
حقوق بشر چیست و چگونه؟!
آیا کریستف کلمب کاشف آمریکا نبوده است؟

پول بابا بزرگ ما خوردن نداره

آمریکای مهربان و ایران ناسپاس!
با انجام دادن این تست ها از زوایای پنهان شخصیت خود باخبر شوید!

نگاهی به تعامل آمریکا با ملتهای چهارگوشه عالم
دیگه کاری بود که از دستمون برمی اومد

بررسی اجمالی هول هولکی جنگ های آمریکایی ها
برگزیده کشکول یورك الجواسیس
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دبیر ویژه نامه: محمدرضا شهبازی

کاظمی- جواد محرمی- زهرا جمالی- محمدرضا رضایی تحریریه نثر: رضا احسان پور- ابوالفضل اقبالی- علی عمو 

کوره پز- امیرحسن محمدپور- رضا عیوضی- محمدحسین علیان- طیبه نورسته- سمیرا قره داغی محمد 

محمدعلی عمرانی- بهزاد توفیق فر- ناصر جوادی- احسان مالیی-  فاطمه قلیپور - سید حمید علیزاده

کریمی- سحر فتحی سید یاسر مرتضوی- ر.ابوترابی- فاطمه سادات محمودیان- محمدصالح 

 مسعود فرشته پور- مجید نجفی- سید محمدعلی قربانی- فاطمه آرامی – افشار جابری- زهرا فتاحی

تحریریـــه شـــعر: دکتر عباس احمدی- ســـید محمد حســـینی- راشـــد انصاری- محمدحســـین مهدویان- محمدحســـین فیض 

اخالقـــی- حجت رجبـــی- عطرین حق دوســـت- صامره حبیبی-مهـــدی پرنیان

مدیر هنری: رسول خسروبیگی

کشتی حامل برده های آفریقایی به مقصد آمریکا تصویر روی جلد: 

دست زیاد شده
که! دســـت انقدر زیاد نشـــده بود. همین ده - دوازده ســـال قبـــل را می گویم.  قبال هـــا اینطور نبود 
کالس می نشســـتی  می خواســـتی دربـــاره حقوق بشـــر مطلـــب طنز بنویســـی مثل یک بچـــه آدم با
پشـــت رایانـــه و شـــروع میکـــردی به نوشـــتن از بمب اتـــم و قتل عـــام سرخپوســـتها و زدن ایرباس 
که  کار ســـخت شـــده اســـت. دســـت نجنبانی و یک روز تاخیر بیانـــدازی می بینی  و... تمام. االن 
ســـوژه طنزت شـــده اســـت یک خبر واقعـــی و آسوشـــیتدپرس و یورونیـــوز و الجزیره خیلی شـــیک 
کرده  کلی فســـفر ســـوزانده بودی و ســـعی  گزارشـــش را پخـــش می کنند. مثال تو  و مجلســـی دارنـــد 
بـــودی در الیه هـــای مختلـــف یک مطلـــب طنز به اســـتانداردهای دوگانه ســـازمان ملـــل در حوزه 
کـــه یکدفعه می دیـــدی رییس ســـازمان ملل خیلی خونســـرد –انگار  کنی و...  حقوق بشـــر اشـــاره 
کند- ایســـتاده اســـت پشـــت تریبـــون و دارد با  گـــزارش تفریغ بودجه ســـازمانش را اعالم  بخواهـــد 
کشـــور را از لیست جنایتکارها  گرفته اســـت و اســـم این  که از عربســـتان پول  زبان خودش میگوید 
خـــط زده اســـت! حـــاال می شـــود طنز نوشـــت؟ یـــا مثـــال می بینـــی در روز روشـــن و جلوی چشـــم 
همه عربســـتان شـــده اســـت رییس پنل حقوق بشـــر ســـازمان ملل و رژیم صهیونیستی هم شده 
کمیتـــه مبارزه با تروریســـم این ســـازمان. طنز نوشـــتن دربـــاره حقوق بشـــر در این اوضاع  رییـــس 
کمدین های دنیا آن  کمدی بـــا حضور بهتریـــن  که بروی وســـط پخش یک فیلم  مثـــل این اســـت 

کنی!  جـــوک معـــروف »یه روز یـــه مرده می خـــوره به نـــرده بر میگـــرده« را تعریف 
که  گرفته  گرفتـــه. آنوقت در ایـــن هیر و ویر مـــا ویرمـــان  دســـت زیاد شـــده اســـت آقـــا! دنیا را طنـــز 
گر مطالب نشـــریه خیلـــی خنده دار  دربـــاره حقـــوق بشـــر مجله طنـــز در بیاوریم. خواســـتم بگویم ا
نبود، شـــرمنده، اشـــکالی نـــدارد، یک چرخـــی در دنیای اخبـــار بزنیـــد، آنجـــا خنده دارترهایش را 

کرد. عـــزت زیاد. پیـــدا خواهید 



ر. ابوترابی

که معمـــواًل در  گفـــت به مجموعـــه انســـان هایی  می تـــوان 
خاورمیانـــه زندگـــی می کننـــد و در فکـــر، دیـــن، زبـــان، رنگ 
پوســـت، فرهنـــگ، اخـــالق، تحصیـــالت، ارتباطـــات، بهره 
غـــذا خـــوردن، میـــزان خـــواب،  هوشـــی، عالیـــق، نحـــوه 
تعداد ضربـــان قلب، اثر انگشـــت و... با آمریـــکا تفاوت های 
بنیادیـــن دارنـــد، اصطالحًا بشـــر گفته می شـــود.)1( حقوق 
که  بشـــر ابتدایی ترین و اساســـی ترین نیاز های بشر است 

معمـــواًل امریکا آن را به شـــیوه های مختلف به 
بشـــریت اعطـــا می کند. 

چگونگی حقوق بشر:
حقـــوق بشـــر دارای چنـــد اصـــل 

چگونگـــی  کـــه  اســـت  اساســـی 
دســـتیابی بشـــر بـــه حقوق شـــان را 

می دهـــد:  شـــرح 

کشـــته شـــدن:  1- حق 
را  فـــردی  هیـــچ 
کشـــته  از  نمی تـــوان 
کـــرد.   شـــدن محـــروم 

بر اساس منشـــور جهانی حقوق 
موشـــک ها،  بمب هـــا،  بشـــر، 
خمپاره هـــا و حتـــی اســـلحه های 

کـــه  همـــه ســـرد، موهبـــات الهـــی هســـتند 
بشـــریت حق بهره مندی کامل از آن را دارند)2(. باید در نظر 
داشـــت عدل بین المللی حکـــم می کند که در ایـــن مورد به 
گـــردد.)3( اعمـــال  ویـــژه  توجـــه  کـــودکان  و  زنـــان  حـــق 

که  2- حـــق شـــکنجه: به مجموعـــه اعمـــال مفرح شـــاّقی 
توســـط یـــک فـــرد یـــا چنـــد فـــرد بـــر روی فـــرد دیگـــر اعمال 
می شـــود اصطالحًا شـــکنجه می گویند. شـــکنجه عـــالوه بر 
ـــج  تقویت قدرت تکلم، حس شور و هیجان را در فرد مشکنـُ
افزایش می دهد. همچنین شـــکنجه به خاطر عادت دادن 
کرده  بدن به امراض و آســـیب ها، فـــرد را در برابر مرگ مقاوم 
و از ایـــن رو بـــه عنوان نوعی ورزش در اساســـنامه بین المللی 

ورزش ثبت شـــده است. 
حداقـــل  دارد  حـــق  خـــود  زندگـــی  طـــول  در  بشـــری  هـــر 
یک بار مورد شـــکنجه قـــرار بگیـــرد و از مزایـــای درازمدت آن 
کیفیت ترین  بهره منـــد شـــود. در حال حاضر مهم تریـــن و با
و  گوانتانامـــو  باشـــگاه  جهـــان  در  شـــکنجه  باشـــگاه های 
که  ابوغریـــب، وابســـته به مرکـــز جهانی حقوق بشـــر اســـت 
به خاطر نظارت مســـتقیم بازرسان از اســـتانداردهای الزم 

اســـت.  برخوردار 

3- حـــق بردگـــی: طبق حقوق بشـــر، همه بشـــریت با هم 
برادر و برابرند. بنابر این حق بردگی شـــامل تمامی بشریت 
می شـــود و تک تـــک افـــراد حـــق دارنـــد در هـــر شـــرایطی، 

به صـــورت مقطعی یـــا دائـــم، حقیقی یـــا مجازی، 
بـــه بردگـــی آمریـــکا در آینـــد. بدین 

که فرد یـــا ملت مورد  صـــورت 

کنند  بردگی واقع شـــده ابتدا باید دوره آزمایشـــی بردگی را با موفقیت طی 

و بعـــد از آن به صـــورت تمـــام وقـــت به بردگـــی در آینـــد. الزم به ذکر اســـت 

آمریـــکا برای ایـــن بردگی،  تســـهیالت و مزایایی مانند فســـت فود مک دو 

نالـــد، هواپیماهای  یک بار مصرف، و چند دســـتگاه موبایـــل و تبلت را در 
گرفته اســـت.)4( نظر 

کشـــتن خود یا  4- حق نگه داشـــتن ســـالح: هر بشـــری حق دارد جهت 

گرم با خود به همراه داشـــته باشـــد. از  افراد خودی، ســـالح ســـرد یا 

کـــه حق مرگ، یکی از حقوق اساســـی بشـــر اســـت، به  آنجـــا 

کار بـــردن هرگونه ابزار برای رســـیدن بـــه مرگ نیز بر 

تمام بشـــریت آزاد است. 

و  آمریکایی هـــا  کـــه  آنجـــا  از  *تبصـــره: 

محســـوب  بشـــریت  جـــزو  وابســـتگان 

شـــدن  کشـــته  حـــق  از  نمی شـــوند، 

کشته شدن  برخوردار نبوده و بنابراین 

هرکدام از آنها توســـط خودشـــان یـــا دیگران، 

در بیـــن بشـــریت پیگـــرد قانونـــی دارد!)5(

5- حـــق آزادی بیـــان: یکـــی دیگـــر از شـــیوه های 

وصـــول بـــه مـــرگ، بهره گیـــری از بیـــان 
که  اســـت 

به دلیـــل اینکه غالبًا شـــکنجه را نیز شـــامل 

کاربردتریـــن  پـــر  از بهتریـــن و  می شـــود، 

شـــیوه ها محسوب می شـــود. هر کدام 

کـــه مایل به مرگ هســـتند  از بشـــریت 

حـــق دارنـــد نظـــرات مخالـــف خـــود را از 

عالقه شـــان  مـــورد  رســـانه  طریـــق 

کـــرده و بدین صـــورت پس  بیـــان 

از دســـتگیری و شـــکنجه توســـط 

دولـــت رهایی بخـــش آمریـــکا بـــه 

مـــرگ دلخـــواه واصل شـــوند. 

کی شـــون. ص  )1( دروغ بشـــر. بان 
100 -1

کی به ما تیـــر داده تفنگ داده؟   )2(

خدا داده! خـــدا داده- پاپ اندم !- 
ص 666 

)3( بررسی حقوق زنان در اساسنامه 

حقوق بشر-  شورین عبادی

)4( توافقنامـــه برجـــام- محمد جواد 

ظرافت- )ســـند مخفیست(

بـــه  منســـوب  تبصره نامـــه-   )5(

تختـــه  هخامنشـــی-  کـــوروش 
ســـوم  ســـنگ 

حقوق خنده دار
عباس احمدی

گزارش و ز خبر، خنده دارتر  ای از 
کار تو زکار دگر خنده دارتر هر 

گریه پدر  چیزی نبوده بهر تو از 
بر روی نعش سرد پسر، خنده دارتر

کودتا چی همه اعصار، ای »یو اس«  ای 
از تو ندیده ایم جگر! خنده دارتر 

 آل سعود هم شده هم آخور شما
گر، خنده دار تر گله هست با بز  چون 

که به ایران زده، بَود  آن اتهام ها 
از اتهام شیخ نمر خنده دار تر

کعبه براش هست کلیدداری  که   آن 
از هیکل امیر قطر خنده دار تر!

کعبه آمال شان تویی  یک عده لیک 
کزین جماعت خر، خنده دارتر... حاشا 

گرم شد  آنان که پشت شان به عموسام 
هستند از رجال قجر خنده دار تر

 گویند خلق اینکه اَبر قدرتی، ولی
از تو ندیده ایم اَبر خنده دار تر

گوانتانامو یا ابوغریب  با دیدن 
افتاده ای به حال َدمر، خنده دار تر

که رحم خواست ز تو، خنده دار بود  هرکس 
که خواست از تو نظر، خنده دار تر کس  هر 

که نیست ح زخم روی درختان بدان   از طر
از بوسه های تیز تبر خنده دار تر

...
 بسیار جوک شنیده ام، اما ندیده ام
مفهومی از حقوق بشر خنده دارتر!

حقوق بشر چیست و چگونه؟!
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کـــره زمیـــن ابوالفضل اقبالی کشـــور دیگـــر هیچ آمریـــکا کشـــوری واقـــع در غربی تریـــن نقطـــه از  کـــه غربی تـــر از ایـــن  کـــه زندگـــی در آنجـــا به راحتی و دارنـــد که آمریـــکا را کعبه آمال خود بداننـــد، زیرا آمریکا تنها افـــراد غـــرب زده نیز به شـــمار مـــی رود. البته این افـــراد حق کشـــوری وجود ندارد و به همیـــن دلیل ســـرزمین آرزوهای اســـت، بـــه طـــوری  کنند! بهداشـــتی صورت می گیرد. مثل ایران ما نیســـت که هر روز بدون هیچ مانع و مشـــکل اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و کشـــوری در جهـــان اســـت  گر قصـــد مســـافرت بـــه آمریـــکا را داریـــد با ما هزاران مشـــکل در مقابـــل ما دهان بـــاز  کارتـــان را ردیف بـــه هـــر حـــال ا کمتر از یـــک هفتـــه  گـــر هـــم قصد مســـافرت بـــه بهشـــت روی زمین را تمـــاس بگیریـــد تـــا در  که اصالتًا اهل چین است، شـــما دوســـتان با امتیازات زندگی در آمریکا، متنی را از یکی نداریـــد، حتمـــًا متـــن زیـــر را بخوانید. ما برای آشـــنا شـــدن کنیـــم و ا که از پروفســـورهای آمریکاشـــناس  کرده ایم  کرده، ترجمـــه  بخوانیـــد و بعـــد تصمیـــم بگیریـــد و بعـــد از آن بـــا مـــا همـــراه با متن اصلی در اختیار شـــما قـــرار می دهیم. اما ســـال ها در نیویـــورک زندگی 
تمـــاس بگیرید!

Subject: America is very good place! Come here now!
!Hi guysآمریکا خیلی جای خوبیه، همین االن بیاید اینجا!

.I am professor chinshanminko from china & I have lived in New York since 1962سالم بچه ها!
.Anywhere that you live, you should know sth about this countryو از ســـال 1962 در نیویورک زندگی می کنم.من پروفسور چین شـــان مینکو اهل چین هستم 
کـــه زندگـــی می کنیـــد بایـــد  کـــه این رقم با احتســـاب شـــما می شـــود 320 کشـــور آمریـــکا حـــدود 320 میلیـــون نفـــر جمعیـــت !America has about 320.000.000 Population that this number become 320.000.001 whit youبعضـــی چیزهـــا را درباره این کشـــور بدانید.شـــما هرکجـــا  دارد 

 !America is the richest country in the world. Although the most of people don’t have any foods to eatمیلیـــون و یـــک نفر!
گرچه  کشـــور جهـــان اســـت. ا !But don’t worry! The government will give you food JETON! Look like many other people that get thisبیشـــتر مـــردم غذایی بـــرای خـــوردن ندارند.آمریـــکا ثروت مندترین 

اما شـــما نگـــران نباشـــید! حکومت 
غـــذا  ژتـــون  شـــما  بـــه 
ماننـــد  داد.  خواهـــد 

بســـیاری از افـــراد دیگـــر 
کـــه آن را دریافت می کنند.

It’s important that 
you will be in 

safety in this 
country. If 

you don’t go out after 9 p.m. no danger doesn’t threaten 

you!
کامل  کشـــور شـــما در امنیـــت  که در این  مهـــم این اســـت 

گر شـــما بعـــد از ســـاعت 9 شـــب از خانـــه بیرون  هســـتید. ا
نیاییـــد هیچ خطـــری شـــما را تهدیـــد نمی کند!

You can buy any kind of gun that you want and carry 

on with yourself everywhere. It’s permitted in America 

& all of the people do this for protected themselves.
می خواهیـــد  کـــه  را  ســـالحی  نـــوع  هـــر  می توانیـــد  شـــما 

کار  کـــرده و بـــا خـــود همه جا حمـــل کنید. ایـــن  خریـــداری 

در آمریـــکا مجاز اســـت و همه مردم بـــرای محافظت از خود 
کار را می کننـــد! ایـــن 

Your Occupation in America was prepared. You can 

do any job that want! If you don’t find your favorite 
job, you can work in every restaurant that you mind!

اشـــتغال شـــما در ایـــن کشـــور تأمیـــن شـــده اســـت. شـــما 

می توانید هر شـــغلی را که دوســـت داشـــتید انجـــام دهید. 

کار دل خواه تـــان را پیـــدا نکردید می توانیـــد در هر  گـــر هـــم  ا

کار شـــوید! کـــه دل تان خواســـت مشـــغول به  رســـتورانی 

United States has thought for your wedding. You 
can married with anyone that feel like! The gender 
& number is not important! Although you should be 

ready to accept everybody’s marriage offer!
کرده اســـت.  ایـــاالت متحـــده بـــرای ازدواج شـــما هـــم فکر 

کشـــید، در  کـــه عشـــق تان  کســـی  شـــما می توانیـــد بـــا هـــر 

کنیـــد. جنســـیت و تعـــداد آنهـــا هم  همـــان لحظـــه ازدواج 

هیچ اهمیتـــی نـــدارد! البته بایـــد آمادگی پذیـــرش هرگونه 

پیشـــنهاد ازدواج از ســـوی هر کســـی را نیز داشـــته باشـــید!

In America there is no danger for your health. Neither 

existing thousands of rats in the city nor air pollution. 

So don’t worry about your health!
در آمریکا هیچ خطری برای ســـالمتی شـــما وجود ندارد. نه 

وجـــود هزاران موش در ســـطح شـــهر و نه آلودگـــی هوا نباید 
شـــما را نگران سالمتی خود بکند!

These are some privilege that you will get by 
living in America! So come on!
که شـــما بـــا زندگی در  اینها تنها بخشـــی از امتیازاتی اســـت 

آمریـــکا از آنهـــا برخوردار خواهید شـــد. پـــس عجله کنید!

There is no time to spare! Let’s enjoyed comfortable 

living!
کردن نداریم! بیایـــد از زندگی راحت لذت  وقت برای تلـــف 

ببریم!

هم وطنان عزیز!
کنون بهشت را تجربه کنید! فردا دیر است! هم ا

تلفن تماس: 1358958687456+  و  
+1589746889755

آدرس: نیویـــورک- خیابـــان وال اســـتریت – کوچه 1%ی ها 

13 ک  پال
وب سایت: 
www.

americaenjoy.com

اخبار نبرد ارتش آمریکا با تروریسم در افغانستان

از اون جهت!
جواد محرمی

خبرگزاری دولتی افغانســـتان: بالگردهـــای آپاچی آمریکا 

چندیـــن مراســـم عروســـی در هـــرات افغانســـتان را بـــه 

کشـــیدند. در ایـــن حمالت بیـــش از صد  ک و خـــون  خـــا

کـــودک بوده اند. که پنجاه نفـــر از آنها  کشـــته شـــدند  نفر 

کـــودکان  و  زنـــان  مـــردان،  از  جمعـــی  بی بی ســـی: 

افغانســـتانی در جریـــان اســـتقبال از بالگردهـــای ارتـــش 

آمریکا بـــه پایکوبـــی پرداختند. در جریان این اســـتقبال 

که خـــود را در میان  تعـــداد زیـــادی از نیروهای القاعـــده 

کـــرده بودند بـــا بمب های خوشـــه ای  جمعیـــت مخفـــی 
کشـــته شـــدند. مـــورد هجـــوم واقع و 

شـــدن  کشـــته  احتمـــال  از  آمریـــکا  ارتـــش  ســـی ان ان: 

ســـرکرده طالبان خبـــر می دهد. به احتمـــال زیاد مالعمر 

کـــه امـــروز در هرات  کاروانی بوده اســـت  در میـــان چنـــد 

افغانســـتان درحـــال خوشـــحالی و پایکوبـــی بوده انـــد. 

از  زیـــادی  تعـــداد  می گویـــد  آمریـــکا  ارتـــش  دویچه ولـــه: 

که لباس های اتوکشـــیده و رنگارنگ  نیروهـــای طالبان را 

بـــر تـــن داشـــته و هلهله کنان بـــه شـــادی می پرداختند، 
کشـــته اند. 

فرانـــس 24: ارتـــش آمریـــکا تعـــداد زیـــادی از نیروهـــای 

کـــه خوشـــحال به نظر  طالبـــان در هـــرات افغانســـتان را 

می رســـیدند و از خودشـــان حـــرکات مـــوزون بـــه نمایش 
کـــت رســـاندند.  می گذاشـــتند، بـــه هال

گزارشـــگر حقـــوق بشـــر: یـــک نویســـنده و فعـــال حقـــوق 

دگراندیشـــان در ایران امروز موقع عبـــور از خیابان زمین 

خـــورد و آرنج دســـت راســـتش جراحت برداشـــت. 

کـــس نیـــوز: تروریســـت های القاعده در حال جشـــن و  فا

که مـــورد غافل گیـــری ارتش آمریـــکا قرار  پایکوبـــی بودنـــد 

کـــودکان و  گرفتنـــد. ایـــن تروریســـت ها خـــود را در میـــان 
کـــرده بودند.  زنـــان مخفی 

کـــه  می گویـــد  متحـــده  ایـــاالت  خارجـــه  وزیـــر  العربیـــه: 

ایران همواره در امور همســـایه شـــرقی خود افغانســـتان 

تـــا  آمریـــکا  ارتـــش  کـــرد:  کیـــد  تا وی  می کنـــد.  دخالـــت 

کامـــل آرامـــش، دموکراســـی، حقوق بشـــر و نیز  برقـــراری 

کوتاه نخواهد  جلوگیـــری از دخالت ایران در افغانســـتان 
. مد آ

Let’s go America!
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م.ر.سیخونکچی

ک اوباما پرزیدنت بارا
سالم

بنـــده آلفـــردو روســـکو هســـتم. بقیـــه مشـــخصات بنده 
کمکی به اینکه شـــما من را بشناســـید نمیکند جز اینکه 
من یکـــی از نـــوادگان رودریگو هســـتم. حتما میپرســـید 
کیســـت؟ حـــق هـــم داریـــد، باالخره شـــما هم  رودریگـــو 
بـــا اینکه خیلـــی رییس جمهوری باهوشـــی هســـتید اما 
کشـــتی را بعـــد از قریب  که یک خدمه ســـاده  حق دارید 
کـــه در زمان  500 ســـال نشناســـید. آن هـــم رودریگویـــی 
کـــه حقـــش را خوردند  خـــودش هـــم انقـــدر بیچـــاره بود 

چـــه برســـد به 5 قـــرن بعد.
امـــا در خانـــدان مـــا عشـــق بـــه رودریگو نســـل به نســـل 
منتقل شـــد و همگی منتظـــر بودیم تا یـــک روز حق او را 
که دیدم یکـــی از نـــوادگان برده های  بگیریـــم. االن هـــم 
آفریقایـــِی بدبخـــت شـــده رییس جمهـــور آمریـــکا پیش 
گفتم شـــاید وقتش شـــده باشـــد. باالخـــره حرف  خودم 
کـــه 500 ســـال پیـــش  نـــواده یـــک خدمـــه دون پایـــه ای 
حقـــش را خـــورده اند را حتما نـــواده یک بـــرده بدبختی 
که 500 ســـال قبـــل بـــه زور آورده شـــده آمریکا بایـــد بهتر 

بفهمـــد دیگر!
بـــروم ســـر اصـــل مطلـــب. االن از شـــما بپرســـند آمریـــکا 
کـــی؟ معلوم اســـت  کـــرد میگویید  کشـــف  کســـی  را چـــه 
کلمب. یعنـــی االن بروی قبرس و ســـر  کریســـتف  دیگـــر، 
کلمـــب،  کریســـتف  خـــر بزنـــی و ایـــن را بپرســـی میگویـــد 
که جـــای خـــود داریـــد! اما ایـــن یـــک دروغ بزرگ  شـــما 
اســـت. دروغـــی بـــه بزرگـــی 500 ســـال. آمریـــکا را رودریگو 

کـــرد، یعنی جـــد من! کشـــف 
کلمب خان اصال حواسش  کشـــف شـــد  که آمریکا  آن روز 
کـــه. نشســـته بـــود روی صندلـــی مخصوصـــش و  نبـــود 
کـــه توی عرشـــه جان  داشـــت ده هـــا خدمـــه بدبختی را 
کار قســـر در  کـــه یک وقـــت از زیـــر  میکندنـــد مـــی پاییـــد 
کلمـــب  نرونـــد. آفتـــاب تنـــد مـــی تابیـــد. هـــوا داغ بـــود. 
کشـــف  شاســـکول بـــه خیـــال اینکـــه دارد میـــرود هند را 
کنـــد، دچار اشـــتباه محاســـباتی شـــده بـــود و بـــه اندازه 
کافـــی آب و غـــذا بـــر نداشـــته بـــود. حـــاال بدبخِت 
کلی ملکـــه و پادشـــاه اســـپانیا را تیغ زده  گـــدا 

بـــرای ایـــن ســـفر هـــا، امـــا  بـــود 
دو  بـــود  آمـــده  زورش 

کیلو ســـیب زمینی و ســـه بســـته نان و چهار تا تن ماهی 
بیشـــتر بردارد. ســـفر هم طوالنی شـــده بـــود و خطر مرگ 
که  همـــه را تهدید میکرد. اوضاع انقدر خراب شـــده بود 
کرده بود و برای  کیســـه را شـــل  کریســـتف خســـیس ســـر 
کرده  کـــه خشـــکی را ببینـــد جایزه تعییـــن  کســـی  اولین 
گفتـــه بود تا آخـــر عمر ماهـــی ده هزار لیـــره  مقرری  بـــود. 
کـــه چـــه میخواهم  مـــی دهـــد. حتمـــا حـــدس زده ایـــد 
کـــه اولیـــن بـــار خشـــکی را  کســـی  بگویـــم. آباریـــکال! آن 
کلمـــب داد  دیـــد و بـــا خـــوش خیالی آمـــد خبـــرش را به 
جد مـــن یعنی رودریگـــو بـــود. از خـــودم نمیگویم. خود 
کلمب  محققانتـــان هـــم نوشـــته انـــد. اما فکـــر میکنیـــد 
کـــه هیـــچ،  کـــرد؟ جایـــزه را داد؟ خیـــر! آن ...  کار  چـــه 
حتـــی دریغ یـــک بلیط نیم بهای اســـتخری، شـــهربازی 
گفت اصـــال خودم  ای، چیـــزی. بعـــد بدبخـــت دلـــه دزد 
که  دیـــدم و آن جایزه را هم به جیـــب زد. آدم آفتابه دزد 
کند باز  کشـــف  که  باشـــد اینطور میشـــود دیگـــر؛ قاره هم 
چشـــمش دنبال چنـــد لیره  یـــک خدمه بیچاره اســـت.
کلمـــب چنـــد لیـــره از  خالصـــه اینکـــه 500 ســـال پیـــش 
جـــد مـــا دزدیده اســـت. بعـــد هـــم آن را آورده تـــوی قاره 
گر  کـــه ا کـــرده دیگـــر. االن من نامه نوشـــتم  ج  شـــما خـــر
خـــون آریایی در رگهایت اســـت آن پـــول را بده! اصال فکر 
کشـــور شـــما  میکنـــی چـــرا انقـــدر بدبختی و بیچارگی در 
هســـت؟ بخـــدا ملـــت دو هزار ســـال تاریـــخ دارنـــد انقدر 
کـــرده اید  که شـــما در ســـیصد ســـال  جنایـــت نکرده اند 
و تـــف و لعنت خریـــده اید! برای اینکه ســـقتان را با پول 
کلمـــب پـــول مـــردم را  حـــرام برداشـــتند! از همـــان اول 

خـــورد و نتیجـــه اش هم شـــد همین.
گـــر میخواهـــی 500 ســـال نالـــه و نفرین  خالصـــه اینکـــه ا
خاندان رودریگو پشـــت ســـرتان نباشـــد و از ایـــن به بعد 
کنید این چند هـــزار لیره  ما را  بتوانیـــد مثل آدم زندگـــی 
کمتان نکند. بدهیـــد برویم. خـــدا از مودبی و باهوشـــی 

قربان شما
آلفردو

نسل شصت و چهارم رودریگو

یکا نبوده است؟ یستف کلمب کاشف آمر آیا کر

پول بابا بزرگ ما خوردن نداره
مکتب خانه کدخدا

محمد حسین فیض اخالقی

 کدخدا بود به ما عقل و خرد را آموخت
 کدخدا بود به ما خوب و بد را آموخت

 همه با بمب اتم نسل کشی می کردیم
کدخدا بود به ما زاد و ولد را آموخت

 حد و تعزیر خدا مانع دزدی می شد
کدخدا بود به ما زشتی حد را آموخت

 گفتگوها سبب رفع خصومت می شد
کدخدا بود به ما مشت و لگد را آموخت

 همه از پارسی مسخره می رنجیدیم
کدخدا بود به ما momy و dad را آموخت

 عالمی در پی تعریف دموکراسی بود
کدخدا بود به ما حذف »اسد« را آموخت

ج دوقلو پیک سعودی ها بود  جت بر
کدخدا بود به ما حذف »سند« را آموخت

که برجام، بده-بستان است کردیم   فکر 
کدخدا بود به ما داد و ستد را آموخت!

که دو با سه مساوی است به زور! کردیم   فکر 
کدخدا بود به ما علم عدد را آموخت!

 کدخدایی و همه بنده و پابست توایم
کی و انصاف و خرد! مست توایم مظهر پا
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محمدرضا شهبازی

کشـــورهایی  کمتـــر از  آمریکایی هـــا از نظـــر زمانـــی خیلـــی 
مثل انگلیس یا روســـیه به مردم ایران لطف داشـــته اند، 
کم نمی کنـــد، چون  امـــا ایـــن چیـــزی از ارزش های آنهـــا 
کشـــف شـــده اند.  تقصیـــر خودشـــان نبـــوده، بلکـــه دیر 
کمی  کلمب تنبلی نکـــرده بـــود و صبح ها  کریســـتف  گـــر  ا
کرده  کشـــف  زودتـــر از خواب بیدار شـــده و آمریکا را زودتر 
کـــردن به  بـــود، آنهـــا هم فرصـــت بیشـــتری بـــرای لطف 
مـــردم ایـــران داشـــتند. با این حـــال آمریکایی هـــا خیلی 
کردند و  زود عقب افتادگـــی خود را در این زمینـــه جبران 
کـــه می خورد ایـــران و ایرانی را مـــورد لطف قرار  تـــا جایی 
کریمانه  دادنـــد! ســـیاهه زیر تنها بخشـــی از این الطـــاف 

است:

مشارکت تعاونی �
آمریکایی هـــا تـــا قبـــل از ســـال 1332 بصـــورت تعاونـــی و 
بـــا مشـــارکت انگلیســـی ها و روس هـــا بـــه ایرانی ها 
بـــه  عالقـــه ای  خیلـــی  و  می کردنـــد  لطـــف 
کنند و همـــه به میزان  اینکه تـــک روی 
الطـــاف آنها پـــی ببرند نداشـــتند، اما 
از ســـال 32 بـــه بعـــد آنهـــا به صورت 
خیلی رســـمی و با ثبـــت یک خیریه 
فرهنگـــی  و  سیاســـی  عرصـــه  وارد 
اولیـــن  در  آنهـــا  شـــدند.  ایـــران 
کـــه عامل  قـــدم متوجـــه شـــدند 
معضـــالت  ایـــران  عقب ماندگـــی 
فرهنگـــی اســـت، بنابرایـــن اقـــدام 
به ســـازماندهی و رســـیدگی به یکی 
مملکـــت  اقشـــار  آســـیب پذیرترین  از 
کردند.  یعنـــی الت و لوتهـــا و روســـپیان 
ایـــن اقشـــار وقتـــی خـــوب ســـازماندهی 
کاری دست و پا  شـــدند باید برای شـــان 
که بـــی کاری می توانســـت  می شـــد، چرا 
آنهـــا را دوبـــاره به دامـــن پلشـــت بدکارگی 
کار  و التـــی بکشـــاند. آمریکایی هـــا بـــرای این افـــراد یک 

کردند.  خـــوب و پـــر درآمد دســـت و پـــا 
کـــه ایـــن افـــراد  اتفاقـــًا در اولیـــن روزی 
کودتا شـــد! کار، در ایـــران  رفتنـــد ســـر 

راحت تر جیغ بکشید �
آمریکایی هـــا از اینکه می دیدند ایـــران از نظر تکنولوژیک 
غصـــه  خیلـــی  می خوردنـــد.  غصـــه  اســـت  عقب افتـــاده 
ســـنتی  دســـتگاه های  و  ادوات  بـــا  کار  می خوردنـــد. 
کمی داشـــت. آمریکایی ها -خـــالف آنچه از یک  بازدهی 
کشـــور پیشـــرفته انتظـــار مـــی رود- اصـــاًل خســـیس بازی 
در نیاوردنـــد و در جهـــت ورود وســـایل جدیـــد بـــه ایران 
کمـــال تواضـــع و  گام برداشـــتند. آمریکایی هـــا حتـــی در 
کار با این وســـایل را هـــم به ایرانی ها  نوع دوســـتی روش 

کـــه آموزش دادند. این وســـایل موجب می شـــد 
بـــرود،  بـــاال  بســـیار  کارهـــا  بازدهـــی 
هزینه هـــا پایین بیایـــد و تحقق اهداف 
پیش بینی شـــده به طور محسوســـی در 
کند.  ســـازمان های ایرانی افزایش پیدا 
کشـــور یکی  ســـازمان اطالعات و امنیت 
کـــه  از ایـــن ســـازمان های ایرانـــی بـــود 
بـــا وســـایل آمریکایـــی و آموزش هـــای 

داده شـــده خیلی راندمانـــش رفته بود 
باالتـــر. این را یکی از همســـایه های این ســـازمان 

کـــه از مقـــر آن به  بـــر اســـاس افزایـــش صـــدای ناله هایی 
کند. مـــردم به این  گوش می رســـید حاضر اســـت تأییـــد 

ک می گفتنـــد. ســـازمان ســـاوا

کنید � خودتان انقالب 
انقـــالب اســـالمی مـــردم ایـــران نمونـــه بـــارزی از احترام 
آمریکایی هـــا بـــه حـــق انتخاب مـــردم ایران بـــود. آنها به 
که در تصمیم مردم ایران دخالت  هیچ وجه نخواســـتند 
کننـــد. تمـــام اســـناد بجا مانـــده از ســـال های پـــر تالطم 
کـــه آمریکایی هـــا هیچ  دهـــه 50 شمســـی ثابـــت می کند 
گر  نقشـــی در پیروزی انقالب اســـالمی نداشـــتند! حاال ا
انقالب شکســـت خورده بود شـــاید می شـــد درباره نقش 
که شکســـت نخـــورده و  آنهـــا حـــرف زد، امـــا خـــب، حاال 

ایـــن کاماًل واضح و مبرهن اســـت  آنهـــا در  کـــه 
اتفاق دخالت نکردند!

گرم � سه وعده غذای 
کـــه  بـــا پیـــروزی انقـــالب و علی رغـــم همـــه فحش هایـــی 
مـــردم ایران بـــه آمریکایی هـــا می دادنـــد، آنها اصـــاًل قهر 
نکردنـــد و همچنـــان حامـــی مردم ایـــران باقـــی ماندند. 
بـــرای مثـــال آنهـــا در همـــان روزهـــای اول انقـــالب بـــه 
کـــه بـــا خانـــواده اش  یـــک ایرانـــی آواره 
همین طـــور  و  شـــده  بی خانمـــان 
ســـرگردان مانـــده بـــود، جا و مـــکان و 
گـــرم دادند.  ســـه وعده غـــذای 
را  کار  ایـــن  آمریکایی هـــا  گـــر  ا
ده  حداقـــل  بودنـــد  نکـــرده 
پانـــزده نفر به تعـــداد ایرانی های 
می شـــد  اضافـــه  دنیـــا  در  آواره 
اقـــدام  ایـــن  کـــه  بـــود  عجیـــب  و 
آمریکایی هـــا  انسان دوســـتانه 
به جـــای اینکـــه باعـــث تغییـــر نگاه 
ایرانی هـــا بـــه آمریـــکا شـــود و آنهـــا 
بردارنـــد،  فحـــش دادن دســـت  از 
کرد.  ایرانی هـــا را بیشـــتر عصبانـــی 
را  ایرانـــی  نیامـــد و حاضـــر نشـــد آن  کوتـــاه  آمریـــکا  امـــا 
بی خیال شـــود. اســـم آن ایرانی محمدرضا پهلوی بود.

جنگ بد است �
جنـــگ ایران و عـــراق اتفاق خوبـــی نبود. آمریـــکا هم آن 
کـــرده بود و این آدم  کار را  را آغـــاز نکرده بـــود. صدام این 
که آمریکایی نیســـت. با این  اصـــاًل از اســـمش معلوم بود 
کـــه نه ســـر پیـــاز بودنـــد و نه تـــه پیاز  حـــال آمریکایی هـــا 
تمـــام تالششـــان را بـــرای اینکـــه ایـــن جنگ پایـــان پیدا 
کنـــد انجـــام دادنـــد. آنها واقعـــا دوســـت داشـــتند انقدر 
کاری  مـــردم ایـــران و عراق بـــا هم نجنگنـــد و انصافا هـــر 
که  از دستشـــان برآمـــد انجـــام دادنـــد. البتـــه همینطور 
شـــما می دانیـــد یک جنـــگ وقتـــی واقعا تمام می شـــود 
کـــه یکـــی از دو طرف پیـــروز شـــوند. آمریکایی هـــا هم به 
کردنـــد تا  همیـــن دلیـــل تمـــام تالش شـــان را 

عـــراق پیـــروز شـــود و جنگ تمام شـــود.

یکا در حق ایران نگاهی به خدمات آمر

آمریکای مهربان و ایران ناسپاس!
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طیبه نورسته

کارمندی دیـــروز در یکی از  همایش بزرگداشـــت حقـــوق 
شـــرکت های تولیدکننـــده مـــواد غذایـــی در آمریـــکا برگزار 

. شد
اهـــدای  بـــا  نمونـــه،  کارمنـــدان  از  مراســـم  ابتـــدای  در 
پوشـــک های 24 ســـاعته، تقدیر به عمل آمـــد. در ادامه 
مدیـــر شـــرکت طـــی یـــک ســـخنرانی از هم زمانـــی اجرای 
کار بـــا ایـــن همایـــش  قانـــون پوشـــیدن پوشـــک حیـــن 
کارمندان هم  کرد: شـــاید برای خـــود  خبـــر داد و اذعـــان 
که  که یـــک دفعه بخواهنـــد چیزی  غیرمنتظـــره می بـــود 
پدر و مادر به ســـختی و مشـــقت در طفولیت از پایشـــان 
کننـــد، امـــا بایـــد  درآورده بودنـــد؛ در ایـــن ســـن بـــه پـــا 
دانســـت ایـــن قانـــون در واقـــع بـــه نفـــع خود آنهاســـت. 
کارمندان  تصـــورش را بکنیـــد تـــا پیـــش از ایـــن قانـــون، 
ســـرویس های  در  پشـــت  را  وقت شـــان  ســـاعت ها 
بهداشـــتی ســـپری می کردنـــد. مشـــکالت قطعـــی آب و 
جززنـــی و طبعـــًا مشـــاجرات بعـــدی آن هم تأثیـــر زیادی 
کارشناســـان  از طرفـــی  کارمنـــدان داشـــت.  روحیـــه  در 
کارمنـــدان از  مـــا بـــرای پذیـــرش ایـــن مســـئله از ســـوی 

مدت هـــا پیـــش طی ســـه مرحله ایـــن قانـــون را آزمودند 
و خوشـــبختانه در هـــر ســـه مرحله، آزمـــون موفقیت آمیز 
بـــود. در مرحله اول با مرخصی ســـاعتی جهت ســـرویس 
کارمنـــدان مخالفـــت شـــد. در مرحلـــه بعـــدی بـــا  رفتـــن 
متقاضیـــان ســـرویس برخورد تمســـخرآمیز تـــوأم با هووو 
کـــه ریـــزش چشـــم گیری را در ایـــن مرحلـــه شـــاهد  شـــد 
بودیـــم و در مرحلـــه نهایـــی هـــم بـــا تهدیـــد بـــه اخـــراج 

هیاهـــوی متقاضیـــان بـــه ســـکوت مبدل شـــد.
کـــه هـــدف ما هـــم در  جـــای هیـــچ نگرانـــی نیســـت چـــرا 
کارمندان بـــوده و همواره در  واقع شخصیت بخشـــی بـــه 

گام برمی داریم. ایـــن مســـیر 
گزارش خبرنگار ما را بشنوید:

تئـــودور از پوشـــکش می گـــه. از این کـــه حاال عضـــو ثابت 
گه یه ســـاعت پوشـــک نپوشـــه  خونـــوادش شـــده. تئـــو ا

خـــأ بزرگـــی رو بـــا تمام وجـــودش حـــس می کنه.
کار جنیفر  کـــه دوســـتاش ســـر  بـــه ســـراغ تریســـی می ریم 
صـــداش می کنـــن. اون از ایـــن اســـم خیلـــی بـــه خودش 
کـــه جویـــا می شـــیم بـــا هیجـــان  می بالـــه... علتـــش رو 
می گـــه: هیچ وقت حتی تصورشـــو نمی کرده بـــا اون جثه 

کـــه بـــا محبوب تریـــن خواننده  الغـــرش یـــه روزی برســـه 
زندگیـــش، جنیفـــر لوپـــز مقایســـه بشـــه. اون ایـــن حس 
ابتـــکار مدیـــرای شـــرکت می دونـــه.  رو مدیـــون  خـــوب 

تریســـی رو بـــا حـــس خوبـــش تنهـــا می ذاریم.
گـــرم می گیـــره و می گه: من  ج امـــا خیلی ســـریع با ما  جـــر
که داشـــتم  تا پنج ســـالگی به خاطر مشـــکالت جســـمی 
کنم و این شـــده بود  مجبـــور بـــودم از پوشـــک اســـتفاده 
کـــه هـــم ســـن و ســـاالم منـــو باهاش  نقطـــه ضعـــف من 
مســـخره می کردن، اما حـــاال با افتخار پوشـــک می بندم 
و شـــعارم اینـــه: »پوشـــک می بنـــدم، پـــس هســـتم.« هر 
کـــه تـــو ایـــن وانفســـای  کســـی ایـــن موقعیـــت رو نـــداره 
کارمند یه شـــرکت بزرگ باشـــه و حقوق  بـــی کاری بتونـــه 
کـــه پوشـــک  اونیـــه  بـــا  ایـــن وجـــه تمایـــز مـــن  بگیـــره. 

نمی بنـــده و بیـــکاره. درود بـــه شـــرف آمریکایـــی.
گفتنـــی اســـت در پایـــان این مراســـم در حضـــور مدیران 
کارکنـــان رونمایـــی  کننـــدگان، از پوشـــک های  و شـــرکت 

. شد

قابل توجه سربازان 
آمریکایی

تابوت تازه رسید
با نصب رایگان و خدمات پس از 

فروش
»Not to Be« تابوت فروشی

انواع فیلم های جنگی هالیوودی را به ما بسپارید
نگارش مجدد فیلمنامه و دوبله

مناسب برای پخش در صداوسیما
موسسه سینمایی 

»جنگ و رنگ«

سه تا هزار
عکس یادگاری با سربازان 

آمریکایی )مرده و زنده(
عکاسی

 »مرغ همسایه«

دوره جدید 
»کارگاه حقوق بشر«

 آغاز شد
محل تشکیل كالس ها:

ترم اول: زندان ابوغریب
ترم دوم: گوانتانامو

من نخواهم نماد آزادی باشم 
باید چه كسی را ببینم؟

كتفم درد گرفت؛ یکی این 
مشعل را از من بگیرد!

مجسمه آزادی

ما تحمل جنگ را برای شما آسان می کنیم
دیگر نگران دست و پای قطع شده ی كودكان خود نباشید

انواع دست، پا و چشم مصنوعی
فروشگاه تجهیزات پزشکی »ناتو«

با تشکر از آقای »اوباما«
كه به كشور ما حمله كرد

از طرف »بیل استوارت«، از مردم بومی افغانستان

فراخوان مقاله
وزارت دفاع آمریکا برگزار می كند:

همایش »چرا و به کجاها می شود حمله کرد؟«
به نفرات برتر اقامت دائم ایاالت متحده اهدا می شود

رگداشت حقوق کارمندی همایش بز

ز گهواره تا گور پوشک بپوش

رضا احسانپور

7

95
اه    

یرم
 - ت

یی
کا

مری
شر آ

ق ب
قو

ه ح
نام

ژه 
وی



فاطمه آرامی

از مراســـم زنده زنـــده ســـوزادندن »نگـــرو اســـمیت«  یـــادگاری  توضیـــح: عکـــس 

آمریـــکا-1908 خیابان هـــای  در  آفریقایـــی  سیاه پوســـت 

در اولین نگاه به این تصویر چه چیزی را می بینید؟

الف( تعدادی انسان خوشحال که دور آتش جمع شده اند

ب( مردی مشکوک با پالتوی بلند
ج( فردی در حال سوختن

تحلیل گزینه ها:

کنـــار  الـــف( شـــما فـــردی اجتماعـــی هســـتید و از بـــودن در 

دیگـــران لـــذت می برید. آخر هفتـــه برای تـــان موقعیت یک 

کـــرم ضد آفتاب  ســـفر پیش می آیـــد، آن را قبول کنید، فقط 

و لبـــاس اضافـــی را فراموش نکنید!

که باعث  ب( دارای اعتمـــاد به نفســـی فوق العاده هســـتید 

حســـادت اطرافیان تـــان می شـــود. عطـــر تلـــخ می زنیـــد که 

البته مـــارک قبلی آن بیشـــتر بـــر ابهت تان می افـــزود. حس 

کنید و بـــه زندگی لبخند بزنید. بدبیـــن بودن را از خـــود دور 

ج( شـــما فـــردی دارای خشـــونت پنهان هســـتید. از بچگی 

اجـــازه دســـت زدن بـــه فنـــدک را نداشـــتید و ایـــن در ضمیر 

کـــه به  گاه تـــان مانـــده اســـت. بـــا دوســـت قدیمـــی  ناخودآ

دیدن تـــان می آیـــد بـــه بـــازار برویـــد و طبـــق ســـلیقه او برای 

خودتـــان یک فندک بخرید، اما تا آخر ســـال از آن اســـتفاده 

نکنید! فراموش نکنید که شـــب ها قبل از خواب حتمًا یک 
لیوان شـــیر بنوشید.

که به مدت 10 ســـال در قفـــس اورانگوتان ها  توضیـــح: »اوتـــا بنگا« سیاه پوســـتی 

کرد. در بـــاغ وحـــش زندگی می کـــرد و بعد از آزادی خودکشـــی 

کـــرده یا  بـــه نظر شـــما در تصویر زیـــر اورانگوتان پســـر را بغل 

کرده؟ انســـان اورانگوتان را بغـــل 

کـــرده: شـــما فردی هســـتید که  اورانگوتـــان انســـان را بغـــل 

بـــه محیـــط زیســـت اهمیـــت زیـــادی می دهیـــد و طاقـــت 

بی خانمانـــی حتی یـــک مورچـــه را هم نداریـــد! قصد خرید 

یـــک طوطی را داریـــد. طوطی مد نظر بیمار اســـت. از خرید 

کنیـــد و در عـــوض دو ســـنجاب بخریـــد، اما  آن صـــرف نظـــر 

فرامـــوش نکنید تا وقتی دو ســـاله نشـــدند هرگز بـــه آنها قند 
ندهید.

کـــرده: شـــما شـــخصیتی مغرور  انســـان اورانگوتـــان را بغـــل 

داریـــد، اما خودتان تصور می کنید فقـــط عزت نفس باالیی 

کنید غرورتان باعث از بین رفتن بســـیاری  گـــر دقت  دارید. ا

از منافع تان شـــده است. نمونه اش خواستگاری پریشب. از 

خـــوردن بیش از انـــدازه خربزه پرهیز کنید؛ با توجه به وقایع 
اخیر توانایی نشســـتن پای لـــرز آن را ندارید.

کارگران به اندازه مشـــخصی در  کنگـــو. درصورتی که  توضیـــح: اســـتعمار بلژبک در 

کار نمی کردند، دست های شـــان از مچ قطع می شـــد. معـــدن 

اولین چیزی که در تصویر می بینید کدام است؟
الف(یک پسر بچه بازیگوش

ب(یک جنتلمن واقعی
ج(یک دست که مچش را گرفته اند

تحلیل پاسخ:

الف( شـــما فردی خوشـــحال و ســـرزنده هســـتید، اما غمی 

کـــه بـــه دیگـــران اجـــازه ســـر درآوردن از آن را  پنهـــان داریـــد 

نمی دهیـــد. اینقـــدر تـــودار نباشـــید. درمـــورد مشـــکالت با 

کمک تان  کنید، در این مـــورد می تواند  همکارتان صحبت 

کـــرده برای تـــان عقده می شـــود.  کنـــد. یک وقـــت خدای نا

کمتـــر تخمـــه آفتاب گـــردان بخوریـــد همه اش رنگ اســـت.

ب( چند وقت اســـت منتظریـــد. احتمااًل بـــه زودی به مراد 

دل تان می رســـید. فقط در آشـــپزی کمتر از نمک اســـتفاده 

کنیـــد، چـــون مـــراد دل تان بـــا این قضیـــه مشـــکل خواهد 

داشـــت. این هفته بـــرای رفتن به ســـرکار در پیـــاده روی آن 

ســـمت خیابان قدم بزنیـــد. خیـــرش را خواهید دید.

ج( در زوایای پنهانی وجودتان عالقه به تبهکاری و شـــرارت 

کائو بیـــش از اندازه عالقـــه دارید. مراقب  کا وجـــود دارد و بـــه 

خودتـــان باشـــد، وگرنه پلیس وظیفـــه مراقبت از شـــما را به 

گرفت. ترجیحـــًا خودتان به قصابـــی نروید.  عهده خواهـــد 

ایـــن کار در روحیه تـــان اثـــر منفـــی دارد. فـــردا از شـــما بـــرای 

کله پاچـــه دعوت می شـــود؛ آن را قبـــول نکنید، به  خـــوردن 
اســـت.  نفع تان 

کـــردن ناخن هـــای یکـــی از افســـران  توضیـــح: یـــک فـــرد هنـــدی در حـــال تمیـــز 
نیا یتا بر

که توجه شـــما را در این عکس جلب می کند  اولین چیـــزی 
است؟ کدام 

الف( افسر انگلیسی عالقمند به مطالعه
ب( ناخن گیر اصل ساخت بریتانیای کبیر

ج( دو شخص هندیتبار
تحلیل پاسخ:

و  هســـتید  عالقمنـــد  فرهنگـــی  مســـائل  بـــه  شـــما  الـــف( 
همین طـــور به آراســـتگی ظاهر خود توجـــه ویـــژه ای دارید، 
که ســـرزنش دیگـــران را برمیانگیزید. بـــه آنها توجه  تا حدی 
نکنیـــد و راه خودتـــان را ادامـــه دهیـــد. روزی موفقیت های 
شـــما آنها را به شگفتی وا خواهد داشت. اســـتفاده از ژل مو 
جذابیت های شـــما را دو چندان می کند. مراقب حســـادت 

اطرافیان باشـــید.
کـــه عـــادت دارید با  ب( شـــما فردی بســـیار دقیق هســـتید 
بالشـــت ســـفت بخوابید و به نظافت پیرامون خود اهمیت 
ویـــژه ای می دهیـــد. از دیـــدن لکـــه قهـــوه روی بالشـــت تان 
نهراســـید. با شـــوینده اصل روغن، دم مـــوی گربه به خوبی 

ک خواهد شـــد. پا
که بیشـــتر بـــه دنبال حاشـــیه  ج( شـــما شـــخصی هســـتید 
از  کنیـــد  ســـعی  می بریـــد.  لـــذت  کار  ایـــن  از  و  می گردیـــد 
اطالعات تان علیه دیگران اســـتفاده نکنید، چون اطرافیان 
کافی از دســـت تان خشـــمگین هســـتند. تعویض  به اندازه 
شـــامپوی ســـرتان به بهتر شـــدن روحیه تان کمک شایانی 

. می کند

توضیـــح: مـــرگ و میر بیـــش از 9 میلیون نفر در ســـال های 1917 تـــا 1919 به دلیل 
قحطی ایجاد شـــده توســـط انگلیس

در این تصویر چند چهره مشاهده می کنید؟
الف( 16       ب( زیاد      ج( 3      د( 1

پاسخ:
که البته همیشه  الف( شما از هوش متوســـطی برخوردارید 
در زندگی با اشـــتباهات محاســـباتی به شکست می خورید. 
کالس های ریاضـــی خوب پـــروران را پیشـــنهاد  ما بـــه شـــما 

می کنیم.
کـــه از ایـــن  ب( در زندگـــی، شـــخصی هردم بیـــل هســـتید 
ویژگـــی خود راضی هســـتید. همیشـــه ظرف ها را گربهشـــور 
میکنیـــد. حداقـــل برای التیام خاطـــر اهل خانـــواده از مایع 

کنید. ظرف شـــویی بهتـــری اســـتفاده 
ج( عادت دارید مســـائلی را که نمیپســـندید نادیده بگیرید. 
گاهـــی اوقـــات برای تـــان مفید اســـت، امـــا باالخره  کار  ایـــن 
کـــرد. در زندگی تان شـــخصی  از ایـــن عـــادت ضـــرر خواهیـــد 
هســـت که میخواهد در چشم تان جلوه کند، اما او را ندیده 
کار به جاهای  گر به ایـــن منـــوال ادامه بدهیـــد  می گیریـــد. ا

کشـــیده خواهد شد. کی  خطرنا
د( تبریـــک می گویـــم شـــما یـــک نابغـــه هســـتید! از هر یک 
میلیـــون نفـــر فقط یـــک نفر بـــه این تســـت پاســـخ صحیح 
که به این تســـت پاســـخ صحیح  می دهـــد. یکـــی از افرادی 
داده، رئیس دانشـــگاهی در آمریکاســـت و یک شخص دیگر 
بزرگ تریـــن حـــراج چشـــم اروپاســـت. بـــه ایـــن افـــراد اضافه 
کنید پروفسور حســـابی را. خودتان را جدی بگیرید. در این 
صـــورت بـــه زودی نام تـــان همه جـــا بـــر ســـر زبا ن هـــا خواهد 

افتاد.

تست شخصیت شناسی
وایای پنهان شخصیت خود باخبر شوید! با انجام دادن این تست ها از ز
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نامــه اعتراض آمیــز ســگی بنــام رکــس بــه رئیــس 
ســازمان حمایــت از حقــوق حیوانــات!

از خانواده ام 
خجالت کشیدم!

محمد صالح کریمی

با سالم
انســـانیت هـــم خـــوب چیزیـــه واال، چنـــد ســـاله تـــو این 
گردشـــی، نه  زنـــدان بی صاحـــب موندیم، نـــه پارکی، نه  
کـــردن رو یاد  کل زندگـــی فقط پـــارس  چیـــزی، پســـرم از 
که  گرفتـــه، از بس  گرفتـــه، خانومم هـــم ناراحتی اعصاب 
صحنه هـــای بد و خشـــن دیده! روزی یه بـــار هم در این 
قفـــس لعنتـــی رو باز می کنن تـــا بیاییم بیـــرون بچرخیم، 
کـــردن بســـتن جلـــوی قفـــس  می بینیـــم یکـــی رو لخـــت 
تـــا مـــا  بترســـونیمش، از ما ســـگ تر تـــو این خراب شـــده 
نبود بـــرای شـــکنجه دادن؟! نـــه، من می خـــوام بدونم 
خودتـــون خوشـــتون میـــاد روزی یه بـــار یه نفـــر رو لخت 
کنـــن، بیـــارن جلـــوی زن و بچه، ببنـــدن به در  مـــادرزاد 
و دیـــوار!! ایـــن توهیـــن به حقوق ســـگ ها نیســـت؟ هر 

ســـگی باشـــه بهش بـــر می خـــوره دیگه! 
ایـــن  در  انســـانیت  و  انســـان ها  حقـــوق  بـــه  کاری  مـــن 
زنـــدان نـــدارم، اون بـــه خـــود آدم هـــا مربوط اســـت، اما 
کار های مربوط بـــه جانـــواران را به خوبی  کـــه  شـــنیده ام 
پیگیری می کنید، خواهشـــمندم پیگیر حقوق ســـگ ها 
گوش جهانیان  در ایـــن زندان نیز باشـــید و درد ما را بـــه 

و حیوان دوســـتان برســـانید.

ارادت مند شما 
رکس

فاطمه سادات محمودیان

 :)Bardedarism( حق مالکیت فردی
ایـــن حـــق توســـط آمریکایی ها به خودشـــان اعطا شـــد 
که قادر  و هـــدف آن حفـــظ منافع رنگین پوســـتانی بـــود 
کلیه  بـــه تصمیم گیـــری دربـــاره زندگی خـــود نبودنـــد )که 
رنگین پوســـتان را شـــامل می شـــود(. مصادیق این حق 

از: عبارتند 
گذرانـــدن  1- ورزیـــده نمـــودن بـــدن و عضـــالت آنهـــا بـــا 
دوره های شـــالق خوری مقدماتی و بارکشـــی پیشـــرفته؛
2- ایجـــاد فضاهایـــی خـــاص و ویـــژه بـــرای رفـــاه حـــال 
حتـــی  و  مـــدارس  غذاخوری هـــا،  اتوبوس هـــا،  در  آنهـــا 

بهداشـــتی؛ ســـرویس های 
ج نمـــودن 50 میلیـــون سیاه پوســـت از آفریقا و  3- خـــار

وارد نمـــودن آنهـــا به بهشـــت آمریکا.

 :)Fozoulism( حق مالکیت فکری
ایـــن حـــق بـــه آمریکایی هـــا اجـــازه می دهـــد تا بـــه جای 

کننـــد و تصمیـــم بگیرنـــد. از جمله: همه فکـــر 
1- تصمیـــم به جای مردم عراق برای داشـــتن حکومتی 

مستقل!
2- تصمیـــم بـــرای تغییر رنـــگ لباس عروســـان افغانی از 

خ؛ ســـفید به سر
برگـــزار شـــده در  انتخابـــات  نتیجـــه  بـــرای  3- تصمیـــم 

ایـــران؛ جملـــه  از  مختلـــف  کشـــورهای 
و  یمـــن  مـــردم  عمـــر  طـــول  میـــزان  بـــرای  تصمیـــم   -4

مشـــابه. کشـــورهای  از  بســـیاری 

 :)Dozdism( حق مالکیت هنری
گفـــت آمریـــکا به عنـــوان تنها  در تعریـــف ایـــن حـــق باید 
بـــه تشـــخیص خـــود  آثـــار هنـــری،  دغدغه منـــد حفـــظ 
را  هنـــری  آثـــار  تمامـــی  از  نگهـــداری  و  مالکیـــت  اجـــازه 
دارد. از جملـــه اقدامـــات هنردوســـتانه آمریـــکا می توان 
کاشـــی کاری  شـــده مســـجدی در  به جداســـازی محراب 

اصفهـــان و انتقـــال بـــه مـــوزه نیویـــورک نـــام برد.

:)Kolompism( حق اختراع
کلمـــب بـــرای  کریســـتف  ایـــن حـــق اولیـــن بـــار توســـط 
آمریکایی هـــا تصویـــب شـــد و طـــی آن، آمریکائی هـــا حق 
گر  کشـــف و اختراع هر چیزی را داشـــتند و دارنـــد، حتی ا
کشـــف یا اختراع شـــده باشـــد. یکی از مصداق های  قباًل 
کـــه تعدادی بومی  کشـــف قاره آمریکا بود  بـــارز این حق، 
گرفته و قـــاره را از آن  قصد داشـــتند این حـــق را نادیـــده 
کریس و  کننـــد، اما بـــا پیگیری هـــای شـــبانه روزی  خـــود 

همراهانـــش، به اشـــد مجازات محکوم شـــدند.

 :)Shekanjegarism( حق جزا
حقوق جـــزا از جمله حقـــوق عمومی دولت آمریکاســـت 
گوآنتانامو و ابوغریـــب، به طور تخصصی  که در دانشـــگاه 
می شـــود  تدریـــس  آمریکایـــی  مجـــرب  اســـاتید  توســـط 
ســـرکوب گری،  قبیـــل  از  شـــاخه هایی  زیـــر  شـــامل  و 
ک ســـازی ذهن  گیوتین شناســـی، پا ولتاژ ســـنجی بدن، 

و... اســـت.

:)Ghachaghism( حق تجارت
حق تجـــارت این امـــکان را در اختیار خیریـــن آمریکایی 
کشـــورهای  که در  کـــودکان و زنانـــی را  قـــرار می دهـــد تـــا 
جهـــان ســـوم مـــورد ظلـــم و ســـتم قـــرار می گیرنـــد رهـــا 
کشـــور آمریـــکا را بـــرای آنـــان  نمـــوده و شـــرایط ورود بـــه 
کـــودکان بـــه  کـــه ایـــن زنـــان و  کننـــد. به طـــوری  فراهـــم 
محض ورود به آمریکا صاحب شـــغل شـــده و تمام وقت 
خـــود را در میهمانی هـــا و مجالـــس می گذراننـــد و مـــردم 
مهمان نـــواز آمریـــکا هـــر شـــب بـــرای دیـــدن آنهـــا جمـــع 

شـــده و آنهـــا را مـــورد  تفقـــد قـــرار می دهند.

:)karkasism( حق هوایی
چنانچـــه هواپیمایی قصد ورود به خطـــوط هوایی این 
کشـــور را داشـــته باشـــد، آمریـــکا حـــق دارد بـــرای حفـــظ 
خطـــوط هوایـــی اش، هواپیمای مهاجـــم را مورد هدف 
قـــرار دهد. یکـــی از اقدامات شـــجاعانه 
زمینـــه،  ایـــن  آمریـــکا در  و دفاعـــی 
هواپیمـــای  دادن  قـــرار  هـــدف 
ایـــن  بـــود.  ایـــران  ایربـــاس 
هواپیما در ســـال 1367 وارد 
آمریـــکا در  خطـــوط هوایـــی 
که توســـط  ایـــران شـــده بـــود 

نـــاوگان آمریکایـــی ســـرنگون شـــد.

:)terrorism( حقوق بشر
آمریـــکا اجـــازه دارد هـــر چند وقت یـــک بار، یک 
کشـــور را به عنوان تهدید جامعه بشـــری شناســـایی 
کشـــور را با  نمـــوده و بـــرای دفـــاع از حقوق بشـــر، آن 
کشـــورها از  کند. نحوه شناســـایی این  ک یکســـان  خا
اســـرار حکومت آمریکاســـت و بر همگان پوشیده است. 
کشـــوری چـــون آمریکا،  کـــه بـــا وجـــود  مهـــم این اســـت 
کشـــوری نمی توانـــد جامعه بشـــری را تهدید  دیگـــر هیچ 

. کند

یکایی انواع حقوق آمر

از فضولیسم تا دزدیسم!
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محمدحسین علیان

کشـــیده اســـت، ولـــی نمی تواند  بان کی مـــون زیر پتو دراز 
بخوابـــد. همـــه  اش این طرف به آن طرف می شـــود، ولی 
صـــدای موشـــک و مسلســـل و جیـــغ مـــردم نمی گـــذارد 

بخوابد.
گوینده پیـــام: »آیا از قتل و غارت مـــردم جهان نگرانید؟ 
آیا صـــدای بمب و موشـــک نمی گذارد راحـــت بخوابید؟ 
کک تان  کشـــتار مردم بی دفاع باعث می شـــود  آیا دیدن 

بگزد؟ نگران نباشـــید!«
بان کی مـــون بلند می شـــود، می نشـــیند و با اشـــتیاق به 

نـــگاه می کند.  دوربین 
گوینـــده: »بـــا پتوی غربیلـــه دیگر نگـــران هیچ چیز و هیچ  
کســـی نباشـــید. با ایـــن پتو خودتـــان را بـــه آن راه بزنید. 
کـــه دارد، می توانیـــد وانمود  بـــا ضخامت بیـــش  از حدی 

کـــه هیچ  چیزی نشـــنیدید«. کنید 
که  گوشـــی دکتـــری  اوبامـــا بـــا یک لبـــاس دکتـــری و یک 
گردنـــش انداختـــه وارد می شـــود و می گویـــد: »ایـــن  بـــه 
روی  تصویـــر  هســـت«  ویـــژه ای  عایق هـــای  دارای  پتـــو 
لحـــاف زوم می کنـــد: »درون این لحاف از دالر پر شـــده. 
کننده ای  دالرهـــای مـــا دارای مواد بی حســـی و خنثـــی 
کـــه باعث می شـــه، در مقابـــل ظلم و قتـــل و غارت  داره 

بی تفـــاوت باشـــید.«
اوبامـــا می آید بـــه طرف بان کی مون، و لحاف را می کشـــد 
روی ســـرش. رو بـــه دوربیـــن: »بـــا ایـــن پتو دیگـــر نگران 
کنیـــد. پتوی  هیـــچ چیزی نباشـــید. فقـــط ابـــراز نگرانی 
غربیله شـــما را نســـبت بـــه همه چیـــز بی توجـــه می کند. 
دنیـــا را آب ببـــرد شـــما را خواب می برد. چـــون با این پتو 

فقط منافـــع مـــا را می بیند.«
بان کی مـــون رو می کنـــد بـــه دوربیـــن و می گویـــد: »پتوی 
غربیلـــه خیلـــی خوبـــه. از وقتـــی بـــا این پتو آشـــنا شـــدم 

نمی فهمم«. هیچـــی  دیگـــه 
اوبامـــا انگشـــتش را می گیـــرد جلوی دوربیـــن و می گوید: 

»پس پتـــوی غربیله یادتـــون نره«.
تـــار  دو،  ایـــن  تصویـــر 
غربیله  برند  می شـــود. 
جلـــوی دوربین نقش 
گوینـــده  و  می بنـــدد 
را  تبلیغاتـــی  شـــعار 
پتـــوی  »بـــا  می گویـــد: 
غربیلـــه، تـــوی پتـــوی خـــود غرق 

شـــوید«.

خبرگزاری فرانسه 
افشا می کند...

امیرحسن محمدپور

که  کـــرده  خبرگـــزاری فرانســـه )بـــه قـــول خـــودش( فاش 
کارگران چندین شـــرکت فعال  »بیـــش از 250هـــزار نفـــر از 
کار پوشـــک  در بخـــش صنایـــع غذایی آمریـــکا، در طول 
می پوشـــند، چـــون اجـــازه ندارنـــد در زمانی کـــه در خـــط 
بهداشـــتی  ســـرویس  بـــه  هســـتند  کار  مشـــغول  تولیـــد 
ســـرویس  بـــه  رفتـــن  تقاضـــای  گـــر  ا و  کننـــد  مراجعـــه 
کنند، به درخواســـت آنها بی توجهی شـــده و  بهداشـــتی 

کارخانـــه تهدید می شـــوند«. یـــا بـــه اخـــراج از 
که دبیـــر ســـرویس خبرگـــزاری فرانســـه خیلی آدم  واقعـــًا 
تصمیـــم  ســـریع  مطالعـــه،  بـــدون  و  اســـت  ظاهربینـــی 
کـــه در قـــرن نوزدهم،  گر خبر داشـــت  گیرد. چـــون ا مـــی 
اجـــازه  دقیقـــه  پنـــج  فقـــط  آمریکایـــی،  کارگـــر  دختـــران 
اســـتفاده از دستشویی را داشـــتند، راحت تر می توانست 
کار،  گـــر آدم در طـــول 10-12 ســـاعت  کـــه ا کنـــد  قضـــاوت 
فقـــط بتوانـــد پنج دقیقـــه دستشـــویی برود بهتر اســـت، 
یـــا اینکـــه یک پوشـــک به خـــودش ببنـــدد و هـــر موقع و 
کارش را بکند؟! ضمنـــًا این  کـــه دلـــش خواســـت  هرجـــا 
کـــه باعث می شـــود  روش عـــالوه بـــر مســـکوت مانـــدن، 
هیچ کـــس متوجـــه هیچ چیز نشـــود، به رونـــق اقتصادی 

کمـــک می کند. صنعـــت پوشک ســـازی آمریـــکا هـــم 
کافـــی بـــود خبـــر زیـــر را  کـــه چیـــزی نیســـت!  تـــازه ایـــن 
می دانســـت، آن وقت حتمـــًا در انتخـــاب خبرش تجدید 
نظـــر می کـــرد: »کارمنـــدان بعضـــی از شـــرکت ها در آمریکا 
ازدواج  پیشـــنهاد  همکاران شـــان  بـــه  ندارنـــد  اجـــازه 
گر پیشـــنهاد از جانب طرف مقابل  بدهند؛ بـــرای اینکه ا
کاری شـــان تحـــت تاثیـــر قـــرار خواهـــد  رد شـــود، رابطـــه 
کارایـــی شـــرکت خواهـــد  کـــه اثـــر بـــدی بـــر رونـــد  گرفـــت 
گـــر هـــم پیشـــنهاد از جانب طـــرف دوم مورد  داشـــت؛ و ا
اســـتقبال قـــرار بگیرد، رابطـــه عاطفی ایـــن دو نفر، باعث 
کار شـــرکت،  می شـــود وقـــت خـــود را به جـــای تمرکـــز بـــر 

کنند! بـــرای هم دیگـــر تلـــف 
کارمندان در  گر چنین پیشـــنهادی توسط یکی از  حتی ا
ج از ســـاعات اداری به  کار و خار فضـــای بیـــرون از محـــل 
کارمندان شـــرکت پیشـــنهاد شـــود، شـــرکت  یکی دیگر از 
کارمند پیشـــنهاد   خـــودش را صاحب حـــق می داند تـــا با 
گـــر مدیران شـــرکت  کنـــد. همچنیـــن ا دهنـــده برخـــورد 
کارمندان شـــان  متوجـــه چنیـــن اقدامی از ســـوی یکی از 
بشـــوند، مجـــازات ســـختی در حد اخـــراج انتظـــار آن دو 

کشـــد«.  کارمند را می 
کنیـــد. اینکـــه آدم هـــر روز بـــا طرف  آخـــر شـــما قضـــاوت 
چشـــم در چشـــم شـــود، ولـــی از تـــرس رئیـــس شـــرکت، 
نتوانـــد حـــرف دلـــش را بزنـــد بدتـــر اســـت، یـــا اینکـــه هر 
کســـی هـــم نفهمد؟!  کارش را بکنـــد و  وقـــت خواســـت، 
بهتـــر بود خبرگزاری فرانســـه به جای اینکـــه اجابت مزاج 
کند،  کارگران را خبـــری مهم و فـــوری تلقی  قابـــل حمـــل 
گر خودشـــان  خبر دوم را مورد افشـــا قـــرار می داد. البته ا

قانون مشـــابهی نداشـــتند!
گویـــم و از  کـــه شـــاعر می فرمایـــد: فـــاش مـــی  اینجاســـت 
گر اون یکـــی رو بگم، رئیس  گفتـــه خود دلشـــادم/ چون ا

می دهـــد بـــر بادم!
قافیه نداشت ولی ربط داشت!

ورگانی! پیام های باز

پتوی غربیله
ناصر جوادی

ک بخش امال

یک جزیره آرژانتینی )مالینوس( واقع در قلب 
اقیانوس آرام

سند شش دانگ اشغال شده
کشور یا جزیره نفت خیز فقط معاوضه با 

ک بریتانیا بنگاه امال

مقدار نامحدودی ملک و زمین جهت احداث 
کشورهای بی بخار نیازمندیم. پایگاه نظامی در 

ترجیحًا در محدوده خاورمیانه
ک برادران یانکی مشاور امال

خودرو

اجاره و فروش ماشین جنگ جهت اشغال و 
براندازی

شرکت خودروسازی صلح گستر غرب

کارگر ساده 

به تعداد نامحدودی خانم و آقا جهت 
سیاهی لشگری برای انجام پروژه های 
انقالب های رنگی و مخملی نیازمندیم.

کارگر ماهر

کارگـــر ماهـــر ترجیحـــًا آقـــا بـــرای انجـــام  تعـــدادی 
نیازمندیـــم.  تروریســـتی  عملیات هـــای  و  اغتشـــاش 
افراد دارای اندیشه های َسَلفی و دارای سابقه 

منفجر شدن در اولویت هستند.

کارگر خیلی خاص

 در 
ً
به تعداد محدودی خواص ترجیحا

کشورهای جهان سوم برای آلت دست بودن 
نیازمندیم.

کدخدا اینا شرکت 

گون: گونا

به تعدادی بهانه الکی جهت ایجاد تحریم 
نیازمندیم.

کشور جنگ طلب خود شاخ پندار جهت  به چند 
انداختن تسلیحات نظامی نیازمندیم.

به یک منشی خانم مسلط به آفیس جهت 
تنظیم قطعنامه های ضد ایرانی نیازمندیم. 
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سحر فتحی

که مدعـــی پیشـــبرد اهداف ســـازمان  کشـــوری  آمریـــکا، 
ملـــل متحـــد و رعایـــت حقوق انســـانی اســـت، هنـــوز به 
بشـــر  حقـــوق  بـــا  مرتبـــط  کنوانســـیون های  مهم تریـــن 
نپیوســـته و به بهانه های متعـــدد از الحاق به معاهدات 
کنون  کرده اســـت. آمریـــکا تا حقـــوق بشـــری خـــودداری 
کنوانســـیون  کـــودک،  کنوانســـیون حقوق  بـــه عضویـــت 
پروتـــکل  فرهنگـــی،  و  اجتماعـــی  اقتصـــادی،  حقـــوق 
کنوانســـیون  شـــکنجه،  منـــع  کنوانســـیون  اختیـــاری 
شـــدن  ناپدیـــد  برابـــر  در  افـــراد  از  حمایـــت  بین المللـــی 
کنوانســـیون ُرم در خصوص اساســـنامه دیوان  اجباری، 
کنوانســـیون رفع تبعیـــض علیه زنان  کیفـــر بین المللـــی، 
کنوانســـیون حقوق بشـــر بین المللی درنیامده اســـت. و 

کامنت ها:
که  کشـــورایی  پرویـــز از ونیز:  مگه بـــه عضویته؟!  همون 

عضـــون واقعـــًا این حقوق رو رعایـــت می کنن؟!

لیـــدا از شـــهرک غرب: همینـــو بگـــو! اتفاقًا دولـــت آمریکا 
خیلـــی هم به حقـــوق حیوانات اهمیت مـــی ده؛ این قدر 
کـــه هیچ زنی حـــق ترســـیدن و جیـــغ زدن در مواجهه با 
یه سوســـک رو نداره. ظاهرًا آزمایشاشـــون نشـــون داده 
سوســـکا دچار افســـردگی شـــدید شـــدن و از جامعه طرد 

شـــدن و در حال انقراض هســـتند.

خـــوش بـــاور از جردن: لی لـــی جون راس 
می گـــه؛ من همیـــن چند وقـــت پیش 
کیش  که یه پسره ســـگش رو  شـــنیدم 
کرده و اون ســـگه به غـــرورش برخورده 

و از خونـــه رفتـــه. حـــاال پلیس پســـره رو 
کتبی  کرده تا ســـگه بیـــاد رضایت  زندانی 

بده....بـــه این میگـــن عدالت.

خیلـــی  ازدواجاشـــونم  ایـــران:  از  ســـوفیا 
روشـــنفکرانه س. تـــو ایران مجبـــوری با 

یه نـــره غـــول بســـوزی و بســـازی، اما 
تـــو آمریـــکا بـــه حقـــوق زن هـــا خیلی 
احتـــرام مـــی ذارن و اونهـــا رو محدود 

بـــه یـــه مـــرد نمی کنـــن...
کـــه  از شـــهرک غـــرب: زن هـــا  آزادیـــان 

خوبه؛ حتـــی بچه هاشـــونم محدود 
به یـــه پدر و مـــادر نیســـتن. وقتی 
بـــه دنیـــا میـــان خودشـــون نـــوع 
می کنـــن  انتخـــاب  زندگی شـــونو 

بدون اینکه پدر و مادری بهشـــون 
کنـــه... هـــر  کنـــه و محدودشـــون  امـــر و نهـــی 

می کنـــن. می خـــواد  دل شـــون  کاری 

گرگش  کالیفرنیـــا: دخترخالـــه خـــودم االن بـــا  فـــوالد از 
کـــرده خیلی هم خوشـــبختن. ســـه ســـال با هم  ازدواج 

گرفتن. هم خونـــه بـــودن و بعد ســـر و ســـامون 

لیدا: واقعااااا! چقدر رؤیایی و شیک️❤

بایرام قشنگه: اتفاقًا حیوون از آدم باوفاتره!!

اشـــرف جووووون: اونا به محیط زیســـت خیلی اهمیت 
کســـیدکربن  ا ماشیناشـــون دی  کـــه  این قـــدر  مـــی دن، 

کســـیژن تولیـــد می کنـــه. از یکـــی از  جـــذب می کنـــه و ا
که حتـــی بعضی از  که اونجاس شـــنیدم  فامیالمـــون 

ماشـــینا فتوســـنتز هـــم می کنن.

کامنـــت  تکمیـــل  در  آزاد:  مناطـــق  از  ساســـی 
خیابونـــای  تـــو  کـــه  بگـــم  عزیزمـــون  دوســـت 
آمریـــکا درخـــت میـــوه فراوونـــه، ولـــی خودشـــون 

نمی خـــورن، چـــون بـــه حقـــوق درخت هـــا هم 
اهمیـــت می دن و نمی خوان بچه هاشـــونو 

کنـــن. ازشـــون جـــدا 

واااااااای  تهـــران:  از  گلپـــری 
مهربـــون  چقـــدر  عسیســـمممممم 

❤️️❤️❤️❤
آمریکایی هـــا  مـــخ:  بـــی  اســـی 
تربیـــت  طـــوری  بچه هاشـــونو 
کارکـــردن عالقمند  که بـــه  می کنـــن 
کـــه پر  بـــار میـــان و برعکـــس ایـــران 

بچه هـــا  اونجـــا  کاره  بچه هـــای  از 
که انگار  کار می کنن  بخاطر احســـاس مســـئولیت طوری 

بـــدن. زندگـــی  ج  خـــر می خـــوان 

کاترین: اونا انســـان واقعی هســـتن؛ سرنوشت انسانها 
به خصـــوص زن هـــا براشـــون مهمـــه... تمـــام آدمـــا 
که دوســـت دارند پیشـــرفت  به خصـــوص زن هایـــی 
کمـــک می کنن و اونا رو  کنن و به آزادی برســـن رو 
کشـــورهای مختلف می فرســـتن و راه و  به 
کـــردن رو  روش آزاد زندگـــی 
بهشـــون آموزش می دن 
که مبادا خودشـــون راه 
کنن. انتخاب  اشـــتباه 

زنده باد آزادی
سید حمید علیزاده

بـــه نـــام آزادی... بـــه نـــام صلح... بـــه نام 
و  آزادی خواهـــان  شـــما  بـــر  درود  قلـــم... 
کـــه... )صـــدای زنگ  آزاد اندیشـــان؛ شـــما 
گوشـــی تلفن( ببخشـــید... سالم  خوردن 
زدی...  زنـــگ  ســـخنرانی  وســـط  چیـــه؟ 
چـــی؟ بعـــد از 72 ســـاعت بی خوابـــی دادن 
کـــرده من  بـــازم حـــرف نمی زنه؟ غلط 
بـــه حـــرف آوردم...  اینـــو  از  گنده تـــر 
کشـــوی من یه شـــوکر هســـت،  توی 
کـــن... چـــه بـــا  آره از اون اســـتفاده 

برقـــش چـــه با خـــودش.
پـــوزش من رو پذیرا باشـــید؛ شـــما 
قـــدرت  بـــا  روشـــن فکر  جماعـــت 
قلـــم خـــود مقابـــل اســـتبداد ایـــن 
ایســـتاده اید  دژخیـــم  آخوندهـــای 
و جانانـــه در حـــال مبـــارزه هســـتید، 
درود بـــه شـــرف تان، آیندگان به شـــما 

خواهنـــد بالیـــد. ) تشـــویق حضـــار(
کنن  ک تو ســـر بـــی عرضت  )صـــدای زنـــگ(... چیه؟ خا
کـــه هنـــوز نتونســـتی ازش حـــرف بکشـــی... یـــه شیشـــه 
»الریـــوم« رو میزمـــه... الی چیزی نیســـت، الی چیزیم 
نمی خـــواد بـــذاری الریـــوم، ال ری یوم به خـــوردش بده 
کاری نداشـــته بـــاش چیـــه، نـــه احمق  درســـت میشـــه، 

دارو چیـــه؟ یـــه وقـــت ازش نخوریا... باشـــه فعاًل.
عـــذر می خـــوام؛ دوســـتان آزادی خواه مـــا از اقصی نقاط 
دنیا تماس می گیرن و از شـــما مبارزان بـــا زر و زور و تزویر 
حمایـــت می کنـــن، همـــه بـــا هـــم زنده بـــاد آزادی بیان، 

زنده بـــاد جهان بدون خشـــونت.

یک خبر و چند نظر

پدیده های طبیعی
 در آمریکا بیداد می کند...
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بهزاد توفیق فر

از »ابوگرد َامریکی« است:
که زدم شیشه تقوا بر سنگ از بس 

که به معصیت فرو بردم چنگ وز بس 
هم دوست زمن فغان برآورده زجور

هم خود شده ام مثاِل یك مایه  ننگ

کوتاه و خواندنی � حکایات متفرقه، 
گفت: در  کـــه اوبامـــا، رئیس ســـازمان ســـیا را  نقل اســـت 
لـــذات دنیـــا نگریســـتم و همـــه آنهـــا را اندوه بـــار دیـــدم، 
کـــردن از ظالم، پشـــتیبانی  جـــز هفـــت چیـــز را: حمایـــت 
کـــردن  گفتـــن، سرکیســـه  نمـــودن از تـــرور، دروغ بـــزرگ 
عربستان، جاسوســـی از دوســـتان، پیام فرستادن الکی 
بـــرای معاندان و بمـــب اتـــم انداختن برســـر بی گناهان.

گفت: پس قاچاق انسان چه؟ رئیس برآشفت و 
کـــه آن اولین و باالترین  گفـــت: آری! وا...  لبخنـــدی زده 

باشد! ایشان 

ترجمه اشعار انگریزی �
گفته است: شاعرى 

جاسوســـی مان  گنـــد  کـــه  گذشـــت  مـــا  بـــر  روزهایـــی 
آن  داد...  بربـــاد  نداشـــته مان  حیثیـــت  و  درآمـــد... 
گذشـــتند... از پس آنهـــا... چیزی جز روســـیاهی  روزهـــا 

نمانـــد... یـــادگار  بـــه  برای مـــان 

سخن حکیمان و دانشمندان، مشاهیر... �
کـــی فضولـــی ایـــن و آن  کـــه: تـــا  از ابـــن بـــاراك پرســـیدند 
گفت: ممکن اســـت  می کنـــی و آبـــرو به حـــراج می نهـــی؟ 
کـــه  کـــه نکـــرده باشـــم و یـــا فحشـــی  کـــه ظلمـــی باشـــد 
که  نخـــورده... پس تـــا می توانم باید در فضولی بکوشـــم 

گفته: ناشناســـی 
که نداریم، خوشیم یک جو غم غیرت 
عمریست در این النه تاریك، خوشیم

گوگل با وایبر و واتس آپ و تلگرام و 
گرفتیم، خوشیم که دیدیم و  هرچیز 

کتاب ها و تألیفات � گزیده اى از 
در  و  صفت االشـــقیاء  کتـــاب  در  مصـــری  ورمـــال  پاچـــه 
که:  گفته اســـت  گزارش رویدادهای ســـال 1945 میالدی 
کوچك«  در این ســـال، در بلد »هی.رو شـــی. ما«، »پســـر 
کشـــت و مدت آن، پنج ســـال  که همگان را  کردند   را رها 
کشـــت. در روز دوم  کس را  بود. در روز نخســـت 140 هزار 
تـــا پنج ســـال، 60 هـــزار و یـــك تـــن را و در حاشـــیه، »ابـــن 
کشـــته بیـــش از اینهـــا  کـــه  بمـــب یهـــودی« آورده اســـت 

کتابت این ســـیاهه. بـــوده و ادامـــه دارد تـــا روز 
کـــه  نگاشـــته  کتـــاب  دوم  مجلـــد  ح  شـــر در  همیـــن، 
کی« فرســـتادند  کازا »مردچـــاق« را نیز همین قـــوم بر »نا
کشـــت و باقـــی نماندند جز  که همیـــن تعـــداد را  شـــبانه 
کـــه اینها همـــه در یك روز بـــود و بعدتـــر را ا...  تنـــی چند 

. علم ا

لطیفه ها، سخنان نغز و شیرین �
که چون حقوق  از ابن اســـیر، احوال دولتی را پرســـیدند 

بشـــر بـــر او خواننـــد بیهوش شـــود و تا ســـاعتی رعشـــه بر 
کـــه او را  گفـــت: میـــان مـــا و او پیمـــان!  تـــن وی افتـــد، 
برســـر بمب های اتمـــی خویش نشـــانید و تمامی حقوق 
گـــر فروافتد،  بشـــر را از آغـــاز تـــا انجام بـــر او فروخوانیـــد، ا

کند. که او دعـــوی  چنانســـت 

سخن حکیمان و دانشمندان، مشاهیر... �
کدام یـــک را دوســـت تر دارى؟ دماغت  گفتنـــد:  مـــرکل را 
گرچه به من  گفـــت: دماغم را! زیـــرا وی  را؟ یـــا آمریکا را؟ 
نزدیـــك اســـت، ولی از ســـخنم هیـــچ نشـــود و بازنگوید و 

ســـخن چینی مـــن پیش یهـــود نگذارد.

حکایات تاریخی و پادشاهان  �
گســـتردند، چـــون بـــه هـــرات راهـــش  کدخـــدا را پهبـــاد 
افتـــاد، از یکـــی از آنهـــا دانـــه ای به خـــاك ایـــران انداخته 
کدخـــدا در سپه ســـاالر به خشـــم نگریســـت و او  گشـــت، 
که بدین افتضاح، ســـرش زیر آب خواهدشـــد،  دانســـت 
کـــه آنچه از  پـــس ســـبزجامگان ایرانـــی را پیـــام فرســـتاد 
مراتـــب دست بوســـی و جان نثـــاری شایســـته اســـت، به 
جـــای آورم، فقط پهبـــاد را بازپس فرســـتید، بدون آنکه 
رمـــزش بگشـــایید و چون چنین نشـــد، بـــه بلندی رفت 
که آی مـــردم! ما هیچ پهبادی نداشـــته  و فریـــاد بـــرآورد 
گشوده...  کســـی آن را انداخته باشد و رمزش  که  بودیم 
ولـــی صورت پهباد و رمز آن را جارچیـــان ایرانی جارزدند 
کدخدا رســـید و بر یکدیگـــر جامعه دریدند و  گوش  تـــا به 

کردنـــد و لقمه ها دریغ داشـــتند. فحش هـــا نثـــار 

شعر فارسی �
تا سگان را وجوه پیدا نیست

مشفق و مهربان یکدگرند
کمند یك- دو جاسوس شان بزن به 

تا تهی گاه یکدگر بدرند

حکایتی از عارفان و بزرگان �
گفتند:  چـــون لورنس عربســـتان به احتضـــار افتـــاد، او را 
که بمیرم،  که پیـــش از آن  گفت: خواهـــم  چـــه خواهی؟ 
کوچـــه و بـــازار زندگی  حتـــی به یـــك دم ماننـــد مردمـــان 
کنـــم و هرچـــه را بـــه چشـــم جاسوســـی ننگـــرم و  همـــی 
کـــه در راه من اســـت اختـــالف نیافکنم.  بیـــن هرگروهی 
که مرد  کـــه لوورنـــس از مردم نبـــود و در ســـالی  گفته انـــد 

گشـــت. بـــه درك واصل 

سخن حکیمان و دانشمندان، مشاهیر... �
کـــه آســـوده  گـــر می خواهـــی  گیتـــس: ا از ســـخنان بیـــل 
کـــه تـــو را بـــه ُامـــل بـــودن و  کنـــی، راضـــی بـــاش  زندگـــی 
که بـــه روزآمدی  بی کالســـی متهـــم دارند، بـــه جـــاى آن 
همـــراه  بـــا  را  زندگیـــت  شـــئونات  تمـــام  امـــا  بســـتایند، 
اندرویـــدت بکاوند و صورت ها از حریـــم خانه ات بردارند 
کدخـــدا را از دل درد  و تـــو خبـــردار نگـــردی، چنان چـــه 

اهـــل حـــرم خبـــر اســـت و لیکـــن تـــو را اطالعی نیســـت.

لطیفه ها، سخنان نغز و شیرین �
گفت:  کـــدام درنـــده، وحشـــی تر؟  ســـقراط را پرســـیدند: 

اســـرائیل. سران 

نکته هاى پندآموز، امثال و حکم �
از  کـــه  داستان های شـــان  و  کســـون  آنگلوسا امثـــال  از 
که  گفته اند: ســـگی، ســـگی دیگـــر را دید  زبـــان حیوانات 
گفـــت: چه اطالعات  کهنه در دهان داشـــت.  اطالعاتـــی 
که اطالعـــات در دهان  ســـوخته و بی مقداریســـت! و آن 
کنـــد و نیز  گفـــت: خدا ایـــن اطالعـــات را لعنت  داشـــت، 
کـــه بهتر از ایـــن یابـــد، آن را رها  کـــه پیش از آن  کســـی را 

! کند

کوتاه و خواندنی � حکایات متفرقه، 
نقـــل اســـت ظریفـــی بـــه غربـــت ســـخن بـــر ســـر هســـته 
که ســـحرگاهان  می کـــردی و 5+1 را خســـته و چنـــان بود 
روی خـــوش نشـــان دادنـــدی و لبخندهـــا زدنـــدی بـــه 
ج، امـــا شـــبان گاهان میکروفـــون در ســـوراخ دیـــوار  تفـــر
کردندی  فروگذاردنـــدی و بـــه لطایف الحیـــل جاسوســـی 

کردنـــدی بـــه جبر. و خبرهـــا اخـــذ 
که روی خوش  از ظریفی دیگر پرســـیدند: چگونه اســـت 
و آب جـــوش باهم اندر اســـت؟ نگاهی عاقل اندر ســـفیه 
کـــرده و فرمود: حـــواس ما جمع تر اســـت و در حجره مان 
قابلـــی  مطلـــب  تـــا  همی زنیـــم  ســـوت  و  کـــرده  فـــوت 
دستگیرشـــان نشـــود، ایـــن بگفـــت و جـــام را سرکشـــید 
کـــه بـــرق خورشـــید بـــر چشـــمانش  الجرعـــه تـــا حـــدی 

. نشست
از سعدی علیه الرحمه است:

گرت ماست پیش آورد  غریبی 
کمچه دوغ دو پیمانه آب است و یك 

اقامتگاهـــش  پشـــت  رود  کنـــار  در  مؤلـــف  چنانچـــه  و 
ســـروده:

کور برجام سربریده و شیپور و موش 
خورشید ورپریده و چوپان و صد دروغ

جاسوسی و شنود و تماس از سر نیاز
کدخدا و یوقورت و دوکمچه دوغ بقال 

برگزیده کشکول
 یورك الجواسیس

12

95
اه    

یرم
 - ت

یی
کا

مری
شر آ

ق ب
قو

ه ح
نام

ژه 
وی



فاطمه قلیپور

کانال تلگرامـــی »هر روز یک واژه بیاموزیم«، شـــعبۀ مجلۀ 
»راه راه«، در این شـــماره، تعدادی واژۀ انگلیســـی را برای 
کـــه در ادامـــه آن ها را  کـــرده اســـت  زبان آمـــوزان انتخـــاب 
آمـــوزش می دهـــد. امیـــد اســـت با مطالعـــه و تمریـــن این 

واژه هـــا، یـــک قدم به ســـمت توســـعه برداریم.

 واژۀ شماره 1:  �
 Deal  \ˈdēl\   noun

معامله
مثال:

America has political refugee deal with MKO.
آمریکا با ســـازمان مجاهدیـــن خلق، معاملـــه پناهدگان 

دارد. سیاسی 

 واژۀ شماره 2:  �
 Shoulder \ˈshōl-dər\  noun

شانه،دوش
مثال:

Barak Obama said “The duty of spreading 
democracy among the world and the MiddleEast is 
heavy on our shoulders.”
گســـترش دموکراســـی در  گفـــت: »وظیفه  ک اوبامـــا  بـــارا
جهـــان و خاورمیانـــه بـــر شـــانه هـــای مـــا ســـنگینی مـــی 

» . کند

 واژۀ شماره 4:   �
 Prise  \ˈprī�z\  noun

جایزه، انعام
مثال:

They gave 100 gold coins for each beheaded as a 
prise.

آنها به هر سر بریده، 100 سکه طال جایزه می دادند.

 واژۀ شماره 5: �
 Zero \ˈzē-)ˌ(rō, ˈzir-)ˌ(ō\  noun

صفر
مثال:

The 17000 population of Caloocan in Philippines 
became zero when The Americans reached there.
بـــا  کالـــوکان در فیلیپیـــن  جمعیـــت شـــهر 17000 نفـــری 

رســـیدن آمریکایـــی هـــا بـــه صفـــر رســـید.

 واژۀ شماره 6:  �
 Business \ˈbiz-nəs, -nəz\  noun

کار کسب و 
مثال:

Children commerce is the third profitable business 
among Americans.
آمریکایـــی  پرســـود  تجـــارت  کـــودکان ســـومین  تجـــارت 

هاســـت..

 واژۀ شماره 7: �
 Collection \kə-ˈlek-shən\  noun

کلکسیون

مثال:
Americans cut the Afghan’s fingers for their 
collections.
کلکســـیون  آمریکایـــی هـــا انگشـــت افغـــان هـــا را بـــرای 

هایشـــان مـــی بریدنـــد.

 واژۀ شماره 3: 
 Power \ˈpau̇)-ə(r\  noun

قدرت
مثال:

Christopher columbus said: “as soon as I reached 
there I captured some of the natives to show them 
my power.”
کـــه رســـیدم، تعدادی  گفـــت: »همین  کلمب  کریســـتف 
کردم تـــا قدرت خود را به آنان نشـــان  از بومیـــان را اســـیر 

بدهم.«

 واژۀ شماره 8: �
 Ramadan \ˈrä-mə-ˌdän\ noun

رمضان، ماه رمضان
مثال:

“Happy Ramadan” was written on some of the 
bombs sent from USA to Iraq.
کـــه از آمریـــکا بـــر روی عراق  بـــر روی برخـــی بمـــب هایی 
انداختـــه مـــی شـــد عبـــارت »رمضان مبـــارک!« نوشـــته 

بود. شـــده 

 واژۀ شماره 9: �
 Support \sə-ˈpȯrt\ verb

کردن حمایت 
مثال:

America has used Veto right more than 40 times 
to support Israel not to receive Security 

Council Resolution.
آمریـــکا 40 بار از حـــق وتو در حمایت 

تـــا  کـــرده  اســـتفاده  اســـرائیل  از 
قطعنامـــه شـــورای امنیـــت را 

نکند. دریافـــت 

واژه شماره 10: �
Memorial  /
məˈmɔːr.i.əl/  
noun

یادبود
مثال:

One who killed 
some hundred 

thousands of people 
by atomic bomb, 

visited the memorial of 
that catastrophe in order 

not to let the human rights 
be violated. 

که چندصدهـــزار نفـــر را با بمب  کســـی 
ُکشـــت، از یادبـــود آن فاجعـــه بازدیـــد  اتـــم، 

کـــرد تـــا حقوق بشـــر نقض نشـــود.

انگلیسی یاد بگیریم
محمدعلی درریز

کرده مطب  قّداره کش دهکده وا 
 از »منهتن« آمده رسیده به »حلب«

 خالی شده جیب شان، ولی »ُپز« عالیست
چندیست حقوق بشر افتاده عقب...

 هر چند سفیدپوست، زنگی شده اند
 مست اند و به لطف تیغ، جنگی شده اند

 خون های سیاه را نمی بینند و...
کوررنگی شده اند! چندیست دچار 

 از »گاوچران« نمی توان دیوان خواست
گفت سزاست گر   یک »نظم پریشان« هم ا

 گفتند جهان »نظم نوین« می خواهد
پس ناظم این دهکده هم آمریکاست...

کیسه ندوز  این سکه سیاه است چنین 
که از سکه نیفتاده هنوز  هر چند 

کاخ سفید  تردید نکن بدون شک 
ک سیاه می نشیند یک روز بر خا

که تسلیم شوند ُگرده ملتی   بر 
پاالن طال زدند، تکریم شوند!

که نخواستند تحمیر شوند  آنها 
که تحریم شوند باید بپذیرند 
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عربها �
عربهای غرب آســـیا بـــرای آمریکایی ها به دو 
دســـته عربهای خوب و عربهای بد تقســـیم 

از  و...  اردن  و  قطـــر  و  عربســـتان  میشـــوند. 
جملـــه عربهای فعـــال خوب هســـتند. عراقی 

کـــه تاریخ  هـــا هـــم تـــا چنـــد ســـال پیـــش 
مصـــرف صدام بـــرای آمریکا تمام نشـــده 
بـــود تـــوی همیـــن لیســـت بودنـــد، امـــا 
کـــه از این لیســـت  چنـــد ســـالی هســـت 
درآمده و به لیســـت از بدها متقل شـــده 

کار هـــم بـــرای عراقـــی  انـــد. تـــاوان ایـــن 
کشـــته شـــدن چند  هـــا زنـــدان ابوغریبـــو  
ناقـــص  کـــودکان  تولـــد  و  میلیـــون عراقـــی 
الخلقـــه و ناامنی و تـــرور و داعش و... بوده 
اســـت. تـــا عراقی هـــا باشـــند دیگـــر از ایـــن 

لیســـت بـــه اون لیســـت نروند.

طراح: سجاد جعفری
زن ها �

خودمـــان هـــم میدانیـــم زن هـــا یـــک ملـــت 
نیســـتند. امـــا چـــون آمریکایی ها بـــه زنهای 

همـــه ملتهـــا –حتی ملت خودشـــان- به یک 
گفتیـــم بد نیســـت آنها  چشـــم نـــگاه میکننـــد 

را جـــدا بیاوریـــم. از نظـــر آمریکایی هـــا زن ژاپنـــی، 
هندی، آفریقایی، ایرانـــی، افغانی، اروپایی و... و 
حتـــی آمریکایی خیلـــی با هم فرق ندارند. بیشـــتر 

از ایـــن نمیتوانـــم توضیـــح بدهم با زبـــان روزه!

تین � آمریکای ال
آمریکایـــی هـــا حـــق همســـایگی را در حـــق مـــردم 
آمریکای التین همیشـــه بجا آوردند. از جنگ سال 
کشـــت  کـــه 25 هـــزار مکزیکـــی را  1847 بـــا مکزیـــک 
کالیفرنیـــا،  ولـــی در عـــوض سرتاســـر تگـــزاس، تمـــام 

همـــه نـــوادا و یوتا و بخشـــی از نیـــو مکزیکـــو، آریزونا، 
کـــرد و جزئی از  کلـــرادو و وایومینـــگ را از مکزیک جدا 

که یک  ک آمریـــکا قـــرار داد)!( بگیر، تا ســـال 1981  خـــا
کوبا  بیمـــاری مرموز به نام "تب اســـتخوان شـــکن" در 

کرد و ســـازمان  گیر شـــد و بیش از 300 هزار نفر را مبتال  فرا
ســـیا بعدهـــا تلویحـــا مســـئولیت ایـــن حملـــه میکروبـــی را 
گـــروه  گرانـــادا، راه انداختـــن  گرفـــت. حملـــه بـــه  برعهـــده 

کـــه بصـــورت حرفـــه ای  گوئـــه  کنتراهـــا در نیکارا
مـــردم  علیـــه  اقداماتـــی  میکردنـــد،  جنایـــت 
ونزوئـــال و پورتریکو و هائیتی و ســـایر اقدامات 
کوچولـــو موچولـــو در آمریـــکای التیـــن هـــم از 

جملـــه همســـایه داری هـــای آمریکا اســـت.

ایرانی ها �
کاری  آمریکا همیشـــه نگاه ویژه ای به مردم ایران داشـــته اســـت و تقریبا هر 
کرده اســـت، همـــه اش را در حـــق مـــردم ایران – کشـــورها  کـــه بـــا مـــردم بقیه 

که راســـت  کودتا  کوچکتـــر- انجـــام داده اســـت.  فـــوق فوقـــش در ابعـــادی 
ک  گرهای ســـاوا کار آمریـــکا اســـت در ایـــران انجـــام شـــد. آموزش شـــکنجه 
کـــه حتی در ظاهـــر هم با  هـــم همینطـــور. حمایـــت از حکومت پادشـــاهی 

آرمانهـــای دموکراســـی خواهانـــه آمریـــکا تقابـــل دارد هـــم یکـــی از آنها اســـت. 
که به مـــرگ چند میلیون ایرانـــی انجامید، حمایت از دشـــمنی  ایجـــاد قحطـــی 

کاری  که داشـــت به شـــهرها موشک میزد، زدن هواپیمای مســـافربری و خالصه 
که از دســـت آمریـــکا بر بیایـــد و نکند. نبـــود 

یکا با ملتهای چهارگوشه عالم نگاهی به تعامل آمر

دیگه کاری بود که از 
دستمون برمی اومد
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جنوب شرق آسیا �
کامبـــوج! اصـــال آدم دلـــش می آید  کشـــور را ببینیـــد: الئـــوس...  اســـم 
کند  کامبوج اســـت حملـــه  کـــه اسمشـــان الئـــوس یـــا  کشـــورهایی  بـــه 
کشـــور هـــم  ایـــن دو  از  امـــا  آمریکایـــی هـــا  را بکشـــد؟  و آدمهایشـــان 
که ســـر مـــردم ویتنـــام میریختند را  نگذشـــتند و باقـــی مانده بمبهایی 
کنارها بود  که همـــان  کامبـــوج ریختند. فیلیپیـــن هم  بر ســـر الئـــوس و 
و درســـت نبـــود آمریکایی ها تـــا آنجا بروند و بـــه فیلیپینی ها ســـر نزند. 
کشـــور بیشـــتر  امـــا چـــون هـــدف اصلـــی آمریکایی هـــا تایـــوان بود، این 
که ســـرش ریخته  مـــورد توجه آمریـــکا بود و با بمبهـــای عجیب و غریبی 

شـــد چنـــد میلیون نفـــر از جمعیت خـــود را از دســـت داد.

آفریقایی ها �
آفریقایـــی ها داشـــتند زندگی شـــان را میکردند اما آمریکایـــی ها رفتند 
کردنـــد و آوردنـــد در آمریـــکا و از آن به بعـــد آفریقایی  کشـــتی  آنهـــا را بـــه زور ســـوار 
که تا دیـــروز زن و زندگـــی و خانه و مزرعه و بچه داشـــتند شـــدند برده  هایـــی 
کـــه اربابهـــا از  و بعـــد از آن فقـــط یـــک چیـــز داشـــتند: اربـــاب! بعـــد از مدتـــی 
کشـــیدن خســـته شـــدند، به سیاهپوستهای  شـــالق زدن و دار زدن و بردگی 
کننـــد اما برای  آفریقایـــی اجـــازه دادنـــد تا بعنـــوان یـــک آمریکایـــی آزاد زندگی 
کارهایـــی مثل جدا  اینکـــه هیچوقـــت اصـــل و نسبشـــان را فرامـــوش نکننـــد، بـــا 
گذشـــته شـــان  کشـــتن توســـط پلیس،  کـــردن آبخـــوری ســـیاه ها و ســـفیدها و یا 
را بـــه آنهـــا یـــادآوری میکردند. البته بـــرای اینکه ســـیاهها همچنـــان مثل دوران 
اتفاقـــات  باشـــند  نقـــش داشـــته  آمریـــکا  پیشـــرفت  بردگـــی در 
دیگـــری هـــم مـــی افتـــاد. مثـــال  آمریـــکا از ســـال 1940 بـــه 
دنبـــال انجـــام تحقیقـــات دربـــاره ی بیماری ســـفلیس 
بـــود و برای ایـــن تحقیقـــات 400 مرد سیاهپوســـت در 
منطقـــه ی تاســـکیگی ایالـــت آالبامـــا به عنـــوان موش 
کتـــری ســـفلیس به  آزمایشـــگاهی انتخـــاب شـــدند و با
کـــه قرار بـــود اثرات 30  خـــون آنهـــا منتقل شـــد و از آنجا 
ســـاله ی ایـــن بیمـــاری بر بـــدن انســـان مطالعه شـــود، این 
ســـیاه پوســـتان از ســـال 1942 تـــا 1972 از درد و عوارض ایـــن بیماری ناله 

کردند. مـــی 

کستان � افغانستان و پا
کســـی خبر نـــدارد پهبادهای آمریکایی تا حاال بیشـــتر 
عملیـــات موفـــق داشـــته اند یـــا ناموفـــق! آخر هـــر بار 
بچـــه  و  زن  کلـــی  میکننـــد  عملیـــات  پهبادهـــا  ایـــن 
کشته میشـــوند و آمریکایی  کســـتانی  افغانســـتانی و پا
ج دهنـــد، میگویند  کـــه معرفت بـــه خر هـــا هم خیلی 
کشور روی  اشتباه شـــده اســـت. این روزها در این دو 
کارت عروســـی مینویســـند: به صرف شـــام و شیرینی، 
کنند! از ســـاعت 19 تا وقتی پهبادهـــا آمریکایی حمله 
حـــاال اینها بغیـــر از حضور نظامی رســـمی و مســـتقیم 

کشـــته به بـــار آورده. کلی  که  آمریـــکا اســـت 

شرق آسیا �
در حملـــه اتمـــی آمریکا به ژاپن قریب ســـیصد هـــزار نفر بصورت مســـتقیم جزغاله 
شـــدند، عوضـــش االن تلفن روی میـــز رییس جمهور آمریکا پاناســـونیک اســـت. 
کـــودکان ناقـــص الخلقه ناشـــی از اثـــرات آن  همچنیـــن تا ســـالها بعـــد همچنـــان 
کشـــور متولد میشـــدند، عوضش االن تلفـــن روی میز رییس  حملـــه اتمی در این 
کشـــور ژاپن پایگاه  جمهـــور آمریکا پاناســـونیک اســـت. همین االن هـــم آمریکا در 
نظامـــی دارد و آمریکایی هـــای حاضـــر در ایـــن پایگاههـــا هـــر چند وقـــت یکبار به 
زنـــان و دختـــران ژاپنـــی تجـــاوز میکننـــد، عوضـــش االن تلفـــن روی میـــز رییـــس 
ح  گـــر بـــا آمریکایـــی هـــا طر جمهـــور آمریـــکا پاناســـونیک اســـت. خالصـــه اینکـــه ا
کنید تـــا دردش را  کنید تلفـــن پاناســـونیک تولید  دوســـتی ریختیـــد حتما ســـعی 

کند! جبـــران 
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سروده: راشد انصاری )خالو راشد(

 مونده هر جا اثرت
 اثرات خطرت...

 خطرات و ضررت
 آره جون مادرت

 بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

 عموسام، سام و علیک
 داش من الم و علیک

 بیا برجام و علیک
 کجه پالون خرت!
 بخوره توی سرت

اون حقوق بشرت

 پا به هر جا می ذارى
 تخم وحشت می کارى

 ننگ و نفرت میارى
گور پدرت  اى به 

 بخوره توى سرت
اون حقوق بشرت

 سعودی اسیرته
 جیبوتی فقیرته
 صهیونه اجیرته

 شلوغه دور و برت
 بخوره توی سرت

اون حقوق بشرت

 زورو تأیید می کنی
 ظلمو تمجید می کنی

 ما رو تهدید می کنی
 ناز توپ و تشرت

 بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

 از فریب ما می گی 
 از تو سینما می گی 

گزینه ها می گی  از 
 فقط اینه هنرت

 بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

 پات به هر جا می رسه
 می دونن هوا پسه

 هرکسی دلواپسه
کمرت کاش   بشکنه 

 بخوره توى سرت 
اون حقوق بشرت

 گاهی وقتا زور می گی
 با موهای بور می گی!

 خیلی با غرور می گی
 می آرن زود خبرت....

 بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

 همه جا می شناسنت
 خیلی سسته بدنت!
 بس که می خاره تنت

 در می ره زود فنرت
 بخوره توی سرت

اون حقوق بشرت 

کلکی  ِانِد دوز و 
 مث یه بادکنکی
 یه روزم می ترکی

 جمع می شه شور و شرت
 بخوره توی سرت

اون حقوق بشرت

 عمر تو سر اومده
 صداشم در اومده

 چن تا َشرَخر اومده
گرت کله   واسه 

 بخوره توی سرت
اون حقوق بشرت

حجت رجبی

کالس درس تو شیطان است گرد   شا
 رسم تو فریب و فکر تو نادان است

 از جمله اخیر، مارموزی هایت
جاسوسی صدر اعظم آلمان است

...
 سودای سر تو سروری هست فقط

 ارثت به جهان در به دری هست فقط
که حافظ صلحی، نه  هی بافته ای 
کارت تروریست پروری هست فقط

...
 در ریشه هر جنایت و هر دردی

که تو نامردترین نامردی  بی شک 

کثیف  تو با هدف سود، ولی سود 
کردی کل جهان سالح صادر  به 

...
گیر یک لقمه غذا  یک جا همه اند، 

یک جا خبر از شیوع بیماری ها

 تو دغدغه ات نجات اسرائیل است
لعنت به حقوق بشرت ، آمریکا

...
 تو دوره زخم و درد را، آغازی

با جان بشر تو می کنی هی بازی

 بر روی زمین جهان پی آبادی است
تو زیِر زمین بمِب اتم می سازی

صامره حبیبی

 خسته از آمریکا حقوق بشر
مانده پا در هوا حقوق بشر

کل جانیان جهان   مادر 
می کند ادعای حقوق بشر

 با تروریسم و صهیونیسم آنجا
می شود آشنا حقوق بشر

 شده بازیچه جهان خواران
ای خدا ای خدا حقوق بشر

 کرده در شیشه خون مردم را 
تا نماید به پا حقوق بشر

 می دهد او به سازمان سیا
هی مدال طال حقوق بشر

 آشنا با حقوق حیوانات
ولی افسوس با حقوق بشر...

 ریشه اش را خدا بخشکاند
بی سر و بی صدا حقوق بشر

 تا بگیرد خدای عزوجل
انتقام تو را حقوق بشر

 می شود او به دست خود نابود
 روزی از روزها حقوق بشر

او دلت را چقدر می شکند
التماس دعا حقوق بشر

عطرین حق دوست

 درس امروز ما حقوق بشر 
حربه امریکا، حقوق بشر 

 حرف داغ من و تو ایشان 
صحبت او، شما »حقوق بشر«

 متن پرطمطراق بحث و سخن 
سوژه سینما حقوق بشر 

 نقشه های پلید و جنگی را 
کله پا حقوق بشر  می کند 

 در تعرض به سوریه، لبنان 
هست بی دست و پا حقوق بشر

 گاه مفهوم جنگ و صلحش را
می کند جا به جا حقوق بشر 

کسی می دهد مجوز جنگ   چه 
به باراك اوباما؟، حقوق بشر؟

 آمریکا آمد و سپس می رفت
به امان خدا »حقوق بشر«

 ماله است بر تمام مشکل ها
ُنقل مشکل گشا، حقوق بشر

گر مانده  گلوت ا  استخوان در 
دهد آن را شفا، حقوق بشر

 توی دنیای پرتجاوز و جنگ
کیست فرمانروا؟ حقوق بشر 

 دور میز فریب و جنگ و ریا 
بود در انحنا حقوق بشر 

 یك سفر رفته ماه و حاال هست
در هوا و فضا، حقوق بشر

...
 یافت هم می نشد، نگرد اینجا 

هست در آمریکا، حقوق بشر
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گاهـــی می ریختند ســـر ژاپنـــی ها و تا  ژاپـــن: چیـــن و آمریـــکا هر از 
کـــه بمباران  کردنـــد. ولی همین  مـــی خوردند بمباران شـــان می 
گفت: »هیچـــم درد نداشـــت!« این بود  تمـــام می شـــد ژاپن مـــی 
که  گرفتند با یـــک چیزی ژاپـــن را بزنند  کـــه آمریکایی هـــا تصمیم 
دردش بیاییـــد. لـــذا اولیـــن بمـــب اتمی را روی شـــهر هیروشـــیما 
کـــه در ارتفـــاع 570 متری  کردند  انداختنـــد و جـــوری تنظیمـــش 
زمیـــن منفجـــر شـــود و ژاپنی ها قشـــنگ بســـوزند. ســـرجمع این 
کشـــت و یـــک رکورد بـــی نظیر را بـــرای عالم  بمـــب 200 هـــزار نفر را 
کنون به ثبت رســـاند. ســـه روز بعدش  و آدم از ابتـــدای خلقـــت تا
هـــم  هواپیمـــای دیگری را فرســـتادند تا بمب دومی را روی شـــهر 
»کوکـــورا« بیانـــدازد. امـــا خلبـــان بـــه خاطـــر مـــه بـــودن هوا شـــهر 
را پیـــدا نکـــرد. خـــدا چنیـــن موقعیـــت بغرنجـــی را نصیـــب هیـــچ 
آمریکایی نکند! خالصه خلبان داشـــت دســـتی دســـتی اســـباب 
کـــه  از ســـوراخی در الی  سرشکســـتگی ارتـــش آمریـــکا مـــی شـــد 
کی. از خدا خواســـته بمب را  کازا ابرهـــا چشـــمش افتاد به بنـــدر نا
کردن  73 هـــزار نفر، مدال  کباب  کرد و توانســـت با  همـــان جا ول 

نقـــره ایـــن دوره از بمبـــاران هـــا را نصیب خـــودش بکند.

کامبـــوج و الئـــوس: آمریکایـــی هـــا همان مواقـــع درگیـــری با ویت 
که  کشـــورهای آن حوالی هـــم بودند.  کنـــگ ها، جویـــای احـــوال 
گول شـــوروی را نخورند. به همیـــن دلیل هرچی بمب  یـــک وقت 
کامبـــوج و الئوس  و موشـــک زیـــاد می آمـــد روانه آســـمان و زمین 
که حـــق همســـایگی هم مراعات شـــده باشـــد. بـــه این  مـــی شـــد 
کشـــور، جـــوری دهان  ترتیـــب در طـــول دو ســـال بمباران این دو 
که  گرفت  کامبـــوج و الئوس مـــورد عنایت قـــرار  زیرســـاخت هـــای 

کمونیســـم بالـــکل بی خیـــال این دو جا شـــد.

گفـــت انتخابات  ویتنـــام: آمریکا بـــا زبان خوش بـــه ویتنامی ها می 
ک ویتنام  گوش نکردنـــد. لذا نیروهایـــش را وارد خا بـــی انتخابات. 
کنـــگ ها )چریـــک هـــای انقالبی( مســـقیما وارد  کـــرد و علیـــه ویت 
جنـــگ شـــد. آمریکایـــی ها در ایـــن جنگ افتخـــارات زیـــادی روی 
ویتنـــام ریختنـــد. از جملـــه یک مـــاده شـــیمیایی به اســـم »عامل 
نارنجـــی« روی جنـــگل هـــا ریختنـــد و یـــک مـــاده دیگـــر بـــه اســـم 
ع ریختند، نمی دانـــم ناپالم ریختند، »دی  »عامل آبـــی« روی مزار
که  کســـین« ریختنـــد، تقریبًا بـــه انـــدازه دوبرابر همه بمـــب هایی  ا
در جنـــگ دوم جهانی بر ســـر ژاپـــن و آلمان ریختنـــد بمب ریختند 
و ... حـــاال همـــه این افتخـــارات به اضافه دو ســـه میلیـــون قربانی 
یـــک طرف، از آن طـــرف آنقدر به خواهر و مادر مردم آن دیار ســـالم 
کردنـــد، 400 هزار  کـــه وقتـــی از آنجـــا عقـــب نشـــینی مـــی  رســـاندند 

گفتند! فاحشـــه ویتنامی داشـــتند علیک ســـالم مـــی 

گورســـتان خاورمیانـــه در  ع بزرگتریـــن  ایـــران: آمریکایـــی هـــا مختـــر
بهشـــت زهرا )که شاه خودمان باشـــد( را برده بودند برای خودشان. 
که هنـــوز هم جایش  لـــذا دانشـــجویان ایرانی در یک اقـــدام ضربتی  
کند- ده بیســـت نفر از اعضای ســـفارت  گردن امریـــکا درد می  پـــس 
که به  گفتند ایـــن بـــه اون در! آمریـــکا  گـــرو نگـــه داشـــتند و  آمریـــکا را 
عمـــرش همچیـــن چیـــزی ندیده بـــود، عملیـــات »پنجه عقـــاب« را 
گروگان  کـــرد و پانزده تـــا هواپیما و بالگرد را فرســـتاد دنبـــال  طراحـــی 
ها. یکی از بالگردها همان دم مرز خراب شـــد. سرنشـــینانش رفتند 
تـــوی بالگرد بعدی، آن یکی هم خراب شـــد. به هـــر بدبختی بودند 
بالگردهـــا را هل دادند و خودشـــان را رســـاندند بـــه صحرای طبس. 
آنجا بالگرد ســـومی موقع سوختگیری خراب شد. فرمانده عملیات 
که طوفان شـــن  گرفت  گاز می  داشـــت از حرص و عصبانیت زمین را 
شـــروع شـــد. تا بیایند از طوفان پناه بگیرند یک بالگرد خورد به یک 
هواپیمای ســـی 130 و جفتشـــان منفجر و 7-8 تـــا نظامی امریکایی 
هـــم جزغالـــه شـــدند. خالصه معلـــوم نبود ایـــن پنجه عقـــاب بود یا 
کلـــه پاچه ســـگ! البتـــه بعدها بـــا حمله بـــه هواپیمای مســـافربری 

کشـــتن 290 مســـافر آن تا اندازه ای دلشـــان خنک شـــد! ایران و 

کشـــور مســـلمان در  که ایجاد یک  بوســـنی و هرزگوین:  از آنجایی 
کک در تنبان بعضی ها می شـــد،  قلـــب اروپا باعث بوجـــود آمدن 
آمریکایـــی ها برای پیشـــگیری از ایـــن بیماری مقادیـــر معتنابهی 
ســـالح و مهمـــات به اضافه یک چراغ همیشـــه ســـبز بـــه صرب ها 
دادند. 300 هزار مســـلمان هم قتل عام شـــد ولی ســـه ســـال بعد 
کـــه مجددا  بوســـنیایی هـــا روی دور پیـــروزی افتادنـــد و ایـــن بود 
کـــرد. بعد  بیمـــاری »کک بـــه تنبـــان افتادگـــی« آمریکایـــی ها عود 
کنـــان پرید وســـط معرکه و جنگ  ارتـــش آمریکا یقـــه دران و موی 
کـــرد! تعهد و اخـــالص آمریکایی ها تـــا جایی بود  بوســـنی را تمام 
کـــه هنـــوز نیروهای شـــان بوســـنی را ترک نکـــرده اند تـــا یک وقت 

دوباره جنگ نشـــود.

کشـــور خوابیـــده بودند،  افغانســـتان: یـــک شـــب وقتی مـــردم ایـــن 
که آمریکا باشـــد، لنگ ظهـــر بـــود و نیویورکی ها  کره زمیـــن  آنطـــرف 
داشـــتند عین ســـگ می دویدند )تا همین جا بگردید هفت هشت 
گذاشت  تا دلیل برای اشـــغال افغانســـتان هســـت!(  آمریکا هم  اول 
تـــا دو تا هواپیما بخورد به دو تا برج و دهن ســـازمان تجارت جهانی 
کال دو  کرد به افغانســـتان. افغانســـتان  کنـــد. بعد حمله  را آســـفالت 
که بـــرای دنیـــا خیلی مهم بـــود. یکی طالبـــان بود و  تـــا چیز داشـــت 
دومـــی مـــواد مخدر. با جانفشـــانی ایـــاالت متحـــده اولی ســـر و مر و 

گنده ســـر جایـــش ماند و دومی هم ســـه برابر شـــد!

کســـتان: یکی از ابتـــکارات به یاد ماندنی ارتش آمریکا اســـتفاده  پا
کشـــورها  از هواپیماهـــای بدون سرنشـــین بـــرای حمله به بعضی 
کســـتان بـــود. طبیعتـــا وقتـــی خلبـــان آدم باشـــد خطای  مثـــل پا
"انســـانی" بـــه وجـــود مـــی آیـــد و ممکـــن اســـت بعضی تروریســـت 
های زیر 16 ســـال از دســـت موشـــک ها در بروند. امـــا هواپیمای 
که بین زن و مـــرد و نظامی  بدون سرنشـــین جوری تنظیم شـــده 
و غیرنظامـــی و آدم و حیوان هیچگونه تبعیضی قائل نمی شـــود. 
کـــه پهباد آمریکایی بین مجلس عروســـی  حتی مورد داشـــته ایم 

و جلســـه ســـران القاعده هم تبعیضی قائل نشـــده. 
کنون به آنجا حمله نظامی داشته است کشورهایی که آمریکا تا
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کل نفت دنیـــا را در خودش جا  کشـــور 11 درصد  عـــراق: چون این 
داده بـــود، هیچ آمریکایی دوســـت نداشـــت پایش آنجـــا بگذارد و 
ج  بـــوی نفت بگیرد. اما یـــک روز صبح رییس جمهـــور آمریکا )جر
کشـــتار جمعـــی دارد« صدام  گفت: »عراق ســـالح  بوش( برگشـــت 
کـــو؟ بدین  کاره عـــراق بـــود جـــواب داد: »جـــان مـــن؟  کـــه همـــه 
بنـــدازم روی حلبچـــه و دزفـــول و آبـــادان.« آمریـــکا هـــم پنجـــاه و 
گشـــتند دنبال  کرد و با هـــم توی عراق  کشـــور را جمـــع  خـــرده ای 
ســـالح هـــای فـــوق الذکـــر و یکـــی دو میلیـــون نفـــر عراقی هـــم زیر 

کشـــته شدند. دســـت و پایشان 

کم داشت،  کشور ســـیاه ســـوخته خودش بدبختی  ســـودان: این 
کـــه از دیرباز بـــا حمایت  القاعـــده هـــم اضافه شـــد. آمریکایـــی ها 
که  کـــرده بودند  گـــرم  از شورشـــیان دارفـــور ســـر دولـــت ســـودان را 
حوصلـــه اش ســـر نـــرود، وقتی فهمیدنـــد القاعده –که خودشـــان 
کرده بودنـــد- دارد آنجـــا دم در می آورد، تـــا چند وقت  درســـتش 
کردنـــد. ایـــن موشـــک باران  کشـــور آزمایـــش  موشـــک روی ایـــن 
کـــم نظیری هم بـــه همراه داشـــت، از جمله اینکه  دســـتاوردهای 

کارخانه داروســـازی! انهدام یـــک 

کشـــور شکســـت  آلمان: آدم شـــمر تعزیه بشـــود ولی 
کـــه  همیـــن  نشـــود!  دوم  جهانـــی  جنـــگ  خـــورده 
جنـــگ جهانـــی دوم تمـــام شـــد آمریـــکا و شـــوروی 
کیک عروســـی  خیلـــی تمیـــز و مرتـــب آلمـــان را عین 
کردنـــد. آلمان غربی  به دو بخش مســـاوی تقســـیم 
هم ســـهم آمریکا شـــد. انصـــاف ابرقـــدرت ها جوری 
کـــه حتـــی وســـط برلیـــن )پایتخت آلمـــان( هم  بـــود 
کردند! شـــب بعدش  کشـــیدند و نصفـــش  دیـــواری 
کـــرد نکند شـــوروی شـــب  آمریـــکا بـــا خـــودش فکـــر 
بیایـــد و دیـــوار را یـــواش یـــواش هـــل بدهـــد ایـــن 
گرفتنـــد تعـــداد  کـــه تصمیـــم  طـــرف و ... ایـــن بـــود 
کمی ســـرباز آمریکایـــی )حدود 100 هـــزار نفر(  خیلـــی 
در آلمان غربی مســـتقر شـــوند بـــرای روز مبادا. حاال 
گذاشـــته اند  بعضـــی افراد معلوم الحال اســـم این را 

کن. اشـــغال خامـــوش آلمـــان. بیـــا و خوبـــی 

کـــه دل و دماغـــش را داشـــت –بـــه ز  اســـپانیا: اســـپانیا آن موقـــع 
کوبـــا و  آمریـــکا نباشـــد- دســـت بـــه اســـتعمارش بـــد نبـــود. مثـــال 
گـــوش آمریـــکا مســـتعمره اش بودنـــد و برخی  هاوایـــی و ... بیـــخ 
کـــه بـــه  بدخواهـــان اعتقـــاد داشـــتند ایـــن مناطـــق عیـــن عســـل 
مگـــس چشـــمک می زنـــد داشـــته دل آمریـــکا را می بـــرده! به هر 
کشـــتی جنگی آمریکایـــی به دلیـــل نامعلومی -که  حـــال اول یک 
کی بود- در بنـــدر هاوانای  کار  کســـی مربوط نیســـت  اصـــال هم به 
کوبـــا منفجر شـــد. مقامات اســـپانیا تـــا بیایند ببیننـــد قضیه چی 
گـــوام و  کوبـــا و  بـــوده، دیدنـــد بـــه تالفـــی اون اقـــدام ددمنشـــانه، 
هاوایـــی و پورتوریکو تـــا مجمع الجزایر فیلیپین )در اون ســـر دنیا( 

کارش.  بـــه اشـــغال آمریکایی هـــا درآمـــده و رفته پـــی 

که دســـت ننه بابای پیر  کشـــورهایی  کال رابطه آمریکا با  هائیتـــی: 
کنند و ســـاز اســـتقالل مـــی زنند خوب  استعمارگرشـــان را ول می 
که می  نبـــوده. یکیـــش همین هائیتی نیـــم وجبی. امـــا از آنجایی 
گوینـــد هرچی ســـنگ اســـت بـــرای پـــای لنگ اســـت، ســـال 2010 
کلی از مـــردم بیچاره این  زلزلـــه مهیبـــی در هائیتی اتفاق افتـــاد و 
گویـــی؟ چنان غم و  کام مرگ فرســـتاد. آمریـــکا را می  کشـــور را بـــه 
کـــه طاقت نیاورد و 16  گرفت  غصه مســـتضعفان هائیتی قلبش را 
کمک های بشردوســـتانه  کـــرد تا به  هـــزار نظامی را بـــه آنجا اعزام 
کـــه هنوز اســـت بازســـازی هائیتـــی ادامه  بپردازنـــد. البتـــه هنـــوز 
کننـــد. و خب  دارد تـــا 500 هـــزار زلزلـــه زده بتواننـــد اســـکان پیـــدا 
و  بدخواهـــان  اعتراضـــات  همـــه  علیرغـــم  هـــم  هـــا  آمریکایـــی 
گفتند هائیتی هم بی ســـر و صدا اشـــغال شده  که می  دلواپســـان 
که ماندند. کشـــور ماندند  کوه در پایگاه های شـــان در این  عیـــن 

که آمده بودنـــد مکزیک  مکزیـــک: آمریکایی هایـــی 
گفتنـــد چرا به جـــای اینکـــه ما برگردیم ســـمت  مـــی 
ســـمت  گـــردد  برنمـــی  آمریـــکا  مـــرز  آمریـــکا،  مـــرز 
ایـــن  تاییـــد  در  هـــم  آمریـــکا  جمهـــور  رییـــس  مـــا؟ 
بـــه  کنـــد و  کنگـــره  کلفتـــی از  فرمایشـــات، بودجـــه 
مکزیـــک اعـــالم جنگ نمـــود! ولـــی بعد از دو ســـال 
که تا  کشـــته ای  کـــه از 13000  گـــزارش دادنـــد  بهـــش 
االن داد انـــد فقط صـــد و خرده ای نفـــر توی جنگ 
کشـــته شـــده و بقیه از تب و لرز و –گالب به رویتان- 
کـــه  اســـهال و اســـتفراغ و ... مـــرده انـــد. ایـــن بـــود 
»جیمـــز پولـــک« )همان رییـــس جمهور آمریـــکا( در 
ک بر ســـر من  گفـــت »خا که به خـــودش می  حالـــی 
کردنم«، بلند شـــد و رفت پشـــت  با این لشکرکشـــی 
کـــره و هیـــژده میلیـــون دالر بـــه مکزیکی ها  میـــز مذا
کشورشـــان  ک  داد تـــا مثل بچه آدم از خیر نصف خا
کـــه ایالت هـــای تگزاس  بگذرنـــد. اینجـــوری ها بود 
کالیفرنیـــا و نـــوادا و یوتـــا و نیومکزیکـــو و ... بـــرای  و 

کردنـــد و رفتند آنطـــرف مرز. مکزیـــک بـــای بـــای 

مقدمـــه: یکـــی از مشـــکالت اشـــخاص خیلـــی نخبـــه و 
گاهـــی آدمهـــای نادان  کـــه  مفیـــد و موفـــق، ایـــن اســـت 
ســـر راهشان سبز می شـــوند و می پرســـند: »حاال شما 
که آن  گلی به ســـر ما زدی؟« بعضا مشـــاهده شـــده  چه 
کجا باید  که نمـــی داند از  بنده خـــدای نخبه، از آنجایی 

کرده. شـــروع بکند درجا هنـــگ 
و الیوم مشـــکل ایـــن آمریکایـــی های مادرمـــرده همین 
گوشـــه پـــرت  اســـت. یعنـــی هـــر روز خـــدا یکـــی از یـــک 
گویـــد ایـــن آمریکا بـــا جنگ  دنیـــا بلنـــد مـــی شـــود و می 
گلی بـــه ســـر دنیـــا زده؟ ِد زده نوکرتم! زده.  هایـــش چه 
گلیـــم مـــی زنیـــم با ایـــن توضیح  واال داریـــم تشـــت زیـــر 
گر بخواهیـــم همه خدمـــات آمریکایی ها را  واضحـــات )ا
در ایـــن چهـــل و خرده ای جنگشـــان بگوییـــم(. فعال از 
که بخوانید و  کرده ایـــم  گلچین  بین شـــان این چندتا را 
حاضریـــن به غایبین برســـانند تا دیگر چوب ســـوال در 
آســـتین آمریکایی ها –یا جای دیگرشـــان- فـــرو نکنید.

بررسی اجمالی هول هولکی 
جنگ های آمریکایی ها
محمد کوره پز
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مسعود فرشته پور

کتاب  در آمریـــکا همـــه چیـــز روی حســـابو 
یعنـــی  بـــد.  چـــه  و  خـــوب  چـــه  اســـت؛ 
جنایتهایشـــان هـــم همینطـــور یلخـــی و 
االبختکی نیســـت. یک چیز مقدمه دار و 
موخره دار اســـت و در طول سالیان سال 

کار مراحلـــش اجرا  کلـــی آدم پـــای  توســـط 
که االن میبینید. در  شـــده تا شـــده اینی 

ادامـــه به چند تـــا از ایـــن آدمهای پای 
کار که شـــخص شخیص پرزیدنتهای 

ایاالت متحده باشـــند پرداخته ایم:

پسر کو ندارد  �
نشان از پدر

هربـــرت  آقایـــان 
جـــرج  و  بـــوش  کـــر  وا

دابلیـــو بـــوش، پدر و پســـر 
نمونـــه آمریکایـــی. آرزوی هـــر 

که مانند  پدر و پسری در دنیا است 
ایـــن دو باشـــند. یکـــی چهـــل و یکمین 

رئیس جمهـــور  ســـومین  و  چهـــل  دیگـــری  و 
آمریـــکا. برعکس پســـر نوح، آقای جرج حواســـش 
کمـــی اختـــالف پـــا جـــای پـــای پدر  بـــود و دقیقـــًا و بـــا 
می گذاشـــت. آقای پـــدر در ناوگان هوایی نیـــروی دریایی 
کشورشـــان خدمت  و جـــرج پســـر در نیـــروی هوایـــی بـــه 
گویـــی قانـــون نانوشـــته ای بیـــن ایـــن دو وجود  کردنـــد. 
داشـــت که هر کســـی دنیا را بیشـــتر به آشـــوب بکشـــاند، 
ســـهم بیشتری از شـــام در منزل دارد، ولی آقای پدر بازی 
را از پیـــش باختـــه بود. ایشـــان بـــا تمام تالش های شـــان 
فقط توانســـتند یـــک هواپیمای مســـافربری ایرانـــی با 290 
کـــه قطعـــًا همـــه آنها تروریســـت  کـــودک و مـــرد و زن را  نفـــر 
کـــه هیچ  کنـــد. پـــروازی  بودنـــد در خلیـــج فـــارس غـــرق 
داستان ســـازی های  البتـــه  نداشـــت.  بازمانـــده ای 
کویت از اشـــغال عراق  گروگان گیری در لبنان و آزادســـازی 
برای ایجـــاد پایگاه نظامی در آنجا هم بـــود ولی چیز دندان 
کوتاهی  گیـــری نبود. آقـــای پدر تنها توانســـت اندک زمـــان 
خاورمیانـــه را بـــه آشـــوب بکشـــاند، ولـــی بشـــنوید از پســـر 
عزیـــز دل پدر؛ ایشـــان توانســـتند بـــا یک حمله تروریســـتی 

کشـــته و  کـــه 3 هـــزار نفر  ســـاختگی در 11 ســـپتامبر، 
گذاشـــت، آشـــی بپزد  6هـــزار نفـــر زخمـــی برجای 

گیـــر نیاید. این حمله  که در هیچ آشـــپزخانه ای 
بهانـــه لشکرکشـــی های آمریکا به افغانســـتان، 
کســـتان، عـــراق و قریـــب به دو دهه انســـان و  پا
کـــودک کشـــی در این کشـــورها با بهانـــه مبارزه 
با تروریســـت شـــد. از منزل بوش خبر رســـیده 
که آقـــای پدر بـــه دلیل نخوردن شـــام  اســـت 
در این ســـال ها دچار ســـوءهاضمه شده اند.

کوچـــک، خوشـــه ای و  � مـــرد چـــاق، پســـر 
! فقا ر

جنـــاب آقـــای فرانکلیـــن دالنو روزولت، ســـی 

کشـــور حامی صلـــح و صفا بود.  و دومیـــن پرزیدنت 
ایشـــان تخصص خود را در رشـــته حقوق بدست 
توانســـتند  گرفتنـــد.  را  خـــود  وکالـــت  و  آوردنـــد 
بـــا تـــالش فـــراوان و نـــذر و نیـــاز بـــر بیمـــاری فلج 
گر قرار باشـــد  کـــرده و راه بروند. ا اطفـــال خود غلبه 
جشـــنواره ای بـــرای ویرانـــی در آمریکا برگزار شـــود و 
در آن هـــر ســـاله بـــه یـــک نفر جایـــزه ای اهدا شـــود، 
باید اســـم آن جایـــزه را روزولت گذاشـــت! آغاز جنگ 
جهانـــی دوم فقط گوشـــه کوچکی از خدمات ایشـــان 
بود. کشـــتن اسراء آلمانی و ایتالیایی، ریختن 3900 
کمتر از 15 ســـاعت در شهر درسن  تن بمب در 
کـــردن پســـر  آلمـــان، رهـــا 
کوچـــک و مـــرد چـــاق بر 
که  روی سر مردم ژاپن، 
هنوز آثـــار اورانیوم و مواد 
هسته ای بر روی ژنتیک و 
که به  دنیـــا می آیند  کودکانـــی 
مانـــده اســـت، و قطـــع حیات 
134000 هـــزار آلمانـــی از افتخـــارات 
جنـــاب روزولـــت اســـت. وی بـــا این همه 
خدمت به جامعه بشـــری متأســـفانه عمر طوالنی نداشت 

و در ســـن 63 ســـالگی دیـــده از جهان فرو بســـت. 

جنگی رایگان به سود ریگان �
کـــه سوپراســـتار  کســـی اطالع داشـــته باشـــد  کمتـــر  شـــاید 
بی چـــون و چـــرای آن زمـــان هالیـــوود، یـــک پـــای تمـــام 
کشور بشردوست  مثلث های عشـــقی، چهلمین پرزیدنت 
غ التحصیلـــی از دانشـــگاه و بازی  آمریـــکا اســـت. بعـــد از فار
کار و  در چنـــد فیلـــم، در یک شـــبکه رادیویی مشـــغول بـــه 
کثر پـــدر و مادرهای  گزارش گر بازی بیســـبال شـــده اســـت. ا
مـــا وقتی اســـم ایشـــان را می شـــنوند خون شـــان به جوش 
کافر حمله  می آیـــد. با قـــل قلک های آمریـــکا، صدام یزیـــد 
کـــرد. این جنگ  خـــود را با ســـالح های غربی به ایـــران آغاز 
بر خالف ایـــران، هزینه چنـــدان زیادی بـــرای طرف مقابل 
ایجـــاد نکـــرد. در ایـــن جنـــگ بالـــغ بـــر 200000 نفـــر از مردم 
کشـــورمان شـــهید و 500000 نفر مجروح و جانباز شـــدند. در 
که ایـــران را پیروز جنـــگ می دید،  اواخـــر جنـــگ، پرزیدنت 
تصمیـــم به فروش اســـلحه به ایران از راه مختلف داشـــتند 

که باعـــث ایجاد رســـوایی ورژن 0.013 شـــد.

ریچارد بزدل �
پرزیدنـــت نیکســـون یـــا همـــان یـــار 
گلســـتان آق محمدرضا.  گرمابـــه و 
ایشـــان پس از ســـی و شش انسان 
پیلـــه  و  و بی شـــیله  متشـــخص 
به مقام ریاســـت جمهـــور آمریکا 
رســـید. وی بـــه وکالـــت مشـــغول 
بـــرای  عریضه نویســـی  بـــا  و  بـــود 
می کـــرد.  زندگـــی  گـــذران  ملـــت 
کـــرد در اولین  بایـــد خاطر نشـــان 
ُکنام  ســـفر ایشـــان به ایران یا همـــان 

شـــیران، خون بی ارزش ســـه 
در  ایرانـــی  دانشـــجوی 

بـــه ســـفر وی  اعتـــراض 
به زمیـــن ریخـــت! این 

اعتراضات در پی حضور 
در  آمریـــکا  بشردوســـتانه 

گرفتـــه بود.  ویتنام شـــکل 
رفقـــا 100  ریچـــارد و  جنـــاب 
کـــودک ویتنامـــی را به  هزار 
قتـــل رســـاندند و آثـــار مواد 
آنجـــا  در  کـــه  شـــیمیایی 

کـــه  کردنـــد هنـــوز  اســـتفاده 
هنـــوز اســـت باقی اســـت. این 
تمـــام محبت شـــان بـــه مردم 

ظالم ویتنـــام نبود. حـــدود یک 
میلیـــون و 34 هـــزار هکتـــار از جنگل های این کشـــور نابود 
کشـــته شـــدند و  شـــد و بیشـــتر از 50 هـــزار نفر در این مدت 
این حرکات فقط و فقط برای حفظ حقوق بشـــر در ویتنام 
بـــود. ریچـــارد جـــان بـــا این همـــه خدمـــات شـــایان عمر با 
که  گرفت و در ســـن 81  ســـالگی دارفانی را  برکتی از پروردگار 

گفت. اصـــاًل بـــه آن وابســـته نبـــود وداع 

بیل، کدبانویی بی رقیب �
کلینتون از همان  زوج قدرت طلب آمریکایـــی خانم و آقای 
ابتـــدا زندگـــی خـــود را بـــر پایـــه صـــدق و صفـــا و عشـــق آغاز 
گفته اند »پشـــت ســـر هـــر مرد موفق،  کردند. اینکه از قدیم 
یـــک زن موفق نیز هســـت« اینجـــا خود را نشـــان می دهد. 
که  ایـــن زوج خوش بخـــت در دهه دوم زندگی خـــود بودند 
آقـــای منـــزل، پرزیدنـــت چهـــل و دوم کشـــور بـــدون طالق 
که  گذاشـــتند  آمریکا شـــد. ایـــن دو از همـــان اول باهم قرار 
کنـــد و چند ســـال بعد  کشـــور ریاســـت  اول مـــرد منـــزل بـــر 
خانم خانـــه. آقای با محبت منزل دســـتاوردهای زیادی را 
کوزوو  کشـــورش به ارمغـــان آورد. از جمله آنهـــا جنگ  برای 
را می  تـــوان نـــام بـــرد. جنـــاب پرزیدنت آخرین نسل کشـــی 

کـــرد و از  انســـان ها را در اروپـــا به نـــام خود ثبت 
ایـــن حیث رکـــورددار اســـت. قتل عـــام بیش 
کـــودک و مـــرد و زن مســـلمان غیر  از 100هـــزار 
کشـــور بوســـنی، آن هم بـــه دلیل  نظامـــی در 

قدرت بخشیدن بیشـــتر به حامیان خود 
از خدمـــات  نژادپرســـتان صربســـتان  و 

شـــایان ایشان اســـت. انسان هایی 
کـــه فقـــط بـــه دلیل مســـلمان 

بـــودن از َدم تیغ گذشـــتند. 
آقای خانواده  دوســـت 

ســـال   70 االن  کـــه 
باقی مانـــده  دارد 
در  را  خـــود  عمـــر 

کالس های آشـــپزی و 
می گذرانـــد  بچـــه داری 

دلبنـــدش  همســـر  تـــا 
دومینـــوی تـــازه ای را رقـــم بزند.

یدنت ها برای جنایت ز رقابت شانه به شانه پر

دومینوی ویرانی!
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اعداد مهربانی
مجید نجفی

خ پوســـتان آمریکایی  کشـــتار سر هنـــری دوبینـــز تعـــداد 
را 112 میلیـــون نفـــر اعـــالم می کنـــد، ولـــی بـــدون شـــک 
کرده اســـت، زیرا دولت آمریـــکا، آن را یک میلیون  اغراق 
کـــرده اســـت. همچنیـــن هنـــری دوبینـــز در  نفـــر اعـــالم 
کـــه اروپایی هـــا  بررســـی هایش بـــه ایـــن نتیجـــه رســـید 
خ پوســـتان 97 نوع بیمـــاری مرگبار  برای نسل کشـــی سر
که عبارتنـــد از 41 نـــوع آبله،  در بیـــن آنها شـــیوع دادنـــد 
چهار نـــوع طاعون، هفده نوع ســـرخچه، 10 نوع آنفلونزا 

کولیرا. و 25 نـــوع ســـل و دیفتـــری و 
از  پیـــش  کـــه  کرده انـــد  ادعـــا  آمریکایـــی  تاریخ نویســـان 
نمی زیســـته  انســـان  ســـرزمین  ایـــن  در  کلمـــب  آمـــدن 
گفته  گـــر این طور باشـــد، دولـــت آمریـــکا، دروغ  اســـت! ا
خ پوســـت در آمریـــکا بوده اند!  که یک میلیون سر اســـت 
کـــه  در ادامـــه ایـــن ادعـــا، این چنیـــن ذکـــر شـــده اســـت 
کروویـــل بـــه او  کـــه اولیـــور  ایـــن ســـرزمین از »خدایـــی« 
شناســـنامه انگلیســـی داده God is englishman انتظـــار 
داشـــته انســـان های برگزیـــده خـــود را بـــه آن بفرســـتد تا 
کننـــد و افســـردگی و تنهایی را از آن  این ســـرزمین را آباد 

ف  طـــر بخشـــند* بر حیـــات  آن  بـــه  و  نماینـــد 
کـــه حتمـــًا آن انســـان های برگزیـــده، 
آمریکایـــی  دولت مـــردان 

. هســـتند

بـــرای  آتئیســـت  تعـــدادی  بـــه   *

که دولت مردان  آبادکردن خدایـــی 
آمریکایـــی را منتخـــب خـــود قـــرار 
می دهـــد، نیازمندیم! بـــا حقوق 

یا. ومزا

سید محمد علی قربانی

در باب حقوق بشر: �
بایـــد تبعیض های جنســـیتی اعمال شـــده در برابر زنان 
کمک  را برداشـــته تـــا به افزایـــش قدرت شـــان در جامعه 

شود.
که  ک اســـت  تبصـــره 1: فروختـــن زنـــان یـــک تجـــارت پا
کشـــورهای غربی و تایلنـــد حق برخـــورداری از این  تنهـــا 

را دارند. تجـــارت 
کـــه خود  تبصـــره 2:  پورنوگرافـــی صنعتـــی بـــزرگ اســـت 
بـــرای زنـــان مزایـــای زیـــادی از جملـــه بیمـــه، ســـنوات، 
کـــه نه تنهـــا حقـــوق زنان  پـــاداش و... را بـــه همـــراه دارد 
کســـب حقوق  را نقـــض نمی کند، بلکه باعث اشـــتغال و 

می شـــود. آنان 
کمک هـــای خـــود را  تبصـــره 3:  عرب هـــا به دلیـــل آنکـــه 
بـــه موقـــع پرداخـــت می کننـــد، تـــا اطـــالع ثانـــوی ناقض 

حقـــوق زنـــان بـــه حســـاب نمی آیند.

درباب اعدام: �
کســـی نمی تواند  کردن حق هر انســـانی اســـت و  زندگـــی 
کســـی بگیـــرد و صـــدور حکم اعدام جایز نیســـت  آن را از 

مگـــر در مهم تریـــن جنایات.
ایـــن  از  می توانـــد  کدخداســـت  کـــه  آمریـــکا   :1 تبصـــره 
کنـــد.  اســـتفاده  آن  حـــاالت  بدتریـــن  بـــه  مجـــازات 
کند. گاهـــی دلش می خواهـــد اعدام  کدخداســـت دیگر، 

تبصـــره 2: اعـــدام در اســـرائیل به دلیـــل حفـــظ تمامیت 
کشـــتن یک  ارضی جرم محســـوب نمی شـــود. در ضمن 
مشـــت دزِد قاچاقچـــِی مال مردم خـــوِر مســـلمان هم به 
کمتر،  گفتنـــد: »جمعیت  جایی بـــر نمی خـــورد. از قدیم 

زندگـــی بهتر«.
قاچـــاق  و  عنـــف  بـــه  تجـــاوز  نسل کشـــی،   :3 تبصـــره 
مـــواد مخـــدر و اســـلحه مهمتریـــن جنایـــات محســـوب 
کارهـــا در آمریـــکا خـــرده جنایت هم  نمی شـــود؛ بـــه این 
گر  نمی گویند، چه برســـد بـــه مهمترین جنایـــات. حاال ا

کـــره زمیـــن بود بـــاز یـــک چیزی. کـــردن  گـــرم 
تبصـــره 4: عربســـتان و متحدانـــش به دالیـــل محرمانه 
شـــامل این قانون نمی شـــوند. البته عربســـتان به خاطر 
کاندیـــدای جایزه خالقیت  گـــردن زدن،  اعـــدام به روش 
خواهـــد  ملـــل  ســـازمان 

. شد

در باب آزادی بیان: �

کـــس می توانـــد صحبـــت آزادانـــه و بـــدون سانســـور  هـــر 
کـــس را نمی تـــوان بـــه مناســـبت  داشـــته باشـــد و هیـــچ 

عقایـــدش مـــورد مزاحمـــت و اخافـــه قـــرار داد.
تبصـــره 1:  همـــه ادیـــان را می تـــوان بـــه منظـــور امتحان 
کامل  کـــرد مگر دیـــن  میـــزان صبر پیـــروان آنها مســـخره 

ک بهائیت. پـــا و 
که  تبصـــره 2: هولوکاســـت یک حقیقـــت تاریخی اســـت 
بعـــدی  بـــه فیلم هـــای ســـه  اثبـــات آن می تـــوان  بـــرای 
کرد و تمام دنیا آنـــرا پذیرفته اند  باقی مانـــده از آن اشـــاره 
و نپذیرفتنـــش نشـــان از فقـــدان انســـانیت و شـــعور در 

مردمـــان جهـــان دارد.

در باب انرژی هسته ای: �
کشـــوری حـــق دارد از انـــرژی صلح آمیـــز هســـته ای  هـــر 
برخـــوردار شـــود، ولـــی اســـتفاده از بمـــب اتـــم ممنـــوع 

اســـت.
کشـــورهای آمریکا، روســـیه، بریتانیا و فرانســـه  تبصره 1: 
بـــه منظور ایجـــاد امنیـــت در جهان در مواقع حســـاس، 

قـــادر به ســـاخت و اســـتفاده از بمب اتم می باشـــند.
کشـــور اســـرائیل بـــه دلیـــل تهدیـــد نظامـــی  تبصـــره 2: 
کشـــورهای ددمنشـــی همچـــون ایـــران، حـــق  از ســـوی 
گر پای شـــان را  تولیـــد و اســـتفاده از بمـــب اتـــم را دارد تا ا
کردند، بزنـــد پدرشـــان را در بیاورد. گلیم شـــان درازتـــر  از 
تبصـــره 3: کشـــور ایـــران به دلیـــل تـــرس اســـرائیل از او، 
حـــق بهره منـــدی از انـــرژی صلح آمیـــز هســـته ای را هـــم 

ندارد.

درباب امنیت جهانی: �
کشـــور دیگـــری تجاوز و آن را  کشـــوری حق ندارد به  هیچ 

کشـــور مدافع حق دفاع از خود را دارد. کند و  اســـتعمار 
کشـــورهای آمریکا، انگلســـتان و فرانســـه  گـــر  تبصـــره 1: ا
کـــه ممکـــن اســـت  گروهکـــی تروریســـتی را  زمانـــی تولـــد 
صدها ســـال بعد برای شان خطرآفرین شـــود را محتمل 
ببیننـــد حـــق حملـــه نظامـــی، تصرف، تجـــاوز بـــه مال و 
کشـــور  کشـــتن غیر تروریســـت ها و اســـتعمار آن  ناموس، 

دارند. را 
تبصـــره 2: حملـــه عربســـتان بـــه یمـــن، مصـــداق جدی 
بـــرای ایـــن موضوع نیســـت و در دســـته ابـــراز نگرانی قرار 

می گیـــرد.
تبصـــره 3: ایـــران حـــق تولیـــد و صـــادرات اســـلحه را در 
گرم، ســـرد و ولـــرم را به دلیل بـــر هم زدن  انـــواع مختلف 
تجـــارت جهانـــی اســـلحه و زیـــاد شـــدن دســـت در بـــازار 

ندارد.

شرایط صادر کردن قطعنامه از سوی شورای امنیت سازمان ملل

اون حق نداره!
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سمیرا قره داغی

بـــر خـــالف تصـــور عمـــوم، »احمـــد شـــهید« 
دربـــاره  ملـــل  ســـازمان  ویـــژه  گزارشـــگر 
وضعیت حقوق بشـــر ایران مســـئولیتی 
فـــرا تـــر از راپـــورت و چغلـــی داشـــته و 
معمـــواًل چیزهایـــی هـــم بـــرای ابـــراز 
ابرازهـــای  خـــودش.  بـــرای  دارد 
صمیمانـــه  همـــکاری  بـــا  نامبـــرده 
از  کارگـــروه تخصصـــی  از 72  بیـــش 
جملـــه خانم ها »میم ر« از فرانســـه 
کاف« از هلنـــد و باقی حروف  و »ف 
الفبـــا از سراســـر اتحادیه اروپـــا آماده 
کنش هـــای  وا برخـــی  می شـــود. 
کـــه عامـــل مهـــم نجـــات  اساســـی وی را 
بشـــریت از نقض حقوق اش شـــده اســـت مرور 

: می کنیـــم

دل  درد  پـــای  نشســـتن  یـــک- 
رئیـــس  فرفـــری  مـــو  خانـــم 
یواشـــکی: آزادی هـــای 
در ایـــن دیـــدار خانـــم 
آزادی هـــای  رئیـــس 
اظهـــار  یواشـــکی 
که: آقا به خدا من خودم عاشـــق مقوله  ندامت فرمـــوده 
که این وســـط هســـت  حجـــاب هســـتم، اما مســـئله ای 
کـــه این حجـــم موهای مـــن زیر روســـری جا  این اســـت 
که این جـــوری در  نمی شـــود و در واقـــع مجبـــور هســـتم 
ج ظاهـــر شـــوم. منتهـــی حکومـــت  تلویزیون هـــای خـــار
ایـــران درکـــم نمی کنـــد و بـــه داخـــل راهـــم نمی دهنـــد. 

ج هـــم جـــای بـــدی اســـت. زنده بـــاد وطـــن. خـــار

دو- ابراز هم دردی با شادی پهلوی:
که ماحصـــل ارتباطـــات محمدرضا  ایـــن طفل معصـــوم 
گذاشـــتن  پهلـــوی و آن خانم اســـت، پس از پشـــت ســـر 
و  بی پـــدری  و  غربـــت  در  نوجوانـــی  و  کودکـــی  دوران 

بی مـــادری، خـــود بـــه خـــود بـــزرگ شـــده 
دارد  و  بـــوده  تنهـــا  حاضـــر  حـــال  در  و 

گریـــه می کنـــد. متأســـفانه جمهوری 
را  نامبـــرده  مـــادر  و  پـــدر  اســـالمی 

نمی کنـــد. پیگیـــری 
کســـر 10 میلیـــارد دالر از امـــوال  بـــا 

بلوکـــه شـــده ایـــران می تـــوان به 
پاســـخ شایســـته ایـــران امیدوار 

 . د بو

از  نگرانـــی  ابـــراز  ســـه- 
مالـــی: منابـــع  محدودیـــت 
اســـت  خوبـــی  چیـــز  مالـــی  منابـــع 

از  »نگرانـــی  نـــدارد.  درد  اصـــاًل  و 
وضعیـــت حقوق بشـــر در ایران« 

کلمات و ترکیبات 
تازه حقوق بشری

زهرا سادات جمالی

کـــد بمعنـــی خانـــه و خـــدا به  کدخـــدا: صاحـــب خانـــه، 
نـــوع رابطـــه  کدخدامآبانـــه:  معنـــی صاحـــب و مالـــک. 
کشـــورها. جملـــه ی قصـــار: عالـــم  کشـــوری بـــا ســـایر  ی 
کدخدا، مـــرگ بر آمریکا  کدخداســـت. در محضر  محضـــر 

اســـت. معصیت 

گزینـــه: برگزیـــده، پســـندیده، انتخاب. جـــای خالی را با   
کننـــد و از نوع نظامـــی اش برای  نـــوع مناســـبش پر مـــی 
کنند.  مقابلـــه ی فیزیکی با ملتهای شـــاخ اســـتفاده می 
کردن دهان شـــیرین نمی  گزینه  گزینه  ضـــرب المثل: بـــا 

شود.

پهبـــاد: پرنـــده ی هدایت پذیـــر از دور. وســـیله ای برای 
پرتـــاب حقـــوق ابنـــاء بشـــر بـــه سمتشـــان، ویـــژه بشـــر 

ای. خاورمیانـــه 

پنـــج  از  میلیـــون  شـــش  ســـوزی،  همـــه  هولوکاســـت:   
که همان  کنند  گمان  میلیـــون. آنچه همگان بشـــنوند و 
کشـــتار یهودیان محل  است. تشـــکیک درباره ی تعداد 
شـــک نبـــوده، پس اعتنـــا نکنند. ضرب المثـــل: همه ی 
یهودیـــان دنیـــا، باقـــی مانده ی هولوکاســـت هســـتند و 
گر  ســـایر مردم دنیـــا نیز باقی مانـــده ی نازی هـــا، حتی ا

ثابت شـــود. آن  خالف 
کـــردن برخـــی امور  کـــه بـــرای قطع  قطعنامـــه: نامـــه ای 
کـــه از یـــک اجتمـــاع یـــا  نوشـــته مـــی شـــود. نتیجـــه ای 
گیرند. در پنجـــاه درصد مواقع   جلســـه ای مشـــورتی می 
بیشـــتر ُقپـــی اســـت تا یـــک حرکـــت سیاســـی. جمله ی 
گر  قصـــار: هیچوقـــت یـــک ایرانـــی را تهدیـــد نکنید امـــا ا

کنید. دلتـــان خواســـت، قطعنامـــه علیـــه اش صـــادر 
بمب: جســـمی اســـتوانه ای شـــکل حاوی مواد منفجره 
هـــای  ارزش  تحکیـــم  و  ترویـــج  جهـــت  ای  وســـیله   .
دموکراتیـــک و لیبـــرال بـــه ملتهـــا. ســـاده تریـــن وســـیله 
کنترل جمعیت. انواع خوشـــه ای، هســـته ای و  جهـــت 
خردلـــی. امتحانـــش را در سردشـــت پـــس داده اما هنوز 
کشـــتار جمعی را نـــدارد.   قابلیـــت ثبـــت بعنـــوان ســـالح 
ابوُغریـــب: مکانـــی جهت پرکـــردن اوقات فراغـــت عراقی 
ابوغریـــب  در  قصـــار:  ی  جملـــه  اشـــغال.  زمـــان  در  هـــا 
کنند، زندانیها جدی  شـــوخی شـــوخی شـــکنجه می 

جـــدی مـــی میرند. 
کـــه  جـــا  هـــر  ســـوم:  جهـــان 
باشـــد.  پهـــن  اســـتعمار  پـــالس 
در  معمـــوال  کـــه  کشـــورهایی 
محـــدوده ی برنامـــه ریزیهـــای 
کالن ســـران قـــدرت قـــرار دارند. 
که چشـــمه های نفت  آنجایی 
از هـــر ســـو خودنمایی می 

کنـــد.
 
 

که شـــغل محســـوب نمی شـــود تا آدم خیالش بابت  هم 
گاهی  گیـــرم هـــر از  حقـــوق و مزایـــا راحـــت باشـــد. )حاال 
مبلغـــی هـــم از جایـــی برســـد( پس دیدیـــد منابـــع مالی 

چقـــدر مهم اســـت؟

چهار- ابراز نارضایتی از فقر تئوری:
که  کاندیدایی  گـــه  نظریـــه خانم »میم الـــف« با عنوان »ا
کل سیستم«  ک تو ســـر  بهش رأی دادم برنده نشـــد، خا
نشـــان ارتقای وضعیـــت اعصاب زنان ایـــران در حد یک 
مرد اســـت، اما بایـــد پذیرفت با مـــدرک تحصیلی دیپلم 
و صرفـــًا بـــه علـــت شـــباهت بـــه آن خانم و یـــا با اتـــکا به 
ســـوابق فرهنگی پدرشـــوهر و نقش آفرینی به یاد ماندنی 
در »پوپـــک و مش ماشـــاال«، آدم عمرًا چیزی نمی شـــود 

و عقبـــه فکـــری و علمی هم خوب اســـت.
الزم بـــه ذکر اســـت علی رغم تـــالش بی دریـــغ نهادهایی 
هم چـــون معاونـــت زنان و خانـــواده ریاســـت جمهوری، 
کمـــر جنبش های زنـــان را تا نموده اســـت. فقـــر تئوری، 
در حـــال حاضـــر نیـــز دولـــت ســـعودی به عنـــوان رئیـــس 
کرســـی حقـــوق بشـــر ســـازمان ملـــل متحـــد ضمـــن ابراز 
اقدامـــات  بـــه  می کنیـــد«  چیـــکار  ببینـــم  »آماشـــالللال 
کنش نشـــان داده  آزادی خواهانـــه جامعـــه زنان ایران وا

. ست ا

پنج- ابراز نگرانی از وضعیت زنان در بند:
علی رغـــم شـــرکت فعال زنـــان در بنـــد در مـــواردی چون 
کمپیـــن »10 میلیـــون امضـــا بـــرای آزادی خالکوبـــی دور 
بـــازو«- پویش »نه به مـــرد«- »اعتصاب غذای خشـــک 
بـــه  پناهنـــده  بازیگـــران  وضعیـــت  بـــه  رســـیدگی  بـــرای 
کمپیـــن »نه بـــه ظرف های  تلویزیون هـــای همســـایه«- 
کنون پاســـخ مطلوب از سوی حکومت  شـــام« و غیره، تا

دریافت نشـــده اســـت.
زنـــان  جنبـــش  پیکـــره  بـــر  خســـارتی  چنـــان  امـــر  ایـــن 
که شـــخص دبیـــرکل ســـازمان ملل  محســـوب می شـــود 
خـــودم  بدهیـــد  گفته انـــد  متحـــد 
کنم. برایـــش ابـــراز نگرانی 

مصائب احیای حقوق بشر
چگونه احمد شهید زحمت زنده نگه داشتن حقوق بشر را می کشد؟

22

95
اه    

یرم
 - ت

یی
کا

مری
شر آ

ق ب
قو

ه ح
نام

ژه 
وی



محمد رضا رضایی

و  فضایـــل  خیلـــی  آمریـــکا  می دانیـــد  کـــه  همان طـــور 
آمریـــکا خیلـــی  البتـــه چـــون  کـــه  زیـــادی دارد  کرامـــات 
گفتـــه  فضایـــل  ایـــن  همـــه  نمی آیـــد،  خوشـــش  ریـــا  از 
نمی شـــود. مثـــاًل حتـــی بچه دبســـتانی ها هـــم می دانند 
گذاشـــتن بین سیاه پوســـتان  کـــه آمریکا اصـــاًل اهل فرق 
گر به یک سفید پوست  و سفیدپوســـتان نیســـت و مثاًل ا
به جـــای بقیه پولـــش بیســـکوییت رنگارنـــگ می دهد، 
بـــه سیاه پوســـتان هـــم همـــان را می دهـــد و نـــه آدامس 
شـــیک، امـــا در ایـــن مطلـــب قصد داریـــم بـــه فضایلی از 

کســـی می داند. کمتـــر  کـــه  آمریـــکا بپردازیـــم 

1- مبارزه با فسق و فجور:
کارهای  کـــه در آمریـــکا عروسی های شـــان پـــر از   از آنجـــا 
غیـــر قابـــل پخش اســـت، بـــرای همیـــن آمریکایی ها فکر 
که همـــه عروســـی های جهـــان همین طوری  می کردنـــد 
اســـت. برای همین در افغانســـتان چند مراسم عروسی 
کنند.  کردنـــد تا از اشـــاعه فحشـــا جلوگیـــری  را بمبـــاران 
کشـــور خودشـــان و  کـــه فهمیدند فقط در  البتـــه بعدهـــا 
کشـــورهای مثـــل خودشـــان از ایـــن عروســـی ها  بعضـــی 
وجـــود دارد و عروســـی های افغانســـتان را بی خـــودی به 
کلی در دل شـــان غصـــه خوردند و چه بســـا  فنـــا دادنـــد، 
کمی اشـــک هـــم ریختـــه باشـــند. باالخـــره فقط خـــدا از 

خلـــوت آدم ها خبـــر دارد.

2- احترام به حقوق حیوانات:
پنـــداری  هـــم ذات  خیلـــی  حیوانـــات  بـــا  آمریکایی هـــا 
از رئیس جمهورهـــای  یکـــی  آنـــدرا جکســـون  می کننـــد. 

می گویـــد: آمریـــکا 
هـــم  را  سرخپوســـتان  زمین هـــای  همـــه  مـــا  گـــر  »ا
گوشـــت  می گرفتیم بـــر حق بودیم. سرخپوســـتان آنقدر 
کـــه چـــاق شـــده و بایـــد تنبیـــه  بوفالـــو خـــورده بودنـــد 
می شـــدند و شـــالق می خوردند. مـــا در چنیـــن مواردی 
خـــون دشـــمنان مان را مـــی ریزیـــم تـــا عقل به سرشـــان 

بازگـــردد«.
که جلوی چشـــمش  کســـی می توانـــد ببینـــد  واقعـــًا چه 
کت بمانـــد؟ مگر جـــرم بوفالو  بوفالوهـــا را بخورنـــد و ســـا
گر من هم جـــای رئیس جمهـــور آمریکا بودم  چیســـت؟ ا
کمپیـــن هم راه  عـــالوه بر مجـــازات بوفالـــو خوران، یـــک 

می انداختـــم با عنوان: »من هـــم یک بوفالو 
هستم«.

3- بی عالقگـــی به این 
فانی: دنیای 

کینلـــی  مـــک 
از  دیگـــر  یکـــی 
رئیس جمهورهـــای 

می گویـــد:  آمریـــکا 
حقیقـــت  »در 
مـــن فیلیپین را 
ســـتم  ا نمی خو

که آن  و هنگامـــی 
هدیـــه ای  ماننـــد  را 

خداونـــد  جانـــب  از 
کردنـــد،  بـــه مـــا تقدیـــم 

بـــا آن چه  نمی دانســـتم 
کنـــم. شـــب های زیادی 

کاخ ســـفید زانو زدم و از خداوند راهنمایی خواســـتم  در 
کـــه  و ســـرانجام یـــک شـــب این طـــور راهنمایـــی شـــدم 
کنیـــم، چون مـــردم آنجا  بایـــد همـــه فیلیپیـــن را تصرف 
کشـــور را دچار  توانایـــی حکومت بر خودشـــان را ندارند و 
کـــرد. به خواســـت خـــدا بهترین  ج خواهنـــد  ج و مـــر هـــر
کـــه از دســـت مان بـــر می آیـــد را بـــرای مـــردم ایـــن  کاری 

می دهیـــم«. انجـــام  ســـرزمین 
اصـــاًل وقتـــی آدم این رابطـــه عمیق را بین بنـــده و معبود 
حـــق  پـــروردگار  عبـــد  ایـــن  بـــه  گاه  ناخـــودآ می بینـــد، 
کـــه حتـــی 17هـــزار فیلیپینـــی را فقـــط در یـــک  می دهـــد 
کـــرده باشـــد. واقعـــًا خدا  منطقـــه فیلیپیـــن، قتـــل عـــام 

کنـــد همـــه راز و نیـــاز هایـــش را! قبـــول 

4- احترام به عقاید مذهبی دیگران: 
که در ماه رمضان  روی بعضی از موشـــک های آمریکایی 
بر ســـر مـــردم عراق می ریختند نوشـــته شـــده بـــود: »ماه 
گرم تابســـتانی  کنید یـــک روز  رمضـــان مبـــارک!« فـــرض 
بـــا زبـــان روزه یک دفعـــه ببینیـــد یـــک موشـــکی دارد به 
که رویش نوشـــته باشـــد مـــاه رمضان  ســـمت تان می آید 
مبـــارک؛ چقدر آدم خوشـــحال می شـــود؟ بعید نیســـت 
که موشـــک ها قشـــنگ بـــه جان مـــردم عراق  بـــرای این 
گرفته باشـــند.  بنشـــیند، ســـربازان آمریکایـــی روزه هـــم 
اصـــاًل در این حالـــت آدم با یک رضایـــت درونی می ترکد.

5- ابراز هم دردی با انسان های داغ دیده: 
همیـــن چند وقـــت پیـــش رئیس جمهور آمریـــکا به ژاپن 
کشـــته شـــدگان بمبـــاران اتمی  رفت و در مراســـم یادبود 
کـــرد. ایـــن جنایتـــکار بـــا اخـــالق تـــا  هیروشـــیما شـــرکت 
که در توانش بـــود تعدادی از بازمانـــدگان را بغل  جایـــی 
گذاشـــته تا ســـایر  کـــرد و من مطمئنم نمایندگانی را آنجا 
کنند. اصاًل مهم نیســـت  بازمانـــدگان را به جـــای او بغل 
کـــه چند هـــزار نفـــر در چند ثانیـــه نابود می شـــوند، آنچه 
کـــه بازماندگان ایـــن چند هزار  اهمیـــت دارد این اســـت 
کشـــور جنایتـــکار بغل  نفـــر حتمـــًا توســـط رئیس جمهور 

شـــوند تا از دل شـــان در بیاید. 
ایـــن  پنهـــان  و  خالصانـــه  فضایـــل  از  گوشـــه ای  اینهـــا 
که متأســـفانه عـــده ای دلواپس  جنایتـــکار بـــا اخالق بود 
کشـــور مـــا قصد دارنـــد اینهـــا را به نفع حـــزب و جناح  در 

کنند. خودشـــان، منفـــی تفســـیر 

تدبیر بزرگان

تنبل همیشه خوابه
سید یاسر مرتضوی

اصـــواًل جامعـــه بـــدون تحـــرک و هیجـــان، رخـــوت و عـــدم 
پیشـــرفت را بـــه دنبـــال خواهـــد داشـــت.

کـــه رفاه  در خاورمیانـــه، قرن هـــا افـــرادی زندگـــی می کردنـــد 
کســـب شـــده از ِقَبـــل نفـــت، تنبلـــی و  روزمرگـــی را  نســـبی 
برای شـــان به همراه داشت. زندگی بدون هیجان و تحرک، 

کـــرده بود. آنـــان را دچـــار اضافـــه وزن مفرط 
براســـاس تحقیقات دانشـــمندان، یکی از مهم ترین دالیل 

مرگ و میـــر، چاقی و عدم تحرک اســـت.
در غبـــار بی توجهی انســـان ها نســـبت بـــه هم نوعـــان، این 
کـــه بـــرای آســـایش مـــردم و جلوگیـــری از  فوت  آمریـــکا بـــود 
کـــرد و با  بی رویـــه حاصـــل از بی تحرکی، به خاورمیانه ســـفر 
گزیدن در عراق و تزریـــق هیجان به منطقه، تحول  ســـکنی 
کـــه اتفاقًا بـــاب میل دانشـــمندان نیز بود. منظـــور رخ داد، 
آمریـــکا برای برقـــراری عدالـــت در دیگـــر دول عربی، تصمیم 
گرفت، امـــا برای عـــدم ایجاد  گســـترش چنیـــن ایـــده ای  به 
ســـوء ظن لنگرانـــدازی در آن ممالـــک، ضمن خـــروج خود، 
گروهی از مســـتعدان را آمـــوزش داده و آنها را مجبور به تولید 
کـــرد. این گونه  هیجـــان در منطقـــه برای رفـــاه حال عمـــوم 
مـــردم این مناطق با اســـتفاده از افراد بومـــی، به خودباوری 

رسیدند. نیز 
در سراســـر دنیـــا بـــرای تجربـــه ذره ای از هیجـــان بازی های 
مجـــازی، روزانه هزینه هنگفتـــی صرف می شـــود، اما ذهن 
کـــه در این منطقـــه، مردم  خـــالق آمریکایی هـــا باعث شـــد 
بتواننـــد این لذت را به طور واقعی و رایگان احســـاس کنند.

کـــه به خاطـــر یک نواختی،  پـــس از این برنامـــه، منطقه ای 
مســـافری را ترغیـــب نمی کرد؛ حـــال به یکـــی از جذاب ترین 
و هیجـــان انگیزتریـــن مکان هـــای دنیـــا به شـــمار مـــی رود، 
که از سرتاســـر جهان برای چشیدن ذره ای از این  به گونه ای 

هیجان بـــه آن مناطق ســـفر می کنند. 
از طرفی الزمه جامعه متمدن انضباط و برنامه ریزی است. 
در غیـــر این صـــورت ناهماهنگی های به وجـــود آمده باعث 
ایجـــاد هـــرج و مـــرج در زندگـــی مردم می شـــود. تـــا مدت ها 
گاه و بـــی گاه خـــود اســـترس  طالبـــان بـــا بمب گذاری هـــای 
فراوانـــی را بـــه جامعـــه تزریـــق می کرد. شـــخص منتظـــر بود 
گاز زدن ســـیب، مزه  باروت را  در عروســـی بســـتگان، هنگام 
کند، یا آدم با خیال راحت نمی توانســـت آداب تخلی  حس 
که پس از 10 دقیقه احتمال فوران فاضالب  را بجا آورد، چـــرا 

بود. باال 
ایـــن نابســـامانی ها باعـــث شـــد تـــا جوامع متمـــدن بـــا ابراز 
نماینـــد.  اوضـــاع  مرتب ســـازی  بـــه  اقـــدام  خـــود  نگرانـــی 
بدین ســـان ایاالت متحده به عنوان پرچـــم دار مظلومان با 
کشـــور  گـــزاف مادی و انســـانی وارده، در  وجـــود هزینه های 
کمی به حل مشکالت  افغانســـتان مهمان شـــده تا شـــاید 

کمـــک نماید.
آمریـــکا  ایـــن  خرابـــکاران،  ســـنگ اندازی های  همـــه  بـــا 
بـــرای  یـــک هارمونـــی و برنامه ریـــزی  کـــه توانســـت  بـــود 
بمب گذاری های شـــلخته ایجاد نماید. دیگر، تروریست ها 
حـــق نداشـــتند هرگاه میل شـــان کشـــید اقـــدام بـــه انتحار 
کـــن و افراد  گـــذاردن بمـــب نماینـــد.زان پس انهـــدام اما یـــا 
منوط بـــه مجوز آمریـــکا بود. ایـــن تدبیر مزیـــت دیگری نیز 
بـــه همـــراه داشـــت و آن توزیـــع حـــس مســـئولیت پذیری 
تروریســـت های بی برنامـــه در قبـــال اقدامـــات خـــود بـــود. 
کـــه بـــدون برنامـــه وارد معابر  گاهـــی مواقـــع نیـــز افـــرادی 
می شـــدند و بـــا بی برنامگـــی باعـــث افتـــرا زدن نابه جا به 
گلوله ای، سریع  بمب گذاران بی گناه می شـــدند، با شلیک 
و بی زجـــر، وی و جامعـــه را خالص می کردنـــد. این گونه بود 
کشـــورهای  که افغانســـتان بی انضباط، یکی از مؤدب ترین  

گردید. جهـــان 

طفلکی وحشی...
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علی ترابلو

اوباما: وندی اون موز رو به من می دی!
شرمن: بیا بگیرش...

نتانیاهو: منم می خوام...
شـــرمن: ایـــن پنجمین مـــوزه بنیامین، چـــرا این قدر موز 

داری؟! دوست 
کـــن ونـــدی، اذیتـــش نکـــن... بیـــا بگیـــر  کـــری: ولـــش 

بنیامیـــن...
کـــه داریم مـــوز می خوریم چند  شـــرمن: من می گم حاال 

کنیم. تا مشـــکل جهان رو هـــم حل 
کری: موافقم.

مـــی دی  دیگـــه  مـــوز  یـــه  موافقـــم...  منـــم  نتانیاهـــو: 
ونـــدی...

شرمن: سرعتت هم باال رفته ها!
گفتم سر به سرش نذار وندی... بیا بنیامین! کری: 

کنیم؟ که حلش  اوباما: چه مشکلی هست 
شرمن: مهم ترینش مشکل ایرانه...

ح نکن وندی... بـــزار بهمون خوش  اوبامـــا: اون رو مطـــر
بگذره امشـــب... یه مشـــکل دیگه رو بگو...

نتانیاهـــو: مگـــه دیگـــه دنیا مشـــکلی هـــم داره؟ یـــه موز 
بـــه مـــن بدید! دیگه 

اوبامـــا: چـــرا نـــداره؟ آلودگی محیط 
جمعیـــت،  انفجـــار  زیســـت، 
گونه های  انقـــراض  گرســـنگی، 
بیـــن  از  جانـــوری،  کم یـــاب 
رفتـــن درختـــان... ما باید 
هـــم  رو  مشـــکالت  ایـــن 
کنیـــم... ناســـالمتی  حل 

ابرقدرتیم هـــا!
نتانیاهو: تـــو رو خدا نذارید 
منقـــرض  مـــوز  درختـــای 

بشـــن!
اینـــا  بـــه  باشـــه...  شـــرمن: 
بپردازیـــم... بـــا آلودگـــی محیـــط 

کنیـــم؟ چـــکار  زیســـت 
گـــر محیـــط زیســـتی  کـــری: مـــن می گـــم ا
نباشـــه، دیگه آلودگی محیط زیســـتی 

هم نیســـت. درســـته؟
شرمن: درسته جان!

کل محیط  کـــری: پـــس بیاید بزنیـــم 
بـــار  ایـــن  تـــا  بترکونیـــم  رو  زیســـت 

محافظت از محیط زیســـت از روی شـــونه مون برداشته 
! بشه

اوباما: موافقم.
کاری نداشته باشید! نتانیاهو: نه... با درختای موز 

اوباما: برو بعدی وندی.
چنـــد  االن  جدی ایـــه...  معضـــل  گرســـنگی  شـــرمن: 

هســـتند... گرســـنه  آفریقـــا  تـــو  نفـــر  میلیـــون 
که موز زیاد داره! نتانیاهو: چرا موز نمی خورن؟ آفریقا 

کری: می خواید اینا رو هم بکشیم؟!
اوبامـــا: نـــه، زیـــادن... ســـخته! هیـــچ راهـــی نداره 

کنیـــم؟ سیرشـــون 
آهـــان!  واال...  بگـــم  چـــی  کـــری: 

رو  بـــرده داری  دوبـــاره  می شـــه 
کنیـــم بـــه  راه بندازیـــم. حملـــه 
کشتی شـــون  ســـوار  و  ســـیاها 

کنیم و بیاریم اینجـــا برده هامون 
کنن و ما هم  کار  بشـــن، بعد برامـــون 

بهشـــون غـــذا بدیـــم...
اوباما: جان من چه رنگی ام؟!

نمیشـــم  متوجـــه  هـــوم؟  کـــری: 
! ک ا ر بـــا

رنگـــی ام  چـــه  مـــن  می گـــم  اوبامـــا: 
ســـیاهم! منـــم  مـــردک؟ 

پـــس  ک...  بـــارا ببخـــش  آخ...  کـــری: 
بکشیم شـــون بایـــد  نمی مونـــه  راهـــی  دیگـــه 

اوباما: با اینکه سخته، اما چاره نیست...
کری: مصوبه رو بنویس وندی...

اوباما: می گـــم از بنیامین صدا در نمیاد... خفه نشـــده 
باشـــی بنیامین از بس موز خوردی...

نتانیاهو: نه دارم فکر می کنم!
حـــل  راه  بـــه  آفریـــن.  جـــدی؟  اوبامـــا: 

؟ ســـنگی گر
نتانیاهـــو: نـــه... بـــه اینکـــه تو بـــا اینکه 

ســـیاهی چـــرا بلـــد نیســـتی موز بـــکاری؟!
اوبامـــا: خفه شـــو بنیامیـــن... بیـــا بگیـــر مـــوز 

! ر بخو
کنیم؟ شرمن: با معضل جمعیت چکار 

کم بشـــن... انفجـــار جمعیت  کـــری: باید 
که... بـــرای دنیا خیلـــی خطرنا

کنیم؟ شرمن: خب چکار 
کـــری: بکشیم شـــون... ســـریع ترین راه 

کنتـــرل جمعیـــت همینه! بـــرای 
اوبامـــا: باشـــه... یه چند تـــا داعش اینور و اونور درســـت 

کنیـــد بزنن بکشن شـــون تموم شـــن برن!
نتانیاهو: یه موز به من بدید!

کن. اوباما: موز تموم شد... بس 
نتانیاهو: تموم شد... پس من می رم.

اوباما: جلسه تمومه!

گزارش یک دورهمی برای رفع مشکالت جهان در کاخ سفید 

بریم بزنیم بکشیم شون تموم شه!

24

95
اه    

یرم
 - ت

یی
کا

مری
شر آ

ق ب
قو

ه ح
نام

ژه 
وی



و  باشـــند  هیجـــان  در  غـــرق  کشـــورش 
کشـــور همســـایه اش شـــب ها ســـر  مردم 
بی هیجـــان بـــر بالشـــت بگذارنـــد، پس 
گرجســـتان حمله  بـــه همیـــن خاطـــر بـــه 
کـــرد، اما ایـــن اقدام بـــه رژیم صهیونیســـتی 
کار مـــا  گفـــت: »داداش! تـــو  بـــر خـــورد و 
دخالـــت نکـــن. هیچ کـــس بـــه خوبی ما 
هیجان نمی بخشـــد«، و بـــرای اثبات 
حملـــه  غـــزه  نـــوار  بـــه  ادعای شـــان 
بـــا محاصـــره آن اجـــازه  و  کردنـــد 
ایجادشـــده  هیجان های  خـــروج 

را هـــم ندادنـــد!
 ،2010 جهانـــی  جـــام  در 
المپیـــک2012 لنـــدن و جـــام جهانی 
کشـــور ایـــن وظیفه  2014 نیـــز هـــر بـــار یـــک 
دوش  بـــه  را  هیجان بخشـــی  خطیـــر 
کشـــید و مـــردم منطقـــه ای را از رخـــوت 
و بی حوصلگـــی نجات داد.
آســـتانه  در  اینـــک 
رقابت هـــای  برگـــزاری 
ریـــو   2016 المپیـــک 
باشـــیم  منتظـــر  بایـــد 
کســـی  چـــه  ببینیـــم  و 
بـــار ایجـــاد هیجـــان را به 

کشـــید.  خواهـــد  دوش 

ناصر جوادی 

رقابت هـــای جـــام جهانـــی فوتبـــال و المپیک بـــه عنوان 
حتـــی  و  ورزشـــی  رقابت هـــای  بزرگ تریـــن  و  مهم تریـــن 
غیر ورزشـــی همـــواره در بین مـــردم از محبوبیـــت زیادی 
برخـــوردار بـــوده و هســـت و باعـــث ایجاد شـــور و هیجان 
و  مواقـــع  کثـــر  ا در  می شـــود.  جامعـــه  مـــردم  درمیـــان 
که خیلـــی از مردم  همزمـــان با شـــیوع تب ایـــن رقابت ها 
که از  کشـــورهایی  کســـی به فکـــر  را درگیـــر خـــود می کند، 
قائله مســـابقات دور هســـتند و دارنـــد از بی هیجانی رنج 
که چه  که ســـازمان ملـــل  می برنـــد نیســـت. امـــا درحالی 
کنم، حتـــی پلیس فتا هم حواســـش به همه چیز  عـــرض 
نیســـت، عـــده ای دغدغه مند در راســـتای رســـالت های 
کار شـــده و برای ایجـــاد هیجان  اخالقی شـــان دســـت به 
کوششـــی دریغ نمی کنند.  در این دســـت جوامع از هیچ 
اســـپانیا   1982 جهانـــی  جـــام  بـــا  هم زمـــان  مثـــال 
قیافـــه اش  بـــه شـــکل و  اصـــاًل  کـــه  رژیـــم صهیونیســـتی 
کـــه مـــردم لبنان بـــه خاطر  نوع دوســـتی نمی آیـــد، دیـــد 
عـــدم حضورشـــان در ایـــن رقابت هـــا دچـــار بی هیجانی 
کشـــور  و افســـردگی شـــده اند، بـــه همیـــن خاطـــر به این 
کرد و بـــا بمباران و قتـــل و غـــارت نهایت هیجان  حملـــه 

کـــرد. کشـــور ایجـــاد  را در ایـــن 
ســـال1992  اروپـــای  ملت هـــای  جـــام  رقابت هـــای  در 
گفتنـــد صهیونیســـت ها  نیـــز صرب ها پیـــش خودشـــان 
بـــا  بـــا »ص« شـــروع می شـــود، مـــا هـــم  اول اسم شـــان 
کـــه نتوانیـــم  کمتـــر از آنهـــا داریـــم  »ص«، پـــس مـــا چـــه 
کنیـــم، تـــازه آنهـــا  بـــرای همســـایه مان هیجـــان ایجـــاد 

کشـــور، پس یـــک چیزی  رژیـــم اشـــغال گرند ما 
که به بوســـنی  هـــم زیادتـــر داریـــم. ایـــن بـــود 
بـــه  دســـت  واقعـــی  چنـــان  و  کـــرده  حملـــه 

که این ســـئوال برای  کشـــتار مســـلمانان زدنـــد 
کـــه  آمـــد  پیـــش  مگـــه خیلی هـــا 

جنگـــه؟!
 2006 ســـال  در 
کـــه  حالـــی  در  و 

جـــام  رقابت هـــای 
جهانـــی در آلمـــان در حـــال پیگیری 

که می خواســـت  بـــود، رژیم صهیونیســـتی 
»ص«  هـــر  کنـــد  ثابـــت  صرب هـــا  بـــه 

لبنـــان  بـــه  بـــاره  دو  نیســـت،  صهیونیســـت 
حملـــه و یـــک بار دیگـــر شـــور و هیجـــان را به 

کـــرد! هدیـــه  کشـــور  ایـــن 
هیجان بخشـــی  کار  پایـــان  ایـــن 
کـــه المپیک  نبود و در ســـال 2008 

می شـــد  برگـــزار  چیـــن  در 
جمعیـــت  خاطـــر  بـــه  و 

عـــده  زیـــاد چینی هـــا، 
بیشـــتری حواس شان 
که  پـــرت بود، روســـیه 

زیـــادی  ورزشـــکاران 
داشـــت،  المپیـــک  در 

کـــه مردم  دیـــد انصـــاف نیســـت 

می اندازنـــد. تفنـــگ  جلـــوی  را  خودشـــان 

بوی شرکت های خون
بوی صنعت جنون

ور  داغ  مک دونالـــد  »گ«(  روی  کیـــد  )تأ همبرگـــر  بـــوی 
ذغـــال )همـــه بـــا هـــم شکم شـــان را می مالنـــد(

بوی غفلت جوونها وسط یک سریال 
با اینا همه تونو  خر می کنم

کارمو از سر می کنم  با اینا 
یـــک همبرگـــر مک دونالـــد بـــرای هـــواداران می انـــدازد. 
یکـــی می گیـــرد و منفجر می شـــود. از اینکـــه او را این طور 

کلـــی می خندد. کـــرده  خـــر 
بـــوی مســـموم دالر )یـــک دالر در مـــی آورد و خودش هم 

نمی فهمـــد چطـــوری قاپیدنش(
واسه قلب بی قرار 

کشـــیدن  کیـــد و  کله خـــر بـــرای انتحـــار ) تأ بـــوی آدمـــای 
کـــه انـــگار می خواهـــد تـــف بکند( حـــرف »خ«. طـــوری 

بـــوی اســـتخدام تندروهـــا بـــرای انفجـــار )در جـــا یکی از 
هـــواداران منفجـــر می شـــود(

با اینا همتونو خر می کنم
با اینا خستگی مو در می کنم

با اینا همتونو خر می کنم
با اینا خستگی مو در میکنم

کـــه البتـــه  موســـیقی پایانـــی نواختـــه می شـــود و حضـــار 
کشـــته شـــدند به ســـمت خواننده نارنجک  بیشترشـــان 

کوکتـــل مولوتـــوف پرتـــاب می کنند. و 

المپیک... جنگ...
 پیوندتان مبارک!

می کنـــد( تف مالـــی 
که در انحصار ماست   بوی بمب اتمی ها 
که در اختیار ماست بوی بمب شیمیایی 

 با اینا همتونو سر می برم
با اینا نفت شما رو می خورم 

نوازنـــده با احســـاس فـــراوان شـــروع به زدن ســـازدهنی 
گرفته، یک  می کنـــد. یک نفـــر از حضار تحـــت تأثیر قـــرار 
بمـــب شـــیمیایی می زنـــد. همـــه یـــک دقیقـــه می رونـــد 

. کما
کامـــل نیروهـــای مـــا تـــو منطقـــه )یک   حســـرت تســـلط 
نفـــس  یـــک  را  متـــن  چـــون  نفـــس عمیـــق می کشـــد، 

خوانـــده(
که  که مـــن بتونم بـــت بزنـــم، بـــت میزنم  هـــر چـــی 
حقتـــه )خواننـــده از بـــس نفـــس حبس 
نفـــس  بـــه  و  می شـــود  ســـیاه  کـــرده 
نفـــس می افتـــد. بـــا تنفـــس دهـــان 
بـــه دهـــان یکـــی از حضـــار نفســـش 

برمی گـــردد(
اســـرائیلی  حمله های  بوی 

قته مو
نشـــون  قدرتمـــو  اینـــا  بـــا 

م  مـــی د
کشورمو تکون می دم با اینا 

دوبـــاره ســـازدهنی زده می شـــود. خواننـــده 
تماشـــاچیان  بـــه  رو  و  درمـــی آورد  را  تفنگـــش 
مـــرده  کشـــته  هـــواداران  از  بعضـــی  و  می گیـــرد 

کنسرت ماه

بوی خون
محمدحسین علیان

ســـن  وارد  اوبامـــا  خواننـــده  می شـــود.  زده  موســـیقی 
می شـــوند و صدای جیغ و ســـوت حضار بلند می شـــود.

بوی موشک بوی خون 
بـــه  عالقـــه  شـــدت  از  نفـــر  چنـــد  می زننـــد.  کـــف  همـــه 

می شـــوند. مـــرگ  ذوق  خواننـــده 
کید و فشـــار روی حرف  بـــوی ماشـــین جنگـــی )تأ

کاماًل جمع  که صورتـــش  »ج«. طـــوری 
قره قـــروت  کـــه  انـــگار  می شـــود، 

باشـــد( داده  قورت 
وســـط  خونیـــن،  انفجـــار  بـــوی 

شـــهر  میـــدون 
که مـــی رن بیرون  بـــوی ترس آدمایـــی 

شهر 
با اینا زندگی مو سر می کنم 

با اینا خستگی مو در می کنم 
حضـــار  می شـــود.  زده  آهنـــگ 

موشـــک  یـــک  شـــمع  جـــای  بـــه 
گرفتـــه و خودشـــان را به  دست شـــان 

می دهنـــد. مـــوج  راســـت  و  چـــپ 
 بوی باروت، بوی جنگ

کیـــد روی حـــرف »ت« همه را  صـــدای تیـــر و  تفنـــگ )تأ
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طیبه نورسته

کلمـــب از لوس بازی های  کریســـتف  آورده انـــد که روزی پدر 
وی خســـته شـــد. پـــس پســـرش را با یک تیپـــا به بیـــرون از 
که برود و تا َمرد نشـــده برنگـــردد. او هم  کرد  منـــزل هدایت 
رفت و برای خودش نره غولی شـــد و برگشـــت. اهالی محل 
کریس به دیدنـــش رفتند، ولی او  برای دیدن ســـیکس پک 
مـــدام از آدم های قرمزرنگی حرف مـــی زد که در این مدت با 

آن ها قایم باشـــک بـــازی می کرده.
کلمبیایی هـــا )لقـــب اهالـــی محله کریســـتف کلمـــب اینا!( 
فکـــر می کردند فقـــط خودشـــان آدم اند، فلذا بـــه والدینش 
گفتنـــد که پسرشـــان عوض َمـــرد، خل و چل برگشـــته. آقا و 
که نمی توانســـتند دهن مـــردم را ببندند؛  خانم کلمب هم 
گرفتنـــد یکـــی را بفرســـتند تـــا ته و تـــوی ماجـــرا را  تصمیـــم 
درآورد. بـــرای ایـــن کار شـــخصی بـــه نام آمریکو ویســـپوچی 

انتخـــاب شـــد )در آن وهلـــه از او بی کارتر پیـــدا  نکردند(. 
که همســـرش  شـــاهدان محلی می گویند پدر آمریکو زمانی 
گرفـــت و  پنج ماهـــه آمریکـــو را بـــاردار بـــود، دســـت زنـــش را 
نـــزد منجمـــی بـــرد تـــا طالـــع بچـــه را بگویـــد. طالع بیـــن به 
گفـــت: فرزندتـــان دســـت به غصبـــش خوب اســـت و  آنهـــا 
آدم مشـــهوری می شـــود، منتهی به واســـطه طالع نحسی 
کـــه دارد، فحش خـــورش ملـــس اســـت و روزی مردمانـــی 
کنـــی از مرگ بر فرزند شـــما  کـــه جان به جانشـــان  می آینـــد 

برنمی گردنـــد. پـــدر آمریکو از این حرف خوشـــش نیامد و 
که بیمه بند »پ« داشـــت؛ رفت آن پشت ها  از جایی 

کســـب منجم به  کـــه پروانه  کرد  و نمی دانیـــم چه 
اتفاق خـــود منجم پانچ شـــد!

و امـــا بشـــنوید از بقیـــه داســـتان. آمریکـــو وقتی 
به ســـرزمین بومیـــان سرخ پوســـت رســـید، رو 
کلمب  که این پســـره  گفت: مثـــل  بـــه دوربین 
راســـت می گفته. اینا چقدر شـــبیه آدمن. ولی 
کـــه وی  کرده انـــد  چـــرا قرمـــز؟! مورخـــان ذکـــر 

گفت: باید مطمئن شـــوم  چانـــه اش را خارانـــد و 
کار نیســـت. بنا بر این یک ســـنگ پا برداشـــت و  کلکی در 

که در تاریخ تأسیس آمریکا  چنان سرخ پوســـتان را سابید 

محو شـــدند. 
علـــی ایحال با کشـــف)!( قـــاره آمریکا شـــهروندان آمریکایی 
از آالخـــون واالخونی درآمدند و توانســـتند بـــا خیال راحت 
کـــه از ســـرزمین جدیـــد  ِلنگ شـــان را دراز و بـــا طالهایـــی 

کنند. گیرشـــان آمده بـــود، حـــال 
کـــه از زیرش  در ســـرزمین جدیـــد بوته هایی رشـــد  می کـــرد 
کـــه در چنین  بچـــه انســـان عمل می آمـــد. طبیعـــی اســـت 
شـــرایطی شـــهروندان آمریکایی نیازی به تشکیل خانواده 
که می شـــدند  نمی دیدنـــد. از طرفـــی ایـــن بچه هـــا بزرگتـــر 
ضمـــن  و  شـــده  کار  بـــازار  وارد  خودجـــوش  به صـــورت 
کار در  خدمت رســـانی از حقـــوق ویـــژه »زندگـــی در قبـــال 

کـــو« برخوردار می شـــدند. با تمـــام این مزیت ها  ع تنبا مزار
کار در روز را  باز هم بعضی هاشـــان نق می زدند و 10 ســـاعت 

بهانـــه ای بـــرای مـــردن قـــرار می دادند.
گفـــت اوایل ایـــن رونـــد بـــرای خـــود آمریکایی ها هم  بایـــد 
که تعـــداد ایـــن بوته هـــا افزایش  کم کـــم  جـــذاب بـــود، ولی 
کردنـــد. پس بر اســـاس سیاســـت  یافـــت؛ احســـاس خطـــر 
منطقـــی »کنترل جمعیت« مدتی ریشـــه این بشـــرنماها را 
در جنینی خشـــکاندند، ولی بعدها دانشمندان آمریکایی 
کشـــف، دســـِت درازی داشتند، متوجه شدند  که در زمینه 
کـــه می تـــوان از ایـــن جنین هـــا در تهیـــه لـــوازم آرایشـــی و 
کی بهره برد. لـــذا با هدف خدمت  طعم دهنده هـــای خورا
افتادنـــد دنبـــال صنعـــت تولیـــد و صـــادرات اعضـــای بدن 
کنـــارش نـــان بخورنمیـــری هم ســـر  کـــودکان بـــادآورده. در 

ســـفره زن و بچه شـــان می بردنـــد. 
کار ظرافـــت خاصی به خرج می دادند؛  آمریکایی ها در این 
گاهـــی نوزادانی از زیر دست شـــان رد می شـــد  بـــا این حـــال 
و از قضـــا بـــه نوجوانی هم می رســـید. در این صـــورت دیگر 
که بـــا یک به  نمی شـــد بـــا او همـــان رفتـــاری را داشـــت 
اصطـــالح جنین می شـــد. اینها اغلب خوشـــی می زد 
زیر معده شـــان و بنای هنجارشـــکنی می گذاشـــتند. 
بعـــد هـــم ســـر از دادگاه و زنـــدان درمی آوردنـــد. البتـــه 
قضـــات آمریکایـــی مثل یـــک انســـان بالغ بـــا آنهـــا برخورد 
می کردنـــد تـــا غرورشـــان لگدمال نشـــود. حـــاال ممکن بود 
کودک هـــم حکم حبس ابـــد بخورند.  در ایـــن بیـــن 2270 
)چیزی معادل یک مشـــت ارزن بی ارزش( عوضش چیزی 

کـــم نمی شـــد.  از ارزش های شـــان 
ســـال ها بعـــد عـــده ای حســـود بـــا طـــرح اراجیفـــی چون 
حقوق بشـــر خواســـتند چـــوب الی چرخ اقتصـــاد آمریکا 
بگذارنـــد. غافـــل از این که درجـــه حقوق بشـــر در آمریکا از 
اســـتاندارد جهانـــی دو وجـــب هم باالتـــر بـــود. از طرفی 
کـــه با این بادها بـــرود و خودش  آمریـــکا هم بیدی نبود 
کند. این  گرفتار  کـــودکان  کنوانســـیون حقوق  کوزه  را در 
گذشـــت زمـــان دســـت بـــردار قضیه  عـــده هنـــوز هم بـــا 

َاه. نیستند... 

یکا یخ آمر نگاهی به صنعت جنین سوزی و نسبت آن با تار

»افسانه سرخ«
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محّمدعلی عمرانی

یکـــی بود، یکی نبـــود. غیر از خدا هیچ کس نبود. وســـِط 
یـــک دریـــاِی بـــزرگ و آبـــی، بـــا ماهی هـــای رنگارنـــگ و 
کوِه  مرجان هـــای قشـــنگ)!(، یـــک جزیـــره بـــود با یـــک 
کوه، نرســـیده بـــه جنگل، یـــک جایی  کنـــاِر ایـــن  بلنـــد. 
کلبـــه  چوبـــی  بیـــن ســـاحل و روِد پـــر پیـــچ و خـــم، یـــک 
آقـــای  مـــا،  قصـــه  کلبـــه چوبـــِی  تـــوی  وجـــود داشـــت. 
»بشـــر«، خانِم مهربانش به همراِه پســـِر شـــانزده ســـاله و 

دختـــِر هفـــت ســـاله اش زندگـــی می کردنـــد. 
که خورشـــید وســـط آســـمان نشســـته بود  یکـــی از روزها 
کشـــاورزی  و آقـــای بشـــر، بیـــل بـــه دســـت، از ســـِر زمیِن 
خانـــم  از  لب ســـوز  چـــای  لیـــوان  یـــک  تـــا  برمی گشـــت 
که  کنـــد، دیـــد تـــوی افـــق، جایی  بگیـــرد و نـــوِش جـــان 
آســـمان بـــا آبی دریـــا یکی می شـــود، یـــک چیِز ســـیاهی 
وول می خـــورد! بعـــد از یـــک مـــدت چشـــم مالیـــدن و 
ســـر خارانـــدن، وقتـــی چیزی دســـتگیرش نشـــد، جفت 
کولش  ابرویـــش را انداخت بـــاال، بیلش را انداخـــت روی 

کلبه.  و رفـــت بـــه ســـمت 
کـــرده و لیـــواِن دوغش  آقای بشـــر تـــازه ناهـــارش را تمام 
که  کشـــیده بود و می خواســـت چـــرت بزند،  را تـــا ته ســـر 

پســـِر آقای بشـــر دویـــد داخل: بابا بشـــر! بابا بشـــر! 
- تو را چه مرگ شـــده اســـت پســـرجان؟ مگـــر نمی بینی 

بشـــریت دارد اســـتراحت می کند؟!
لـــب  - یـــک چیـــِز ســـیاِه بزرگـــی آمـــده اســـت 

از  دارنـــد  چیزهایـــی  یـــک  ســـاحل. 
تویـــش می آیند بیـــرون. عیِن 

مـــا، دو تـــا دســـت دارند و 
پا.  تـــا  دو 

- یعنی این ها هم بشر هستند؟
- نمی دانم. ولی دماغ هم داشتند!

کرد. بـــه قدری  رســـید لب ســـاحل. یـــک مقداری صبـــر 
کنـــد. داشـــتند اســـباب و جعبه هـــای  تـــازه  کـــه نفـــس 
گنـــده، می آوردند پاییـــن. یک نفر  بـــزرگ را از توی قایق 
کنـــار ایســـتاده بـــود و دســـتور می داد:  خوش پـــوش، آن 
بـــا  بـــرو اونـــور. آهـــای، اون چینی هـــا مـــال مادرزنمـــه. 
احتیـــاط بیـــار پاییـــن. مراقب اون اســـلحه ها بـــاش. بپا 
رو  پرچـــم  اون  آهـــای جـــک!  نشـــه.  باروت هـــا خیـــس 
بیـــار. اون بطری شـــربت رو هـــم یادت نره. امشـــب یک 
کشـــف  جشـــن درســـت و حســـابی می گیریم. ما اینجا رو 
کردیـــم باالخـــره... یکهو چشـــمش افتـــاد به آقاِی بشـــر 
گوشـــه و مثـــِل بچه هـــای مؤدب  کـــه ایســـتاده بـــود یک 
داشـــت این همه ســـر و صـــدا و جنب و جوش را تماشـــا 
کنیـــن! مـــا اینجا  می کـــرد: عـــه! بچه هـــا، اینجـــا رو نـــگاه 

کردیم! کشـــف  آدم 
گوشـــه  آقـــای بشـــر دید درســـت نیســـت همان طور یک 
کنـــد. ناســـالمتی مهمان بودنـــد خب.  بایســـتد و نـــگاه 
رفـــت جلـــو: ســـالم. من بشـــر هســـتم. حال شـــما خوب 

؟ ست ا
کریستف هستم.  - به به. سالم. من هم 

کنم شام تشریف بیاورید منزل.  - می خواستم دعوت 
کریســـتف بدجـــوری رفته بود  کـــه خوردند، عمو  شـــام را 
گونه هایـــش از شـــدت خجالـــت قرمز شـــده  تـــوی فکـــر. 
بـــود. باالخـــره بایـــد ایـــن محبت را یـــک جـــوری جبران 
می کرد دیگر. وقتی برگشـــتند به چادرهای لب ســـاحل، 
که  خوابـــش نبـــرد. دور آتـــش قـــدم زد و قـــدم زد تـــا این 
صبح شـــد. هنـــوز قوقولی قوقـــوی اول از دهـــِن خروس 
که ملـــِت خوابیده با نعـــره  »یافتم!  بیـــرون نیفتاده بـــود 
کردند! خودشـــه!«، یک صبِح قشـــنگ و آفتابی را آغـــاز 

گفتـــم اینهـــا یـــک  - بایـــد به شـــان »حقـــوق« بدهیـــم. 
کـــم دارنـــد.  چیـــزی اینجـــا 

از فـــردای آن روز، صبـــِح خروس خوان، آقای بشـــر، پســـِر 
گرامی، بـــه اتفاق  آقای بشـــر، دختِر آقاِی بشـــر و همســـر 
که بروند مثِل همیشـــه نیشـــکر  هم راهی مزرعه شـــدند. 
بکارنـــد و داشـــت و برداشـــت و از این حرف هـــا. نه. یک 
کنیـــد. این ســـری یـــک مقـــدار فـــرق دارد  لحظـــه صبـــر 
کردنـــد، می رفتند  کار  که تـــا غـــروب  البتـــه. بعـــد از ایـــن 
کـــه حقوق شـــان را بدهـــد. نفـــری  پیـــش عموکریســـتف 
کِف دست نان.  گوشـــت، با  کاســـه آبگوشـــِت بدوِن  یک 
درســـتش هـــم همیـــن اســـت دیگـــر. پـــس چـــی؟ انتظار 
که  کریســـتف آن قدر غیـــر منطقی باشـــد  داشـــتید عمـــو 
کار می کنند،  که تـــوی جزیـــره اش  بـــه افراِد زیر دســـتش 

ندهد؟! حقـــوق 
که بشر، »حقوق دار« شد! و از اینجا بود 

داستان های آقاِی بشر

این قسمت؛ حقوق!
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سید محمد علی قربانی

از: سرلشکر جیمز وات
کارتر به: جیمی 

 Operation( عقـــاب   پنجـــه  ســـری  موضـــوع: عملیـــات 
)eagle claw

اردیبهشـــت   5(  1980 آوریـــل   24 روز  صفـــر  ســـاعت  در 
کشـــورها، همراه  1359( بـــا توجـــه بـــه قوانین مرزبنـــدی 
کوری  بـــا هشـــت بالگرد و شـــش هواپیما از طریـــق نقاط 
کرده  کـــه در رادارهای ایران در زمان شـــاه پهلوی نصب 
بودیـــم وارد آســـمان ایـــران شـــدیم. واقعًا ایـــن ایرانی ها 
کـــه رادارهایشـــان را به  کـــرده بودند  بـــا خود چه فکـــری 
کنیم. در همـــان ابتدای  مـــا دادند تا برای شـــان نصـــب 
کرمان دچار  کیلومتـــری راور  کار یکـــی از بالگردهـــا در 120 
نقـــص فنـــی شـــده و ناچـــارًا فـــرود آمـــد و سرنشـــینان به 
کـــه از قضـــا آن یکی هم  بالگـــرد دیگـــری منتقـــل شـــدند 
کـــه برای ســـوخت گیری فرود  کار شـــد. بالگرد دیگری  نـــا
که هنوز  آمـــده بود نیز دچـــار نقص فنی شـــد. در حالـــی 
عملیـــات آغاز نشـــده بود ســـه فرونـــد بالگرد را از دســـت 
دادیم. از دســـت ایـــن اجناس بنجـــل آمریکایی. با قاطر 
می آمدیـــم بهتر از ایـــن ابوطیاره هـــا بود. واقعـــًا مانده ام 
کـــه مردم دنیا با چـــه خیالی برای دفاع از ســـرزمین های 
کارتـــر از آنجایی  خـــود دل به ایـــن آشـــغال ها می بندند. 
کـــه از وقـــوع خســـارات بیشـــتر خـــوف داشـــت، دســـتور 
کار  او  ســـیاه  ســـّق  امـــا  کـــرد،  صـــادر  را  عقب نشـــینی 
دســـت مان داد و تا خواســـتیم به خودمـــان بجنبیم و از 
کجا خوردیم و هواپیما   زمین بلند شـــویم، نفهمیدیم از 
کـــرد و هشـــت نفـــر  C-130 بـــه بالگـــرد CH-53 برخـــورد 

غیورمـــان  نیروهـــای  از 
در  متأســـفانه 
کـــز  حادثـــه  ایـــن 

خوردنـــد و مابقـــی، 
پنـــج  نـــاو نیمیتـــز رســـاندند و  بـــه  را  خـــود 

بالگـــرد دیگـــر را نیروهای اشـــغالگر و مزدور ایـــران تصرف 
. ند د کر

گزارشـــات حاصلـــه، عامل شکســـت، توفان شـــن  طبـــق 
که از ســـه  گفته ایم  اعالم شـــده اســـت، ولـــی ما به همـــه 
تیـــپ به همراه بیســـت جنگنده، 35 بالگـــرد و 80 تانک 

که تلفات زیـــادی را نیز به  شکســـت خورده ایـــم 
کردیم. شـــما نیز همین  آنـــان تحمیـــل 

بگویید. را 
ارادتمند جیمز

ناصر جوادی

آیـــا می دانیـــد در آمریـــکا، تروریســـت بـــه دو نوع خـــوب و بد 
می شود؟ تقســـیم 

زندان هـــای  کـــردن  تعطیـــل  قصـــد  اوبامـــا  آیـــا می دانیـــد 
گوانتانامو را داشـــت، اما زندانی هـــا با التماس  مخفی مثـــل 
کار را نکند، زیرا آنها بـــه آنجا عادت  کـــه ایـــن  از او خواســـتند 

کرده انـــد؟
آیـــا می دانیـــد حقوق بشـــر در آمریـــکا مثل مهریه اســـت، نه 

گرفته؟ کســـی  کســـی داده نه 
گســـترش صلـــح در جهان تبدیل  آیـــا می دانید آمریکا برای 

به بزرگ ترین صادرکننده تســـلیحات نظامی شـــده؟
آیـــا می دانید آمریکایی ها بین آدم عاقـــل و بالغ و مهجورین 
و مجنونیـــن هیچ فرقی نمی گذارند و بـــرای این که دیوانه ها 

ناراحت نشـــوند گاهی آنها را هـــم اعدام می کنند؟
آیـــا می دانیـــد در آمریـــکا اســـتفاده از پوشـــک ممنوعیـــت 
کار هم پوشـــک  کارگرها در حین  ســـنی نداشـــته و بعضی از 

که هـــی مجبـــور نشـــوند بروند دستشـــویی؟  می بندنـــد 
یـــک  بـــه  را  همـــه  جنـــگ  در  آمریکایی هـــا  می دانیـــد  آیـــا 
گاهـــی غیر نظامی هـــا را هم  چشـــم می بینند بـــرای همین 

می کشـــند؟
آیا می دانیـــد آمریکایی ها برای سرخ پوســـتان ارزش فراوانی 
قائـــل بودند و به همین خاطر برای ســـر آنها صد ســـکه طال 

می کردند؟ پرداخت 
آیـــا می دانیـــد آمریکایی هـــا نگران ســـالمت سرخ پوســـتان 
بودنـــد؟ »منم نمی دونســـتم تا این که یه جـــرا خوندم آندرا 
جکســـون گفته سرخ پوســـتا انقدر گوشـــت بوفالـــو خوردن 
چاق شـــدن، باید با شـــالق بزنیم شـــون تا الغر شن 
و به بیماری هایی مثل دیابت و فشـــار خون 

نشن!« مبتال 
آیـــا می دانیـــد آمریکایی ها آدم هـــای صرفه 
 جویـــی هســـتند و بـــرای حفـــظ طبیعـــت در 
جنـــگ بـــا فیلیپین به جـــای اســـتفاده از ســـنگ 
و چـــوب بـــا اجســـاد فیلیپینی ها، اســـتحکامات 

می ســـاختند؟ را  دفاعی شـــان 
آیا می دانیـــد آمریکایی ها برای ایجاد اشـــتغال 
و رفـــع معضـــل بیـــکاری در هنـــگام حملـــه بـــه 
ک  الئـــوس اقـــدام به کشـــت تریا
در شـــمال این کشور و ایجاد 
ک  البراتوارهـــای تبدیـــل تریا

کردند؟ به هروئیـــن 
یـــا  می دانیـــد آمریکایی هـــا حتـــی آ

برای مـــردگان هم احتـــرام قائل هســـتند و برای 
جلوگیـــری از انـــزوا و تنهایـــی آنهـــا در بســـیاری از 
کرده اند بـــا ایجاد  که به آنهـــا حمله  کشـــورهایی 
کرده انـــد تا مردگان  گورهای دســـته جمعی تالش 

دهنـــد؟ نجـــات  تنهایـــی  از  را 
کوبایی ها خواســـتند  آیـــا می دانید آمریکایی هـــا از 
کـــه برای شـــان تب کنند تـــا آنها برای شـــان بمیرند، 
کـــردن، مقاومـــت  کوبایی هـــا در مقابـــل تـــب  امـــا 
کردند، به همین دلیل ســـازمان ســـیا با یک حمله 
میکروبـــی بنام »تب استخوان شـــکن« 300 هزار نفر 

را مبتـــال کرد؟

آیا می دانید؟!طبس نگو بال بگو!

مهدی پرنیان
 دیدند همه مردم دنیا هنرت را

دیدیم هنرمندی پرشور و شرت را
 هرجا سخن از فتنه و جنگ است بالشك

کردی تو فرو عدل در آن نقطه سرت را
 بر پیکر زخمی درختان تمدن

گرز و تبرت را دیدیم اثر تیشه و 
که شنیده  فهمید دروغ است هر آن کس 

جنگ و جدل زرگری فیل و خرت را
 بر فرق دموکراسی دنیا زده ای تو

کویت و قطرت را دائم عربستان و 
 هی داد نزن از بشر و حق و حقوقش

دیدیم همه ژست حقوق بشرت را
ُکمیتت بشود لنگ که   آن روز بیاید 

دررفته ببینند همه شافنرت را
که آرام نگیریم«  »ما زنده به آنیم 

که بریزیم همه بال و پرت را تا آن 

نکوداشت حقوق بشر
سیدمحمد حسینی

 اندر این سرزمین پهناور
که می کنی تو نظر  هرکجا را 

 نیست از ظلم و جور، هیچ خبر
گر شده محور  عدل و انصاف ا

هست یادآور حقوق بشر!

 زندگانی شبیه احشام و
 چند مأمور خوک اندام و

گوانتانامو  حال زندانی 
 زیر تیغ شکنجه و خنجر

هست یادآور حقوق بشر!

 از فلسطین و غزه و لبنان
کستان  تا شمال عراق و پا

گر شده ویران  نقطه نقطه ا
که شد پرپر کودکی   هر زن و 

هست یادآور حقوق بشر!

 بمب های مخوف و آتش زا
 کشتن نسل و غارت و ایذا

 منع ارسال برق و آب و غذا
کستر گشته خا که   شهرهایی 

هست یادآور حقوق بشر!

گه گاه  اشتباهی شده هدف 
کاشانه ها و درمانگاه  خانه 

 سروری سفید روی سیاه
گر شده باور  ظلم و تبعیض ا

 هست یادآور حقوق بشر!

کشتار نیمه خرداد  قتل و 
 کودتای اواخر مرداد

 فقر و فحشای آشکار و فساد
کشور  هرچه تحمیل شد بر این 

 هست یادآور حقوق بشر!

 اینکه قانون، یک طرف دارد
 کاپیتوالسیون هدف دارد

 سگ شان بر همه شرف دارد
 چون که باشد نژادشان برتر

هست یادآور حقوق بشر
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زهرا فتاحی

1
کوچه – مسجد قدیمی اصفهان – انتهای 

پیرمردی خم شـــده اســـت و جارو زنـــان، جلوی محراب 
می رســـد؛ دســـتمالی از جیـــب جلیقه اش در مـــی آورد و 
کنـــد. دوربین  کاشـــی را تمیز مـــی  گوشـــه هـــای محـــراب 
کادر دارد و بـــا یـــک  بـــاال مـــی رود و فقـــط محـــراب را در 
گـــردد. دو مرد  چرخش نرم به ســـمت در مســـجد بر می 
کنند و به  کت و شـــلوار مشـــکی، در را باز مـــی  قـــد بلند با 
همراه یک پســـر ســـیه چـــرده داخل مســـجد مـــی آیند و 

به ســـمت محراب مـــی روند. 
گـــذارد وبـــه دو مـــرد خیـــره  پیرمـــرد جـــارو را زمیـــن مـــی 
گویـــد: تـــا اذون نیم ســـاعت  مـــی شـــود. بـــا لهجـــه مـــی 
مونـــده. آقایون معلومـــه مال اینجا نیســـتین. بفرمایین 

کجـــا اومدین؟ بشـــینین. حـــاال از 
یکـــی از دو مـــرد  قـــد بلنـــد دســـتی بـــه ریـــش هایش می 
کند؛ ســـپس به  کشـــد و به پســـر ســـیه چـــرده نـــگاه مـــی 
کند.  ســـمت محـــراب مـــی رود و آن را دقیق بررســـی می 
گویـــد: عمو  گـــردد و می  پســـر بـــه ســـمت پیرمـــرد بر مـــی 

کار خودت باشـــه. جان ســـرت تـــو 
پیرمـــرد جـــارو را بر مـــی دارد و زیر لب به ترکـــی چیزهایی 
ج می شـــود. دوربین به ســـمت  کادر خار گویـــد و از  مـــی 
مـــردان و محـــراب مـــی چرخـــد. مـــرد دوم، بـــا دوربینـــی 
گردنـــش آویـــزان اســـت، چند عکـــس مختلف  کـــه بـــه  را 
گیـــرد و چشـــمکی به مـــرد اول مـــی زند.  از محـــراب مـــی 

ج می شـــوند. مـــردان از مســـجد خار

2
گذشـــته اســـت. پیرمرد بـــه مردان  نیـــم ســـاعتی از اذان 
کفـــش داخل مســـجد نیایـــن. فکر  کند: بـــا  عتـــاب مـــی 
کنـــم خارجکـــی هســـتین نـــه؟ همـــه میدونـــن نبایـــد با 
کفش هاتونـــو درآرید و  کفـــش بیان داخل مســـجد. برید 

گه واقعا توریســـتین، بیاین تو. و به اســـباب و ابزارشـــان  ا
کنشـــی از مـــردان نمـــی بینـــد. دوباره  کند. وا نـــگاه مـــی 
گویـــد: آخـــه از خونه ی خـــدا چی مـــی خواین؟ من  مـــی 
خودم 70 ســـال ســـن دارم، مثل شـــما ندیدم. پسر جان 

بگو. بهشـــون  تو 
کار شدنشـــان را می بیند و وحشـــت  پیرمـــرد دســـت بـــه 
که شـــاخ و دم نداره. برین بیرون.  گوید: دزدی  زده مـــی 

من نمیـــذارن قدم از قـــدم بردارین.
گوید:  کـــه همـــراه آن ها اســـت، بـــه پیرمرد مـــی  پســـری 
عمـــو جان اینا چیه میگی.شـــلوغش نکن. اینـــا از آمریکا 
اومـــدن واســـه خاطـــر من و تـــو. اینـــا اومدن ایـــران رو به 

همه بشناســـونن. نگـــران نباش.
گویـــد: خیلی  پیرمـــرد بـــه ســـمت پســـرک مـــی آید و مـــی 
کجـــا، خوبـــی  ســـاده ای جوونـــک. آمریکایـــی جماعـــت 
کجا؟ اینـــا همش نقشـــس. اینا جز غـــارت هدفی  کـــردن 
کنـــم بیان بندازنشـــون  نـــدارن. مـــن میـــرم مردمو صـــدا 

کن. گـــرم  بیـــرون. تـــو هم سرشـــونو 
گوید: نه عمو جـــان من خودم  پســـرک وحشـــت زده می 
تاریـــخ شناســـی مـــی خونم. میدونـــم آمریکا دســـتش تو 
کوبیـــدن اومـــدن اینجـــا  کار خیـــره. االنـــم اینـــا از آمریـــکا 
فقـــط به خاطـــر شناســـوندن هنر ایرانـــی ها. ببیـــن بذار 
کامـــل بگـــم. ایـــن محرابـــو میبینی؟ مونـــده اینجـــا داره 
ک مـــی خـــوره و تـــو هـــم مجبـــوری دم بـــه ســـاعت  خـــا
کنـــن. اینا  کارو یه ســـره  کنـــی امـــا اینـــا اومـــدن  تمیـــزش 
َکنن مـــی برن والیت خودشـــون. میذارن تو  محرابـــو می 
گه به بـــه آفرین  کـــی میاد مـــی بینه مـــی  مـــوزه. بعـــد هر 
به فکـــر و بازوی هنرمنـــد. عمو جان منطقـــی باش. بود 
کنـــه بـــذار دنیا  و نبـــود محـــراب واســـت چـــه فرقـــی می 
کنـــی، بزرگتریـــن  گـــر تـــو امـــروز مخالفـــت  کیفشـــو ببـــره. ا

کردی. رو  خیانـــت 
کـــه می شـــنود، جارویـــش را به  پیرمـــرد اســـم خیانت را 

کند. گیـــرد و مســـجد را از نـــو جارو مـــی  دســـت می 

مواجهه شیخنا با یک زندانی 
آزادشده آمریکایی!

رضا عیوضی

مریدان سراســـیمه به نزد شـــیخ شـــتافتند و حتی بدون در زدن 
وارد دخمه شـــیخ شـــدند. پس شـــیخ ایشـــان را عتاب نمود که: 
هـــوی! مگر ســـر آورده اید که اینگونه سراســـیمه شـــتافته اید تو؟ 
اصـــال چـــرا در نزدیـــد؟ شـــاید من داشـــتم اینجـــا به ســـری بریده 

کـــه آن به! پندی مـــی دادم 
گفتنـــد: یا شـــیخ! اتفاقًا بحث ســـر بریـــده در  مریـــدان نعره زنـــان 

میان اســـت!
شیخ گفت: چطور مگه چرا؟

کـــرده با صدای بم همـــی گفت: حاال  یکـــی از مریـــدان گلو صاف 
کاری نداریـــم، ولـــی جمله ات غلط بودا شـــیخ! چطـــور مگه چرا 

یعنی چـــی دیگه؟
گفت: حّمال! االن جای این حرف ها نیست! جریان سر  شـــیخ 

بریده را بگویید؟
کـــه می گویـــد قبـــاًل در یکـــی از  کســـی وارد شـــهر شـــده  گفتنـــد: 
زندان های بالد مکشـــوفه توســـط کریســـتف پلمپ زندانی بوده 
کلی جنایات دیگـــر بوده.  اســـت. آنجا بارها شـــاهد ســـربریدن و 

کرده اســـت. کـــه آزاد شـــده عزم ســـفر به دیـــار ما  حـــال 
گفت: بروید  شیخ را با شـــنیدن این خبر حالت تهوع پدید آمد و 

بیاوریـــدش ببینیم چه چیزی برای گفتن دارد که آن به؟
مر زندانی آزاده را نزد شیخ بردند.

شیخ گفت: زندانیا! بگو ببینم بر تو چه گذشته است؟
!hello ya sheikh :پس زندانی گفت

جملگـــی مریـــدان و شـــیخ نعره ها ســـر دادند و دســـت بـــر یقه ها 
گهان کســـی از غیب آمـــد و گفت:  بردنـــد تا جامه هـــا بدرند که نا

ســـالم. من چلنگر هســـتم. مترجم!
چلنگر همی گفت: میگه سالم یا شیخ!

مریـــدان و شـــیخ دســـت از جامـــه دریدن کشـــیدند و گفتنـــد: از 
گذشـــته اســـت؟ ایشـــان بپـــرس در زندان هـــای آمریکا بر تو چه 

 What happened in the prisons of America to :گفـــت چلنگـــر 
?you

شـــیخ به پی وی نویسنده آمد و گفت: نویســـنده محترم! تا تو را 
پنـــدی نداده ام که جامـــه  دران راه بادیه در پیش گیری، دســـت 
از ایـــن مســـخره بازی ها در بیـــاور! خیلی از این زبـــان خوش مان 
کـــن، گفتن نـــدارد وگرنه  می آیـــد تـــو هم که هی انگلیســـی بلغور 

من خودم تافـــل دارم!
گرفتیم و رســـیدیم  کتور  پـــس حرف های انگلیســـی زندانـــی را فا
کـــرد و گفت: من  کـــه چلنگر پاســـخ زندانـــی را ترجمه  بـــه جایی 
را 30 ســـال پیـــش به جرم قتل دســـتگیر کردند، بعد از 30 ســـال 
کردن شـــوک  می خواســـتند من را با صندلـــی الکترونیکی و وارد 

کـــه... . کنند  اعدام 
کردند و یکـــی پس از  در ایـــن لحظه مریـــدان کف و خـــون قاطی 

دیگـــری روی زمین دخمـــه افتادند.
شیخ: که چه؟

کـــه فهمیدند مـــن بی گناه بـــوده ام و همه این  ســـال ها  چلنگـــر: 
مجرم اصلـــی آزاد بوده اســـت.

گریســـت و پس از  پس شـــیخ نیز با شـــنیدن این ســـخن سخت 
چنـــدی به جمع مریدان پیوســـت.

اصل خبر: ایندیپندنت: یک زندانی در ایالت ویرجینیای آمریکا 
پس از 30 ســـال حبس، بی گناه شناخته و آزاد شد.

وایت فیلمنامه ای: ر

چگونه هنر ایران جهانی شد؟
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نویسنده: افشار جابری

کـــه یکهو اخبـــار نشـــان داد یکی با  تلویزیـــون می دیـــدم 
کردم  لگـــد دارد وارد یـــک خانه می شـــود. با خـــودم فکر 
که پشـــت در خانه هرکســـی  کـــه البـــد این شـــتری اســـت 
کـــرد. خداوکیلـــی  کاریـــش هـــم نمی تـــوان  می خوابـــد و  
چـــکارش  را  گندگـــی  ایـــن  بـــه  شـــتری  بودیـــد  شـــما 
کاًل  که  می توانســـتید بکنیـــد؟ آن هـــم بـــا آن اشـــتهایش 
ســـیر نمی شـــود. هرچـــه بدهـــی می خـــورد و اضافـــه اش 
کوهـــان  را ذخیـــره می کنـــد. تـــازه خـــوب بـــود قبـــاًل یـــک  
کـــرد. اخیـــرًا دو  کی بر ســـر  داشـــت. بـــاز می شـــد یـــک خا
کاًل نامحدود اســـت. بدبختی  کوهانه شـــده . ظرفیتـــش 
کـــه هرشـــب هـــم خـــواب پنبه دانـــه می بیند.  آنجاســـت 
آن ور  می خواهـــم،  پنبه دانـــه  می گویـــد  مـــی رود  ایـــن ور 
مـــی رود می گویـــد پنبه دانـــه می خواهـــم. هرچـــه بگویی 
بابـــا نیســـت، شـــتر جـــان نیســـت، خـــواب دیـــدی، مگر 
که باید  گیر ســـه پیچ می دهـــد  بـــاورش می شـــود؟ اصاًل، 
کوهانـــم . یا بهتر  به مـــن پنبه دانـــه بدهید بریـــزم داخل 

کوهان هایـــم! بگویـــم، 
که  کســـانی پیـــدا می شـــوند  بـــا ایـــن اوصـــاف، بـــاز هـــم 
می خواهند از شـــتر، ســـواری بگیرند، آن هـــم دوال دوال.  
طـــرف دهنـــش بـــوی شـــیر می دهـــد، آن وقـــت می گوید 
کردی شـــتر می گـــذارد؟ او زرنگ تر  من شـــتر ســـوارم. فکر 
گولـــش زد. یادم  از ایـــن حرف هاســـت . اصـــاًل نمی شـــود 
ح رفاقت با شـــتر  می آیـــد یک بـــار یکـــی از دوســـتانم طـــر
ریختـــه بـــود و هرشـــب او را دعـــوت می کـــرد و چنـــد نوع 
کارهـــا. یـــک شـــب  ک برایـــش می پخـــت و از ایـــن   خـــورا
کشـــید. رفیق مان آمد شـــتر را ُبرد  کارشـــان طول  خیلـــی 
که بخوابـــد. خودش هم  پشـــت بام برایش جـــا انداخت 
آمـــد پایین. آخر می ترســـید هـــم جواری با شـــتر خوابش 
کنـــد. آقـــا چشـــمت روز بـــد نبینـــد. فردایـــش  را آشـــفته 
که شـــتر هـــی می گفت باید به مـــن پنبه دانه  کاری ندارم 
که از پشـــت بـــام پایین  بدهیـــد، عمـــق فاجعـــه آنجا بود 
نمی آمـــد.  می گفـــت هرکـــس مرا بـــاال برده بایـــد خودش 
هـــم پاییـــن بیـــاورد . ول کـــن هـــم نبـــود. حاال فکـــرش را 
کمـــر هـــم داشـــت. بیچاره  بکـــن ایـــن رفیـــق ما دیســـک 
کـــرد رفـــت،  بـــه هـــزار بدبختـــی آوردش پاییـــن راهیـــش 
کـــه ما  کاًل شـــتر زده شـــد. تـــا جایـــی  ولـــی بعـــد از آن روز 
شـــتر می دیدیـــم، او نمی دیـــد. اصاًل باور نمی کرد شـــتری 
وجود داشـــته باشـــد. خوشـــم می آید بی خیال افسارش 
نشـــد. چـــون هدیـــه خودش بـــود. شـــتر را از همـــان اول 
کـــرده بود، ولـــی دنبال افســـارش می گشـــت. آن هم  گـــم 
گم  که شـــتر با بارش در آن  کجا؟ در شـــهری به آن بزرگی 
کشـــید  کارش  که چند وقـــت بعد  می شـــود. همین بـــود 
بـــه رســـوایی. خدایش بیامـــرزد، مـــرد خوبی بـــود. یادم 
 می آیـــد ســـال ها بعـــد روزی من آن شـــتر را دیـــدم. رفتم 
کـــردم نمی دانســـتم چطور ســـر صحبت  کاری  جلو. هـــر 
کج  گردنت  گفتم شـــتر جان، چـــرا  کنـــم. به ناچـــار  را بـــاز 
کجام راســـته؟ دیدم جوابـــش بدجور  گفـــت من  اســـت؟ 
کنتـــرل را برداشـــتم و شـــبکه را عـــوض  کـــرد، لـــذا  قانعـــم 

کردم.

تعبیر خواب کریستف کلمب!
علی عموکاظمی

علـــم تعبیـــر علمی شـــریف و بزرگ اســـت و ایـــن موهبت 
کلمـــب اعطا شـــد. این مـــرد بزرگ  کریســـتف  بـــه جناب 
کســـازی این ســـرزمین مقدس  پس از ورود به آمریکا و پا
از لـــوث وجـــود بومیـــان بی فرهنـــگ، آمریکای مـــدرن را 
کنون، آمریـــکای بزرگ  پایه گـــذاری نمـــود. از آن زمـــان تا 
کشـــورهای  کثر  و مقتـــدر در راه پیشـــبرد دموکراســـی بـــا ا
کتـــاب  در  کلمـــب  البتـــه  اســـت.  بـــوده  درگیـــر  جهـــان 
کـــه آمریکایی ها  تعبیـــر خـــواب خـــود همـــه ی زحماتـــی 
کشـــورهای مختلف جهان  بـــرای ارســـال دموکراســـی در 
کرده اســـت. در ادامه  متحمـــل شـــده اند را پیـــش بینـــی 
کتاب  کـــه از باب ایـــران این  تعـــدادی مطالـــب منتخب 
گران ســـنگ انتخـــاب شده اســـت را از نظـــر می گذرانیـــم.

کســـی در خـــواب بوعلـــی ســـینا را ببینـــد تعبیرش  گـــر  - ا
که دارویش موجود اســـت و نهایتا بهبود  بیماری اســـت 
گر ناصر خســـرو را بدید، تا ســـه وعده  حاصل میگـــردد. ا
کـــه دارویش تحریم اســـت و  بعـــد دچـــار مرضی میشـــود 
گذشـــته ی آن موجود اســـت. بیدار  فقـــط تاریـــخ انقضـــا 

که شـــد وصیـــت نامه بنویســـد. خدایـــش بیامرزد!

- تماشـــای شـــبکه های ماهواره ای در خواب چند وجه 
دارد:

گـــر شـــبکه ی ســـلطنت طلـــب مشـــاهده می کـــرد، بـــه  ا
که  گرفـــت  زودی چندیـــن فحـــش جدیـــد یـــاد خواهـــد 
گـــر فارســـی وان یـــا جـــم بـــود،  کنـــد، ا کمـــک  کارش  بـــه 
گـــر شـــبکه ی  کـــرد. ا همســـرش بـــه او خیانـــت خواهـــد 
علمـــی بـــود ........ آره جـــان عمه اش! با همـــه آره با ما 

هـــم آره؟!

که ســـوار هواپیما اســـت  کســـی در خـــواب ببینـــد  - هـــر 
کردن اســـت، بـــه لهجه ی  کاپیتـــان مشـــغول صحبت  و 

کند: او دقـــت 
کاپیتـــان لهجـــه ی جنوبـــی داشـــت، ســـفر بنـــدر در  گـــر  ا
گیلکـــی بـــود، ســـفر شـــمال در پیش  گـــر  پیـــش اســـت. ا
کســـی قصـــد دارد از او رازی  گر ســـرخه ای بـــود،  اســـت. ا
که شـــد به یک خالـــه زنک فامیل  کنـــد، بیدار  را پنهـــان 
گر با زبان انگلیســـی و لهجه ی  زنـــگ بزند و آمـــار بگیرد. ا

آمریکایی صحبت میکرد، ســـریع مـــدل هواپیما را 
گـــر ایرباس مســـافربری  از مهمانـــدار بپرســـد، ا

بـــود، اجلـــش نزدیـــک اســـت و هیـــچ راهـــی 
هم نـــدارد!

گـــر خـــواب زن با حجـــاب ببیند، بـــه دلیل  - ا
عـــدم رعایـــت حقوق بشـــر اموالـــش مصادره 

گر خواب مرد ریش دار ببیند،  می شـــود. ا
بـــه دلیـــل حمایـــت از تروریســـم اموالش 
گـــر خـــواب زن بـــی  مصـــادره می شـــود. ا
حجـــاب و مـــرد شـــش تیغـــه ببینـــد، بـــه 

گشت ارشـــاد اعمال قانون  زودی توســـط 
می شـــود و نهایتا اموالش بـــه خاطر عدم 

رعایت حقـــوق بشـــر مصادره می شـــود.

در احواالت یک تشبیه بی غرض

مطلع این غزل شتر بود،
 از آن دراز شد!

محمدحسین مهدویان

 از زمین و زمان طلب کاریم
 هر زمان جنگ نیست، بی کاریم 

کشتاریم کشت و   حرفه ای توی 
صنعت بمب هسته ای داریم

که دارای این همه هنریم  ما 
نگران حقوق این بشریم

 کدخداییم و وضع مان خوب است
 شیوه ما همیشه سرکوب است

که باشیم، وضع مطلوب است  ما 
گرچه معیوب است مغزهامان ا

 واقعًا ناز و دلبر و جگریم
نگران حقوق این بشریم

 واسه ماست هر زمان و مکان
کالن کجا هست سود ُخرد و   هر 

کل جهان  می رسد زورمان به 
ُگنده التیم واسه خودمان

ُگنده تریم گنده الت،   بلکه از 
 نگران حقوق این بشریم

کاًل  حاِل بسیار می دهد 

کشتن  ترور و سر بریدن و 
کودک و زن  خاصتًا قتل عام 

توی سوریه و عراق و یمن

 به هزار افتخار مفتخریم
نگران حقوق این بشریم

گروه اخوان هست که   یک طرف 
 آن طرف هم سپاه لبنان هست

 بدتر از آن، سپاه ایران هست
همه جا عده ای مسلمان هست

که ما خود همیشه در خطریم  چون 
نگران حقوق این بشریم
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