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فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

تهران          مشهد          تبریز          شیـراز          اصفهان          دبی 
       از ۵۶۷ دالر      از ۹۰۰ دالر       از ۵۶۷ دالر        از ۹۰۰ دالر           از ۸۰۰ دالر         از ۶۷۲ دالر 

به قیمت های فوق هزینه مالیات اضافه می شود

ایران اخبار مهم رئوس
قبل هفته در

شدن هرمز، باز تنگه شدن به بسته تهدید
کرستخانمگلشیفتهفراهانی،پایینآمدنسریع
از هموطنان ریال، باال رفتن فشار خون ارزش
سالگرد فراهانی، گلشیفته عکسهای دیدن
جمهور در رییس و حضور آقاسلطان مرگ ندا
بدون مزاحمت عبور مشهد، در جشنواره تعزیه
کاهش فارس، خلیج آمریکایی از ناوشکنهای
کارخانه تولید افزایش تهران، در گوشت عرضه
از ایران نفت خرید افزایش ساندیس، آبمیوه
مردم به هجوم شاه، زمان قیمت با سوی چین
آن ها از برخی کشتن و عراق برای خرید دالر مرز

جنگ هشت در صدام وفادار به توسط نیروهای
روزنامه، سالهبهصورت اشتباهی،بستندوسه تا
از اعدامو نویسندهوخبرنگار، تا دستگیریدوسه
هفته بود. پیش هفته اخبار مهمترین چیزها این

نشد. ترور جدیدی اتمی دانشمند قبل

عمیق افکار
گاوهاییکهدر قطب شمالوجنوبزندگی آیا
و سفت دارند شیرشان مرض قند و می کنند

مثل بستنیاست؟ خوشمزه

کار عظمت
با دیدار در خامنهای آیتاهللا انقالب رهبر
فعال دو رضایینژاد و  احمدیروشن  خانواده
ترور نامشخصی اشخاص توسط که هستهای
نشاندهنده علمی نخبگان ترور گفت: شدهاند
اضافه توضیح برای ولی است. آنها کار عظمت
کرد:منظورمعظمتکار«موساد»وآمریکانیست
اشتباه است. شهیدان آن کار عظمت منظورم

برداشت نکنید.

گلشیفته برهنگی ادبیات
۱

برهنه رفته عکس گلشیفته چی که که حاال
انداخته؟ پاریس «فیگارو»ی مجله برای

نکن! نگاه ناراحتی؟شما
 ۲

عکسهای بین رابطه ای میکنید فکر آیا
برهنگیگلشیفته فراهانیوباالرفتنوحشتناکو

دارد؟ وجود ایران بازار در طال و دالر ناگهانی
بسیار است و جالبی رابطه درست باشد اگر

قابلتفکر...
 ۳

و گلشیفته کار  که باشید متوجه  باید
«فیگارو»، مجله کوتاه فیلم در برهنگیاش
حجاب اجباری وضع به اعتراضی غیرمستقیم

است. ایران در زنان
در شدن لخت با را اعتراض این چرا حاال
دیگری بحث است نداده انجام تهران الله پارک

میباشد.
۴

برای یک «فیگارو» مجله از گرفتن آیا پول
یا و اخالقیتر است اعتراضی صحیحتر حرکت
دولت احمدینژاد؟ از آبمیوه ساندیس گرفتن

مشکلاینجاست...
۵

بوک» گلشیفته: «فیس کامنت در یک
چرا کردی؟ بود کاری چه این جان گلشیفته
فکر تویاینسرمای پاریس. آن هم لختشدی؟
را سیاه نکردیسرمامیخوری؟حاال چراعکسها
وضعیتتویخارج اینقدر یعنی گرفتی؟ سفید و
آب وضع ور اون میگویند که این خراب شده؟
عکس برای چرا نیست؟ درست است توپ همه
بودند؟ کرده مجبورت آیا نزدی؟ لبخند گرفتن
از تو گرفتهاند بگو تا را به زور اگر این عکسها
کنیم اشغال را سفارت فرانسه برویم فردا همین

برویم. باال دیوارش از و
 ۶

هیکل لخت با سال همه این دوست عزیز،
گفتی کردی و حال جولی آنجلینا خالکوبی شده
هر که لوپز جنیفر رقص این! یعنی هنرپیشه که
هنر گفتی و کردی میکند تماشا زنده را مرده ای
یعنی این!حاالبادوتا عکسگلشیفتهمسالهیکهو

شد؟ چی هنرپیشه و هنر بشود؟ ناموسی باید
۷

برهنه عکس های که دلیلی می کنم فکر
ایناستکه عکسها کرده پکر گلشیفته بعضیرا
آقاسلطان پخششدند همزمانبا سالگردتولدندا
و شد حواسشان پرت انقالبی ضد و هموطنان

کنند. شمع روشن ندا رفت برای یادشان
۸

حزباهللا خواهران و برادران مشکل نمیدانم
نیست مگر قرار چیست؟ عکسهای گلشیفته با
فیلم مجله و این باشند آنها «یوتیوب» نداشته

نبینند؟ را «فیگارو»
توی چنانی این عکسهای نیست قرار مگر
«حزباهللا»، نشریات در حتی مجلهای هیچ
اینها نشود؟ به چاپ «یالثارات» «ثاراهللا»، و

کنند؟ است که اعتراض مربوط چه
۹

نداریم. را اصالظرفیتاینچیزها ایرانیها ما
ایرانی برهنه زن هنرپیشه یک عکس سه تا دو با
نیکالی از باید میریزد. هم به دنیایمان همه
مثلیکانسان باتمدنبا سرکوزییاد بگیریمکه

شد. روبرو کارال خانمش عکسهای
۱۰

اعضاء انتشار به مربوط حقوق کلیه باالخره و
و قانونی محفوظ لحاظ از آن برای صاحب بدن

است... محترم

لو لو برد ممه را
قیمت دالر وطالدر دنبالجهش ناگهانی به
بازارهای ایران قیمتبسیاریاز اجناس بههمین

رفتهاند. باال سرعت
ایرانقیمت از بهگزارشخبرنگارمخصوصما
بود  ۵۰ تومان و هزار لیتری که حدود یک شیر
افزایش)  (۱۴ درصد تومان هزار و۲۰۰ به یک شبه

رسیده است.
از شیری فرآوردههای خریداران از بسیاری
افزایشقیمتناراحتوعصبانیهستندوبهگفته
و صاحبان فروشندگان با مواردی در خبرنگار ما
قیمت چرا میشوند که یقه دست به مغازه ها
میگوید ما خبرنگار نیست؟ آنقدر و است اینقدر
یک مغازه صاحبان و فروشندگان همه معموال
دو سه روز قیمتهای سراغ که جواب به مشتری
برد! با را لولو ممه میگیرد می دهند: آن پیش را

همهشیرهایش!

به «توییتر»ی پیام
ایران داخل

قیمت اوضاع این با میگم. چی کن گوش
باش مواظب خرده یک آزادی بهار سکه و طال
بفهمد ودوستدخترها اگرزنتراجعبهصیغه ها
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خانوادگی روابط مدیریت
فردیس ماکان دکتر سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

کوهپایه اورست به گزارش کوهنوردی

جیزان فریدون ثبتی، ناهید سخنرانان:
کانون جلسات همیشگی محل در

آب به بزن مدتی یک فعال یا خشتکت درآمده.
برهوسکه های مهریه کناحمدینژاد یا صبر سرد

نگینگفتی... فردا پایین... قیمتشبیاد

نکته
دولت پایان در میگفت احمدینژاد که این
میلیونرمیکنمدرست بود را ایرانیها خودم همه
ونباید بهحرفاو میخندیدیم. امروزاگر یکسکه
احمدینژاد و هستی میلیونر باشی داشته طال

بود. درست حرفش کامال

با خانواده دیدار
روشن احمدی

خامنه ای، آیتاهللا اسالمی، جمهوری رهبر
منزلاحمدیروشن، کارشناس ضمنحضور در
تهران بمب در وسیله پیش چندی اتمی که امور
خانواده این شخص از دلداری کشته شد، برای
پیشرفت زمینهساز جوانان این شهادت گفت:

است. اسالم
این شخص با کمی عصبانیتجواب مادر گویا
میدهد:پسمیفرماییدبرایپیشرفتوگسترش
روز روشن توی را ما جوانان همه و اسالم بیایند
بکشند؟نهآقا.مانخواستیماسالمپیشرفت بکند.

بمانند! میخواهیم بچههایمان زنده ما

خبر؟ چه فاکر از آیتاهللا
در احمدینژاد نطقهای از یکی از بعد دیروز
آیتاهللا یاد به خراسان در تعزیه جشنواره مراسم
و درگذشت پیش سال چندین که افتادیم فاکر

داد. خماری قرار در خود مرگ در غم را کلی
خانواده با تلفنی گویی و گفت ما خبرنگار
گردیده او حال جویای و داده انجام آیتاهللا این

است:
سال پیش چند نیست یادم گفت: مادر فاکر
ماه و روز حساب چهلم از بعد شد! جوان مرگ
اضافه وی است! رفته در دستمان از سال و
به عاقبت جهان در آن این فاکر امیدوارم کرد:

میکنیم که هم تشکر از دولت باشد. خیر شده
میدهد. یارانه

پیش شب چند گفت: گریهکنان فاکر خواهر
و گیج است دنیا آن در که دیدم را خواب فاکر
در صدایی مهیب ناگهان و سردرگم میگردد و
بیا آسمانآنجا پیچیدو کسیفریاد زد:هی، فاکر!
بیاور. خودت با را هم دفتر اعمالت ببینم! اینجا

تسلیت
و آقاسلطان سالگرد شهادت ندا رسیدن فرا
بههمهملیمذهبیهایایرانی اربعینحسینیرا

تسلیتعرضمینماییم.
انجمنسازشملی
طرفدارجنبشسبز

تمدنها گوی و گفت گسترش سازمان

سینمایی اخبار
و سی  نامزدهای خبرگزاریها گزارش به 
دومیندوره جوایز «تمشک طالیی»روز۲۵ فوریه 
این برندگان کرد. خواهند اعالم تعیین و امسال
دروغ آپریل(روز اول روز کمافیالسابقدر مسابقه
سال از تمشک طالیی آپریل) تعیین میگردند.
به مفهوم  «بد یا بد واقعا ۱۹۸۰ جایزه فیلمهای
استالونه سیلوستر تاکنون است. بوده مطلق»
و ۱۰ جایزه)  نامزدی ۳۰ بار (با جایزه این رکوردار

مانده است. بجای بدون رقیب
،«۴ «اخراجیها فیلم تهیهکنندگان از گویا
امسال جشنواره به فیلم را این که شده دعوت
سری این مسعود دهنمکی کارگردان اما بیاورند
غرب خوانده نوعی توطئه فیلمها دعوتنامه را
ترجیح که او گفته است. جوابی نداده تاکنون و
از نادر «جدایی بماند و فیلم خانه در میدهد

کند. تماشا را سیمین»

اژدها سال چینی، نو سال
شد. تحویل پیش روز چند چینی نوی سال
امسال قرار است برایچینیها سال جدید «سال

افسانهای حیوان به را سال این و باشد اژدها»
کردهاند. اطالق

گویا آیتاهللاجنتیطینامهایازرییسجمهور
سال او یادبود به را جدید سال که این از چین

است! کرده قدردانی و تشکر نامیدهاند اژدها

چینی نو سال تبریک
یا چینی نو سال رسیدن فرا وسیله بدین
همه و چینی ها، مالمین ها به همه را سال اژدها
ظروفنشکنوهمچنینظرفهایاستیلتبریک

عرضمینماییم
آمریکا فروشگاه والمارت کارکنان

نو سال تبریک
رسیدنسالنوچینییا سال بدین وسیلهفرا
تبریک لی» «بروس طرفداران همه به را اژدها

عرضمینماییم.
کاراتهای فیلمهای دوستداران انجمن

عروسک باربی
را باربی عروسک که  مغازههایی  خبر:
میفروشندبستهشدهوصاحبانآنبهجریمههای

سنگینمحکوممیگردند.
فروشندگان به انتظامی نیروی حمله خبر:

تهران. عروسکهای باربی در
امروز بچههای برای کمدی فیلم سناریوی

ایران: فردای بزرگساالن ایران و
می خری؟ کادو برام بابا! بچه:

دختر یک برای کادوی قشنگ یک آره. پدر:
تولدت. برای ملوس

خریدی؟ عروسک ـ
آره. ـ

باربی؟ عروسک ـ
بابا جون. شده ممنوع باربی نه. عروسک ـ

نمیاد. گیر
چی؟ یعنی ممنوع ـ

یعنیقاچاقه. ـ

مامان و شما برای که مشروبهایی مثل ـ
میآورند؟ خونه دم

ساکت باش... ـ
عروسکی خریدی؟ حاال چه ـ

زینب. عروسک ـ
چی؟ چی ـ

بگذار ببینچه قشنگه. عروسکزینب. بیا ـ
بازشکنم ببینی...

نیست! باربی که این اهه. ـ
گیر نمیاد. باربی گفتم که ـ

ـمنباربیمیخوام. چونخوشگلهوملوسه.
آوردی؟ چیه این

است. اسمش زینب عروسک  که گفتم ـ
خودمونه. ایران ساخت

نداره. بلند موی که این ـ
ولی... درسته... ـ

معلوم موهاش سرش؟ روی چیه این ـ
نیست.

روسری. ـ
پسر داره؟ مثل باربی دوست این زینب ـ

جا صیغه شده. سه ولی دو نه بابا جان. ـ
داره؟ رنگ صورتی کورسی ماشین ـ

داره. موتورسیکلت جان. بابا نه ـ

داره؟ چی دیگه ـ
پاشه. زیر هم دولتی پراید یک ـ

با ساحل دریا میره موتورسیکلت هم با این ـ
بابا؟ مایوی خوشگلش؟ آره اون

سوریه میره با پراید دولتی جان! بابا نه ـ
میکنه. رعایت هم را حجاب زیارت.

خیلی لباسشسیاهه. مندوستشندارم. ـ
زشته...

خوشت ازش کن بازی باهاش بیا چرا؟ ـ
میاد.

شونه را زینب این موهای چطوری من ـ
کنم؟

بگذار دربیاری. را روسریاش باید اول ـ
بخوانم. برایت را عروسک با بازی دستورالعمل

بهکلهاشمنگنهکرده اند. آخهروسریاشرا ـ
نمیخوام. دربیارم. میکشه طول

میشه؟ مگر چی طول بکشه خب ـ
باربی نیست. چکمه پاش عروسک این ـ

داره. چکمه
میشه. سکسی است. غربی پدیده چکمه ـ

چی؟ یعنی سکسی چی؟ یعنی پدیده ـ
بچه... کن ولمون ـ

بابا... بابا... ـ
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۲۹ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۲۷ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۱۳ صفحه از بقیه
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ثار  آ از ـ نوشتن درست درس ـ  ۱
عینالقضات.

تسبیح ـ  درخت ـ استواری و ۲ ـ سختی
حسرت. و دریغ

به  زاپاس ـ ـ شیرینی نوعی تو، تو در ۳ ـ
آمدن. سخن

هم  در ـ محصول قمصر جرم ـ و گناه ۴ ـ

ایران  اساسی اصل قانون این موجب به ۱ ـ
تامیناجتماعیحقهمگانیاست برخورداریاز

بیماری. کردن عود ـ
است ـ  ممکن موکب بزرگان ـ ۲ ـ همراه

پیمان ناقال.
سبزیهای خورشی ـ  از ـ و زاری ۳ ـ عجز

پافشاری.
حقـ   سخنبر بارانـ شکار کوهی ـ  ۴ـ  مادر

نام «ونک». گربه به جانوری کوچکتر از
گفتو گویدرگوشی  وسایل ارتباطیـ  از ۵ـ 

نوعی خطکش. ـ
نویسندگی. داشتنـ  درس توجه ـ ۶

منظور  برآیدـ  نهاد گاه از ـ تصدیق ماتادور ۷ـ 
کالم بیهوده. ـ مقصود و

ستون خیمهـ  موجودی  صدمه و گزندـ  ۸ـ 
هراسناک.

مال  ـ اروپا پایتختی در اروپایی ـ لقبی ۹ ـ
شخص. و ذات کشیدنی استـ  یاران

هم  و گروهی همطراز سخن ـ و قول ۱۰ ـ
و سال. سن

ـ میدان  در عراق رودی مرغ میرود ـ ۱۱ ـ
جنگ.

الهه  ـ جنابعالی! بنده و مطلوب کاالی ـ ۱۲
نفره. حمام یک ـ چهارمن تبریزـ  زیبایی 

گسیل  ـ انسان بدن استخوانبندی ۱۳ ـ
روزی که به وای مورد نظر ـ مقصدی شده به

شود! تا دو
آب  ـ چاه قلعه دیوار ـ مطرب دورهگرد ۱۴ ـ

قنات. و
دیگری  نام با که  قیمتی  سنگی ـ  ۱۵
میشناسیم!ـمجسمهسازفالمانی قرنشانزدهم
لوور موزه در وی مسین» «عطارد مجسمه که

است. فرانسه

انفصال. جنگهای جنوبی ژنرال ـ پیچیدن
زمین کوچکزراعتی  قطعه دریایعربـ  ۵ـ 
نسبت بهچینیها انفجاریکهاختراعآنرا ـماده

میدهند.
ایران ـ  در استانی ـ سردرگمی ۶ ـ مظهر

آش.
بترسانند!  توپهمراهمیزنندتاطرفرا با ۷ـ 

افراسیاب. سرزمین ـ خویشاوند ـ
شهری  ـ نغمه و سرود ـ افزون و بسیار ۸ ـ

بود. «لیدی» پایتخت روزگاری که تاریخی
ـ نیزه  دور به سریانی ـ اشاره از ماههای ۹ ـ

اول. همسر به همسر دوم آقا نسبت ـ کوتاه
سجده  ـ در زمین فوتبال اصطالحی ـ ۱۰

شیره کشی. چراغ ـ کننده
نامهای  از ـ درسبدهد زنیکهدخترانرا ۱۱ـ 

از ادات پرسش. فرنگیـ 
بیزاری و  معتبر ـ کالم و صریح سخن ـ ۱۲

دارایی. و ثروت ـ رمیدگی
گریزپاـ  سریالی  جانور ـ خدعه و نیرنگ ۱۳ـ 
داده نمایش  تلویزیون در مدتها که پلیسی 

میشد.

درون  عشاق از  ـ فرشته ـ  نوشتن ـ  ۱۴
کتاب.

در  سال ۱۹۲۲  در که ادبی مکتبی ـ  ۱۵
فرانسهمطرحشدـحزبناسیونالسوسیالیست

هیتلر.

نيروهاینزديکبهحکومتبهجای حل است که
معضالتدر عرضهعمومیبهمذاکرات پشتپرده
حقوق افراد نقض از امر اين و رهنمون شدهاند
نکاستهاست.منتقداناگرخوشبينیدروازه بانان

بايد بکنند؟ چه را ندارند سابق

به بی عملی دعوت
نقض انتخاباتو از دليلسرکوبهایبعد به
دروازهبانان دو سال گذشته، در بيشترحقوقبشر
اعتراضات که میکنند استدالل اين گونه سابق
چه برای (مضر بودهاند مضر حکومت به خيابانی
کسانی؟گروهیکههنوزآب باريکهایوروزنامهای
بايد مخالفان اين بر بنا داشتند؟). مجلهای و
روزی کنند تا مگر دراز آسمان را رو به دستها
کمتر نقض حقوق رحم آيد و حکومت دلش به
چشمی از گوشه  مخالفان منتظر نيز و بشر کند
نيم تا بمانند به حکومت نزديک اصالحطلبان
کند، آن ها اختصاصپيدا ستونینيز به يا صفحه

است. شده تبخير نيز گزينه اين که

خلق مجاهدين به اپوزيسيون تقليل
حکومتی اصالحطلبان که است کاری اين
اعتدال معرفی را مظهر تا خود همواره کردهاند
نيز اينجاروشنمیشود کنند.ميزاناعتدال آنها
به بار خلق يک مجاهدين از کنار انتقاد در که
اشاره حزب اللهیها خشن و متقابل رفتارهای
که موضعگيریهاست نوع همين از نمی کنند.
همان از بخشی افراد اينگونه میشود مشخص
بيرون پوزيسيوناندکهمتاسفانهازجمعخودیها

دارند. را آن به بازگشت رويای و شده رانده
آن مزدور يا عامل جمهوری اسالمی اينها
بودهاند اسالمی خود جمهوری  بلکه نيستند
حسرت شده اند رانده بيرون تيپا با که االن و
برانداز بخش آنها به می خورند. اعتراض را آن
که کاری کرديد که «چرا است اپوزيسيون آن
دهها پروژههای از و گذاشته شما کنار در را ما
با نظرسنجی هفتاد) دهه اواخر (در ميليونی
يا دولتی دستگاههای ديگر و جمهوری رياست
بهمطبوعات وسوبسيدهایوزارتارشاد رانتها

محرومبمانيم.»
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

دروازهبانان... مشکالت

پس برو دوست ندارم. را من عروسک این ـ
بده...

چرا؟ ـ
داره؟... سبیل چرا عروسک این ـ

ایران در تاریخچه دالر
آنها پسآمدهای و سیاسی شعارهای

برود. شاه باید خمینی:
رسید. تومان ۱۰ به از هفت تومان دالر ـ

میزنم. دولت این دهن توی من خمینی:
رسید. تومان به ۲۰ ۱۰ تومان از دالر ـ

بکند. هیچغلطینمیتواند آمریکا خمینی:
رسید. تومان ۳۰ به دالر ـ

و درست گروگان ها گرفتن کار خمینی:
انقالبیبود.

رسید. تومان ۴۰۰ به دالر ـ
و است زمانی حکومت ما امام احمدینژاد:

انتخاباتقالبینبود.
رسید. تومان ۹۰۰ به دالر ـ

دست به باید را جهان مدیریت احمدینژاد:
منبدهند.

رسید. تومان ۹۵۰ به دالر ـ
نخواهد صورت کاری تحریم ها احمدینژاد:

داد.
رسید. تومان هزار به دالر ـ

که بدهند قطعنامه اینقدر  احمدینژاد:
قطعنامهدانشانپارهشود.

برد. لولو را ممه آن احمدینژاد:
رسید. تومان ۱۵۰ و هزار به ـ دالر

است. فروپاشی حال در آمریکا احمدینژاد:
رسید. تومان ۲۰۰ هزار به دالر ـ

نوچههایش نمیتوانند و احمدینژاد: آمریکا
میبندیم. را هرمز تنگه ما بکنند. غلطی

رسید. تومان هزار دو به دالر ـ

دنیای در حیـوانات
انسانها

دکتر روانشناسوگفت: پشهرفتپیشدکتر
کنار بگذارم. را کن خونخواری کاری

از دوست داشتن خون حس گفت: این دکتر
داد؟ زمانی به تو دست چه

دیدن البته بچگی،  زمان از  گفت: پشه
بیاثر نبوده... زیاد هم دراکوال فیلمهای

*
میخواهم دکتر گفت: و دکتر رفت گربه
بزنمومدلهیتلریکوتاهشانکنم. سبیلهایمرا

میکنی؟ چیفکر
به تعادلت چون زمین میخوری گفت: دکتر
استالین هممیخورد. بهترهمدلسالوادوردالی یا

هست. روز هم بگذاری، مد

*
بهسر رفتسلمانیوگفت: برایاصالح شانه

میگیری؟ چقدر سر
مگه؟ چطور بقیه. مثل داد: جواب سلمانی
کردمچونشانهام فکر بهسرجوابداد: شانه

می دهید. تخفیف آوردهام خودم با را

*
یک برای پرسید: سیرک و به زد زنگ سگ

دارید؟ شغلی سگ
چیه؟ هنرت پرسید: طرف

توحرفمیزنم این کهدارم با سگهجوابداد:
احمق؟ هنرحسابنمیشه

*
فیلرفتپیشدکترجراحپالستیک وگفت:

کنی؟ کوچک مرا بینی میتونی
جوری؟ چه پرسید: دکتر

خرگوشی. مدل گفت: فیل
دکترگفت:پسباچیمیخواهیآببخوری؟

نمیشه. بدونخرطوم
نی میخورم. گفت: اشکال نداره. با فیل

*
پاهایم جان. و گفت: دکتر دکتر رفت هزارپا

می کند. خیلیدرد
پا؟ کدوم گفت: دکتر

نمیدونم. گفت: هزارپا
پاهای همه دکتر تا کشید طول ساعت یک

داری. آرتروز گفت: بعد و کند معاینه را هزارپا
چیه؟ چارهاش کنم؟ چکار گفت: هزارپا

اینقدرروی پاهایتنایستوروزی دکترگفت:
کن. هوا ساعت آنها را سه دو

*
مگس رفتدکترروانشناسوگفت:دکتر یک

بشوم. سبزی خوار من که کن کاری
چی؟ برای پرسید: دکتر

و میمانی سالمتر میگویند گفت: مگس
می شود. عمرتطوالنیتر

که است این کار بهترین درسته. گفت: دکتر
روی نکنیو به پرواز مدفوع بر و دور همین فردا از

گلهابنشینی.

*
جوجهتیغیرفتدکترروانشناسوگفت:دکتر
دیوانه میشوم. شب دارم کاری بکن. جان یک

ندارم. خواب روز و
دکتر پرسید: چرا؟

جوجه تیغی گفت: عاشقشدم.
کی؟ عاشق گفت: دکتر

جوجهتیغیگفت:عاشقیکبادکنکشدهام.
بترکه. نمیتونمبغلشکنمچونممکنه

دکترخندیدو گفت:بادکنککه جانورنیست.
شوخیمی کنی؟

انسانها شما  وقتی گفت: تیغی  جوجه
عروسکهایبادشدهزنهارابرایسکسمیخرید

بشوم؟ یک بادکنک نباید عاشق من چرا
میگی! راست گفت: دکتر

ایناست که جهانامروزجهانیاست که درجهت
عرب بهار از می رود. ملتها پیش حقوق احقاق
تمامنهضتهایمختلفی که شما نمونهبیاوریدتا
حقوق با در رابطه نه تنها جهان بوده سرتاسر در
بلکهبطورکلیآزادیودموکراسیومشارکت بشر
امروزی برخورد و حکومتهایشان امر در ملتها
جهان فرای جهان یک در و یکم و بیست قرن در
ایناست دوقطبیدورانجنگسردنشاندهنده
که دیگرکشورهاو ملت هایشان زیر باراینتحقیر و
فشاریازورحکومتهایاستبدادینخواهندرفت.
دولتها بعضی کشورها یا این برخورد آیا در حاال
دید. خواهیم خیر، داد یا خواهند مثبت پاسخ
هرحال به مشخصی است. یک مورد این باالخره
بتوانیم الاقل که ندارم سراغ من را دیگری راه
حفظ وسط این ایران مردم حقوق که حدی در
و مردم خودمان جانب از را اقدامات الزم بشود،
بدهیم انجام باید کارهاییکه بدهیم. ایرانانجام
بهخصوص توقعداریمکهجهانآزاد و ولیانتظار
این پاسخگوی الاقل دموکراتیک، کشورهای
باشند. عالمتسئوالیکهمطرحمی کنید مساله
روسیه جواب باالخره که است مطرح همه برای
منتظر باید مورد این در بود؟ خواهد چه چین و

دید.» و ماند
و عضو دادگستری وکیل محمد مصطفایی،

کمیته بینالمللیوکالی حقوقبشر،کهبهعنوان
شکایت این طرح را در پهلوی  رضا حقوقدان
گویی و گفت میکند، پیش از این در همراهی
گفته پرونده این مورد در «دویچهوله» سایت با
قوانین به که حقوقدانی عنوان به «من است:
در هستم، و بودم مسلط اسالمی جمهوری
قضات دادگستری رفتار با نزدیک از دادگاهها 
در زیادی بسیار پروندههای  و داشتهام  ارتباط
روزنامه نگاران،حقوقزنان، زمینههایاقلیتها،
سیاسی اعدامهای چه اعدامها، کودکان، حقوق
و حتی مخدر، با مواد در رابطه چه اعدامهای و
دیگر پروندههای بسیاری و منکراتی پروند ههای
و متخصص عنوان به شکایت این با داشتهام،

حقوقدان همراهی میکنم.»
بشر وکالی حقوق بینالمللی عضو کمیته
گفته پرونده این کننده بررسی دادگاه مورد در
رسیدگی صالحیت «دادگاه الهه در اصل است:
ندارد،بهدلیلاینکهپروتکلیکه بهاینشکایترا
الحاقیای پروتکل هست، شکایت این به مربوط
و حقوق مدنی بینالمللی میثاق با در رابطه که 
این بر بنا است. نکرده ایرانامضا سیاسیاسترا
رسیدگی به صالح نمیتواند الهه دادگاه کیفری
باید مورد امنیت شورای را پرونده این باشد، ولی
وچونموضوع کیفریاست، رسیدگیقرار دهد.
رسیدند نتیجه این به امنیت شورای اعضای اگر

مصادیق جنایت موارد و از جمله این موضوع که
ارجاع دادگاه الهه به را پرونده بشریت است، علیه
الهه صالحبه دادگاه چنینحالتی، در می دهند.
درخواستما به مکلف است که رسیدگیاستو

رسیدگیکند.»
طرح چگونگی مکانیزم مورد در مصطفایی
و داده توضیح امنیت شورای در شکایت این
و دالیل به انضمام «این شکایتنامه است: گفته
جمهوری که عملی میدهد نشان قوی، مدارکی
اسالمی ایرانانجاممیدهد،جنایتعلیه بشریت

است.
از بسیاری نظرات اساس بر را شکایت این ما
گروهی نظر و جمعی پایه نظر بر و حقوقدانها
را دالیلمان ما کردهایم. تنظیم و طبقهبندی
ثبت و آن را در سازمان ملل جمعآوری کرده
درخواست از دبیرکل سازمان ملل و میکنیم
شورای امنیت در موضوع این که خواهیم کرد

شود.» مطرح
آماده پس از هفته این در رضا پهلوی اکنون
اتهام به آیتاهللا خامنهای علیه شکایتنامه شدن
جهت متنآنرا بشریت»، ارتکاب«جنایتعلیه
متحد ملل  سازمان امنیت شورای به اقدام 
این پرونده تا است کرده درخواست فرستاده و
بشر الهه حقوق دادگاه اختیار در برای رسیدگی

گیرد. قرار
حقوقدان و شیرین عبادی، حال در همین
از شکایت طرح مورد نوبل، در صلح جایزه برنده
مستقیم طرح که نظر این خامنه ای علی آیتاهللا
نیست را الهه امکانپذیر دادگاه در شکایت این
و گفته توضیح داده آن دلیل و درباره تایید کرده
استدولت جمهوریاسالمیاساسنامهمربوط به
بنابراین امکانکشاندن نکرده و را امضا ایندادگاه

وجود ندارد. دادگاه الهه این دولت به پرونده
که داده در عین حال توضیح عبادی شیرین

است الهه آن دادگاه در پرونده طرح برای راه دوم
که بگیرد تصمیم آرا اتفاق به امنیت شورای که
یعنیهمان این دادگاهمطرح بشود، پروندهایدر

در مورد سودان افتاد. اتفاقی که
«شهروندان عادی است: کرده عبادی تاکید
حقندارندچنیندرخواستیرامطرحکنند،بلکه
کشورهایعضوشورامیتوانندچنیندرخواستی
هیچ کشوری در خصوص ایران، که طرح کنند را
چنین حال تا به باشد، شورای امنیت عضو که

است.» از شورای امنیت نکرده درخواستی
نوع «این است: افزوده عبادی شیرین

حقوقی، از نظر یعنی ندارد. جنبه حقوقی کارها
بنبست به دادم، توضیح که همانطوری
به یعنی دارد. سیاسی کاربرد اما میرسد،
عدهای تبلیغاتی که انجاممی شود، اثر هرحالدر
جنایت مرتکب ایران دولت که میشوند متوجه
علیه بشریتمیشود. تنها فایدهاشهمین است
را درخواستی چنین که افرادی همچنین و
و میکنند مصاحبه تا چند بههرحال کردهاند،
کاربرد کنند. خبررسانی ارتباط این در میتوانند
و است سیاسی تبلیغات بیشتر کارهایی، چنین

نهحقوقی.»

خامنهای ... آیت اهللا از شکایت پهلوی رضا


