
260Iranians, Vol. 13, No. 426, Friday, May 15, 2009 ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸  جمعه ،۴۲۶ شماره سیزدهم، ۲۶  ایرانیان، سال
خالی از شوخی

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

Super Global
متنوع ترین با مرغوبترین و را نیاز شما مایحتاج مورد کلیه

میمناید عرضه مناسبتترین قیمتها و کاالها
است موجود ایرانی آجیل و خشکبار خانگی، شیرینیجات تازهترین و بهترین همچنین

میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
جورجیا: آتالنتا، در شعبه ٢ با

میباشد خدمت آماده و باز بدون تعطیلی سال تمام روزهای در گلوبال سوپر فروشگاه های

11950 Jones Bridge Road, Suite 105
Alpharetta, GA 30005

770.663.8823
Fax: 770.663.8262

11235 Alpharetta HWY, Suite 111
Roswell, GA 30076

770.619.2966
Fax: 770.442.5117

این هفته اخبار شوخی با
از  بعد موسیقی تا برنامه کنسرت و * لغو

انتخاباتایران
موکول انتخابات از بعد به را عزاداریها ـ

میآمد! نظر به میکردندمنطقی تر
از پیروزی  حاکی شواهد * مقامات آمریکایی:

است. احمدینژاد
جاسوسی همین هم برای صابری رکسانا ـ

میداد! آمریکا به انتخابات را خبر و میکرد
شد. قطع کلی به طور اصفهان اینترنت *

نوبت اینترنت از خشکشدنزایندهرود بعد ـ
بود. رسیده

بیشتر پارکها در نیروهایسرکوبگر *حضور
میشود.

از تا ندارند دل  نیروهای سرکوبگر مگر ـ
ببرند؟ لذت آزاد هوای و طبیعت

همه  نکند، تغییر کنونی وضع اگر * خاتمی:

رفتنیهستیم!
وضع همهتان بروید اگر است بگوییم بهتر ـ

کرد! خواهد تغییر هم کنونی
مسایل  وارد باید بسیج خامنهای: * نماینده

سیاسیشود.
هم به بیشتر اگر نیست. درست کار این ـ

میآید. بویش بیشتر در بخورد
و  فرهاد و تبار رستم ما از * احمدینژاد:

آرشهستیم!
ـحاالبرای اینکهانتخاببشویهم بهاونها

ناقال! ای و هم به ما؟ میدهی حال
*هوگوچاوزشرکتهایخدماتنفتیونزوئال 

کرد. مصادره را
ـبشکههاینفتمجانیخدماتبعدازفروش

الزم دارد! را هم
از  یکی نطق محل که مسجدی برق  *
کاندیداهایریاستجمهوریدرارومیهبودناگهان
دولت از را خود انتقاد های نتواند او تا شد قطع

دهد. ادامه نهم
برده بودند. شمع که چقدر خوب ـ

زلزله. معرض در ایران مساحت درصد نود *
کردهاند؟ پیشرفت اینقدر یعنیآخوندها ـ

اثر مصرف  در شماری شدن کور * کشته و
ایران. در دست ساز مشروب

لهشده توسطپا درست انگور اگر شرابرا با ـ
میشد؟ میکردندچطور

در  ایرانی تبعه یک اعدام احتمال  *
عربستان.

یک روزی نمی شد هم اعدام مهم نیست. ـ
دست را از جانش زائران دیگر پای دست و زیر

میداد.
کرد. حمایت عراق مسیحیان از پاپ *

کردند. او را دعا آن سه نفر همه و ـ
بیمارانمبتالبهمرضآلزایمر *سیدرصد از

دارند. سال ۶۰ زیر ایران در
دیگر پیش سال سی از بقیه درصد هفتاد ـ
داشته به خاطر را چیزی مهم نیست برایشان

باشند!

انتخابات  ما حضور مردمدر مساله * روحانی:
است.

انتخابات شما در حضور مردم هم مساله ـ
است.

اجرای  قابل غیر وعدههای مشهد: * نماینده
است. ملت توهین به شعور نامزدها

را همین حرف است سال هم سی ما ـ
میزنیم!

انشااهللا! است مبارک
ایرانی خبرنگار صابری رکسانا که یافتیم خبر
کسی است. شده زندان آزاد باالخره از آمریکایی ـ
جاسوسی به محکوم که کسی چطور نمیداند
قاضی پروندهاش بودهوحکم هشتسال زندان از
این میشود؟ آزاد یکهو بوده کرده دریافت
است گرفتنش خندهدار اسالمی هم جمهوری
چقدر آمریکا که معلوم نیست کردنش! ول هم و
توجه با است. سلفیده خبرنگار این آزادی برای
کسب و نداشتن رونق و ایران اقتصادی به رکود
خیلی زمانجیمیکارتر در گروگانگیری(که کار
اینعقیده بود) مفسران سیاسیبر درآمد پر داغو
بسیار معامله این احتماال برای آمریکا هستند که

انشااهللا! مبارک است بوده است. شیرینی

رکسانا آزادی اسرار
ـ ایرانی خبرنگار صابری رکسانا آزادی از بعد
وصدای سر ایرانی) ـ آمریکایی قولی آمریکایی(به
آمدکه ایرانبر واصولگرایاندر تندروها بسیاریاز
برود باز کردید که ول را جاسوس چرا این بابا ای
اگر کردندکه دولت گله وجاسوسیکند؟برخی از
این وضعبراییکسیتیزنایرانیپیشمی آمد تا

زندان آزاد نمی شد! سال دیگر از هزار
مسخره را احمدی نژاد  دولت دیگر  بعضی
و اوباما باراک پورت های و هارت از که کردهاند
حکم آنها فشار زیر ترسیده و کلینتون هیالری

نمودهاند. معلق را دادگاه

کوتاه بسیار  مصاحبه در دولت سخنگوی 
سعی (یعنی زدن شاتآپ ضمن خود مطبوعاتی
«چه گفت: خبرنگاران به کردن) ساکت در
خبرتونه؟ حاالیک گروگانرا مفتازدستدادیم
بگیریم. اینجا دیگر دوتای می توانیم رفت. فردا و

ریخته»! جاسوس بخواهد دلتون تا

 ۸۸ انتخابات از خبر چند
آخرینقولانتخاباتی خود *مهدی کروبیدر
برایدانشآموزانو تحصیلیرا بیمه دادکه وعده
برنامه آینده خودخواهد گنجانید. دانشجویان در
قول رای دهندگان جوان تر برای جذب قبال او
نمود. خواهد متوقف ارشاد را گشت که بود داده
به کروبی مهدی انتخاباتی ستاد سخنگوی
دارد  دیگر وقت ۲۵ روز آقا حاج گفت: خبرنگاران
خواهیم داد  مردم به در این مدت۲۵ قول دیگر و

باشند. آنها موثر امیدواریم چندتای و

طی  امسال انتخابات بر نظارت کمیته  *
کاندیدهایی صالحیت که شد متذکر اعالمیهای
خواهد پاپیون میزنند اتوماتیک رد کراوات و که
شدتاوقتمجمعتشخیصمصلحتنظامبیخود

نرود! هدر به
فقط حدود داشتن با احمدینژاد *محمود
دهندگان واجد  رای بین در ۱۲ درصد محبوبیت
یک دوره برای که است مطمئن شرایط کماکان

خواهد شد. دیگر انتخاب
پرسیدند: شما او از خبرنگاران که وقتی 
هستید؟ مطمئن خود پیروزی به اینقدر چطور
پرسیدند که و وقتی است! با من آقا داد: جواب
آقا؟ یا و از آقا، امام زمان است منظورتان که
احمدی نژادلبخندیزد و گفت:فضولیاوندیگه

بهکسینیامده!
چندجلسه  احمدینژاددر همینزمینه * در
انتخاب صورت در است صدد در که کرد مطرح
این دوره  مدت  جمهوری ریاست برای  مجدد 
بیرون ساله خود چهار از محدودیت را مقام
او نامحدود نماید. و مادامالعمر آن را و آورده

قانون پس بود: پرسیده که خبرنگاری جواب در
را قانون اساسی گفت: کشک است؟ اساسی

عوضمیکنیم!
برادرهوگوچاوزدرسهای بسیاری اوگفت: از
موزهای سریع کندن  پوست  طرز  و آموختم

است! نبوده از آن ها یکی ونزوئالیی
ریاست  کاندیدای موسوی  میرحسین  *
خبرنگاران دانشجویان و برابر ایران در جمهوری
 ۶۷ سال در سیاسی زندانیان کشتار درباره که
از داشتند وزیری او سئواالتی نخست در دوره
جریان این من از گفت: روح رفت و طفره جواب
دنیا  اصال هنوز به من در سال۶۷ و خبری ندارد

بودم! نیامده
میرفت  چاپ زیر نوشته این که زمانی * در
که کرد گزارش مهدی کروبی انتخاباتی ستاد
انتخاب صورت در قول داده که آنها کاندیدای
و آن بار هفتهای یک را نماز خواندن شدن وقت

نمود. همصبحهای یکشنبه خواهد
آخر  روزهای در احمدینژاد محمود  *
رقبای رقابتهای انتخاباتیبرایعقبنیفتادن از
۶۰ هزار  مبلغ کرد که به هر روستایی اعالم خود

خواهد کرد. تومان پرداخت
به احمدینژاد انتخاباتی ستاد سخنگوی
مردم جذب آرا اگر این باعث خبرنگاران گفت:
آن این داشتو نشود حداقلیکمنفعتخواهد
علت به را تهران جمعیت تراکم مشکل که است

نمود! خواهیم حل روستاها به مردم مهاجرت

اقتصادی اخبار
بهخصوص مثلاینکهوضعاقتصادیآمریکا
که پولی میگویند که این و است خراب بانکها
نموده بهتر را آنها موقعیت داده آنها به دولت

حرفدرستینیست.
مقداری مثالهمیندیروز رفته بودم بانککه
پشت خانم بردارم و پساندازم حساب  از پول
پرسید: من  از ملتمسآمیز  نگاهی  با  گیشه

داری؟ الزم را پول این مطمئنی
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 بقیه در صفحه ۳۳   

امیدی نا  در امید
از اخبار حکایت چون بودم خیلی پکر دیشب
است ممکن موسوی میر حسین که داشت این
احمدینژاد از  جمهوری ریاست انتخابات  در
آینده سال چهار در کردم فکر خودم با بزند. جلو
خاطرات شب تمام بنویسم. طنز مطلب چطور
آمد. چشمم جلوی احمدی نژاد با من خوش
نور یا او سفید کاپشن بود! خوشی روزهای چه
دادن برای سازمان ملل یا دست تکان مرموز در
و چاوز با او آبگوشت خوری نابینا یا دانشآموزان

یا... و سفره زمین و سر روی مورالس
پهلوشدموهی به پهلو و تمامشبنخوابیدم

محمود محمود گفتم.
کردم را باز اینترنت صبح خوشبختانه امروز
عکس تا چند موسوی میرحسین که دیدم و
پیراهنی با را او عکس ها گذاشته. اونجا باحال
صافی یقه دارنده نگه مقواهای که نشان میداد
پیراهنجدا نشده بود! از یقه» به قولی «هولدر یا
این میکنم فکر خوشحالیداشتممیترکیدم. از
میرحسینآقایموسویامیدتازهایمیتواندباشد
برایم مهم دیگر سال آینده. چهار برای طنزهای
کسی جلو می زند... چه چه کسی از که نیست

با خدا گو گفت و
خلوت حیاط توی خانه پشت رفتم دیشب
و خبر بدون هم برف بود و سرد هوا باغچه. و
کردم. نگاه را ساعتم کرد. آمدن به شروع نم نم
تلفن را خیلیعصبانیشدم. ماه اردیبهشتبود.
نداد. جواب زدم. اولش خدا زنگ به و برداشتم
بزند. زنگ خیلی گذاشتم نداشت. هم پیغامگیر
برداشت. را گوشی اردیبهشت  که ماه آخرهای
و سرما؟ اردیبهشت ماه پرسیدم: و کوتاه سریع
فصلیکهمیگویندشاهکارخلقت پساینچهار
استتکلیفشچهمیشود؟بهمنگفتکهگوشی
دستم باشد.چنددقیقهبعدبرگشتوشروع کرد
بهمعذرتخواهی. گفت:که بچهشیطوندیشب
حرارت درجه او و کند بازی بارگاه توی بود آمده
الهی دستکاری بارگاه کامپیوتر توی زمین را کره
و کرد خواهی معذرت خیلی خالصه است. کرده
چند شد. نخواهد تکرار دیگر کار این که داد قول

برفها شروع و کمی گرمتر شد هوا دقیقه بعد
را و گوشی کردم تشکر او از شدن. به آب کردند
پشت حرفهایی که این همه خالف بر گذاشتم.
در فکر میکنم من میزنند این روزها خدا سر

است! خوبی» «آدم او جمع

پارسیان انجمن اطالعیه
ایران

روزنامه ها درباره در مندرجه اخبار توجه به با
آن طی که اخیر سالیان کتابهای پرفروش ترین
مقام سوم به رزا منتظمی خانم کتاب آشپزی
اطالع به رسیده، حافظ دیوان و قرآن از بعد
از که میرسانیم هموطن خالص پارسیان کلیه
سفره تزیین برای این کتاب گذاشتن بعد به این
این تایید مورد و  بالمانع میباشد هفت سین

بود. انجمنخواهد
عمومی روابط دفتر
غربزدگی عربگرایی و مبارزه با بخش

خبر؟ جورج بوش چه از
میکنند گزارش خبر نگاران که اینجوری
نیست. این خبری جورج بوش از که مدتی است
خبرنگاران حدسمیزنندکهاودرجایی قایمشده
به سالهاش به گندکاریهای هشت راجع دیگر تا

توضیحیندهد. مردم
ومیگوید رفته خبرنگارانکمیجلوتر یکیاز
احمدی نژاد به خود مخفی پناهگاه از حتی او که
برای اضافه اتاق یک ما اینجا بیا که زده زنگ هم

داریم! هم تو
بوش جورج پیشنهاد میگوید: خبرنگار این
دونالد رامسفلد خوش زیاد بهمذاق دیکچینی و
بیاید اینجا احمدینژاد گفتهاند: آنها نیامده و
و فیلم ورزش و عرق و و اهل قمار کند؟ نه چکار

مشربی! مصاحب خوش و نه است موزیک
حرفتان که داده جواب گویا هم بوش جورج
کلی دستش  از حداقل  ولی  است درست 
میخندیم،همان طوریکههشتسالمردمدنیا

بهمنخندیدند!

عمیق افکار
و کولهمباال وقتیکه همهحیواناتازسر آیا
و هم بزنند را به صف سعی داشتند می رفتند و
آن حضرت کشتیحضرتنوحبشوند زودتر سوار

آدم! مثل یابو! چه خبرته؟ کشید: داد

مذهبی عمیق افکار
شروع خلقتش را با که این چه خدایی است
هزاران و آغاز میکند و پتی لخت حوای و آدم
به هر را ایندو میفرستدکه سال بعدپیغمبریرا

دارد؟ نگه دور هم از زور به شده که بهانهای

و گوهای میان گفت از
زنم با من

نامههایی و عکسها از تشکر چیز هر از قبل
من فرستادهاند برای و دخترخانمها خانمها که
با من کردهاند فکر چون آن ها میکنم. تشکر
موقت به من پیشنهاد صیغه اختالف دارم زنم
زندگی اطالعشانمیرسانمکه من از به دادهاند.
هم با زنم هستم و راضی زناشویی خودم بسیار

حالمیکنم.
(در مرحله ما زناشویی رابطه بهترین قسمت
البته است. ما مرتب مگوهای بگو همین دوم)
نگه مبادا برای روز را نامه های شما و عکس

خواهم داشت!

*
تو و من که اگر میکنی گفتم: فکر زنم به
خواهیم هم کنار بهشت توی دو هر بمیریم

بود؟
نمی کنم فکر مرافعههایما ایندعوا با گفت:

بگذارند! بهشت را اسمش دیگر اونجا

*
من میکنم فکر وقت ها بعضی گفتم: زنم به

کردم. که با تو ازدواج بودم احمق
عاشقت شده بودم که زنم گفت: منم اینقدر

متوجه احمقیتو نشدم!

 *

را دوبار جمعه شب موافقی زنم پرسیدم: از
کنیم؟ برگزار هفته در

عصبانیشدو گفت: ولیتو قرار بودفقطیک
کنی! الواطی و بروی بیرون رفقایت با شب بار

*
تحقیقاتنشانمی دهد که ۲۰   به زنمگفتم:
همه  بقیه ۸۰ درصد و دارند عقل مردان درصد

متاهلهستند.
 ۲۰ اون از یکی  زن کاش و گفت: خندید

تو نمیافتادم! گیر میشدم و درصدی
 *

اینچیه کهخریدی زنمگفتم: به آمدمخانه و
کردهای؟ چارج اعتباری کارت روی و

هستی؟ عصبانی چرا حاال گفت: زنم
دالر قیمت داره؟ ۱۵۰ که چیه این گفتم:

اینهمونیهکهدیشبتنمکردموتمام گفت:
شبازخوشحالیرویتخت باال وپایینمیپریدی

میرفتی! صدقهاش قربان و

 *
همه زنها که درسته این آیا زنم پرسیدم: از

میزنند؟ را آخر حرف بحث در

می کنم! باش دارم فیلم تماشا ساکت گفت:
 *

کار سر که روز هر همسایه شوهر گفت: زنم
چرا تو می بوسد. در خانه جلوی را زنش میرود

نمیکنی؟ را کار این
راه از شوهرش کردم را کار این یکبار گفتم:

در آمد! گندش رسید و
 *

ازدواج تو با من که زمانی از گفتم: زنم به
دیدهای؟ من تغییری در کردهام

را  طاست و کله چربی ۲۰ کیلو گفت: اگر
ابدا! و اصال حساب نکنم

قیمه ایدئولوژی
چرا میپرسند که رفقا از بعضی جواب در
عذاب بدون شخصیها لباس و بسیجیها این
چرا و میکنند آزار و اذیت اینقدر را مردم وجدان
حکومت یک وقف را خودشان راحت قدر این
ایران از ارسالی کردهاند؟ این جوک آینده بدون
موفق ایرانی بسیجی یک میدهم: تحویلشان را

فکر کرده. آبروریزی و بوده خیلی ضایع سویس در احمدی نژاد که نطق دادند خبر بچهها محسن، آقا ـ
پیروزی دارید! شانس بشوید کاندید شما حاال اگر کنم می

دانشگاه جورج واشنگتن

روز مباحث طرح و بررسی جلسات سلسله

درباره: گفتار

و جهان بیـرونی طبیعت
هدایت صادق آثار در

The Environmental Agenda 

in Hedayat's Thoughts

(نویسنده) سقایی بهمن سخنران:

از ظهر بعد هفت پنج تا ساعت از می ـ ۲۴ یکشنبه

جلسه: برگزاری محل
Marvin Center, Room # 403

George Washington University
800 21st Street, NW, Washington, DC 

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

اردیبهشت) ۲۸) می ۱۸ دوشنبه

منظر سه از ایران انتخابات بررسی

سخنرانان:
تقوایی احمد ـ امیرحسین گنجبخش ـ برقعی محمد

خرداد) ۴) می ۲۵ دوشنبه

بیخط» «کاغذ فیلم نمایش

تقوایی ناصر کارگردان:

می شود نیبرز برگزار در رستوران برنامه این

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



330Iranians, Vol. 13, No. 426, Friday, May 15, 2009 جمعه۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۸  شماره۴۲۶، سیزدهم، ۳۳  ایرانیان، سال

افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۱۱ صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۳۰ صفحه از بقیه ۲۵ صفحه از بقیه

۲۹ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

جامعه  سالمت از مراقبت برای سازمانی ـ ۱
ایران. در

آثاری  قرن ۱۷ خالق درامنویس فرانسوی ۲ـ 
ادارات از ـ ماک» «آندرو و ژنی» «ایفی چون

جو. و پوست گندم ـ ثبت اسناد سازمان
محصول قمصرـخوردنش  عددوشمارهـ  ۳ـ 

است! ضعف و ناتوانی از حکایت
پراکندن  ـ سرنیزه ـ عربستان شهرهای از ۴ـ 

حرف تعجب. ـ
زندان  که ترکـ  کاخی دوبارهـ  مادر باز، ۵ـ 

انقالبیونفرانسهشد.
مبهوت  میانمارـ  آسیایی پایتخت کشور ۶ـ 

گرفتن. خو ـ شطرنج عرصه در
بیابانخشک  ازشهرهایاستاناردبیلـ ۷ـ 

و علف. بی آب و
چرخ ـ  برآمدگی الستیک دانه ـ پنبه ـ ۸

درهم پیچیدن. مایه آهنگـ  فرومایهـ 
عبید زاکانی  را آن حدیث ـ گزند صدمه و ۹ـ 

است. کشیده نظم به
غیر  کالم ـ دارو ساییدن کوچک هاون ـ ۱۰

فرومایه. زرقلب، ـ منظوم
با تمام  ـ تزویر و نیرنگـ از مشتقاتنفت  ۱۱ـ 

میروند. هم آن توی باریکی
بینالنهرین  ـ ـ روز ازل آلودگی ـ سیلی ۱۲ـ 

میگفتند. را قدیم
میوه  ـ از گازها ـ ثابت بستنی یکپای ۱۳ ـ

آب. و شکر در شده پخته
هوشیار  ـ جاده فرودگاه ـ بزرگ خم ۱۴ ـ

مراقب. و
جریانجنگ  در آمریکا روسایجمهور از ۱۵ـ 

دوم. جهانی

شده. تازه بیدار و ـ منگ کابوس ـ ۱
دریغ و  ـ تر انگشت ـ معروف و ۲ ـ مشهور

اندوهگینشدن.
مایعات  از ـ کردن خوشحال را کسی ۳ ـ
بسیار ـ خودمانی  ناگهان ـ بخش  هستی

درخشان.
ششـ  دندانهای نیشـ   و ۴ـ  جگر سفید

تانزانیا. کشور در است رودی
که  تهران بود قدیم محالت ـ از نه ـ هرگز ۵

پایین ـ است شده بزرگی پارک به تبدیل امروز
آمدن. فرود شدن،

اشکال هندسی ـ  بوشهر ـ از ۶ ـ بندری در
پستیدر فوتبال.

از پیروان  همینطوری هم بلند مرتبه ـ ۷ ـ
میالدی پنجم قرن قسطنطنیه در اسقف آیین

دارایی. و ثروت ـ است
انواع  از ـ ستوران  علوفه ـ بیگانگان  ـ  ۸

برادر. و خواهر
جهان  آب ترین رود پر ـ بزرگ در دروازه و ۹ـ 

باغچه. زیبای گلهای از ـ
آفتاب ـ  به پشت خانه ـ بیانتها! ۱۰ ـ غار

پیشخدمترستوران.
یکرکنانسان بودنداشتن  پراکندگیـ  ۱۱ـ 

شامهنواز. ـ است آن
بیارزش و  ـ ایران مذهبی اقلیتهای ۱۲ـ  از
ریاستباشدخیلیها متعلق به اگر ارزانقیمتـ

طالبآنهستند.
را  همه ـ چاپلوسی ـ سفت و خشک ۱۳ ـ

پاکستان. و هند در زبانی ـ میشود شامل

بخش  هستی ـ رگ پولی است واحد ۱۴ ـ

ورزشهای تیمی. ـ از مصر

کودکان ـ  نزد واگیردار بیماریهای ۱۵ ـ از

و زیان. ضرر
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برساند. اورست کوه قله به را خودش که شد
و پرسیدند: شدند جمع دورش خبرنگاران به
بوده چه تاریخی پر خطر و این سفر از شما انگیزه
نبود. به خصوصی انگیزه داد: جواب او است؟
باال این دستم به اون کسی که گفت اگر فقط
بزرگش تیکه برسد مجانیمیدهند خورشقیمه

گوشش خواهد بود!

گندهبینی
همینجوری) داستانهای سری (از

از برد. خوابم کاناپه روی تلویزیون جلوی
ظهر حسابی از بعد خواب و بودم کار آمده سر
چیز شدم چرت بیدار از وقتی که میچسبید.
دلیلنامعلومیهمه به اتفاقافتاد. عجیبیبرایم
تلویزیونم بود. شده معمول حد از گندهتر چیز
خودکارم مثل  قلم بود. گنده سینما مثل پرده
روی پرتقالهای بود. دراز و بلند جارو دسته یک

سرم بودند. یکتوپبسکتبالشده اندازه به میز
در تصویر تا تنظیم دادم راست تکان و چپ به را
ولیفایدهاینداشت.هنوز چشمانمدرستشود.
سوسک یک بودند. غولآسا و عظیم چیز همه
کرد. رفتن راه آشپزخانه شروع به قفسه روی
عصر حیوانات  مثل  میترکید. زهرهام  داشت 
میآمد.صدای نظر ترسناکبه و غارنشینیگنده

آمد. در زنگ
دو با و بود ایستاده زنم پشتدر کردم. باز را در
ازسوپر مارکتآورده که ازخواربار کیسهخرید پر تا
موهای بود. درشت شده گنده و صورتش بود.
نمیشدند دیده هیچوقت که صورتش و سبیل
نگاهش میآمدند. نظر به سانتیمتری چهار سه
میکردم کمکش که داشتم همانطوری و کردم
زل صورتش بیاورم به داخل به خرید را کیسه تا
شده؟ چی پرسید: و کرد نگاهم تعجب با زدم.
من گنده شده حتیلبهایتو. چیز همه گفتم:
قلوهای و قدر این که بودم نکرده دقت حاال تا
طرف را به دستش و خندید بوسیدنی هستند!
را عینکت دوباره هم باز گفت: و برد من عینک

زده ای؟ رو و پشت

... تشخيص آتش و

سی کابوس اين بود تجربهای چه و بياموزاند.
باختند، جان آدم ميليونها آن در که ساله
سر بر پناهنده شدند، و  آواره تن  ميليون ها
و شد پا به اعدام جوخه مدرسههامان پشتبام
دفاع بیمحاکمه و را دولتمردانمان ارتشيان و
الاقل فرزندانیازخاک مانرا که گلوله بستند، به
به تن و می انديشيدند ـ غلط چه و درست چه ـ
کشتند هزاران هزار خواری نمیدادند، و ذلت
دسته گورهای تا کاميونها در را پيکرهاشان و
و چادر اسير را زنانمان کردند، بدرقه جمعی
که، مثل ـ را پارسامان رو فرخ حجاب کردند،
و شوکت ملک جهانبانی، زنی فرهنگی خانم
بلندههای کنار پری در ـ پرورشی بود و آموزش
گلوله آتش و در گونی کردند ستمديده و بدبخت

باريدند. آنان بر
خفقان و و دود خون اين از ميان آنگاه، و،
گياهی که و اعتياد بود و فحشا فقر و رنج و
نمیدانستيم تا سالها که  رویيد اندام نازک
«سکوالريسم» نامداردودرسايه کوچکشنسلی
تلخ، در تجربه های همه آن بستر از برآمده نو، و
جدا هم مذهب از و حکومت تا دريافت که عمل

وطن نشود!» وطن نباشند «اين
جوان نسل که فکر می کنم، است اين گونه و
«آتش برای درک ضرورت جدا ساختن ايران،
«حکومت قامتهای در بار اين که پنبه» ای و
نظريههای به نيازی شدهاند، ظاهر مذهب» و
کنفرانسهای آکادميک، تعريفهای پيچيده،
ندارد. حکیمانه سخنرانیهای و غاز يک تا صد
قدمی خيابان در و آيد بيرون خانه از است کافی
در را سکوالريسم فقدان عملی کارکرد تا بزند

هماننخستينگامها دريابد؛ آنگاهکهمیشنود:
«مادر، کن»، رعايت  را حجابت  «خواهر
و زياد نخند» «برادر بکش»، جلو روسریات را

«پدر، وقت نماز ظهر است!»
را واژه «سکوالريسم» حتی اگر ـ او اکنون
تنها اينگونه صداها که میداند باشدـ  نشنيده
که مذهبی میشوند طنينانداز زير آسمانی در
جامعه بر حکومت، شدن با يکی مدد به خاص،
که سرزمينی آسمان باشد؛ داشته حاکميت
قانونش برنگردانده اند، مسجد به را آخوندش
تعيين ساله شريعتی هزار و چهار صد هنوز را
و ندارد، فرقی محتسب با پليسش می کند،
نه است، خدا جانب از شده تعيين رهبرش
تا میدهند حقوق او به که مردمی مستخدم

باشد. مدير و مدبرشان خدمتگذار
اين از اينميانه،منيکیسختشاکرم در و،
سکوالريسم خورشيد دميدن و زندهام هنوز که
ديگرم و میبينم. کشورم معاصر تاريخ افق از را
تا بام آمدنش فراز هنگام به ـ که باکی نيست
سرنوشتی بر عصای زده تکيه نباشم تا، ـ البرز
خانم کودکستان بازگشایی ماجرا، و شگفتی پر
کنم. زير بازارچه شاهپور تماشا را در جهانبانی
هست ديگری ساله اسماعيل پنج حتما روز آن
او از مینشيند، نازکآرا دخترکی کنار در که
خويشمیبيند، همقد و اندازه را او نمیهراسد،
را مجبور نخواهند قد کشيدند خود وچونهر دو
و کنند خانه پنهان پستوی را در عشق که ديد
ببرند، سر پوک سنت های قربانگاه در را عمر
برايشان آسمانی  دروغگوی پستچی که  بیآن
يادآور هميشگی که بياورد گوسفندی بهشتی

است. شباناندينکار

نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

قضاییه قوه طویل و عریض دستگاه و بدیع طرح
است مجبور که ممکن این اندیشیده بودند به
در و عقب نشینی کنند، این فضاحت به شوند
جهانی چه افکار به پاسخ گویی برای این صورت
قدرت چنان یا باشند؟ و سخنی میتوانند داشته
و حتی چیزی هر میتوان که دارد ارزش مطلقی
آن بر خاطر به جهانی صحنه در را خود پته نظام

انداخت؟ آب روی
در مورد ایران که مردم آنچه هر صورت، در

آن قضاییه قوه خصوص به و اسالمی جمهوری
زیادی حد تا نیز جهانیان برای اکنون میدانند
یک این نظام قضاییه قوه که شده است: روشن
احکام و است سیاست زده و سیاسی کامال نهاد
بر ندارد. عالوه زیادی قضایی اعتبار از آن صادره
و غالظ ادعاهای اسالمی به رغم جمهوری این،
استکهشدیدا بهجهانیاننشانداده شدادخود
ازفشارهایخارجیو به خصوص«دشمن»دیرین
این فشارها قد زیر در و میپذیرد خود آمریکا تاثیر

خممیکند.
بارزیازشدت این سرعت آزادیصابرینشانه
تاثیرپذیریاست.واقعه دستگیریومحکومیت،و

آزادی نامنتظره خانم صابریدر بعدشخصی بعدا
در ولی است، بوده اسفناک و تلخ درام یک آن
رابطه عظیم در بیانگر یک تحول سیاسی آن بعد
میرود. به شمار آمریکا جمهوریاسالمی ایرانبا
آمریکا نفوذ نظامی حمله رفعخطر با امروز گرچه
قدرت طریق از اسالمی جمهوری بر کشور این
نظامیمنتفیشدهاست،ولینفوذسیاسیآنبر
بهچشممیخورد. زماندیگر ایننظامبیشازهر
جمهوریاسالمی دربرابرتعرض سیاسی حکومت
به روز حالعقبنشینی است و به شدت در اوباما
آمریکا ضربهپذیرتر سیاسی برابر فشارهای در روز

میشود...

... صابری قضیه

میکنند!درموازنهقدرتکنونی«مکانيزمقدرت»
رای ملت! نه و میکند تعيين رييس جمهور

مردم  برای که قيممآب سياستورزی  
آمده سر به دورانش میکند تعيين «تکليف»
است.همانگونهکه«ریيسجمهوراحمدینژاد»
نتيجه بود!(۴) فروپاشی» «مسير در گام
هر «انتخابات» دهمين دوره رياست جمهوری
فروپاشی نظامحقوقی راه باشدگام ديگریدر چه

بود. خواهد ايران بر حاکم سياسی ـ
منابع: توضیحاتو

۱ـجمشیدطاهری،«ائتالفمجازینانوشته 

ياائتالفواقعینوشته؟تکليفشرعياحقوقبشر!
 ۲۶ امروز»، «ايران اینترنتی پایگاه کداميک؟»،

میالدی.  نوامبر۲۰۰۷
جمشیدطاهری،«مانيفستدانشجويان  ۲ـ 
ودانشآموختگانليبرال»،پایگاهاینترنتی«ايران

میالدی. ۲۵ اپریل ۲۰۰۹ امروز»،
کارنامه  و اسالمی «انقالب علی کشگر، ـ ۳
«تالش»،۲۱  اینترنتی پایگاه روشنفکری»، ردی

میالدی. اپریل۲۰۰۹
جمهور  «ریيس طاهری، جمشید ـ  ۴
فروپاشی مسير در حل» «راه يک احمدینژاد:
امروز»، «ايران اینترنتی پایگاه دينی»، حکومت

میالدی. ۲۰۰۵ ۳۰جون

ايران... مشکل

تزیین را شهر مدینه در اسالم مزار پیامبر روی
قیمت به جریان یک حراجی در دوحه در کند،
قالیچه این دالر فروش رفت. میلیون نیم و پنج
نقشآن و بافتهشده دههشصتقرننوزدهم در

است. سرخ گل و رونده گلهای نیز
مروارید «قالیچه قالیچه، که به این بافت در
مروارید میلیون دارد، حدود دو شهرت بارودا»
طبیعیبهکاررفته است.این مرواریدهایطبیعی
به«بصره»شهرتداشته و ازآب هایخلیجفارس

صیدشده بوده است.اینقالیچه نفیس همچنین
فیروزه، الماس، مانند قیمتی، سنگ صدها با

شده است. تزیین یاقوت زمرد و
گفتهمیشود بافتاینقالیچهرا یکمهاراجه
مقبره به را آن است تا داده بوده سفارش ثروتمند
باعثشد مرگمهاراجه کند. اسالمهدیه پیامبر
اینقالیچههرگز بهمقصد خودنرسدودرهند که
سال پیش از صد بیش قالیچه باقی بماند. این
نمایش گذاشتهشد و دهلیبه در نمایشگاهی در
به و خریداری خانوادهای توسط آن از بعد مدتی

بود. شده منتقل مراکش

خبـر کمان رنگیـن
فرزند دو با  پدر  یک عنوان به  باید  آری،
به خانوادهای شدهاند، متولد در آمریکا که جوان
در نشریه شده منتشر نامه دهم. ایرانی هشدار
«ایرانیان» بهامضایخانممیشلمقتدر نمیتواند
فرافکنیهای نسل دوم باشد! ایرانی یک ذهنیت
والیت مشاطهگر ایرانی ذهنیت یک نوشته این
ایرانی دوم! یک نسل ایرانی یک است، نه فقیهی
کتمان را حقیقت و راستی چنین این دوم نسل
بخش دوم، نسل ایرانیتباران میان در نمیکند!
عملکردهای و دالیلسیاستها به آن ها از بزرگی
که میکنند حقارت احساس فقیه، والیت نظام
بگویندایرانیتبارهستند!حتیمشاهدهمیکنیم
هم اولیها نسل از بسیاری همان دالیل که به
هستند! ایرانی که میگویند اکراه با یا نمیگویند
که دومی  نسل قشر که  نیست  منصفانه این 
اینگونهملعبه ایرانی خوداست، تبار عالقهمندبه
نیاتی«ناپاک»گردند! ایناخالقی دستدیگران با

انسانینیست! و
نسل فرزندان که میگویم اطمینان با من
و دل «پاک» به صمیمیت و عالقه با که ما دوم

«نایاک»پیوستهاندازسیاستبازیهای«ناپاک»
آگاهی ندارند! پرده پشت سرنخ های نشتها و و
آشنایاناین دل دوستانو این وظیفهخانواده ها،
«ناپاک»یها این آنان را از که است «پاک»ان

کنند! آگاه
آمریکاییان ـ «کمیته رییس عنوان من به
پارسی، تریتا از دکتر در همینجا پیشرو» ایرانیان
همایش«ایرانیان برایشرکتدر «نایاک»، مدیر
دعوت میکنم. اسالمی» جمهوری و مرز برون
نظر مورد موضوعات جمله از همایش این در
آقای «تحریم و جنگ» با حضور و شرکت شما
برنامه دستور در «پیک» سازمان از داعی حسن
دکتر پارسی درخواست میشودهر بود. از خواهد
تاریخی که برای ایشان مناسب است، با منظور
تا کنند اعالم فرصت تدارکاتی، را دو ماه کردن
ایشانهمایشموردنظر تدارک برنامه متناسب با

دیده شود.
«کمیته که کنم اضافه میدانم الزم پایان در
افراد همه پیشرو»،  ایرانیان ـ آمریکاییان 
مدنی، و بشری حقوق نهادهای آزادیخواه،
همگرایی و به را ایران مرزهای برون و در درون
همکاری، برایپیشرفتهرچهموثرتردراین کارزار

«همکاری سایه در که است امید فرامیخواند.
موثرتر پژواک چه هر صورتی به بزرگ»، بتوانیم
گستره در ایران آزادیخواهانه مردمان فریادهای
جهانودراینشرایطبحرانزدهمیهنمانباشیم.
که باشیم آن چه زودتر شاهد هر که است امید
آبادانی، مردمانایرانبکارندنهال«بزرگ»آزادی،
و این زمینی انسانی و هر آنچه و عشق، شادی
بهسویشما دراز زمانی است.دستهمکاریما

چطور؟ شما دست است!
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