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ایران مردم نجات
آمریکا ناوگان دریایی باز هم گذشته هفته
از ترس بدون و میزند پرسه فارس خلیج در که
تهدید هاینیرویدریاییجمهوریاسالمیمنتظر
بیاندازد موفق به راه و دعوا جنگ که بهانه است
در که را ایرانی ماهیگیران دیگر کشتی یک شد
ایندومینواقعه حالغرقشدنبودنجاتدهد.

است. نوع این از
فکرمیکنمبدنباشدکه ناوگانآمریکافعال در
خلیجفارسبماندچوناگروضعبههمینمنوال
باعث اسالمی جمهوری از بیشتر آنها رود پیش

شد! خواهند ایران مردم نجات

احمدی نژاد اختالف تشدید
مرکزی بانک رییس و

گویااختالف شدیدی بین محمود احمدینژاد
شده ایجاد مرکزی بانک رییس بهمنی محمود و
است.باآنکهبسیاری علت ایناختالف را افزایش
سر نرخ بر توافق و دالر و عدم قیمت سکه شدید
قضیه از گویا اما کردهاند عنوان سود سپردهها

میخورد. آب دیگری جای
میگوینداحمدینژادبرایمسافرتاخیرخود
بهکشورهایآمریکایالتینمقداردالر میخواسته
او به مسافرتی نرخ به دالر فروش از بهمنی و
است، حسابکرده برابر دو او با و خودداریکرده
بود بهمنی گفته صرافیها! نرخ بیشتر از حتی
هزار دالر همان ولی باش هستی رییس جمهور

خواهی گرفت! دولتی با نرخ را

شجاعت هستهای: علوم
شهادت؟ یا

بهگزارشخبرگزاریجمهوریاسالمی«خجا»
داد علوم خبر وزیر میگویند هم آن «ایرنا» به که
از هزار دانشجویایرانی برای تغییررشته کهبیشتر

کردهاند! پر تقاضانامه هسته ای علوم به
محققین ترور دانشمندان و علوم گفت: وزیر
از سوی هستهای (ببخشید هستهای) امور بمب
در میان جامعه وحشت و دشمنان برای رعب
علمیودانشگاهیکشوربی تاثیربودهاست(چون
ازحراستبیشترازترورمیترسند!). احتماالآنها
ویگفت:مجموعههایاطالعاتیوامنیتیکشور
را مشابه توطئه صدها خود شبانهروزی با تالش
خنثی موارد این از یکی گاهی اما میکنند خنثی
مورد در وی میکند. پیدا نمود و نمیشود
آنجا از اما نداد توضیحی شده خنثی توطئه های
خبری این خنثیکردنها روزنامه«کیهان» از که
کار نبوده ننوشته واضحاستکهخنثیکردنیدر
یکموتورسیکلت روزروشنبا استوهنوزهمدر

کنند. دوست دارند حذف که را میتوانند هر
ایران از ما مخصوص خبرنگار گزارش به
چرت را علوم دانشجویاناظهاراتوزیر بسیاریاز
وپرتودروغخواندهاند. خبرنگارمامیگویدالبته
خودکشیهستند دانشجویان که به فکر از برخی
که این باشند خیال افتاده این به ممکن است
دولت که این است مخصوصا مردن راه بهترین
و کرده قلمداد شهید را وی شخص ترور از بعد

میدهند. حال طرف خانواده به کلی

روزنامه به تذکر
«اطالعات»

مسئول که ایران مطبوعات بر نظارت هیات
روزنامه به می باشد نشریات مجوز صدور
در روزنامه این است. داده تذکر «اطالعات»
عالئی، از  حسین از مقالهای ماه دی ۱۹ تاریخ
حسابی طی آن که را سپاه، فرماندهان سابق
است. عالئی، کرده منتشر بود داده آقا گیر به
خود روزهای آخر در شاه به را آیتاهللا خامنهای
به تیراندازی شاه، اشتباهات گفته و کرده تشبیه
در بزرگان بعضی از کردن تظاهرکنندگان، حصر
اقدام به مخالفان کردن متهم خود، خانههای
تبدیلتظاهراتمردممعترض امنیتملیو علیه
به سرنگونی و بود خیابانی و زورآزمایی جنگ به

انجامید. او رژیم
توبیخنامهای طی مطبوعات بر نظارت هیات
که است درست نوشته: «اطالعات» به روزنامه
نباید شما اما است نشریه شما «اطالعات» نام
کمی باید بلکه درست بدهید اطالعات مردم به

کیهانیفکرکنید.

(۱) سینمایی اخبار
کارگردانی به سیمین» از نادر «جدایی فیلم
جوایز نهمین دوره و شصت فرهادی در اصغر
دریافت جایزه به موفق گلوب» ساالنه «گلدن

بار اولین این گردید. خارجیزبان فیلم بهترین
جایزه را این ایران سینمای از فیلمی است که
مقامات پارتیبازی با بود قرار میکند. دریافت
ساخته «اخراجی ها» آخر  سری فیلم دولتی
ایران در بینمکی مسعود به که دهنمکی مسعود
این در ایران نماینده و کاندید است معروف
«گلدن جشنواره مسئولین گویا باشد. جشنواره
ده نمکی فیلم از دقیقه پنج دیدن از بعد گلوب»
بیرونانداخته لگد از دفترخود با را او تهیهکننده

از جشنواره «اخراج» کرده اند. را او و
داورانجشنواره «گلدن گلوب» اعالمکردهاند
نادر و بین جدایی طالق و قضیه علت به که
نسبت مساوی بین آنها سیمین، این جایزه به

تقسیمخواهدگردید.

(۲) سینمایی اخبار
اصغرفرهادی برندهجایزهبهترین فیلمخارجی
درجشنواره«گلدنگلوب»بخاطرکارگردانیفیلم
خود جایزه وی گردید. سیمین» از نادر «جدایی

خواننده مدانا، دست از جولی آنجلینا کنار در را
کرد. دریافت معروف،

درباره که خبرنگاران با گویی و گفت در وی
در بودند گفت: پرسیده صحنه او روی احساس
اکبر شدم! یکهو و بودم اصغر جولی کنار آنجلینا
تفسیروتجسمجواباصغرفرهادیبرایافراد

مشکل است. سال کمی ۱۸ زیر

مجازات اشک نریختن
براساس گزارش رسانههایکره شمالی افرادی
کره سابق رهبر عزاداری و تدفین مراسم در که
با یا و ایل شرکت نکردهاند جونگ کیم شمالی
نبودهاند گریه از فقدان او غمناک و اشک ابراز

شد. خواهند مجازات
دوربینهای توسط  رسانهها این  گفته به
تشییع مراسم که در مخفی آن هایی و مداربسته
و چهلم!) هفتم شب ویژه (به و عزاداری جنازه
کار ماه شش برای و شناسایی نریختهاند اشک
کشور این کمونیستی  اردوگاههای به  اجباری
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 بقیه در صفحه ۳۳   
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بهمن) ۱۰) ژانویه ۳۰ دوشنبه

(۳ بهمن) ژانویه ۲۳ دوشنبه

خارجی روابط مدیریت

فردیس ماکان دکتر سخنران:
کانون جلسات همیشگی محل برگزاری: محل

آزاد: بحث

عربی پرتو امواج بهار در جهان اوضاع ایران و
فتح وال استریت جنبش و

کانون جلسات همیشگی محل برگزاری: محل

خواهندشد. فرستاده
ایرانروزیمثلکرهشمالی ما کندکشور خدا
نشودچوندرصورتمرگرهبرجمهوریاسالمی
روسیآن ها دوربینهایساخت کره شمالیو اگر
پخش نقل شادی و حال خنده و که در مردم را
به آن ها بیشتر کند شناسایی هستند نبات و
کارگاه های اجباری در سال کار سی یا بیست
قالیبافیرفسنجانی و شرکا و یاشرکتهایصادق
شد. خواهند محکوم اردوگاهها بقیه و محصولی

حمل حمل دالر مثل
شد! اسلحه

که کرد بانکمرکزیجمهوریاسالمیاعالم
ارزهایخارجینیاز وسایر بعدحمل دالر اینبه از
اشخاصی و دارد پروانه مخصوص و رسید اخذ به
ندهند دستگیر ارائه را خود خرید دالر مدرک که
جمهوری مقامات مذبوحانه تالش خواهند شد.
بهصورت بازار اسالمیبرایکنترلقیمتدالر در
تمسخر و خنده باعث ارز دادن جلوه قاچاق
اقتصادی و مالی مسایل کارشناسان از بسیاری

است. گردیده
در جیب باید ایرانیان که است همین روزها
خودصدها مدرکجورواجورداشتهباشند تادولت
صیغه برای یا مدرکازدواجو نگردد. مزاحم آنها
دست بزنند و قدم آزادانه هم با مرد و که زن این
پولتویجیب مدرکاینکه بگیرندو را همدیگر

آمده است. کجا مردم از
شهرها چهارراههای در که است روزه همین
گوشت زیر و شود نزدیک تو به یواشکی نفر یک
سوپر، جانی کراک، شیشه، فیلم پچ کند: پچ

دالر! علف، واکر،

جدایی و تفکیک
آموزش وپرورشجمهوری اسالمی ضمن وزیر
اشارهبهمتناسبسازیفضاهایآموزشیوتربیتی
(منظورروشننیست)از تفکیککتابهایدرسی
ویگفت: خبر داد. اساسجنسیت دانشآموز بر
کتاب باشد یک در دارا که است این البته منظور

دیگر. کتاب در سارا و
مانندکرهشمالی و داریم که نیاز ما وی گفت:
آرمان های با را آموزشو پرورش خود بتوانیم کوبا
طرح راستا این در و کنیم هماهنگ خود انقالبی
با استخدام مدارس را هوشمندی! آموزش در
هزار ـ که سه امام و انقالب خط به وفاداران
ـ استخدام کرده ایم اخیر سال در آنان را از نفر

پیادهنماییم.
تایید به البته ادامهسخنانخودگفت: ویدر
گوش احمدینژاد محمود دکتر جناب تاکید و
ایران در شیطانکرجای شکرشباقیاستکه ما
نداریمومجبورنیستیم گیولزبینوهمجنسگرا
کتاب هایتخصصیبرایجنس هایمختلطچاپ

برگردیم! شاه زمان به و کنیم

عمیق افکار
قادر و باهوش اینقدر خداوند میگویند اگر
و کتیرا سدر جای این همه بوته به پس چرا است

است؟ نکرده شامپوی خوب خلق بوته یک
درخت کاج جای درخت نمیتوانست به آیا

کند؟ درست صابون

تکنولوژی علمی و اخبار
my.fc دستگاهی  نام شرکت سوئدی به یک
باتری از آب معمولی که با استفاده کرده طراحی
در عرض ایندستگاه را تلفن همراه شارژمیشود.
قیمتحدود۲۰۰ تا ۳۰۰  آینده میتوان به ماه چند

استفاده کرد. و دالر خرید
این تکنولوژی و علمی کارشناسان گفته به

میرود! شمار به سال اختراع آبکیترین

پیامکها سانسور
زودیارسال به شرکتمخابراتاعالمکردکه
غیرقابل کلیدی کلمات شامل که پیامکهایی
به شخص قبول دولتباشدفیلتر و اینپیامکها
برگشت تحویل» «غیرقابل عنوان به فرستنده
ده حدود کلمات کلیدی شد. این خواهد داده

موردمیباشند.
میمون، (داتکام)، مثقال تجمع، دالر،
ندا، ساندیس، کروبی، موسوی، جنبش، سبز،
پارازیت،شیخ،پنهپ، یار پهلوی، خانه سینما،
دبستانی،سوریه،خفن،احمدینژاد،رفسنجانی،

یوتیوب. بوک، فیس اتم، بمب جواد،
آن همچنین گفتهشدهکهپیامکهاییکه در
آمده باشد تواما و مادر خواهر و کلمات محمود
فرستنده قطع تلفن و بوده سانسور شامل این

گردید! خواهد

جانی خطر
کنفرانس یک در کشور وزارت سخنگوی
در حبس کروبی و موسوی آقایان خبری گفت:
در جانشان است ممکن چون هستند خانگی

باشد. خطر
بود: پرسیده که خبرنگاری جواب در وی
است ممکن کسانی یا کس چه را خطر این

ایجادکنند؟
خودمان! گفت:

اینترنت جدید سرعت
ایران در

سرعت از و فنآوری اطالعات وزیر ارتباطات
بیشتراینترنتخانگیهمزمانباراه اندازی«شبکه
جهانی» «اینترنت جایگزین که اطالعات» ملی

داد. خبر میشود
یا کردن پیاده جدید فنآوریهای با گفت وی
میکشید طول ساعتها که عکسی مثال دانلود
گفت وی دارد. الزم زمان دقیقه چند اکنون
و معظم آیات عکسهای کردن «دانلود» البته
رییس دفتر و رهبری مقام و دولتی سایتهای
و برخوردار هستند سرعتی از چنین جمهور
شبکه خارج از عکسهای و سایتهای خارجی
وگاهیبیشترطول ملی اطالعاتهنوزساعتها

میکشند.
کنند عادت مردم است بهتر گفت: وی
کنند و بازدید را پیشنهادی ما که سایت های

بیگانه سایت که این مگر بیگانه سایت های نه
باشد. داشته فرهنگی و تاریخی و علمی ارزش
خواهران به اینترنت جدید سرعت توضیح برای
است شده گفته حزب اللهی و مذهبی برادران و
کردنیکعکس خارج دانلود با سرعتجدید که
عشاء نماز تا صبح از نماز قبال که ملی شبکه از
ظهر نماز تا صبح نماز از اکنون میکشید طول

طولخواهدکشید.

تسلیت
اصغر توسط گلوب» «گلدن جایزه کسب
به سیمین» را از «جدایی نادر فیلم فرهادی با
کارکنان روزنامه«کیهان»و همچنینآقای کلیه
تسلیت شریفینیا محمدرضا و دهنمکی مسعود
عرضمینماییموبرایآنانآرزویصبروشکیبایی

آخرتان نباشد. غم این داریم داریم. امید

اعضاء سابق خانه سینما
کشور از خارج متعهد فیلمسازان انجمن

تاریخی حقایق
توفان دچار کشتی حضرت نوح که این علت
سوار کردن برای او که بود این شد و غرق گشت
که گفته بود به آن ها به دروغ کشتی حیوانات به
اومیخواهد کشتیاویککشتیتفریحیاستو
اطراف دنیا به مسافرت و سیاحت برای آنها را
خوش خدا به مذاق زیاد ادعا البته این و ببرد.
هیچ کنند تا غرق را کشتی تا داد و دستور نیامد

نکند. تقیه پیامبریدیگر

و گوهای اولی گفت
دومی با

خبر؟ چه تازه اولی:
موش جنگ اخبار همیشگی، همون دومی:

دعوای زرگری. گربه و و
گنده هرچه ناوگان آمریکا شنیدی که اولی:
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شماره این جدول
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عمودی

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

۱۶ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای

۱۲ صفحه از بقیه

۸ صفحه از ۲۹بقیه صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه
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داستان  ژنرالشمالیجنگهایانفصالـ ۱ـ 
اجرا. برای شده تنظیم

ماههای  از ـ چیزی ظاهر و بیرون طرف ۲ ـ
بنیاد یافته. تازه ـ ساختمانی قمری

یونانی  ربالنوع ـ کشنده ـ درختچهها از ۳ـ 
اندیشه. مظهر

میل و  ـ روز تازی ـ آن میترسد از ۴ ـ زائو

نظم  با ـ طوسی اسدی منظوم آثار از ۱ ـ
ترتیب. و

روباهصحراـ   ـ مارشالارتشنازیملقببه  ۲
اتومبیل. چشمکزن چراغ ـ ارتش در رتبهای

از  ـ و زرع کشت برای آمادگی زمین ـ  ۳
کردستان. استان در شهری ـ ثبت شعبات

قدیم کاشمر  نام ـ چیزی عاقبت آخر و ۴ ـ
حرام! خوردنی ـ

اقتباس  محتوای با کتابی ـ مرکب دان ۵ ـ
آلمانی. آقای ـ دیگر کتب از شده

ادب ـ  از و دور جمالت نیشدار بیان ـ ۶
آبی. رود

و ارمغان  تحفه استان کرمانـ  بخشی از ۷ـ 
وحشتناک. ـ سفر

فرانسویـ   ـ اتومبیلی است ارثیه ۸ـ  همان
چوبدستیقلندران.

تصرف  در گوش باربردارـ  جزیرهای که دراز ۹ـ 
بازگردانده اصلی چین به سرزمین و بود پرتغال

فرنگی. شجاع ـ شد
و بیخبر. ـ بیموقع ماالمال و پر ـ ۱۰

پیوسته  هم و به ـ آمیخته ریزه سنگ ۱۱ ـ
انار. شهر ـ کردن

گیاهی  ـ ایرانی موسیقی در دستگاهی ۱۲ ـ
یک ـ خوشبو سیاه دانههای با خودرو و دارویی

پایثابتگلوله.
ـ  گریبان  ـ گوی  ـ خیابان عمو سام!  ۱۳

عمیق ترینچاه.
خویشاوند  ـ زنانه تنپوش نوعی ـ  ۱۴

افتخارآفرین. فوتبالیستـسینهآویز

ریشو. ـ انقالبی طبع شوخ ـ ۱۵

کردن. مرتب و منظم ـ آرزو
فرنگی. بایگانی ـ نوین ترکیه بنیانگذار ـ ۵

در بندکشند  خراجو مالیاتـمیگذارندتا ۶ـ 
فرشتگان. عالم ـ

روز  ـ سر پر کوتاه تفنگ نوعی بیزاری ـ ۷ ـ
گذشته.

در شمال  بود دهی زمانی ـ شدن در بند ۸ـ 
تهرانـهمظلموجوروستماستوهمگوشهای

همایون. دستگاه در
تلخـکلمهاحترامنسبتبهکسیکهفوت  ۹ـ 

ـ آزخ. کرده است
هواپیمای شکاری  ـ نومیدی ـ روز تولد ۱۰ـ 

روس.
دیکتاتور جمهوری  رییس ـ وزیر شطرنج ۱۱ـ 

زیمبابوه.
شمال  شهرهای ملت ـ از به منسوب ۱۲ ـ
یک پنجم از مرکب بیرنگ و بو گازی ایران ـ

هادی. فلزی ـ ازت پنجم چهار و اکسیژن
برای  ـ ظرفی کرمان در استان شهری ۱۳ ـ
باستانی و نویس مشهور ـ تاریخ نقره و طال ذوب

یونان.
هوس  ـ پرنده جانور ریز بودنـ  مانندهم ۱۴ـ 

باردار. بانوی
بذله گوی ایرلندی ـ  و ۱۵ ـ نویسنده شوخ

نمایشنامهایازشکسپیر.

خلیج فارس؟ داشته فرستاده
میخواستند تنگه مالها چون آره، دومی:

را ببندند. هرمز
را روزنامه تا سه  دو  عوضش  ولی اولی:

بستند!
میکنی؟ چه فکر تو دومی:

اونجا! آمده که آمریکا خوبه خیلی اولی:
مگه؟ چطور دومی:

اقیانوس باشد آبهای توی جنگ اولی: بهتره
بریزند. سر مردم بدبخت روی بمب تا

دومی: راست میگی!
از جنگ بیرون از اسراییل فقط بهتره اولی:

باشد. راضی ایران خاک
این توی هم اسراییل که نبود یادم آره. دومی:

معاملههست.
درباره قدرت اسالمی جمهوری امیدوارم اولی:

نگفته باشد. دروغ خودش نیروی دریایی
می کنند؟ هم تقیه قضیه سر این یعنی دومی:
جای به پیت حلبی را بعید نیست که اولی:

باشند. کرده جنگیقالب ناوگان های

تلفات چقدر بشه. جنگ ممکنه پس دومی:
داره؟

تلفات است. پورت و هارت بیشترش اولی:
زخمی کوسههای و مرده ماهی مشت یک فقط
کشته هم البته عدهای خواهد بود. فارس خلیج

خواهندشد.
حاال چکار اوضاع خراب است. پس دومی:

کنم؟
میزنی؟ زنگ کجا از اولی:

دومی:نمیتونم بهت بگم چون ممکنهتلفنها
کنترلکنند. را

ایران توی حال اگر هر ترسو! به ای اولی:
بخری میتونی دالر که آنجا تا هستی بهتر است
ایرانهستیفقطسهامشرکتهای خارجاز اگر و

بخری! را نفتی

ایران در فقط
نایکی تیشرت پاشه، آدیداس کفش یارو
به ریبن عینک پوشیده، هیل تامی کاپشن و
و یکآی فونهم پوشیده چشماشه،شلوار لیوایز
تویدستشهبعدآمدهتویخیابانفریادمیکشه:

آمریکا! بر مرگ

بیرحمانه مرگبار و کشت و کشتار خشونتهای
شرایطیبایدمحکومشناختهشود. هر در استو
را جنگ نوع از باید این رو، مخالفان جنگ این از
دادن پایان جلوگیری یا برای کنند و محکوم نیز
به آنتالش بهعملآورند. جمهوری اسالمییکی
خاورمیانه آغازگرانایننوعجنگدر مجریانو از
بوده،واکنونخوددرمعرضایننوعحمالت قرار
جنگ نامتقارنی به پایان دادن است. برای گرفته
است افتاده، الزم به جریان ایران اکنون علیه که
بهصورت سیاستهایماجراجویانهایکه از رژیم
راه به منطقه و نامتعارف در نامتقارن حمالت
انداختهدستبکشدوسیاستآشتیوهمزیستی
به مسالمتآمیز باجامعهجهانیرادرپیش بگیرد.
برابر در رژیمجمهوریاسالمی نمیتواند این، جز
نامتقارن نبرد دلیل به که مصیبتهایی و فجایع
ایران وارد میشودمسئولیتخود مردم کنونیبر

کند. سلب را

نظامی نامتقارن... حمالت

از نفر میلیون بیست پانزده تا حذف با میخواهد
نقدیکسریپولی لیستدریافتکنندگانیارانه
است که این رژیم ارزیابی کند. جبران خود را
خیابان» «کف اصطالح به تودههای بتواند اگر
آنها فرض این با است. کافی نگهدارد راضی را
طرح یارانه های میشوند. اشتباه محاسبه دچار
را ریال ارزش را افزایش، بیکاری و تورم نقدی
بیشتر کاهشخواهددادوقدرتخریدهمه مردم
شدن گرانتر به دلیل خواهد برد، و پایینتر را
تولیدات داخلی برخی تکنولوژی، و واردات مواد
ظرفیت صادرات چون و شد خواهد گرانتر تمام
مصرف احتماال است پایین بسیار ایران غیرنفتی
مدت دراز در و دید خواهد صدمه بیشتر کننده
شد. خواهد روبرو فزایندهای مشکالت با جامعه
که کاهش درآمد نفت این واقعیتها توجه به با
میپوشاند میتواند دولترا هزینه بخشبزرگی از
نیز را گرفته است خدمت به که رژیم بخشهایی
میتواندسبب پرداختیارانهها عدم ناراضیکند.
برق آب و قبضهای پرداخت توان که مردم شود
باز درآمد دولت و بدهند دست از خود را گاز و

کاهشیابد. بیشتر هم
رژیم را قانع میتواند وضعیت آگاهی از این
آمدن با کنار هزینه تر کم و اصولی راه کند که
نه تنها جنگ گزینه زیرا است. خود و مردم غرب
داد، بلکه کاهشنخواهد هیچیکازمشکالترا
اشاره شد آنها به که به مشکالتی نیز جنگ بار
شدت کاهش به ریال ارزش شد. اضافه خواهد
عدم فروش که با خارجی و ارزهای خواهد یافت
دولتنیز خزانه و استنایابتر نفتکاهشیافته

شد. خواهد خالی تر
پنهانی امر حکومت و مردم میان شکاف
را مردم رژیم مشکالت، این اوج گیری با نیست.
با فشار رژیم شمرد. تضاد درون مسئول خواهند
باال میدانند حل راه را جنگ که بخشهایی بر
چون سقوط رژیم درونی ریزش و خواهد گرفت
باخود خواهد برد. هر چرخشبخشی را بهمنی با

صدمه خواهد دید. شدت به و امنیت نیز نظم
نزدیکتر است احتمال به چیز هر از آنچه بیش
خواهد قدرت رژیم مهار برای و کودتا درونپاشی
کسانیخواهند کوشیدبرایجلوگیریاز زیرا بود.
خود مردم غرب و ریختن شیرازه جامعه با هم به
نگران که با مخالفت گروههایی ولی بیایند، کنار
ازدست دادنقدرت انحصاری خودهستند روبرو
امتیاز و توافق به جنگ را که کسانی میشوند،

می دهند. ترجیح گرفتن امتیاز و دادن
با ایران دیگر تفاوت شد، گفته آنچه بر افزون
سر گذارده پشت ایران که است انقالبی در عراق
انتخاباتصدام اندازه ایرانبه انتخاباتدر است.
هیجدهم خرداد، دوم ایران است. نبوده قالبی
گذاشته سر پشت را سبز جنبش ویژه به و تیر
دیگر زمان هر از بیشتر رژیم درون شکاف است.
دزدی و فساد عریان تر شدن و با است گرفته باال
آن بر گذاردن سرپوش برای تالش و در حکومت
بسیار سستتر نظام به نزدیکان و اعتقاد ایمان
اپوزیسیون ایران که این دیگر نکته است. شده
در شرایطی دارد که میتواند قدرتمند خاموشی
به و کند رشد شدت به شود شل قدرت مهار که

فرایند دگرگونیسرعت بخشد.
دیروز دیگر که وضعیت امروز ایران را از عامل
عراقمتمایزمیکند،شروع«بهارعرب»وسقوط
«بهار و تجارب این صدام دیکتاتوریهاست.
را ندیده بود. سران رژیم ایران سرنوشت عرب»
مبارکو عبداهللاصالحو قذافی، بنعلیو صدامو
احتمال آنها جلویروی خود دارند. را اسد بشار
بر بنا ایرانبعید نمیدانند. اینحوادثرا در تکرار
نتایجفشار عراق، با تفاوتها بههمه توجه با این،
بود. بزرگتریناحتمال متفاوت خواهد نیز تحریم
ظاهر در بکوشند ایران رژیم سران که است آن
با در خفا حفظو فریبرا توده شعارهایانقالبیو
بیایند ونگذارندتنشاز حدکنونیفراتر غربکنار
رودو کنترل ازدستشانخارجشود. آنها ممکن
مشکالت ولیبا کنند، مهار غربرا استتنشبا
و حکومتی عدممشروعیت و سیاسی اقتصادی،

کرد؟ خواهند چه مردم عمیق نارضایتی
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

نیست! عراق آلبا وایران جسیکا و جولی انجلینا تا گرفته از مدونا
که داشت زیادی خواهند حرفهای  دیگران،
برایش و عنوان کنند فرهادیو همکارانش علیه
را بعدی اش کار نتواند تا بسازند امنیتی پرونده
یک فیلمساز رفته به رفته و ایران انجام دهد در

تبعیدیتبدیلشود.
است که آن از هوشمندتر فرهادی اما اصغر
بخورد فریبایندسیسههایداخلیوخارجیرا
شود.  چرکین سیاسی بندهای و این زد قربانی و
پرش آغاز تازه این و دارد پیش در درازی راه او

جهانی اوست.
اینترنتی «مردمک» پایگاه برگرفته از

... شب گلوب»؛ «گلدن

بودند پرداخته فرهادی اصغر از انتقاد به قرمز،
آنجلینا مراسم در کنار فرهادی در این که چرا
او با و ایستاده هالیوود، معروف بازیگر جولی،

بود. داده دست
همراه البته که ـ کشمکشها این میانه در و
وصفناپذیر شادکامی و هیجان و شور با بود
زیبا دختر مرتبه یک ـ مردم اتفاق به قریب اکثر
با فراهانی، گلشیفته ایران، سینمای هنرمند و
که حالی در خودش، از ویدیویی و عکسها انتشار
در آوردن لباس نشان حال در یا را نیمه برهنه و او
آورد فرهادی در پایاصغر از را میدهند، توپخبر
و در داخل ایرانیها همه بگویم، توجه، می توانم و

جلب کرد. را به خود خارج کشور
زبان، فارسی ماهوارهای تلویزیونهای آنچه از
رسانههای گوناگون خبری، و سایتهای مختلف
نوشتهاند همهکموبیشخبر اینزمینهگفته و در
بپردازم، آن به نمیخواهم اینجا در من و دارند
بخصوصکه شرحدقیقوصحیحماجراو «واقعیت
یک حرکت فرهنگیوهنری است کهصرفا امر» را

گلشیفته و فرهادی، شده آوردهامگرگین، تهیه شماره این برای گزارشی که در
این  در آن تکرار به نیازی و ۹ بخوانید) صفحه (در
در میخواهم که چیزی تنها نیست. یادداشت
مهاجرت و هجرت نقش باز کنم اشاره آن به اینجا

ماجراست. این در ناخواسته تبعید و
گلشیفتهفراهانیدرخانوادهایهنرمندپرورش
نمایشنامه نویس، هم فراهانی بهزاد پدرش یافته.
و تئآتر کارگردان و بازیگر فیلمنامه نویس،
در که دورانی به و جوانی در من سینماست.
دوست او با داشتم فعالیت سینما و مطبوعات
نمیتوانست او میشناختمش. نزدیک از و بودم
ـ آن هنر راه به را فرزندانش که باشد این کسی جز
آدمی امروزی و ـ نکشاند. او جنس اصیلش هم از
«عالم به و زمین» بود و «اهل خاکی روشنفکری
هنرمندی چنین نداشت. خب، یک باور غیب»

باشد؟ تربیت کرده فرزندانی چه نوع میباید
برای گلشیفته چرا  که نیست  این مشکل
اروپایی کمی هنری ـ فرهنگی فیلم یک حضور در

این است مشکل شده است، لخت تا حدودی و
در چاه جمکران متصالن به و قدرت که اربابان
با نگاه هنر به و زن و به دنیا به ایران نگاهشان
آنها اگر دارد. تفاوت گلشیفته و فراهانی بهزاد
«هرزگی» می دانند و کبیره» را «گناه برهنگی
جمال و حتی با زیبایی با این است که برای
ستایش مورد پرستی «خالق» جمال و دوستی
خودشان همبیگانهاند. اگر وضعیتدرایران امروز
از شایدخیلیدیگر اینطور کهحاالهستنبود،
مثل اسالف خودشان، هم جوان ما هنرمندان

میشدند. برهنه بود، که الزم جا هر
از انقالب قبل دوران در که دارم به یاد خوب
دودخترمصطفیومهیناسکویی،استادانتئآتر
سودابه کارمن و نام های به ایران، بازیگری در و
سینما شدند کار وارد مادر و پدر از به تاسی هم
باکره» «زن فیلم در کارمن، یکیشان، اتفاقا و
کرد بازی هم سکسی چند صحنه به اصطالح
هم گلشیفته آب تکان نخورد! حاال از آب و
سیطره زیر جامعه چون ولی کرده کار همان
«آن میروند خلوت به وقتی که است واعظانی
هم در موی زن تار دیدن کار دیگر» میکنند،
به رسد چه است معصیت و گناه نمایش و فیلم

او! برهنه اندام
طور داشت هر که معصوم این طفل ولی
کارش ایران داخل در میکردند دیکته «آقایان»
چه بود. درخشیده هم خوش اتفاقا و میکرد را
و مانع کارش افتاد در او با و کدام نیرویی کسی
ناخواسته و تبعید و مهاجرت هجرت راه و شد
شده و رها آزاد حاال که چرا و داد؟ نشان او به را
بیخو بن که از نظامیباشد بند و زیر قید باز باید
اعتقادیبهآنندارد؟گلیشیفتهحاال «استعداد»
کرده کشف اش است که اروپا جوانی و درخشان
ـ حاال او است. گشوده رویش به را آینده و در
اثر قهر در و باشد، خواسته خودش که بدون آن

جمهوری افتاده عقب فرهنگ متولیان غضب و
پشت را آن محیط خفقانزده حوضچه ـ اسالمی
او به است که شده اقیانوسی وارد گذاشته و سر
اجازه مانور میدهد.آقایانخیالکرده بودند ماهی
کردند، را این کار بله بیرون انداخته اند. آب از را
غوطه اقیانوساستو حاالدر ما ولیماهیقرمز

است. خوب بلد هم را در آن خوردن
فرهادی فیلماصغر بالغسیمین در تازه دختر
حتما شناگر برسد فرنگ به پایش اگر یکوقت هم
رسید؛ ایرجگرگین دیر زندهیاد خوبیخواهد بود.
و غوطه ور شدن دیگر برایآموختنشنا وقتی که
ظلمی این و بود. شده دیر پهناور اقیانوس این در

میشد. داشته روا او بر نباید که بود

هستند. آمادهباش حالت در کمکرسانی
به شمار جهان زلزلهخيز مناطق از ايران يکی
زلزلههای شاهد آن مختلف نواحی و میرود
در چند است. بوده  بسیاری خفیف و شديد
بحران مدیرکل مدیریت گفته نیز به گذشته روز
اثر بر بار هفت از استان بیش این مرکزی، استان

است. لرزیده زمین لرزه
«پدر عنوان به وی از که عکاشه بهرام دکتر
در هشدار با زلزلهشناسیایران» یادمی شود اخیرا
زاگرس و منطقه البرز شدید زلزلهخیز بودن مورد
«تنها  ایران، در شده بررسی ۵۰۰ شهر گفت که از
۱۵ شهر»از لحاظآسیبپذیریکمخطر هستندو 

هستند. آسیبپذیر بسیار زلزله برابر مابقیدر
ایران در وقوع زمین لرزه این که بر تاکید ویبا
 ۲۰۰ «غفلت است، و طبیعی عادی کامال امری
و غیرعادی را پدیده برابر این در ایران در ساله»
باعث تعجبدانستوگفت:«بایدهمیشه گوش

باشیم.» زلزله زنگ به


