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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
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Iran & Middle East

One Year
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6 Months
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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

خبر؟ چه ایران از
یک در رفسنجانی هاشمی قبل روز سه دو
پیشبینی طرف قابل  غیر و بیسابقه  حرکت 
و گرفت را رژیم قرمزاندیشان و محافظهکاران

کنیم. گوش آقا میگوید هرچه باید گفت:
برای ایران مردم  امید  تنها  که  رفسنجانی
مذهبی رژیم قدرتهای میان در ایجاد شکاف
نرفتنبهمراسمتحلیف وتنفیذ بودچندی قبلبا
رییس از را خود نارضایتی و خشم احمدی نژاد

بود. کرده رژیم آشکار جدید جمهور
رفسنجانی هاشمی به نزدیک خبرنگار چند
شد سئوال که چطور این جواب میگویند او در
عوض را موضع خود  قدر این روز  چند  ظرف
میبرند را گربه کردهاید؟خندیدوگفت: این روزها

برمیگردد و بعد از مدتیگربه به جاهاینامعلومو
که قبل از این من است. میگوید که سبزیخوار
را گوشت گرفتم تصمیم بروم نامعلوم جای آن به

دارد. ضرر سالمتیام برای چون کنار بگذارم

***
رییس سازمانبازرگانیاستانتهراندر گفت
در بامیه و زولبیا فروش گفت: خبرنگاران با گو و
و۷۰۰ تومان  دوهزار از ایامرمضانبهقیمت بیشتر
و زولبیا که آنهایی گفت: او بود. خواهد ممنوع
و میلیون دو بفروشند بیشتر قیمت به را بامیه

شد. خواهند جریمه تومان هزار ۶۰۰
بود پرسیده که خبرنگاری جواب در وی
تومان  ۷۰۰ هزار و میلیون دو را جریمه این چرا
۷۰۰ تومان  و هزار دو بر تقسیم قابل تا نگذاشتید
باشد؟ گفت:راستمیگویید،فکرکنماین جوری

است. رفته کاله تومان هزار ۱۰۰ دولت سر

***
درباره افشاگریهایی که از کروبی بعد مهدی
زندانهای زندانیاندر تجاوزاتجنسیبه و آزارها
بیت و دولتاحمدی نژاد از و مختلفعنوانکرده
در توانست بود شده توضیحات جویای رهبری
این از چندنشستمطبوعاتینمونههاییمستند

دهد. ارایه را فجایع
چه هر که خواست دولت از کروبی مهدی
اینتجاوزاتجنسیبه درباره را جوابخود زودتر
وقایع زندانگوانتانامو پسرانکه شبیه دخترانو
ارسال او دفتر به هستند آمریکاییان مدیریت زیر
کنند.کروبیاضافه کرد:کمپانی «پلیبوی»آمریکا
داستان های این برای خوبی پول شده حاضر
باید قبل و دولت بدهد به ما سکسی جنسی و
پیشنهاد و نماییم توجه غرب به ما که این از
و باشد را قبول کنیم فورا جوابگو آنها مالی

پیشنهادبدهد.
 ***

اکبرگنجی،نویسنده و فعالسیاسیمعروف،
ساختمان در مقابل روز اعتصاب غذا چند از بعد
به و داد پایان خود اعتصاب به ملل سازمان
تلفنی کوتاه مصاحبه یک در او برگشت. خانه

غذا و اعتصاب این نتیجه درباره به خبرنگاران
سر اینقدر بر واهللا، گفت: سیاسی خود اعتراض
که کردیم بحث آن و این با مختلف پرچمهای
جلوی رفته بودیم چی برای یادمان رفت اصال

سازمانملل!

***
دعا ایران در بسیاری رمضان ماه شروع با
از زودتر را ماه امسال فقیه رهبر که میکنند
روزه یک سابق مثل و کند رویت قبل سالهای
را نصیب دلیل بدون گرسنگی نتیجتا اضافی و
مردمروزه دارنکند.کارشناسانسیاسیپیشبینی
روز امسال یک است رمضان ممکن میکنند که
میگویند آنها باشد. قبل سال های از کوتاهتر
اتمام از قبل روز یک  خامنهای  آقای چون
تبریکگفته او به را انتخاباتپیروزیاحمدینژاد
ایران مردم به روز  یک میکند که احساس و
روز یک ماه را است رویت است ممکن بدهکار

کند. اعالم زودتر

مژدگانی
گوشههایعزیزم«امید» ازجگر کسانیکه از
رفته اند قبل به آسمان مدتها که «۲ «امید و
ازمحل فورا مرا میکنم درخواست دارند خبری
نگرانی و غصه را از مادری نموده و باخبر آنان
جالبیبهکسانی مژدگانیمناسبو بیرونآورند.
گرفت. خواهد تعلق بخشند تحقق را امر این که
مادر سفینه

مونث وزیران انتصاب علت
کفش یک در را پایش احمدینژاد محمود
قالب آینده مجلس به زن وزیر چندتا که کرده
بسیاری، تصدیق به پیشنهادی او وزیران کند.
فمنیستهای معروف ترین و فعال ترین جمله از
ایرانی،همه بسیار«ناکارآمد»وبدون تجربهکافی

میرسند. نظر به
این آوردن برای احمدینژاد که دالیلی یکی از

چند وجود با که است این کرده عنوان خانم ها
نمی توانند جوکهای دیگر مونث آقایان جنس
کارهای مجلسبه در میتوانند و سکسیبگویند

دولتبپردازند!
گفتهاند: او به احمدینژاد منتقد چند
خانمها سکسی توسط این جوکهای از بسیاری
 ۷۰ اینترنتی آمارهای طبق بر و میشود درست
یا پست ایمیل طریق از ارسالی درصد جوکهای

مردان. نه و بوده زنان سوی از الکترونیکی
اسالمی مجلس میکرده فکر که احمدینژاد
در است تهران فوتبال استادیوم شبیه چیزی
من که زنهایی این گفته: منتقدین این جواب
می گویید شما که زنهایی آن با کردهام انتخاب
را زیر آنها قیافه شما اصال میکنند. فرق خیلی
بیرون چشمشان یک فقط آن از که سیاه چادر
اهل آنها تنها نه شوید متوجه تا کنید نگاه زده
بلکه نیستند جوکهای سکسی کردن درست

چه؟! یعنی نمیدانند سکس اصال

دکتر مرتضوی قاضی
میشود

سعید قاضی بود که باالخره آمده اخبار در
آزاد دانشگاه از را خود دکترای مدرک مرتضوی
یک نمیداند کسی است. کرده دریافت اسالمی
سیصد دویست روزی فعال که و پرمشغله قاضی
وقت چطور میکند اعدام بعد و محکوم را نفر

بگیرد؟ مدرک و بخواند درس که داشته
بهنظرمیآیدکهقاضیسعیدمرتضویازعلی
جای به و است زرنگتر سابق کشور وزیر کردان
مدرکش را از کند جور آکسفورد این که مدرک
به مجبور کردان علی مثل که گرفته آزاد دانشگاه
چند هر تلفن یک با و نشود انگلیس به مسافرت
خبرنگاران میخواهند به که اصل را کپی مطابق

آنان ارایه کند.
تز یا پایان نامه که این باره در خبرگزاریها
دکترایمرتضویدربارهچهموضوعیبودهگزارشی

ایشاندرباره پایاننامه ندادهاندومعلومنیستکه
عدالت برای توسعه کفش لنگه استفاده از نحوه
بیگناهی شخص میتوان چگونه که این یا و بوده
کرد و اعدام و محاکمه دقیقه چند عرض را در

درنیاورد. را صدایش
بسیار هم او معدل نمره گویا که شده گفته
البته است. بوده نیم ۱۸و حدود چیزی و باال
بیست است و نیم نمره زیر که یک معدل ایشان
کرده که جرئت کدام استادی دارد. جای سئوال
بیست بدهد و از کمتر نمره به قاضی مرتضوی
کار استادی خود هنوز بهجای ناپدید شدنبر سر
مجبور را استاد دوتا یکی هم شاید بماند؟ باقی
قالبی زیاد هم مدرک تا کنند کم نمره کردهاند تا

نظر نیاید. به

دوم دوره
میگوید که است ضربالمثلی آمریکا در
ولی گول زد میتوان بعضی وقتها بعضی ها را
این روزها زد. گول همیشه برای را نمی توان همه
از یعنیبعد خالفاینضرب المثلهم ثابتشده
انتخاباتریاستجمهوری پیروزیاحمدینژاددر
همیشه برای میتوان را بعضیها گفت : میتوان

گول زد! بار دو میتوان را بقیه و گول زد

و تصحیـح پوزش
نوشتههای بعضیاز بهعلتاینکه متاسفانه
نصفه بعد از نشریه دو سه ساعت قسمت از این
و گرفتاری کار طوالنی یک روز از بعد و شب
قبل شماره از مطلب چند در میشود تنظیم
شده ذکر حصارک اشتباها زندان کهریزک زندان
چاپیقلمداد را است.چوننتوانستیماین اشتباه
کنیموبهگردنتایپیستو سردبیرنشریهبیاندازیم
شماره این در را توضیح  این  گرفتیم تصمیم

کنیم. معذرت خواهی خوانندگان از و بگذاریم
دو نوشتن بعد از که این چیز جالب یک البته
زندان جای (به حصارک زندان درباره مطلبی سه



270Iranians, Vol. 13, No. 441, Friday, August 28, 2009 ۶ شهریور ۱۳۸۸  جمعه ،۴۴۱ شماره سیزدهم، ۲۷  ایرانیان، سال
شوخی عکسی

 بقیه در صفحه ۳۳   

کنید! سرکوبش فورا رو پوشیده که پیراهن سبز آخر ردیف یارو اون احمدینژاد:

Time: Sunday at 3:30 - 5:30 PM

Tel: 703.794.2733
E-mail: persianchurchva@gmail.com
Address: 3810 Meredith Drive, Fairfax, VA 22030

پارسیان، کلیسای شما، کلیسای
فیـرفکس، در خود را کار به آغاز

فارسی همه اطالع ویرجینیا، به
میرساند زبانان

مرزی برون مددکاران شورای اطالعیه
پشتیبان و یافتن مشترک مهاجرت، دردهای مشکالت ریشهیابی برای
را درمانی دل درد جلسات برون مرزی» مددکاران «شورای غربت، در
از ماه رایگان به طور درد دل درمانی جلسات میدهد. مجدد تشکیل
به میگردد. دائر ویرجینیا، در کورنر، تایسونز منطقه در سپتامبر
زودتر چه هر جلسات، لطفا در کننده پذیرش شرکت محدودیت علت
تماس زیر شماره تلفن بیشتر با اطالعات دریافت و برای نام نویسی

فرمایید. حاصل

703.402.5469

چمنآرا سودابه گروه: مسئول

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

شهریور)  ۹) آگوست ۳۱                       دوشنبه
 

بررسی و نقد و تحلیل کتاب        

                              طوبا و معنای شب  
       اثر:  شهرنوش پارسی پور

                                                       سخنرانان:
مقدم، ماکان فردیس           پریوش مقصودلو،    هالله

شهریور)  ۱۶) سپتامبر ۷                      دوشنبه
                                     

            نمایش فیلم سینمایی: 

میـرقنبر                                جمهور                                       رییس
شیروانی       نویسنده و کارگردان: محمد

                  در رستوران نیبرز
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

           

اسالمی جمهوری طرف از تایی چند کهریزک)
که من کردن سئوال به کردند شروع و زنگ زدند
با آیا و این زندان حصارک میدانم درباره کجا از
تماس در غیره و «موساد» و «سیا» سازمان
گرفتهام تلفن ها تصمیم این بعد از نه؟ یا هستم
اسمزندانهایجمهوریاسالمی کهمرتبدرباره
اسم مناطق مندرآوردی مختلف و اشتباه بکنم
اینجوری باعث شاید بگنجانم. در نوشتههایم را
عمدی غیر و ناخودآگاه افشاگری نوع یک شود
دیگری وجود زندان های مردم از و بگیرد صورت

شوند. باخبر فعالهستند کهمخفیانه

عمیق افکار
خدا چرا میگویند که آنهایی جواب در
بقیه و فرستاد خاورمیانه به را پیغمبرها همه
از طرف در عطش فرستادهای که را نقاط دنیا
میگویم: سپرد، فراموشی به میسوختند خدا
سوئد میفرستاد را به خدا محمد دارد! اگر دلیل
اوقات بیشتر که جایی در گرفتن روزه میدانید
روشناییروزفقطدوسهساعتاستچقدرساده

راحت میشد؟ و

کره شمالی به
میرود خواستگاری

سی سال بعد از بار اولین هفته گذشته برای
کره مقامات با از کره شمالی بلندپایه هیات یک
جنوبیدیدارومذاکرهکردند.جزییاتاینمالقات
از ولی ما رسانهها نشر و درج نگردیده تاکنون در
که خودمان مخصوص خبرنگاران از یکی طریق
را کره ای زبان و گرفته کره ای بادامی چشم زن
مثل بلبل(بلبلکرهای)حرفمیزندتوانستیم به
یابیم دست مذاکرات از گوشهای شده ضبط نوار

شویم: با شما سهیم را آن و
دخترتون آوردیم، پنیر  و  نان شمالی: کره

بردیم... رو
دختر ارزونی تون، پنیر و نان جنوبی: کره

نمیدیمبهتون...
دخترتون عبا آوردیم، عمامه و شمالی: کره

بردیم... رو
دختر ارزونی تون، عبا و عمامه جنوبی: کره

نمیدیمبهتون...
دخترتون آوردیم، مائو کتاب شمالی: کره

بردیم... رو
دختر ارزونی تون، مائو کتاب جنوبی: کره

نمیدیمبهتون...
رو پدرتون  آوردیم،  اتم  بمب کره شمالی: 

درآوردیم...
کرهجنوبی:دخترمی دیمبهتون،پسرمیدیم

بهتون...
پایان بوسه  و ماچ صدای با مذاکره 

میگیرد...

افغانستان انتخابات
دوران کرزایی حامد می آید بویش که جور این
اخیر انتخابات در و رسیده سر به حکومتش
باخته عبداهللا عبداهللا خود رقیب به افغانستان
بامزهایاست؛ است.عبداهللا عبداهللاسمجالبو
پدرش گویا عبداهللا با عربی. و نه است فارسی نه
که از این بعد و داشته کودکی اختالف از زمان
عبداهللا که را خود اصلی نام کرده آق را او پدرش
مخفف عبداهللا) بوده پسر (عبداهللا عبداهللا بن
گذاشته است. عبداهللا عبداهللا را آن و نموده
که میدانسته کودکی از او میگویند بعضیها
کاندیدایریاستجمهوریافغانستانخواهدشد
گذاشته عبداهللا را عبداهللا همین اسمش برای و
بشنوند و دوبار نام کاندیدا را تا رایدهندگان

یادشانبماند.
نتایجانتخاباتزیادراضینبود حامدکرزاییاز
تقریبا را خودم شکست گفت: خبرنگاران به و
در بودمچونمیدانستمیکتنه پیش بینیکرده

ایستادهام! عبداهللا) (عبداهللا نفر دو مقابل

دادسرای مهم اطالعیه
انقالب

از سوی بعضی از که دنبال افشاگریهایی به
در با زندانیان رفتار نحوه دولتی درباره مقامات

اوینصورت کهریزکو زندان هایمختلفبهویژه
و به آزار را متهم زندانها و مسئولین این گرفته
تجاوزات جنسیکردهاند از کلیهکسانیکه درچند
انتخاباتریاستجمهوریدر اختتام از بعد هفته
برای که میشود تقاضا میبرده اند ایناماکنبسر
شعبه دادگاه در خود پرونده به رسیدگی امور
ترتیب تا رسانند هم به حضور تهران چهاردهم

شود. داده آنان شکایت بررسی
زیر قرار به دادگاه به ارایه برای الزم مدارک

میباشد:
اصلشناسنامه. *

نیروی  پلیس، از دریافتی صورتجلسه * کپی
نیرویبسیج. انتظامیو

زوایای  از باسن از رنگی عکس * ۱۲ قطعه
مختلف.

نیروها داخلی خالفهای مبارزه با اداره

عمومی روابط بخش

مناسبت به اوباما پیام
رمضان ماه

رمضان پیام آغاز ماه به مناسبت باراک اوباما
و جهان تبریک مخصوصیبرایمسلمانانآمریکا
و چهار امید از حرفهایش درمیان فرستاد. او
Justice یعنی  گفت. برای مسلمانان سخن آرزو
 Tolerance پیشرفت،  یعنی  Progress عدالت،
 Human Dignity باالخره تحمل و سازش و یعنی

شئون انسانی. معنی رعایت به
و دولتمردان مذاق به زیاد پیام این گویا
احمدینژاد نیامده است. خوش  ایران مالیان
اوباما باراک حمله به خود ضمن نطق آخرین در
و بدون محاکمه را نفر چند ما حاال چون گفت:
میخواهیم اینکه یا و کرده ایم بدوندلیلاعدام
یا  و برگردیم پیش ۴۰۰ سال هزار و به ارزش های
مسلمان که را کسی هیچ قیافه نمی توانیم چون
خیابانها در مردم را و چون کنیم تحمل نیست
کردهاند ما بند و تحقیر کردهایم، به زدهایم کتک
این رعایت در مورد وضع خودشان که صورتی در

نیست! خوب هم خیلی اصل چهار

Cash For Klunkers
شنیدهاید هم شما از بسیاری که همانطور
کارخانه های به کمک برای اوباما باراک دولت
ورشکستهاتومبیل سازیآمریکا وهمچنینتقلیل
کربن مضر کمتر تولید نتیجتا و مصرف بنزین
 Cash» عنوان زیر برنامه ای زیست محیط برای
ارائه قراضه»  برای «نقد یا  و «For Klunkers

میتوانند مردم طرح این اساس بر است. کرده
کهمثل را اتومبیل هایقدیمیومدلپایینخود
و جدید مدل های با میخورند بنزین آفتابه لوله
مدرنتر اتومبیلکهمصرفکمتریدارند معاوضه
که نمایندگان فروشاتومبیل پولنقدیرا کنند.
مشتریان خود قدیمی و کهنه برای ماشینهای

مینمایند. از دولت دریافت میکنند پرداخت
که گرفتم من هم تصمیم پیش شب سه دو
را خودم شانس عظیم برنامه این در شرکت برای
از و مدل باال تقریبا ماشینم چون بیازمایم. البته
واجد شرایط این و است مصرف لحاظ بنزین کم
برنامهتعویضاتومبیلنمیشدتصمیمگرفتمزنم
اورامعاوضه بهنمایندگیفروشاتومبیلببرمتا را
راضیاش داستانش طوالنیاستکهچطور کنم!

قرار است گفتم او به که این خالصهاش و کردم
برایشیک اتومبیلکورسیقرمزخوشگل بخرمتا

بسوزاند. را شهرمان ایرانی خانم های همه دل
تنها آنجا کاناپه را روی زنم انتظار اتاق در
شدم. فروشنده با زدن چانه مشغول و گذاشتم
پرسید: با خنده ازشنیدن داستانمناو بعد

شوخیات گرفته؟
خیلی هم جدیهستم. گفتم:

بعدبرایشتوضیحدادمکهببینزنمنکهنه
وقراضهاست؛خرجنگهداریاشخیلیباالرفته،
تویمطبایندکتر درستمثلتعمیرگاه روز هر
وآندکترهستیم،حسابیبهروغنسوزیافتاده

در میره. زوارش داره و
صحبت با رییسم باید و گفت: خندید طرف

کنم.
رییسآمدوبههمهحرفهایمنگوشکرد.
انگارخودشهمزنKlunkers بدرد نخوری داشت 

آمد. رحم به دلش من حرفهای از چون
گفتم: به هدف بزنم را که تیر آخر این برای

باالست. چقدر او مصرف نمی دانید شما
و و کاله کفش خرید رسید تا هم چند بعد
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زمینـکتابیاستدربارهعرفان  رستنیاز ۱ـ 
مرتضی مطهری. حافظ از و

داشتـ   و بیایی کیا در روستاها ۲ـ  روزگاری
گرفتن. خو ـ ماهیگیر

ـ دختر  از شهرهای استانآذربایجان غربی ۳ـ 
خیابان. و کوچه آب مجرای ـ عجایب سرزمین

از  ـ بلند و باش ـ کشیده آگاه و بدان ۴ ـ
نشریات معروف روسیه.

روزی وقسمت است ومحل  نفس چاقـ  ۵ـ 
پرنده. رودخانهـ  و چشمه کنار آب در برداشت

که نداند و  آن ـ  زنده بودن ۶ ـ زندگی و
خون. انعقاد ویتامین ـ نپرسد!

عریض  ـ گسترده و و نجیب اسب اصیل ۷ـ 
بزرگ. خراسان در شهری ـ

فرشته  ساختمان ـ محصول فروریختن ۸ ـ
پرنده است هم آیینزرتشتـ روشناییدر فروغ و

خوراکی. هم
ـ سالخوردهـعبادگاه  نوعیسنگقیمتی ۹ـ 

یهودیاناست.
سرور  درماندهـ  و ناتوان ـ صریح اللهجه ۱۰ـ 

وخوشحالی.
نوعی درخت ـ  ـ قلعه میان ۱۱ ـ قصری در

ضمیرجمع.
ـ گل انواع از  ـ بی فایده و  بیحاصل ۱۲ـ

عقابسیاه.
است ـ  پولی واحد ـ تسبیح ۱۳ ـ درخت

قیچیپشمچینی.
طرف  نابود و بر ـ نیامدنی ضایع و بکار ۱۴ـ 

فراموشی. ـ شده
قرن ۱۹  فرانسوی لهستانی خاورشناس ۱۵ـ 
ترجمه فرانسه به را منوچهری دیوان و قرآن که

است. حاال آن از استفاده فصل کردـ 

نویسنده  منتسکیو  شارل  از کتابی  ـ  ۱
فرانسوی.

از  در خارج قصری قاطعـ  و دلیل حجت ۲ـ 
ـ بزرگترین قاره. شهر

کرده  منع شرع را که ـ آنچه سال از ماهی ۳ـ 
ظاهر ساختن. و کردن ـ آشکار باشد

رومی  ـ از ماههای ییالق در بازی وسیله ـ ۴
پیشاوند ـ بز کرک یا شتر پشم از پارچه نوعی ـ

نفیکلمه.

ـ  بود  کشتی محرکه نیروی روزگاری ـ   ۵
نبرد. و ستیز

انفجاری  سالحهای از ـ خشن زمخت و ـ ۶
میرساند. خدا را آن ـ

از  ـ درد و افسوس هادی ـ کلمه فلز ۷ ـ
مرتبه. و دفعه عربیـ  پایتخت های

شیطان. ـ آب ترین رود دنیا پر ـ ۸
دور  به هم میبندند و سر کمر و به هم ۹ ـ
طریق ـ چینی خبر و گزارش ـ می پیچند گردن

چربی. ـ اثر بر میان
ـ گچکار  تیزهوشی  زیرکیو ـ دسته و گروه ۱۰ـ 

نباشد. حیلهگر ساختمانیاستاگر
از  ـ فلکی چهارم برج و است خرچنگ ۱۱ ـ

فارس. استان شهرهای
آخرین  به نزدیکـ  ـ اشاره پسوند جمع ۱۲ـ 
شبیه پرندهای ـ آمریکا  مقتول  جمهور رییس

کالغ.
قرار  آستر و رویه زیر ـ دردمند و آزرده ۱۳ ـ

استخر. پرش در ـ سکوی میگیرد
گوزن. مردارخورـ  پرنده ـ سیاه عرب ـ ۱۴

سالهای  در دوبار که سوئدی اعجوبه ۱۵ ـ
شد. جهان پینگ پنگ قهرمان ۱۹۹۲ و ۱۹۹۷

خالی از شوخی

کهزنمازیکفروشگاهگرانقیمتاروپایی لباسرا
هر نشان دادم. فروشنده و رییسش بود به خریده
شده جمع چشمهایشان توی اشک آنها دوی
و مرد فروشندگان ندهم. همه سرتان درد بود.
دوسه بودند. من جمعشده دور زنآننمایشگاه
قبول آنها باالخره و کردم بحث آن ها ساعت با
من واجدشرایطاینطرح ملی«قراضه کردندکه
چونههای چکو با بهتر»هستم. مقابلمدل در
و آنها نمایشگاه گذاشتم در زنم را فراوان آخرش
بهمن دادند را آنجا یکیاز دخترانجوانفروشنده
گارانتی بیاورم.چقدرهمخوببودکه بهخانه که
و کردهاند هم این دختر جوان شامل را اتومبیل
او کرد کار از اگر و دارم نگه را او مدتی است قرار

قطعی نماییم... را بودم معامله راضی

اسالمی مسئولمستقیمبسیاریازاین مشکالت
که اگر کرد نشان خاطر کودتاگران به است. باید
زن که معناست به آن این وزیر شود میتواند زن
چنان بشود؛ هم رییس جمهور و قاضی میتواند
زن اگر شده است. دنیا نقاط بسیاری از در که
وزیر با که دارد بشود پس این حق را وزیر میتواند

شود. برابر بهرهمند از حقوق همکارش مرد
بهشوهرش کنیدکه تصور را اکنونخانموزیر
بهخاطراختیارکردنزن دوموسوماعتراضکرده
شوهر دهد و طالق است هووها را خواسته از او و
بدنی تنبیه بهحقو وظیفهشرعی اشاو را همبنا
به جلسه هیات میخواهد وزیر حاال خانم کرده،
اظهار مهم مملکت مسایل مورد تا در برود دولت
را به از منزل خروج «اذن» اما شوهرش نظر کند
واداربه«تمکین خاص»میکند اونمیدهدو اورا
هر به شود! بخواهد از او «متمتع» که جور هر تا
بههزاربدبختی بهجلسه حالخانم وزیرخودشرا
سخنرانیهنگامغروبدرفالنسمینارمیرساند

است. کبود بدنش تمام که حالی در
وضعیت نشانه غمانگیز مضحکو اینتصویر
تناقضات و اسالمی جمهوری تراژیک - کمدی
اسالمی که جمهوری است؛ تناقضاتی نظام این

پا در می آورد. از را
روز» «اخبار اینترنتی پایگاه از برگرفته

دولت کودتا و وزارت زنان

و مفید تخصص و تجربه دارای كارآمد، زنانی
مرتبط،باسواد،خوشفكرو فعالرابرایكابینهاش
بود برداشته جلو واقعا قدمی به میكرد، معرفی
این است، چیزی انصاف هم خوب البته خب اما
بر است. بنا زیادی خیلی اساسا ایشان توقعها از
یكاقدامكامال«تزیینی» اینآقای احمدی نژاددر
از دورتر و مالیدهاند را خود چشمهای نمادین و
شعاعیکكیلومتری خودشانهم تشریفنبرده اند
ودمدستیترینو بیربطترین انتخابهایممكن
طرفدار خانمهای كه است این طوری كرده اند. را
دوستدار و تفكیک جنسیتی و همسری چند
معرفی وزارت برای زنان كاری ساعت كاهش
میشوند.بنابراینبایدگفتاساساوقتیمیگوییم
بودن مرد یا زن موضوعمان است مردانه كابینه
در این است. آن بر غالب تفكر بلكه وزرا نیست
مثل مردان كه زنانی و دارند جای كابینه مردان

فكرمیكنند.
خوشحال باید ایران زنان جامعه االن البد
خود پوست در حال در خوشحالی از و باشند هم
تشكر از آقای احمدی نژاد باشند و هم نگنجیدن
مردانه كابینه به را زنان سرانجام كه بكنند هم

است! داده راه دولت
امیرکبیر» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

مردان... از كه زنی وزرای
۱۵ صفحه از بقیه

بکشاند.درخارجنیزاصالحطلبانتوانستندبرای
اصالحی اعتبار زیادی کسب کنند. جنبش رژیم
(بیشتر توهم نداشت مردم برای چندان سودی
رژیم خدمت حیات ادامه به ولی تغییر)، آفرید تا
که را دستی حاکمیت اکنون است. کرده زیادی
قطع خشونت با است رسانده حیاتی مدد او به
میکند.این قطعدستیکخودزنی آشکاراست،
ونتیجهایجزنزدیکتر کردنمرگیکهباگسترش
آن است ایراندر انتظار جنبش دموکراتیک مردم

نخواهدداشت.

... رژیم خودزنی

حساس روزهای این در حتی که میاندیشیدم
مساله مورد در صرف نوشتن ما انرژی بیشترین
پرچممیشودوبعدهم برای فهمیکدیگرتهمت ها
وافتراهابر یکدیگر می زنیمکه آنیکی عاملآمریکا

اسالمی. جمهوری عامل دیگری آن و است
زیادی وقت آن در که نیست مجلسی هیچ
نشود آن رقیبان توطئههای کشف و صرف فهم
یاران جنبش سبز علیه از سوی یاران توطئه هم
هم خیر اندیشان و میانه گیران و سبز. جنبش
محتوا بی و کردن بیرنگ راه مساله حل برای
به قول که آن بی میگیرند پیش را کردن جنبش
مثل بی رهبری که جنبش کنند توجه دوستم
کردن پر درد بیفرمانده است که فقط به لشکر
حمله فضایجلو دوربینفیلمبرداریمیخورد تا

قدرت. یک سنگر تسخیر و
به چرا گفت مطلب را خواند این که دوستی
نوین فراگیر جبهه یک نمیاندیشی: سوم راه یک
ازهمهنیروهاحولمحورحقوقبشرودموکراسی
رویایشیرینوخیالخوشی دیدمچه سکوالر...
آن و شاعرانه بلند رویاهای جنس همان از است؛

حافظ رندجهانسوز
نو آدمی. وز بباید ساخت عالمی دیگر

... و امیدها سبز: جنبش

اتفاقمیافتدبستگیبهمیزانمقاومتحاکمیت
دارد.» مردم پایداری و

پارسا دکتر بحث از انتقاد در دیگری شخص
بنابدرمورددکترمصدقگفت:«نصفبحثیکه
مصدق ولی مگر بهمصدقبود. کردید راجع شما
دنیا به خانواده سلطنتی در یک مصدق بود؟ کی
روزی هم بود و اسمش هممصدقالسلطنه آمد و
با حتی مصدق سلطنتطلبم. من گفت مرد که
آنها شد و به یکی کاشانی آیتاهللا نواب صفوی و

کردند. سرنگون را همان ها هم او و میداد پول
میرفت، رفت مردم میان به باید که روزی هم
چهار طیب و و بیمخ شعبان و شد پتو قایم زیر
افتخار تمام کودتاچیبهخواسته شانرسیدند. تا
او نفت که حالی در است نفت شدن مصدق ملی
را بکند. این کار واقعنتوانستکه ملی نکردو در را

نیاورد.» وجود به او هم را سکوالریسم
این از قبل روز «مصدق چند کرد: اضافه وی
کنگره بودو در کهسرنگون بشوددرهمین آمریکا
گفت قبله منهمینآمریکاست و سخنرانیکرد
االن هم آمریکا را سرنگون کرد. او همینآمریکا و
بایدبهجایشاهمصدق کردیم اشتباه میگویدما

میکردیم.» انتخاب را
تقسیمبندی نحوه  به سپس  شخص این
گفت: و کرد اعتراض  توسط سخنران  نیروها
حکومت که درون آنهایی به «تقسیم بندی شما
دارند خارجی به چشم  آنهایی که و هستند
و انقالبی به باید را جنبش است. نادرست
ایران غیرانقالبیتقسیمبندیکرد.جنبشیکهدر
بخش میخواهد بخش است: یک دارد دو وجود
جمهوریرا سرنگونکند وبخشدیگر می خواهد

را حفظ کند.» آن
حاضرانمقابلمیکروفن از سپسآخریننفر
جنبش «هدف این داشت: اظهار گرفت و قرار
این جنبش در است. اجتماعی انجام تغییرات
دارند خیلی ننشستهاند.چپ ها بیکار چپها هم
است طوالنی راه ولی میکنند کار ایران خوب در
وچندسالطول میکشد.رژیم جمهوریاسالمی
کشت را چپ  دانشمندان از بسیاری آغاز  در
بتوانند چپ نیروهای دوباره تا میبرد زمان و

رشدکنند.»
امروز دارد. وجود استحاله «بله افزود: وی
کروبی دعواست و موسوی میان طرفداران در
و می زند  جلو موسوی از دارد کروبی چرا که 
آینده سال چهار در خودش انتخاب برای دارد
وقتیمردم یادمانباشدکه و برنامهریزیمیکند.
موسوی میرحسین ایرانی جمهوری دادند شعار
یک جمهوری اسالمی نه و گفت کرد مخالفت

کم نه زیاد.» کلمه
و پرداخت پاسخ به بناب پارسا دکتر آنگاه
تهران از خارج در چرا که شد «پرسیده گفت:
هاست. جنبش ویژگیهای از این نیست. خبری

تمام تبریز در ولی شد شروع تهران در مشروطه
از هم  را جنبش  این گسترش و توسعه  شد. 
و تبریز زندانهای بزنیم. حدس می توانیم حاال
سیاسی تهران زندانی از زندان های کمتر سنندج
و دارد خود را مختلف مراحل این جنبش ندارد.
ملحق آن در آینده نزدیک به دیگر هم شهرهای

شوند.» می
یا و رهبری مورد در  همچنین سخنران
جنبش گفت: «من جنبشها آن در نداشتن
نفت ملی شدن صنعت را اوج جنبش تیر سی
میدانم.جنبشهایخودبهخودیهمیشهوجود
بدون که فعلی جنبش همین یکی داشته اند.
رهبریاست. فراکسیونهایجنبش رهبریخود
برخالف ندارد؛ رهبری جنبش کل ولی دارند را
آغاز تا پایانرهبری از که جنبشخیابانی در تبریز
کوچک آذربایجان بود. حزب دمکرات دست در
جنگل رهبری جنبش از بعد شش سال خان
از یکی که معتقدم من گرفت. دست به را آن
مهمترین ویژگیهایجنبشفعلیخود بهخودی

است.» آن بودن
به جمعبندی سپس بناب یونس پارسا دکتر
و داشت: «تشکیل اظهار و خود پرداخت نظرات
خود را سیاسی عمل گستره که بسط جبههای
نیرویخارجی وابستگیبه در ایرانو از «بیرون»
قرار راسنظامجهانیسرمایه) در آمریکا واقع (در
نیروهای این زمان ناکام مانده است. زیرا میدهدتا
در نه را سیاسی عمل عرصه کمپ این به متعلق
یا «در وابستگیو در ایرانبلکه بینمردم درون و

« داده اند. قرار نشستن آمریکا» کرامت انتظار
مبارزات ساله «بررسی تاریخ صد افزود: وی
انقالب تا انقالب مشروطه از ایران سیاسی مردم
مثل  که که آن هایی میدهد ۱۳۵۷ نشان بهمن

در سال فضلاهللا نوری شیخ و شاه علی محمد
در  ضیاء سید و شاه رضا ۱۲۸۷ خورشیدی،
و  زاهدی سپهبد ـ شاه و سال۱۲۹۹ خورشیدی،
آیتاهللاکاشانیدرسال۱۳۳۲ خورشیدیمحلو 
ایرانقرار بیرون از در را حیطهسیاسیعمل خود
هم مدت کوتاه و در مقاطعی اگر در حتی دادهاند
مردم مداخلهگری با مدت دراز در شدهاند موفق
به شکسترو تعیین سرنوشتخویش با ایراندر
روشدهاندزیراآنهاییکهعمدتااستقراراستقالل،
آزادی وعدالتاجتماعیراهدفدانستهاند بسان
قدرت آنگشتهاندکه از یکستونمقاومتمانع

خارجی موفق شود.»
و ائتالفاتی سخنراندر ادامهگفت: «جبههها
استقالل، مردمی اصل سه استقرار هدف با که
سالم، رهبری تحت اجتماعی عدالت و آزادی
مردم تودههای  مقبول و اعتماد قابل متحد، 
چشمگیر پیروزی های به عموما و گرفته شکل
تعداد دست یافتهاند مثبت غنی و پیآمدهای با
کمیدرتاریخایراننبودهاند.پیروزیجنبش«فتح
تهران»،خلعوتبعیدمحمدعلیشاهوسرنگونی
رهبری مشروطهطلبانی صغیر» تحت «استبداد
در خیابانی  جنبش پیروزی خان، چون ستار
آذربایجانوپیروزیقیامتاریخی۳۰ تیرنمونههایی 
اهداف با درخشان و دخالتگر جنبشهای از

هستند.» ایران مردم مبارزاتی تاریخ در نمایان
بنابافزود:«دستآوردهایتاریخی دکترپارسا
جنبشهایفوقالذکر این استکهجنبشزمانی
قدرت حمایت بدون که  میرسد  موفقیت به
و استقرار حاکم استبداد با سرنگونی خارجی
معنایحاکمیتملیستونپایههای استقاللبه
و سکوالریسم دمکراتیک، آزادی های گسترش
همانا خود که هدف به نهاده و بنا تجددطلبی را

نایل آید.» است اجتماعی گسترش عدالت

... پرشکوه ترین جنبش اخیـر تجلی دهنده سخنرانسپسگفت:«ادامهجنبشهمگانیرویدادهای تکان
است که هدف بدیلی نیازمند فعلی تا پیروزی
رها عدالتاجتماعی را آزادیو استقالل، سهگانه
را کارزار میدان و عمل سیاسی عرصه و نساخته
زحمتکشان در بین ویژه به جامعه ملی درون که
درون فعالین اساس این بر نکند. ترک را است
عرصه شرط دو و قید از را خود جبهه باید این
قدرت حمایت  و حیطه یکی عمل، سیاسی 
ساخته رها حاکم، رژیم قلمرو دیگری و خارجی
سه استقرار خدمت بست در در را خود هدف و

دهند.» قرار فوق اصل
بیان این با بناب سخنرانیخود را دکتر پارسا
در که نظام «چالشگران ضد داد که پایان نکته
عدالت استقالل، آزادی و اصل سه به زمان طول
سیاسی عمل قلمرو و ماندهاند وفادار اجتماعی
دادهاند وظیفه جامعه ملی قرار درون را در خود
توده هایمردم ستادرهبری با حمایتاز دارندکه
رژیم ساختار تغییر دهند که تشکیل را جبههای
حاکمیت استبدادیجمهوریاسالمیو استقرار
هدف جهانی سرمایه، نظام مستقل از مردمی،

باشد.» آن

«ایرانیان»
جمعهها 

منتشر
میشود


