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دهمین ویژه گزارش
سپتامبر یازده سالگرد

در سپتامبر فاجعه یازدهم سالگرد دهمین
را آن  که تجارت جهانی محل ساختمانهای 
زهرای  بهشت ZAHRA'S HEAVEN یا امروزه
فاجعه این در شد. برگزار می نامند نیویورک
و یا نمیخوانند اخبار که آنهایی اطالع جهت
جان نفر هزار سه حدود نیستند اینترنت اهل
گسترش جهانی و اسالم اعتالی راه در را خود
فوت علت به بنالدن اسامه دادند. دست از آن
یابد. اینمراسمحضور نتوانستدر نابهنگامخود
موسیقیمالیم و یادآوریشهدایبیابان مراسمبا

نیویورکآغاز شدوکمیبعدبهعلت اعتراضامام
حدود حضار موسیقی پخش به نیویورک جمعه
خانواده  بردند. سر به کامل سکوت در ۵۵ دقیقه
قرار داشتند مراسم این جلوی ردیف که در شهدا
رفته دست از عزیز درباره و برخاسته نفر به نفر
خودصحبت کردند وهمهآن هادر پایان سخنرانی
عکس اسامه روی بر سمبولیک به صورت خود
دور فاصله را از آب دهان خود و مال عمر بن الدن

پرتابکردند.
روبرو نیویورک جمعه امام اعتراض با کار این
و غمگین ناراحت آنقدر شهدا اما خانواده شد
حتی صورت داده و ادامه خود به کار بودند که

دادند. قرار هدف را نیویورک جمعه امام
حضور از تشکر از بعد نیویورک شهردار
عراق آورده از که خرمایی داد حاضرین دستور
گالب و نمایند پخش حاضران بین در بودند
سر بود را به کابل ساخته شده مخصوصی که در

بپاشند. مردم صورت و
در مورد آمریکا، جمهور رییس باراک اوباما،
درصدرملتهای آمریکا اینکه اهمیتشهادتو
که گفت و نطق کرد دارد دنیا قرار شهیدپرور
عراق و افغانستان در آمریکا مردم شهیدپروری
رتبهبندی در به شانه حتی شانه و بوده بینظیر
جلوتر پاکستان کشور از شهیدپروری جهانی

است. افتاده
اوباما میشل  خانم که  حلوایی بعد  کمی
همسر لورا بوش با کمک رییس جمهور همسر
پخته بود بوش واکر جورج سابق رییس جمهور
بهحضار تعارفشد. بسیاریاز ولگردانو خیابان
و آوردند هجوم حلوا سمت نیویورک خوابهای
بعدازاینکهفهمیدنداینغذانیستوفقطجنبه

کردند. ترک را برنامه محل دارد دسر
سکیوریتی» «هوملند اداره رییس بعد کمی
گرفت و قرار میکروفن برابر ملی حفاظت یا اداره
اسامه از زحمات شهدا به خانواده  تسلیت ضمن
بنالدنوحملهکنندگانبهبرجهایدوقلوجهانی
هزاران اشتغال و خود اداره تاسیس و ایجاد برای

کرد. آمریکاییتشکر نفر
نطقمشابهای در مهاجرتآمریکا رییساداره

به کمک برای یازده سپتامبر تروریستهای از
به ویژه ویزا برای مسلمانان، و دشوار کردن صدور
«محمد»، استکه نامشان«عطا»یا آنهایی که
است شده ممکن سپتامبر یازده حادثه علت به

کرد. قدردانی
شرکتهای اتحادیه رییس بعدی سخنران
پوزشطلبانه نطقی بود که در آمریکا هواپیمایی
سیصد افزایش باعث سپتامبر یازده که این از

کرد. عذرخواهی بوده قیمتها درصدی
خواننده شکیرا  بود  قرار مراسم  پایان  در
«دلم با عنوان لبنانی کلمبیایی آهنگی سکسی
«کاشاینجا ترانه لیدیگاگا، براتتنگشده»و
بهعلترعایتنکردن اما بخوانند منبودی»را با
نیویورک جمعه امام اعتراض و مناسب حجاب
فاتحه با مراسم و نشد اجرا برنامه از قسمت این
دستهجمعی حضاروصلواتبلندختم شدهتوسط

رسید. به پایان آمریکا موسیقی ارتش گروه

ایران اخبار با شوخی
ایران. در دارو بهای بیسابقه افزایش *

ارزانتر که میگویند  را  دوا  دوا؟ یا  دارو ـ
شده!

و  ایران در طال سکه برای مردم  هجوم *
صفهای طوالنی.

کتاب «وصایای خرید برای انتظار داشتی ـ
در صف بایستند؟ امام»

قطعی  پول ایرانی هنوز صفرها از * حذف
نیست.

دستم روی که دالر آمریکا این با پس من ـ
کنم؟ چکار مانده

ابراز  به خاطر ایران در کشور: کسی * وزیر
عقیدهاش زندانی نمیشود.

دوسه اوین و در سه هزار نفر آندو غیر از به ـ
در... نفر هزار دو سه حصارک و در نفر هزار

ایران  به ممکن است پسران قذافی از * یکی
فرار کند.

«کیهان» روزنامه در را ایران اخبار حتما ـ

است! لیبی از میکند ایران بهتر فکر خوانده
مسلمان  پیامبران همه  احمدینژاد:  *

بودهاند.
را میخواست پسرش که مخصوصا اونی ـ

بکشد!
خواستار  ملل سازمان بشر حقوق * کمیته

شد. کروبی موسوی و آزادی
گروگان کمیته را به افراد است تا همه بهتر ـ

نگرفتهاند حرفشانرا پسبگیرند!
بررسی  برای اطالعاتی  و ایمنی نشست  *

سومالی. دریایی دزدان توسط آدم ربایی مشکل
انقالب صدور جلوی باید شده! دیر کمی ـ

میگرفتید! را سومالی به اسالمی
میکنیم. برابر سه را یارانهها احمدینژاد: *

باال! برابر میرود قیمتها چهار و ـ

آخرین نطق علمی
احمدینژاد محمود

ایران رییسجمهور احمدینژاد آقایمحمود
درآخرین نطقخوددربارهمهندسیآبیاری وتولید

وکاشت سیبزمینیگفت: ما درایرانآبرا بسیار
حراممیکنیم.برای کاشتن یککیلوسیبزمینی
آب  می کنیم (واحد آب مصرف ۲۵۰ کیلو! حدود
شده تبدیل کیلو به و گالن لیتر از انقالب بعد از
آب او از حضار پرسید: قیمت یک بطری است).
می خواستند حضار است؟ چقدر امروزه ایران در
خیلی ارزان شما جمهوری ریاست از بگویند قبل
باال خیلی هدفمندی طرح از بعد االن بود ولی

نگفتند. ولی چیزی است رفته
یکبطری۲۵۰ تومان،  داد: ادامه احمدی نژاد
(منظورش  شیشه اش برای تومان  ۱۰۰ حاال
پالستیک است)حسابکنیم، میکند۱۵۰ تومان 
لیتر  هر برای ۳۰۰ تومان یعنی لیتر نیم هر برای

است!) بلد تقسیم کردن را و (ضرب
تومان مصرف  ۵۰ هزار  حدود ما گفت: او
هم آن سیبزمینی. کیلو یک برای میکنیم
لیتر چهارم یک لیتر و حتی نیم که سیبزمینی

ندارد! آب خودش در
بود حضار میان در که کشاورزی وزیر از وی
وزیر سیبزمینی چنده؟ کیلو االن یک پرسید:
چون و کرد نگاه را احمدینژاد بز مثل کشاورزی
داشت۱۵۰ راضربدرعدددومیکردجواب  هنوز

میکنیم. در ایران آب را بسیار حرام ما

سیبزمینی کاشتن یک کیلو برای

میکنیم مصرف ۲۵۰ کیلو! آب حدود
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

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

با مناسب ترین نرخ و بهترین سرویس  
سفری خاطره انگیـز را تجربه کنید

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 599$ ـ  اروپا از 295$ ـ کابل از $1150
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

نمود! حل باالخره را بیمارستان ها به سرویس مشکل بهداشت خانم وزیر

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

مهر) ۴) سپتامبر ۲۶ دوشنبه

شهریور) ۲۸) سپتامبر ۱۹ دوشنبه

امروز آمریکا مالی بحران بررسی علل

باجغلی رحیم سخنران:

دارد» بیاد که «درختی سینمائی فیلم
رئوف مسعود کارگردان:

کانون جلسات همیشگی محل در

نمیدانم! داد:
این از اطمینان حصول از بعد احمدینژاد
احمقی قرار و خرفت بسیار حضار در میان که
داریم ما گفت: و داد ادامه را خود نطق دارد
تولید برای واقعی نصاب حد از بیشتر برابر پنج
را آبمان و میکنیم استفاده سیبزمینی آب

حراممیکنیم.
را آب این میتوانیم  ما احمدینژاد گفت:
اطراف کشورهای به و کنیم بار کشتی کشتی
بدهیم(که بهکشاورز فروششرا بفروشیموسود

سیبزمینینکارد!).
که را آب این گفت: کشاورزی  وزیر به او
کشاورزانماهدرمی کننداگربتوانیمکشتیکشتی
سیبزمینی کاشت به احتیاج اصال بفروشیم
سیبزمینی مورد در احمدینژاد بود قرار نداریم.
باهجوم حضار ادامهدهداما آبپز همنطقخودرا

نیافت. ادامه او نطق افطار سفره به
سر بر که حضار چیزی که اولین این جالب
سفرهافطار بهآنحملهکردندمقداری سیبزمینی

بود! برده که خیلی روغن بود شده سرخ

میدانستید؟ آیا
کهتاریخبیهقینامواقعی اشتاریخ«بیحقی»
آنزمانحقوق در برایاینکه است؟آنهم بوده
مولفونویسندهو کپیرایتوجود نداشتهوبعداز
این کهاینکتابچاپ هایمتعددگردیدحتی یک
فروش پول و خانواده بیهقی ندادند به هم پشیز

کشیدند! باال سالها را آن غیرقانونی

«کیـهان» از مچگیـری
تهران

عکسهای چاپ برای تهران «کیهان» مچ
«کیهان» عکسی بار این گرفتهاند. بارها قالبی را
ازتظاهراتدربرابرسفارتاسراییلراکهسالقبل
با و داد خود قرار صفحه اول بود در گرفته صورت
و ناآرامیهای عنواناینکه اینعکساز شلوغیها
تیتردرشتنوشت: امسال لندن استباالیآنبا
سلطنت ایستادهایم، آخر تا انگلیس: «جوانان

نمیخواهیم!»

گفتن دروغ و اخبار تحریف وقتی حاال
معین مشخص و آنقدر اول صفحه «کیهان» در
چه خبر دیگر صفحات در بزنید شده، حدس
را روزنامه «کیهان» که خوب است چه است؟
فقط هم هنوز نمیخواند و نمیخرد و هیچ کس
دایمی یعنیشخصوالیت یکمشترکقدیمی و

زار بود. خیلی کارمان وگرنه دارد فقیه را

اخبار ورزشی
فرنگی، کشتی مسابقات دوره آخرین در
به رو علت به ایرانی کشتیگیر حاجی پور  محسن
انصراف داد و اسراییلی کشتیگیر یک رو شدن با
فدراسیون جهانی گویا کرد. اعالم بازنده را خود
تهدیدکردهکهدرصورتادامهاین ایرانرا کشتی،
اعمالورودکشتیگیرانایرانبهصحنهمسابقات

کرد. ممنوع خواهد همیشه برای بینالمللی را
کسینیستکه بگویدمگرلیست کشتیگیران
فدراسیون مسابقات به از قبل دیگر را کشورهای
رو احتمال که نمیدانند آنها و نمیدهند ایران
وجود دارد؟ آیا بهتر یک اسراییلی رو شدن با به
و وقت و نرویم مسابقات این به اصال نیست
خون که این بدون و نکنیم تلف را خودمان پول
راه از را بازنده خودمان کثیف کنیم را خودمان

نماییم؟ اعالم دور

برهم و درهم خواب های
رجبی فاطمه دارم با دیدم که خواب دیشب
ساحلی» زیبا «والیبال قشنگ و ساحل یک توی
بودیم بازی مشغول که همین طور میکنم. بازی
شد. پیدا لوپز و کله جنیفر سر یکهو ساحل ته از
چون هم داشت حق بود. من عصبانی دست از
بودمبا هم پینگپنگبازیکنیم. بهشقولداده
فاطمه موهای و خواست شد حسودیاش خیلی
طبقه دو حجاب فاطمه چون اما بکشد را رجبی
جنیفر نبود، بیرون موهایش و داشت راهبهای

نتوانستکاریبکند.
را باسنم داشت زنم پریدم. خواب از یکهو

وشگونمیگرفت.
می دیدی؟ خواب پرسید:

گفتم: آره.

گفت:خوابجنیفرلوپز؟(زنمفاطمهرجبیرا
نمیشناسد ونمیتوانستمحداقلنیمی ازحقیقت

را به او بگویم). خوابم
توی میکنی بود فکر جنیفر لوپز اگر گفتم:

میپریدم؟ مسابقه از خواب اول نیمه
معنی زنم  تا  میکشد طول روز  سه  دو

بفهمد! حرفهایمرا

ایران در پردرآمدها
آمار سازمان همکاری با کار وزارت ایران در
را ایران در فعلی شغلهای پردرآمدترین لیست
شغلهای درج از این دو نهاد است. کرده منتشر
تشخیص ریاست فقیه و والیت نظیر دولتی مهم

مصلحتخودداریکردهاند.
ایران افراد پردرآمدترین لیست این اساس بر

این قرار هستند. به
صدا. خوش و مشهور مداحهای ـ ۱۰

جماعت. نماز جمعههای امام ـ ۹
موقت. جمعههای امام ـ ۸

لباس شخصی ها. ـ ۷
زیرزمینی. مواد و مشروب فروشندگان ـ ۶

مصادره  ماهوارههای انبارگردانی مسئول ۵ـ 
مردم. از شده

یدکی  قطعات و اتومبیل واردکنندگان ۴ ـ
و نیز واردکنندگان قرص ویاگرا. آنها

رمل و  و و شمع ۳ ـ فروشندگان تسبیح
استرالب.

و  تهران  در طال و  دالر  صرافان  ـ  ۲
شهرستانها.

یارانهها. هدفمندی طرح حسابرسان ـ ۱
بقیهلیستهنوزدرجیباحمدینژادازهمان
به وزارتکار روزهایاول رییس جمهوریمانده و

است. نشده داده آمار و

دو در رمضان ماه پایان
دنیا سوی

آمد رمضان ماه ایران مانند هم مالزی در
را ماه تمام مالزی متفاوت! در چه اما رفت. و

چراغ دکوراسیون با را خیابانها گرفتند و جشن
در ایران برعکس رستورانها و کافهها کردند.
روزهداران را تا استحکام اراده بودند باز طول روز
کافه این در همه غروب از قبل بگیرند. چالش به
برگزاری انتظار به و شدند جمع رستورانها و
رمضان ماه طول در مالزی مردم ماندند. افطار
میخوردند و مینوشیدند آنچه نصف حداقل
دادند. فقیران به را اضافهاش و کردند مصرف
برای فروش مالیات ماه این کردن مبارک تر برای
بخشیده خیابانی دستفروشان و خردهفروشان
مزاج به مالزی  اهالی گرفتن روزه بود.  شده
کوکاکوالی شرکت آمد. خوش بسیار غربیها
با تبریک را ماه این مخصوص آمریکا نوشابههای
با کلمات«رمضانالکریم» چاپشدهبرشیشه ها

کرد. عرضه مالزی مسلمانان به
ماه اسالمیها، این اسالمیترین در ایران،
و گریه سیاهی جا همه داشت. رمضان تفاوت
و کافه نبود. خبری موسیقی از بود. زاری و
عرض در اگر بودند و بسته زور را به رستوران ها
روزهخواری جرم به میدادی تکان را دهانت روز
و مهمانی و سور بساط غروبها میزدند. کتکت

مصرف غذا برابر ماه قبل دو برپا بود و سورچرانی
و خرما خوردند بامیه و زولبیا و چهار برابر کردند
پولدولت با را بود بهدستنیامده فطریهایکه و

کند! خدا قبول تا دادند فقرا به کردند و جور

ایران در فقط
چون کردند قطع  اشتباها را ما  خونه آب
فکر بود و نداده همسایه پایینیپولقبضآبشرا
کردندمانداده ایم. کلی زنگ زدیموباهاشونبحث
(از میکنند اشتباه کردند قبول باالخره تا کردیم
رییسجمهورشانیادگرفتهاندکهحتیاشتباهش
یکجوریمنطقیتوجیهمی کند)طرفیکهدر را
جواب ما تلفن های به ما اعتراض و شکایت مورد
این برای جبران گفت بود. بچه باحالی میداد
درست مشتری رضایت بگویند که این و اشتباه
است کشورهای غربی در رضایت مشتری مثل
ودکا ویسکی و آب برایمان جای به یک ماه برای
توی لولههای خانه تکیالی مکزیکی و جین و
و گفتیم خیلی خوشحالشدیم سرازیر میکنند.
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داستین هافمن ـ  هنرمندی ۱ ـ فیلمی با
همه. بزرگ بابا

پوستقیمتیـخرقهدرویشـ   ـ جانوریبا  ۲
دیگر. از کشور در شهری یک دولت نماینده

در  انفرادی نمایشی ـ خسارت و ضرر ۳ ـ
بدزبان. پرده در، کاراتهـ  ورزش

بزدل و جبون ـ  ـ ۴ ـ تشکر و سپاسگزاری
پشت سر.

وطواط  از آثار رشیدالدین ـ است کافی ۱ ـ
هجری. ششم پنجم و ادیب قرن و شاعر

خطرناک ـ  آبزی ـ آهسته آوای با ۲ ـ ترنم
فلکی. سوم برج

چوبتراش ـ  ـ کردن مالحظه دیدن، ـ ۳
راهنماییکردن.

واحدطول سرانگشتی  اسپانیاـ  ایالتی در ۴ـ 
دسترنج. ـ

ژنرال شمالی جنگهای انفصالی  سترونـ  ۵ـ 
جمع. پسوند ـ

چراغآسمان  توانـ  طاقت و باراناندکـ  ۶ـ 
پوست. آماس روی برآمدگی و ـ

دست زنان  در و است اروپایی از القاب ۷ ـ
کاغذی. پول ـ خرما موش ـ روستایی

ـ از وسایل آرایشیبانوان  قلعه ایروی کوه ۸ـ 
معروف. دنبالهدار ستاره ـ قدیم در

عمر  پایان ناپلئون و آخرین نبرد محل ۹ ـ
جوانمرد. ـ زیبایی الهه ـ او امپراتوری

محورسنگآسیابـعددمجهولاز ۳ تا  ۱۰ـ 
دریا. آمدن آب باال ـ نگاهی از کم «آهی» ـ ۹

بازرسی ـ  سنگ ـ ممیزی، زغال ۱۱ ـ نوعی
بارانمنجمد.

مرغی  ـ ـ شمشیر عرب منفی باف عدد ۱۲ـ 
منقار پهن. شبیه مرغابیبا

پرخور  ـ به دور کره زمین فرضی خط ۱۳ ـ
بلبل. ـ

وسیلهای  ـ  خاج  ـ چلیپا، سرگیجه  ـ  ۱۴
براینظافت.

به  که مشروطیت دوره خطیبان از ـ  ۱۵
چسبیده ـ علی شاه به قتل رسید محمد فرمان

بهسولقان.

ـ پایتخت  صدمه و اذیت ـ میوه خوب ۵ ـ
است. اشغال شده چین که توسط کشوری

ـازکمپانیهای نفتیـملک  پروردگار یکتا ۶ـ 
ناشنوا. کر، ـ رازی

روکش خیابان و  ـ یخ ـ ۷ ـ پایتخت غنا
جاده.

آبگیری مشهور  یا تاالب شایستهـ  و جایز ـ ۸
فرنگی. شیرینی اصفهانـ  محدوده در

ملتها  فرهنگ در که حکایتی و افسانه ۹ـ 
در کوهی  رشته ـ باشد داشته الگویی نقش 

کلفت. گردن سیم ـ جنوبی آمریکای
تازی ـ  پدر ـ می رود مرغ ـ مانده پا ۱۰ ـ زیر

هند. در تنومند بلند و بسیار درختی
پناه  جان ـ با چوبی سخت است درختی ۱۱ـ 

تهران. در پادگانی ـ سرباز
از  ـ درخت نازک شاخه ـ دم سپیده ۱۲ ـ

واحدهایارتشی.
ساختمان  شهر ـ از در خارج قصری ۱۳ ـ
رختشوی. ـ جادهها در راهنما شکل استوانه ای

تیری  ـ رنجها و دردها ـ بند و قید از رها ۱۴ـ 
شود. انداخته کمان با که

از  که بو و بیرنگ گازی ـ جوانمرد ـ  ۱۵
میشود. تولید زغال ناقص سوختن

اشتباهی قبض پول حاضریم اینجوره که حاال
همسایه را هم بدهیم!

*
دیوار روی را برادرم عکس و ما خونه آمده یارو

برادرته؟ و میپرسه: دیده عکس قاب توی
سبیل فکر نمیکنم و این ریش با  گفتم:

باشه! خواهرم
مطمئنی؟ خواهرت از اینقدر چرا میگه:

*
فشار آب لولههایخانه اداره آب که زنگزدیم
و میآید آب قطره چکان و مثل آمده پایین خیلی
خشک دوش یک طول کشیده که ساعت سه دو

خالیبگیریم! و
برادران که بوده این خاطر به احتماال گفتند:
فتنه با قوی فشار آب شلنگ با دارند خیابان در

مبارزهمیکنند! سبز

*
به که کرد دعوت را ما حزباللهی رفیق یک
بدمصب عجبآپارتمانی آپارتمانجدیدش برویم.
استخر سرپوشیده بیستم توی طبقه داشت!

بود. گذاشته
بسیجی چرا که کردیم حسادت خیلی اولش
از ستارهدار دانشجوی و نشدیم حزباللهی و
شنا طرف فهمیدیم که بعدش آمدیم. در کار
استخر شدیم. خوشحال خیلی نیست بلد کردن

کوفتششده!

*
بهدوستمزنگ زدموگفتمکه ماشینمروشن
باتریماشینخودش اگرمیتونه بیاد با و نمیشه
طرفداران جنبش سبز است. من برق بده. از به

ماشین باتری نمیشه زور که به میگوید: من به
انداخت! راه را

کنم؟ پس چکار گفتم:
و بده برق که کن خواهش ازش گفت:

استارتبزنی!

*
آمریکا ویزای قرعهکشی توی دخترم دوست
برم من اگر من می پرسه: از است. شده برنده
سه دو دوست میشی؟ دختر دیگه ای با خارج

دقیقه فقطنگاهش کردم!
نگاهممیپرسیدم: پس انتظارداشتیازغم با

تو فقط دوست پسر بگیرم؟! دوری

*
باشیم خارج رفته مسافرت که یک این برای
نزدیکیهایمکه،رییس برایحجثبتنامکردیم.
کاروان آمدنزدیکمنوپرسید:پسرم،برای زیارت
یک رضا امام برای آمدهام نه بگم: آمدم آمدی؟
شعبه خارجازکشور جور کنم ولینظرمعوض شد
عربستان محجبه دخترهای شنیدم نه! گفتم: و
آمدهام هستند. خودمان دخترهای از سکسیتر
و گفت: آورد ویزیت در کنم. کارت تجدید فراش

خدمتیم! در خواستی رسمی عاقد

*
هفت نمره امام» «وصایای  درس توی
این با پرسیدم: استادم و زدم به زنگ گرفتهام.

دادی؟ هفت نمره چرا الکی درس
۱۴ میدادم  خودم بود بهت گفت: اگر دست
و میلیون یک حقوق ممکنه بفهمند اگر ولی
تومان هزار  هفتصد  مرا تومانی هزار  چهارصد 

کنند.
کلیباهاشچونه زدم.قرارشد ترمآیندههفت
مورد در که این شرط به بدهد اضافه من به نمره

بیایم! هم کالس سر و ندهم گیر او به امام

تلقی یافته پایان را اصالحطلبی پروژه همچنین
دارد سعی امیرارجمند آقای که پروژهای میکند؛
خواهان او نیز دارد. اکنون نگه برپا همچنان
نیروهای همه شرکت با ملی نهادی تشکیل
تنگ محدوده از مراتب به که است شده سیاسی
فراتر امیرارجمند آقای ایدئولوژیک و سیاسی
سادهاینیست کار البته اجرایاینپروژه میرود.
تجربههای مطالعه با میتواند واحدی آقای و
صورت کشور خارج در زمینه این در که پیشینی

بیاموزد. آنها از است گرفته
هرصورت، برخورد و عملکرد آقایواحدی در
نزدیکتراست آرمان هایجنبشسبز بهمراتببه
مورداستقبالاکثریتقاطعفعاالناین وطبیعتا
جنبشوهمهکسانیکهخواهانایجادیکنهاد
قرار هستند بشر حقوق و دموکراسی برای ملی

خواهد گرفت.
متمایز آقایان واحدی کامال و دوگانه برخورد

ارشد مشاور عنوان به یک هر که امیرارجمند و
فعال اصالحطلب جنبش سبز رهبر دو از یکی
باید فرد را برانگیز است. میگویند بودهاند تامل
شناخت. میگزیند مشاورانی که بر و دوستان از
بهتر نفر به شناخت میتوان از شناختایندو آیا
اینجا در رابطه یا یافت؟ دست کروبی و موسوی
و کروبی موسوی که معنا این به وارونه است؟
مشاوران تاثیر تحت باشند خود که این از بیش
رادیکالبودنکروبینتیجه آیا خودعملکرده اند. 
مشاوران زمره در واحدی مانند افرادی حضور
آیا و مشاورانی؟  چنین گزینش علت یا بوده او
از امید تشکیل شورایهمآهنگیراه سبز اندیشه
مرحله را به آن امیرارجمند که موسوی است آن
امیرارجمند آن اندیشه از است، یا رسانده اجرایی
و اکنون شده بیان موسوی زبان که به است
کرده اجرا را آن موسوی نام به امیرارجمند خود
می تواننتیجه آیا دومیصادقباشد، اگر است؟و
از فراتر تاثیری امیرارجمند مانند افرادی گرفت
بیانیههای در شده اتخاذ مواضع در اندیشه این

موسویداشتهاند؟

دو... مشاور، دو

به بخشی «مشروعیت  گفتمان گسترش  که
محض افشاگری سیاست سایه در خشونت»
و گسترش منزویسازی جهتگیری هم با (آن
گردد مردم باعث آخر سر تخاصم بینالمللی)،
آوردن روی جای به منطقه استبدادزده جوامع
جز راهی و شده منفعل ناگزیر به به «انقالب»،
و نبینند مقابل خود «مداخله نظامی» پذیرش

آن تسلیم شوند؟ نهایتا به
وجه هیچ به مقاله این نگارنده صورت، هر  به
مدعینیستکهبرایاینهمهپرسشوپیچیدگی
همین به کنندهای دارد؛ جواب قانع بنبست، و
گویی جمعی و گفت ایجاد به را دلیل، امیدش
امروز است. بسته پاسخها این به رسیدن برای
بخشیازفعاالنجنبشزناندرمنطقهبحران زده
بر ایناز بنا زندگی میکنند، متحول خاورمیانه و
وظایفخواهرانهمان همکه شده منظر عواطف و
بیشتری حساسیت با و مسئوالنهتر بتوانیم باید
دور به واکاویو بنبست ها، و اینپرسشها درباره
ازشعار وبرچسبزنیبه یکدیگر،بهبحث وتعمق
مورد پیآمدهای در گذشته از و بیش بنشینیم
مثبتومنفیعملکردهایامروزمانبطورجمعی
را هزینه پر تا این دورانگذار بپردازیم گو بهگفتو
کمتر، هزینههای با و آگاهانهتر صورتی به حداقل
هیجانات در نگوییم هم باز آینده در تا کنیم طی
که بودیم ما هم «قطره»ای تحوالت، از ناشی

برد. خود با را ما سیل
فمینیستی» «مدرسه اینترنتی پایگاه از برگرفته

و... اجتماعی جنبشهای

بود؛ظاهرهاییتیره ظاهریناپسندطرحریزیشده
کدام هر به زمختی. و نخوت بیزاری، و وحشت از
را فضایی باید عباهایشان کردن جمع برای آنها از

اختصاصمی دادند.
شود. ولی شروع مراسم ساعت سه که قرار بود
خبری هنوز بود نیم و سه ساعت که وجودی با
مالها به خاطر حضور شدن درها نبود و باز از
این بر بنا شود. نواخته نمیبایست هم موسیقی
با فقط سکوت و میگذشت. سکوت در انتظارها
عالوه نجوای جمعیت شکسته میشد. و حرکت
آبی و سیاسی یراقهای طالیی یونیفورم سران بر
رنگهایزندهتری افسرانایرانی، کمرنگیونیفورم
رنگارنگ کهبهگروههایدیگرتعلقداشتراهعبوررا
کردهبود.کشیشیارمنی درمخملبنفش،ترکمنی
پرچمداران کمیفاصله با کتسرخوکمیجلوتر با
صلیبی جنگهای سربازان به که زرهپوش جوان
قریبالوقوع انتظاری بودند. ایستاده میمانستند
با بود به خود مشغول داشته داخل را جمعیت که
تاخیر راجع به زمزمههای حتی باال گرفت. سکوت
درها شد. آغاز فعالیت باالخره خاموش شد. هم
شد. پدیدار کوچک پسری چهره و شد گشوده
در تنبهتنهاییطولاطاقرا یونیفورممخصوصبر
کوتاهترین در خود که جای و در پیمود سالم حالت
محمد شاهپور واالحضرت او بود ایستاد. تخت پله

رضا، ولیعهد ایران، بود.
و پوچتر می تواند چیزی چه ایام این در و
استدالل گونه این تاجگذاری باشد؟ از بیمعنی تر
میشود کهتاجگذاریبزرگداشتیاستبرای شاهان
دشوار انسانی منطقی برای این مطلب فهم گرچه
انسانرا همچونآننمایش هایابتداییکه است.
میاندازد؛ شکسپیر تاریخی نمایشنامههای یاد به
پوشالی صحنههای جالل و جاه با نمایشنامههایی

باقی باورنکردنی کودکانه بازیهای همچون که
و آن اهمیت در که شعر از ابیاتی به یا می مانند و
با دارد حاکمانه واژهای به کامل بستگی شعر تاثیر
ترسوهیبتآمیختهبهآن«درجاییدیگر،شاهزاده
که و راستی چرا است»؛ در زندان خوابیده بزرگ
معمولی تبهکاران همچون نباید بزرگ شاهزاده ای
در زندان ـ است شده مرتکب خطایی ـ اگر دیگر
ناآرامی همان با تاجدار سری نباید یا و بخوابد؟
زمین به ندارد هم کالهی دعوی حتی که سری
این بدخیالیها با وجود تمام باز شود؟ و گذاشته
این مراسم زاید است این که با وجود آگاهی به و
و لذت تماشا را به ما که وجود دارد ما چیزی در

میدارد. وا آن از بردن
لحظهها بعضی در ما حقیقت در که پنداری
در شاه و داشتهایم. سهمی همایونی تجلی این در
جواهر و فاخر لباسی وزیرانش با و ارتشیان میان
آن دوخته بر نور الماسکوه پرداریکه کاله نشانو
آبی روشن رنگ به که مرواریددوزی و ردایی شده
خانمهای روان بود. تخت طاووس طرف به بود
مردان شدند، خم زانو احترام به عالمت به اروپایی
به خوددادند. تعظیمکردندو مالهاحرکتیموجوار
را پدرش ردای گوشه کوچک ترسیده و شاهزاده
انتظار آدمی بود. عجیب سکوت فقط بود. گرفته
شنیده شود طبلی یا شیپوری صدای داشت که
یکنواختی که صدای بجز نبود صدایی ولی هیچ
از که شاه خود و بعد صدای میخواند خطابهای
کاله را خود دست با شاه می خواند. کاغذ روی
سرش بر و کرده تاج را بلند برداشته، سرش از
او کنار در وزیران از تن دو که حالی در گذاشت؛
دست را در قاجار سلسله بی حرمت تاج ایستاده و
صدای شلیک از خارج هنگام در این گرفته بودند.
مردم به بود درآورده لرزه به را پنجره ها که توپ
شاه شاهان خان رضا داد که خبر و خیابان کوچه

است. شده جهان مرکز و
اینترنتی «ایرانیان» از پایگاه برگرفته

خان رضا تاجگذاری

اندک شاه اندک وجود ندارد. اتکاء ديگری نقطه
درازتری و سالخوردهتر میشود، روياهای دور که
بهتر!» زودتر، «هر چه شعار و با میپرورد، سر در
پی ديگری، از يکی می خواهد را آرزوهای خود
حيات تجديد او ديدگاه از بپوشاند. عمل جامه
عظمت به راه رسيدن  از تنها ايران  ملیگرای 
پادشاهی، شکوه و نظامی قدرت و است گذشته

است.» راه در اين گام نخستين
نخستين بروز به سپس، روبين، بری پرفسور
آمريکا و ايران  ميان مهر  شاهراه در  ترکها
در ژانويه۱۹۷۳، در «شاه مینویسد: و میپردازد
سالگرد دهمين مناسبت به سخنرانیا ش ضمن
اعالمکرد که«ايران تصميم گرفته انقالبسفيد،
دست به خود نفت را کامل صنايع کنترل است

کند.» محدود را کنسرسيوم نقش و گيرد
اين در پهلوی شاه  رضا  محمد  گفته های
که بود ايران در نفت شدن ملی تحقق زمينه،
مصدق، دکتر محمد دل خوردنهای خون برغم

بود. مانده نافرجام
شاه قدرت هاینفتی جهانرا اين محمد رضا
موضوع در خواند: «ما به چالش صريحا چنين
نفتباشرکتهای عامل يعنی همينکنسرسيومی
سال در که موقعی میکند،... کار ايران در که
آن  در شايد که کرديم، امضاء نفتی ۱۹۵۴ قرارداد
بهدستآوريم، آنهمنمیتوانستيم از بيشتر روز
اينبودکهشرکتهای عامل، قرارداد يکیاز مواد
بهترينوجهحفظخواهند کرد. به منافع ايرانرا
بر بنا است. نشده کار اين که داريم ما داليلی

در سال با کنسرسيوم را نفت خود اين، قرارداد
ايران  در انقالب اسالمی که سالی ۱۳۵۷)۱۹۷۹
هيچوجه به ديگر، سال شش يعنی شد)، پيروز

نخواهيمکرد...» تمديد ديگر
واکنشهایجهانغرب، از فارغ و يکهتاز شاه
شط العرب  يک جانبه پيمان ۱۳۴۸ الغاء سال در
در  ( ۱۳۱۵ شمسی) میالدی ۱۹۳۶ سال در که را
بسته بغداد با ـ شاه رضا ـ پدرش پادشاهی زمان
را در شطالعرب در کشتيرانی حق و شده بود،

کرد. اعالم میدانست، عراق انحصار
آماده خود نظامی نيروهای به بیدرنگ عراق
ریيس يارانحسن البکر، اما دوستانو باشداد.
جمهوری،و صدامحسينمردقدرتمند عراق،در
با جنگ ميدان به که دادند اندرز آنان به کرملين
تهران حالیکه در کشتی هایايرانی، ايراننروند.
آستانهجنگپيشرفتهبودند،بادرفش وبغدادتا
از واکنش عراقیها، بدون کوچکترين و ايران،

میرفتند. باال و شطالعرب پايين
شاهپيمانیرا يکجانبه لغوکرده بودکهمعتقد
ايرانتحميلکرده  درسال۱۳۱۵ بر بودانگليسها
بريتانيا خروج نيروهای پی بعد، در اندکی بودند.
جزيره سه در ايرانی نيروهای فارس، خليج از
و کوچک تنبهای و ابوموسی مهم استراتژيک
برغماعتراضات بزرگپيادهشدندو درفشايران را

در آنها برافراشتند. عرب جهان
رخ جهانيان به قدرت خود را رضا شاه محمد
کشيدهبودوآمريکانيزبااينقدرتنمايیمخالفتی
سال  نيمه دوم ۱۳۵۱ تا سال اواخر در نداشت.
يافته شهرت اوپک» «عقاب به که ايران ،۱۳۵۲
در عرض برابر و سه تا ناگهان را بود، بهای نفت
برد. باال برابر پنج و چهار تا آن، پساز مدتی کوتاه
از کمتری که نفت آمريکا افزايش ناگهانی، اين از
بيش ژاپن و کمتر میخريد، فارس خليج منابع

همه زيان ديدند. از
دارد ادامه

كين و مهر رهروان
۲۷ صفحه از بقیه


