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۱

بازارهایایرانباال رفت در قیمتبرنجمجددا
رییس صنف هزار تومانرسید. به کیلوییچهار و
صاحبان چلوکبابیهایایرانطی بخشنامهایاز
بعد به این از که خواست رستورانها و چلوکبابی
کنند استفاده بهجایچلوکباباز واژه کباب چلو

مشتریانفرارینشوند! تا

۲
آیتاهللا ممدوحییکی از سرسپردگان رژیمدر
خطبهآخرخودبهحضارگفت:خامنه ایازمردان
شمارهیکتاریخ است. وی نگفت منظورشازمرد

تنقید آیا این حرف تاریخ چیست؟ و یک شماره
آقا! یا تمجید است آقا

۳
علمی هیات عضو پورعبداهللا، کبری خانم
پوشش گفت: حجاب و دانشگاه امام صادق،
و است فراقانونی و فراحکومتی فراملیتی، امری
قانونگذارنخستواصلی آنخداوندمتعالاست.
حوا را خدا که چرا توضیحی درباره این این خانم
و حضار نکرد ارائه بدونلباسآفرید لختو پتیو

نگه داشت! در خماری را
 ۴

با خدمات سخنگوی شهرداری تهران گفت:
اینپایتختبزرگبهشهرجدید شهرداریتهران،
چند جواب وی در است. تبدیل شده نویی و
خبرنگار کهدرباره احتمالتبدیل نامتهران بهشهر
سئوال و زنان خیابانی افزایش تعداد علت نو به
بیانتعدادکاشت ابهامیداشتندجوابی ندادو به

اکتفا نمود. درختها گلها و
۵

استان استاندار سوی از ساری فرمانداری
استاندار گفته به گرفت. اخراج حکم مازندران
استخاره علت به فرماندار حکم لغو اصلی دلیل
شیر بود قرار ابتدا گفت: وی است. بوده بد
امام جمعه ساری توصیه به خط کنیم ولی یا
وی (یعنیاستاندار) استخاره گرفتیم! به تصمیم
و تاکید هم مقامات باال از سوی استخاره گفت:

بود! شده تایید
 ۶

حجتاهللاحمدخاتمی، امامجمعهتهران،در
برنامههایماهوارهای اکثر خودگفت: آخر خطابه
میگیرند. قرار مورد استفاده نظام براندازی برای
برنامههایتلویزیونیماهواره ویتوضیحیدرباره
براندازی در جامجمو«پرستیوی»و نقشآنها

نکرد! ارائه رژیم

بزن! بوق
و زور با و باالخره سعودی  عربستان زنان
رانندگی حق که یافتند اجازه لگد و چنگ و دعوا

رانندگیزناندرعربستان اتومبیلراکسبکنند.
سعودی سال هایسالممنوعوسوارشدن زنان
هم آن و مرد سرنشین یک وجود با اتومبیل در
میسر خویشاوندان نزدیک (پدر، برادر وشوهر) از
بودن موارداستثنایییعنیهمراه برخیاز در بود.
(مثال خانواده از زنسرنشیناتومبیلبا اعضا غیر
در که داشتند حق عربستان زنان پسر!) دوست
جریمه مورد تا گیرند قرار اتومبیل عقب صندوق

اخالق قرار نگیرند. پلیس توبیخ و
ارشادعربستاندرباره حق چند سالقبلوزیر
قرار زنانبرایرانندگی موردسئوال چندخبرنگار
را یاد سواری باید شتر آنها اول گفت: گرفت و

شوند! مرسدس بنز سوار تا بعد بگیرند
در که گزارش میکنند بدون مرز خبرنگاران
چندروزاولاعطایحقرانندگیبهزنانعربستان
تعداد تلفاتجادهایبسیاروحشتناکبوده است.
بهعلت گفتهاندکهعلتاصلیمرگومیرها آنها
بعد عربستان انقالبی شجاع و که زنان این بوده
به را آن ها به اتومبیلهای خود زدن استارت از
همه و هدایت کرده خود و شوهران مردان سوی

گرفتهاند! زیر را

و داریوش و کوروش
قضایا و بقیه هوالکاست

خیلیسختشده. نویسیاینروزها طنز کار
زمان در مثال قدیم زمانهای از خیلی سختتر
باید تنها یکطنزنویسنه اینروزها عبیدزاکانی.
با بلکه باید باشد و جالب بکر دنبال سوژه های به
مخصوصا . هستند طنز کار در که کسانی سایر

کند. رقابت ایران، داخل طنزنویسان
خیلی جدیدا روازاده حسین دکتر این مثال
آخرین او در ما شده است. موی دماغ زیادی
اهل تعدادی بسیجی حضور که در خود شوی
جدی که بسیجیهای آن (نه مزاح اهل حال و
فقط اهلخونوخونریزیوخشونتهستند) که
یعنیبسیجی بسیجیسربازصفر را میتوانآنها

داد برگزار نام هم نشده شسته مغزش هنوز که
پادشاهانی ما شما میدانستید که آیا گفت: شد،
جواب در داریوش نداشتیم؟ بعد کوروش و نام به
این میگوید: و ناباور حضار بهتزده صورت های
ثابت هم نیست و آلمانیها پشم و کشک حرف
آلمانیها این آیا که نمیگوید او (البته کردهاند!
ثابتکردهاندحادثه همانآلمانیهاییهستندکه

هوالکاستوجود نداشتهاند).
و ساخته  کوروش  بله، میدهد: ادامه  او 
یهودیان به او چون است یهودیها پرداخته
یا داشته وجود (باالخره داد پناه  در کشورش 
داده یهودیانپناه به نداشتهچطور اگر و نداشته؟
است؟).اوج طنزایندکترکهمعلوم نیستمدرک
قم کودکستان اسالمی در از کدام را دکترایش
میگوید: که است این خریده سامره از یا و گرفته

است. نداشته وجود هم داریوش
تاریخ می گوید خود سخنان پایان در وی
ایران توسط  ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی درخشان
البیستهاییهودینوشتهشدهچوندرآنحرفی

نیست! اسالمی درخشان تمدن از
جور وجود این طنز نوشتن با میبینید کار

است؟ سخت چقدر آدمها

ژاپنی، نظامیهای
ایرانی نظامیهای

اینترنت که در را جالبی رفقا عکس از یکی
در عکس این است. ایمیل کرده برایم بود یافته
شده ژاپن گرفته سونامی حادثه بعد از روزهای
ژاپن  ملی گارد ۱۲ سرباز ده تا آن حدود در است و
کشیدن دراز و خوابیدن با که میدهد نشان را
رویباقیماندهیک پلخراب شدهیکپلگوشتی
و زنان ویژه به مردم کردهاند تا ایجاد انسانی و
بهسویی کودکانبتوانند با ایمنیکامل از یکسو

نکنند. سقوط رودخانه در و بروند دیگر
جالب چقدر ببین نوشتم: دوستم جواب در

ریسکوخطر را نظامیهایژاپن اینقدر است که
حفظ را کشورشان مردم جان تا میخرند جان به
نظامی و برعکس نیروی انتظامی درست کنند.
مردمشان ایستادهاند و مقابل که در ایران ما در

بشوی! رد ما جنازه روی از مگر میگویند:

در زنه مرد سه مصاحبه
سیما» و «صدا

از خندهدار و جالب برنامه یک گذشته هفته
شد پخش و سیما»ی جمهوری اسالمی «صدا
ملوس و (که خیلی زن این گزارشگر آن که طی
بود زنگرفته مردی جوان کهسه با خجالتیبود)
اینترنت در متن این مصاحبه میکرد. مصاحبه
رفقاینزدیک از باکمکچندنفر موجوداستاما
بهمافیای «صدا وسیما»توانستیم نوار کاملاین

شویم: سهیم شما با و بیاوریم گیر را مصاحبه
اینکهوقتخودتان خانمگوینده:متشکرماز

دادید. من به را
من همیشه خواهش میکنم. سه زنه: مرد

دارم. وقت خانم ها برای
و و غش می کشد خجالت گوینده (خانم 

می رود) ریسه
خودتان گرفتن درباه سه زن است ممکن ـ

زن گرفتید؟ بگویید. دلیلش چه بود که سه
داشتم! دوست میکشید! میلم چون ـ

داشتند؟ خبر هم وجود از زنها این آیا ـ
او کرد. قبول و گفتم یکیشان به نه. و آره ـ

یکیخودشفهمید.
یکی؟ کدام ـ

او گفتم. اولم به زن گرفتم و را دوم زن ـ
کرد. قبول هم

چرا؟ ـ
پزشکی داشت. چون مشکل ـ

مشکلی؟ چه ـ
مجری نداشت (خانم امیال اندازه من به ـ

میرود و با خجالت برنامه غش و ریسه
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

بنشینیم! صندلی بگذارند روی تا بپوشیم جین شلوار باید دیگه دفعه دیگر: خواهر اسالمی به بسیار خواهر

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

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 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

میخندد)
را اجازهاش و گفتید  چطور  دومی به ـ

گرفتید؟
ـنگفتمخودشفهمید. فکرمی کنمازکاهش

بود. میل من بو برده میزان
کرد؟ چکار بعد ـ

ـقبول نمیکرد.فکرمیکردکهمندارم بهزن
که داشت دوست را این او و می کنم خیانت اولم

دوست دارم. اولم زن از بیشتر او را من
دارید؟ را بیشتر دوست او آیا ـ

دروغ او به بود ولی خیلی جوانتر او البته ـ
در کردم. تقیه که اینه منظورم ببخشید گفتم،
آنها تای دو هر از بیشتر را سوم زن حقیقت

جدید بود. دوست داشتم. تازه و
دیگری زن کرد که قبول شما راحت دوم زن ـ

بگیرید؟
بعدکه یک کتکمفصلبهشزدم اولشنه! ـ

کند. قبول شد مجبور
هستید؟ وفاداری آدم شما آیا ـ

زنهایم سهم که روزهایی من صد. در صد ـ
برای هر و نمیکردم تقسیم دیگری کس با بود را
میکردم. مساوی خرج اندازه آنها به از کدام

بودند. راضی همه
زن تا هم سه باز حاضرید اگر برگردید آیا ـ

میکنید؟ ازدواج زن یک با فقط یا بگیرید
می گیرم. تا سه هم باز برگردم اگر ـ

چرا؟ ـ
تنوع میدونید میگذره! خوش که این برای ـ

خوبی است. خیلی چیز
محترم خودتان هم زنان برای را این تنوع آیا ـ
بگذرد؟ هم خوش آنها به نباید میشمارید؟ آیا

چیه؟ حرفها این اصال! ـ
مثال چرا ماندید؟ زن تا سه روی چرا حاال ـ

نگرفتید؟ زن تا پنج
بچهها ثانی در و نکشیده میلم که اوال ـ
به را یکی باید بگیری زن تا پنج وقتی میگویند

محله بدهی. آخوند به عنوان خمس
نه؟ مگر می گویید؟ جوک ـ

گذشت. خوش هم خیلی آره. ـ
سالم شما. و صداقت از وقت ممنون خیلی ـ
مرابهخانمهایتان برسانید!این بودبرنامهمصاحبه

امشبما.

صیغه اهل خودت شما ببینم مرسی. ـ
نیستی؟

قطع هنوز صدا بده! دوربین و مرگم خدا ـ
قطع و عشوه و (لبخند باش ساکت نشده.

تصویر)

قرص ماه دو شبی با
به مریخ  کره گویا امسال شهریور پنج روز 
فاصله به و درخششخودمیرسد باالتریندرجه
این در میگیرد. قرار زمین کره به نزدیکی بسیار
دارد. ماه دو آسمان که رسید خواهد نظر به شب
میافتد.  اتفاق بار یک و۲۰۰ سال امر هر هزار این
این که در از بعد و زد زنگ ایران از یکی از رفقا
متذکرشدم او به را ضمنحرفهایماناینپدیده
گفت:احتماال چشمبرادرانبسیجی وحزباللهی
اینشب چپ میشودچونباید دو عکسامام در

تماشا کنند! مختلف ماه در دو را

در ایران! فقط
با هم  فردوسی میدان در داشتند * دو نفر
و مشت تن به تن جنگ به کار دعوا میکردند.
هیجان و با شدند مردم جمع لگدکاری رسید. و
آن یکیآمد و کردنصحنهشدند. مشغول تماشا
را همدیگر روی گفت و کرد جدا هم از را نفر دو
که آنجا تا و میانجی سر ریختند مردم ببوسید.

میشد کتکش زدند.
به  که: بود تابلو زده حوالیاللهزار *شرکتی در

نیازمندیم! آقا ترجیحا خانم دوز پرده یک
منظورشان متوجه خاراندم را سرم هرچه
و رفت تو داشتم. به کار احتیاج نشدم. خیلی
مقداری ضمن در و بلدم دوزی پرده من گفتم:
کتکبیرونم با دارم. همتمایالتهمجنسگرایانه

کار را ندادند! و به من کردند
* دوسهتا بسیجیریختندتویخونه وبشقاب 
فحش هم به ما کلی بردند. و ماهواره را کندند
را اسالمی شئونات رعایت که دادند بیراه و بد و
نمیکنیم. وقتیکهداشتندمیرفتندیکی ازآنها
تویجیبپیراهنم یواشکیکارتویزیتخودشرا
نصب فروش و بود: نوشته کارت گذاشت. روی

قیمتها! نازلترین با وقت اسرع در ماهواره
بودندچون رویدختر  گرفته * یکبسیجی را
را این کار چرا بود. پرسیدند ریخته خالهاش اسید
پسر یک را با مچش خیابان گفت: توی کردی؟

برادرمه! این که گفت من به و گرفتم
در  آن مردم اکثر که دنیا در جایی تنها  *
ایران چیزیاضافه روی صورتشاندارند خیابان ها
زخم عمل جای نماز یا زخم مهر جای است. یا

دماغ! کردن کوچک
ماشین  سوار بدبخت دانشجو که دختر * یک
تجاوز او شش نفر به پنج شده بود و مسافرکشی
کردهبودند،موضوع خبر«صدا وسیما»شدهبود.
نیروی انتظامیمصاحبه میکرد مامور خبرنگار با
حوادث اینجور باید چکار کنیم که میپرسید: و
بایدیک اینها نشود؟مامورجوابداد: تکرار دیگر
دو نفر از حداکثر بیشتر بپوشند که جوری لباس

نکنند! تجاوز آنها به
فرستادیم  لندهور و بیسواد نفت وزیر * یک
به اندازه جلسه اوپک. هشت دقیقه حرف زد به
هشت ثانیههمهیچکسنفهمیدبهانگلیسی چه

میکرد. نطق یادداشت روی از تازه میگوید.
را اخراج نفت وزیر این باید بچهها می گویند
گفتمبایدوزیر نبرد. آبرویمملکت را دیگر کنیمتا
بابا این که به را بیرون کنیم آموزش عالی و علوم

داده! دانشگاهی مدرک
کالس  ته که داریم دانشجویی دختر یک *
فلسفهمینشیند. دماغشراعمل کرده،ابروهایش
مژه مصنوعیزده، زده، و بهجایشتتو برداشته را
گذاشته اسبی دم مصنوعی موی موهایش توی
به میره یک بار هفتهای که اینجا است جالب و

واقعی»! اسالم «شناخت کالسهای
احترام  آن ایران در دیگر ادیسون * توماس
ندارد. حاال وقتیکه قبضبرقمیآيد همه قبلیرا

مادرتو! ادیسون، میگویند: بیاختیار
خبر  بیشترین که است کشوری تنها * ایران
زندانرفت رسانههایآنایناست که چهکسیبه
وچه کسی کرد زندان اعتصاب غذا وچه کسیدر

زندان بیرون آمد! برای مرخصی از
تک جنسی  را دانشگاهها که * حرفش است
که می گفت: داریم اواخواهر رفیق یک  کنند.
دو دانشگاه مشکل انتخاب رشته و غیر از حاال

است! شده تا

کسی  آیا پرسید: ما از کالس سر استاد *
میتواندجهانسومراتشریحکندکهچهجورجایی
ته کالس شرور و تخس بچههای از است. یکی
گفت:جهان سوم جاییاستکه همه دانشجویان
تا بگیرند مدرک و بخوانند درس خر مثل باید آن

بدهد! ویزا بهشان راحت تر آمریکا دولت

تاریخ برگهایی از
خیابانی به که همان میرداماد آیا میدانید
شیک لباسهای مرکز که است تهران در او نام
مخدر مواد و قاچاق مشروب انواع و جواهر و

بود؟ کسی چه میباشد، «دیزاینر»
در اتاق خود که بود جوانی محمد باقر طلبه
که کدام نگفته (هرودوت بود مشغول مطالعه
ناگاه و است) میخوانده  را المسایل  توضیح
چه شام پرسید: و شد او اتاق وارد دختری
شام چیزی باقر میخواست بگوید داری؟ محمد
دهم ولی یادش سفارش پیتزا ندارم ولی میتوانم
را نیامده. وی آنچه پیتزا هنوز که در ایران افتاد
بود و که شاهزاده دختر و سپس آورد که داشت
حرم شاه از حرمسرای زنان با اختالف خاطر به

شب و اتاق خوابید از گوشه ای بود در شده خارج
کرد. بسر آنجا در را

نزد را رسیدندوطلبه راه از صبحمامورانشاه
اطالع ما به شب چرا گفت: شاه بردند. پادشاه
اگر که تهدید کرد شاهزاده طلبه گفت: ندادی؟
و زندان جالد دست به مرا او دهم خبر کسی به
خواهدسپارد.شاهپرسید:چطورتونستیبرهوس
بود اسمش را خود غلبه کنی؟محمدباقرکهبهتر
نشان داد را دستش انگشتان جواد میگذاشتند
بار هر گفت: او زده بودند. تاول و سوخته هم که
روی را انگشتانم آمد یکی از سراغم به هوس که
بچشم. را جهنم دادم تا طعم قرار شمع شعله
خودش میخواسته گفته که او هرودوت (البته
منصرف خود کار برق نبوده از چون و بکشد را

است). شده
خوشمان بسیار تو تقوی از را ما گفت: شاه
زیبا نه و لعبت این دختر بودیم و ما اگر آمد چون
انگشتهای پای بلکه را تنها انگشتاندستخود
اندام هایدیگر بسا چه هممیسوزاندیمو را خود

را حس کنیم. جهنم هم تا زجر را
و دربیاورد را شلوارش خواست جوان طلبه

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

تیر) ۶) جون ۲۷ دوشنبه

پوپولیـزم
ناظر مهدی سخنران:

آزاد بحث

ایران سیـر تحوالت اخیـر
جلسه این مدرسه تعطیلی علت به

برگزار میشود نیبرز محل رستوران در

تیر) ۱۳) ۴ جوالی دوشنبه
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فرانسوی ساگاننویسنده فرانسوا کتابیاز  ۱ـ
کوشش. و سعی ـ

غفلت  فراموشیو روی از ـ عاقبت و پایان ۲ـ 
پدر بزرگ. ـ

آدم شجاع  از کنایه درختیـ  از میوههای ۳ـ 
خشکی. ـ است بخشنده و

جهان خالق  سینمای نام به از کارگردانان ۱ـ 
طپانچه «مرد و جوان» «شیرهای چون آثاری

طالیی».
خالص ـ پوشیده  و مرکز ـ مخصوص ۲ ـ

پنهان. و
نوعی  ـ بازیگر زمان چرخ عار ـ و عیب ۳ ـ

بازی کودکانه. سنگـ  زغال
کن. چاه پاک ـ بسیار چه هستیـ  ـ ۴

به  مثنوی منظومه ای ـ ننگ و عیب ۵ ـ
«مطایبه نامه» سنایی که آن را از حکیم طنز

همگفتهاند.
زندگی  ـدینو راه کار مهارتو تردستیدر ۶ـ 

نو. شعر پدر فراقـ  و دوری ـ
مادر  ـ ـ پرچم داشتن و آگاهی دریافتن ۷ ـ

وطن.
چینی. سخن ـ ـ پشت سر بردن زیان ـ ۸

نیامدنی ـ  به کار و ـ بیهوده داشتن ۹ ـ باز
مردان. برای نامی

رنجور و  ـ کمرنگ سرخ ـ رکاب ۱۰ ـ تسمه
توان. و طاقت ـ ضعیف

سرهنگنازی عاملکشتار هزارانیهودی  ۱۱ـ 
ازجنگدستگیر و در کورههایآدمسوزی که بعد

بنیاد. و ریشه ـ شد محاکمه اسراییل در
فهرستوصورتاسامیـسنگاندازی  ۱۲ـ 

شهرها. ـ
جعلی ـ  عالمت مصدر ـ لحظه یک ـ ۱۳

نشین. تیر یقه ـ در به و در سرگردان
تمام  ـ کوه ـ قلعه روی عربی کشوری ۱۴ ـ

کردن.
فیلسوفوحقوقدانفرانسویسدههای  ۱۵ـ 

«روحالقوانین». جاودانی اثر خالق ۱۷ و ۱۸

سال  فروش ـ و خرید ـ زن هم عدد به ۴ ـ
ترکی. پنج سال یا نهنگ

قوی  ـ دریا ساحل ـ شیرخوار بچه فریاد ۵ـ 
ستبر. و

از ادات  ـ مهربانی ـ شعری از قالب های ۶ ـ
پرسش.

شهرهای  از گیالن ـ استان شهرهای از ـ ۷
رنج. و درد ـ هرزگوین بوسنی

از  میدارد! ـ بر پارسنگ عقلش آن که ۸ ـ
پایتختهایآسیایی.

نشستجمعی برایموضوعی  تیزـ  و تند ۹ـ 
سرزنش. ـ خاص

شهرهای  از ـ آدم خجالتی ـ کارگری ماه ۱۰ـ 
ترکیه. دیدنی و مهم

ـ  ناطق  حیوان  ـ ـ مظهر چسبندگی!   ۱۱
پرده دری.

خزندهخوش  ازشهرهایاستانگیالنـ  ـ ۱۲
از پیشدادیان. بعد شاهان ـ لقب خال و خط

در  قلعهای ـ پیامبران از ـ میانبر طریق ۱۳ـ 
مکزیک ودر اشغالآمریکاییهاییکه توسط مردم

و قمع شدند. قلع
گیالن  دیگری در گیسوی ستورانـشهر ـ ۱۴

آیینمسیحیت. پیرو ـ
وزیران  نخست از ـ روغنی دانههای از - ۱۵

مظفرالدینشاه.

کار این وزیر اشاره دهد که به ارائه بیشتری دالیل
همین شاهزاده که داد دستور شاه انجام نداد. را
میرداماد(یعنی اورا بهعقدمحمدباقردرآورندو را

بنامند. زورکی) داماد
بجای خود از باقرزاده نام به فرزندانی او
گذاشتو شاگردانیبهناممالصدراداشتکه تمام
داشته است.  کامل بدنش۸۰ درصد سوختگی
و میل روی او از ازدواج داد چون دستور شاه
نمایند او نام هم در تهران به خیابانی را نبوده رضا
مراکز میخواست که را شاهزاده درخواست اما
شوهر نام به را آتشسوزی سوانح و سوختگی

قبول نکرد. جدیدش نمایند نپذیرفت و

جنها! جین و شلوار
یاروی مزغلی یک اسالمی جمهوری طرف از
بودتویتلویزیونو میگفتکهشلوارجیناز آمده
همان کلمهجنمیآیدیعنیکسیکهشلوار جین

است! تماس در و شیطان جنها با میپوشد
جاتونخالیخیلیخندیدیموبهسالمتی مزه
جین باز کردیم دو سه تا بطری پراکنی این استاد

کردیم! صفا کلی و

آمریکا کنگره از خبری
زیاد را وینر آنتونی  آقای نام  روزها این
است آمریکا کنگره نماینده همان این شنیدهاید.
از اندامهای برخی و خود عکسهای سکسی که
جوان بسیار دختران برای تویتر طریق از را خود
است. میفرستاده آمریکا مختلف ایالتهای در
سایر و رسانهها سوی از فشار مدتها از بعد
نمایندگاناینآقامجبورشدکهازکارخوداستعفا
غیراخالقی و اشتباه کاری که نماید قبول و کند

است. میکرده
مجلس نماینده استعفایاین از بعد روز چند
لختی مجله امتیاز صاحب فلینت، آقای الری
اگر مایلاست که پیشنهادکرده او «هاستلر»، به
البتهتوضیحنداده میتواندبراینشریهاوکارکند!

چیست! کار نوع که است
خدا شود، بسته دری اگر می گویند که این

بیدلیل نیست! دیگری گشاید در

و آقاسلطان ندا برای
سبز جنبش سالگرد

انیمیشن کوتاه فیلم برای سناریو
در باال جلوی کشیدن سیگار مردی مشغول
پک های همانطور که است. گاراژ خانهاش رفته
را توجهش سیگارش میزند چیزی به محکم
درختی که از بزرگ زرد برگ یک جلب میکند.
فشار خانهاش نیست با میدانست درخت جلوی
گاراژ خانهاش وارد تابستان ظهر بعد از نسیم
میشود.اهمیتینمی دهدوسیگارشرامیکشد.
دقیقه ای چند و باد میخورد. نسیم تکان برگ

میکند. نگاه نمیوزد. برگ را که است
سیگارشرا نیمهکشیدهبهسوی چمنجلوی
برمیگردد. به داخل گاراژ میکند و پرتاب خانه
باال برگ درخت میکند. جلب توجهش را برگ
مرد میغلتد. و راست به چپ میپرد. پایین و
حرفی درخت زرد برگ آیا میکند. وحشت کمی

دارد؟ گفتن برای
میکند. روشن را سیگاری دوباره دستپاچه
طرف به و خودش میچرخد دور درخت برگ
عقب پایش را مرد می شود. مرد نزدیک کفش
برگ له کند. پایش زیر را برگ تا مبادا میکشد

مینشیند. مرد کهنه قهوهای کفش روی
را خودش  تصمیم مرد بعد دقیقه چند 
جلوی و در خیابان برگ را برمیدارد میگیرد.
به میافتد. به راه است از درخت پر که خانهاش
این درخت کدام بفهمد تا میکند نگاه درخت ها
درخت مرد برگ است. ریخته بر زمین را برگ
مطابقت میدهد و متعدد برگ درختهای را با
مییابد. را برگازدستداده که درختیرا باالخره
بزرگیتنهاشبه و ارتفاعصد متر درختیاستبه

اوست. سطح گاراژ خانه اندازه
شاخهایرامییابدبدونبرگ.سوراخکوچکی
را به برگ میخواهد میکند. پیدا روی شاخه
درخت میگیرد. خندهاش اما کند وصل درخت
زردحیران اینبرگ خشک و تنومند کجا و و سبز
در را برگ دودلی و تردید نوعی با کجا؟ آواره و
بعد چند ثانیه می کند. فرو شاخه درخت سوراخ
دستش را از تعجب از حیرت و پر مرد با صورتی

میبرد. عقب درخت شاخه
شاداب و سبز درخت تماما به چسبیده برگ
آن درخت متعلق به همیشه و انگار که شده

است... بوده

به دادن راه دولتی نیست بلکه قدرت افزایش
است. هر کار مقدمه بر و سالح اولین آگاهیها

کشورهای در اعتمادیکه کشنده اینفاصله
است مردم سیاسی و قدرت روسیه بین و چین
نوع کمونیسم غیرانسانی نظام میراث مسلما

است. مائو و شوروی
بر  طبقه یک دادن سروری زاده فاصله  این
جامعه یک موجد پس، و، جامعه دیگر طبقات

است. از قماش تازه طبقاتی
درخاورمیانهاسالمیبنیادگرایانابتدابهبهانه
و بهانه اصحاب دینورز سپس به بودن و مهجور
پود و در تار مردم را فقیه والیت بهانه به باالخره
امروزدیگر اما نهادند. یکانقیادکورکورانهبهرهبر
اینرویه کارسازنیست. به هماندلیلکه مائویسم
رفت. اسبه چهار بازار اقتصاد به پوستانداختو
اینکچینبایدفاصلهدولتسرورومردمبهمنتها
مانعسرایت  کمکند. و روستاها را فقیر۷۰ درصد

نشود. برون و درون در عرب جوانان پیام
خودسر نظامهای از روسیه و چین حمایت
در آسیای مرکزی در دیگر بعضی خاورمیانه و
کار موقتا است ممکن نیست؛ زمانه اقتضای
یا دیر ولی کنند کند را سوریه و لیبی قیامهای

کرد؟ چه خواهند مردم خود با زود

توضیحات: و منابع
توماس. ل. فردمن اخیرا در «نیویورک  ۱ ـ
اخطار دهنده اما مطایبتآمیز تایمز» مقاله ای
در را هم روسیه ایکاش که است چین نوشته به
در آمریکایی نویسنده یک اخطار زیرا میگرفت بر
غرض بر حمل چین به آمریکا بد مالی شرایط

میشود.
تایمز»  «نیویورک ویژه شماره از برگرفته ۲ـ 
پیوست مقاالت، مهم ترین مجموعه بینالمللی،

میالدی. ۱۱ جون ۲۰۱۱ مورخ «فیگارو»،
همانجا. ـ ۳

اروپا. مهم جراید ـ ۴

انقالب عرب روسیه و و چین

اینکار زدهاند. غیرشخصیو غیر صنفیدستبه
و میتوانیم میتوانستهایم ما را خواستههای آنان
همه باید اقدام آنان ببریم. کمتری پیش هزینه با
برابر در که کند انسانی وظیفه این متوجه را ما
مواردفاحش نقضحقوق بشرساکت ننشینیمو
مبارزهعلیه آنتالش استدر توانما آنجا کهدر تا
اهمیت خود انداختن جان خطر با به کنیم. آنان
است که میدهند. بر ما پیام ما به این مبارزه را

این پیام پاسخ مثبت بدهیم. به

۱۲ صفحه از بقیه
«ما» علیه ادعانامهای

مخوف زندان های دیوارهای پشت از را حاکمیت
آن تصاویر تا کشانید خیابانها علنی صحن به

گردد. تاریخ ثبت و ضبط

پانویس:
اشارهبهنوشته ای دیگر ازنویسندهباعنوان  ۱ـ 

فتنهها» «جمهوری اسالمی در گرداب
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۵ صفحه از بقیه
دو سر باخت... بازی

هیچوقتنفهمیدیمچهکسیاینتوطئهراکشف
است بازداشته انگلیسیها به کمک از را ما و کرد
اجنبیها را توطئه ولی خیلیخوشحالبودیم که

کردیم. حنثی را آن و کشف
حالحکایتامروززمامدارانجمهوریاسالمی
بسر می برند، که توطئهای توهم در  که است
میهنپرستان از خیل را انباشته زندانهایکشور
چرایی رمز می تواند تنها نه خود این که کردهاند،
رمز میتواند بلکه ایران باشد زندان های بودن پر
ایران، برای کشور بر حاکم نظام شناخت ماهیت
باشد ویژهسازمانبینالمللیحقوقبشر گزارشگر

رفت. خواهد ایران به عنقریب که
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۵ صفحه از بقیه
شناخت جمهوری... رمز

نودونهممیز چهاردرصد بود.نتیجه همهپرسیبا
به ایران سقوط شد و اعالم مصدق سود به آراء
شتاب کمونیستی دیکتاتوری یک پرتگاه سوی

بیشتری یافت.»
پرتگاه آنچه به سقوط ایران از آمریکا نگرانی
دیکتاتوری کمونیستیمیخواند،نهبر پایهحدس
روز آن از رویدادهای پایه شماری بر که گمان و

بود. استوار تهران
نقل ابراهیم صفایی، پژوهشگر معاصر، به
روزنامه   ۱۳۳۲ ماه فروردین یازدهم شماره از
بزرگ،ملیشدن کتاب«اشتباه در «اطالعات»،
از ،۱۳۷۱ «کتابسرا» در سال نفت» از انتشارات
چنین این آمریکا نگرانی مایه رویدادهای همین
نخستین هفته فروردین در کرده است: «... یاد
دیگر بار تهران شهر مرکزی خیابانهای (۱۳۳۲)

به (وابسته دموکرات جوانان  تظاهرات شاهد
آن ها خشونتبار برخورد و توده) منحله حزب
حزب زحمتکشان و و دولت با گروههای طرفدار

بود. ایران حزب
گستردهای از میتینگ فروردین روز هشتم
برپا شد فوزیه میدان در دموکرات سوی جوانان
و ایران ارتش و دولت ضد بر بسیاری شعارهای و
میشد دولتآمریکا داده ویژه به دولتانگلیس و
به کشورت (آمریکایی هوم» گو شعار «یانکی و

بود.» شعارها همه ترجیع بازگرد!)
ریاست ماههای نخستین در اکنون، و
جمهوریدوایتدی. آیزنهاور، رهبرانچپگرایان
به را آمریکا کرملین، ایرانی سرسپردگان و
شعارهایشان گذشته در بیش از حدتی و شدت
خود ملیاش، منافع پایه بر آمریکا، میکوبیدند.
مصدق دکتر از برکندن دل و دوری از ناگزیر را
بیشتر زمینه همین بعدی در مطلب در میدید.

خواهیم گفت...

كين و مهر رهروان
۱۷ صفحه از بقیه

از آنچه هر که آن برای بشود. تبدیل «چماقدار»
دیگر یکدیگر و با مهربانی دوستی، اعتماد، نوع
از را مانده باقی اجتماعی بااهمیت سرمایه های

بینببرد.
که  کودکان۱۴ تا ۱۵ سالهای عکس تماشای
زیرسایهدرختیسپر گرمایتابستانتهران در در
وباتومرا برزمین گذاردهاند وکیکو ساندیسشان
کودکی که است دردناک همانقدر میخورند را
پایانی سکانسهای در آنها سال و همسن
آمادگیخود  نزدرایشسوممیآیدو Downfall به
سقوطکرده برلیندیگر راه برایجاننثاریدر را
پایان به علم حتی که آن عجیب و میکند اعالم
حتی به خونریزی، از کاستن برای مانعی کار هم

کودک، نیست. اندازه چند
به را سبز میر که بود بیپایانی درد چنین
که داد نشان او کرد. رهنمون دیگری چاره
خوب را حاکمان گشتاپویی خمهای و پیچ
از انتخابات پیش که بود میشناسد. اینچنین
خود پیشه را ستاد» یک شهروند «هر راهبرد
«هر به استراتژی آن از پس کرد و حامیانش و
ساده مفاهیمی کرد. تاکید رسانه» یک شهروند
و با اقتدارگرایی دموکراتیک، خالی از اما مدرن،
خالف بر شهروندان مدنی توانمندسازی هدف

نازیستیـ فاشیستی. سیاستهای رایج
به درد دیگر روز که باشد آن شاید نزدیک
هممیهن بزرگ همسایه،همشهری یا کوچکو
میدان به را آنها دیکتاتوری تا نگرییم خود
کرده سقوط شهر بداند اگر حتی بفرستد؛ بال

است.
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

چماقدار یک شهروند هر

می کند.» بیشتر روز به
ولی پیشتر،مجتبی ذوالنورجانشین نماینده
فقیهدرسپاهپاسدارانایران،دراظهارنظریراجع
بهارتباط«جریانانحرافی»بامحموداحمدینژاد
گفتهبودکهبعضیازشخصیتهایاینجریانبه

خوردهاند. احمدینژاد «گره» محمود

این گره افزوده بود: «امیدواریم آقای ذوالنور
حال حاضر جداییجریانانحرفی در اما شود، باز
میتوان است. زمانی جمهوری سخت رییس از
به آقای [اشاره فتنه جریان راس که کرد را باور آن

شود.» جمهوری جدا از رییس مشایی]
جانشیننمایندهولیفقیهدرسپاههمچنین
خیری» به «عاقبت برای که بود داشته اظهار

کرد.» دعا «باید جمهوری رییس
پیش هفته سه دیگر، نظری اظهار در
عضو و کاشان جمعه امام نمازی عبدالنبی
محمد که مدعی شد خبرگان رهبری مجلس
رهبر از سپاه پاسداران فرمانده کل جعفری علی
اسفندیار رحیم سپاه است تا خواسته ایران اجازه
یابد، پایان «غائله» تا کند دستگیر را مشایی
«عوامل دستگیری خواهان تنها ایران رهبر اما

و... سیاسی خبـرهای

 بقیه در صفحه ۴۱   


