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آخیش!
دانشجویان به تیراندازی تاسفبار واقعه خبر
تک»وکشتار بیشاز۳۳ نفر  دانشگاه «ویرجینیا
تمام منتظر بودم بی صبری با از رادیو شنیدم. را
به که بوده چلی دیگر چه خل و این ببینم که
بیگناه جوان همه این و شده دیوانه و زده سرش
مبادا که بودم این نگران است؟ کرده قتل عام را
اسم آن از بدتر و خاورمیانه باشد اهالی از طرف
باالخره وقتیکه باشد. ـ اسالمیهمداشته عربی
دور از شرق و بوده بادامی چشم شد طرف اعالم
مجبور دیگر فردا کشیدم. راحتی به نفسی آسیا
توی آبی و لنزهای را بلوند کنم موهایم نیستم

چشممبگذارم!

چه برای زنگولهها
صدا در کسی به

میآیند؟
محافظه کارانمذهبی و فشارهایمکرر بر اثر
تصویبقوانینجدید روحانیونطالباندوست و
برای است قرار امسال تابستان پوشش و حجاب
منحنیهای اندام و پوست دادن نشان مبارزه با
کار به و تشکیل ویژهای ستاد زنان، و دختران
به خانمها اطالعیهای طی ستاد این بپردازد.
و کوتاه شلوارهای پوشیدن که داده هشدار
جمله (از بدننما لباسهای و تنگ مانتوهای
شالق و بازداشت و نیز جرایم نقدی به درون نما)

منتهیخواهدشد.
نمایش میزان صراحت به قانون که آنجا از
را لباس گشادی و تنگی همچنین و پوست
به کوچکی زنگوله است قرار گویا ننموده تعیین
و شده وصل مذکر انتظامی ویژه نیروهای تمام
بدحجابان مونث با برخورد و گشت آنها ضمن
«به نتیجه در و شدن» «تحریک صورت در
و شناسایی را متخلفین زنگوله» آمدن در صدا

دستگیرنمایند!

ایران از خبری
غیر از به نبود. مهم خبری ایران در این هفته
به اثر در در جلویزندان اوین که ترافیکفراوان و
زندان رفتن فعالین سیاسیو بیرون آمدن بعضی
را میتوان مهم خبر تنها بود، شده آنها ایجاد از
و حمله نظامی احتمال یعنی خبر قدیمی همان

دانست. بمبارانتوسطآمریکا
پاسدارانجمهوریاسالمی فرماندهکلسپاه
تابستانبرای در ایرانبهخبرنگارانگفتکهما در
مسلمان و امت هستیم آماده کامال آمریکا حمله
و باال هرچه داشته باشند. آمریکا نگرانی نباید
در ما قرار است یوهو، یوهو... آقا پرید که پایین

خرج کسی به تابستان، در نه ، کنیم بهار حمله
نرفت. ایران در

پلو میگویند که آمریکا مقیم ایرانیان از یکی
عنوان به می خورد را سفید کاخ قیمه خورشت
معموال ایرانیان که گفته بوش جورج به مشورت
آمادگیبرای بمباران و دارند تاخیر برایهمه چیز

مستثنی نیست. قاعده از این هم
رییس فوری، معاون در جلسهای شده قرار
مشاور مخصوص و دیکچینی آقای جمهور، 
انداختن به تاخیر احتمال کارل روو آقای بوش،
تابستان را موردبررسی قراردهند حملهنظامی به

اعالم نمایند! بوش جورج به را نتیجه و

طبیعت در زناشویی
درخت از پر و میکنم زندگی که شهری در
گردهافشانی است خرم  و  سبز جنگلهای و
است. دیدنی و زیبا شگفت، پدیدهای بهار فصل
زیادهستند درختانآنقدر از گردههایبرخاسته
گردههای از سرشار زرد لبریز و و سبز الیهای که
اتوموبیل میپوشاند. را چیز همه شکوفه و گل
پستهایمیشودوشیشه های مغز سفیدیکروزه

نمی دهند. را نشان بیرون پنجره
که بیانصافی است چقدر کردم خودم فکر با
بوتهها این درختان و را از لذت سکس خداوند
هیچ بدون و شکل این به را آنها باروری و گرفته
فکر خودم با است. کرده خلق عاطفهای و عشق
برایدرختانمونثچهقدرسختاستکه کردم
ناشناس بدونهیچرابطهقبلیگردهدرختمذکر
بهحکمقانون طبیعتبپذیرندو آهوافسوسیبر را
نیاورند.باخودم فکر کردم اگر جفتگیریدرختان
و همهشکوفهها آیا خرتوخر باشد اینقدر بوتهها و

کرد؟ تصور حرامزاده باید را میوه ها
گیالس ای گالبی زیبا، ای سرخ، سیب ای
با کدام؟ مادرت پدرت کیست و میدانی قرمز
به این بود هم مجبور اگر انسان کردم خودم فکر
آدمدست شکلجفتگیری کندچه احساسی به

میداد؟وقتیکهعمیقترفکرکردمحالمازتجسم
خورد! هم کثیف به سکس بسیار نوع این

مقام با مصاحبه
ایرانی

اسالمی از سالگرد انقالب روز بعد دو سه از
از یکی با که بودیم راهی جستوجوی در ایران
اسالمی مصاحبهای جمهوری گنده کله مقامات
را انقالب نتایج عملکرد نوعی به و بدهیم انجام
دایمی و ثابت خبرنگار طریق از کنیم. کاو و کند
ایران به آمریکا که به علتمشکالت مهاجرتی از ما
پناهندهشده(گرین کارتش رادم کوزهگذاشتهاند)
مقامات مصاحبه این از یکی با باالخره توانستیم
۳۰ سال  به نزدیک ایران و باشیم داشته کوتاهی
بعدازانقالبراتجزیهوتحلیلنماییم.خبرنگار ما
است: فاکس کرده دیشب برای ما زیر را گزارش
یافتنیکی مورد در جستوجو مدت ها از بعد
انقالبسال۱۳۵۷  به وفادار اشخاصمسئولو از
ناامید نشدناز حرفهای کلیشهای مردم ایران و
اپوزیسیون گروههای شایعات همچنین (و ایران
استو ایران خرتوخر اینکه کشور) درباره خارجاز
توانستیم باالخره هیچکسمسئولنیستوغیره
یکیازمقاماتعالیرتبهجمهوریاسالمیرابرای
مصاحبهایدربارهنتایجوعملکردهایانقالبپیدا
اسم فقط امنیتی دالیل به که شخص این کنیم.
آشکارمینمایدواز خانوادگیخودیعنیعباسی را
بهعنوان دادناسمکوچکخودسر باز زدهخودرا
معرفی ما به اسالمی جمهوری نماینده مدافع و
را مصاحبه است. گردیده ما با مصاحبه آماده و

میخوانید: زیر در
سالم. عباسی، آقای ـ

ـبسمهتعالی.
خواهش میکنم. ـ

یو! پیس بی آپون می ـ
بله؟ ـ

بر شما. سالم اینکه یعنی انگلیسی به ـ
انگلیسیبلدهستید؟ ـشما

در همه که که ایز را و دیس ایز تنکیو یک ـ
ایرانبلدهستند.

دیگه چی بلدید؟ ـ
یو.اس.آ ویت دونت ـ

یعنی منظورتان دانویت یو.اس.ای است؟ ـ
آمریکا؟ بر مرگ

ایراد من لهجه از شما همونه. منظورم ـ
نگیرید.

کلیشهای سئوال این درباره من اول سئوال ـ
و گاز برق و آب پس میپرسند که مردم است
بود داده قول خمینی امام  که مجانی نفت و

شد؟ چهطور
انقالب به سرسپردگان برای این ها همه ـ
ما کاری را بقیه است، شده رایگان مجانی و

نداریم.
این بقیه حدود۹۵ درصد  که آیا قبول دارید ـ

می گیرد؟ ایران را در بر جمعیت
نیست. هم مهم نمیدانم. را درصدهایش ـ
در رسیده، تومان به هزار تومانی هفت  دالر ـ

دارید؟ چه نظری مورد این
بوده. موثر خیلی ما کنترلهای ـ

که است این احتساب با تومان هزار این ـ
به را نفت شما و است ضعیف بسیار آمریکا دالر
به حساب  دالر می فروشید. به ۶۵ دالر ۲۰ جای
االن دالر است ریاضیات خدای که من پسرخاله
و ارزاق  شود معامله ایران باید روی۲۰۰ تومان در
وکاالهاهمکهبهدالرقیمتگذاری شدهاندبسیار

باشند. حرفها این از ارزانتر
و برادران میفهمد یا شما بیشتر پسرخاله ـ

قم؟ مدارس و فیضیهها در ما خواهران
زمان برابر چندین ایران در فحشاء بگذریم. ـ
مذهبی که رژیم یک در هم آن است. شاه شده

اخالق دارد. کنترل ادعای
ما دختران تعداد است که این شاید علتش ـ

شدهاند. زیادتر
و جمهوری است قرار که شما حکومت ـ
دیکتاتوری باشد به یک حکومت دمکراسیطلب
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شوخی عکسی بسیاری انقالبتبدیل شده. از روزهایقبل مانند
آیتاهللاخامنهایرا شاهنشاه خامنهایمی خوانند.

چیست؟ در این مورد شما نظر
درآورده! اکبرشاه را حرفها این ـ

اکبرشاه؟ ـ
و او به حساب موقع به را می گویم. هاشمی ـ
حلقومش را از پولها رسید و خانواده اش خواهیم

بیرون خواهیم کشید.
می گویید؟ را رفسنجانی آقای ـ

درسته. ـ
به دنیا در رفاه ایران از مقام باالی جدول ـ

چیست؟ علت کرده. سقوط آخر قسمتهای
غربیها را جدول ها این که است این علتش ـ
قم در ما و خواهران با برادران و میکنند درست

مشورتنمی کنند.
که طبقهمتوسطدر ایراندرحال گفتهشده ـ

است؟ درست این آیا است نابودی
از مداح طبقه ایجاد ندارد. صحت اصال این ـ

شاهکارهایانقالبیماست.
فعالیت  دوبی در ایرانی شرکت حدود۱۰ هزار ـ
میکنند ومنافعآنهانصیبکشورامارات میشود

نظری دارید؟ چه در اینباره شما
سرمایهگذاری در که می دهد نشان این ـ
ایجاد اشتغال بودهایم. موفق بسیار خارجی

کردهایم.
آواره  بههمیناندازهیعنی۱۰ هزاردختر تقریبا ـ
مشغول فحشاء کار به که داریم دوبی در فراری و

است؟ اشتغال اسم این هم آیا هستند،
وگرنه است خاتمی هاشمی و آقای تقصیر ـ

بودند. ایران در امروزه دختران این همه
ایران فرار  از ۱۰۰ هزار مغز سالی میگویند ـ
اقامت غربی کشورهای در آنها بیشتر و میکنند

مینمایند.
بگذارید نداریم، کاری کلهپوکها این با ما ـ

بروند.
ـمیگویندایران ازلحاظتعداد معتادینبهمواد

چیست؟ شما نظر است، اول دنیا در مخدر
افغانستان که آمریکا این است خاطر به این ـ

است. کرده اشغال را
از او فرار و جزایری شهرام درباره شما نظر ـ

ایران چیست؟
مرتضوی خان سعید پروندهاش قاضی اگر ـ

پیش بود رفته و نمیرسید اینجاها به کار بود
کاظمی. زهرا

مایه حرفهایش که حسنی مال در مورد ـ
است چه شده  رسانههای خارجی جوک همه 

دارید؟ نظری
ساخته و ندارد خارجی وجود حسنی مال ـ
سی» بی «بی البته و فردا» «رادیو پرداخته و

است.
کنترل قابل و غیر گرانی بیسابقه مورد در ـ
نظری چه  ایران در عمومی ارزاق و اجناس 

دارید؟
خاتمیاست آقایهاشمیو همهاشتقصیر ـ

است. شایعات بیشتر بقیهاش و
ضبط نوار مصاحبه، این از متشکر خیلی ـ

میشه. تمام داره صوتم
هم همینطور... من مال ـ

که کرده اضافه مصاحبه پایان در ما خبرنگار
و او داشته خارجی وجود واقعا دولتی این مقام
او به است. نیاورده در خودش از را این مصاحبه
با ریش نتراشیده، دلیل عکس شخصی عنوان
رویپیشانی صورتزشتو عالمت زخم مهر نماز
با فاکسبهعنوانضمیمهوسندگزارشش برای را
بسیار تاریک و است. البته عکس ما ارسال کرده
ما به تلفنی او ولی آمده در فاکس ماشین از سیاه
و خود نیست ماشین عکس و از مشکل گفته که

است! شکلی این طرف
 

داستان یک
دیگر سورئالیستی

هنگام نوشته این خواندن از لطفا اول: اخطار
غذا خودداری نمایید! صرف

است ضعیف شما قوه تخیل اگر دوم: اخطار
تلف نوشته  این خواندن با را خود وقت لطفا 

ننمایید!
سالگرد گرفتن جشن برای مگس تا دو
قشنگ. و دنج رستوران یک به رفتند ازدواجشان
برای کافی اندازه به میز ولی نبود بزرگی زیاد جای
و بود شده جور خاطرهانگیز شبی کردن سپری
دو آنها مجاور میز بود. سر مشتری از پر حسابی

آنها بزرگیبه میز بودند. نشسته سوسکسیاه تا
بودند. سورچرانی مشغول حسابی و بودند داده
از که پر بود در ته رستوران هم میزهای کوچولویی
کشید تا زنش برای صندلی را بود. شپش ساس و
لبهایشرا و زنشبرایشلبخندیزد بنشیند. او
کرد. برای سوسکها باز و عالمت بوسه بست به
بود نان بیشترش خرده مخصوص که غذای یک
موی سفارش شپشها ساسها و بودند. آورده

بودند. داده گربه و سگ
گارسونکهیکرطیل پشمالوی ایتالیاییبودبا
رستوران منوی و سر میز آمد قلم و یادداشت یک
زن به خریدارانه نگاهی گذاشت. آنها جلوی را
صدایش را بعد گفت. بخیر شب و مگس انداخت
غذایمخصوصامشبگوشت گفت: صافکردو
هوای روز در دو که است پیاز سس چرخکرده با
گفت: و منو انداخت به مرد نگاهی مانده. گرم
غذاهای همه آیا که است این من اول سئوال
خندید گارسون نه؟ یا هستند کهنه و مانده شما
ما روز هر بهداشت اداره باشید. مطمئن گفت: و
کهنه ما غذای شود مطمئن تا میکند بازرسی را
و زد مرد لبخندی نیستند. و تازه است فاسد و
دیگر مگسهای از را شما رستوران تعریف گفت:
چرا میپرسم از روی کنجکاوی را این شنیدهایم.
ندارید؟ گارسون مدفوع غذایتان توی منوی شما
عصبانیتگفت:فکر با تویهمکرد و اخمهایشرا
غذای ما یککافه رستوران هستیم که کردهاید که

بدهیم؟ خودمان مشتریان به فود» «فست
ببخشید. من گفت: خجالتزده مرد مگس
سفارش را مخصوص غذای یا «اسپشیال» همان
زن داری؟ دوست غذایی چه تو عزیزم میدهم.
بهگارسونکردوگفت: من رو بود. مگس تویفکر
نبایدچیزهایچرببخورم. شماساالد رژیمدارم و
همدارید؟گارسوندوباره باعصبانیتفریادکشید:
ازگوشت طویلهاست؟همهغذاهایما اینجا مگر
گوشتخوار نیستید اگر هستند. و شکر نان و

بدهید. سفارش شده خرد نان میتوانید
کند: آرام را گارسون کرد سعی مگس مرد
گارسون بیاورید. مخصوص غذای هم ایشان برای
مگس کرد مرد به رو بعد زد. لبخندی و آرام شد

میل دارید؟ چه گفت: نوشیدنی و
مرد مگسروبهزنش کرد وپرسید:امشب شب
مخصوصیاست.میخواهیبراتخونلختهشده

سفارشبدهمتایکگیالسیبه سالمتی بزنیم؟زن
بهعالمت تصدقتکانداد. لبخندیزد وسرشرا
مرد شد. ناپدید و گرفت را غذا سفارش گارسون
گفت: گرفت و دستانش در را دست زنش مگس
نمیرود. یادم که تو را دیدم اولی روز هیچوقت
بودی. زن نشسته چرک از پر زخم روی چسب
کس اون حتما و گفت: هم کرد در را اخم هایش
دیگریبوده.من رویپوشککثیف بچهبودم.مرد
ولی انداخت پایین را سرش خجالت با و خورد جا
بوده! گندهای زخم چسب چه گفت: و نرفت رو از
بعد سر داد. را مرد هم خنده و زیر خنده زد زن
بوسیدن و مشغول کردند هم را در شاخهایشان
زیبای زن  زمان یک همین در یکدیگر شدند. 
زشتی و چاق بسیار قهوهای رنگ ملخ با کفشدوز
طرف به نگاهها همه شدند. وارد رستوران در از
ملخهای با معموالزنهایکفشدوز برگشت. آنها
نمیرفتند. وقتی بیرون اینچنین و زمخت زشت
عصبانیت شد کافه مشتریان نگاه متوجه ملخ که
تا ایستاد جلوی کفشدوز گرفت و فرا را وجودش
دیدبزنند. را او نتوانندخال هایسفیدوقرمز آنها
رامشغول ازآنملخ هایغیرتیبود.وقتیمگسها
از و کشید را زنش دید بالفاصله دست عشقبازی

رستوران بیرونرفتند.دوسهساعتبعد شامشان
لذیذ هندوانه بسیار پوست دسر و برای خوردند را
خواست مرد که وقتی دادند. سفارش شیرینی و
پولش کیف آمد: بر نهادش از آه بدهد را شام پول
کرده پیدا صبح که مردهای سنجاب الشه کنار را
قبولنکردو بودجاگذاشتهبود!گارسونحرفشرا
با وساطت وبحثباالخره بعدازچندیندقیقهجر
کثیف قهوهای رنگ موش یک مدیر رستوران که
مرد مگس بشقابهای کثیف را که بود قرار شد

کند. توالت ها را تمیز و زن او بزند لیس
پریدند و هم با شام بود که از بعد دو ساعت
شاخه روی رستوران کنار کوچکی توت درخت زیر
سفید توت های از که غرق درخت از افتادهای
گرفتند دست در دستهای یکدیگر را بود شیرین

مالیدند. هم به شب تمام را شاخهایشان و
خواب مرد از مگس زد، آفتاب وقتی که صبح
به را سبیلهایش خمیازهکشان و شد بیدار
آشغالی ظرف درخت شاخه باالی از مالید. هم
به پروازکنان دید. وضوح به می شد را رستوران
فراهمکند. کنار صبحانه همسرش را آنجا رفتتا
و جنازه اش مرده دیدکه ظرفآشغال ملخزشترا
بودند... کرده سیاه ریز محاصره مورچه هزاران را

کچلی مختلف نوع سه شد، برگزار که در تهران مو» «پیوند بینالمللی کنفرانس در
گردید! ارایه شرکت کنندگان ایران به نمایندگان توسط
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495 South Exit 51 Gallows Rd, after light make left toward Annandale
495 North Exit 51 Gallowse Rd, Right toward Annandale 

(you see school buses at left side) 

 : Woodburn Elementary Schoolمحل برگزارى جلسات

اردیبهشت): ۳) اپریل ۲۳ دوشنبه

ایران انقالب اصل و استقالل دو دموکراسی
جاهد سهراب ـ مجد نادر سخنرانان:

اردیبهشت): ۱۰) اپریل ۳۰ دوشنبه

Al Gore شرکت Inconvenient Truth با نمایش کانون: فیلم شب
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