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مهر) ۲۴) اکتبر ۱۵ دوشنبه

آبان) ۱) اکتبر ۲۲ دوشنبه

العین قره طاهره
مرد) و زن تساوی برای تالشش زندگی و (اندیشههایش،

اعظمی محمد سخنران:

مهاجرت از ناشی مشکالت

تهرانی سمر دکتر سخنران:

..

صرافها بیچاره
غالمرضامصباحی، نماینده ورییسکمیسیون
گفتکه بودجه مجلسشورای اسالمی، برنامه و
ارز  بازار  اخاللگر نفر ۵۰ اخیر هفته عرض در
دنبالاین حرکت، به دستگیر شده اند.ویگفت:
نفر،قیمتدالر ۵۰ تومان  یعنی دستگیری این۵۰

است. داشته افت
ویهمچنینگفت: اگردوهزار نفررادستگیر
تومانسابق هزار را به کنیم میتوانیمقیمتدالر
او اضافه کرد:کاش میشد پنجهزارنفر برگردانیم.
منفیشود و آمریکا تا ارزش دالر کنیم دستگیر را

تحریمهایش برود. و آبروی آمریکا

روز بزرگ مشکل دالر؛
صورت جلوی را صلیب یک اگر که همانطور
آسمان میرود به نالهاش و فریاد دراکوال بگیرید
میدهد؛ به مالها را عذاب هم دقیقا همین دالر

شایدهم کمی بیشتر.
هرچه که شده باتالقیشنی مثل قیمتدالر
می زنند و پا دست و می کنند تقال بیشتر مالها
نگران ایرانبسیار مردم می روند. آنفرو در بیشتر
ندارند. خواب شب و هستند ارزی بازار وضعیت
بهدفتررییسجمهوروبیترهبری(لیدرشیپ
بانکمرکزیپیشنهادهای زیادی از هوم آفیس) و
کردن نمایندگان برای مهار و برخی از سویمردم
ایران ملی ارز جلوگیری از سقوط و دالر قیمت
پیشنهادها این است. بسیاری از شده ریال یعنی
راه چند رد شدهاند. مقام معظم بررسی از بعد

میباشد: زیر شرح به پیشنهادی حل
تای آنها  و چند بگیریم همه صرافها را ۱۰ـ 
برای بقیه تا فردوسی اعدام کنیم در میدان را

باشد. عبرتی درس
لباس  با مرکزی بانک کارمند چند ـ  ۹
دولتی ارز با و بروند صرافان میان به شخصی
قیمت دولتی با سوبسید کنند و رقابت آنان با

بترکانند. را دالر
اعالم  را دالر قیمت که همه سایت هایی ـ ۸

شوند. بسته (مثلمثقالداتکام) میکنند
هم  اگر و شوند قطع باالفاصله ـ یارانهها ۷
گرفت پس مردم از را یارانهها از مقداری بشود
باال رود تا نقدینگی کرد دولتی واریز خزانه به و

بهتر. چه
هوگو چاوز  از مدت دراز بزرگ یک وام ۶ ـ
ارز بازار آن به شود و مبلغ عسگراوالدی اخذ یا

شود. تزریق
مردم  تا بیاوریم پایین را طال قیمت سکه ـ ۵
دالر برای و تقاضا بخرند طال سکه دالر به جای

شود. کم
آقا  از امام» را «سهم پول مقداری از - ۴
ایشان به تثبیتقیمت دالر از قرضبگیریمتا بعد

شود. بازگردانده

فروش  پیش سال پنج برای را گاز و نفت ۳ـ 
کنیم.

نامی  به ریال را به جای ملی پول نام ۲ ـ
کاری کنیم و دهیم تغییر «امام» مذهبی مانند
یعنی۱۲ تومان(اگر  خود قیمت واقعی به دالر که
تومان پنج بوده تومان هفت شاه زمان در دالر
برگردد است) سال باال رفته چند این تورم برای
خوشحال را مردم و می باشد منطقی کامال که
دالر به «امام» یک ریال نام از تغییر میکند. بعد
البته  کلیحالمی کنند. مردم و میشود۱۲ امام
آقا  چون نشود ۱۳ امام که دالر کنیم باید کاری

ظهور کند. زودتر ممکن است
نماینده راه حل پیشنهادی از یک آخرین و

بیسوادمجلس:
 ۱۰۰ بر تقسیم را آن ریال صفر حذف جای به
بزنیمکهدر هزارکنیمیعنیپنج تاازصفرهای آنرا
این ریالمیشودو این صورتهرداللمعادلسه

میدهد! پایان آمریکا تحریمی روانی جنگ به

ایران در فقط
اینکهمیگویندقیمتمرغدرایرانسرسامآور
بچهها رفتیم به شده واقعا حقیقتدارد.دیشببا
ما فروشنده مرغسوخاری میفروشد. کافهایکه
سوخاری مرغ جای فروش به مغازه و پشت برد را
و از نشان داد ما لخت را به مرغ سه تا عکس دو

گرفت. پنج هزار تومان نفری ما

***
ارز گفتم:  گیشه مسئول به و بانک رفتم 

مسافرتیمیخوام.
به کجا؟ گفت: مسافرت

و نگفتم ولی فضولی، مگر بگم می خواستم
مشهد! مسافرت دادم: جواب

مشهد؟ برای پرسید: دالر تعجب با
رضا امام حرم  دور که  میگن همه  گفتم:
و همه نمیکند قبول تومان کس دیگر هیچ
نذری شمع که حتی آن یارویی میخواهند؛ دالر

میفروشد!

***
مقصد به از رسیدن بعد شدم و تاکسی سوار

دو برابر روز قبل کرایه می خواست. راننده
برابر؟ دو چرا پرسیدم: تعجب با

تحریمهاست. بهخاطر گفت:
چه؟ تو به تحریمها گفتم:

به آقایرییسجمهور مربوطبشود اگر گفت:
میشود! مربوط هم ما به

***
پدر و گفتم: و زدم زنگ دخترم به دوست

شو. جیم رو بپیچون و مادرت
کنیم؟ کهچکار پرسید:

سه دو دولتی مرغ صف توی بریم گفتم:
صفا کنیم! هم ساعتی با

***
باران سئوالهای پدر رفتم خواستگاری که

غیره. و کارم چیست شد که شروع عروس
گفتم: مرغداری دارم!

راست اگر و گفت: شد بناگوش باز تا نیشش
بلکه بتو می دهم را دخترم نه تنها باشی گفته

ببری! هم را مادرش میتونی

***
بودتوی«صدا روانشناسانمزغلآمده یکیاز
مرغ که قیمت زمانی از و می گفت: سیما» و
گرفته اند را خودشان آنها از بسیاری رفته باال
حتی طرف میگفت: باال گذاشتهاند. طاقچه و
خروسهایشان از که میشناسم را مرغهایی

کردهاند! طالق تقاضای
چکار کند که را روایی دکتر خدا بگم این
جان مد کرد و به را چرت و پرت گفتنها این

انداخت! ما

***
 ۲۰ مهریه نوشتیم عقدنامه توی عقد موقع
و نمی رفت بار زیر عروس پدر تومان. میلیون
بعد قبولکردم. باشد!  دالر به باید میگفتمبلغ
خیلی باشد. شاه زمان نرخ باید گفت عروس پدر
توافق خاتمی زمان نرخ با و باالخره زدیم چونه
نرخاحمدینژاد با داشتیم بخشکیشانس، کرد!

خونه که نشده! به میبردیم دختره را مفت

***
قیمت ولی رفته باال مرغ قیمت موقعی که از
گوشتوگوسفندوگاو آنقدرها باال نرفتهنمیدانم
توی ریختهاند اسالمی دکترهای این چرا همه
آنقدرها قرمز ای مردم گوشت که سیما» و «صدا
ندارد! ضرر بدن و قلب برای میگویند که هم

تقیه یعنی این؟

***
زیر خرخره تا جوانان که مملکت شد هم این
فرو شیشه و کراک و کوکائین و تریاک اعتیاد
مهمانیهای در ندارند حق هنوز ولی رفتهاند

کسیبرقصند؟ مختلطبا

***
ایران در هم باز اعتیاد سن که بودند نوشته
این از بعضی اگر نمیدانم است. آمده پایینتر
در را مسن تریاکی جمعههای و امام آیتاهللاها
چقدر اعتیاد حساب نمیکردند سن آمارها این

میشد؟

تبریک
مرتد آقای هوگو چاوز رییس جمهور پیروزی
را انتخابات اخیر ونزوئال و مذهب در خدا ضد و
اسالمیون و ـ اسالمی چپ گرایان ایرانی همه به
ایران تبریک راستیهای دست تمام چپگرا و

عرضمینماییم.
محدودیت و مرز فعاالن سیاسی اسالم بدون

تبریک
معظم پیروزیآقای هوگو چاوز رییس جمهور
به را کشور اخیر این در انتخابات ونزوئال کشور
همهبچهمثبتهایایرانتبریکعرضمینماییم

میکنیم. عمر طلب ایشان بقای برای و
ونزوئال بچهمثبتهای مقیم
دولت ایران بورسیه انجمن دانشجویان
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۱۴ صفحه از بقیه

شوخی عکسی

 بقیه در صفحه ۳۳   

شد! منتشر و چاپ آمریکا دالر با مقابله داخلی برای احمدی نژاد،دالر دولت جدی تالش پی در

و پزشکی اخبار علمی

بدن اندام ساخت
انگلیسی گوردن  جان و ژاپنی ماناکا یا  شینیا
مشترکا برنده جایزه نوبل پزشکی امسال شدند.
این پژوهشهای که آمده نوبل بنیاد تقدیرنامه در
می توان سلولهای دانشمندان نشانمی دهدکه
گوردن جان کرد. برنامهریزی نو از را بدن بالغ
سلولهای بنیادی  ۱۹۶۰ توانست از سالهای در
قورباغه نوزاد یک قورباغه روده یافته تمایز و

کند. درست
قادر کشفعلمی این دانشمندمیتواند بشر را
عضو یک ناقص عضو یک سلولهای از که کند
ساده عبارت به بسازد. انسان بدن برای جدید
آنیکبینی با یکبینیسلولگرفتو میتواناز

صورت رویاند. در روی دیگر
میتواند احمدینژاد محمود که این یعنی
خود بینی سوراخ در انگشت یک کردن جای به
دو دیدهاید ملل او معروف سازمان عکس در که
سوراخ بینی چهار از سوراخ دو در را انگشت خود

کند! فرو خود

اخبار نظامی
نوشت قبل روزنامه «کیهان» تهران روز چند
سرنشین جمهوری هواپیمای بدون نفوذ یک که
۱۰۰ کیلومتری  حد اسراییل تا خاک اسالمی به
در که فلسطین اشغالی مناطق آسمان داخل
کنترلاسراییلاستیکافتضاحسیاسیبیسابقه

برایاسراییلمیباشد.
بدون هواپیمای این که شد اعالم بعد روز

است. شده سرنگون اسراییل توسط سرنشین
این کرد که اعالم «کیهان» روزنامه روز بعد
سقوط نیست و مال جمهوری اسالمی «پهباد»

باشد! اسراییل روانی عملیات است ممکن آن
آیابهترنیست«کیهان» تهرانزیادبرایقدرت
با نکند و تبلیغ اسالمی جمهوری هوایی نیروی
بهصدا یکهواپیمایاسباببازیطبلجنگرا
هواپیما ببیند و کند صبر حداقل یا درنیاورد؟
بهخوانندگان بعدخبرشرا و نه یا سقوطمیکند

بدهد؟ خودش وفادار

در ایران انواع موجها
سه هر که دارد موج وجود نوع سه ایران در

خواهند بود. و بوده خطرناک برای مردم
و ایران جنگ زمان شیمیایی موج آن یکی
که میباشد موجزده کرد خیلیها را که عراق
آنموجهاییاست یکی دیگر بسیارخطرناکبود.
ایران بعنوان پارازیترویماهوارههایخارج از که
نکنند را دنبال واقعی اخبار که مردم میفرستند
جنسی میشوند. عقیم و سرطان میگیرند اما
یکموجخطرناک اینهمبسیارخطرناک است.
درقسمت شنایبانوان موجهای دریایخزر دیگر
باحجاباسالمی میباشدکهگاه موجهایمرتفع
بشود. آنها عقب رفتن حجاب باعث میتواند
ذکر شده موجهای موج سه این به غیر از البته

هم وجود دارند. دیگر
و اصالحطلب موج های دیگر خطرناک موج
هستند اسالمی دموکراسی طرفدار و وصلهکار
موج یک هستند. فعال خارج و داخل در که
موج مهاجرت نخبگان زیاد خطرناک نیست که
و بازرگانان و تکنوکراتها و دانشمندان و
و میآیند خارج که به ایرانی است خانوادههای

برنمیگردند. هرگز
نگران مهاجرین میشود باعث موج این
و نباشند شد باال ذکر در که دیگری موجهای
بدونترسازموجدرخارجزندگیخوبوشیرینی

باشند. داشته

فتوا و حلالمسائل آخرین
آخرینفتواوحلالمسائلآیتاهللاسیستانیدر
مورد قمدر پاسخبهسئوالیکیازطلبههایشهر

است: این غربی شکالتهای خوردن
که خارجی شکالتهای از برخی سئوال:
مقداری حاوی  میآورند سوقات به مسافران 
شکالت وسط در الکلی مشروب یا «لیکور»
این ولو شکالتها خوردن این نوع آیا می باشند.

است؟ نباشد جایز کردن قصد مست به که
از شکالتها نوع برایخوردناین اگر جواب:

میباشد! مانع استفاده نشود بدون نوشابه نی

و مرد فرق زن
او افتاد حوا کله روی درخت از سیب که وقتی
بالفاصله به و خدا آنگازیزد برداشتو از سیبرا

کرد. بیرون بهشت از را او نامعلومی دالیل
کله روی درخت از سیب که وقتی بعد کمی
ازآننخوردبلکه برداشتاما نیوتونافتاداوسیبرا
کرد. کار جاذبه کره زمین و روی قوه رفت خانه به
وسوسه زنان از بیشتر مردان می گویند بعد

میکنند! گناه بیشتر و میشوند

جمع در آمریکایی یک
ایرانیان

و و نجیب خوب این ایرانیها چه ملت آقا
نمیگذارند را اصالهیچچیز صرفهجوییهستند!
رستوران ایرانی تا سه دو گردد! حرام شود و هدر
کمی گوشت های خوردهام غذا آنها در اخیرا که
از مشتری میداند. به بودند و کباب کرده را کهنه
تمامداشتم عجله با رستوران،ضمناینکه مدیر
دست خود اسهال با تا میدویدم توالت طرف به
ثروت نمیگذارند که کردم تشکر کنم، نرم پنجه و
طبیعی کرهزمینحرامشودوگوشتتاریخ مصرف

شود. ریخته دور گذشته
صرفهجویی جمع حواسشان واقعا ایرانیها
سه دو مثال موقع خوردن بستنی قاشق را است.
حیوان یک شیر که بستنی تا میزنند لیس بار
بشقاب ته حرام نشود. مصرف شده آن در نجیب
اگر نشود. حرام غذا تا می لیسند هم را خودشان
آنها مقابل میهمان شام میز سر که کنند حس
ساالد غذا و او بشقاب از انگشت شده با سیر
برمیدارندتاچیزیهدرنشود.آنهاحتیانگشتان

حرام نشود. غذا میزنند تا را لیس خود
کاسهسوپرا باالمی کشند تا چیزی ته آنها
نان با بشقاب خودشان را باقی نماند. ته آن در
آنها به مایعظرفشوییآشپزخانه تا پاک میکنند

نشود. اصراف و نرود هدر
سنگ واقعا من که ایرانی مذهبی دوستان
تمامگذاشتهاندوبرایحفظآبـکهیکیازمنابع
دوش بار دو جای است ـ به زمین کره طبیعی

خود آرنج و دست آب روی کمی روز در گرفتن
را خود انگشت پای خیس انگشت و با می ریزند
اینروش چقدرآببرای تمیزمیکنند. میدانیدبا
ایرانیها به میشود؟ صرفهجویی زمین بشر کره

راستیدوستانمحیطزیستزمینهستند.
افتخار خودم ایرانی دوستان این به واقعا من
و دهاتی و بیکالس را آنها کسی میکنم. اگر
غیره بیتربیت و و عقبافتاده مذهبی بیسواد و

است! کرده اشتباه واقعا بخواند
آمریکایی یک خاطرات از بخشی

ایرانیان» جمع در آمریکایی «یک کتاب از برگرفته

عمیق افکار
خودم از شب هر ایران در مرغ گرانی از بعد
برای جوابی هم هیچوقت میکنمو را سئوال این
حرفها این و سیاست اهل من البته ندارم. آن

همنیستم.
سئوالمناین است: چرا قیمت «ماهیآزاد»
که افزایش قفس» در «مرغ یک قیمت اندازه به

است؟ هم داشته کاهش هیچ بلکه نداشته

دندانشکن جواب
دوسهشبپیشتصادفیهنگام«وبگردی»
این از یکی اینترنتی پایگاه یا وب سایت به رسیدم
و فقیه ولی چاک طرفدار سینه مثبتهای بچه

آبمیوه از او صفحه وبسایت تمام احمدینژاد!
ساندیس خیس شدهبود!کلیچرتو پرت نوشته
ستون در می کرد. جوشی حسابی را آدم که بود

نظراتبرایشنوشتم:
اتوبوس و برق و برادر، از آب ای ابله، ای
مجانیگذشته بقیهقولهاچیشد؟ یکاینترنت
تا بزنی هندل که باید بهش داری قندی خروس
توی میکند. کار نصفه دورت راه تلفن بیفتد. راه
و اوباش ارازل مشتی دست از و خیابان کوچه
مثلحیوان کتکمی خوریکهچرا حرف زده ای.
بهجای۸۰۰  جدا میکنند. و دخترها زنها از را تو
کانالدرآمریکافقطدوسهتاکانالتلویزیونیریش
و فیلم هایت ویدیو کنی. تماشا داری که پشم و
آواز رقص و و بخری. موسیقی باید قاچاقی را
کرده اند. کوفتت گرفتهاند. سینمایت را تو از را
بخری داشتی دوست مجلههایی را که و روزنامه
برای آمریکا قیمت برابر پنج بستهاند. بخوانی و
هیچ پول بدهی. باید و کامپیوترت «آیفون»
نمی دهد. توی ویزا تو به حسابی و کشور درست
فرودگاههایدنیاوقتی پاسپورتجمهوریاسالمی
دو هم و توی میرود اخمهایشان را می بینند تو
جمهورت در رییس وقتی می ایستند. قدم عقب
سالنخالی میشود. از نیمی نطق میکند جایی
و بدبختی زندگی فشار و زیر تحریم سال در سی
هم دفاع عملکردش و رژیم این از تازه و کردهای

که! واقعا میکنی؟

بکنيد: سلطنتطلبان از را پرسش همين
پيشرو در برایاختيار را گزينه فقطدو «اگرشما
يکی و يکیحکومتفعلی باشد باشيد که داشته
انتخاب يک را کدام شما دکتر مصدق، حکومت
نزد در مصدق نيست؟ روشن پاسخ میکنيد؟»
حتی آنها حاضرند و است خائن اردوگاه اول اين
باخاتمیو رفسنجانی سازش کننداما راهرسيدن

ببندند. را قدرت به مصدقیها
اينگونهشدهايم؟اين«ما»کهمیگويم ماچرا
جانب از دارم. به آن تعلق که است نسلی شامل
نسلهایبعدحرفنمیزنم.آنهامسائلوعقايد
خانوادهشان به وسيله و، اگر دارند را خودشان
اينگونه تا به میکوشند نشده باشند، مغزشویی
و پاسخهایعملیوممکنتریبدهند. پرسشها
هميناستکهنسلمرا در قبالاين«جوجه ها»

هراسانمی کند.
گرفته تصميم پهلوی رضا روزها اين مثال،
قول به و شود فعال سياست عالم در است
کمان در را هم ترکش»اش «آخرين تير خودش
سلطنت است. میگويد تفاوت پادشاهی با کرده
آناستکهسلطنتماقبلپيدايش«جمهوريت»
میگويد«منتا روزی آن. استو پادشاهیمابعد
کهمردمايرانصاحبحق رایبشوندنهسلطانم،
دارم دوست جمهور؛ فقط نه ریيس و پادشاه نه
اسماعيل اين باشم. کرده کاری وطنم برای
نوریعالچهارسالاستکهمی نويسد"رضاپهلوی
مشهورترين وشناختهشدهترينايرانی استويک
خوب، بسيار میشود"؛ محسوب ملی سرمايه
کنيد؟» از اين سرمايه ملی استفاده نمی آیيد چرا
اينحرفها پادشاهی خواهان وسلطنتطلبان از
کيفمیکنند.پادشاهیخواهانمیگويند«باشد،
وا فردا به را جمهوری يا پادشاهی انتخاب هم ما
«باشد، میگويند سلطنتطلبان و میگذاريم»
ايرانبرسد؛آنچناندماریاز بگذاريددستمانبه
روزگار جمهوریخواهاندرخواهيمآوردکه مرغان
کارمان فعال اما صالح بريزند. اشگ برايشان هوا
ذاکانی عبيد گربه بسان شدنی مسلمان و عابد
وجود جمهوری خواهان  ميان اين در است.» 

نشانمان خود نظر اثبات برای را سلطنتطلبان
پادشاهی خواهانراسکسکهایموقت میدهندو

بازگشتاستبدادسلطنتیمیبينند. امر در
امثال و من مقوله نيز در اين که میبينم و
در من، گرفتهایم. قرار طرف دو هر تير هدف من
«اراده که فکرم اين در پهلوی، رضا کار اين قبال
کننده اراده و نيست کافی خدمت» برای کردن
بداند. هم را کردن» خدمت «راهکارهای بايد
و بزند ابرو جای برداشتن به است ممکن واال
حساب من يعنی، بکند. کور هم را طرف چشم
جدا «شورای ملی»اش حساب را از «شاهزاده»
اين افتادن اعتبار از جلوی میکوشم و میدانم
ملی، شورای به اتصالاش در را ملی» «سرمايه
نظر از هم در نتيجه هست، بگيرم. که صورتی به
او ديد شيفتگان از هم و رضا پهلوی مخالفان
شدهام! صهيونيسم» و اسرایيل و آمريکا «نوکر

صاحب بگيريم.  نظر  در را  ديگر موردی 
استاعالمداشته تلويزيون«انديشه»،کهسال ها
کل اين روزها کهطرفدار پادشاهیپارلمانیاست،
به منتسب ملی شورای اختيار در را تلويزيوناش
در بخشهایعمده ای پهلویگذاشته است. رضا
ازبرنامههایتلويزيون«پارس»همبهتبليغهمين
ماجرامیپردازند،عليرضامیبدیمیپذيردکهاسم
فهرستطرفداراننهاد ساخته برنامه «ياران»در
براستی پهلوینوشتهشود. اما محور رضا بر شده
عقايد آنانیگرفتکههمواره چهعيبیمیتوانبر
بهروشنیبيانکرده اند؟چهکسی سياسیخودرا
وجود بیطرف هم رسانه دنيا در است که گفته
آن شاهد را آمريکا در انتخاباتی روزهای اين دارد.

نيست. بیطرف رسانهای هيچ که میگيرم
«جمهوری خواهان و «مصدقیها» اگر حال
بیتفاوتیو سهل انگاری علت خستو به چپ»،
کنار بگذارند پولی نتوانستهاند چيز ديگر، هر و
راه سراسری تلويزيون و راديو خودشان برای و
بياندازند، بينندگان را به مکتبخود جلبکنند،
مصدق حرف درباره شام بوق تا سحر از بوق و
پادشاهی به متمايل تلويزيونهای تقصير بزنند،
بايدانتظارداشتکهاينتلويزيونها چيست؟چرا
برنامهسازان و مديران و صاحبان عقايد تبليغ به
هم بهمصدقی ها بخشیرا نپرداخته وحتما خود
وجمهوریخواهانعاشقاصالحطلباناختصاص
آدم خارج کشور مصدقیهای بين مگر در دهند؟

به خمينی بردن ندارد؟ مگر خرج وجود پولدار
مذهبی ندادند؟ ـ ملی پولدارهای را همين ايران
توقع «انديشه» تلويزيون صاحب از بايد چرا حاال
به را خود تلويزيون وقت از ساعاتی که داشت
آنقدر تازه، دهد؟  اختصاص «دگرانديشان» 
از بسياری ببينيم نيست که کار در انصاف هم
برنامههای اين تلويزيون،هماکنون هم، دراختيار
اصالحطلبان و مذهبی ها ـ ملی و مصدقیها

است.
با جوهر گویی نسل ما را باری، سرگذشت
که مثالهایی اساس بر نوشتهاند. «نابهنگامی»
قبولکنيمسياست گران آوردمچارهاینداريمکه
شدهاند  ۲۸ مرداد ۳۲ «فريز» ما در واقعه نسل
میسنجند واقعه آن با را عالم وقايع همه و
چرا است جنايتکار آمريکا میکنند. ارزيابی و
کرده کودتا مصدق عليه پيش سال شصت که
خودمان بياوريم که روی به هم نبايد ما است و
از و مليون ما، اميد همه واقعه از اين پيش تا
به همين آمريکای شخص دکتر مصدق، جمله
تا بتوانيم و کمکمان کند تا بيايد جنايتکار بود
جبهه ملی خاک بماليم. به بريتانيا را پوزه شير
می پيچيد بخود داغ اين کودتا از که است سالها
به «ارفرانس» را با «االهه رحمت» که تا اين
برسد. قدرت به آنها موقت دولت تا آورد ايران
فعلیاش رهبر روزگاری که نيز، آزادی» «نهضت
در میانداخت، عکس کاسترو فيدل دست کنار
سزا به نقشی آمريکایی کودتاچيان از انتقامگيری
جشن روزها اين خلق هم، که مجاهدين داست.
خروجازفهرستآمريکاییتروريستهاراگرفتهاند،
همان تا میگشتند آمريکایی دنبال به روزگاری
محمدرضا حکومت بگيرند. اسرایيل با را انتقام
همانکابينه اسرایيلرا شاههمکاریداشت؟پدر
خيابان به  را کاخ خيابان می آورد. در  موقت
روی عرفات ياسر با و می کند تبديل فلسطين
میگيرد. يادگاری عکس اسرایيل سفارت بالکن
جماعت آخوند که  می کنند فراموش  همه و
کننده و همين مخالفتهای سرگرم از نردبام
مستقر و قدرت درآمد بام به بود که غفلتآفرين
بکند» غلطی نمیتواند «آمريکا هيچ شعار شد.
جاسوسی» چطور؟ «اشغال النه هست؟ يادتان
امپرياليسم با مبارزه برای کارها و حرفها اين
دست در هم هنوز که قدرتی کردن قبضه يا بود

است؟ خودشان
بهره  تنها مصدقیها  مرداد ۳۲   ۲۸ از نه. 
نبردهاند. چپهای وابستهبه شوروی، وچپهایی
کهمسئوليتبراندازیامپرياليسمرابرعهدهگرفته

بهره ای بردهاند. ماجرا اين نيز از بودند
از مصدق نفرت بود زنده تا هم پهلوی دوم
افتاد، زندان به که مصدقی بود، نبرده ياد از را
به محاکمه شدودرحبسخانگیجانسپرد. و،
مرامنامه از جزیی مصدق با مخالفت او، از تأسی

سلطنتطلبانشد.
ورود که پيش، فکر میکردم چندی تا من،
قول به مليتها، (يا اقوام حقوق درباره بحث به
و را دارد شده گذاری مين  زمين خودشان) حکم
تجزيهطلب دو طرف تير يکجا آماج کننده بحث
داستان که میبينم اما میشود. تمرکز گرا و
و سراسر  دارد را وضعيتی چنين ۲۸ مرداد نيز

است. مين از پر زمين اش
ايندشتهای نتيجه،زخمیوخونين،در در
دوئل که  میپرسم خود از اينک مين، از  پر
بگيريمعلیميرفطروسومحمد شواليههایما،

به امروز کمکی چه طرفدارانشان، نيز امينی، و
چه میفهمد؟ از آن ما نسل جوان میکند و ما
يخچالتاريختعهد نشستگاندر ما میبينمکه و
و نيایيم بيرون دخمه زندهايم از آن تا که کردهايم
اساسا که را، جوانی نسل آرزوهای و دردها هوای
نديده مصدقاش را کوتاه ايام وقفه پهلوی و عصر

نکنيم. درک است،
با انقالب۵۷ انتقام  که نسلما خيالمیکرد
بسياری  چه اما امروز میگيرد. ۲۸ مرداد ۳۲ را
«استبداد بين در انتخاب که ما جوان نسل از
را دومی همين پهلوی» «استبداد و آخوندی»
انتخابمیکنند. واينهمبرای پادشاهیخواهان
جمهوریطلبان هم برای سلطنتطلبان] و نه [و

است. بزرگی خسران
فراموش نکنيم که ما، خالصه کنم: را حرفم
برابر آينده،همانقدرمسئوليتداريمکهدر برابر در
و گذشته به بازگشت که تفاوت اين با گذشته.
تصحيح اشتباهاتمانممکننيستاماآينده هنوز

است. ما اقدامات و تصميمها منتظر

نسل نابهنگامی روايت

سایبری پنهان همکاری
ایران و سوریه و هراس

اینترنت قطع از
تجهیزات ایران میگویند آمریکایی مقامات
رهگیریدیجیتالمخالفانرادراختیارسوریهقرار
اقدامات پیشینه اشاره به مخالفانسوری با داده.
دولت، نسبتبه احتمالقطعکامل سرکوبگرانه

میکنند. نگرانی ابراز سوریه  در اینترنت
نقل به پست» «واشنگتن روزنامه گزارش به
مهمترین همپیمان ایران، مقامات آمریکایی، از
تجهیزاتتکنولوژیکالزم برای سوریهدرمنطقه،
جاسوسیدیجیتالو رهگیری مخالفانسوریرا
از هدف است. داده قرار اسد بشار رژیم اختیار در
ایناقدامتقویتقابلیتهایجاسوسیالکترونیک

است. سوریه

این میگویند آمریکا اطالعاتی مقامات
یک از دستکم ایران تکنولوژیک کمک های
وزارت سوی از بیش تر و شده آغاز پیش سال
و میشود ارسال اسالمی جمهوری  اطالعات
سوریه امنیتی و اطالعاتی نیروهای اختیار در
با سوریه، ارتباطات در میگیرد. وضعیت قرار
کمکهایجمهوریاسالمی،بیشازپیششبیه

است. شده ایران
هکرهایتحتحمایتدولتتالشمیکنند
با اسکایپی و و پیامهای ایمیلها با ارسال تا
مهندسی مختلف تکنیکهای از بهرهگیری
اجتماعی،زمینهنفوذبهسیستم هایکامپیوتری
بیاندازند. دام به آنها را فراهمکنند و مخالفانرا
اقدامات است برایمقابله با قرار دولتآمریکا هم
الزم برای ابزارهای و آموزش ها سوریه، و ایران
مخالفان را به آنالین و دیجیتال امنیت تامین

سوری ارائه کند.

اجتماعی و سیاسی خبرهای
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خطی  ـ متحده امارات شیخنشینهای از ۱ـ 
میگذرد. زمین قطب دو از که فرضی

استـ   کار خیاط باشی کهنهـ  و ۲ـ  پوسیده
و درس نخوانده. بیسواد

نام  داروی به گیاهی ـ پایین نشیب و ۳ ـ
برابر. در و مقابل در ـ هزارکشان

تفضیلی ـ  صفت عالمت تربیت شده ـ ـ ۴

دوره  روزنامهنگار و  نویسنده شاعر، ـ  ۱
نسیمشمال. مشروطیتمعروف به

رفتار  سیمابـ  و جیوه ـ دستور بزرگان ۲ـ 
سازش. با توام

دربند  ـ فهمیدن بردن، پی ـ مهربان ۳ ـ
گرفتار. و

جوی  ـ معروفتر است از خودش جامش ۴ـ 
ـ است خوشبو چوبی ماتادور ـ تصدیق ـ خون

بازداشتن.
ـ ایوانش آیینه  و دریافتن درک کردن ۵ ـ

عبرت شاعر است.
جامد  ـجسمی میگفتند را وزارتکشور ۶ـ 
خط سنگ آتشزنهـ  و صورت عقیق سخت به و

کشنوشیدنی.
تحریرکردنـازشهرهایمعروفسوییس  ۷ـ 

طمع. و آز ـ
نانهم  داد که بزرگـ  هر سنگسختو ۸ـ 

میدهدـ  منظور و مقصود.
به  وابسته و نشریه طرفدار ـ جوانمردی ۹ ـ

حزبـ  مساوی و یکسان. یک
سهمگین  امواج محصولش ـ لحظه یک ۱۰ـ 

نوعی پارچه. دریاستـ 
ـ نادانی. است واحد پولی ـ ۱۱

است! ـ  کمر در جایش ـ ردیف ـ ۱۲ ـ آتش
سریانی. یازدهم ماه ـ اندک باران

شیردرنده،دلیروبخشندهـهمینطوری  ۱۳ـ 
قرار و مهره و دهلیز است ـ بین پیچ داالن هم

دارد.
کتابی  گمانـ  و دستآویزـ  شک بهانه و ۱۴ـ 

فرانسوی. بریان شاتو از
ساختمان  کاشف هلندی دانشمند ـ  ۱۵

الکتروکاردیوگراف«ثبتحرکاتقلب»

خزنده. جانور
پیمانهای برای  ـ کار در مهارت فن و ۵ ـ
سنجشمایعاتـمحصولفروریختنساختمان

کین. سرای مهر و ـ
فضا  در بخاری است ـ گردن چهارپا زنگ ۶ـ 

خواب. اختناق در و حالت بختک ـ
سخن زشتـ  ریسمانی  ـ برابر و مثل هم ۷ـ 

دلو میبندند. به که
آفریقایی عربی  ـ کشوری زردآلو از انواع ۸ ـ

خاستن. بپا ـ
برج  ـ مکه نزدیک تاریخی است غاری ۹ ـ

کمبوجیه. برادر فلکیـ هفتم
شکار  ـخیمهبزرگمقابلدرگاهسالطینـ  ۱۰

پروردگارا. ـ کوهی
کسادی  عربـ  طلبکارـ  هالک و دریای ـ ۱۱

نفس خسته. ـ
ـ  سام  عمو تصدیق ـ صدا و بانگ ـ   ۱۲

غسال.
گرما ـ  و گرمی ـ خوشبو گلهای ۱۳ ـ از

نجار. دستافزار

خاک ـ  به ـ منسوب است دل ۱۴ ـ زنگار
سیگارگازوییلی.

و  ایران  دیدنی و طبیعی عجایب از ـ   ۱۵
آشکار. واضح و ـ جهان در پدیدهای بینظیر

روز بعد رفتم ببینم که جوابی برای نظر من
جمع را خودش وبسایت دیدم نه، یا نوشته

به چاک! زده کرده و

مکالمه تلفنی
دالرحسابی اینجریانگرانشدنسرسام آور
این به مردم نمیدانمچرا است. عصبانیکرده مرا

مسئوالنناالیقدولتاعتراضنمیکنند؟
به بانک مستقیما که گرفتم دیروز تصمیم
ارزشپولملی چرا بپرسمکه و بزنم زنگ مرکزی

است. آمده پایین اینقدر ایران
را گوشی تلفنچی و گرفتم را بانک شماره

برداشت.
سالم! الو، ـ

بفرمایید! سالم، ـ
کنم؟ صحبت آقای بهمنی با ممکنه ـ

قبلی ایشاندر دسترسنیستندفقطبا قرار ـ
میدهند. جواب را تلفنها

زنگ از آمریکا داشتم، بسیار مهمی کار ـ
میزنم.

آمریکا؟ ـ
بله. ـ

میزنید ایشان زنگ کجا از فرقی نمیکند ـ
شما صحبتکنند. نمیتوانند با

بازی پارتی  میتونم کنید وصل مرا اگر  ـ
برنده آمریکا کارت گرین قرعهکشی در شما کنم

شوید.
جدی؟ ـ

ارزی سپرده چند میلیون تازه، و جدی! ـ
بیاورم. دارم که میخواهم به ایران هم دالری

ثانیه (چند  کنم. وصل گوشی دستتون ـ
سکوت)

الو؟ ـ
جناب بهمنی؟ ـ

بفرمایید؟ بله ـ
جلب آگهی میزنم. آمریکا زن از من قربان ـ
در ایران سفارت اینترنتی پایگاه سرمایهگذاری
واشنگتنرا دیدمتصمیمگرفتمبهشما زنگبزنم.

داشتم. ناقابل سپرده یک
نیست! تومن که دالری؟ به ـ

دالره... به نخیر ـ
هست؟ چقدر ـ

دالر. میلیون ۶۰ حدود ـ
نکند. درد دستتون به! به ـ

بهتومنبه  بفرماییداین۶۰ میلیونرا ـدستور
تومان. ۲۰۰ و نرخ هزار به من بگذارند؛ حساب
است. تومان ۵۰۰ و هزار سه آقا، دالر ـ نه

نرخ  ۵۰۰ تومان و هزار سه بهمنی! جناب ـ
شما. بانک نرخ نه است قاچاق بازار

حساب  ۲۰۰ تومان و به هزار هر حال به ـ
نمیکنیم؛صرفنمیکند.

چونه برعکس دارید شمار بهمنی، جناب ـ
۵۰۰ تومان  و هزار سه باید بگویم من می زنید.
حواستان  تومان!  ۲۰۰ و هزار بگویید شما و

کجاست؟
آها! راست میگی؟ ـ

میره؟ باال اینقدر دالر این چرا حاال ـ
هستند. کار در نامریی دستهای ـ

میفرمایید؟ را تحریمها ـ
داریم. پول نفت ما نکرده تحریمها کاری ـ

اضافه ارزی ذخیره به را نفت پول چرا ـ
نمیکنید؟

نمی ماند. چیزی امام سهم از بعد ـ
و کافی دارید اندازه به ارز چرا میگویید پس ـ

بازار تزریق میکنید؟ به
تنقیه که نگفتیم می کنیم تزریق گفتیم ـ

میکشد. یک مقداری طول میکنیم.
بیاید واقعا پایین دالر که کاری کنید باید ـ
ساختهاند. جوک خیلی خارج در شده. آبروریزی
نمیدهند. خارجبهشما در اخبارصحیحرا ـ
پایین تومان هزار روز  ده عرض  در را دالر ما

آوردیم.
تومان به چهار هزار سه از که بعد از این ـ

رسید؟ تومان هزار
بله! ـ

رسید تومان هزار سه به تومان هزار از وقتی ـ
بودید؟ کجا شما

میلیون   ۶۰ این حاال نکنید. بحث ـ
کجاست؟

کنم؟ ارسال که من شد نرخ چقدر باالخره ـ
تومان. ۲۰۰ و هزار همان ـ

 ۸۰۰ و هزار دو بازار توی است. کم خیلی ـ
بفروشم. تومانمیتوانم

تومان   ۵۰۰ و هزار با  خوب، بسیار  ـ
موافقید؟
نه! ـ

تومان؟ ۸۰۰ و هزار با ـ
نه! ـ

این  ۲۰۰ تومان و و دو هزار بسیار خوب ـ

آخرشه!
۶۰ میلیون  و اصال من تقیه کردم ـ راستش

کار نیست! دالری در
ـحدس میزدم کهشوخیتلفنی درکار است.

مادر... و پدر بر
ساختمان  یک دارم. ۱۲۰ میلیون من نه، ـ

بود. خوبی معامله فروختم. نیویورک توی
بفرست؛ را پول مادرت جان به ترا ـ

نوکرتم...
دارم. قطع کنم. یک تلفن دیگه باید ـ

که داره کیه کنیم. معامله بگذار صبر کن. ـ
کنه؟ صبر نمیتونه میزنه؟ زنگ

است. چهار عمان شیخهای این از نه! یکی ـ
اونجا. را ببروم پولم که زنگ می زنه داره روزه

خداحافظ!
تومان چطوره؟ ۴۰۰ و هزار دو الو؟ ـ

دم کوزه. را بگذار تومنت ریال و برو اون ـ
الو؟! ـ

آزاد... بوق صدای و تلفن قطع

«سودای «ایران»: روزنامه سیاسی» «گروه
دنبال میکند را احمدینژاد علیه هاشمی») 
سوی از خود عزل نیز (بنیصدر میکنند. یاد
نامید.) ولی «کودتا» را اسالمی مجلس شورای
عزل شرایط و بین شرایط حاضر عمده ای تفاوت
است سرنوشت ممکن که دارد بنیصدر وجود

رقم بزند. دیگری را
بنیصدر باحمایتآیتاهللاخمینیبهصدارت
چندانی خمینی هزینه برای این امر ولی رسید،
احمدینژاد صدارت برای خامنهای نداشت.
بسیار سیاسی هزینه دوم) دور در خصوص (به
عزل دیگر، از سوی است. پرداخته  سنگینی
شرایط جنگیصورت در در عیناینکه بنیصدر
و بود شده مدیریت دوره آن بحران ولی گرفت،
بحران روی بر محسوسی اثر جمهور رییس عزل
سختی به فعلی اقتصادی بحران ولی نداشت.

این در  احمدینژاد عزل و است کنترل قابل 
شرایطبحرانیکارسادهاینیست.اقتدار(اتوریته)
نیزبههیچعنوان خمینیبههنگامعزلبنیصدر
امروزخامنهایقابلقیاسنیست.ظاهرا اقتدار با
امروز مجلسیان  که گرچه است دالیل این به
و احمدینژاد استیضاح برای قوی انگیزههایی
ریاستجمهوریدردست دارند (و از مقام عزل او
رفسنجانیوطرفداراناودرپشتپردهبخواهندبه
این امرکمککنند)،خامنه ایممکناستتن به
آخر در ماههای که را احمدینژاد ندهد و کار این
مدودف کردن ـ اندیشه پوتین در حکومت خود
مقام ریاستجمهوریاسالمیاستتحملکند.
است راه بحران هاییکه در ازسویدیگر حوادثو
آینده ماههای در دیگری سرنوشت است ممکن
جمهوری سران و نقشههای بزند رقم ایران برای
سه یک از هر نقشه های خصوص به اسالمی و
خامنه ای و احمدینژاد رفسنجانی، مثلث عضو
در سرنوشتسازی ماههای کند. آب بر نقش را

است... پیش

احمدینژاد... رفسنجانی، مثلث

ورشکسته کامران پدر بوده. غریب و عجیب
دخترش این خیابان خریده. خانهاى در و است
از کامران بزرگ تر است سالى از که دو شوکت
است. چادرى شده خیابان این آمدن به زمان
چوب خورده با کتک که برادرش از براى دفاع او
یلى است و او دختر به جان کتکزننده مى افتد.
داستان در دارد. محل بچههاى روى زیادى تاثیر
وارد سروان یک عنوان به او «٢ شوکت «کامران
از برمىخورد. آنها راوى به و قطار مىشود کوپه
هردرىسخنمى گویندوراوىبهراستىعالقمند
او به هیچگاه حرف بداند که است درباره شوکت

که مىدهد توضیح جوان ستوان نمىآید. میان
آمده. جبهه به دارد را کشور از خروج قصد چون
نیز نشستهاند و گروهبانى و قطار سرباز در کوپه
حواس راوى معطوف تمام و از جبهه است بحث

ندارد. حضور که شوکت به
پسازطریق اینداستانهامىتوان دریافتکه
احمدغالمىزندگىفقیرانهاىداشتهاست.تمامى
قشرهاى از مىشود شرح زندگیشان که کسانى
پایینجامعهوفقیر هستند.محله نیزبسیارفقیرانه
دارندودر زیادىبهیکدیگر توجه است.همسایه ها
کسانى که در کار هم مداخلهمىکنند. بسیارىاز
اینداستانبهجبهه مىروند هممحله اىهستند.
هیچ پىمىگیریم. را خطفقر اینداستانها در ما

شاید و به عواطف مذهبى نمىشود اشارهاى نوع
از پیش از داستان ها که بسیارى کرد باور بتوان
این مى دهند. راوی رخ دوران کودکی در انقالب،
با را خود پیرامون جهان بچهها که است واقعیتى
مى سپارند، شفافیتوصراحتبیشترىبهخاطر
ازیک ایننیزروشناستکهیکپسربچهبیشتر و
بشناسد،چوناغلبدر دختربچهمىتواندمردمرا

مىرود. باغ به کشف و است خیابان
ازآنجایىکههیچنوعاطالعاتىدربارهنویسنده
که آثارى دیگر که نیست روشن برایم نکردم پیدا
این از اما چه زمینهای است، در کرده منتشر
مهارت با باید نیز آثار دیگر او که برمى آید کتاب

باشند. قلمىشده
زمانه» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

۶۲ داستان بسیار کوتاه «آدمها»:


