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خالی از شوخی
 ۴ـ پیششرط

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

در حاشیه مذاکرات
هستهای ژنو
 ۱ـ نرمش قهرمانانه

نتیجه سیاست «نرمش قهرمانانه» جمهوری
اسالمی باالخره این شد که غنیسازی  ۲۰درصدی
به پنج درصد کاهش یابد! حاال باید تعیین کرد که
اگر این نرمش قهرمانانه نبود غنیسازی به کجا
میرسید؟ منهای صفر؟

 ۲ـ کلید

«کیهان» تهران نوشت« :توافق ناموزون ژنو با
توقف غنیسازی  ۲۰درصدی کلید خورد».
«کیهان» نمینویسد که خود آقا در جریان این
کلید خوردن بوده و جیکش در نیامده و نمینویسد
چرا آقا بجای «ظریف» شخصی «خشن» را برای
مذاکره نفرستاد.
اگر «کیهان» بیشتر زر بزند غربیها همه چیز
را قفل میکنند و آن وقت باید برای گرفتن کلید
زاپاس باید به سراغ حسن روحانی برویم.

 ۳ـ غنیسازی

زیر فشار غرب باالخره جمهوری اسالمی
موافقت کرد که غنیسازی  ۲۰درصدی را به پنج
درصد برساند .حاال که  ۱۵درصد درآمد از جیب
روسیه و کره شمالی پریده خدا کند حداقل این
 ۱۵درصد یک جوری به جیب ملت بدخت ایران
برگردد.

ش شرط
علی اکبر والیتی میگوید« :ایران با پی 
در ژنو  »۲شرکت نمیکند .همین آقا میگوید:
ش شرط» ما برای مذاکرات سوریه این است
«پی 
که بشار االسد را از کار بیکار نکنید و بگذارید بماند!

 ۵ـ تعلیق و تنزل

کارشناسان میگویند تمام نرمش قهرمانانه
جمهوری اسالمی در زمینه قبول تعلیق غنیسازی
اتمی فقط برای دالر است .آنها میگویند اگر ایران
قول میداد که دست به فعالیتهای هستهای
نزند آمریکا کاری میکرد که دالر روی هفت تومان
زمان شاه بماند.

دو شغلهها

بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار
جمهوری اسالمی تعداد مردمی که در ایران دو
شغل یا بیشتر دارند هفت میلیون و نهصد و پنجاه
نفر اعالم شده است .البته در این آمار افرادی چون
مداحان که پاسدار هم هستند و یا قاضیهایی
که خودشان مامور اجرای حکم هم میشوند و یا
رهبر معظم که نیمهوقت رییس جمهور هم هست
منظور نشدهاند.

فرق ایران و پاکستان

رفیق پاکستانی من میگوید ایران واقعا جای
خوبی است؛ سگش شرف دارد به کشور تازه
اسالمی شده ما و باعث تعجب همه ما شده است.
وقتی میپرسیم :منظورت چیه؟ چند بست
تریاک زده و نشئه شدهای که فکر میکنی ایران
جای خوبی است؟
جواب میدهد :به عنوان مثال شما در تهران
تابلو میزنید (پارک = پنچری) یعنی اگر با اتومبیلت
سد معبر کنی میتوانند آن را پنچر کنند .در کشور
ما تابلوها فرق میکند .اگر این کار را بکنی خودت
را با اتومبیلت پنچر میکنند! و تابلو میگوید :پارک
= بمب جلیقهای = حمله انتحاری! و بعضی وقتها

احتمال اسیدپاشی به اتومبیل! و اضافه میکند :با
این گسترش اسالم در کشورم دیگر کسی روحیه
خوبی ندارد!

خواستار تدابیـر ویژه

نماینده دائم جمهوری اسالمی در سازمان ملل
با ارسال نامهای به دبیرکل این سازمان و شورای
امنیت خواستار تدابیر ویژه برای مقابله با اقدامات
تروریستی شد.
آقای بان کی مون دبیرکل سازمان ملل
در جواب نامه محمد خزایی نوشته :حاال یک
دیپلمات شما در یمن کشته شده شما نباید این
را پیراهن عثمان کنید .لطفا شماره بگیرید و در
صف بایستید!

مصاحبه مطبوعاتی
سخنگوی دولت

خانم مرضیه افخم سخنگوی دولت حسن
روحانی با خبرنگاران ایرانی و خارجی جلسهای
مطبوعاتی تشکیل داد و به سئواالت آنها پاسخ
گفت .خبرنگار مخصوص ما از تهران گزارش این
نشست مطبوعاتی را برای ما فرستاده و سئوال و
جوابها را گزارش کرده است:
* ممکن هست بفرمایید سیاست امروز دولت
ایران در قبال سوریه چیست؟
ـ ما به روشنی و وضوح به دنبال حفظ سوریه
هستم .بیشتر از موقعیت بشار االسد نگران
مقبرههای متبرکه امامان هستیم تا به دست
نیروهای خارجی نیفتد .یک خبر تایید نشده داریم
که آمریکا میخواهد تمام این اماکن متبرکه را خراب
کند و در آنجا سینما و دیسکو و حتی شعبه والت
دیسنی باز کند .دو شرکت بزرگ از الس وگاس
میخواهند در سواحل نزدیک سوریه کازینو بزنند.
ما نمیگذاریم این کار صورت بگیرد.
* آیا شما هنوز سیاست محو اسراییل از نقشه
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جهان را دنبال میکنید؟
ـ نه! در زمان آقای احمدینژاد ایشان حرفهایی
زدند که مناسب نبود .ایشان حتی هولوکاست را
بهم زدند و گندش بیشتر در آمد .ما اعتقاد داریم
که در سایه سیاست خرد و منطق آقای روحانی
خود اسراییل خجالت میکشد و خودش را از نقشه
جهان حذف میکند.
* درباره اخبار جنجالی اختالسهای بانکی
چه میدانید؟
ـ البته وقتی این واژه در دهان مردم افتاد دالر
پنج تومان سقوط کرد.
* شایع شده که آقای روحانی میخواهد
شخصا با باراک اوباما روبرو شود و گفت و گو کند؛
درست است؟
ـ صحبتهایی شده .ایشان هر شب کالس
زبان میروند تا مکالمه و محاوره انگلیسیشان مثل
زمانی که در اروپا دانشجویی بودند بشود و البته

حدود نیم ساعت هم تمرین بسکتبال میکنند تا
در مقابل اوباما کم نیاورند.
* آیا کال از نتیجه کنفرانس ژنو در مورد کاهش
فعالیتهای هستهای راضی هستید؟
ـ ما کال راضی هستیم و چون روزنامه «کیهان»
را آقای روحانی آبونه نیست در مورد رضایت
خودمان تردید نداریم .البته شاید بهتر بود بجای
آقای ظریف که بسیار ظریف و مطیعانه با جریان
مذاکره روبرو شدند شخصی محافظهکارتر و قویتر
و خشنتر به ژنو میفرستادیم تا بر سر نرمش ما
اینقدر طنز و مزاح ایجاد نشود.
* مثال کسی مثل آقای فیروزآبادی؟
(صدای خنده حضار)
ـ اگر ایشان را میفرستادیم یقینا جلسه بهم
میخورد و به پلیس ژنو زنگ میزدند...
* چرا خبر شایعات مخالفت آیتاهلل خامنهای
با توافق ژنو تکذیب نمیشود؟

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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ـ برای این که هنوز به آقا نگفتهایم که به ژنو
نماینده فرستادهایم!
* آیا این قسمتی از سیاست شفاف بودن دولت
آقای روحانی است؟
ـ نه ،این اسمش تقیه است .چون دیدیم به
نفع اسالم است به آقا دروغ گفتیم...
پایان مصاحبه مطبوعاتی

ده دلیل این که زن بودن
در ایران صرف ندارد!

 ۱۰ـ زنها حق مسافرت بدون اجازه شوهر
را ندارند!
 ۹ـ زنهان نمیتوانند قاضی شوند!
 ۸ـ زنهان نمیتوانند تک صدایی بخوانند و
خواننده معروفی بشوند!
 ۷ـ آنها نمیتوانند در دریا و دریاچه آبتنی
کنند!
 ۶ـ حق انتخاب پوشش و لباس خود را ندارند!
 ۵ـ نصف مردان ارث میبرند!
 ۴ـ نمیتوانند در استادیومها مسابقه فوتبال
تماشا کنند!
 ۳ـ نمیتوانند در مسابقه ملکه زیبایی ،ملکه
رقص و ...شرکت کنند!
 ۲ـ نمیتوانند در مسابقات ورزشی جهانی
شرکت کنند!
 ۱ـ نمیتوانند رییس جمهور شوند!
مالحظات تاریخی:
انگار این عربها از ما ایرانیها باهوشتر بودهاند
و چون میدانستهاند زن چقدر در جامعه آنها
بدبخت خواهد بود برای آن که زنها در طول مدت
زندگیشان زجر نکشند آنها را در بدو تولد زنده
به گور میکردهاند!

دختربازی در صدر اسالم؟!

همیشه این سئوال برای من بدون جواب مانده
است که در صدر اسالم جوانان عرب مسلمان
چگونه دختربازی میکردند و دوست دختر و
معشوقه و حرمسرا و صیغه جور میکردند؟ از
آنجا که آن موقع ،یعنی در زمان شروع اسالم،

کافی شاپ و پیتزا شاپ و اینترنت کافه نبود که با
دختری آشنا شوی ،جوانان عرب برای جور کردن
دختر چکار میکردند؟ وقتی که پورشه و بنز و
شلوار جین مارک آرمانی و کفش لویی واتان نبود
تا توجه دخترها به تو جلب شود این جوانان برای
تیپ زدن چکار میکردند؟ آیا آنها شترهای آخرین
مدل میخریدند و در بیابان برای دختران عرب
بوق و شیپور میزدند تا سوار شتر آنها شوند؟ آیا
عمامههای سفید خود را پشت و رو میپوشیدند تا
به نظر آالمدتر باشند؟
اگر آقازاده بودی و پولت بیشتر از جوانان دیگر
بود بجای سوار شدن بر شتر سوار حیوان بزرگتری
مثل فیل میشدی؟ آیا فیل در مقابل شتر مثل
ماشین خارجی در مقابل ماشین داخلی بیشتر
جلب توجه میکرد؟
از آنجا که زنان همه چارقد و روبنده داشتند
پسران عرب چگونه میتوانستند بفهمند کدام دختر
در بیابانهای عربستان تیکه است و خوشگل و
کدام دختر ضایع و زشت؟
اگر پسر عرب مسلمان با دختری باالخره بعد
از ساعتها مخ زدن او آشنا میشد او را به کجا
میبرد؟ لب چشمهای در بیابان؟ زیر درخت خرما
و سایه نخل؟ یا چادر مجردیاش؟ اگر دختر
میخواست روی شتر پسر سوار شود دقیقا در
کجای کوهان شتر قرار میگرفت؟
دختر و پسر عرب بعد از آشنایی چکار میکردند؟
برای این که کمی گرم بشوند و خجالتشان بریزد و
به هم محرمتر شوند چه مینوشیدند؟ چای داغ با
خرما در گرمای صحرای عربستان؟ یا یک گیالس
شراب رسیده از رفقای پارسی که برای مبارزه با
هجوم اسالم به کشورشان به کار تولید شراب
خانگی روی برده بودند و هزاران مشتری جوان
عرب داشتند؟

«پوسی رایت»

شنیدیم که والدیمیر پوتین قرار است اعضاء
گروه «پوسی رایت» ـ که ترجمه فارسی آن را به
علت این که این نشریه یک نشریه خانوادگی و زیر
 ۱۸سال است به بعد موکول کردهایم ـ را مورد
بخشش قرار دهد و بعد از چند مرخصی موقتی
آنها را آزاد نماید.
گروه «پوسی رایت» آهنگهای رپ مانند
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شوخی عکسی

علیه دولت پوتین روسیه خوانده بودند و جرم
آنها این بود که این آهنگها را در صحن مقدس
کلیسا (بجای «یوتیوب») اجرا کرده بودند! پوتین
را هم میدانید که چقدر آدم مذهبی و کلیسا
دوستی است!
علت خوش رفتاری پوتین اصال مشخص نشده
ولی جا دارد که از حسن روحانی رییس جمهور فوق
اصالحطلب ایران به خاطر تلفنی که به پوتین زده
بود و تقاضای آزادی این دخترها را کرده بود تشکر
کنیم! مرسی روحانی...
به امید روزی که «پوسی رایت» در مسجدهای
ما هم کنسرت بگذارند...
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بر منکر انقالب لعنت!

طبق شایعات واصله قرار است انتقال پایتخت
ایران از تهران به قم و حذف کردن صفرهای ریال در
دستور کار الویت دولت حسن روحانی باشد .وقتی
که همه مداحان و آخوندها و مالها به قم بروند و
دالر معادل یک ریالباشد مگر میتوان بحث کرد
که ایران بهشت روی زمین نیست؟ چمدانها را
ببندیم ،تهران بدون مال و آخوند و دالر زمان شاه...
بر منکر انقالب لعنت...

رقص مد روز در قم :رقص عمامه و عبا (رپ اسالمی)

حوا رفت تا او را گول بزند .این کلک بازاریابی امروز
هم هست که فروشنده بازاریاب شوهر را دور میزند
و مستقیم به سراغ همسر او میرود و معموال هم
موفق است.

اختراع نشده بود موجه است اما عذر امامانی
که هنوز با ماشین ضد گلوله مسافرت میکنند
موجه نیست!

ویزا

***

آدم و شیطان

اگر وقتی شیطان به آدم میگفت بیا این سیب
را بخور آدم جواب میداد این سیب را قبال حوا گاز
زده و بهداشتی نیست ،بسیاری از مشکالت بهشت
و جهنم ما امروز حل شده بود.

***

اگر وقتی شیطان به حوا میگفت :خوشگله!
سیب دوست داری؟ حوا جواب میداد :نه! من
فقط موز دوست دارم بسیاری از مشکالت بهشت
و جهنم امروز حل شده بود.

آیا حوا به خاطر پیروی از ضربالمثل «اگر یک
سیب در روز بخوری هیچ وقت دندانهایت خراب
نمیشود» شیطان را دوست نداشت چون فکر
میکرد او یک دندانپزشک است.

***

اگر وقتی شیطان به آدم گفته بود :بیا این را
بخور (سیب) و آدم که آدم زبلی بود جواب داده
بود :تو هم بیان این را بخور (اشاره به موزی که در
دست داشت) امروز بسیاری از مشکالت بهشت و
جهنم حل شده بود و مجبور نبودیم این همه بر
سر آنها بحث کنیم؟

***

اگر خدا ماری میآفرید که سیب دوست داشت
و آن را به حوا تعارف نمیکرد ،بسیاری از مشکالت
امروز بهشت و جهنم ما حل شده بود.

***

وقتی شیطان نتوانست آدم را گول بزند به سراغ

آیا میدانستید؟

آیا میدانستید که امام خمینی تنها امامی بود
که توانست سوار هواپیما بشود؟
عذر امامانی که در زمان آنها هنوز هواپیما

شعر آهنگ رپ

من اینجام ...توی صف ویزا
توی دستم
کاغذ و فرم و از این چیزا
توی این کشور غریب
با مشتی آدم عجیب
با مشتی دزد تشنهی فریب...
یک دسته دالر تو شورتم
تو فکرم که قبول میشم یا دیپورتم؟
صدام کردن با یک شماره
خواب آزادی دیدم دوباره
ـ کار داری؟
ـ پول داری؟
خانواده مشمول داری؟
کلک و بامبول داری؟
کار ندارم!

حسن حبیب
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Hassan Habib

Expert in All Phases of Mortgage Banking

مشاور و دوست همیشگی شما برای دریافت هر نوع وام ملكی
Interest rates are
still historically low
making now a great
time to Purchase or
Refinance
Licensed in VA, MD & DC
NMLS# 207112

Cell: (703) 587-3339
hhabib@weichertfinancial.com

5/5 ARM, 15 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $4,000,000
30 Year Fix at 80% LTV; Loans up to $2,000,000
30 Year, 20 Year & 15 Year Fix at 90% LTV; Loans up to $850,000; NO MI
7/1 ARM, 10/1 ARM at 65%; Interest Only
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Fusing fine art, story telling & photojournalism
!to create images that are simply unforgettable

با تهیه خبرها و گزارشهایى از محل اقامت خود در سراسر آمریكا

شما هم به جمع خبرنگاران
و نویسندگان«ایرانیان» بپیـوندید
به ما خبر بدهید تا ما به دیگران خبر بدهیم
«ایرانیان» قویترین رسانه فارسى زبان در سراسر آمریكا

!Schedule your complimentary consultation today

Tel.703-724-9680 Fax:703-724-9689
E-mail: iranians@iraniansnewspaper.com
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بگذارید زنان نبرد...

بقیه از صفحه ۲۱

سیاسی متفاوت و گاه متضاد را دارند.
این دیدگاه که ارتقاء زنان اصولگرا به
جایگاه های تاﺛیرگذار سیاسی الیق
تجلیل کردن نیست چون آنها به عنوان
حامیان اصولگرایی در نهایت برضد
حقوق زنان عمل میکنند ،مشترکات و
همگرایی مطالبات جریانهای اسالمگرا،
فمینیستهای اسالمگرا ،و سکوالرهای
جنبش زنان را نادیده میگیرد.
کم تحملی در قبال تفاوت در
گرایشهای سیاسی زنان فعال در سیاست
بر اساس این فرﺽ اشتباه که «مدافعان
حقوق زنان باید خطوط سیاسی یکسانی
را دنبال کنند» هویت و فردیت سیاسی
زنان را کوچک میشمارد .زنان به عنوان

شخصیت های مستقل سیاسی محق
هستند که نبردهای سیاسی خود را
آنگونه که میخواهند دنبال کنند .حضور
زنان در موقعیتهای تاﺛیرگذار حتی زنان
محافظهکار سیاسی ،به خودی خود
فرضیات مردساالرانه که حضور سیاسی
و اجتماعی زنان را محکوم میکند را به
چالش میکشد .بنا بر این ،بدبینی نسبت
به زنان اصولگرا که موفق به دستیابی به
عرصه به شدت مردانه سیاست میشوند
چیزی جز برخوردی مردساالرانه با هویت
و فعالیت سیاسی زنان نیست.
یک مسئولیت مهم بر شانه های
کنشگران حقوق زن ،ارتقاء آگاهی در
زمینه اهداف و برنامهریزیهای خود و ایجاد
گفتمانی عمومی حول تقویت مبارزه زنان
فعال در سیاست است تا چنین دیدگاههای
گاه «به ظاهر دغدغهمند برای حقوق زنان»

دایرهالﻤعارف اصطالحات فوتبالی در زندﮔی

بقیه از صفحه ۳۹

زوﺝ رﺅﯾاﯾی:

ازدواﺝ/دوستی/همکاری .کنار هم قرار
گرفتن دو شخص که نتیجهای ایدهآل در
پی داشته باشد (رابطهای دونفره که به
عنوان رابطهای ایدهآل مثال زدنی باشد).

تبانی!

وارد مذاکره شدن با کسی یا اشخاصی
برای برنده شدن در یک رقابت (روابط
شخصی/کاری) خارﺝ از روند معمول.

بازﯾﮑﻦ دوپینﮕی:

افراد وابسته به قرص یا دارو یا
هرچیز که بدون این موارد کارایی خود
(روانشناختی ،اخالقی ،جسمی) را از
دست میدهند .فرد معتاد!

دوز و کﻠﮏها

بقیه از صفحه ۱۳

واقعه نداریم .ولی دنیا چند روز بعد خبر
شد که آمریکا برای مقابله با «القاعده» ۷۵
فروند موشک هوا به زمین از نوع Hellfire
تحویل عراق داد.
وقتی آمریکا ادعای مبارزه با تروریسم
دارد و متحد و دوست عراق است و
هنوز در عراق پا دارد ،این دیپلماسی
عوامفریبانه چرا؟ به هر حال کار آمریکا با
آمریکا است .و مردم آمریکا هم به ایران
اعتماد ندارند (به استناد «فاکس نیوز»).
حرف این است که اگر ایران در جو حاصل
از توافقنامه صمیمانه و رها از دوز و کلک
عمل کند بسیار بسود ایران خواهد بود.
یعنی ایران باید به آن گروه از مردم آمریکا
نشان دهد که سیمایی که از این کشور
ساختهاند مربوط به امروز نیست .ولی
ایران والیی این کار را نمیکند زیرا دچار

خالی از شوخی

بقیه از صفحه ۳۱

پول ندارم!
خانواده مشمول ندارم!
کلک و بامبول ندارم!
ﺛابت کن که برمیگردی
دروغ نگو اگه خیلی مردی
کاغذهامو پاره میکنم
برای دردم یکهو چاره میکنم
ویزا اصال نخواستم...
ﺛابت کردن این که دروغگو نیستم
را نخواستم...
برمیگردم همانجا که بودم
تا بپوسه
ﺫره ﺫره وجودم
تا بپوسه
ﺫره ﺫره وجودم...

خواب ﺟنیﻔر لوپز

دیشب باز جنیفر لوپز آمد به خوابم.
کنارم روی لبه تخت نشست و همانطور
که داشت با کله کچلم ور میرفت و آن
را نوازش میکرد گفت :شنیدی که قرار
است بین کشور تو و غرب صلﺢ بشود؟
گفتم :آره شنیدم.

کفشها را آوﯾﺨﺘﻦ

پایان کار .بیرون آمدن از یک حوزه
کاری یا کنار گذاشتن یک عادت شخصی.
بازنشستگی .پایان.

اﯾﻦ بازی برﮔﺸﺖ دارد!:

کنایه از جبران یک شکست در کاری
یا در یک رابطه شخصی ،در فرصت بعدی.

ﮔروﻩ مرﮒ!

قرار گرفتن در جمع کسانی که کنار
آمدن با آنها دشوار است یا آدمهایی
هستند که موفقیت میان آنها بسیار دشوار
است (دشوار بودن رسیدن به هدف ،در
شرایطی که برای رسیدن به این هدف
ناچار به همکاری با آدمهای نامناسب
هستید).
غرور کاﺫب زمان خمینی است و باور ندارد
بر سخن حضرت علی مورد ستایش خود
که میگفت «فرزندان خود را مطابق زمان
خودشان تربیت کنید».
این است که امروزه روز مردم در
انتظار مواعید روحانی و روحانی در
انتظار اشارت رهبر و رهبر در غل و زنجیر
دکترین خمینی و نظام ناچار از دروغ و
دوز و کلک است.

منابﻊ و توﺿیحاﺕ:

 1ـ بنا به نوشته روزنامه «شرق»،
چاپ تهران.
 ۲ـ همانجا و بسیار جاهای دیگر.
جراید تهران روی هم رفته معتقدند آمریکا
وسیله کشورهای دوست وجهه میگیرد
تا نزد ما محبوب شود! گویی ایران در
قیمومیت فقیه نیست و همه بداند جز ما.
 3ـ نگاه کنید به «جرس» ،مورﺥ 1۲
دیماه .139۲
لبخند ملیحی زد و گفت :یعنی فکر
میکنی من بتونم به زودی در تهران
کنسرت بگذارم؟
خندیدم و گفتم :تهران کمی سخته!
مشهد و قم ممکنه!
فهمید دارم سر به سرش میگذارم.
با گوشهایم بازی کرد و گفت :من به
سیاست کاری ندارم ولی حاال که حرف
از صلﺢ و صفاست ،ممکنه من دو بار در
هفته به خواب تو بیام؟
گفتم :زن من هم چیزی از سیاست
نمیفهمد ولی فکر نمیکنم زیر بار دو شب
در هفته برود!
همانطور که با ناراحتی داشت خوابم
را ترک میکرد برایم بوسهای فرستاد و
گفت :همان شب شنبه بیام؟
خندیدم و گفتم :آره ،شب شنبه.
موقع رفتن گفت :فکر کردم این
مذاکرات ژنو و آشتیها به غنیسازی
خواب تو کمک میکنه و ممکنه بیشتر
به من فکر کنی...
گفتم :این به من و تو ربطی ندارد.
احتماال همین االن حسن روحانی رییس
جمهور ما داره خواب اوباما رو میبینه؛
آن هم نه یک شب بلکه هر شب!
خندید و گفت :حالم بهم خورد .چه
خواب بدی...
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اما «مردساالرانه در باطن» را به چالش
بکشد .فعاالن جنبش زنان باید بدبینی
عمومی نسبت به زنان محافظهکار سیاسی
را بدون شرمندگی و با اتکا به نفس ،زیر
سئوال بکشند و قدمهای برنامهریزی
شدهای برای نشان دادن فواید راهیابی
زنان با گرایشات متفاوت به عرصه سیاست
بردارند .بدون یک چهارچوب آگاهی
دهنده برای فهم این فواید برای کل زنان،
تالشهای کنشگران در جریانهای مختلف
جنبش زنان برای بهبود مشارکت و قدرت
سیاسی زنان آنچنان که باید و شاید مورد
توجه قرار نخواهد گرفت .نوشتن مقاالت
و برقراری گفت و گو و بحثهای بیشتر در
مورد تنوع و تفاوت در گرایشهای سیاسی
زنان و نحوه برخورد سازنده و آگاهانه با آن
باید در اولویت برنامه کاری فعاالن جهت
همگرایی مطالبات جنبش زنان قرار گیرد.

هیات داوران...

بقیه از صفحه ۲۲

خواهد شد.
در بخش مسابقه فیلمهای اول
(«نگاه نو») شش فیلم پذیرفته شدهاند:
«ارسال یک آگهی تسلیت» ابراهیم
ابراهیمیان« ،انارهای نارس» مجیدرضا
مصطفوی« ،با دیگران» ناصر ضمیری،
«چند متر مکعب عشق» جمشید
محمودی« ،سیزده» هومن سیدی و
«ملبورن» نیما جاویدی.
در سالهای گذشته بسیاری از
سینماگران و کارشناسان با توجه به این
که این جشنواره زیر نظر وزارت ارشاد
جمهوری اسالمی برگزار میشود ،آن را
«دولتی» میخوانند.

دشواریهای سازﺵ...

بقیه از صفحه ۱۶

حفظ کرده و بدون این که مسئولیتی در
روند مذاکرات کنونی تقبل کنند ،از مزایای
آن استفاده کرده و در عین حال مشکالت
را بر دوش دولت یازدهم بیاندازند و اجازه
ندهند تا در قامت یک برنده از بحران
هستهای بیرون بیاید .توصیه خامنهای
به حسن روحانی و مذاکرهکنندگان مبنی
بر خرﺝ نکردن از وی در این راستا قابل
تحلیل است.
این رویکرد ،دشواری در رسیدن به
توافق جامع را نشان میدهد که دولت
روحانی کار سختی در راضیسازی رهبری
به تداوم روند موجود در مذاکرات هستهای
دارد .از دید رهبری و اصولگرایان تندرو
ماجراجویی در سیاست خارجی و تعقیب
مالحظات مربوط به بیداری اسالمی جنبه
راهبردی دارد.
توافقنامه موقت امری مقطعی است
که با دور کردن مناقشه از نقطه جوش و
کاهش تنشها در کشور فرصت بازسازی
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افقی
 1ـ پایان و سرانجام ـ کتابی از هانس کریستین آندرسن
نویسنده قصههای کودکانه.
 ۲ـ محرم حرمسرا ـ آسمون جل ـ ظرف چایخوری.
 3ـ جیره و مستمری ـ از القاب اروپایی ـ روزگاری
بازی رایج قهوهخانهها بود.
 ۴ـ جانور گریزپا ـ راه روشن و آشکار ـ صحرای خشک
و لمیزرع ـ طرف و جهت.
 ۵ـ از طوایف ایرانی ـ چشم به راه و اندیشناک ـ
زمین پر آب و علف.
 ۶ـ اسب سواری است و مرتبه ـ فصل حرارتپیشه!
 ۷ـ تالشگر فیسبیلاهلل ـ کتابی که مطالب آن از
کتابهای دیگر اقتباس شده ـ عنوانی در هندوستان.
 ۸ـ معروف و مشهور ـ ظرف زمان و مکان ـ در کشتی
میزنند ـ ابله و احمق.
 9ـ عددی است ـ بیابان خشک و بیآب و علف ـ
شریک و همتا.
 10ـ عکسالعمل فرنگیماب ـ ورزشی که اخیرا در
ایران رایج شده و تیم ایران اخیرا در این ورزش در آسیا
به مقام سوم رسید.
 11ـ همیشه و جاوید ـ کجایی که یادت بخیر! ـ
شامهنواز.
 1۲ـ سخن یاوه ـ ستودن دین ـ زراعت به امید خدا
ـ سست و بیحس.
 13ـ از گمراهی در آمدن ـ ستاره ـ حدس زدن به
طور نزدیک به یقین.
 1۴ـ نژاد آریا را چنین نیز خواندهاند ـ فیالواقع حیوان
نجیبی است ـ نمازی که به تنهایی اقامه میشود.
 1۵ـ کتابی است از مهندس مهدی بازرگان ـ پایه
و اساس.

عﻤودی

 1ـ واپسین روزگار نزدیک به قیامت ـ منفذ و روزنه.
 ۲ـ همشیره ـ نترس و بیباک ـ پهلوان و شجاع.
 3ـ موش خرما ـ سپیده صبﺢ ـ عقاید و نظریهها.
 ۴ـ هواپیمای عجول ـ بازدارنده ـ اینطور ابله معنی
میدهد ولی اگر یک الف در آخر داشت داوطلب بود.
 ۵ـ سیاح ـ خندهرو ـ صدمتر مربع.
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رهبری گویای اختالف نظر آنها با رییس
دولت است.
از آنجایی که والیتی در ایام تبلیغات
انتخاباتی ،رویکردی مشابه حسن روحانی
در حل و فصل بحران هستهای داشت،
نارضایتی او نیز میتواند ناشی از این باشد
که نقشی در روند مذاکرات نداشته است.
رویکرد حکومت به مصالحه هستهای
فرایندی پیچیده است و انتشار سخنانی
شبیه قدوسی میتواند در کشف پازل
«نرمش قهرمانانه» مفید واقع شود.

و تجدید قوا به حکومت میدهد .اما در
توافقنامه جامع که درازمدت است آنها زیر
بار تعهدات کنونی نمیروند .در این صورت
موازنه قوا بین نگاه راهبردی روحانی و نگاه
تاکتیکی خامنهای در مصالحه هستهای
تعیین کننده خواهد بود.
در این میان رقابتهای جناحی نیز تاﺛیر
مخرب خود را دارد .نامه والیتی و صالحی
و شمخانی اگر صحت داشته باشد ،نشانگر
گسترش منازعات جناحی است .شمخانی
و صالحی منصوبان روحانی و عضو دولت
یازدهم هستند ،اما نامهنگاری آنها به

برﮔرﻓﺘه از پاﯾﮕاﻩ اﯾنﺘرنﺘی »رادﯾو زمانه«

ﺟدوﻝ سو دکو این شﻤاره
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 ۶ـ نوعی سالح شبیه داس ـ شهری در خراسان
با کارخانه قند.
 ۷ـ تنپوش ـ چهارپا ـ مرغ میرود ـ پرندهای با
گوشت لذیذ ـ آبگینه.
 ۸ـ سرسرا ـ پایتختی واژگون شده! ـ گنجشک ـ
هم سرخوش از باده است و هم گرفتار فقر و مکنت.
 9ـ رودی در کشورمان ـ همدمی ـ دوستی ـ
شهر خرما.
 10ـ وسیلهای برای رویت از فاصله بعید ـ وسیلهای
برای پرواز.
 11ـ از آالت موسیقی ـ پیامبر زیبارو ـ کتاب ادب
الکبیر از آﺛار این نویسنده ایرانی است.
 1۲ـ نوعی قرارداد ـ از روسای جمهوری اسبق
آمریکا ـ حرفی سوار بر خودش.
 13ـ بازداشتن و منع کردن ،آزار و اﺫیت ـ از انواع
مرکبات ـ میوهای صیفی و گلخانهای.
 1۴ـ بخت و اقبال ـ کتابی از امیل زوال ـ پرندهای
است.

 1۵ـ تنومند و قوی جثه ـ تاالبی مشهور در استان
کرمان.
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