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مسعود ناصری
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اخبار با شوخی
* سخنگوی خانهموسیقی:استفاده مستقیم 
خالف موسیقی آثار تولید  در  دولت بودجه از

است. قانون
را احمدی نژاد که افتخاری علیرضا بیچاره ـ

کرد. ماچ و پوچ بغل گرفت و هیچ برای
نکرده  اثری ما روی تحریمها * احمدی نژاد :

است.
چرا! روی مردم ولی شما نکرده روی ـ

الکل  مسمومیت از ناشی  مرگ افزایش  *
ایران. در

مردم میگه که چی این احمدینژاد پس ـ
رسیده اند؟! خودکفایی به ایران

پزشکی  علوم دانشگاه در رهبر نماینده  *

علمی زمینهساز رکود پسر و اختالط دختر قم:
میشود.

و تلفن و بود که تا حاال برق اینطور ـ اگر
وجود نداشت! اینترنت هم

به  نسبت وکال اعتراض ستوده: نسرین *
صالحیتدادگاهها.

وکیلها که اعتراض دادگاه به صالحیت و ـ
اعتراضنکنند! دیگر

خوکی  آنفلوآنزای به گوهردشت * زندانیان
مبتالشدهاند.

نمی کنند؟ مصرف حالل گوشت آنجا مگر ـ
تمدنها آغاز  جنگ بزودی * صفار هرندی:

میشود.
آغاز شده  میکردیم ۳۰ سال پیش فکر ـ ما

است!
* امامجمعهمشهد:یارانههامالامیرالمومنین 

است.
میشود! انجام یزید توسط آن پخش فقط ـ

فتنه ۸۸  حقوقی رییس جمهور: * مشاور
بود. ساله جنگ۸ از سنگینتر

خوردید! دو تا شکست هر در و ـ
نوکیش  یک  شتم و ضرب و شکنجه   *

بازداشتگاهشهریار. مسیحیدر
دادهاند! کریسمس کادوی بهش ـ

دیگر. چهار دانشجوی دستگیری *
دانشجو باید  یا است. خودشان تقصیر  ـ

فعال میماندند! غیر و یا نمیشدند
سراشیب  در رژیم رفسنجانی: هاشمی  *

سقوط افتاده است.
مردم بگو!  آقا به نگو، مردم به را این  ـ

میدانند، آقا نمیداند!
در  سیاسی زندانیان خانواده ده ها * اعضای

دستگیر شدند. بیرون زندان
با مالقات هزینه و وقت کلی جوری این ـ

زندانیانصرفهجوییمیشود.

متکی؟ یا احمدی نژاد
امور وزیر  متکی، منوچهر اخراج جریان 
روز موضوع هم هنوز احمدینژاد توسط خارجه،

بود سفر سنگال در هنگامی که است. او ایران
وزیر دیگر و برده را لولو ممه اون که یافت خبر
که گفت احمدی نژاد مشاوران از یکی نیست.
از متکی گفته که منوچهر احمدینژاد به او آقای
و داشته به سنگالخبر قبلاز سفر برکناریخود
منوچهر است. نبوده قبلی اطالع بدون او اخراج
چیزی چنین گفت: و کرد رد را ادعا این متکی
من و میباشد حقیقت خالف و درست نیست

سنگالی ها گرفتم. را از خبر
یا میگوید،  دروغ دارد نفر یک این وسط
این این نشان دهنده یا متکی. احمدینژاد و
استکه حداقل۵۰ درصداعضایدولتجمهوری 

اسالمی دروغگو هستند.

جلوگیـری از راه جدید
دیوار ریزش

کرمان،گفت:نصب استاندار اسماعیلنجار،
عکس وتمثالدکترمحموداحمدینژادباعث شد
زلزله زده اخیر منطقه در واقع منازل از دیوار یکی
فرونریزد! خانه اهالی روی و نشود تخریب کرمان
زندگی منطقه  این در  که  رفقایی از  یکی
چقدر احمدینژاد این ببین میگفت: میکند
هم عزراییل را حتی که شده و ترسناک مهیب

میترساند!

دولتی نرخ به دالر
بازگشت در و ایران به بود رفته رفقا از یکی
وضع پرسیدیم می گفت. خود سفر خاطرات از
ایران مثل در هم دالر گفت: چطور بود؟ دالر
صرافان به دولت نرخ دارد. سه دو دیگر چیزهای
نرخ به را دالر که میآورد فشار دالر فروشان و
و۵۰ تومانبفروشنداماکسیگوشش  دولتیهزار
بهیکصرافیکهکمی بودم رفته نیست. بدهکار
هزار دالر بود زده مغازه شیشه روی دالر بخرم.
کمی  دالر نرخ که شدم خوشحال تومان. ۴۰ و

پایینآمدهاست.ازصرافبرایاطمینانپرسیدم:
۸۰ تومان.  و را چند میفروشید؟ گفت هزار دالر
ولیروی نشاندادموگفتم: را تابلویرویشیشه
را گفت: اون تابلو زدهاید. تابلویتان چیز دیگری
و در آورد جیبش از ماژیک یک کن! بعد ولش
و  هزار و نوشت ضربدر زد ۴۰ تومان و هزار روی
چند  گفت: کرد و من به را بعد رویش ۳۹ تومان.
دالرالزم دارید؟گفتمهزاردالر.گفتمیکندیک
و  خندید ولی... گفتم تومان. ۸۱ هزار و میلیون
پایینآمده یکتومانهم ولیچی؟گفتم: گفت:
را تابلو اون که گفتم گفت: و خندید دوباره بود.

کن... ولش

محرم ماه فایده
خود خطبه آخرین در زنجانی بیات آیتاهللا
محرم قتل ماه در جاهل هم اعراب گفت: حتی
اشاره در حرف این می کردند. تعطیل را جنگ و
سیاسی زندانیان خانواده چندین درخواست به
ماه این در زندانیان اعدام بودند خواسته که بود

متوقفشود.
تا ایرانیان برای ما محرم فایده ماه تنها گویا
که میگویند را و صورت به سر (اگر گل مالی حاال
کنار است پوست الزم و تقویت برای رشد مو
این در را ما جاهل اعراب که بوده این بگذاریم)
کنند! موکول صفر ماه به را ما قتل و نکشند ماه

گرم! دمشان هم باز

سینمایی اخبار
در اسالمی جمهوری سفارت به طی نامهای
جعفر از برلین جشنواره کنندگان برگزار آلمان،
که ایرانی محبوب و معروف کارگردان پناهی،
موردغضبجمهوریاسالمیواقعشدهو عالوهبر
برای سالیان زندانو ممنوعالخروج بودن ازکشور
شده محروم هم سینمایی فعالیتهای از درازی
شرکت جشنواره این در که کردهاند دعوت است،
سینمایی باشد. معاون هیات داوران جزو و کند

در میگویند (که اسالمی ارشاد فرهنگ و وزارت
زندگیاشتاحاالحتییکفیلمسینماییدرست
بهخبرنگارانگفت: است) نکرده وحسابیتماشا
در صادره احکام و دادگاه قضایی وضع به توجه با
آلمان آقای پناهی مسافرت ایشان به خصوص

بود. ممکننخواهد
برلین جشنواره به نامهای کرد: اضافه وی
آقای چون دست گفتهایم آنها به نوشته ایم و
کارگردانان وجود از بندمیباشدمیتوانند پناهی
دیگری چونآقایمسعوددهنمکیاستفاده کنند
تاهم کارشانراه بیفتدوهمکمی ارشادپیدا کنند

ندادهاند. را ما جواب البته و

در کابل دفتر طالبان
افغانستان، خبر رییسجمهور حامد کرزایی،
در را کابل در طالبان نمایندگی دفتر تاسیس
با گفت کرد. او اعالم مطبوعاتی یک کنفرانس
افغانستان حکومت صلحجویانه مقاصد به توجه
به شرکت آنان طالبان و تشویق کسب اعتماد و
صورت عمل این کشورمان دمکراسی پروسه در

گرفته است.
دفتر این گشایش از بعد قرار است بالفاصله
و زنان زدن کتک سینماها، سوزاندن عملیات
و دخترانه مدارس تخریب بدحجاب، دختران
و آغاز زیاد سرعت با آنان صورت به اسیدپاشی

شود. طالبان جبران دست رفته از وقت

کشور وزارت اطالعیه
در سعی اشخاصی که اطالع به وسیله بدین
مینمایندو کارشکنیدرطرحهدفمندی یارانهها
ازخریداجناس به قیمتگرانتر از سابقخودداری
و قانونی با آن ها برخورد میرساند که می کنند
و شالق و نتیجتا زندان شد که خواهد قضایی

به دنبال خواهد داشت. شکنجه را
هدفمندی تحقق دفتر  ـ انتظامی  نیروی

یارانهها

ده مدت آسوشيتدپرس به خبرگزاری سابق عکاس سربخشيان، حسن
مراسم و عروسی پرتره، عکاسی زمينه در شما سفارشات اجنام آماده سال،

میباشد. مستند و برنامههای موزيک ويدئو مد،ساخت مختلف،عکاسی

Tel: (240) 477 - 0057
www.easternviewer.com        
info@easternviewer.com

بگيريد. سربخشيان فرا حسن متفاوت آموزش با ختصصی را عکاسی
است پذير بزرگ امکان واشنگنت منطقه در شما اقامت نظر محل مورد در خدمات ارائه
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

(202) 669 - 6299

آرایشگاه! این در فقط زمانی امام موی مدل

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

دی) ۲۷) ژانویه ۱۰ دوشنبه

دی) ۱۳) ژانویه ۳ دوشنبه

شیـرین سینمایی فیلم نمایش
کیارستمی عباس کارگردان:

کانون هفتگی جلسات همیشگی محل در

غربی فرهنگ های در حافظ حضور

قنادان رضا سخنران:

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

با تضمین ارزانترین نرخ ها 
به ایران، افغانستان و اروپـا

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates 
to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 650$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $370
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

خواب دیشب
یک توی خوابم. آمدی جنیفر لوپز دیشب
دیشب بود. پرسید: هم اخمهایش توی کمی
لبخندی نبودی! خوابت توی آمدم بودی؟، کجا
به سری یک رفته بودم و گفتم: زدم پوزشآمیز
که لنگه بود نشده تمام حرفم هنوز شکیرا بزنم.
کوبید محکم و را در آورد بلندش پاشنه کفش
خواب که از بود بلند آنقدر تویسرم. شدتضربه
داشت و بود نشسته رختخواب توی زنم پریدم.
خوابهای اون از باز پرسید: میزد. زل من به
بخدا گفتم: را مالیدم و میدیدی؟ سرم سکسی
خواب گفت: میدیدم. سیاسی خوابهای نه!
آره،خوابدیدمتویخیابانهای سیاسی؟گفتم:

می خورم! کتک دارم تهران

!Oops
که وقتی و نوشتم جالب مطلب یک دیشب
مداد از مداد جای به اشتباها که دیدم شد تمام
این مطلبروی کردهامو پاککنته مداداستفاده
باعرضپوزشومعذرت حیف کاغذ نیامدهاست.

بود... جالبی بامزه و مطلب شد.

جدید کاریکلماتورهای
رابطه  و آفتاب آب با گیاه تواما * سبزینه

دارد. جنسی
ارتفاع  از که میشناسم را کوهی قله  *

دارد. وحشت
نداشتیم. هم پنجره نبودند، دیوارها اگر *

ارههای  کابوس شبها عصبی درخت  *
برقیمیبیند.

به  روزی که این است هیجان آب * بزرگترین
نقطهجوشبرسد.

تاریکی  روشنکردم را * وقتیچراغآشپزخانه
آنجا پنهان کرد. در قفسه های خودش را

تکامل  به  را یکدیگر  صندلی  و  میز  *
میرسانند.

کتاب  روزی که اینست کتابچه ها * آرزوی
شوند.

زندگیاش  بودن بیهوده خاطر به هرز * علف
خودکشیکرد.

آرزوداشت روزی  * پرچم گلیرامی شناسمکه
سمبلکشوریشود.

یک  را به برخاستن * صندلی فعلنشستنو
دارد. دوست اندازه

بچه پسر گوی و گفت
پدرش با ایرانی مهاجر

داشتم. بابا یک سئوال بابا، ـ
آهان... کنم. ماهواره را خاموش این بگذار ـ

خوبسئوالتچیه؟
آمدم؟ به دنیا کرده من ختنه بابا، ـ

کردیم. تو را ختنه عزیزم. ما خودمان نه ـ
و مامان؟ یعنی تو ـ

این کار دکتر یک بیمارستان توی نه پسرم. ـ
گرفت. هم خوبی پول کرد. را

چرا؟ ـ
مگه؟ چطور رسمه. چون ـ

دیگر بچههای به کالس من توی یه دختره ـ
کردهام. ختنه من که میگفت

شیطونی! دختر چه میدونه؟ کجا از ـ
کرده  ختنه مسلمانها همه میگفت ـ

هستند. درسته؟
هم مسیحیها از  خیلی و  یهودیها ـ

همینطورهستند.
به دنیا نیامدم؟ من ختنه کرده پس ـ

پسرم. نه ـ
دنیا آمدم؟ به ولی مسلمان ـ

عزیزم. درسته ـ
چرا؟ ـ

دیگه! رسمه ـ
به یهودی مسیحی و و آدمها مسلمان پس ـ

درسته؟ میآیند، دنیا
دین است ممکن بعضی ها آنها. از خیلی ـ

کنند. را عوض خودشان
دموکراتها طرفدار که من رفیق این مثل ـ

شده؟ جمهوریخواه حاال بود و
تقریبا. ـ

بابا. ـ

چیه پسرم؟ ـ
بهدنیا دموکراتیاجمهوریخواه ـپسآدم ها

درسته؟ نمیآیند،
عزیزم. درسته ـ

نمیآیند، درسته؟ دنیا به هم ختنه کرده ـ
درسته. ـ

می آیند. دنیا به مسلمان ولی ـ
درسته. ـ

چرا؟ ـ
داری سئواالتسختسختمیکنی. برو، ـ
ایرانی ماهواره خورده یک هم من تا کن بازی برو

تماشا کنم. باشه؟

تولد کادوی
شمالی کره مردم برای بزرگ روز باالخره
رهبر و تخت تاج بزودی است و قرار فرارسید
شود. واگذار پسرش به ایل، کیم کشور، این
وقت نیمه که دولت به نزدیک موثق منبع چند
که گفتهاند میکنند جاسوسی جنوبی کره برای
بحث و و جر پسر و پدر بین انتصاب این بر سر
است که قرار آنجا از است. آمده اختالفاتی پیش
صورت گیرد در روز تولد کیم ایل تعویض رهبری
روز اینکاررا پسررهبرخیلیعصبانیشدهکهچرا
پیش دوستانش او تا انجامنمیدهند تولدخود او
بقیه بهتر و از او امسال تولد کادوی پز بدهد که

است. باحالتر

انقالب کنیم؟ چگونه
دارد ایران کشورمان وضع که این به توجه با
رفقا در از خرابتر میشود بسیاری روز روز به
مرتب میپرسند: و آمدهاند بر راه حل جستجوی
که به آنها میگویم انقالب کنیم؟ وقتی چطور
جایی به میکنیم و انقالب داریم است سال صد
میگویند نمیکنند. قبول مرا حرف نرسیدهایم
پیروزشد؟جوابمیدهم پسچرا انقالبفرانسه
میپرسندپس فرانسوینیستیم. ما برایاینکه
جوابشان را چین پیروز شد؟ کوبا و انقالب چرا
بحث نباید اصال انقالبیون جور این نمیدهم. با
و من بهمشتو مشتکاریمیرسد کرد چونکار

مخالفانقالبهایخشونتبار هستم.
انقالب) از (غیر مبارزه راه بهترین من نظر به
تظاهرات و مدنی نافرمانی صلحجویانه، تغییر
برای است که این صلحجویانه میباشد. تغییر
رهبرانجمهوریاسالمینامه مسئوالندولتو
پست کنیمو نوارصوتیضبطشده یا بنویسیم و
پست البتهچوناداره بروند. بخواهیمکه آنها از
برای مجبورند پستچی ها و آنهاست دست در
دست به هرگز ما نامه کنند کار اطالعات وزارت
چون نوار هم کردن رسید. پر مسئوالن نخواهد
مجوزمیخواهدو اگرزیرزمینیپر شوددولتآنرا
قانونینمی داندایدهخوبینیست.البتهمیتوانیم
تماس خارجی رهبران کشورهای و مسئوالن با
آنها از که بخواهیم آنها از و نماییم حاصل
انقالب که کشورهایی حرف بروند. که بخواهند
روزشان مثل و وضع و کرده اند حسابی درست و
مانیستبیشتر رویمسئوالنورهبران جمهوری
اسالمی تاثیردارد. مخصوصا کشورهاییکه تعداد
است طلبههای قم بیشتر تانک هاشان از تعداد
از مراکز را خودشان موشکهای مواد اتمی و

کیفیت که نطنز و بوشهر نظیر اتمی مواد تولید
اگر نمیخرند. دارند ایرانی روسی پایین بسیار
و آوردند بهانه خارجی کشورهای این رهبران
یا و نیست» حلش بابا «برو نظیر جوابهایی با
را ما می افته» میشه خشک خودش کن «ولش
در خود اقامت محل کشور فورا باید دواندند سر
نماینده چرخ اتومبیل یا کنیم و عوض را خارج
نماییم پنچر شبانه را شهرمان سناتور و مجلس

ندهند. جوابها این از ما به دیگر تا
درمرحلهبعدمیرسیمبهنافرمانیهایمدنی.
دارد. زیادی تعریفهای مدنی نافرمانی البته
برو زنت گفت اگر که نیست این نافرمانی مدنی
جواب و ببندی شیشکی برایش بشور را ظرفها
سرباالبدهی.ایننیست کهتویخیابانوسینما
قرمز چراغ از مرتب یا بریزی پسته و تخمه پوست
سپور به بزنی ویا جلو آمبوالنس از یا بشوی و رد
و درست مدنی نافرمانی ندهی. عیدی محله
استخدام وقتی آگهی که این است مثل حسابی
«کیهان» روزنامه در شخصی لباس و بسیجی
نپرسیحقوق تلفننزنی و چاپمی کنندبه آنها
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اسکار  بازیگریمریلاستریپکه با فیلمی ۱ـ 
کرد. نصیب او را

پزشکانگلیسیقرن ۱۹ و ۲۰ کاشفپشه  ۲ـ 
هرمزگان. بخشهای از ـ آنوفل

تشویق  و کلمه ستایش جبون ـ و ترسو ۳ ـ
مسلک. عقیده و ـ

با  ابزار موسیقی ـ دکترین گورباچف از ۱ ـ
شوروی سابق. در اقتصادی اصالحات عنوان

پایدار و  ـ اوست تراود که در همان آن ۲ـ  از
و کوزهگر. است آب ـ تنگ پاینده

نمایشنامهنویس  ـ حیلهگر  و زرنگ ـ  ۳
ـ «تارتوف» و ژوان» «دون خالق فرانسوی

جنگاور.
نوعی  هفتمـ  ـ نت گویش آذری دروغ به ۴ـ 

ـ بداختر. خطکش
ـ موسیقیدان  ـ سپاسگزاریشیرین ۵ـگالبی

عهد ساسانیانـ  شکوهگوی جداییها. مشهور
ـ  اسلوب  و  قاعده ـ  باالپوش  و جبه ـ ۶

دیلماج.
نامهایپارسی  از وخداشناسـ مرداندانا ۷ـ 

نیستی. و مرگ ـ خداوند برای
تروا  قهرمان ـ فرانسه مشهور لغت کتاب ۸ـ 

بیخ سوسن. ـ
که  پاکستان شهری در آسان ـ و اندک ۹ ـ

چوپانان. نی بودـ  کشور پایتخت آن روزگاری
جرقه  ـ کردن  ویران ـ مرغانه غذای  ـ  ۱۰

آتش.
دادنـ   شخصـ  جنباندن و تکان و ۱۱ـ  ذات

شگفتی. تحسین و کلمه دهانـ  سقف
ـ  ناب  ـ طالی  جامه یا بدن  چرک ـ ۱۲
غنیمت شمرده مانندـ پسوندی بهمفهوممثلو

شده.
استـ   داشته یاری چشم آنان از ۱۳ـ  شاعر

شایسته. جایز و ـ مشهور شاهنامه دیو
اسالمـ  ابریشم  ـ عیدی در افسار و زمام ـ ۱۴

نتابیده.
فرانسوی رمان«ژانکریستف»  نویسنده ۱۵ـ 

پیامبران. از ـ

ماهی  دباغی پوستـ  ـ سودای ناله کنند ۴ـ 
بازو. و ساعد میان بندگاه ـ سال میالدی از

قبر  اول شب فرشته بازجوی دو از یکی ۵ ـ
ستون فقرات. ـ

ـ  است  جاری آن در آب ـ از غالت ـ ۶
پرنده ای خرامان ـ فوتبال زمین اصطالحی در

آب. در
از  ـ تلفنی مکالمات محاسبه واحد ـ  ۷

از اسامی فرنگی. شهرهای سمنانـ 
دل!  ای ـ است آهنین و سخت از کنایه ۸ـ 

آش عدس. ـ
وقت  موسیقیـ  از ابزار ـ حافظه هوش و ۹ـ 

هنگام. و
مقاله ـ  خبر یا درشت ـ عنوان ۱۰ ـ آببند

اشاره. ضمیر ـ زاپاس
کردهـ  پناهگاه. آماده و فراهم ـ ۱۱

سوسیالیست  نخستوزیر ـ سواران ـ  ۱۲
و عادت ـ زرتشتی پیشوای ـ ترکیه دمکرات

روش.
گسترده  ـ خودمانی گویش به آهسته ۱۳ ـ

بالکن. و مهتابی ـ شده
نجوم و  علوم ـ ایران رود آبترین ۱۴ ـ پر

ستارهشناسی.
نویسنده  ورن ژول از تخیلی رمانی ـ  ۱۵

خیالباففرانسوی.

در است وارد نظام بر که انتقاداتی همه با
ایننکتهکه نظام مرتب متوقف کردن حرکتسبز
از و میتازد سبز حرکت بر حرمت هتک موضع از
امتیاز تازه میشود تا هم مردمان موفق اقبال بد

است. بگیرد واقعیتی سبز از
سال که در دارند این بر حکم شایعاتی خام
شود  سست احمدینژاد آقای دولت ۲۰۱۱ موضع
باز شود. اصالحگر هوادارانسبز بر گروهیاز راه و
همانشایعاتادامهمیدهندکهدرصورترفتن
استراحت به عزم هم رهبر بسا چه دولت رییس
عمومی افکار جاذب دولتی که برای راه و کند
حد در جز قضایا از که آنجا از ولی شود. باز باشد
این در موشکافی نمیشود زده حرف شایعه یک

نیست. ما از این جایز بیش شایعات
دولتی این بار که دارد دیگری وجود عامل
ملیحازگردانندگانبیترهبریجایخالیدولت
اینصورتمنتظران اصالحگر فعلیرا پرکندودر
بهدست مجتبیخامنهایو برنامهننوشتهخود را
ناطقنوریواصغرحجازی وامثالایشانبسپارند

دور شود.(۹) از عرصه سبز کندرو و
اینهمه فرضو حدسجاریدر اذهان درباره
است. مردم به قاطعیتها فقدان سبز دلیل بر
و صحنه در حاضر مراد دهنده ـ امامزادههای
داوطلب«تغییر»ـهمیشهدخیلمیبندند.مردم
سایه انداز که بیابانی دل در درختی تک به حتی
پارچهای تراشه با است کوفته  و خسته عابران
دخیلمیبندند.امروزآنهابهسببفضایتاریک
سبز  پنجرهای به نام به حتی بر هر چیز مسلط

مگر بسته باز نمی شود ولی این پنجره راضی اند
گردهم در که است این امتیازی! دادن قصد به

میخوانند: یوشیج نیما زبان از شدنها
تیره کجای این شب به

را؟ بیاویزم قبای ژنده خود

توضیحات: و منابع
اشتون  کاترین بانو اظهارات استناد به ۱ ـ
پیشرفت عدم خبر راستای در و بزرگ. جراید در

.Asia Times نوشته و ۱+۵ـ  مذاکرات
ـگوییپرزیدنتاوباماشعارنظامایرانوالیی  ۲
در عینا را حق مسلم ماست» هسته ای «انرژی

است. گرفته نظر
روزنامه«حریت»،چاپترکیه.  استناد به ۳ـ 

تهران. جراید و
در  احمدینژاد، مندرج مصاحبه آقای ۴ ـ
آقای فتحاهللا و نیز سرمقاله «اطالعات»، روزنامه

آملی.
امضای  و قلم مقالهایبه در «نیوزویک»، ۵ـ 

.R. Bergman و J. Barry و بهاری مازیار
 Open در علوی نسرین مقاله جمله از ۶ ـ

لندن. ـ Democracy
«کوریر  متزلزل، اوضاع چنار، علی ـ  ۷

ژانویه۲۰۱۱. اینترنشنال»، مورخ پنجم
 Daily اصالندر آقای رضا از مقاله نقل ـ به ۸

نیویورک. ،Beast
ویسی،  مراد آقای مقاله زمینه این در ۹ ـ
دفن «نیمروز»، سوم دیماه، خواندنی است زیرا

است. رهبری اول اولویت در سبز

در کجاست؟ سبز
۲۸ صفحه از بقیه

چه با ساندیس آبمیوه یا و است؟ چقدر مزایا و
یعنیوقتیکه در طعم جدیدیبهمنمیدهید؟
استادیومهستییادتباشهباکدوماتوبوسآمدی
کنی و چپ مسابقه از بعد را اتوبوس که همان

بشکنی. شیشههایش را
برایخانم ها ودخترانایرانیکه بهشهروندان
به دوم بودن نیمه از شدهاند و آخر تبدیل درجه
مدنی سادهتر رسیدهاند نافرمانی چهارم آخر یک
صورت به میتوانند زنها میباشد. انگیزهتر با و
گروهی آرایش غلیظبکنندو بهخیابانها بروند ویا
رویچادرسیاهشان گلدوزیو منجوقدوزیهای
میتوانند رنگینصبکنند. تحریککننده بسیار
مانتویبلندشان زیر یا کنندو روسریتوریبهسر
استفاده شورتوجورابتور ماهیگیری بپوشند.
یک با زدن یا قدم و عینک آفتابی و چکمه از
سگبستهشدهبهقالدهوطناببرای نافرمانبری

است. موثر بسیار شده و توصیه خانم ها
موثرترین تظاهرات است. امروزه آخر حرکت
و ضدمردمی بردن حکومتهای بین از برای راه
از تظاهرات است. منظور دیکتاتوری نظیر ایران
و مکانهایعمومی تظاهراتآمدنبه خیابانها
میباشدنهاینکهتظاهرکنیکهروزی۴۰۰ رکعت 
پیشانیاتدر اثر برای همین هم نماز می خوانیو
تظاهرات در است. شده زخم نماز مهر با برخورد
تظاهرات است. نفر نیاز از یک بیشتر افرادی به
میباشد. نتیجه بدون و سخت بسیار نفره یک

به دست نفره جای تظاهرات یک به است بهتر
بزنیمچون زندانرژیم در اعتصابغذاییکنفره
خیابانی مردمی تظاهرات در دارد. بیشتری تاثیر
نیروی پلیس همیشه بایدتعدادتظاهرکنندگاناز
نیاز خیابانی تظاهرات در باشد. بیشتر امنیتی و
تبلیغاتی بنر یا پارچهای تابلوهای و پالکارد به
رکیک فحشهای نباید پالکاردها روی داریم.
حق فحشها این میکنید فکر اگر حتی نوشت،
آنها است. سعیکنید از شعار های حاوی «مرگ
شعارها این انحصار چون نکنید استفاده بر...»
شما میکنند فکر مردم و است دولت دست در
به شما هستید و اطالعاتی و شخصی لباس

ملحقنمیشوند.
باال تلفیقهرسهمورد البته مبارزه بهترینراه
چاشنی با مدنی نافرمانبرداری تظاهرات، یعنی
شانس مثال کشورهای بیگانه است. از کمک
هزاران با که باال میرود وقتی پیروزی برای شما
آنهایی که (نه بکنید راهپیمایی خیابان نفر در
جمعیت عادی قاطی و راهپیمایی ورزش برای
و میخوردید پسته که تخمه و حالی در شدهاند)
میریزید، پالکاردهای خیابانها در پوستآنها را
گرفته اید، دست به انقالبی هیجانانگیز و بسیار
روسری بستهاید، خود گردن و مچ به سبز روبان
کردهاید،بهسگهایمینیاتورکوچولو بهسر سبز
در و پاشیدهاید اسپری سبز رنگ خود ملوس و
همینحالجتهایجنگندهکشورهایخارجی
پروازهستندوصدای در آسمانباالیسرشما در
غرشموتورآنها بههمراهشعارها وفریادهایشما
پشت بر را سردی عرق و میکند سیخ بدن بر مو

امنیتیمینشاند. نیروهایانتظامیو

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

روحانیان موضعانتقادیبسیاری از بیتفاوتی یا از
جلب و است نگران برابر نظام در قم عالی رتبه

است. آنان برایش اهمیت داشته حمایت
احمدینژاد وابستگی خامنهای به واقعیت
احمدی نژاد باند چگونه که میدهد توضیح
مخالفتها گسترده طیف برابر در است توانسته
کار عواقب از بیواهمه و کند مقاومت حمالت و
احمدینژاد ببرد. را پیش  خویش برنامههای
برای بگیردو یا میتواند مصوباتمجلسرا نادیده
خامنهایحکمحکومتی بگیرد. زدن قانوناز دور
ایرانی اسالم از آخوندها از واهمه مشایی بدون
نافهم موسیقی را تحریمکنندگان بگوید و سخن
رییسجمهور بهخود اینرییسدفتر یا بخواند، و
دهدکهوزیرخارجهجمهوریاسالمی راپس اجازه 
که سال تصدی این شغل درست هنگامی پنج از
کار از دیپلماتیک دارد دیدار مقامات سنگال با او
مالی سنگینفساد پرونده با رحیمی کند. برکنار

سر بر همچنان قضاییه قوه سخنگوی تهدید و
واهمه بدون و احمدینژاد بماند. باقی خود کار
اینسرکشیها و از واکنشعلیخامنهای در برابر
سوی روحانیان با نفوذ فشاری که ممکناست از
از مخالفاناو بر خامنهایواردشود، منتقدانو و
اعضای باندخودحمایت رحیمیو سایر مشاییو
خامنهای که این به  علم  با  احمدینژاد  کند.
کند، تحمل او را دولت ریسک سقوط نمیتواند
مصونیت احساس نوعی دیگران حمالت برابر در

میدهد. ادامه خود کار به و میکند
حاکم مقامات سایر روحانیان و و خامنه ای
است آن از بحرانیتر ایران شرایط که میدانند
را حکومتی داخل اختالفات که بتواند کمترین
وسیعا خالی شده حاکمیت پای تحمل کند. زیر
به شدت حکومتی مختلف ارگانهای است، و
ظاهرا که «۸۸ «فتنه شده اند. وابسته هم به
راحت همچنان خواب بود، پیش مرده مدتها
واداشته آنان را چشمان مقامات ربوده و از را
نقشه و بگویند سخن آن علیه مرتبا که است

گرفته یاد مردم را سرکوب حکومت راه بکشند. 
شکنجه و زندان حربه کاربرد با تنها که میداند و
و براند، خیابانها از را مردم توانسته اعدام و
برای همیشه حربهها این که میداند را نیز این
کردن نیست. در اجرای طرح هدفمند کارساز
مردم منفی واکنش ترس از حکومت نیز یارانهها
بعد و مردم بریزد حساب به اول پول شد مجبور
کوتاه البته در کند. این تاکتیک قطع یارانه ها را
تضمینی ولی باشد، کارساز میتوانست مدت
در عین ندارد. بعدی مراحل در آن برای کارآیی
آغاز این در است که الزم دیده حکومت حال،
مردم بین بیشتر در اجرای اعدام های با طرح
گونه اعتراض احتمالی را جلو هر ترس بیندازد تا
رو دلیل آمار اعدامها بالفاصله به این و بگیرد،
را چیز یک تنها واقعیات این گذاشت. افزایش به
و شدت بحرانزده به حاکم میدهد: رژیم نشان
در شرایط نه اسالمی جمهوری است، و شکننده
تصدیقآیت اهللامکارم شیرازی در به بلکه خاصو

میبرد. سر به اخصالخاص شرایط

اخصالخاص... شرایط
۱۲ صفحه از بقیه

معاون نام زندانیایکسوجود داردکه اسراییلبه
است. اسالمی جمهوری دفاع وزارت پیشین

است افزوده همچنین سیلورشتاین ریچارد
عسگری علیرضا که گفته همواره اسراییل که
توسطاسراییلربودهنشدهودرویرجینیایآمریکا

ساکن است.
خبر این مورد در تاکنون اسراییلی مقامات

ندادهاند. نشان واکنشی عسگری مرگ
وزیر شمخانی علی معاون عسگری، علیرضا
بازنشستگی دفاعدولتمحمدخاتمی،کهپساز
سوریهمشغول روغن زیتوندر تجارتزیتونو به
ترکیه  سوریه به ۱۶ آذرماه ۱۳۸۵ از تاریخ در بود،

ناپدید شد. آن روز پس از دو و سفر کرد
کردند ادعا خبری منابع از برخی زمان آن در
در آمریکا سفارت به مراجعه با عسگری که

است. استانبولدرخواستپناهندگیکرده
همان در پست» «واشنگتن روزنامه جمله از
به غرب عسگری «داوطلبانه که زمان نوشت
اشاره لندن»هم روزنامه «تایمز و پناهندهشده»

جمهوری دفاع وزارت  پیشین  معاون  که کرد
غرب  برای میالدی ۲۰۰۳ سال «از اسالمی

است». میکرده جاسوسی
وزارت در ستادی سابق مقام یک پیشتر
سوییسی روزنامه یک در مقالهای در آلمان دفاع
عسگری «اطالعات علیرضا که شده بود مدعی
دربارهبرنامههستهایایراندراختیار ذیقیمتیرا

است.» داده قرار غرب

دو آلمانی بازداشتی دیدار
خانوادههایشان  با در تبریز
جمهوری خارجه امور وزارت سخنگوی
آلمانیبازداشت اسالمیاعالمکردکهدوخبرنگار
کردهاند. با خانوادههایشان دیدار ایران، در شده
خبر ضمن تایید نیز آلمان امور خارجه وزارت
نفر دو این آزادی خواستار دیگر بار دیدار این

است. شده
اینهفتهدر رامینمهمانپرستروزسهشنبه
کهخانواده های بهاین  اشاره نشستخبریخودبا
با علیاکبر تبریز، دوخبرنگار آلمانیبازداشتیدر

جمهوری امور خارجه سرپرست وزارت صالحی،
این از «بعد  افزود: داشته اند، دیدار اسالمی، 
شب و رفتند خانوادهها از تهران به تبریز دیدار،
آلمانیبا تبعه نیز مالقاتخانوادههایدو گذشته

شد.» فراهم آنها
نشریهآلمانی«بیلدآمزونتاگ»کهدوخبرنگار
کارمندان ایننشریههستند، ایران از بازداشتیدر
اين بود کهمادر عكاس وخواهر خبرنگار داده خبر

کردهاند. سفر تهران به روزنامه
گیدو که کرده گزارش همچنین نشریه این
همتای از آلمان، خارجه امور وزیر وستروله،
«پشتیبانی» در این زمینه ایرانی خود به خاطر
دولت گفته که همچنین وی کرده است. تشکر

سریعتر هرچه بازگشت برای خود تالش به آلمان
میدهد. به آلمان ادامه نفر دو این

است که گرفته صورت حالی در این دیدار
جمهوری دلیل تعلل به هفته دوشنبه این آلمان
سفیر دیدار، شرایط کردن فراهم در اسالمی
خارجه احضار امور وزارت به را اسالمی جمهوری

کرده بود.
امور وزارت سخنگوی بردول، استفان
مورد گفت: این در دوشنبه روز خارجه آلمان،
آنکه از روزنامهنگار پس دو «خانوادههای این
دیدار مقدمات دادند وعده بارها ایرانی مقامهای
و کردند. سفر تهران میکنند به فراهم را آن ها
نگرفته مالقات صورت اين تاکنون که آنجايی از

وزارت صبح[دوشنبه] به سفير ايرانامروز است،
دولت ناخشنودی مراتب و احضار خارجه امور

شد.» ابالغ وی به آلمان
اینحالسفارتجمهوریاسالمیدر برلین با
در ایران در آلمان سفیر مالقات که کرد اعالم
برنامه ریزی خارجه این کشور «از قبل امور وزارت

است.» نبوده مطرح احضار بحث و بود شده
افزود: مهمانپرست نیز روز سهشنبه رامین
آلمان و ایران رایزنیهای گذشته روزهای «طی
در بازداشتی آلمانی تبعه  دو این خصوص در
ایران روز گذشته سفیر دیدار ادامه داشته و ایران
دیگر یکی نیز کشور این خارجه وزارت با آلمان در

است.» بوده مالقاتها این از

و... سیاسی خبـرهای


