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تجاری و مسکونی امالک خرید برای بهترین زمان

ندهید دست از را استثنایی موقعیت این

فرمایید تماس حاصل عصاره مهرداد امالک با سرمایهگذاری امور در مشاوره برای

اجاره منزل فروش یا
Lansdowne ویرجینیا  در

بغداد در کفشاندازی
بوش شاید سوی جورج کفش به پرتاب لنگه
صدام مجسمه سقوط از بعد عراق خبر داغترین
به بوش جورج آخرین مسافرت در باشد. حسین
عراقبرای خداحافظی وبازدید ازاوضاع آنمنطقه
دفاع قبلی، وزیر رامسفلد، دونالد به لطف (که
یک در جریان است) شده قاطی خراب و خیلی
جمعیت میان از خبرنگاری مطبوعاتی کنفرانس
پرتاب بوش جورج طرف به را خود کفشهای
ویدئوی پرتاب کرد. خطا «سگ» را و او نمود
نشان بار هزار دنیا تلویزیونی شبکههای را کفش
باحرکت را دادهاند.چندتای آنهاحتیاین واقعه
بهیاد بیاختیار آهستهپخشکردهاندکهبینندهرا
کارگردان پا، پکین سام خشونت از پر فیلمهای

میاندازد. معروفسینما،

مخصوص خبرنگار به خبر این پیگیری برای
فورا که خواستیم او از و زدیم زنگ خودمان
به که خواستیم او از برساند. بغداد به را خودش
و گوشی سر مذهبی اماکن و عتبات بهانه زیارت
حتی شبکه را که اولی دست و اخبار آب بدهد به
جور دسترسینداشته برایما به آنها «الجزیره»
غر معمول طبق ما خبرنگار که این از بعد کند.
هاوایی و الس  وگاس و به میدهد ترجیح که زد
هفته دو با را او برود خبر تهیه برای مونتکارلو
این انجام راضی به ایام کریسمس در مرخصی
این خود از گزارش او دیشب ماموریت کردیم.
به که در اینجا کرد فاکس ما مهم را برای واقعه

میرسانیم: آگاهیشما
واقعهپرتابکفش بهسوی جورجبوشدریک
شوک و حیرت در را جهان مطبوعاتی کنفرانس
خبرنگار از فیلتر سکوریتی آن که این برد. با فرو
یک تنها نه شد موفق اما بود کرده عبور ویژهای
بوش جورج سوی به خود را کفش دو بلکه کفش
آمریکاییان از عراق امنیتی مقامات کند. پرتاب
خواسته بودندکهعالوهبرجستجوی بدنیازهمه
بیرونسالن در خبرنگارانبخواهند کفش خود را
بودند آنها گفته شوند. وارد و سپس دربیاورند
یکی ازدالیلیکهمسلمانانعراقیکفشهایخود
احترام از غیر (به میآورند در مسجد بیرون در را
طرف به را که آنها این است مسجد) صحن به
خستهکننده و خرافاتی خطابههای که مالهایی
رویمنبرمی خوانندپرتاب نکنند.البتهآمریکاییان
پای بوی ممکن است و گفتند نکردند گوش

کند. ناراحت جورج بوش را خبرنگاران
نیروهای توسط بالفاصله که این خبرنگار نام
من استاما نگردیده فاش شده دستگیر امنیتی
توانستم عرب و آشنای دوست چند طریق از
ال زیدی» نام کنم. او «منتظر را پیدا هویت او
«زیدی نوشتهاند: که روزنامه چند خبر تیتر دارد.
پرت بوش جورج به طرف را خود کفشهای
زیدی که این نه اوست نام درج حقیقت در کرد»

کرد! را کار این (یارویی)
که جورج گرفت صورت زمانی پرتاب کفش
ایستاده عراق نخستوزیر المالکی کنار در بوش

و شده عالی بسیار عراق «اوضاع میگفت: و بود
خطریمتوجهکسینیست.»!

این با هیچکسنمیداند کهدولتعراق قانونا
این اتفاق در آمریکا اگر خبرنگار چه خواهد کرد.
شدن زندانی و جریمه مقداری با طرف بود افتاده
در میبرد. در به سالمت به جان روزهای چند
که میگویند بسیاری میکند و فرق اوضاع عراق
اتفاق این پی در بود. خواهد گوشش بزرگش تکه
یک خبرنگار را این ناراضی عراقیان بسیاری از
برای آنها از نفر هزاران و نامیده ملی قهرمان
آمدند. به خیابانها  او  آزادی  تظاهرات جهت
آنهاضمنتکاندادنکفشهاشانبهطرفکاخ
«زیدی» آزادی گفتند تا رفتند و نخستوزیری
راه پابرهنه و عربی) (صندل نپوشیده کفش
این تظاهراتبسیاریاز خواهندرفت.همزمان با
سنگ پراکنانفلسطینی نیز راهپیماییوسیعیبه
سنگ و کفش اسراییلی سربازان به و انداخته راه

پرتابنمودند.
به را زیدی» ال «منتظر رسانهها برخی
«آرشکمانگیر»تشبیه نظیر قهرمانانملیدیگر
«منتظر کفشانداز» لقب او را گروهی کرده و
دادهاند.روزنامههایعراقنوشتندکهاینخبرنگار
جورجبوش را«سگ»خطابکردهاست. روزنامه
«کیهان»تهران،که بهچاقو چلهکردنوتحریف
«سگ اخبارشهرتدارد، نوشتاو جورجبوشرا
روزنامه های از یکی بود. خوانده نجس» و کثیف
فکاهیاماراتنوشتبایدیکفدراسیون«پرتاب
تا نمود ایجاد عراق در ورزش این برای کفش»
طرف به را خود کفشهای بتوانند ورزشکاران

پرتاب کنند. دنیا رهبران پوستر بزرگ
که مورد این در شایعات خبرنگار این خانواده
که «آدیداس»، و «نایکی» ورزشی شرکتهای
شهرت ورزشی فروش کفشهای و تولید کار در
پیشنهاد زیدی» ال «منتظر به دارند، جهانی
ورزشی کفش تبلیغاتی فیلمهای در شرکت

بیاساس خواندند. کردهاند را
کرده اضافه خود گزارش پایان در ما خبرنگار
بازداشتنموده را مامورانعراقیاینخبرنگار که
این درباره آنها هستند. او از بازپرسی مشغول و

کهکفش هایاینخبرنگارکفشملیساختایران
خبرنگار دستگیر ندادهاند. توضیحی یا نه بوده
بودند: پرسیده جواببازپرسانعراقیکه در شده
بود: کردی؟ گفته پرت کفش طرف بوش به چرا
با نگذاشتند و دیگری نداشتم چیز که این برای
از این او ببرم! آرپیجی و نارنجک و خودم چاقو
جورج پرتاب به برای فرنگی گوجه می شد از که
دهد را انعکاس تا پیام خود استفاده کرد بوش
رسم غربی این با گفت و کرد بی اطالعی اظهار
پرتابگوجه خبر نیستمو«الجزیره»مسلما آشنا

نمیکند. منتشر را
جورج با هم کوتاهی صحبت ما خبرنگار
خبری کنفرانس برای افغانستان راهی بوش،که
این را درباره نظرش و داده بود، انجام مشابهی
بوش جورج است. پرسیده کفش پراکنی واقعه
است قرار این که وجود با گفته است: پاسخ در
کنفرانسمطبوعاتیافغانستانباحضورخبرنگاران
پابرهنه برگزار شود اما به شما قول میدهم کهاین
افغانستان و عراق در را پایم که است آخری دفعه

میگذارم!

پوزش و خداحافظی
بدینوسیله چونبرایدریافت مدرکرسمی
کلیه از هستم مکه عازم خود شدن «حاجی»
کشور وزارت کارکنان سابق آشنایان و و دوستان
نشدم آنها از حضوری خداحافظی به موفق که

میگویم. نگهدار خدا و میطلبم پوزش
کردان عوضعلی
وزیر سابق کشور
آکسفورد سابق دانشگاه مدرک دارای

زجرآور عشقهای
با عنوان بود برایم ایمیل زده از رفقا یکی
چیزهای این باز هم از کردم فکر «Pain of Love»
با این او ایمیل متن و فرستاده سکسی مکسی
عنوانمشکوکچیزیدربارهسکسمازوخیستی

دارد!) کارها را این (سابقه سادیسمی است. و
مالقاتفاطمه بازشکردمدیدمخبر تردید با
معجزه «احمدینژاد، کتاب نویسنده رجبی،
و دفاع ایرانی است دانشجویان هزاره سوم»، با
گندکاریهای و  سیاه  کارنامه و  عملکرد  از او
چیزی هر درباره نباید محبوب! جمهور رییس
وقت که چیزهایی درباره حتی کرد قضاوت زود

است! گذشته مدتها آنها قضاوت

توضیح
شاد ایام با نشریه از شماره این انتشار چون
 ۲۰۰۹ نو  سال جشن و کریسمس و صلحآمیز
درباره مطلب نوشتن است مصادف مسیحی
که کردیم محدود بسیار را احمدینژاد محمود

باشد! شده واقع پسند شما مورد امیدوارم

گرمای کره زمین
گرمای زمینیا مدتیبودخبرهایگرمایکره
به به اصطالح بود و کرده گلخانهای کاهش پیدا
دوباره آمدندو پیشکه چندروز تا داغیقبل نبود
گرمای از هزار سالدیگر دو سه ما گفتندکههمه
اخته ذغال مثل و خواهیم مرد زمین کره شدید
که منطقی با این ذغال خواهیم شد. جزغاله و
سال هزار در سه خودم نگران زندگی که است
نوههای نباشماماچوندلم بهحالنتیجهو آینده
جستجوی در است شب چند می سوزد خودم
کاهش مبارزان و فعاالن  به که  راهی هستم
خنکتر کردن زمینه در کمکی زمین گرمای کره
به خوب ایده چند باشم. کرده زمین کره پوسته
معاون گور، ال با را آنها است قرار که زده سرم
خنک پرچمدار که آمریکا جمهور رییس پیشین
را تا آنها بگذارم میان در زمین است، کردن
بعضی انجام در دولتها همکاری ببرد. کار به
زمین کره گرمای کاهش برای من ایدههای از

میرسد: نظر به ضروری
بخواهیم  دنیا سراسر در مردم همه از ۱ ـ
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کنه! سقوط کابینهام تا مونده دیگه استیضاح تا دو فقط احمدینژاد:

 بقیه در صفحه ۳۳   

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

دی) ۲) دسامبر ۲۲ دوشنبه
   

                               گفتار درباره

                                      تحول اندیشه های دینی

                                        پس از انقالب در ایران

                                                     سخنران:

برقعی محمد                                                          دکتر

دی) ۹) دسامبر ۲۹ دوشنبه
نیبرز): رستوران مستند (در فیلم دو نمایش
ندارد» انار دیگر «تهران و ابریشم» «خواب

بخشی مسعود و رضایی ناهید ساخته های:
برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

باز خود را یخچال های در ساعت روزی دو که
را کمی هوا برودت آنها و  خنکی تا بگذارند 

کند! خنکتر
همه گلهاوگیاهانیراکهگازکربن بیشتر  ۲ـ 

بیاوریم! در از ریشه تولید می کنند مجاز حد از
بدنرا  از گازهایاضافیخارجشده تولید ۳ـ 
با کشف یا برایهمهانسانهاممنوعاعالم کردهو
حیواناترا کنترلنماییم. را آنها داروهایجدید
طوری تربیت کنیمتابتوانندگازهای خروجی خود

نمایند! محدود و کنترل انسان یک مانند را
ماموریت  دنیا آتش نشانهای همه به ـ  ۴
با را دنیا آتشفشان کوههای تمام آتش تا بدهیم
که توی مخصوص، کننده خاموش و پودر آب

کنند! خاموش فورا میآید، قرمز کپسوالهای
چهار  تا دستکاریکنیم را تقویم هایدنیا ۵ـ 
نگیرند. در قرار در آن ها شکلفعلیشان فصل به
به را بخاری خودشان دنیا کار ملت این نتیجه
تابستانروشنمیکنندوچون جایزمستاندر
کلی و میکنند خاموش زود را آن است گرم

حرارتصرفهجوییمیشود!
باعثتولیدگرماست  نوعاصطالککه ـهر ۶
فعالکسی غیرقانونیاعالمشود. دنیا در سرتاسر
موقع و یا کند چاقو تیز را با ندارد چاقویش حق
روی یا و بکشد زمین روی را پاهایش رفتن راه
واکس بزند را کفشهایش یا و بخورد سرسره لیز
یا و بسابد کردن تمیز برای برس با را زمین یا و
اتوموبیلش با یا و مسواک بزند دقیقه دو از بیشتر
زدن حرف موقع که کسانی بگیرد. ترمز ناگهان
توسط باید میمالند هم به را خود دستهای
پلیسبالفاصلهبهجرمایجاداصطکاکغیرقانونی

دستگیرشوند!
زمین  کره چوننفتخامکهداخلجداره ۷ـ 
میشود، آن داشتن نگه خنک باعث دارد وجود
منابع دنبال به و کرده محدود را نفت استخراج

جدیدسوختباشیم!
کلیه  در آتش پرستش جشنهای ـ  ۸

شود! ممنوع یا و محدود آفریقایی کشورهای
شد  قایل نژادی تبعیض نباید چون ـ  ۹
زیادی گرمای علت به هم را سده جشن برگزاری
کهآتش آنتولیدمی کنددرشهرهایجنوب ایران

ممنوعنماییم!
حجابهای  و کلفت لباس های چون ۱۰ ـ

رنگزنانکشورهایمسلمانباعثگرمای سیاه
از دولتها بخواهیم بدن خانمها می شود شدید
رواج کشورها این در  را  راحت  و نازک لباس

دهند!

شعرهای سوسولی
میدارم دوست را تو

دیگر را... تای سه فقط دو و
کرده کورم تو عشق

کرده اللم و کر عشق تو
چهار دست     میآمدم اگر شل نبودم به سوی تو
                          و پا، خزان خزان

بودنت فقدان در
میسازم نبودنت با

نبودی یا که بودی با که سئوال این شعله در
                                   می سوزم...

لحاف کهنه تنهاییام را بی جواب
                  به ابرآسمان ها      

                                    می دوزم...
بودهام که با که مکن پندار

نبودهام که با یا و
را تو دارم، تنها را دوست تو تنها

دیگر را... تای دو فقط یکی و

ورزش! شعر و بخش
کهنه در بیابان کفش لنگه که توجه به این با
با احمدی نژاد دیگر سال و چهار است غنیمت
را قافیه با ولی وزن بدون ناقص شعر این فاجعه،
و بر که سال آینده ایران نوشتهام انتخابات برای
فوتبال است در استادیوم های قرار که بچههایی

بدهند: شعار و بخوانند کنند شلوغ
نمیآیی؟ خاتمی چرا خاتمی،

مایی؟ با باالخره تو آیا
اونایی؟ با راستی راستی که این یا

یکشباینجایی
اونجایی شب یک

پایی اون پا این حال در همش
نمیخواهی را شغل این اگر

دایی! علی به بزنیم زنگ بگو

اعظم اسقف اطالعیه
ایران کلیساهای

برادرانمسیحیسرتاسر اطالعخواهرانو به
در انگور به علت گرانی شدید میرساند که ایران
مثابه  به انگور ایرانسنتقدیمیخوردن۱۲ حبه
آغاز سال  در ساله ۱۲ ماه شیرینسالآینده که هر
نومسیحیانجاممیشدبه۱۲ دانهکشمشتبدیل 
و سنتی مذهبی نظر و از کلیسا سوی و از شده

بالمانعمیباشد.
مبارک شما نوی سال

عمیق افکار
آزار روزها این را مذهبی ملی یک که سئوالی
«روحاهللاخالقی»به ایران آیا ایناست که میدهد

خمینی»؟ «روح اهللا یا کرد بیشتر خدمت

با زنم من گوهای گفت و
کریسمس در ایام گوها و این گفت از «بعضی

است» داده رخ
یک سگ خونه برای چطوره گفت و زنم آمد

بیاریم؟
گفتم:سگ؟

فشنه! آره! گفت:
چی؟ چی ـ

و همه دخترخالهها مد روزه. یعنی فشن. ـ
سگهای این از ایران توی من دخترداییهای

دارند. مینیاتوریکوچولو
که برای این اون ها دارد. ربطی ما چه به ـ

را می کنند. کار این کنند را اذیت مالها
ربطی نداره. فشنه. به سیاست آخه این ـ

گفت: و غنچه کرد عشوه با لبهایش را بعد
مامانیبرایکادویکریسمس یکسگملوسو

امسال بخر. باشه؟
و پسرخاله ها همه  که میدونی  گفتم:
صیغه زن ایران تو من پسرعموهای و پسرداییها

چرا؟ میدونی دارند.
گفت: چرا؟

به سگ میآرم فشنه! که برای این گفتم:
بگیرم. موافقی؟ صیغه این که شرط

آوردن سگ درباره حاالها حاال قول داده زنم
حرفینزند.

***
امسال میگن که راست و گفت: آمد زنم
امسال مغازهها شده، خراب آمریکا اقتصاد وضع
جمعیت نصف فروشگاهها تو بود، خیلی خلوتتر

بود. پارسال
که باید ما خود مثل خرابه، وضع گفتم: آره

تویخریدمحتاطباشیم.
خراب ادامه وضع کی تا میکنی پرسید: فکر

پیدا کنه؟
درست احتماال  نو  سال از  بعد گفتم:

میشود.
که کردم کاری خوب چه گفت: خوشحالی با
روی گذاشتم را بقیه کردم و نقد نصفخریدهامو

بدهیم! را پولش آینده سال تا اعتباری کارت

***
عشوه پرسید: و با کنارم نشست آمد و زنم
بهمن کادو نوئل)چیقراره (بابا امسالسانتاکالز

طال؟ یا یا برلیان الماس بده؟
را میخواندم روزنامه که روزنامه همانطور
نمیپرسی؟ از خودش گفتم: چرا و زدم ورق

چه؟ من به

***
زنمآمدوکنارم نشست.آهی کشیدوباحالت
عزیزمامسالبرایسالنوچه رومانتیکیپرسید:

داری؟ آرزویی
تو که مبلغی درآمدم از دارم که آرزو گفتم:

بزنه! باال میکنی خرج
 ***

موهایخاکستری موقعیکه از زنمگفتم: به
پوشانده ام موی مخصوص مردان رنگ با را سرم

می کنند. بهم توجه کردهام خیلی رنگ و
مگه؟ چطور گفت: و خندید

رو  همسایه ۱۸ ساله این دختر مثال گفتم:
اتاق پنجره از روز هر آمدهاند تازه که رویی به
لبخند و میدهد تکان دست من برای خوابش

اونجوری میزند!
فکری برایت حاال که گفت: و خندید هم باز
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از  ـ اسالم  پیامبر ایرانینژاد یاران از ـ  ۱
سعدی که هفتم قرن در فارس خطه فرمانروایان

میستاید. سخاوت و شجاعت به را او
استاد  و کارشناس شایسته ـ و سزاوار ۲ ـ
جایی به جا برای وسیلهای ـ سازی ساختمان

اجسامسنگین.
عزیز  ـ ابزار قالیبافی ـ از کننده پیروی ۳ ـ

ارجمند. و
شیرین  ـ است دیدار از نیمی میگویند ۴ ـ
قوت ـ میروید! هم زمین  از چه اگر است

الیموت.
را  دوره گرد مطرب ـ توان و طاقت ـ  ۵

زن. بی مرد انگلیسیـ  از القاب ـ میگویند
بیماریقندخون  ـ بالیایبنیانبرانداز از ـ ۶

ضمیر جمع مخاطب. ـ
ماهخارجـعقایدونظریهها  اقوامتاریخـ از ۷ـ 

جالل. و شکوه ـ
افزار  دست ـ سرازیر و سرنگون ـ  ۸

منجمباشی.
از جملههای  یک هر ـ تالش و کوشش ـ ۹

پاکیزه. و پاک ـ افتاده دور ـ قرآن
نام  و است داروی گیاهان از ـ دیرینه ۱۰ ـ

باستان. جشنهای ایران از جنتیاناـ  دیگرش
جاده  ـ گذشته روز مالدار ـ و ثروتمند ۱۱ ـ

میشود. شامل همه را ـ سنگانداز
پوست ـ دایره وسط نقطه ـ رنگ و گونه ۱۲ـ

دباغی شده.
زبانهای اروپاییبه معنیسلطنتی و  ۱۳ـ  در

ترساندن. نزدیکـ  به اشاره استـ  اشرافی
بلندیهایی  ناپدیدشدنـ غروبکردنو ۱۴ـ 
درست نوشتن. درس ـ اسراییل و مرز سوریه در

موجب نابودی خانه و  بالی آسمانی که ـ ۱۵
ـ انگشت اشاره. کاشانه شود

 

که  هجری هشتم بزرگ قرن شاعران از ۱ ـ
از و «فراقنامه» « و خورشید «جمشید مثنوی

وسیع. و گشاد ـ اوست آثار
بهانه  ـ جاهلیت عرب بت های زمان از ۲ ـ
استوار پایدار و و پیمان دوستی در دستاویز ـ و

است.
ازشهرهایمشهور بلژیک  ـ وسط هرچیز ۳ـ 

بارکش. خودروی ـ

ـ  شهربانی  ادارات از ـ طالع و بخت ـ   ۴
و رنج. درد

شهر موسیقی ـ  ـ خیمه و ستون ۵ ـ نیزه
گالبی.

شاهتره ـ  نام به خودرو و بیابانی ۶ ـ گیاهی
کریم. قرآن سوره های از ـ درشت مروارید

از  ـ و هرزه بیهوده ـ و مبارک خجسته ۷ ـ
قهرمانان شاهنامه.

رفتار  خدای سنگی ـ کشوری عربی ـ ۸ ـ
ـ فرش فقرا. تند

ـ کمانویلون  ابزار ساخترونمایخانه از ۹ـ 
است. کشیدنی دوستان مال ـ

از شهرهای  مربع ـ صد متر خشکی ـ ۱۰ ـ
ایران. مرزی و شمالی

الزام و  بزرگبهگویشمازندرانیـ ـ هرچیز  ۱۱
ـ خدمتکار پیر. دیگر به چیز تعلیق چیزی

ناتوانورنجورـساختمانبزرگـشهری  ۱۲ـ 
سنگ. زغال معدن با ایران در

دارند  و برگ ساقه و ریشه درختانی که ۱۳ـ 
ـ چو حل زدن دست سودن، ـ اما گل ندارند

شود!. آسان گشت
و درآمد  سود ـ زنجان استان بخشی از ۱۴ـ 

ترنج. درخت شبیه خاردار درختی ـ
شکلهندوانه  میوهایبه طرفراستـ  ۱۵ـ 

حنظل. نام به تلخ طعمی با

موهایتکردهاییک فکریهم برایپیرچشمیات
بخر. قویتری عینک و بکن

مگه؟ گفتم:چطور
برایتو دست اینطرفکه گفت: برایاینکه
بلند که موهای است همسایه میدهد پسر تکان

دارد! دخترانه

***
دیروز که تا خانم شمسی و گفت: آمد زنم

چکار کرده! ببین بود کریسمس مخالف جشن
گفتم:چکارکرده؟

متری شش کریسمس درخت یک گفت:
نشیمن. اتاق تو بگذاره که خریده

باالخره سیتی پسشمسیخانم اهه! گفتم:
گرفت؟ را آمریکایش زنی

عرب سران جسارت به این توافق نامه در رسید.
تلویزیونها از و ملی منع شد و دینی نمادهای و
و تدخین و معاشقه تصاویر پخش از شد خواسته

کنند. خودداری الکل شرب

اندرزگویان آماج اوباما،

ببیند اوالزم باشدكه گرفته قرار ولی فقیه برابر در
از استمرار وضعموجودحكومتی جامعهجهانیرا

مطمئنكند.
پیش بحرانهای جز چیزی چشمانداز این
تحت كه بحرانهایی نیست. ایران جامعه روی
تشدید امكان و ملل سازمان تحریمهای شرایط
نفت بهای كاهش هم چنین و نزدیک آینده در آن
صورت به است ممكن جهان اقتصادی بحران و
خوش بینی های اولیه كند. پیدا تصاعدی شدت
جدید جمهور  رییس  مورد در ایران  حكومت 
باشد داشته مالیمتر رفتاری ایران با كه آمریكا
اوباما، هم آقای است. رفته بین از حدی نیز تا
اسالمی جمهوری هستهای فعالیتهای مورد در
اسراییل، قبال در آن مواضع مورد در هم و ایران
هم بر این، عالوه است. داده تندی هشدارهای
یعنی او از سوی شده تعیین وزیر خارجه هم و او
ایران یاد تحریمها علیه از تشدید خانم كلینتون
اسالمی جمهوری اگر شرایط، این در كردهاند.

كنار بیاید غرب جامعه با سریعتر چه نتواند هر
كشور كنونی بحرانهای گسترش شاهد تنها نه
گسترشتحریمها ممكناست با خواهدبود بلكه
اینبحرانهاشكلبسیارحادپیداكند.چشمانداز
آینده سال دو در یكی اجتماعی ایران و اقتصادی
در ایران حكومت نظر میرسد و به وخیم بسیار
برای زودتر بتواند هر چه است كه اگر اندیشه این

كند. از آن اقدام جلوگیری
غرب جهان با آمدن كنار به ایران حكومت
نیازمند مفرطی به صورت آمریكا خصوص به و
تشدید ادامهوضعموجودمعناییجز است. شده
ندارد. جامعه اجتماعی و اقتصادی بحرانهای
عادیكردن خطر این بحرانها، برایجلوگیریاز
كرده اند. روابطباغربورفعتحریمهاضرورتپیدا
راه كردن برای باز آقای احمدی نژاد تالش های
تاكنونبهنتیجه اینرسیده است. آمریكا گفتگو با
كه آنگونه دیگر، برای شش ماه مساله این تعویق
بحرانرا كرده اند، ممكناستخطر غربیاناراده
حد را بیش از مردم نارضاییهای افزایش دهد و
كه است دیده الزم خامنهای آقای كند. تشدید
در رهبری ماه آینده چند در كند كه را قانع غرب
در غرب و داد نخواهد رخ تغییری ایران حكومت
هیات همین كه با بود مجبور خواهد حالت هر
آقایخامنهایبه شود. گفتگو فعلیوارد حاكمه
انتخاباتننشینید، به انتظار به غرب میگویدكه
سرانجام شما نبندید، دل اصالح طلبان پیروزی
ایران و بیایید اسالمی كنار جمهوری با ایران باید
من را كه كه هر و من یعنی اسالمی جمهوری
پیامهای به امروز میكنم. پس تعیین و تایید
راه گفتگو و پاسخ دهید نامستقیم ما مستقیم و
فردا ممكناست(برای بازكنید. ورفعتحریمها را

باشد. دیر اسالمی) خیلی جمهوری

غرب به خامنهای پیام

او عاشقانه اصفهان «مردم افزود: مشایخی
وجود با هم اواخر همین تا و داشتند دوست را
کارهای در داشت اما همچنان که سنی کهولت

شرکت میکرد.» خیر
صبحدوشنبهاین هفته پيكر پيشكسوتتئاتر
از رویدستان هزاراننفر بر ارحام صدر رضا كشور
و تئاتر ويژه هنرمندان مردم به مختلف قشرهای
سينما ازمقابل ساختمان«صدا وسيما»ی مركز
نامآورانباغرضوانبه قطعه در اصفهانتشييعو

خاک سپرده شد.
تئاتر محبوب بازیگر اين تشييع مراسم در
محمود وحدت، نصرتاهللا چون هنرمندانی
حريرچيان، ناصرملکمطيعی،عليرضا افتخاری،
پوراندخت و حسن اكليلی توصيفيان، حسين

داشتند. مهيمنحضور

صحنه «شکرپاره» مرگ
شد یادآور کرج، زمینی واقع در قطعه در بنان
که برجسته آن دوران بسیاری از هنرمندان که
چهرههاشان در آنفیلمنشانداده شد وخاطراتی
ما میان دیگر در نقل گشت، خود آنها زبان به
قدر استادمسلم نیستندوپس شایسته است که
شکر هنوز مهندس همایون خرم را که خدا را
او احوال از حال و و به جای آوریم است زنده

غافلنمانیم.
اجرای به نوبت کوتاه تنفسی از اعالم پس

موسیقیرسید.
مهدیاسدیمیهمانبرنامهاینماه«انجمن
اوفعالیتهایموسیقاییخود موسیقینوا»بود.
برجسته هنرمندان کنار در و کودکی دوران از را
و ساز و ضمن نواختن چند شروع کرده ایران
عالقه ای ویژه دارد، آن به خود که آواز خواندن
مینوازد. در در خور قابلیتی تبحر و با را ساز نی
اینبرنامهشهریارصالحباسنتوروسعیدکاووسی

تار ساز ابتدا او کردند. همراهی را وی تنبک با
همایون در دستگاه قطعاتی گرفت و دست به را
«موج ترانه و هنرمند دیگر نواخت دو همراهی با
احترام را به خرم همایون ساخته مهندس آتش»
اوخواند وبعدقطعه ایآوازخواند.سپس قطعهای
سعید تنبک همراهِی و به نی با شور دستگاه در

نشست. دلها بر سخت که نواخت کاووسی
درخاتمهبرنامهافسانهضیایی،مدیر«انجمن
تعطیلی جهت به که کرد اعالم موسیقی نوا»،
بعدی برنامه ژانویه۲۰۰۹، ماه کالجمونتگمریدر
فوریه۲۰۰۹ در  روزجمعهششمماه اینانجمندر
همان سالنبرقرار خواهدشد ومحتوایآن طبق

شد. خواهد اعالم ایمیل از طریق معمول
برنامهها این در  شرکت به  عالقهمندان
در را خود ایمیل زیر نشانی طریق از میتوانند
قرار نوا» موسیقی «انجمن مدیریت اختیار

دهند.
Afsaneh Ziaee: azscorp@gmail.com

خرم همایون مهندس استاد بزرگداشت

بودند. برای اوخریده مادرشبدوناجازه منآنرا
(۸۵ دی پنج ـ («ایران»

با همدستی  سالهای دو و دختر بیست ۲ ـ
و میخرد سیانور ناصرخسرو از خود پسر دوست
پدرخود میخوراندکه داخل آبپرتقالبه در آنرا
آن آب از مرد کشتهمیشود. خوددختر همکمی
میخوردو مسمومیتمییابد.اعترافات دختراین
دل داشتم، او در از پدرم چون کینهای است که
اذیت مرا کارهایشهمیشه با او کردم، مسموم را

۱۳ اسفند ۸۵) ـ («ایران» می کرد.
قتل  نقشه نه ساله ای و بیست عروس ۳ ـ
کشتن با را آن را میکشد، و شوهرش خانواده
اجیر آدمکش سه درمیآورد. اجرا به تن چهار

می پردازد. آنها یکصدمیلیون تومان به میکندو
با شوهرش مدت ها پیش از اعتراف می کند که
را که او حاضر نبوده او و چون اختالف داشته،
خاتمه میبخشد. با کشتن را دهد، قضیه طالق
وارد سحرگاه جوان، خانم همراه به آدمکش دو
که حالی در را، شوهر نخست میشوند، خانه
در پای از گرفته، را او پای و دست همسرش
و مادرش و پدر سراغ به میروند آنگاه آوردند.
۲۶ ساله  پسر میکنند. می ماند را تمام آنها کار
نمیشود. گذارده بینصیب نیز او که خانواده
بهدوقاتل آنگاهعروس،طالهایمادرشوهرشرا
خانم بیرون میروند. خانه همگی از و میبخشد
رابطه آدمکش سه هر با که میکند اعتراف بعد
دو هم دارای همین شوهر که از در حالی داشته،
ـ («ایران» است. بوده ساله هفت و شش فرزند

۶ اردیبهشت ۸۶)
آذربایجان  دربند در جوان ۲۵ سالهای ۴ ـ
بهانهاش بهقتل میرساند. غربیپدرومادرخود را
هزینه پرداخت به حاضر آنان چون که بوده آن
تحصیل را دوست ادامه او و تحصیل او نبوده اند،
 ۲۰ ـ («ایران» است. کشته را آنها می داشته،

فروردین۸۶)
 ۸۰ مادربزرگ  سالهای،   ۲۷ جوان  ـ  ۵
میرباید. را جواهراتش و میکشد را خود ساله
او با بود. نشسته کرسی «زیر میکند: حکایت
بستم. با سیم و پایش را کردم، دست شوخی
ـ («ایران» کردم.» خفهاش روسری با سپس

۱۳ آبان ۸۳)
مانع ازدواج  را برادرش که جوان عاشقی ۶ـ 
با گلوله را او دختر موردعالقهاشمیدیده، خودبا
زندگیمن «برادرمدر میانبرمی دارد.میگوید: از
مورد دختر با ازدواجم مخالف میکرد... مداخله

اول، سال سوم، دوره  هستی»، «صحیفه  از: نقل
.۱۳۸۶ تابستان دو، شماره

روزنامه «ایران» اقتباس  شاهد مثالها از ۱ـ 
به موضوع دیگران  از رساتر قدری که  گردید، 

دارم. سپاسگزاری این بابت از و است پرداخته

روزنامهها... خالل از ـ حوادث ـبیشهزار («ایران» کشتم.» را او هم من بود، عالقهام
۲۳ فرودین ۸۶)

از پایدرمیآورد.  وزنه ترازو پدر را پسریبا ۷ـ 
این بر دایر پایکاغذمیگذارد سپسانگشتشرا
او  به تومان ۱۸ میلیون مبلغ به را خانهاش که
فروختهاست. این پسرازپدرش قرض کالنی گرفته
بر اختالفی نمیگردانده، باز را آن چون که بوده،
اینجنایترا و وپسردرمیگیرد، آنمیانپدر سر

(۸۵ اسفند دو ـ («ایران» می آورد. دنبال به

جنایت بیهودگی
دوستانش،  از تن مشارکت دو با جوانی ۱ ـ
دختر «به خانه آنکه دستاویز به دیگری را جوان
میکشد. داشته» مشکوک آمد و رفت خالهاش

۱۳ آبان ۸۳) ـ («ایران»
پانزده  پسر رشت، در سالهای شانزده پسر ۲ـ 
بهانهای به را او میرساند. قتل به را سالهای
را جانش آشپزخانه کارد با و میکشاند خانه به
پنهان زراعی زمین یک در را پیکرش و میگیرد،
مسبب اوو خانواده که است آن عذرش میکند.
از است خواسته او و شده اند خواهرش خودکشی
(«ایران»ـششفروردین۸۶) بگیرد. انتقام آنها
                                       ادامه دارد


