاین اولیننماز جمعهایاستکه
گردیده است. اجرا دنیا سطح در زن توسط یک
وقتی خبرنگاران گفت: به راحیل رضا خانم
اقامه نماز جماعت و برای که تصمیم خودم را
میان در دیگر امامان و تقلید مراجع با بودن امام
پیدا گفت خندیدند. وی من آن ها به گذاشتم
هم بخوانند نماز من سر پشت که کسانی کردن
دامن اگر میگفتند: آنها سختبودچونبیشتر
و راست خم تو حتما پشت سر کوتاه بپوشی

میشویم!

راهپیمایی مجوز
جمهوری انتظار باالخره دولت از روزها بعد
میرحسین موسوی و کروبی مهدی اسالمی به
را سالگرد انتخابات برگزاری راهپیمایی در مجوز
فرستاده دو آن به نامهای کشور وزارت گویا نداد.
قانونی استفاده از حق برای تشکر از آنان ضمن و
قانون در که  صلحآمیز راهپیمایی و  تظاهرات

شوخیتان آیا اساسیپیش بینیشده گفته است:
تظاهرات گرفته؟اصالچطور است به غیر ازمجوز
خیابانیتشریفبیاورید دفتر مقاممعظموباایشان

میلنمایید؟ فالوده

(۱) درسهای سیاسی
برای مردم شد مردم بزرگتر از دولت که وقتی
کوچک را دولت که کنند کاری باید آن با مبارزه

کنند! خودشان رشد کنند یا سعی و کنند

(۲) درسهای سیاسی
و ترس است که همواره در بدبخت آن ملت
است آن بدبخت دولت باشد. دولتش از واهمه
تظاهراتاحتمالیمردم۱۰ برابر  با برایمقابله که
و بفرستد خیابانها دولتی به نیروی مردم تعداد

کند! حرام را مردم مالیات پول

(۳) درسهای سیاسی
در ایران سبز» «جنبش است که ممکن این
رنگورویشبپرداصالنبایدمشکلآزادیخواهان
باشد. مشکل آنها سبز رنگ پریده نیست بلکه
باشد! سبز رنگ قرمز پاشیده روی لکههای باید

احمدینژاد کمدی استندآپ
سیما» «صدا و در

ایران روز جوکهای سوژه
پله  صد سال اخیر یک * احمدینژاد: در

کردهایم! رشد
این  و شده رقمی یک تورم * احمدی نژاد:

دارد! ادامه روند
تاریخ  طول در ما امروز ملی * همبستگی

است! بینظیر

مهمی  کار بدونایرانکسینمیتواند * امروز
دهد! انجام جهان در

دارد ادامه نفتریزان
خلیج مکزیک اقیانوس کف در سوراخی که
حفر شده پترولیوم بریتیش نفتی توسط شرکت
بعد هم استخراج شود هنوز آن نفت خام از تا بود
است کنترل غیرقابل روی آب دکلهای انفجار از
۲۰ هزار بشکه  حدود روزانه است. نشده بسته و
از  طبیعی گاز بشکه ۱۰ هزار حدود خام و نفت
اقیانوس به آبهای و فوران می کند سوراخ این

میپیوندد.
بسیاری از حیات حادثه این غلیظ نفت خام
صنعت انداخته و خطر به را موجودات دریایی
ورطه به را آن اطراف سواحل تفریحی و توریستی

است. ورشکستگیکشانده
به را مانند قیر بزرگ لکههای اقیانوس آب
وماهیهادسته سویسواحلمیراند.لک لک ها
وخرچنگها میگوها کنارالکپشتانو در دسته

میدهند. دست از را خود جان
«big plutter» که  نیستبجایاصالح بهتر آیا
پترولیوم بریتیش شرکت اختصاری نام جایگزین
است  گردیده آمریکا روز جوک «BP» و یعنی
 «big poopoo» بیتعارف BP را حروفاختصاری

تصورکنیم؟
کند چکار این سوراخ نمیداند با کس هیچ
احمدینژاد محمود کند. مسدود را آن چگونه و
این به اشاره ضمن خبرنگاران با مصاحبهای در
منتقدان ریزشنفت برای جواب دادنبه فورانو
نفت آوردن پروژه نشدن عملی درباره که خود
اگر مردم گفت: شاکی بودند مردم سر سفره بر
مکزیک خلیج سفرههایشان را در سواحل بروند
نفت روی سفرههایشانخواهد پهنکنندمسلما

آمد! چه لوس!
تالشزیادی رییس جمهور آمریکا باراک اوباما
برایحل این مسالهمهموبغرنجکرده ولی تاکنون
در او کند. حل را مشکل ملی این تا نشده موفق
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ایران در حکومتی

مشایخی مهرداد دکتر سخنران:

مصاحبهایبهخبرنگارانگفت:باورکنیدوقتیکه
صبحبیدارمی شومایننفتریزانتویسرمهست
نفت ریزان این هم میخوابم باز شب که وقتی و
جورج و کلینتون بیل است. مانده باقی سرم در
واکربوشروسایجمهورسابقحرفزیادیدرباره
است: گفته کلینتون بیل نزدهاند. حادثه این
زمان ریاست در را اتفاق این من خوب که چه
من کرد: اضافه تجربه نکردم. او خودم جمهوری
و بود سرم در مونیکا میشدم بیدار صبح وقتی
مونیکا در سرم هم میخوابیدم باز وقتی که شب

باقی مانده بود!

بچه مرشد مرشد و
کجاییبچه؟ مرشد:

اوستا! اینجام مرشد: بچه
رفته بودی؟ کجا نبودی. روز سه مرشد: دو

ایران. بودم رفته مرشد: بچه
کنی؟ چکار ایران؟ که مرشد:
تظاهرات! که برم مرشد: بچه

تظاهرات! کدوم مرشد:
تظاهرات«پسرایمنکوفتتان بچهمرشد:
نیستیم» وقت ها بعضی و هستیم «ما و بشود»
کهساندیسمیدادند جاتونخالیبعضیوقت ها
باید آباد می دادیم «زندانهای سیاسی شعار هم

گردد!»
سرت؟ به زده مرشد:

بودم رفته اوستا. مرشد:شوخیمی کنم بچه
خرداد. تظاهرات۲۲

برگشتی؟ زود اینقدر چرا مرشد:
برگشتم. زود بود شلوغ مرشد: بچه

بودند؟ آمده خیلی تظاهرات برای مرشد:
شخصی ها؟ لباس یا مردم مرشد: بچه
ببینم. کن تعریف بود؟ خبر چه مرشد:

و تا آیتاهللا سه دو نبود. مرشد: خبری بچه
درس از را دانشجو کلی و زدند کتک را حجتاهللا

خواندنانداختند.
بد! چقدر مرشد:

آیتاهللا از حجتاهللا یا زدن کتک مرشد: بچه
شده؟ بد حاال تا کی

چی سوغاتی حاال نشو.  لوس  مرشد:

آوردی؟
بینخریدن مچبندوروسریسبز بچهمرشد:
بودم خیلی مردد سبز» پوسترهای «جنبش و
یک و سبز گوجه یک کیلو گرفتم تصمیم آخرش

بیارم. سبز غوره کیلو
سوغاتی؟ شد هم این مرشد:

می دی که به من حقوقی مرشد: با این بچه
هزار   ۲۵ مثقالی زغفران برات داشتی انتظار

تومانبیارم؟
تومان؟ هزار چقدر؟۲۵ مثقالی مرشد:

کری؟ مگر آره. مرشد: بچه
و هرویین و کراک و تریاک از یعنی مرشد:

شده؟ گرانتر هم ماری جوانا
رقمی تک سیستم تازه زیر این مرشد: بچه

هیچ... وگرنه احمدینژاده کردن
نکردند؟ اذیتت فرودگاه توی مرشد:

فقط نداشتند. کاری زعفران به مرشد: بچه
گرفتند! را بعنوان گمرک تریاک نصف

با زنم من گوهای گفت و
گفت آمریکا در پدر روز شدن نزدیک علت به
بعد زنم» به درخواست زنم به گوهای «من با و

است! شده موکول روز این از

کنیم؟ چکار سوراخ این با
که  اقیانوس کف در شده ایجاد سوراخ  این
قرار مکزیک خلیج در واقع اقیانوس آب های در
میزند کابوس بیرون گاز و خام نفت آن و از دارد

شده است. آمریکا بزرگ مردم
برایبستن اینسوراخاولهزاران تنسیمان
و آمدند بعد نکرد. تاثیری اما ریختند آن در گل و
این و کنند فرو تویش عظیم قیف یک خواستند

نبود. کارساز هم
بین از سوراخ و بستن برای راه حل دو من
آباقیانوس بهمغزم با بردننفت خامقاطیشده
کرده است. برایمسدود کردن سوراخکف خطور
بر را و چاق دریایی گنده یا بالن یک وال اقیانوس
نتواند مدتی که کنیم کاری و بدهیم آن قرار سر
لکههای بردن بین از برای بخورد. تکان آنجا از

آب می آیند هم سطح روی که مرتب قیر نفت و
قایقهای در کنیمکه مقداریمکزیکیاستخدام
لکه های تند و تند فندک بنشینند و با کوچک

بزنند. آتش آب را شده روی ظاهر سیاه

انسانها ارزش
چشم پلیس از دور به تمام سرعت داشتم با
راهنماییمحلهمانبه طرف خانهمیرفتمکهچای
بعدازظهرراباتماشایمسابقهفوتبالباشگاههای
ناگهان کرده وچند ساعتی حالکنم. همراه اروپا
ماشینها بود همه خانهام که نزدیک خیابانی در
به واج و هاج ایستادند. و ترمز روی زدند یکباره
اتوبوس مدرسه آیا ببینم که کردم اطرافم نگاه
نبود اتوبوس از خبری ولی نه؟ یا میشود رد دارد
بود. از مدرسهها تعطیلی ساعت از چون بعد
بودندرویترمزهفتهشت زده اتومبیلهاییکه
نفرسرنشینانباعجلهبیرونپریدند.آنقدرسریعو
زنبوریداخلاتومبیلشاناست انگار شتابکه با
نمیدانستم بزند. هنوز نیش آنها را دارد قصد و
به و شدم پیاده ماشین از هم من است. خبر چه
بقیه و بود همه ایستاده اول از طرفاتومبیلیکه
افتادم.وسط بهتوقف کردهبود بهراه راهممجبور
را بدقواره خیابانیکسگکوچولویبیریختو
تکان ایستاده و جاده خطکشی که وسط دیدم
معموال آمریکا در فهمیدم. را قضیه نمیخورد.
طبیعتا که سگی اگر و ندارد وجود ولگرد سگ
گم یعنی بگردد ول جایی دارد گردنبند و قالده
بدر دارد دنبال آن در و صاحب آن شده است
 ۵۰ حدود نگاه کردم. سرم به پشت میگردد.
شده ملحق راه بندان این به هم دیگر اتومبیل
و درهایی اتومبیلبود می کرد چشمکار و تا بودند
دلسوزی و با که سرنشینانی و می شدند که باز
گم و بیخانمانی داستان میخواستند دلرحمی
یکخانم مو شدن اینتولهسگرا حدس بزنند.
نرمی کامل با بلوند آمریکاییبهطرفسگرفتو

بغل کشید. مهربانی به و با را گرفت سگ
خانم این برای و کشیدند راحتی نفس همه
اتومبیل طرف به زنان لبخند همه زدند. دست
ماشین نشستم داخل وقتی خودشان رفتند.

حلقه زد. چشمانم اشک در
باضرب یادهموطنان ایرانیمافتادمکههر روز

حکومت و آزاری دولت بد شکنجه و و شتم و
گریبانهستندو هیچ کسبه خودشان دست به
آن ها ارزشی هم برای سگ ولگرد توله اندازه یک
قایلنیست.با سرانگشتمداشتم قطرهاشک های
زودتر میبردم تا راست و چپ به صورتم را روی
کنار اینخانممسنآمریکایی از خشکشوند که
شیشهپنجره ماشینمعبورکرد.وقتی دیدصورتم

و گفت: است خندید از اشک پر
don't worry she is ok!

افکار عمیق
راحتترنیست کهبرای رسیدنبهمساوات آیا
یا کلونیسم طرفدار همه بودن کمونیست بجای

باشیم؟ سلول از طریق سازی شبیه علم

سئواالت شرعی به پاسخ
بسیار افتضاح پست در عراق وضع آنجا که از
نامههای ارسال دالیلنامعلومیبرخیاز استبه
از سر  سیستانی  عظما آیتاهللا دفتر به شده

است. در آورده صفحه پستی این صندوق
ازآنجاکه بسیارنگران اینبودمکه فرستندگان
نامهبهعلتگمشدنمکاتباتشاننتوانندازنصایح
و شوند آیتاهللا مستفیض این راهنماییهای و
کوره با استفاده از بیفتد زندگیشان بهورطه خطر
ایران ابتدایی مدرسه سالهای به فقهیکه سواد
هرچه را نامهها این جواب کردم سعی برمیگردد

برسانم: مقلدین به و نوشته زودتر
است مدتی جنابعالی نصایح طبق سئوال:
میکنم سعی و نمیکنم گوش موسیقی به که
است که روزی فراموش کنم. چند را لذت آن
یکبلبلدر بیرون خانه جلوی پنجره اتاقخواب
این حکم لذت می برم. او از آواز و میخواند من

کارچیست؟
بطور مطلق از موسیقی بردن جواب: لذت

نیست. مهم هم منبع آن و است حرام
فیلم و موسیقی کردن پیاده و ضبط سئوال:
رعایت زمانیکهکپیرایتیا در ازطریقکامپیوتر

حقوق مولف وجود دارد شرعی است؟
استکباری باشد غربی منابع از جواب: اگر

بالمانعاست.
 بقیه در صفحه ۳۳   
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ورد رسلکو

با ۱۸۱ کیلومتر  اقیانوسیه کشوریاستدر ۱ـ 
ـ  جمعیت نفر ۷۰ هزار حدود و مساحت مربع

روش. و راه
متعلق  و آمازون رود دلتای در شهری ۲ ـ
استخر تن پوش ـ گرسنه از بی خبر ـ برزیل به

جایگاه.
نشخوارگر  و باربردار ـ نشستن گوشه ۳ ـ

هندسی. اشکال از ـ بیابان پیما

نام  این به قبال روانشناسی ـ تندرو شتر ـ ۱
بود. ایران شناخته شده در

از  ـ بیآزار دانهکش  ـ میهن  و وطن ـ  ۲
شهرهایاستاناصفهان.

در. آرنج ـ فرمانده ـ قیمتگذار و مقوم ـ ۳
انواع  از ـ نفرین و دشنام ـ سابق سرگرد ۴ـ 

انجیر. و انگور
ترشی  اصل در ـ گچکار! اتوی ـ امیدواری ۵ـ 

بیشتر دارد! و چیزی است
کمرو و  آدم های صفت ـ زنده ـ رو ۶ ـ زینت

آذری. آتش ـ حیا و شرم پر
نوعی تنپوش  قومـ  مهتر غوغاـ  فتنه و ۷ـ 

قدیمی.
از تولستوی ـ  رمانی و حشر است ۸ ـ روز

نفس کشیدن. بوییدن و
عقیده  ـ ترازو پارسنگ ـ درنده! نوشیدنی ۹ـ 

ومسلک.
حرف  بزرگـ و سبز خیار مربعـ متر صد ۱۰ـ 

چهارپا. ناخن ـ پیروزی
بازش بی روزی  ـ بپرسد و آن که بداند ۱۱ ـ

زده!. گاز «خیار» ـ ماند نخواهد
آنچه  ـ اروپایی رودی ـ مستقر و پابرجا ۱۲ ـ

باشد. ذات به قائم
از  بازمانده مکزیک در ساکن مردمی ۱۳ ـ
متحرک تختخواب ننو، ـ نومیدی ـ کهن تمدنی

کودکان.
گیج  ـ چاه عمیقترین ـ شجاع و نترس ۱۴ـ 

وسرگشته.
در  بار سه که اروپا فوتبال نامداران از ۱۵ ـ
شد  طالیی توپ برنده سالهای۷۳،۱۹۷۱ و ۷۴

جان. جسم و سالمت برای کاری ـ

کشوریآفریقاییکه زمانیکنگونامداشت  ۴ـ 
آمریکایی. کشوری ـ همه بزرگ مادر ـ

مولف  مورخ مشهور مکانـ  زمان و ظرف ۵ـ 
نوایی علیشیر توجه مورد و «روضهالصفا» کتاب

نه. هرگز ـ
فلز. از سقف ساخته شده بسیارـ  چه ـ ۶

بود  دیوانشروزگاریشهره منسوبینـ از ۷ـ 
هاون. دسته آنـ  از مخفف ـ

ـ عظمت  دوری ـ باستانی از کشورهای ۸ ـ
آمریکا. سازمان اطالعاتی شوکتـ  و

پرسش  کلمه تعلیل و گول زدنـ خدعه و ۹ـ 
پا. یک قدم ـ به سیاه مایل سرخ اسب ـ

و حقیقت بینیـ   ۱۰ـ  مکتب حقیقت جویی
مالالتجاره. روی عالمت

تی. سروده کتابی ـ اشاره ضمیر ـ ۱۱
ـ شهریار شهیدی دکتر ترجمه به اس.الیوت 

کوشش. و تالش
نمیبرد!ـ   خوابتان چرا هستید بلد ۱۲ـ  اگر

ورزشهای رزمی. ـ از سعد زندان مسعود
ایرانـ  بزرگترین جزیره کوهیـ  سداب ۱۳ـ 

نزدیک. منسوبینبسیار از
ـ  پدران  ـ کبابی مطلوب گوشت ـ   ۱۴

تیرهبخت.
چخوف  آنتوان ـ رمانی از اعیان مجلس ۱۵ـ 

روس. نویسنده

و ربح معتقد بهره گرفتن سئوال: چون به
صدقه دادم کسی به را بانکیام سود نیستم پول

او قبول نکرد. چکار کنم؟ و
اینجانب دفتر را به سود بانکی و بهره جواب:

بررسیکنیم. تا بفرستید
با برایانجام وظیفه وشغلممجبورم سئوال:
خانمهایصاحبکتابو گاهیکافردستبدهم.

چیست؟ کار این حکم
مگر است زنان مکروه دادن با دست جواب:
یا و کلفت باغبانی از دستکشهای استفاده با

دستکش هایبوکس.
اینترنت صفحه به کردن نگاه هنگام سئوال:
تصویر یک باره یک هستی دار روزه که زمانی در
آیا کرد؟ باید چکار میشود. ظاهر غیر اخالقی

روزه باطل است؟
را روز کفاره یک نیست اما روزه باطل جواب:
مورد صفحه میتوانید کرد. اضافه فطریه به باید
نمایید. نظاره از افطار و بعد کنید ذخیره را نظر

سایتهای اینترنتی به در مراجعه سئوال:
از میشویم. اخالق مواجه خالف موارد با گاهی
به مراجعه ناچار را تکنولوژیما از که استفاده آنجا

میفرمایید؟ اینترنتمیکندحکمچه به
و دفع برای از تکنولوژی استفاده اگر جواب:
میتوانید بالمانعمیباشدو کسبشهوتنباشد
استفاده نیز خود فیلترینگ های اسالمیکشور از

هرگز روبرو نشوید. سایتها با این نمایید تا
اتاقهای از استفاده مورد در حکم سئوال:
گاه که صدای زنان شنیدن روم و چت یا چت

تحریک آمیزصحبتمی کنندچیست؟
طریق از  بتوانید مگر است حرام جواب: 
به را زنان این صدای کامپیوتری نرم افزارهای

کنید. تبدیل مردانه نکره و بم صدای
مستلزم شغل «کافینت»داری که سئوال:
حکمی است چه اخالقیات از برخی چشمپوشی

دارد؟
شاپ کافی است بهتر است. حرام جواب:

کنید. باز
دومرجع تقلید میتوانهمزماناز سئوال: آیا

تقلیدکرد؟
باشند مقلد یکدیگر این مراجع اگر جواب:

بالمانعاست.
از و بودم تقلیدی مرجع مقلد من سئوال:
فوت کرده اند. ایشان می کردم. حاال تقلید ایشان

باید چکار کنم؟
آنمرحوم کماکاناز را بایدتقلیدخود جواب:

ادامه دهید.
بدون را جنسی فیلمهای می توان آیا سئوال:

کرد؟ تماشا جنسی لذت
مسخره کردی؟ آقا! جواب: برو
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۴۸۰ شماره جدول حل

و شده یاد آنها از سبز»  جنبش «ارزشهای
عامترینمشخصاتمشترکاینجنبشراتشکیل
شرطی قید و هیچ بدون موسوی میدهد. آقای
«دفاع ازکرامتانسانیوحقوقبنیادینبشر فارغ
ازایدئولوژی،مذهب،جنسیت،قومیتوموقعیت
جنبش اجتماعی نخستین ارزش را اجتماعی»
«موازینحقوق کردناز یاد با و میشمارد بر سبز
دستآوردهای از مهمترین یکی عنوان به بشر
انسانها» این همه جمعی خرد حاصل بشری و
«خدادادی»میداندکه«هیچفرمانروا، حقوقرا
یا لغو آن ها را نمیتواند قدرتی مجلس یا دولت،
او کند». محدود خودسرانه و ناموجه صورت به
به اصولی «احترام که امر این از ملزومات سپس
مسالمتآمیز حل گفتگو، مدارا، برابری، چون
پرتو در خود که است صلحطلبی و مناقشات
برایفعالیت آزادرسانههای زمینههایالزم ایجاد
به آزاد دسترسی سانسور، از جلوگیری مستقل،
اطالعات،گسترشوتعمیقجامعهمدنی،احترام
بهحریمخصوصیافراد،فعالیتآزادانهشبکههای
و مقررات قواعد اصالح و دولتی غیر اجتماعی
شهروندان میان تبعیض هرگونه حذف جهت در

می راند. سخن است» پذیر امکان
مدنی اینبخشبر آقایموسویهمچنیندر
بودناینجنبش وپرهیزازخشونت تاکیدمی کند
با سبز «جنبش که میافزاید حال عین در و
از کلیهظرفیت های بهشرایطو مقتضیات، توجه
این کرد». خواهد استفاده مسالمتآمیز مبارزه
دید از خشونت عدم که است آن از حاکی سخن
«مظلومگرایی» انفعالیو برخورد آقایموسویبا
انواعی با میتوان عنداللزوم و نیست مترادف
با مقابله به مدنی نافرمانی یا منفی مقاومت از
تاکیدات پرداخت. حاکم سرکوب و خشونت

در نیز برابری و آزادی عدالت، بر موسوی آقای
و شرط قید جمله بدون و از آمده همین بخش
فکری، انحصار «نفی هرگونه استکه گفتهشده
حذف با مبارزه همچنین و سیاسی و رسانهای
سرلوحه اهداف دیدگاه در اندیشه و فیزیکی هر
کرده است اضافه ایشان دارد». قرار جنبش سبز
رهایی برای در این جهت، است «ضروری که
و (استبداد سیاسی سلطه هرگونه از مردم
انحصارطلبی)، اجتماعی(تبعیضو نابرابریهای
فکری) تقید و (وابستگی فرهنگی و اجتماعی)

شود». تالش
به که انتقاداتی نظر از صرف و مجموع، در
دلیلتعلقات ایدئولوژیکوسیاسی آقایموسوی
است ایشان متوجه اسالمی جمهوری نظام به
منجر متن بیانیه در به تناقضهایی احیانا (و
از هر بیانیه  ۱۸ بیش بیانیه باید گفت که ( شده
منتشر نامبرده از کنون تا که دیگری اظهارات و
به محتوایدموکراتیکجنبشسبز نزدیک شده
بیان کرده را آن خواستهای و عامترین شده
نیاز مشترک منشور یک به سبز جنبش است.
این کار برای خوبی اول» «قدم بیانیه این دارد و
گام های آقایموسویدر یک سالگذشته است.
بزرگیدرهمآهنگکردن خودباخواست هایعام
دیگری کس هر از بیش و برداشته سبز جنبش
متقابالتحول است. بوده هدایتجنبشموثر در
عمر جنبش سبز یکساله در فکری آقای موسوی
پیشتر دو روز از برکاتاین جنبش دانست. باید را
نیزیکشخصیتاصالحطلبدیگر،آقای مصطفی
«پدر، تحت عنوان مفصلی در نوشته تاجزاده،
و صریح به انتقادی هم متهمیم» باز ما مادر،
اول دهه در خود) همراهان (و خود از صمیمانه
گفته به که تحولی پرداخت؛ اسالمی جمهوری
جنبش است. سبز بوده برکات جنبش از او خود
حاکم بر گفتمان تمامتر هرچه سرعت سبز با

میکند. دگرگون را جمهوری اسالمی

برای... «منشوری»

خود با قرارداد عقد و منطقه شیوخ با مستقیم
آنانپافشاریمی کند.

ایران به متواضعانه شیخ شارجه نامه
مستقیما  ۱۹ می در شارجه شیخ واقع در
خواستار نوشتو شاه به متواضعانه نامهایبسیار
طریق از جزایر سر بر ایران با مستقیم مذاکره
نمایندهحقوقی خودنورتکاتایلی شد.ولیچنان
دیدار به موفق نه تنها در ایران ایلی شد، گفته که
خارجه ایران وزیر با دیدار به موفق حتی شاه که با

کرد. را ترک و نومیدانه تهران نشد نیز

یکیادداشت در نگارش این نامه از بعد روز دو
طبقهبندی نشدهدیپلماتیکوزارتخارجه بریتانیا
و  شارجه شد که دو شیخ اعالم می ۲۱ مورخ
تا شدهاند حاضر لندن توصیه با راس الخیمه
شیخ ایراناتخاذ کنندو برابر مشترک در موضعی
کوچک بزرگو واگذاریتنب برابر در راسالخیمه
نفتی ابوموسی عواید در شارجه شیخ ایران با به
گرفتهاند ضمن تصمیم شیخ دو شریک شود!
ابوموسیمالکیت پذیرشنیروهاینظامیایراندر
اینطرح در اختیارخودداشته باشند. اینجزیرهرا
با بامخالفتایرانهرگزعملی نشد. یکجانبه نیز
حاکم  سلطان بن زائد شیخ ۳۱ می روز همه این
حکام که داشت اظهار لوس ویلیام به ابوظبی
درآمد سر تقسیم و شارجه هرگز بر راسالخیمه

مساله و رسید نخواهند تفاهم به ابوموسی نفت
پادرمیانی بدون مالکیت جزایر نیز سر بر اختالف
عربستان و مصر عرب از قبیل بزرگتر کشورهای

شد. نخواهد حل کویت و
در بریتانیا سفارت محرمانه گزارش اساس بر
شاه با ویلیام  ۲۳ می باره در نشست چند تهران،
به اعتنایی  ایران که بود مشخص تقریبا لوس 
مواضع بریتانیا وکشورهایعربی نداشتهو مصمم
اعراب و بریتانیا از گانه سه جزایر بازپس گیری به
دستیارانش و زاهدی که نشست این در است.
از آمریکا، خارجهاش وزیر و شاه حاضر بودند، نیز
تونس، ترکیه، پاکستان، ایتالیا، اندونزی، الجزایر،
به یوگسالوی و مصر مراکش، فرانسه، رومانی،
درمساله عنوانتعدادیازکشورهایحامیآمریکا
جزایریادکردند.هرچندمقاماتبریتانیاییدرچند
به خصوصفرانسهشککردند موردازاینکشورها
مساله قبال در کشوها آن واقعی مواضع جویای و

مالکیتجزایرشدند.
ضمن انتقال لندن در افشار جوالی، اول روز
بریتانیا، بار مسئوالن وزارت خارجه به شاه پیام
کرد: تاکید و چنین تکرار ایران را مواضع دیگر
به ایران بزرگ و کوچک «جزایر ابوموسی و تنب
حدود هشتاد سال اشغال آنها در تعلق دارند و
قبلوزمانیکهایرانضعیفبوده،مالکیتدایمی
کرد. ایرانیان را ملغی نخواهد جزایر بر آن  ایران
را موضوع ومشتاقهستندکه جنگ طلبنبوده
راه این از اگر ولی کنند، حل دوستانه راههای از
حقوق خود احترام و حفظ موفق نشوند، برای
به را جزایر که داشت نخواهند این جز چارهای
دولت سوی از این مساله مخالفت با بگیرند. زور
به است ممکن (بریتانیا) امپراتوری علیاحضرت
منجر شده انگلیس و ایران روابط به لطمه زدن
به ایران، و بریتانیا بین بروز مشکالتی موجب و

شود.» سنتو چهارچوب در خصوص
دارد... ادامه

خلیـج فارس جدال در

با ولی برجها اشارهای نشده خرج و در مدیره
ازطریق دریافت بودجه کانون تنها به اینکه توجه
ورودی  و دالر ۲۰ سالی قرار از افراد عضویت حق
و اعضا برای دو دالر به میزان سخنرانی جلسات
تامین نیستند عضو که افرادی برای دالر چهار
کشید پیش را پرسش این میتوان میشود،
پرداخت برای دیگری مالی منابع چه کانون که
مدیره هیات و است؟ داشته سمینار این هزینه
که مبلغ هزینه، این پرداخت با چه مبنایی بر
آنهم در است؛ کرده موافقت نیست، کمی هم
نشست آخرین در و می دانند خوب که شرایطی
اعالم هم این هفته دوشنبه کانون در سخنرانی
عضویتشان  اعضای کانون حق از ۷۵ تن که شد
هیات از اگر نخواهد بود نپرداختهاند، بیراه را
مسایل این که باشیم داشته توقع کانون مدیره
را سمینار برگزاری این تامین هزینه چگونگی و
اطالع ایرانیان، به تمام شفافیت و روشنی به
و نه یا کانون هستند عضو این که از نظر صرف
نه، برساند. یا مییابند حضور جلسات کانون در
عوامل از مسایل مالی، در به ویژه شفافیت، زیرا
پی آناعتبار و در اصلیایجاد کننده اعتماد مردم

است. مردم میان در
بودجه و در زمینه زمینه، یعنی در همین

نگاهی دیگر بار نیست بد کانون، مالی امکانات
است سازمانی کانون «آیا  نشست گزارش به
آن در شده مطرح  بحثهای و  فرهنگی؟»

بیفکنیم.
به کانون برای وبالگ «ایجاد جلسه در آن
بیشتر بحث وقت و امکان آوردن فراهم منظور
شد و ارایه بود که جمله پیشنهادهایی از در آن،
در مورد کانون مدیره هیات که شد توضیح داده
توافق به آن هزینه تامین و ایجاد یک وبالگ
بپرسیم زیادهخواهیاستاگر آیا است.» نرسیده
تاسیس موردهزینه کانوندر چگونههیاتمدیره
به را کانون صدای که ـ کانون برای یک وبالگ
هزینه سراسر جهانمیرساند و ایرانیان ساکندر
از بیش ایران در که باشد کم آنقدر باید قاعدتا آن
را آن پرداخت توانایی نوجوان و جوان هزار پنجاه
هزینه تامین در ولی نمیرسند توافق به ـ دارند
ساعته سه سمینار یک برگزاری چهارهزار دالری

دل میکوشند؟ و و از جان مضایقهای ندارند
کانون کوتاهسخن آنکه دوستان مسئول در
و کارآمد یک جامعه که ایجاد نکنند فراموش
شدنی پایین به باال از تنها قانونساالر و دمکرات
ویژه به جامعه، یک نهادهای کلیه و نیست
اجرای رعایتو و خود رفتار با نهادهایفرهنگی،
و میتوانند مجمع عمومی خود مصوب مقررات
وگرنه باشند. این کار مربی مشوق و و نمونه باید

بگندد نمک!» که روزی به «وای همانا که

ولنگاری... یا استحاله،

جلوگيری موقتمبنیبر دستور تقاضایصدور بر
داير بر توقيف اجرایتصميمکميسيونماده۱۰، از
بر ابطال حکم صدور درخواست فعاليت خود،
تصميممزبورواعالمغيرقانونیبودن توقيفپروانه
نيزداشتندکهدر خصوص درخواستدومپرونده را

است.» رسيدگی حال در

«مشارکت دو حزب و بلندپايه اصلی اعضای
انقالب سازمان «مجاهدين و  اسالمی» ایران 
اسالمی»درجريانحوادثپسازانتخاباترياست
شدهاند. محکوم زندان به و بازداشت جمهوری
درخواست ارسال دنبال  به زمينه،  همين در
برای  قضاييه قوه به احزاب ۱۰ ماده کميسيون
محمود عباسزاده سیاسی، این سازمان انحالل
مشکينیدرارديبهشت ماهاز ايندوحزبخواسته

کنند. متوقف را خود فعاليت تا بود

اجتماعی و سیاسی خبرهای
۲۹ صفحه از بقیه


