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خالی از شوخی

ایران اخبار با شوخی
به  ایران را در بازار نرخ دالر در ارز کمبود *

تومان رساند. ۲۰۰ حد هزار و
در به برادران یک پرداختی بزرگ معلومه ـ

است! شده ارسال لبنان
 ۱۱ تئوری  از نکنید خیال احمدی نژاد:  *
دست گفتم ملل سازمان در که خودم سپتامبر

میدارم. بر
جوکهای از داریم  هنوز نکن!  اذیت ـ
جوک ما خنده وسط و میخندیم هولوکاست

جدیدمیپرانی؟
سخنرانی  بازتاب «فارس»: خبرگزاری  *
و۲۰۰ میلیون  احمدینژاد در نیویورک دو میلیارد

بدنبال داشت. اینترنت کامنت در
خبرگزاری می گویند شما به نیست بیخود ـ

که این حساب با یعنی جعلی! یعنی «فالس»
دارند دسترسی اینترنت به دنیا مردم پنجم یک
خبر ما و بیلیون ده رفته باالی دنیا جمعیت

نداشتیم؟
را  موسوی رای مشایی: ۱۳ میلیون * رحیم

جذبمیکنیم.
پیدا کنید! رایها را اگر بتوانید این ـ

«جنبش  اکبر گنجی چهرهای تیره از * چرا
می دهد؟ ارایه سبز»

میآید. خوشش پستهای معز سبز از شاید ـ
احمد  به آزادی» طالیی «قلم اهدای *

زیدآبادی.
زده زنگ کلید قلم طالیی این بجای کاش ـ

میدادند! را سلولش در
ایران. از روسی کارشناسان خروج *

توپولوف پیماهای ا هو با ال احتما ـ
برنگشتهاند!

محاکمه  والیت فقیه خواستار طرفداران *
آیت اهللادستغیبشدند.

زبل یک وکیل خودش برای یا باید حاال ـ
که باشد غیب» «دست یک منتظر یا و بگیرد

کمکش کند!
فقیه  والیت ابتدا به موسوی از خزعلی: *

پایبندنبود.
بوده! سبز از بچگی معلومه پس ـ

پاالیش  سینما خانه تهران: «کیهان» *
شود.

آتشش بزنیم؟ رکس سینما یعنی مثل ـ
فیلتر  فارسی ویکیپدیا سایت ایران در  *

شد.
«کیهان» تهران و سیما» و وقتی «صدا ـ

میخواهندچکار؟ هستویکیپدیا
*ساعتفروشانهمبهاعتصابطالفروشان 

وصرافان پیوستند.
بود آزاد اعتصاب اگر است بهانه دالر گرانی ـ

اعتصابمیکردند. هم فروشان علوفه
جنگها  «فارس»: خبرگزاری عامل * مدیر

است. شده اینترنتی و سایبری امروز
بگذار کنار را اشکآور گاز اگر مردیچماقو ـ

خدمتت برسم! تا یوتیوب بیا توی و
اجرای گستردهتر کشور: *مصطفینجار وزیر

میشود. آغاز بزودی عفاف و حجاب طرح
است شود راحتتر این گستردهتر از اگر ـ
آنها کسی کنیم تا دفن خاک زنده زیر را زنها

نبیند! را
حادثه ۱۱ سپتامبر  مسئولین * احمدی نژاد:

شوند. محاکمه و اعدام باید
ـپسبهخانواده بن الدنکهتویایرانمهمان

میدهید؟ توضیحی چه است شما
* محمدعلیجعفری فرمانده سپاهپاسداران: 

نیست. شدنی تمام باطل علیه حق جنگ
شریعتمداری میگوید چرا «کیهان» پس ـ

شده؟ تمام کارش سبز» «جنبش
وسیما» ۲۰۰ فیلم وهزارساعت فیلم  * «صدا

انیمیشن قرآنی تولید میکند.
را فیلمها این اول قهرمان صورت احتماال ـ

باشند. جذابتر تا داد نخواهند نشان
ممنوع  نیز را ایران پسته  واردات * آمریکا

کرد. اعالم
آبجوی ایناحمدی نژادنمیگذاردیکجرعه ـ

برود! پایین ما گلوی از پسته با تگری
را  آمریکا موجودیت همه احمدینژاد:  *
سئوال ملل زیر سازمان در سخنرانی خودم در

بردم.
نتوانستند سالن خالی صندلی های البته و ـ

دهند! جواب

علمی اخبار
زمین کره شبیه سیارهای کشف

حین در که کردهاند گزارش دانشمندان
کردهاند به سیارهای برخورد کهکشان مطالعه
آن در و احتماال است زمین شبیه کره که بسیار
زندگی بیولوژیمانندکره زمینخودمان حیاتو
وجوددارد.مطالعهایندانشمنداننشانمی دهد
احتماال و میآید بنظر آرام بسیار سیاره این که
و نظیر جنگ اصلی ما کره مسایل مشکالت و

ایندانشمندان وجودندارد. آنجا انفجاردر بمبو
با سیاره آن علت اصلی تفاوت که دارند عقیده
شبح هنوز آنجا است که مردم این در زمین کره
بن الدن و اسامه ندیدهاند ماه را در خمینی امام
را خود عقیدتی تعلیماتی و مدارس اردوگاه های

است. نکرده برقرار آنجا در

مرغ عشق
خیابانی قصههای مجموعه از

بود. جمعیت وسط پیش ساعت دو همین
پیادهروها در ریخته بودند. مردم خیابان به همه
اتوبوسها البالی ماشینها و تاکسیها و حتی و
و لذت می دادند. احساس شعار می رفتند و راه
بودن با اینجمعیتبهش دست از شادی غریبی
کند گره مشتشرا و بزند میتوانستداد میداد.
بیرون عصبانیت از گردنش رگ راحت بگذارد و
رفته باشد بزند.مثل کسیبودکهدستشالی در
با درد را کند و مالحظه کشیدن فریاد برای و
داخل خودش رویلب هایشدر فشردن دندانها
میسوخت بود. همین کارش سال ها دارد. نگه
ولی نمی آمد. در جیکش ترس از و می ساخت و
داد که بودند آمده همه اوضاعفرقمی کرد. امروز
بود رفته آنهاییکهدستشانالیدر همه بزنند.
را  درد ۳۰ سال بعضیها و ده سال و سال پنج و
مردمخیاباناحساس تحملکردهبودند.چقدر با
را دوستمی داشت. آنها نزدیکیمی کرد. چقدر
ببوسد کند و بغل را آنها تک میخواست تک
باشند پیر زن، یا باشند مرد فرقیهمنمیکردکه
و روسری و بود. لباس جا سبز یا جوان. همه
مثل پیشانیبند.خودشهمصورتشرا و مچبند
تماشاچییکمسابقهفوتبالسبزکردهبود.رنگ
سبزیباکیفیتعالیکهعرقصورتنمی توانست
اوجخودرسیده بشوید.صدای فریادمردم به آنرا
وقتی میدادند. همشعار هماهنگبا چقدر بود.
موهای می کرد حس میشد بلند صدایشان که

است. شده سیخ تنش
گوشه از ریخت. به هم  چیز  همه ناگهان

نیمه ریشهای بدقواره با زشت و گروهی خیابان
رسیدند. راه چماق وچوبهایبلند از با تراشیده
ماشینهایپلیسهم در پشت سرشصدایآژیر
در و نترسیدند افکند. مردم اول طنین خیابان
جایخودایستادند.شعاردادنشانقطعشدهبود.
بود. سکوتیکدقیقه کرده را پر سکوتهمهجا
کف بر چوب زدن صدای و نکشید طول بیشتر
یورش مردم طرف به آغاز شد. خیابانها اسفالت
او دادند. قرار هدف را همه جلو همان از و آوردند
بود. ناباوری و بهت در هنوز مردم بقیه مثل هم
چکار و نمی دانست شده بود خشک چوب مثل
صورت ناخن با و برود جلو داشت دوست کند.
تردید در هنوز خراش بدهد. را کنندگان حمله
را به خود آورد. او فریادی تامل بود که صدای و
زمین افتاده روی که دید را مرد جلوی خود در
قرار وی بدن نیمی از چرخدارش روی صندلی و
با شتافت و او سوی به بیاختیار گرفته است.
به را چرخدار صندلی دارد نمیدانست که قدرتی
تنداشتبه لباس مندرسیبه مردکه کناریزد.
بهکنار خیابانکشاندوخودش سرعتخودشرا
میکرد و هنوز ناله انداخت. جوی آب داخل را به
زنبورها که انگار میپوشاند. را سرش دستانش با
بزنند. نیش را و میخواهند او ریخته اند او سر
شدیدی درد که برود آب جوی طرف به خواست
و تنومند و مردی برگشت فرا گرفت. را شانهاش
فریاد و کرده باز دهانشرا که دید چهرهایرا کریه
او و زرد خورده کرم و بزرگ میکشد. دندانهای
خود کمر را بر کرد. دوباره ضربه چوب ترسانش
پا دیوانه وار را ازدست دادو کنترلخود حسکرد.
آنقدر اما دویده نمیدانستچقدر گذاشت. فرار به
آژیر ها و چوبها تق تق و صدای دیگر که شد دور
ساختمانی پشت زنان نفس نفس نمیشنید. را
سطل بزرگ آشغال پشت یک و خودش را دوید
بیرون سینهاش از داشت قلبش کرد. پنهان
عرق دستهایش و بود خشک گلویش میزد.
صورتش سبز رنگ که میکرد آرزو بودند. کرده
می توانستبیرون بیایدوسوت پاکشدنیبود تا
زنانو خونسردبه خانهبرود.یک ساعتآنجا ماند.
هیبت صورت و مشکوک با همان نفر آدم چند
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

اسالمی کشان» «شیره شورای مجلس

(202) 669 - 6299

از یکی گذشتند و آشغال سطل از کنار ترسناک
کوبید. آشغالی محکم به سطل چوبش با آنها

ندیدند. را او که خوب چه
صدا و سر که میکرد غروب داشت آفتاب
ازدورصدایهمهمهکوتاهیرامیشنید خوابید.
بود. کامل حکفرما سکوت او اطراف  در ولی
دارد که کرد حس ناگهان ولی چرا نمیدانست
شانههایش ناامیدی بود. و از ترس میکند. گریه
کنترلکند. را میلرزیدونمی توانستلرزشآنها
ورای از و ببیند را چیزی نمی توانست چشمانش
به نظر میآمد. تار تیره و اشک همه چیز پرده
دوستداشتبجای چقدر کرد. گریه چنددقیقه
آشغالی بوگندوی سطل یک پشت کردن گریه
دست با فریاد بکشد. مردم در میان خیابان توی
را دستش بعد کرد و پاک اشکهایش را راستش
تاریکیروشناییغروب به روی صورتشکشید.در
بود. کرد.دستراستشسبزشده دستانشنگاه
صدایی میکرد که گریه هق و داشت هق هنوز
منبع به اطراف چرخاند تا شنید. کلهاش را را

کند. پیدا را صدا
دنبال به بود. پرندهای جیک جیک صدای
سرش را باال کرد و نکرد. پیدا ولی او را گشت او
نشسته آنجا پرنده نگاهکرد. باالیسطلآشغالرا
یا عشق مرغ یک مثل بود کوچکی پرنده بود.
فقط و بود سبز بدنش تمام کوچک. طوطی یک
که آمبوالنسی آژیر صدای بود. قرمز منقارش
او اما ریخت. فضا در میشد نزدیک دور راه از
آواز آن پرنده سبز دیگر صدایی را نمیشنید بجز
دیوانهها مثل و نمیکرد گریه دیگر او کوچک.

میخندید...

گوشتخواران دنیای در
چرا پرسیدهاید خودتان از هیچوقت آیا
گوشت حیوانات خوردن به وقتی تصمیم بشر
عقاب شیر، و چون یوزپلنگ حیواناتی از گرفت
خودخواهی نهایت گزیده و در دوری شاهین و
بیخطری و و احمق تنبل حیوانات  سراغ به
میایستد محل در یک تمام روز (که گاو مثل
(که گوسفند میکند) و را نشخوار خود غذای و
مرغ میخورد) گول علف دسته یک با راحتی به

به هوا متر سانتی چند از بیشتر که نمیتواند )
به بشر است که خوب چقدر رفته است؟ بپرد)
هوس ارضاء برای دیگر انسان های خوردن فکر
که کسانی اولین وگرنه نرفت خود گوشتخواری
صندلی روی بودند که میشدند آنهایی خورده

چرخدار نشسته بودند!

نمیخواهیم چاق رهبر
کیمجونگ اونپسررهبرکرهشمالی کیمایل
(کهدرکره بهاو آقا مجتبای کره شمالی میگویند)
مرگ از بعد بزودی است قرار زیاد احتمال به

گیرد. در دست را کشور این زمام امور پدرش
شمالی کره اصالح طلب نشریات از برخی
چاق بسیار جونگ اون کیم کرده اند که عنوان
آن ها نیست. رهبری این کشور مناسب و است
شمالی نوشتهاند: وقتی که بسیاری از مردم کره
درخت و ریشه و برگ و میبرند بسر در گرسنگی
چگونه زنده بمانند تا میخورند حیوانات را مردار
چاق اینقدر که داد کسی رهبری به تن میتوان
گرسنگی کشیدن احتماال از و تپل است و فربه و

چیزینمیداند.
که تیراژ شمالی کره طنز از روزنامههای یکی
کسی شمالی در کره دارد (چون کمی بسیار
نوشته نیست) شوخی و طنز اهل و نمیخندد
از اگر روزی بخواهیم وضع خراب کشور با است:
کنیم بیتردید تهیه مجسمه ای جدید خود رهبر
مشکلی (همان خواهیم داشت! مصالح کمبود
مجسمهاش و خمینی  احمد با ایرانیان  که

داشتند).
مردم کره به اون جونگ کیم قبوالندن برای
را آغاز سختی غذایی رژیم او است شمالی قرار
رییس مشابه را خود اندام و کند کم وزن تا کند

جنبوینماید. کره جمهور

موزیکال کاندوم تولید
اوکراینی مخترع یک که بود آمده خبرها در
موفق به تولید«کاندوم»یشدهاستکه در حین
صدای بلندی میکند. پخش موزیک هماغوشی
و حرارتطرفیندارد. بستگیبه شور موزیکنیز

بلندی و کوتاهی شده باعث تولید گرمای گویا
پخش شده موزیک میگردد. موزیک صدای 
ایده دارد.  را موبایلهای قدیمی کیفیت زنگ
ساختاین محصولاحتماالبر اساسکارت های
به پیش سال چندین که است موزیکالی تبریک

بودند. آمده بازار
اگر نیست. بدی اختراع این میکنم فکر من
دیوارهای نازکزندگی دریکمجتمع آپارتمانیبا
و سر شنیدن بجای است بهتر خیلی می کنید
شماره به سمفونی و همسرش همسایه صدای

ببرید. لذت گوش دهید و موتزارت ۴۰
و بشود مد ایران در کاندومها این اگر راستی
روی آنها موسیقیایرانیبگذارندچه خواهد شد
آهنگ کرد. را انتخاب خواهند آهنگهایی چه و
مسلما چرا؟» جانم ولی حال «آمدی قدیمی

بود. انتخابخوبی نخواهد

هستم زنان همه عاشق من
زنها عاشق ولی من و چگونه چرا نمیدانم

هستم. زنها دیوانه بگویم است بهتر هستم.
بدنیا عضو کسانی که با نقص مثل درست
شده تولد نصیبم نقص این شاید من هم میآیند
هم فرقی بپرستم. را زنها دیوانهوار نوعی به که
نمیکند چهزنیباشد.کوتولهوبلند،چاق والغر،
این همه فکر میکنم زیبا. زشت و جوان، و پیر
دارند که باید استثنایی و قشنگ زنها یک چیز
دوستان از بعضی کرد. درک و کاوید و دید را آن
منچیزبخصوصیرادریکزنتحسینمی کنند.
دارد. یکی دوست را زن بلند موهای مثال یکی
آبی سبز و چشمان یکی را. او لبهای درشت
دوست را زن بزرگ سینههای یکی دارد، دوست
تحریک او را یک زن یکی پاهای قشنگ دارد.
برایم و دارم دوست این ها را همه من میکند.
باشند. اگر و چگونه نمیکند چطور اصال فرقی

است! کافی بکشد نفس
فکر میکنم که شناختم را خودم وقتی که از
پسر مادر درهفتسالگیبودعاشقکلفتخانه،
همسایه،خانم فالگیر سر کوچهو همهدخترهای

بودم. شده دو کوچه باالتر مدرسه ابتدایی
به عالقهام و عشق میرفت باالتر سنم هرچه

کمیت و کیفیت که آنجا از می شد. بیشتر زنان
دوراندبیرستانچهار در نبود برایممهم دخترها
از این خودشان آنها البته داشتم. دوست دختر
نداشتند ونمیدانستند عشقیکطرفهمن خبر
کهدوست دختر منهستند.چون آدمی خجالتی
بودمهیچوقتیکدوستدخترواقعینداشتمتا
کهروی صندلیچرخدار اینکهیکروز دختریرا
جریان شدم. عاشقش معمول طبق و دیدم بود
که وقتی را او است. بامزه خیلی هم ما آشنایی
خیابانردمیشد صندلیچرخدارشاز داشتبا
بود و شکسته پایش گرفتم. او یک زیر با ماشینم
داد. دست از را آنها هردوی تصادف آن از بعد

که انجام گناهی احساس تصادف از این بعد
زناناضافه بودمبهعشق وعالقهذاتیمنبه داده
بشود. من دختر دوست که خواستم او از و شد
صندلیاش با را که او شرط این به کرد قبول او
روز تمام خواست اگر ببرم و خواست که هرجا به
خریدکنداز دستاوعصبانینشوم. مگرمی شود
خوبی دختر او بودم. با بگویم؟ مدتی نه زنی به
مدتی از بعد خوب بود. نظر از هر رابطهمان بود.

شد. آشنا دیگری و او با مرد دادم دست از را او
از قویتر گندهتر و مرد آن که این بود بهانهاش
در مراکز را او چرخدار صندلی بهتر است و من

می برد. راه خرید
دختر هم آشنا شدم او که با بعدی دختر
بود آن این و داشت کوچکی عیب نبود اما بدی
با رستوران یک بوفه توی بود. خوردن عاشق که
با مدیر رستوران او داشت دختر آشنا شدم. این
دعوا می شود تمام مرتب بوفه غذای که این سر
و گفتکه برایشغذا به خانهام میکرد.شب آمد
ساندویچ با خودش توی تختخواب کنم. درست
یک نمیشد. هم چاق میخورد هرچه میآورد.
غذا رفته بودیم رستوران به برای شام که شب
جنتلمن باشم که این برای منهم و سفارش داد
هم من برای را غذا همان خواستم گارسون از
کار تقلید کشید: فریاد و شد عصبانی او بیاورند.
ناراحتشد.چوناوهمیشه میمونه!میدانمچرا
ازغذایمنهممیخوردومیخواستمنغذایی
تا نصفبشقابمرا غذایاو سفارشبدهم از غیر

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
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ـ خواند باید او از قلم را گربه و موش قصه
می گردند. به دور خورشید سیارات که خطی

ـ هم بر چرخنخ ریسیاست  گزند آسیبو ۲ـ 
هنر هفتم. از القاب اروپاییـ  هم

دین  از ـ هم از پیشتر ـ جدا دیرینه تر، ۳ ـ
برگشتن.

که عوفی  سلجوقیان معاصر از شاعران ۱ ـ
است. نظامالملک بوده مداح او میگوید درباره

و  آشکار  ـ تهران شرق بزرگراههای از ـ   ۲
دینی. کتاب های از ـ پراکنده

بود  پادشاه ساسانی آن آخرین سومین ۳ ـ
در نوپا کودک رفتن راه شیوه ـ طول واحد ـ

روزمزه. زبان
پنجره  نوعی ـ در بند کشند تا میگذارند ۴ـ 
ـ میشود باز باال رفتن با که حیاط به رو مشبک

مدعا بسیار زند. پر آدم ـ نوعی چاشنی غذا
ایتالیایی  مخترع بخش ـ رهایی ـ طال ـ ۵

و بیسیم. رادیو
چراغ  ـ سنگانداز جاده ـ جهت و طرف ۶ـ 

آسمان.
برای  کوهی مقدس و دلتنگی ـ تیرگی ۷ ـ

شخص. ـ ذات، ارمنیان
سنگ  ـ کتاب زیر میز ـ صدا و بانگ ۸ ـ

درشت. بخیه ـ اندازی
هخامنشی ـ  از پادشاهان ـ کوتاه ۹ ـ منقار

هیچ است. برای اغلب بسیارش
اندک. باران ـ هوش و حافظه ـ گروهها ـ ۱۰

هم  است و بلوچستان استان هم در ۱۱ ـ
خوردنی تکرارش ـ اوستا از بخشی ـ گیالن در

است. کودکانه
پستتر و  عربی ـ به مادر عرب ـ ۱۲ ـ جنازه

شیرین. ترش و مزه پایینترـ 
سینهـ   قفسه استخوانهای از یک ۱۳ـ  هر

همراهی. و یاری ـ صورت
نوعی  ـ کالم فحوای ـ فرمانروایی ـ ۱۴

پارچه.
در  فرانسوی بکرل هانری اکتشافات ـ از  ۱۵

میالدی. ۱۸۹۶ سال

گرمی  ـ بیآزار دانهکش ـ درخت تنپوش ۴ـ 
گویند. هرات را ـ شهر حرارت و

شهری  راهآهن ـ خراب و شده زبر و زیر ۵ ـ
داخل. ضمیر ـ

عرب. آرزوی ـ آزاده ـ منزلت و مقام ـ ۶
و  ورستهـکشوریآفریقایی با ۷۱ هزار ـ رده  ۷
نیممیلیون  مربع مساحتوچهار و ۷۴۰ کیلومتر
پول. اندوختن برای سفالی ظرفی ـ جمعیت نفر

پیروزی  حرف ـ مربع صدمتر ـ تیرانداز ۸ ـ
خانه. فضای ـ

ظرفیقدیمیبرایشستنلباسکهاخیرا  ۹ـ 
شمال در استانی ـ کردهاند عوض را امالیش

شکوهگوی جداییها. افغانستانـ 
سالمتر. ـ ـ پایتخت فراری بالغ و بلند ـ ۱۰

ـ یک  کار و کسب مهم رکن ـ ۱۱ ـ سیلی
و پارسا! عابد

شوشتر ـ چین و  برنج ـ ۱۲ ـ زور و توانایی
خارج. پوستـ  ماه چروک

ایران  در مذهبی و قومی تیرههای از ۱۳ ـ
شکمبه فارسی در  ـ افسوس و  دریغ حرف ـ

میگویند.
از  بزرگ برآمدگی ـ برادر و خواهر نوعی ۱۴ـ 

بهادر! ـ بزن زمین سطح
فرقهای  میانه به سدههای در مردهـ  پدر ۱۵ـ 
با مسیحیتتطبیق گفتهمیشدکه عقاید خود را

میدادند.

با بعدا شنیدم رفت. و کرد رها مرا هم او ببلعد.
او از بعد است. کرده ازدواج رستوران همان مدیر

روی هم ریختم. هم دیگر چند زن مختلف با
خودم رفقای مثل گرفتم تصمیم بعد کمی
خوش و خوشگل و قشنگ زن های دنبال فقط
بودومدتی کارم کمیسختتر شده هیکلباشم.
کسی آشنا شوم.چقدر خوببود با طولکشید تا
این از بعد میآمد. کمکم به الکلی مشروب که
نرم همه میدادم چند گیالس شراب آنها به که
یاد خوششان می آمد. حسابی از من و میشدند
و چاق زشت زن های از بعضی که خودم افتادم
آنها با من تا میخریدند مشروب من برای قبال

شوم. مهربانتر

در وجود باالخره زنان به من و عشق ستایش
شد. دختر خالصه زندگیام در جدید زن یک
همانخانم فالگیر سرکوچهمان بودکه بهمدرسه
بچگی از همان باالتر میرفت و کوچه دو ابتدایی
این و مادرش بخاطر اما میداشت دوست مرا
توجه بود سعی کرده کند را ناراحت او مبادا که
و نیست زیبایی نکند. دختر جلب بخودش مرا
فقط است. خوشگلتر او از مادرش میکنم فکر
موهای بلند وصافی داردکه بهپشت قوزک پایش
مهتاب مثلآبشاریکه آبسیاه نور میرسدو زیر
دخترها همه از می کنم فکر میرسد. بنظر بریزد
آن است. بهتر میشناختم که قبال زنهایی و
بعدا ملکه زیباییشهرمان او بودم و با دختریکه
پرخور دختر یکی آن از حداقل ولی کنار به شد
نیستمصندلیچرخدار کسی بهتر استومجبور

بچرخانم. مراکز خرید شهر دور را

و آزاد جهان اخالقی وظیفه یک نه فقط بشر
به نیز عملی لحاظ به بلکه است، دموکراتیک
به مجهز خطر ایران رفع غرب برای اهداف تحقق
تشنج یا تروریسم رفع کاهشیا سالحهستهایو
غرب رو، این از کرد. خواهد کمک میانه خاور در
خود باید منافع دید از هم و اخالقی دالیل به هم
کمک برساند ایران جنبش دموکراسیخواهی به
در بشر حقوق ناقضان و دموکراسی دشمنان بر و

ایران فشار وارد آورد.
نشانه آمریکا سوی جدید از تحریمهای اعالم
رسیده و غرب گوش نداها به این که آن است
البته آمریکا اقدام است.  شده توجه آن به اکنون
هشت دارد، چون نمادین اهمیت اینجا فقط تا
قرار تحریم معرض محدودیت و که در یادشده نفر
احیانا نداشتهاند و آمد و رفت آمریکا گرفتهاند به
کار ندارند. ولی اهمیت آنجا در مالی نیز منافع
پیامی دارد. به همراه این اقدام پیامیاستکه در
فشارهای دایره که میگوید ایران حاکمان به که
شد، تنگ تر خواهد روز به روز آنان بینالمللی بر
آنان با که آمریکا میدهد ایران ندا مردم به و
از حساب نه تنها حساب آنان را دشمنی ندارد و
آنان حاضر از دفاع در بلکه کرده حکومت جدا
نیز تحریم نوع کند. وارد فشار حکومت بر است
را معینی شده شناخته افراد اوال است که چنان
شخصه بودهاند به خشونت عامالن یا آمران که
به مردم ایرانصدمهنمیزند، هدفقرارمیدهدو
وثانیاموضوعآن(حقوق بشر)مقولهاینیستکه
رژیم بتواندمانندفعالیتهستهایاحساسات ملی
را اقدام آمریکا کند و خود تحریک به نفع را مردم

نماید. منافعملیقلمداد ضد
اینامر نمادیننمایانگرتحولبزرگیدر مقابله
جامعهجهانیباخشونت گرانحاکمبرایراناست.
در حرکتی موثر به نمادین عمل این این که برای
اوال تا کرد باید تالش تبدیل شود سطح جهانی
امنیت مآال شورای (و جهان کشورهای سایر
شمول و ثانیا دایره آن بپیوندند ملل) به سازمان

اعمال دخیل در شده شناخته همه عناصر به آن
این کار، برای گسترش یابد.  مردم خشونت علیه
فعاالن از بسیاری است. ملی تالش یک به نیاز
در خارج (مستقر ایرانی بشری حقوق سیاسی و
از ولی کردهاند.  استقبال عمل این از  کشور)
رهبرانسیاسیداخلکشورسخنیشنیدهنشده
گرایشغربستیزی ممکناستاز اینامر است.
دهه سه در خصوص به ما سیاسی فرهنگ بر که
اخیرمسلطشدهناشیشدهباشدـعنصرفرهنگی
آن از شدت به حکومتی تبلیغات چی های که
غرب) مزدور و وابسته و جاسوس عنوان (تحت
استفاده سبز» «جنبش رهبران و مخالفان علیه
به فرهنگی تنها میکنند. ولیپذیرشاینعنصر
معنایتسلیمشدن بهگفتمان حکومتاست.اگر
آنایستاد. برابر در باید نادرستیمی کند غربکار
داد انجام درستی کار غرب اگر منطق، همین با

استقبال کرد. آن باید از
خصوص به و کشور داخل سیاسی فعاالن
این رهبران«جنبش سبز» بایدبه صورت فعالدر
این حرکت از استقبال ضمن و شوند مقوله وارد
و جامعه جهان دیگر کشورهای سایر آمریکا از
حرکت بپیوندند. آنان این که به جهانی بخواهند
که تحریمهایی میتوانند از اعمال حال عین در
انتقاد کنند و میکند وارد زیان به مردم کشور
است که بجا نمونه، برای بخواهند. را رفع آنها
بشری، حقوق تحریمهای از استقبال با همراه
یدکی قطعات تحریم شود که خواسته آمریکا از
این بیشاز ندهدکه اجازه و کند لغو را هواپیماها
مالخویشهزینه اینتحریم جانو ایران با مردم
در ما مردمی عظیم حرکت برکت به بپردازند.  را
واقعیتهای جامعه با جهان سال گذشته، یک
کمک برای بیسابقهای آمادگی و شده آشنا ایران
این است. کرده پیدا ایران دموکراتیک جنبش به
بهصورتفعالبا رهبرانجنبشاستکه وظیفه
ضد از انگهای شوند، تعامل جهانی وارد جامعه
به را جهانی جامعه صریحا و نهراسند رژیم غربی
از کنند و تشویق بشری حقوق اعمال تحریمهای
بر میزند صدمه مردم به که تحریمهایی اعمال
حذردارند.رهبری «جنبش سبز»بهیکسیاست

است. نیازمند خارجیفعال

... به سبز» «جنبش رهبری

«قدر گویا که گروهی سویی به میداند گناه از
را خود «خوشبختی» بنای و ندانست» عافیت
به «کفران نعمت» و گستاخی و سایهی گناه در

آتشکشید.
و سهمی به اعتراف مطلقا دیگر، پارهای در و
اشارتی و خاصه کجروی و از قصور نشانی حتی
در جامعه «روشنفکران» و «خبرگان» نقش به

گرفتیافتنینیست. وانفساییکهسر

***
آیاحدسنمیزنیمکههمینتوقفدرسکوی
بر بستن همین چشم و برای خویش» «برائت
غیر بر لغزشهای ماندن و خیره خود کژیهای
سرانجام و خودستایی بیماری به ناخواه خواه که
از میشود اندیشه بدل انجماد استبداد و آفت به
پی مایههایکلیدیشکستهایپی در علت ها و

بودهاند؟ ناکامیهای مزمن ما و
تاریخ که نقل را واقعیت آخر: این حرف و
استفراموشنکنیم:درمسیرتحوالتاجتماعی
و خبرگان و پیشاهنگان طیف این سیاسی، و
الزمههای کاستی ها و و نیازها روشنفکرانند که

زندگیجوامعخودراکشف میکنندوبهچارهگری
مینشینندو اینتودههایمردمندکه بدستآنها
سوخت میرسانند. را تحول و ماشین مینگرند
فصل میکنم گمان واقعیت این بر نگاه با
ویژه ما، به ساالران» «قافله که باشد رسیده آن
«انقالب» نسل به و حتی من نسل به که آنها
به صدق کار خود و حاصل نقش تعلق دارند، به
انقالب«دزدیده که بهصدقبپذیرند بیندیشند و
دور نیافتاد بلکه به راهخود از وهای جکنشد» و
آوردهمان بودکه بایستیبودو همان حاصلی که
صمیمانه نیز و نبود ساختنی آن جز که ساخت
که جدلهایی گرداب در ماندن غرق که بپذیرند
« اسالم ناراستین» از «اسالم تمیز برای ظاهرا
دلبخواهی تعبیرهایی با و سرگرفته راستین»
کار از « گره که انگشتی نیست آن است، آمیخته

بگشاید.» بسته یما فرو
انصاف حال تا اگر  می کنم که گمان من
شامل نیز را که خویشتن (قضاوتی قضاوت در
گرهگشایی بود، محوریها چیره خود بر شود)

نبود. دشواری کار
خرابات خرام. و آنگه به کن و شویی شست

... نجات برای تالشی

حجتیه... انجمن

زندگينامه فوقمهمترينشاگردان نويسنده شد.
اينگونهمعرفیکردهاست: شيخمحمودحلبیرا
سجادی حسين سيد به میتوان وی شاگردان از
اصغرصادقی وسيدحسنافتخارزادهسبزواریو

کرد...» اشاره مادرشاهی جواد و
«دکترسيد شهبازیهمچنینمعتقداست:
ظهور»، «دهه کتاب نويسنده سجادی، حسين
بارها همانمهندسسجادیدههچهلاستکه
يافتهام. آنگونه حضور او جلسات سخنرانی در
حلبی، محمود فوت شيخ پس از شنيدهام، که
حجتيه انجمن اصلی رهبر عنوان به سجادی

شناختهمی شود.»
«روز»  سایت به انجمن موثر عضو این  اما
زعامت اکنون «مهندس سجادی هم میگوید:
ایشان نویسنده اما هستند را عهدهدار انجمن

نیست. ظهور» «دهه کتاب
انقالب از قبل ظهور» «دهه نویسنده
انقالب از پس ولی داشت انجمن به گرایش
اکنون از و هم شد مذهبی جذب گروههای چپ
و است مشهد در ایثارگران جمعیت موثر اعضای
ندارد. تشکیالتی و فکری رابطه هیچ انجمن با
جریان دولتی با همسانسازی انجمن اتفاقا این
کار به انجمن کردن نام بد برای که است پروژهای

گرفتهمیشود.»
عموما  حجتیه نیز «افراد حجاریان نظر  از
به از طبقه متوسط انسانهای تحصیل کرده،
مدعی و جدید گروه با و برخوردند خوش و باال
شدت به و ارتجاعی بنیادگرا، که موعد گرایی

متفاوتاند.» دشمنخوهستند،
بههررو چهارممردادماهکهروزنامه «رسالت»

برایفعالیتمجددازسوی خبردرخواستمجوز
انجمنحجتیهرادرجکرد،رسانههایاصالحطلب
«درخواست رفتند: خبر استقبال به تیتر این با
«رسالت» روزنامه خبر همسو» دولت از مجوز
کسانی چه نمیساخت روشن که چرا بود ناقص
کردهاند،اماهرچهبودهنوز امضا را پایاینتقاضا
افتخارزاده و ولی از سجادی نشده صادر مجوزی
به وسیدحسنابطحی(پدرمحمدعلیابطحی)
مهندس گویا و عنوانرهبرانانجمنیادمیشود

سجادی زعامتشبیشتر است.

تفکر محوریامروز انجمنبه گفتهموثران این
امر و ترجیح حکومت از دین همان دوری انجمن
که نبود بیربط شاید است. سیاسی امر بر دینی
برخی فرماندهان دوم خرداد سالهای آغازین در
رهبری سکوالر به اسالم رواج به سپاه نسبت
بعدروشنفکریوانجمنحجتیه نهضتآزادیدر
بعدسنتیهشدارمیدادند؛همانتحلیلیکه در
کماکاندرالیههایی ازوزارت اطالعاتودفتررهبر

دارد. رواج میشود که اسالمی گفته جمهوری
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

شايدبهدليلاهميت وحساسيتتماس های
دولت رييس نيو يورک آمريکا در و ايران محرمانه
مذاکرات مسير در شخصا تا داشت قصد ايران
داشتن، صورت صحت در گمانه، بگيرد. اين قرار
در را احمدینژاد روزه  هشت  حضور میتواند
گذشته وطیششديدار در نيويورکتوجيه کند.
در احمدینژاد اقامت مدت نيويورک، از قبلی

است. نبوده روز سه از بيشتر هرگز نيويورک
آمريکا ايرانو شکستمذاکراتاحتمالی اخير
گفت کامل هر نوع و مطلوب نرسيدن به نتيجه و
تا در آينده، میبايد را اين دست ديگری از گوی و
طرفهای اعتماد بودن از غيرقابل ناشی حدودی
نظام درون قدرت در رقابت شاخه های ايرانی،
جمهوریاسالمیوناهماهنگبودنآنهاپيرامون

دانست. مذاکرات نتايج و اهداف
انجام جريان در حتی سابقه، اين به توجه با
مذاکراتمحرمانهموردادعادرنيو يورک،فشارهای
جمهوری اسالمی آن کشور عليه مقابله آمريکا و
توجهبهروند اين لحاظبا بدونوقفهادامهيافت. از
رفتارهای گذشتهرييسدولتدهم،شايد بتوانبه
پايان سفری در وی اخير داليل پرخاش جوییهای
برد. پی حدودی تا نيويورک به موفق چندان نه
کامالمحسوسبنظر می رسد حال حاضر در آنچه
است. واشنگتن با تهران مناسبات شدن تيره تر

فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

گفت و گوهای... شکست

یدک میکشید؛ کربالیی را و حاجی نام که شما
«ابوالفضل سفره و ده ها سال در طول زنهایتان
در اسالم نام به میشود آیا میکنند؛ برپا پارتی»
ازدخترانتانسوءاستفادهکنند دانشگاههایشما
داشته نظر ناموستان به خودتان اصطالح به و

سکوت کنید؟ شما باشند و
میشودفرماندهنیروی انتظامیسوپراسالمی،
دستگیر ارتباط غیرشرعی به اتهام را عموزادگان
زن شوهردار ببینند و شما با کنند و روحانی را

سکوتکنید؟
است که مسئولیت در باور به آخرتی این چه

است؟ مرده آن
و و مال آبرو که آخرتی است به چه باور این
باور به در آنحراج میشود؟ اینچه جان انسانها
اسالمی استکه به ناماسالمهرجنایتیمیشود

دفاع از اسالم بر نمیخیزند؟ به دینداران و
در مقابل حاکمی شما که حسین نه آن مگر
پس خواست. پا بر ادعایامیرالمومنیمیکرد که

نمی خیزید؟ پا به چرا شما
را شما دنیا که مومنینی هستم شما با
زمینگیرکردهاست،شمادرکدامجبهههستید؟
نابود را دین میدهد و اسالم شعار که جبههایی
از را اعم همه که آزادی برای یا جبههایی کرده

غیرمسلمانمی خواهد؟ مسلمانو
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

نماها ... این زن
۱۶ صفحه از بقیه


