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خالی از شوخی

بدون هواپیمای
ایران سرنشین

کرد اعالم اسالمی جمهوری  خبرگزاری 
بمبافکن سرنشین بدون هواپیمای اولین که
پرواز به موفقیت با اسالمی جمهوری ساخت

است. درآمده
کنفرانسهای در اسالمی جمهوری مقامات
جزییات افتخار با مطبوعاتیومصاحبه های خود
خبرگزاریهای با را موفقیتآمیز آزمایش این
خبرنگاری هیچ تاکنون گذاشتند. میان در دنیا
آقای گفته اگر بپرسد:  که نرسیده  عقلش به
استفاده بمبافکنی و اینکه مورد احمدینژاد در
اعتقادات مذهبی اصول برخالف اتمی بمب از

پس باشه درست ندارد، شرعیت و ماست
درست بمبافکن سرنشین بدون هواپیما چرا
بودن سرنشین روی فقط نبود بهتر آیا کردهاید؟
را میگذاشتید بمب و می کردید هواپیما کار این
برایبعد؟ همانبدونسرنشینبودنش کلیباعث

افتخارتانمیشد.
جمهوری که مورد این در غربی دولتهای
سرنشین بدون بمبافکن هواپیمای اسالمی
کرده اند. ابراز را خود تردید و شک است ساخته
هواپیما این پرتاب زمان از عکسهایی آنها گویا
برای هواپیما پنجره دارندکهشخصیاز اختیار در
خانوادهخودکهبهبدرقه اوآمدهبودنددستتکان

میکند. بای بای و میدهد

کره بد از خوب و خبر
شمالی

کره از خوب خبر یک باالخره بعد از مدت ها
است خوب این خبر رسید. این به بیرون شمالی
مقاماتاین از«فیسبوک»بهدستور کهاستفاده

است. اعالم شده کشور آزاد
استفاده و کاربران که است این بد خبر البته
 social) اجتماعی ارتباط شبکه این از کنندگان
networking)میتوانندفقطیکدوستاینترنتی
زدید! حدس درست و باشند. داشته بوکی فیس
شمالی کره رهبر ایل، کیم آقای دوست این
علم را خودش «فیسبوک» تازگی به که است

کرده است!

گیت گلدن پل در خودکشی
مسئولین شهرداری که بود اخبار آمده در
پرشبرای برایجلوگیریاز سانفرانسیسکو شهر
ازباالیپلگلدنگیت،پروژه نصبیک خودکشی 
کردهاند پیشنهاد اطراف این پل در را عظیم تور
افسردگان و ناامیدان از نفر چند جان بتوانند تا
این که در کسانی از بسیاری نجات بخشند. را

این از را خودشان دارند خودکشی قصد منطقه
نمی داند هم کسی میکنند. پرتاب پایین به پل
برای خودکشی نقطه محبوب ترین این محل چرا
خوبی می کنم است؟ فکر انتخاب شده آمریکا در
آخرینلحظات در زیباییمنظرهایکه و هوا آبو
زندگیدرحالسقوط تماشا میکنینقشزیادی
پل باالی از خودکشی به تصمیمگیری در این
پیشنهادی تور این نصب هزینه دارد. گیت گلدن
طرح این طرفداران اما است گزاف بسیار ایمنی
به نمی توان را انسان یک زندگی ارزش میگویند

زد. تخمین دالر
آسایش و رفاه  برای آمریکاییان این  ببین
قرار که آنهایی  (حتی خودشان شهروندان 
نباشند) چه شهروند و بکشند را است خودشان
ارزش و چقدر برای زندگیآنها کارهاییمیکنند
در کار توری تنها نه بود ایران اگر قایل هستند.
که استخداممیکرد دولتیکسری را بلکه نبود
پریدن برای  دارد خودکشی قصد را که شخصی
و بدهد هل دارد تردید پل از باالی نپریدن و یا

بیندازد! آب داخل

ممنوع شنا و کشتی تماشای
احمد خاتمی، امام جمعه مزغل تهران، در
سیما»ی «صدا و از که برنامه تلویزیونی یک
که کرد میشد عنوان جمهوری اسالمی پخش
ماهوارههایخارجیبهمنظوربیدینکردنامت
تماشای او گفت: هستند. ایران فعال اسالمی
و ورزش آنها که این بهانه به ماهوارهها این
درست نمایش میدهند علمی خوب فیلمهای
برنامه هایورزشیگفت: مورد ویدر نمیباشد.
نیمه مسابقاتکشتیوشنایمردانچونآنها
این دو نباید زنها و است حرام لخت هستند
کنند. وی درباره تماشا تلویزیون از  را  ورزش
والیبالساحلیو دیدنمسابقاتژیمناستیک،
نیمه دختران و بانوان تنیس و یخ روی اسکی
لختتوسط مردان صحبت نکرد وهیچ اعتراضی

نداد. نشان

بیچاره زنانو دخترانایرانیکه بعداز محروم
استادیومها دلشان در فوتبال از تماشای شدن
تلویزیون از را ورزشی مسابقات که بود خوش
و کشتی دیدن حق فتوا این با حال و می بینند
برایجلوگیری از آنها ندارند. وزنهبرداریرا شنا و
خاموش کنند تلویزیونرا باید تحریک شدنخود

بزنند! زل اتاق دیوار به و

افتخاری علیرضا به سرگشاده نامه

آقای خداحافظ
افتخاری!

اینترنت در نوشتهای از الهام (با
عنوان) همین با

تو که بود کاری عزیز، این چه افتخاری آقای
را و احمدینژاد که بروی قحطی بود آدم کردی؟
بغلکنی ومثلفلسطینیهاماچوبوسه بگیری؟
و تا عکس بگیرند کنی می تونستی فقط بغلش
کنند چاپ «کیهان» و حزباهللا» توی «انصار

داری؟ دوستش گفتی چرا ولی
که نکشیدی خجالت مشایی رحیم آقای از

بود؟ ایستاده بغل اون
آقایافتخاری،ما۲۰ سالزحمتکشیدیمتا 
از شما حاال و خودمان طرف بیاوریم شجریان را
میکنید؟ پناهندگی تقاضای احمدینژاد دولت
درسته و طبیعی گالبی از ساندیس آبمیوه آیا
باید حسادت آیا خوشمزهتر است؟ اصفهان شما
به شجریان آقای با هنر  شخصی خصومت و
«کیهان» چون و بیاید کشور سیاست صحنه
فحش و کرده شجریان را تحریم شریعتمداری
من دشمن دشمن «تئوری طرفدار یکهو داده

من است» بشوید؟ دوست
صدای شما هیچوقت با آقای افتخاری من
حال بسطامی و شجریان و ناظری صدای مثل
را شما صدای آقای دامون لینچ  تا بودم نکرده
امروز ایران درباره خود مستند زیبای فیلم روی
خیلی داد. همیشهفکرمی کردمصدای شما قرار

البته ندارد. احساس و گرمی و است زنانه و زیر
میگفتند شما یکی از که را هیچ وقت حرف رفقا
عراق و ایران جنگ جریان در را خود بیضههای
نازک شما صدای همین برای و دادهاید دست از
را بعنوان یک آن و نکردهام را قبول شده است

گذاشته ام. کنار لوس جوک
آقایافتخاری،شما چطور میتوانیدکسیرا
به دقیقه ده از بیشتر عمرش مدت تمام در که
را در بغلبگیریوببوسی؟ موسیقیگوشنکرده
میتوانیکسی را که نمایندهحکومتضد چطور
زیبا است هنرهای و رقص و موسیقی شادی و
تو به خانه قناری کشتن «برای قول شاملو، به و
دو را گلویت قناری راه بدهی و خانهات به آمده»

بکنی؟ او تقدیم دستی
را خودتان آهنگ «صیاد» افتخاری آقای
این صید ناخواسته که شما آیا دارید؟ خاطر به
و تقال زدن پا و دست بدون باید صیاد شدهاید
شما آیا بشوید؟ و قفس او تفنگ و تور تسلیم

مازوخیستهستید؟
برایکسانی کهبرای حذف آقای افتخاری چرا
وتحقیرملیتبهکشورمانحملهکرده انددرقلعه
یواشکیبه داخل را آن ها و میکنید از پشتباز را

میدهید؟ راه
دندان و چنگ با وقتی که ما افتخاری، آقای
کشتی گرفتن حال در وطنمان این دشمنان با
روی قهرمانی مانند هستیم و تن به تن جنگ و
بازی شمشیر حال در آن ها  با کشتی عرشه
روحیه ما ضعیف میزنیدتا پشتپا هستیم به ما

ببازیم؟ را مبارزه و شود
هواداری و طرفدار دیگر شما افتخاری آقای
گوش و آهنگهای شما را ندارید. کسی نوارها
هزاران بجای بگذارید کنسرت اگر کرد. نخواهد
و در آمد خواهد بهکنسرتشما نفر فقطیکنفر
تنها کنسرتی که آخر نشست. اول خواهد ردیف
شرکتکنندهوتماشاچیآنحسینشریعتمداری

میگذارید؟ کنسرت را اسمش باشد
چقدرخوشحالمکهایرجبسطامیزیرسنگینی
داد و این دست از را جانش بم زلزله آوار و دیوار

ندید... را روزها
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

گریه نکن! نیست... لو لو این آقا بره، مادر قربونت

لولو اطالعیه
بعلتفرا اطالع میرساند که به اینجانبلولو
رسیدنماهمبارکرمضانونیزجهتهمکاریبا
به تظاهر امر با نیروهایانتظامیمسئولبرخورد
پایان تا روزهخواریاز بردنو خوردن هرگونه ممه
آینده در در ماه انشاهللا و میباشم فطر معذور روز
نمایم. وظیفه بود تا انجام خواهم شما خدمت

لولو احترام: با

مذهبی و ادبی بخش

لولو برد ممه را
به جواب برای که می کنم پیشنهاد من
سینهزن برادران احمدینژاد محمود سخنرانی
را سینه بیتهای اینشعر دو قسمتبشوند و به

بزنند: سینه و با آن بخوانند زنان
دالر هفت تومنی؟ ـ

لولو برد! را اون ممه *
احزاب؟ آزادی ـ

لولو برد! را اون ممه *
مطبوعات؟ آزادی ـ

لولو برد! را اون ممه *
گردد؟ باید آزاد سیاسی زندانی ـ

لولو برد! را اون ممه *
زنان؟ لباس پوشش و آزادی ـ

لولو برد! را اون ممه *
اسالمی؟ نه غربی، جمهوری شرقی، نه ـ

لولو برد! را اون ممه *
بیان؟ آزادی دین و ـ

لولو برد! را اون ممه *
تظاهرات؟ و اجتماعات آزادی ـ

لولو برد! را اون ممه *
انتخابات؟ آزادی ـ

خورد!  لولو را ممه * اون

آمریکا در روزهگیـری
روزه که رفقایخیلیاسالمیخودم از یکی از
اگر اینکه میگویندماهرمضان میگیردپرسیدم:
است کم خوری و گرسنگی و پرهیز و امساک ماه

فروش مغازههایایرانی شهر درست باشدپسچرا
می شود؟! برابر دو ماه این در ما

جوابی نداشت... خاراند ولی سرش را خیلی

بدون هواپیمای از هم باز
ایران جدید سرنشین

تایید و نظامی امور صاحبنظران گفته به
هواپیمای اولین دنیا مهم خبرگزاریهای
بمبافکنبدونسرنشینایرانتوسطدانشمندان
شده آزمایش موفقیت با اسالمی جمهوری

است.
(حدود  ۱۴ فوت هواپیما که این شده گزارش
مسافت که است قادر و دارد طول متر) پنج
جت اسراییل کند. پرواز اروپا نزدیک تا زیادی
آمریکاییها کمک با که دارد مشابهی بمبافکن
اندازه به اسراییلی جت است. شده ساخته
میباشد. بوئینگ جامبوجت هواپیمای یک
به ژنرالهایاسراییلیطینامه ایکمیحسودانه
هواپیمای مقاماتجمهوریاسالمی برایتحقیر
است بزرگتر مال ما بیسرنشینایران نوشتهاند:
در و نامهایفرستاده و جمهوریاسالمیمتقابال
چیز شما نیست! کارکرد سایز مهم جواب گفته:
بکشد که چند نفر را است. مهم این است مهم

کند! زخمی و
است. نداده را دولتاسراییلجوابنامه گویا
کدامیک که ببینیم ماند و منتظر کرد صبر باید
دارند و بیشتری تخریب قدرت هواپیماها از این
حرف و خواهد بود چگونه و ناشی چقدر تلفات

درستتر است. کدام طرف

بزرگ همایش حاشیه در
خارج مقیم ایرانیان

ایران در خود مخصوص خبرنگار توسط
توانستیمقسمتی از خاطراتیکی از ایرانیانمقیم
ایرانیان بزرگ در همایش شرکت برای که خارج
بدستبیاوریم. را ایران رفته بود به کشور خارجاز
در بزودی است قرار ایرانی هموطن این خاطرات

بودم» ندیده وطنمرا عنوان«کاشهرگز کتابیبا
شود. منتشر و چاپ آلمانی زبان به

فرودگاه  به که بود ۱۱ شب ساعت اول: روز
بودند فرستاده رانندهایرا امامخمینیرسیدیم.
کثیفی ریشو و ببرد. مرد هتل و به را بردارد ما که
می داد. بدی بوی او دولتی بنز مرسدس و بود
آلمان انداخت خارجی تاکسیهای یاد راننده مرا

شد. حسابی دلم تنگ و
میکرد. آن های مرا نگاه آینه از توی مرتب
نقلیه وسیله بردند. فرودگاه از اتوبوس با را دیگر
من داشت. کار سابقه و مدرک با مستقیم رابطه
هامبورگ در مغز مشهور جراح که آوردم شانس
لیسانسیههای معمولیسر و مثل دکترها بودمو

نیفتاد. اتوبوس به کارم و
بزرگی بوفه هتل سالن در رسیدیم که وقتی
خبری نبود. و آبجو از مشروب گذاشته بودند.
و زمخت و ریشو گارسونها و مستخدمین
بودند. انتخاب شده مرد اکثرا و  بودند زشت
شبیه که میآوردند غذا هم زن مستخدم چند
ارزان رنگ و تیره زشت با لباسهای اما راهبهها

قیمتبودند.
خواب و از شدم بلند اذان صدای بعد: با روز
پریدم.بعدا فهمیدمساعتهایکنار تختزنگیا
آالرماذاندارندوساعتششصبحزنگمیزنند.
سعودی عربستان از ساعت ها را این که شنیدم

هتل گذاشتهاند. این اتاق های و در خریدهاند
را مردی اتاقم رفتم به از دوش پس که وقتی
چکار پرسید: است. نشسته کاناپه روی که دیدم
با میگرفتم. دوش داشتم گفتم: میکردید؟
است. سه شنبه امروز گفت و کرد نگاهم تعجب
آن هم یکبار مثل ما هفتهای آلمان در مگر شما
و را ندادم جوابش نمیگیرید؟ جمعه دوش روز

چیست؟ امروز برنامه پرسیدم:
دو ساعت گفت: و کرد رو و زیر را کاغذهایش
ساعت می آیم. از ناهار دنبال شما بعد ظهر از بعد
مرا کله اشپیدا شد و سر و بودکه بعد از ظهر سه
در راه کرد. خودش رنگ سیاه بنز سوار مرسدس
است شلوغ خیلی امروز کنفرانس گفت: من به
برایسههزارنفردعوتنامهفرستادهایم.بعدلبخند
می کنم. جور خوب صندلی برایتان گفت: و زد

ساعتپنج بودکهبهمحلکنفرانس رسیدیم.
کنفرانس ساعت بود قرار بودند. آمده سه نفر دو

از ایرانیان یکیدیگر از از ظهرشروعشود. بعد سه
شدم. برنامه شروع ساعت جویای کننده شرکت
پرتابموشکشاندرده وقتیکه خندیدوگفت:
شناسی وقت زیاد روی دارد ثانیه تاخیر سه ثانیه

حساسنباش!
یک شخص که بود ظهر از بعد ساعت هفت
فنی اشکال علت گفت به آمد و یقهباز ریشوی

است. افتاده بعد روز به کنفرانس
یک به مرا راننده  که  بود شب  نه ساعت
با ولی شراب داشت خوبی غذای چلوکبابی برد.
اتاقم برگشتم به که وقتی غذایشان نمیدادند.
هرچه جان دکتر گفت زنان چشمک راننده
بگویم رویمنشد که کنیم. بگو برایتجور عشقته
گفت: و زد چشمک باره دو تگری. آبجوی یک
جنسمنسهرچهبخواهی جورمی کنیم.تعارف
نکن!مهمانمایی.خواستمجواببدهمکهتلفن
که رسیدهام بود بود. نگران زنم زنگ زد. اتاقم
صیغه تا اول چند روز که بود بیشتر نگران نه. یا
قرص های  گفتم که وقتی گرفتهام. ۱۸ سال زیر
شد خوشحال آلمان جا گذاشتهام در را ویاگرایم

گوشی را گذاشت. و

که به آمد دنبال من همان راننده روز بعد:
بود. او هم با دیگر نفر یک کنفرانس برویم. محل
لباس که فهمیدم لباسشیکمارکآرمانیاو از
به شما که پرسید: اشکالی ندارد شخصی است.
گفت: چرا؟ پرسیدم: تعجب با بزنیم؟ چشمبند
خارجی مهمان های همه با ما است. ما رسم این

بهتانبرنخورد! میکنیم. اینجوریرفتار
یک به بود که ظهر از بعد ساعت دو حدود
به علت جایی رسیدیم. لباس شخصی گفت:
تغییر مسایلامنیتیمحلکنفرانسوهمایشرا
در را خودم کرد باز را چشمبند که وقتی دادهایم.
افراد از نیمی از جمعیت. پر دیدم بزرگی سالن
بد بدن بوی از نمیشناختم. را شرکت کننده
حدس آن ها بی قواره گشاد و لباسهای و آنها
ایرانیان قاطیما و آدمهایخودشانهستند زدم
هنوز که پنج بود کشور شده اند. ساعت از خارج

بود. نشده شروع همایش برنامه
فکر میدادند. چایی ما به مرتب بین این در
به تند و تند که مجبور شویم این برای میکنم

نکنیم. گوش نطقها را برویم و دستشویی
پیدا خارجه کله وزیر امور و سر شش ساعت

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

                  

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

شهریور) ۸) آگوست ۳۰ دوشنبه

تئوری های تحول،      
ایران سیاسی جنبش

تقوایی احمد سخنران:

شهریور) ۱۵) سپتامبر ۶ دوشنبه

و تعطیل مدرسه به علت کانون

داشت نخواهد برنامه کارگر روز

مدرسه فارسی اشبرن از روز ۱۶ اکتبر کالسهای خود 
را شنبه ها در دو نوبت صبح (از ساعت ۹صبح تا 
۱۲ ظهر) و بعد از ظهر (از ساعت ۱۲ ظهر تا ۳ بعد از 

ظهر) در سطوح مختلف آغازمی نماید.    
کالسها برای گروه آمادگی و کالس های اول تا پنجم در 
گروههای مختلف سنی ارائه می گردد.  برای عالقمندان 

غیر ایرانی نیز کالس های ابتدائی ارائه می گردد .

703-858-2800 & 703-371-1438
44675 Cape Court, #189A,Ashburn, VA 20147

www.arrismontessori.com

Ashburn Farsi School 
Begins Saturday, October 16, 2010

 9am-12 and 12-3pm
This Farsi language program is a full immersion class for all levels 
and ages with native speaking instructors.  All Farsi students will 
learn reading, writing and speaking with comprehension.

Preschool (ages 3-6) - Beginner - Level 1-5 (ages 7-10)     
Levels 1-5 (ages 11 and up) - Private tutoring

rris Montessori Academy

مدرسه فارسی اشبرن 
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۲۷ صفحه از بقیه

۲۳ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۳۱ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

مدت ۵۳ سال  که به موسس سلسلهای ۱ ـ
کرد. از ایران حکومت بخشی در

نیقلم خطاطی ـ  ـ پافشاری ـ اصرار و  ۲
مدرسه. مدیر همکار

و پایین ترـ   پست تر ـ  سنتی انواع گیوه ۳ـ  از
نقشهکش. دستافزار

وجود ـ  و هستی عالم ـ آزرم و ۴ ـ شرم
لب. دعای زیر چاپلوسیـ 

از  است نافرمان و سرکش ـ کتابی زن ۱ ـ
نیشابوری. عطار

ـ عقاب  کنیم! بندگی ما که کی گذاشت ۲ـ 
زمین. کره دور به فرضی خطی ـ سیاه

آهو. پیرـ  خدمتکار ـ دیگ سنگی ـ ۳
طاقت و  ـ ـ کنجد کوبیده نظر و ۴ـ  عقیده

باالی ران. استخوان ـ توان
اوست  که در تراود همان آن از نکوهشـ  ۵ـ 

فهمیدن. دریافتن، ـ
سر  شجاع ـ از قرآن ـ نترس و هر فصل ۶ ـ

جان بازند. آن
بود ـ  هلن قهرمانش سال ـ از ۷ ـ ماهی

روسیه. بنیانگذار حکومتسوسیالیستی در
اسامیفرنگی  از ـ پیامبر بیزبانـ زباندار ۸ـ 

ندارد. نهایت که زمانی ـ
حیوان  ـ راست طرف ـ لشکر جناح ـ  ۹

مرده.
فکر. با اندیشه و ـ حسرت دریغ و تلخـ  ـ ۱۰

در و  به برای نصب بزرگ تبلیغاتی ۱۱ـ  ورقه
هوا. راه از ـ گرفتنی پرندگان شکاری از ـ دیوار

سوم  ضمیر راضی ـ از خود و لوس ـ  ۱۲
سقف ـ درختی میوههای از ـ مفرد شخص

دهان.
پدر بزرگ ـ  ـ اتللو تراژدی ۱۳ ـ فتنه برانگیز

زورکی. و مجانی و مفت کار
االجرا  الزم دستور کنترلکردنـ و توجه ـ ۱۴

کشوری. تقسیمات از ـ
موریانه. ـ ارنست همینگوی از رمانی ـ ۱۵

استان  شهرهای از رساندن ـ پایان به ۵ ـ
تا سوداگر شود! «جر» بدهید فارسـ 

ولی  کند عشق را بیکاره ـ آن و بیهوده ۶ ـ
شهرتش فرهاد برد!

روستاـ   عدد رقمیـ ۷ـ  کوچکترینعددسه
نیامدنی. کار به و ضایع ـ تاتارها لنگ فرمانروای

عمو سامـ   تصدیق ـ میوه ـ ۸ـ  قوه حافظه
نوعیغذایسنتی.

دو  و یک ـ پیشگاه اتاق صفه و ـ راهنما ۹ـ 
انگور. درخت ـ بچه هاست بازی آن

نیرنگ. و خدعه ـ تیمی ورزشهای از ـ ۱۰
نظریههاـ   و کلمهـ  عقاید نفی ۱۱ـ  پیشاوند

کربناتدوسدیم.
فلز  ـ خوردن ـ دارد چیز هر و کس هر ۱۲ ـ
از پوسته جامد زمین از شکستن بخشی چهره!ـ 

تشکیلمیشود.
شمشیر  پسر ـ و رها شده مانده جا به ۱۳ ـ

داشتـ  نویسنده. لقب

از  است کتابی ـ نیرو تمام با فریادی ۱۴ ـ
خالف طبعش لطافت در ـ حجازی مطیع الدوله

نیست.
انگلیسیکاشفپنیسیلین.  دانشمند ۱۵ـ 
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نفهمیدم چه اصال کرد که کوتاهی نطق شد.
مشاور می گویند که مشایی رحیم بعد میگوید.
آمد. صحنه روی است جمهور رییس دوست و
نبود. واضح برای من  اصال  که زد حرفهایی
آورده کنفرانس محل هتل به مرا که راننده ای
پرچم و شد ظاهر روی صحنه ناگهانی بطور بود
آورد. مشایی رحیم آقای صورت طرف به را ایران
چشمانش اشک و بوسید را پرچم مشایی رحیم
خانمهای شرکت کرد. چند نفر از پاک با آن را
بودند آمده ایتالیا و انگلیس که مراسم در کننده
و خورد هم آرایش صورتشان به گریه و زیر زدند

افتاد. راه به ریملهایشان رنگ
بودند آقای احمدی نژاد ساعت ما گفته به
که بودند و خواسته خواهد کرد سخنرانی شش

و جلوی کنیم برگزار سورپرایز نوعی به آن را ما
داشته شدن شوکه حالت صورتمان دوربین ها
بیشترش و زد احمدینژاد خیلی حرف باشد.
صدای با و برد خوابم صندلی روی نفهمیدم. را
اینچیزها از بیدار شدم.دربارهممه و خندهحضار

بود. جالب میگفت.
تمام ظهر از بعد  ساعت هشت  کنفرانس
مثانه روی را اثرش حسابی خوردن چایی شد.
آمدم بیرون توالت از که وقتی بود. گذاشته من
زنانه توالت دارد از دیدم که مشایی را رحیم آقای
و لبخندی زد خیلی تعجب کردم. بیرون میآید.

آمد. طرفم به
دکتر و گفت: زد کتم یقه را به سرخی گل

مواد؟ اهل صیغهای یا جون.
و افتادم خودم آلمانی منده گنده زن یاد

گرفت. را فرا تمام وجودم وحشت
جواب دادم: ناین... دانکه شون!

بماند» «آمریکا برود»و رویییعنی«آمریکا ایندو
سیاست سد راه مایلند که کسانی است نغمه
ترکیه نزدیکیایرانبا باشد. بیرونکشی هایاوباما
به اشغالگران اعتراض مقوله از تا حدی سوریه و
دیگر دگرگونیها را. کند قبول باید غرب است.
به کرد چینی  و روسی را نمی شود خاورمیانه
کردستان ایندو قدرتمایل اند. تجربه سبکیکه
هم ماندنی است. آیا اسالم در جهان نخستین

هست؟
آنچهبین کردستانخودمختارعراق وحکومت
راه به اگر است مورد اختالف عراق امروز مرکزی
میآورد. زیانببار ترکیه ایرانو در حلیملینرسد
افغانستان بماند آمریکا اگرهزارسالهمدرعراقو
ما دموکرات. نه و میشوند آباد کشورها این نه
اینک سرمایهداری غرب تنگ چشم میدانیم که
یقینهمداریم اما است. بهموادمعدنیاینکشور
هر از بیش در این سرزمینها آگاهیها میزان که
نمیتواند بوش عهد غلط محاسبات است. زمان
این و شد خواهد درازتر بد عمر وگرنه بشود. تکرار

غرب. وحشتناک زیان به بار
کردستان کنیم: تجربهخودمختاری در تکرار
خاورمیانه سراسر در است تجربه نخستین عراق
که است این معنی به نشود اگر موفق نزدیک. و
زاییده دیگراناستدرشرایطاشغالوبوی مطامع
موفق شود اما اگر میرسیده به مشام آن نفتی از
افتخار جامعهکردوملتعراقاست.پس حکومت

بزرگ. آزمایشی است برابر در مختار کرد خود
زندان دایر از کنج طارق عزیز سخنان اخیر
با است مغایر برود عراق از نباید آمریکا که این بر

کارنامهسیاسیاینرجلسیاسیعهدصدامودر
است. راستایخطاشغالگراننومحاظهکار

تا واداشته را خبرگزاری فعالی دست چه
به را صدای جرجیس پیامبر آن همه میان از

دارند؟ مصاحبه ای چنین وا
و میرود به ترکیه خود مختار کردستان نفت
است. این جدال در خود کردهای با دولت ترکیه

معناست؟ بهچه

توضیحات: و منابع
اساسی مورخ ۱۵ اکتبر  قانون به استناد ۱ ـ
عراق می توانند  ایاالت از یک هر میالدی ۲۰۰۵
در امروز جز به تا ولی رسند. خود مختاری به
عمل نیافته صورت امری چنین کردستان عراق
نه در خود است وحدت در نه است. پس عراق

مختاریایالتی.
در ترکیه در کردها خود دیگر سوی از
تقاضاها در ایران در و ساکت سوریه در اعتراض،
جمعیت عراق  ۱۵ درصد کل کردها می برند. بسر

دارند. را
 Gu. Perrier آقای  گزارش  استناد به  ـ  ۲
۱۷ آگوست ۲۰۱۰  مورخ «لوموند»، روزنامه در
میگوید  Can Savun که استناد به نیز و میالدی
وی است. بیخبر نفت بر کامیونهای مقصد از
خود کردستان در منطقه نفت شرکت کارمند

است. مختار
بهاستنادمصاحبه آقایعبدالکریمنسک  ۳ـ 
پارلمان در انرژی کمیسیون مسئول (نماینده)

(اربل). اربیل
تا  بود این بر سیاست عراق زمان آن در ۴ ـ
حدت از کردستان به عراقی اعراب کوچانیدن با

بکاهد. کردها مبارزاتاستقاللطلبانه

... مختار خود کردستان

شده بنبست فعلی خارج از آن، همه ما تشکيل
دور سقف زير يک الاقل، روزی برای چند و،
هيچ حجره سقف که سقفی نشستهايم؛ هم
زدن از و تن دارد تعلق همگان و به کسی نيست
بیتکليفی نشانهایجز يکسو آناز زير نشستندر
به سوی ديگر، مآال از و، وظيفه گريزی نيست و
بستهشدن پروندهشخص ممتنعخواهد انجاميد
که کرد خواهد آسوده او از را همگان خيال و
را بازنشسته خود يا و نيست کاره يا اين «فالنی

است». کرده
کميته چنين  بانی میپرسيد که میدانم 
و من میگويم باشد؟ میتواند تدارکاتی چه کس

شود، پذيرفته فکر دو جانبه» اين «خود اگر که،
مشکل کار دهنده  انجام آدمهای کردن  پيدا
نمیتواند واجد عضويت در آن که نيست، چرا
هيچانگودنگیباشد. حداکثرشداشتندستک
و کامپيوتر و تلفن و فکسی، و است، دفتری و
و گروهها اشخاص و برای تماسگرفتنبا ایميلی،
تهيه يکسو، و نماينده از تقاضای اعزام پيشنهاد و

ديگر. سوی کار، از اجرایی مالی و امکانات
شاد ياد سعدیشيراز ايندم آخری، در باری،
«شبی، در بيابان نوشت: که در گلستاناش بادا
سر بنهادم رفتنم نماند؛ از بی خوابی، پای مکه،
گفت: بدار!» من از «دست گفتم: را شتربان و
پس، در حرامی و است پيش در حرم برادر، «ای

مـردی». خفتی بـردی و گر رفتی اگر
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

از... خروج برای راهی

خرداد سال... ۲۲ از

آنها برنامههای از نفر چند شود مشخص که
استفادهمی کنند؟»

امکان مورد در فرد این بعدی پرسش
سانسور بدون اینترنت از استفاده تکنولوژیکی

بود.
«آمارهایی اظهارداشت: پاسخ در روزبه اردوان
صورت به برون مرزی تاثیر رسانههای مورد در
ولیمشمولنیست. نمونههایآماریگرفتهشده
نظام خود هم توسط این آمارگیریها جدی ترین و
آماری به نمونه های من است. ولی گرفته صورت
به کنندگان مراجعه آمار مورد در ندارم. اعتماد
که رسانه هایی مورد بگویم در باید هم رسانه یک
کرد می شود تعیین می شوند وب پخش طریق از
به وقتی ولی کرده اند کلیک را آن نفر چند که

صورتماهواره استمشخصنیست. برایمقابله
است سانسورهمدیشهای جدیدکوچکترشده با
و سرویس دارد سختی تنظیم که آن به خاطر ولی
در  آن است استفاده از دالر ۱۵۰ حدود آن ماهانه

ایران عمومیت چندانی نیافته است.»
برون «رسانه های داشت: اظهار دیگری فرد
برنامه پنجاه حدود ما نبودهاند.  موفق مرزی
در چهل تلویزیون و ماهواره از طریق تلویزیونی
در ندارند. آنها بیننده ولی اکثر داریم. اینترنت
یکی و آمریکا» «صدای برنامههای از غیر ایران
بیننده تلویزیونها تلویزیونلوسآنجلسیدیگر دو
به افرادحرفهایرا دلیلآنهمایناستکه ندارند.
کارنمیگیرندواینامرهمخودمعلولبودجهآن ها
با که وجود دارد راهکاری چه نظر شما به است.
شرایطبحراناقتصادیکهگریبانگیر همه توجه با
بخشهایآمریکاشدهو دامنه منفیآنبهرسانهها
همکشیدهشدهاستبتوانبهیکتلویزیونمعتبر

یافت؟» دست مناسب و
اساس بر رسانه «تعریف داد: پاسخ سخنران
هم کنار با که است ابزارهایی مجموعه مدیا اصول
آن صحت و درستی از اطمینان و اخبار گذاشتن
قرار اختیار عموم در خبر صورت را به موضوع ،
دقت و صحت با میگوییم هم وقتی میدهد.
در ندارد حق که یک رسانه این یعنی سرعت و
کند. منتشر شایعهای را هر و نیز ببرد دست خبر
روزنامه مدرسه ای بچه تا چهار پایه اگر این بر
نیست. ما  بحث موضوع کنند درست دیواری 
امروزه است. جدیتر رسانه های درباره من بحث
که دارد وجود هم وبالگ و تلویزیونهای یک نفره
بودجه با تلویزیون هایی از جدیتر اینها از برخی
دید این۵۰ کانال  باید هستند. بسیار افراد کافی و
کدامشان  دیگر ۴۰ تلویزیون و ماهوارهای تلویزیون
هزار صد حدود امروز ما میکنند. عمل حرفهای
صد ولی آیا میتوانیم بگوییم نویس داریم وبالگ

داریم؟» روزنامه نویس و خبرنگار هزار
بگویم باید هم بودجه مورد «در افزود: روزبه
کار این برای زیادی بودجه گذشته سالهای در
تخصیصداده شده است. ولی باید دید اینبودجه
در اکثرا بگویم میتوانم است. شده خرج کجا در
این است. شده خرج بازگشت قابل غیر محلهای
مدت. دراز نه دید و دارند نه برنامه تلویزیونها
این است که شرایط از این رفتن راه کار بیرون
نظر تجدید خود برنامه در دایناسوری رسانههای
«صدای و «بیبیسی» در بودجه و پول کنند.
خرج اما به درستی هست به حد کافی آمریکا»

نمیشود.»
سخنانش ادامه «رادیو کوچه» در بنیانگذار
یک آدم وقتی بزرگ رسانههای در گفت: «امروز
تلقینمی شودبلکهبه حرفهایواردمیشودهمکار
مانعکارشمیشوند. و میشود رقیبدیده چشم
بودجهای پول و دیگر همانطور که گفتم سوی از
مدیران یکیاز دارنددرستخرجنمیشود. همکه
گرفته پارلمان بودجه از که را میشناسم رسانه ها
میبیند! روزنامه نگاری دوره دارد تازه که حالی در

با وقتی ارشدش مدیر داریم که  رسانه هایی ما
همکاران حرفمیزندتصورمیکنداحمد خاتمی،
امامجمعهموقتتهران،برادرمحمدخاتمیرییس
تا است خب روشن است! پیشین ایران جمهوری
است ناوارد قدر تصمیم گیرنده این گروه که زمانی

نمیشود.» ارایه حرفهای کار
وان» «فارسی به دیگر بار سپس سخنران
اشاره «فارسی وان» به «من و گفت: کرد اشاره
هم آدمها مبارزترین که نکنیم فراموش ولی کردم
تنکنندورویکاناپه قهوه دلشان میخواهدپیژاما
وچایخودرا بنوشند وفیلم تفریحی ببینند.یکی
آن با کشور از خارج رسانههای که بحرانهایی از
در آن هاست خبری صرف حالت هستند رو به رو

نیاز دارد.» هم تفریح به که انسان حالی
میکروفن برابر حاضران از یکی دیگر سپس
که شما تعریفی «با داشت: اظهار و قرار گرفت
خارج رسانه بیشتر در دو یکی رسانه دادید ما از
واقع در بقیه آنها از بسیاری نداریم و کشور از
کسانی شاهدیمکه ما هستند. رادیوهایتصویری
اصالحطلبهستنددر«صدایآمریکا»بیشتر که
خواهان که کسانی و میکنند صحبت همه از
آنجا هستند در رژیم جمهوری اسالمی براندازی
سیاست یک نشانه این ندارند. صحبت اجازه
غیر دولتی رسانه های است. یکطرفه و مشخص
مشخص امکانات و بودجه نظر از وضعشان هم
رسانههایحزبیهمکهمیخواهنددشمن است.
اینحساب براندازند ودرواقعبیطرفنیستند. با را
نظر شما رسانههایواقعیبرون دوبارهمیپرسمبه

هستند؟» مرزیکدامها
خنده با پرسش این پاسخ به در روزبه اردوان
که خود است حرفی همان شما گفت: «پاسخ
ولی فکر می کنم. شما همانند من هم زدید. شما
خود تفکر اساس بر ما همه که کنم اضافه را این
میچسبد و به دلمان برنامهای را میبینیم وقتی

است.» درست آن رسانه بگوییم کار میتوانیم
وی گفت: رسید و آخرین نفر آنگاه نوبت به
با دوخبر آغازکردیدوگفتید «شماصحبتخودرا

استکه رسانههایبرونمرزیاینگونه وظیفه که
داخلبرود از خارجبه تا منعکس کنند را ایناخبار
از همدلی حال در عین پیدا کند. مصرف داخلی و
گفتید. به رسانههای برونمرزی نسبت اعتماد و
از مردم باشند. همراه باید شما رسانهها نظر به
که میدانید ولی کردید صحبت آمریکا» «صدای
سیاستآن توسطدولتتعیینمی شود، همینطور
با آنها برنامههای شما نظر به آیا «بی بیسی».
به دارد؟ همخوانی ایران مردم مبارزات انعکاس
دولت خواست من به اعتقاد زیرا ندارد. من نظر
نیست. جهت یک در ایران مردم خواست با آمریکا
دارد زیاد شنونده در ایران آمریکا» «صدای که این

است.» من تاسف باعث
در هیات مدیره من «اگر سخنران پاسخ داد:
برنامهها می کردم که کاری آمریکا» بودم «صدای
مسئوالن نظر هم بیاید خوش مردم مزاق به هم
نظرشما زیاددور من با سازمانرا رعایتکنم. نظر
ایرانیانخارج نیستولیبایددیدراهحلچیست.
رسانههای و خود بین در را تکثرگرایی اگر کشور از
و آمریکا» «صدای به دیگر ما کنند رعایت خود
«بیبیسی»توجهینمیکنیموآنحرکتیکسویه
برخیرسانههایقوی وجود بینمیرود. وخاص از
اجبار به ولی دولتی ایجاد شدهاند پول با که دارند
سوی دیگر از می کنند. حرکت هم خط مردم در
ایرانی گروههای آزاد از هرکدام نکنیم که فراموش
کهدر درخارجازکشور یکرسانهاست؛ همان طور
اینترتیب دیگر به است. فردییکرسانه ایران هر
هر کس یک امروزه مسدود کرد. خبر را نمیتوان
که بیست دقیقه میگیرد را عکسی دوربین دارد و
است.» جهانیان دید معرض در اینترنت روی بعد
به سخنان بیان اینجمله آنگاه با اردوان روزبه
فنیالزم «ما بایدسعی کنیمبستر پایانداد: خود
به با توجه کداممان بکوشیم هر و ایجاد کنیم را
سطحی. حاال در هر باشیم؛ رسانه یک واقعیتها
«صدای که ببینیم باشیم ما منتظر که روزی تا
بود همین خواهد شرایط چه میگوید آمریکا»

کههست.»


