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خبر؟ چه ایران از
(۱)

اسالمی، جمهوری خبرگزاری گزارش طبق
زنجان امنیت و اطالعات اداره اجتماعی پلیس
را آرایشگاه زنانه صنفی واحد یک کرد که اعالم
انجام را موی خانمها کار آرایش مردی آن در که
میداده، شناساییوپلمبکردهاستدر اینخبر
توسطیکزن این آرایشگاه استکه اضافهشده

است. اداره میشده شوهر و
گرفتن مچش از بعد آرایشگر مرد گویا این
که است آورده آیه و قسم دهها ماموران توسط
سشوار فقط و نزده دست خانمها موی به هرگز
نگه میداشتهاستتا اینگونهبه«زن جانش» را

باشد. کرده کمکی آرایشگرش همسر به یعنی
این چون قبل از نخریدند را ماموران حرف او
بود: گفته دیگری مامور به سشواریاش بهانه
روی از را مویاینخواهرها بهجانشما «سرکار

میکردم!» آرایش چادر و روسری
بهنظرمیآیداینمردزنجانیزیادآدمباهوشی
بچههای زبل تنه به تنه اش حداقل یا نیست و
چشم پشت یک بود کافی وگرنه نخورده تهرانی
و عشوه ادای اواخواهرها با قر میکرد و نازک
خانم دست به موی تا «گی »ها را درمیآورد و
خواهرانه جلوه کند کامال و غرض بدون زدنش

بزند! گول انتظامی را حسابی نیروی و

(۲)
به تکیه با تهران انتظامی نیروی رییس
اعالمیهایکه«مجمعتشخیصمصلحت»صادر
رسانه هایگروهیهشدار داد و روزنامهها کرده به
به مربوط اخبار درج برای پلیس کلمه از نباید که
مادران و خواهران و غربزده جوانان سرکوب

کنند. بدحجاباستفاده
رسانهها و روزنامهها به که نامه، این در
پلیس کلمه از استفاده که آمده شده، فرستاده
ممکن سرکوبی عملیات اخبار  با آن ادغام و
این خبری غرب رسانههای و برای مجامع است
 «Police State» ایران در که کند ایجاد را شبهه
دموکراسی نهسیاست مهرورزیو حکمرواستو

اسالمی!

(۳)
تبریک اعالمیههای و اطالعیهها طبق
روزنامههای ایرانو حتی «کیهان» شریعتمداری
۶۹ ساله  خامنه ای رسما آیتاهللا که شد اعالم
روزنامه«کیهان»وچندین«وبالگ» است. شده
که و چند پایگاه اینترنتی و مشهد قم بچه های
دنیا اطالعاتی شاهراه به تازگی به جمکران از
به امتمسلمانایران پیوستهاند، والدتوالیت را
خدمات ستایش ضمن گفته و تبریک سودان و
آیتاهللاخامنه ایبهعنواننمایندهموقتخداوندو
بهاین قشنگی اینکه اویکدستیتمام مملکترا

قدرتهایاستکبار درمصافبا نمودهوآنرا اداره
عمر آرزو کرده اند. او طول قرار داده برای جهانی
طبقپیشبینی اینرسانه هاوازجمله «یالثارات»
پوزیسیون «روی مردم»حتیبا تغییر موقعیتآقا

یافت. خواهد ادامه سالگی ۹۶ تا مردم

(۴)
وزیر همسر رجبی، فاطمه کتاب آن که با
و عملیات دلبسته که عاشق و ایران، دادگستری
رییسجمهور احمدینژاد، محمود سیاستهای
در «احمدینژاد و میباشد ایران، اسالمی
کتابخوانها استقبال از دارد نام سوم» هزاره
نوشته آن بر فراوانی نقدهای اما نشده برخوردار
فحاشی ها علت به رجبی که فاطمه است. شده
غیر (به دولت مسئوالن همه پرخاش هایش به و
گردیده در مشهور «فاطمهاره» به شخص آقا)
عنوانکتاب جوابچندینمنتقدکهبیشترآنها
و پرسیدهاند بردهاند سئوال زیر سوم» را «هزاره
میالدی باید از تاریخ چرا جنگ با غرب مقوله در
سوم هزاره جواب داده: منظورم کرد، استفاده

بوده! هجری

(۵)
حسین نوشتههای  و  اظهارات از  بعد
روزنامه سردبیر و مسئول مدیر شریعتمداری،
جزیره چند و بحرین اینکه درباره «کیهان»،
و هستند کشور این به متعلق ایران جنوب
انگلیسی ها و عربها به را آنها پولپرست شاه
فروخته،خلیفهبحریناز طریقوزراتامورخارجه
ایران اسالمی اعتراضش را به دولت مراتب خود
تقاضای اسالمی جمهوری  از و  نموده ارسال
به متکی منوچهر  است. کرده عذرخواهی 
اولین با بالفاصله اسالمی جمهوری از نمایندگی
حرفهای نسنجیده و رسما پرید به بحرین پرواز
خارج و شخصی را نظرات شریعتمداری حسین
برشمرد. اسالمی  جمهوری رژیم سیاست از
همیشه گفت: «بحرین شیخهای بحرین به او
باقی هم همین طور و بوده ما جنوبی همسایه

ماند!» خواهد

امور وزیر  با خصوصی گویی و در گفت او
خارجهبحرین متذکرشدکهحسین شریعتمداری
متضمن دولتیکه روزنامه عنوانمسئولیک به
و علت عقدهها درج اکاذیب میباشد به و تقیه
این سوی از روانی سالهای پیش انفجارهای
وزارتخانهبهکنار گذاشتهشدهو نبایدبهحرفهای
حسین که کرد کرد. متکی تاکید زیادی توجه او
شریعتمداریهیچگاهفکرنمیکردهکهروزنامهاش
راکسی بهغیرازچندحقوق بگیردفتربیت رهبری
(لیدرشیپهومآفیس)وچندجوجه مسلمانتازه
بخوانند و کسی قم و جمکران یافته تولد و تبلور
عربها کند. ترجمه عربها برای را آن مطالب
و کنند فکر متکی توضیحات درباره است قرار

دهند. جواب بعدا

(۶)
و طوالنی بنزین در ایران هر روز صفهای
لیتر بنزیندر جیرهبندیسه طوالنیتر میشوند.
بسیاری درآورده و وصدایملترا روزحسابی سر
که «سورپرایز» آقای اندیشه کشانده به این را
بوده بود، همین مدتها حرفش احمدی نژاد که
در اینباور هستندکه گروه قلیلیهم هنوز است.
نیست. به ملت ایران شده سورپرایز قول داده این
اینجوریسرگرم را بااطمینانمیگویند:«ما آنها
یواشکیبهخانه ایستادندرصفبنزینکردهاندتا
بر سرسفرهما بگذارند بروند وبشکههای نفترا ما

بیاورند! در را سورپرایزمان و

(۷)
در بود قرار که بانوان دوچرخهسواری مسابقه
۱۷ شهرداری  محله در علی حضرت والدت روز
روابط مقامات سوی از شود برگزار شش منطقه

گردید. تعطیل و لغو سازمان این عمومی
لیالمحمدیان،معاونورزشبانوانتربیتبدنی
این «هرگز خبرنگارانگفت: به شهرداریتهران،
برگزار شهر سطح در را دوچرخهسواری مسابقه
که خبرنگار زنی جواب در وی نخواهیم کرد».
پرسیدهبود: «حاالاینخانمهاچکار کنند؟»گفته

شوند!» سوار االغ بروند نمیدانم. «من بود:

تبریک
بهمقام بدین وسیله انتصابآقایمالحسنیرا
خانواده های و ایشان به «آیت اهللا» شایسته و واال
آن از و  کرده عرض تهنیت و تبریک مرتبطه 
عالیجناب بهمناسبتاین ترفیعدرخواست وآرزوی

میکنیم. باالتری سطح و جوکهای خندهدارتر

بسیجی عشق
خواهر یک وبالگ برگرفته از

دیدمش. که بود کی نمی آید یادم اول دفعه
لباسش رنگ خاطر به عاشورا. یا بود تاسوعا یا
میپوشید. سیاه همیشه کرد. جلب را توجهم
هیچوقت نمیبست. پیراهنش را هیچوقتدکمه
لباس خوب رفته هم روی  نداشت. کمربند
نکند یکجوریکهجلبتوجهکسیرا میپوشید.
خیره نشوند. ظاهرش لباس و خاطر او به به و
بود دسته توی حاال بود. سینهزنی توی دسته و
نمیآید. همیشه یادم درست توی سینهزنان یا
فهمیدم بعدا بود. دستانش توی دستمال یک
روضه به گذرش ریختن بوده. اگر اشک آماده که
را کردنش گریه وسایل میافتاد نوحهخوانی و

همیشههمراهشمیبرد.
متوجه او رنگلباسشنمیدانمچطور غیر از
شدم.مطمئنمسنگینینگاهشنبودکهتوجهمرا
جلبکرد.در قمسنگینی نگاهچیزی بسیارعادی
وشگون با ترا ردشوی و از یکبازار اگر است. شده
به یکجوری انگشت و دست لمس از استفاده با و
از پر و سنگین نگاه های آن نرسانند، تهوع حالت
عصمتت و وجدان خطر زنگ مرد عابران شهوت

در خواهند آورد. به صدا را
مرا به بدنش بود که فکر میکنم بوی عرق
از که  همانطوری کشید. خودش کام عشق
او که بدون عرق دلنشین بوی کنارم رد می شد
فضا موج در ادکلنی عطر و هیچ با قاطی شدن 
میزدازسوراخ هایبینیامگذشتوبهدهلیزهای

قلبمرسید.
داشت. دوستداشتنی چهره و صورت چه
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

 بقیه در صفحه ۳۵   

سلمانی موهای و نیمهتراشیدهاش ریشهای
ندیدهاش بهاویک حالت وحشی وحیوانی میداد.
چشمانش نزدیکی تا صورتش  موهای سیاهی

میرسید.
به نه البته شد. متوجه من هم او باالخره
به بهانهمرتبکردن سادگی.مجبورشدم چادرم را
خود حجاب به حریم تا نگاهش را کنم باز کمی
دزدید را نگاهش وقتی مرا دید بگویم. خوشآمد
در دست که همیشه را با دستپاچگی زنجیری و

درآورد. حرکت فضا به دایرهزنان در داشت
مرا جواب لبخند و او هم زدم او لبخندی به
آن ها افتاده از تا دندان هایی! یکی دو آه چه داد.

زرد روشن... دلنشین رنگ به و بقیه بودند
را همراهم تلفن شماره فردا گرفتهام تصمیم
کردیم. ازدواج شاید زد. زنگ شاید بدهم. او به
ماند نخواهد باقی «بسیجی» همیشه او میدانم
دوباره فردا وشایدروزی«لباسشخصی»بشود...

نوشت... خواهم

«القاعده» اعتراض
حمله چندین شدن خنثی و کشف از بعد
حاوی اتومبیلهای توسط بود قرار که تروریستی
آدامس و ترقه و و سیخ و میخ بوتان گاز و بنزین
رهبر بنالدن، اسامه  گیرد،  انجام  لندن در
مالی، و مشاور دنیا اسالمیستهای تروریست
با مصاحبهای در طالبان، عقیدتی و سیاسی
شبکهتلویزیونی«المشرف»پاکستاناینحمالت
نمایش از «بعد گفت: داد. او قرار حمله مورد را
باشکوه۱۱ سپتامبراینکچند برادرکوچکاندیش 
باعملیاتجوجهتروریستیخودآبرویاینسازمان
فرستادن با برادران این انداختهاند. خطر به را
به و آتشزا سوختنی مواد اتومبیل حاوی یک
چهموفقیتیبرایکوبیدننیرویاستکبارجهانی
نفر هم پانزده ده کشتن آیا یافت؟ دست خواهند

تروریستی؟» کار شد
که «اینبرادران تروریستآماتور کرد اضافه او
اجازه بسپارند و پیشکسوتان باتجربه به بایدکار را
حرفهای گروههای توسط غرب با مبارزه دهند
شود.» برده پیش به «سیا» سازمان تعلیمدیده
این عملیات اینکه بنالدن پسازکسبخبر

و پاکستانی مغز جراح دکتر چند توسط لندن
خبرنگارانگفت: بهشوخیبه هندیانجامشده
«اگراینهامغزداشتنداولرویخودشانجراحی

روی بقیه!» بعد میکردند و

تجسمی! مطالب
دیشببرایخلقونوشتنیکمطلبخوبو
و به قولمعروف سعیکردم زدم جدیدخیلی زور
برای را که مطلب وقتی کاغذ. بریزم روی را مغزم
مغزمکه علتکلفتیقشر به فاکسکردم، نشریه
کاغذ سفید از فقط بود شده روی کاغذ مالیده
فاکس ماشین توی ریخت مغزم و شد رد فاکس

کرد. اتصالی حسابی و
«آقا،منبه شما زنگزدوگفت: فردا سردبیر
سفید که نوشتههایی مطالب و ما که بودم گفته
نمیتوانیم را هستند کلمات نوع همه از خالی و

چاپکنیم!»
کنار و گوشه از با کارد را مغزم دارم خیال
ماشینفاکسبتراشموپودرخشکشدهتراوشات
حیف بفرستم. نشریه  دفتر به پست با را مغزی ام

نشود. چاپ که است مطلب این از

دیگر عاشقانه داستان یک
شنبهشببودوطبققرارقبلیرومئووژولیت
قرار ایرانیشان، زلیخا،همسایهجدید یوسفو با
همسن وسالبودند تقریبا بیرونگذاشته بودند.
هم بچهای بودند. کرده ازدواج تازه زوج دو هر و
هنوزدر کارنبودکهبهخاطرآنخانهنشین بمانند
ومجبوربهدیدنبرنامههایخسته کنندهتلویزیون

بشوند. ماهواره و
ماشین  با رومئو که بود حدود۹ شب ساعت
ژولیت در که حالی در آلفارومئویش آخر مدل
بود، جلوی خانه نشسته صندلی جلو، کنارش
یوسف زدند. بوق و رسیدند زلیخا و یوسف
به که و همان طوری کرد باز خانه را در بالفاصله
آمد وبا صورت ساعتش نگاه میکردبه طرف آن ها
خجالت زده بههمسایههایخودسالمکردوگفت

نیست. حاضر هنوز زلیخا که
با رومئو ولی رفت هم توی اخم هایش ژولیت

ژوزف نداره «اشکالی گفت: یوسف به خوشرویی
حاضر یک سیگاری بکشیم تا او بیا با هم جان!
هم با سیگار را پاکت نصف که این بعد از شود.»
در پیدا شد. کله زلیخا سر و باالخره کشیدند،
و باال را جورابشلواری اش داشت هنوز که حالی
پایین میکشیدورویبدنشتنظیممیکرد دوان

پایین آمد. پلههای خانه دوان از
صورتی، رنگ به بود پوشیده کوتاهی مانتوی
که بود زیر مانتو رنگپریدهای تنگ و جین شلوار
کفشهای پا را می پوشانید. قوزک باالی تا فقط
پروانهسیاه رنگ تا پاشنهبلندی،کهرویشدو قرمز
توجه جلب شدت به و طالکوبی منجوقدوزی
آسمانیاش آبی روسری  پوشیده بود. میکرد،
نیمه و را میپوشاند موهای سرش از نیمی فقط
رخ با صدایی گوشخراشبه دیگرش را بلوندشده

تماشاگران میکشاند!
صورتش و کرد بغل را او ژولیت سالمکنان
رفتند صندلی عقب به دو هر و بعد بوسید را
کنار در که یوسف در قسمت جلو گذاشتند و

رومئوبنشیند.
نگاه کرد ولبخندیزد:«چقدر را ژولیتزلیخا
کردی؟ وقتی غلیظی آرایش چه خوشگل شدی!
لوازم آرایش و ماتیک مجانی اون نمونه های که
درد به فقط این ها گفتم بخودم دادند من به را

میخورد.» ژولی
به را اسمش آمریکا بود آمده که اولها زلیخا
ولی بعد از این کهشهرت آنجلینا زولیعوض کرد
و داد تغییر پیچید آن را به جولی همهجا جولی
همکمی چونمیخواستایرانیبودنخودشرا
تا با داد ژولی تغییر به را دیگر آن بار حفظ کند
بههمهمیگفت: «من بیاید. در کلمه پرژینجور
ژولیهستم،اهلپرژیا».بعضیوقتهاژولیتسر
شولی تو «نه، میگفت: و میگذاشت سرش به

پرشیا!» اهل و هستی
اتومبیلش از تعریف مشغول حرارت با رومئو
یک اشاره گاز بود: «ببین ژوزف، این بد مصب با
باورت  سرعت. به ۸۰ مایل میرسه توی۱۰ ثانیه
عقب جلوی خودش به آینه میشه؟» یوسف از
با کمی به او دید که را و قیافه زلیخا نگاه کرد
به را عصبانیتش است. علت زده زل عصبانیت
خوبیمیدانست:«چرا به جایمرسدسبنزرفته
را با ماشین خریده بود.» رومئو سقف بود تویوتا

کرد. نگاه یوسف افتخار به و با زد باال تکمهای
ژولیت تا انداخت هم روی را پاهاش زلیخا
قوزکپایشرا حتما دور زنجیرطالیبستهشده
یک لباس بود. سادهای دختر ژولیت ببیند.
تکهایازجنسچیتبهرنگزردکمرنگپوشیده
کفشهای میآمد. زانویش باالی تا که بود
بود. پوشیده را بدون جوراب پاشنه بدون سیاه
فقط ماتیک جای به و داشت کمی بسیار آرایش
موهای که همانطور بود. براقکرده لبهایشرا
به دست باد سپرده بودبهطرف طالییبلندش را
زلیخا میکنی؟» «حال گفت: و برگشت زلیخا
فریادکشید: همروسریاشرا کمی عقبتر برد و
بود کورسی مرسدس اگر یک ولی «آره...آره!
گفتدر خیلیبیشتر حال میداد.»وقتی این را
خیره نگاه میکرد داشت به او یوسف که به آینه

چرخاند. او برای حدقه در را چشمانش و شد
پشتچراغقرمزژولیتباالخرهمتوجهقوزک
بادی زلیخا جالبه!» چقدر «این شد: زلیخا پای
عیار   ۱۸ «طالی گفت: و انداخت غبغب در
با خودتونه!» ژولیت کشور مال ایتالیایی است.
سادگیگفت:«نه،منظورماینخالکوبیهاست،
خجالتدستشرا چیمیگن؟» زلیخا با این ها

که با «میدونیاولها گذاشت: روی خالکوبیها
البته خالکوبیکردم. اسمشرا شدم ژوزفآشنا

اصرار خودش بود.»
بود. زیبایی و جذاب بسیار جوان یوسف
با درست کردن ساالد موقع بار سه دو زلیخا
هم فقط آن و را بریده بود خودش چاقو دست
را حین او و ایستاده بود یوسف آنجا برای اینکه

میکرد. تماشا کردن درست ساالد
ژولیت دوباره دربارهخالکوبیها پرسید: «این
خجالت با هم باز زلیخا میگه؟» چی دومی
با من من کرد سعی انداخت و را پایین سرش
صدایی با ژولیت رود. طفره پاسخ از کردن
منتظر و میکرد نگاه را او هنوز سئوال از پر

جواب بود.
زلیخاگفت:«اینهم جزوسنت هایماست.
می شود. تلقی مهم خیلی ایران در سنت و رسم
اینخالکوبیمیگوید:بهعشقفردوسی!»ژولیت
و پرسید: برد راست چپ و به را تعجب سرش با
از یوسف او بیرون می رفتی؟» با ژوزف از «قبل
به او بود که معلوم خنده. زیر جلو زد صندلی
صندلی مکالمات به رومئو به دادن گوش جای

بوش! میزنم توی چشم جورج همین انگشت با احمدینژاد: اگر جنگ بشه،
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۱۹ صفحه از بقیه

۱۵ صفحه از بقیه

درسرکوبجنبشدانشجویاندرسال۷۸ نقش 
تنها نه می شود که باعث چیزی داشت. پررنگی
خواه آزادی جوانان و دانشجویان تمام بلکه من،
اینطور درذهن ایرانی، خیالرویاروییبادهنمکیرا
مشت های با خون، میان آتش و در کنند: تصور
ندارد... تردیدی او به حمله در که کرده ای گره

صلح» اینترنتی «خبرنگاران پایگاه

میدانستم!
یزدانجو پیام

حرفهایی کهکرباسچی،بعدازتوقیف روزنامه
«هممیهن»، درمصاحبه با «روز»زده عیناهمان

در داشتم. را انتظارش من که است حرف هایی
«خب، حاال چه کار که: این سئوال به پاسخ
ما گفتند خواهید کرد؟» میگوید: «یکموقع به
ما به قانونی طور به نیاوردیم. بعد در نیاورید، در
در گفتند هم حاال آوردیم. در در بیاورید، گفتند
«ما چون: چرا؟ اما دیگر.» نمیآوریم در نیاورید،
جنس من میکنیم»! خب، قانون عمل مطابق
آستان همانسر ساییدنهایشبر از را کرباسچی
مقدس«قانون»درمیزگردیمیشناسمکهاتفاقا
یافته ترتیب سابق «شرق»یهای همین توسط
«شما که گرفت ایراد حاضران از یکی جا آن بود.
است، غیرانتقادی قانون این قدر به نگاهتان که
شایدیکروزیدرهمینمجلسخودمانتصویب
آن وقتشما نفسنکشند، فردا کردندکه مردماز
«خب، میکنید؟»کرباسچیجوابداد: کار چه

نکشم!» نفس میکنم سعی امکان حد تا
«فرانکوال» وبالگ

و گذار... رهآورد گشت

بهارلو،سیهپوشحق زنگنه،میرزاخانلو، چگنی،
ملی خویش، از هویت از آگاهی پس ندارند که
کجور بنا و کالردشت در را گیالن کردان دولت
و یا پاکسازیهایقومیایشان را پساز۳۰۰  کنند

کرد؟ خواهد روانه کردستان به سال
و بشود قومی  پاکسازی  باید  هم تهران
نیمه و ژنتیک آزمایشهای  پایه بر  خانواده ها
فاشیستیاز یکدیگر جداشوند! «تهران نمیتواند
اینکچنین شهریکزبانهویکقومیباشد(گویا
ساختار در ـ زبانی باید گروههای ملی است!).
سهم اداری آن نسبت به جمعیتشان ـ سیاسی
هزار چنینایرانی،صدها در باشند».(۱۱) داشته
دیر کاشفان به قول ساکن تهران و یا آذربایجانی
ستمدیده، «تورکهای حقوق ملتهای رسیده
گونهای، به است قرار تهران» به شده کوچیده
و آذری میدان در را ترک ها خودمختار حاکمیت
تهران یهودیان و نهند بنا سیداسماعیل بازارچه
برنامه ریزیپیروانرفعستمملیجایگاهی در که
محله تاریخی در خواهند بود که ندارند، محق
اعالم را دولت خودمختار خویش  عودالجان 
ملی هویت به خیانت با که هم آنها نمایند.
فرندانی و کردهاند ازدواج بیگانگان با خویش
نخواهند حقوقی و حق آورده اند، بار به ناخالص
جلفا، خودمختار جمهوری اصفهان، در داشت!
آسوریان آنچه از بود و پاسدارحقوق ارامنه خواهد
جمهوری اگر مانده، باقی ارومیه پیرامون در
دولت خودمختار دهد، پروانه ملت ترک فدرال
میدان هم خوزستان ساخت. خواهند را خویش
و عرب بختیاری، ستمدیده» «ملتهای ستیز
فارسهای از بازستانی حقوق خویش برای ترک
خوزستان ترکتباران شاید شد! خواهد اشغالگر
یادفرمانروای افشارتبار آندیاردرسدههای همبه
توقان فرزندان قوش حکومت خودمختار پیش،
اهالی آیا نهند. شوشتر بنا و سوسنگرد در را
پارسی از بنیاد از زبانشان که سمنان سنگسر
دارند سال هزار سه از بیش تاریخی و است جدا
به هم را سرزمینشان نام جمهوری اسالمی و
که دارند را این پروانه کرده، دگرگون مهدیشهر
این بخت یا بسازند و را دولت خودمختار خویش

دلیل موقعیت جغرافیاییخویش، برگشتگانبه
آیا مردم فارساند؟(۱۲) ستمگر ملت از بخشی
و سنیمذهباند ایشان از بسیاری که هرمزگان
سخن باشکردی و مینابی بندری، زبانهای به
کرد و بلوچ مردم از بهتر سرنوشتی و میگویند
جزویاز و تبعیض نداشتهاند، فقر بهرهوریاز در
خواهند غارتگر و دولتفدرالفارسهایستمگر
خواهند بنا را هرمزگان فدرال جمهوری یا و بود

خواهند داشت؟ رسمی  زبان و سه نهاد
ترسیم در کمترین این که مکنید گمان
دهها به تقسیم ایران این شیفتگان که آیندهای
سخنی می دهند، نوید عشیرهای و ایلی واحد
که نیز میدانند خودشان گفته باشم. گزاف به
پاکسازی خون و حمام با چنین کارزاری فردای
شورای مرکزی جنبش همان همراه خواهد بود.
اعتبار گفته به که آذربایجان فدرال دموکرات
آن اجراییه مسئول هیات آزادگر که محمد آقای
و آذربایجان فرقه دموکرات «بازماندگان است
را و پیکار» فدایی رنجبران، راه کارگر، فعاالن
احزاب به سرگشاده نامه ای در دارد،(۱۳) بر در
میدهد هشدار آنان به ایرانی کرد سازمانهای و
در چندین سال کردستان «حزب دموکرات که
اورومیه ارگانخود ذیلاخبار کردستان، روزنامه
کومله داخلکردستانبهحسابمیآورد. را ... و
حساب به کردستان ... شهری از را ماکو نیز ...
و سلماس و خوی و اورومیه و ماکو آوردهاند....
کردها البته الینفکآذربایجانهستند! جزو ....
در و هستند نیز بودهاند و اکنون شهرها این در
اگر میکنند!»(۱۴) زندگی آذربایجانیها کنار
دبیرکلی از شبه یک توانست علی اف تاواریش
به یک آذربایجان در شوروی حزب کمونیست
ناسیونالیستدوآتشهدگردیسیکندوجمهوری
درخانوادهخویشموروثینمایدو «انتخاباتی»را
خویشنشاند، جای به را الهام برومندش، فرزند
به ایشان، ایرانی رفقای  که  دارد ایرادی چه
و دل برکنند آن آرمان های و از کمونیسم یکباره
در خود پیشین رفقای برای و شوند پان ترکیست
به ایشانهشدار و نشانکشند خط و سلیمانیه
دهندکهپرولتاریاو طبقهبه جایخود،آذربایجان
سوی زحمتکشان آن را مرز این و مرزی دارد هم

گیرند! نادیده نباید مرز
دارد ادامه

توضیحات:
وله»،  «دویچه از به نقل امروز»، «ایران ۱ـ 

جوالی۲۰۰٧. سیزدهم
کار  گروه دعوتنامه به بنگرید جمله از ۲ ـ
جمهوریخواهان جنبش هماهنگی شورای
  ۲۰۰٧ می بیست و سوم در الئیک و دموکرات
با فداییاناکثریت سازمان مشترک اعالمیههای

کردستان. دموکرات حزب
محمد  پروفسور و شیرکوه دکتربلج ـ  ۳
جنبش این به که کسانیاند شمار از زکی امین
بنگریدبه محمدامینزکی: از جمله پرداختهاند.

.۱۷۶ کردستان، و کرد
به نقل آذرماه ۱۳۸۵، دهم چهارشنبه، ۴ـ 

بلوچستان. حزب مردم تارنمای از
سالگرد  مناسبت به تظاهرات فراخوان ۵ ـ
خرداد اول آذربایجان، تورکهای ملی قیام

.۱۳۸۵
میلرزد!  اسالمی جمهوری زیرپای زمین ـ ۶

می ۲۰۰۶ ۲۴ ماه
همانجا ـ ٧

دموکرات  فدرال جنبش پالتفرم ـ ۸
موسسان. آذربایجان،مصوبکنگره

دیگر  سان به خنجی گویش اگرچه ـ  ٩
تباری خاندانی و پیشینه الرستانی، گویشهای
و خنجی اما دارند، امروزینما پارسی با مشترک
«لهجه»های یکی از گویش هایالرستانی، دیگر
و نیستند یا پارسی امروزین دری پارسی زبان
پیوندی که دارایند را خویش واژگان و ساختار
از پیش دارد. باستان پارسی و پهلوی با استوار
دیار برسد، مردم این به آنکه پارسی امروزین
گویشهایالرستانیسخنمیگفته الرستان به

وهمچنانمیگویند.
شایداینشیفتگانحقوقمللستمدیده  ۱۰ـ 
از «یکی مازندرانی یا تبری که باشد این باور را
ایشان از است». فارس ستمگر ملت لهجههای
بخواهیدکهبهگویندکجایاینشعرزیبایتبری،
گویشیاز فارسیاست:یارونبوینینچه خارجائه
الویج (یاران گرمائه آب کله و تـش بی / الویج
بیآتش است / چه جای خوبی الویج بنگرید که

است. الویج گرم آب افروختن،
سوز»  «آچیق اینترنتی پایگاه مصاحبه ۱۱ـ 
ـ فدرال  جنبش رهبر آزادگر، محمد آقای با 

به سازمان توده حزب از که دموکرات آذربایجان
پس و پیوسته کارگر ایران، راه انقالبی کارگران
مارکسیست  گروه آن در سازمانی کار ۲۰ سال از
لنینیستی،بهایننتیجهرسیدهکهایراننیازمند

این پیشرفت! بر آفرین است! گروههای قومی
دو نگ ـُ پا ل َخر ِرَوَل سنگسری: «َوَل ۱۲ـ
بایستهاست. ژ ـَ پاالنیک را ژ ـَ ک ن».پارسی:خِر ـَ ِژن
که است ایرانی زبانهای یگانه از یکی سنگسری
کار به زن را و مرد ضمیر زبان فرانسه، مانند
میبرد. کارهایارزندهکوفسکیروسی، کریستن
سندانمارکیوگرناتویندفوهرآلمانیدرراستای
نشان سنگسری زبان پیشینه و واژگان گردآوری
گسترده زبانیتوانا و درازایتاریخ، که در میدهد
دیوانی با زبان و بازمانده مرکزی ایران بخش در
ترین اما ارزنده است. یافته ایران پیوند ادبی و
است سنگسری» راستا، «واژه نامه این در کار
یاری به سنگسری اعظمی چراغعلی زندهیاد که
 ۱۳۵۱ سال در و یادشده فراهم آورده ویندفوهر
دستور نامه و واژه رسیده و چاپ تهران به در

است. سنگسری زبان از کامل زبانی
آقای  با سوز آچیق سایت مصاحبه ـ  ۱۳

آزادگر. محمد
سازمانهای  و احزاب به سرگشاده نامه ۱۴ـ 

مارچ ۲۰۰۶ ۱۳۸۵ـ  فروردین ایرانی، کرد

و... قومی جنگافروزی

دارد. توجه عقب
و گفت: کمیپایینآورد را رومئو صدایرادیو
دیسکو با برویم؟ دارید  دوست  کجا «بچهها
و پرید پایین باال و بالفاصله زلیخا موافقید؟»

«آره!...آره!» گفت:
ژولیتباکمیتردیدروبهرومئوتویآینهعقب
نگاهکردوگفت:«مندوستدارمیکجایخلوت
یا گیتاری هم پیانو شام بخوریم وحرفبزنیم. اگر
باشدبدکنیست.»یوسفبهطرفعقببرگشت
من جون، «ژولی کرد: نگاه زلیخا به ملتمسانه و
رومئو را ندارم.» شلوغ حال جای موافقم. هم
دیسکو!...» «دیسکو!... کشید: فریاد دوباره
وزن بر و کمی عقب تر کشید روسریاش را زلیخا
آهنگدیسکو...دیسکویی که رومئوتکرارمیکرد،
با یوسف دیسکو...» «دیسکو... کشید: فریاد
با که شد. همانطوری ژولیت خیره به بیچارگی
ناچاری روی از بودن تسلیم صورتش اشاره و ایما
لحظهای را چشمانش میکرد، را اعالم خودش
رستورانی در او با که مجسمکرد ژولیترا بستو
شهر در میفروشد هم چلوکباب که ایتالیایی
او با شمع نور زیر در و نشسته ایتالیا در کوچکی

شرابمینوشد...

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

تسلیت

قلیزاده ماریا و فریبا محمود، قلیزاده، خامن
تیموری علیرضا آقای و

مهربانتان، و  عزیز  پدر و  همسر  درگذشت
شما خدمت را قلیزاده،  یوسف حاج  زنده یاد
و شما برای منوده عرض تسلیت صمیمانه
آرزومندیم. تندرستی حتمل و و بازماندگان صبر
کنار در را ما سخت و غمزده  روزهای این در

بدانید. خود

ـ نیکخو و عباس نادر محمد، لیال، ـ نورآذر یوسف
حسینی بیتا رضایی ـ شهرزاد

تسلیت
قلیزاده و خامن فریبا، ماریا محمود،
تیموری علیرضا آقای گرامی دوست و

خانواده و شما را به قلیزاده آقای یوسف درگذشت ضایعه
شما غم در خود را منوده و عرض تسلیت صمیمانه محترم

می دانیم. سهیم و شریک

احمد حجت، عبدل حجت، پریسا شاهق و فرانک و
قاجار ابراهیمی فروزان و رخسانا

تسلیت
تیموری و آقای علیرضا محترم آقای قلیزاده خانواده

قلیزاده حاج یوسف آقای درگذشت تاثر و  تاسف کمال با
را مرحوم روح آن شادی خداوند از و منوده را تسلیت عرض

باد. همواره گرامی و یادش شاد آرزومندیم. روانش

محمدی رامین هادی، مینا و اورانوس،
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