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میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
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۲۰۰۹ جنجال جایره نوبل
صلح جایزه نوبل ـ ۱

نوبل شنیدهاید جایزه و که خوانده همانطور
صلحامسالبهباراکاوباما،رییسجمهورآمریکا،
تعلقگرفت.اعطایاینجایزهمهمبهاوباماحیرت
صدای و سر و برانگیخت را بسیاری تعجب و
بابا که تازه میپرسیدند این آورد. همه آنها را در
 ۹ فقط و کرده باز کاخ سفید در را چمدانهایش
افغانستان را به جنگ عراق و دو ماه است (اگر
پرداخته صلح گسترش امر به نیاوریم) حساب
اوباما فقط۹ ماه در کار  اگر میگویند است. آنها
ایران مردم از نیمی بوده آزادی برای و تالش صلح
آنها  و کار را کردهاند این اخیر عرض۳۰ سال در

حقدارند. بیشتر
مهم چهرههای و اخبار مفسران از بسیاری

که بارک کرده اند پیشنهاد دنیا و سیاسی آمریکا
بهجوانانسبزپوشخیابانهای را اینجایزه اوباما
در سفید کاخ سخنگوی کند. تقدیم ایران
پرزیدنت کرد: عنوان رسانهها با مصاحبهای
نتوانست اما داشت کاری را چنین قصد اوباما
کند پیدا را سبزپوش جوانان این از هیچکدام
شدهاند ناپدید یا و هستند زندان در یا همه چون
برای را جایزه شد مجبور متاسفانه پرزیدنت و
مفسرینسیاسی شوخ برخیاز خودش نگهدارد.
نوبل هیاتداوراناعطایجایزه طبعگفتهاندکه
که دادهاند اوباما به این صرف به را امسال جایزه

نیست. بوش جورج او
داوران جایزهصلحنوبلضمندفاعاز تصمیم
خودگفتند:بین اوباماواحمدینژاد ماندهبودیمو
اگر احمدینژاد نمیدانستیم بهکدامرایبدهیم.
کمتر را انتخابات چند نفر خیابانها بعد از در
تعلق او جایزه به شاید و میکشت میزد کتک

میگرفت.

اقتصاد نوبل جایزه ـ ۲
زن تعلق یک به امسال اقتصاد جایزه نوبل
دریافت موفق به اوستروم خانم الینور گرفت.
خانم ویژه این مشخصات شد. جایزه مهم این
که پول بوده اقتصاد این جایزه نوبل برای ربودن
سال اخیر چهار و در خرج کرده کمتر شوهرش را
کیف نزدیک و و کفش خرید لباس هیچ مرکز به
کارت کردیت صورتحساب مانده است. نشده
نوبل رقم جایزه دریافت زمان در خانم اوسترم

است. بوده «صفر» حیرت انگیز

شیمی نوبل جایزه ـ ۳
شیمی نوبل جایزه زمینه، همین در هم باز
یک آمریکایی و دانشمند یک به امسال مشترکا
که توضیح این گرفت. تعلق دانشمند اسراییلی
چکار شده و به این دو نفر داده این جایزه چرا
کردهاندکمیمشکلاست.مخصوصابرایکسانی
میشدهاند. ماده تک دبیرستان در را شیمی که
سخنگویهیاتداوران جایزه نوبلبهخبرنگاران

البته مهمی کردهاند آقایان کارهای این گفت:
خودمان آلفرد که دینامیت اختراع مهمی به نه

داد. انجام
شیمیایی بمبهای اگر گفتند داوران هیات
حاضر میشد زودتر احمدینژاد اتمی محمود و
برندهاعالم کنیم. اینسخنگوی میتوانستیماورا
البتهاسماحمدینژاددرلیست هیاتاضافهکرد:
امسال هم او چون داشت وجود ما کاندیداهای
اسپری و اشکآور گازهای از استفاده پیشرفت به
خیابان های آن در موثر و استفاده علمی و فلفل

کرد. کمک خیلی ایران

ادبیات نوبل جایزه ـ ۴
ایرانیان بین شدیدی رقابت هم زمینه این در
کشورها دیگر ادیبان و شاعران و نویسندگان و
نوبل وجودداشت.سخنگویهیاتداورانجایزه
حسین به را جایزه بود که نزدیک بسیار گفت:
بدهیم تهران، «کیهان» سردبیر شریعتمداری،
چوناوبانوشتناخبارتخیلیوتفسیرهایفانتزی
به خودجلبکرده را روزنامهاش توجههمهدنیا در
جایزه این او ندادیم چون او به جایزه را این اما بود

میداند. و ساختگی ندارد قبول را

پزشکی نوبل جایزه ـ ۵
رقابت هم پزشکی نوبل جایزه دریافت سر بر
قرار بود. بقیه اهالی دنیا بسیار نزدیک با ایرانیان
تیم به نفر جای یک به نوبل پزشکی جایزه بود

شود. داده زندانهای سیاسی تهران پزشکان
شیوه ابداع با شدهاند موفق پزشکان این
مخصوصی داروهای  خوراندن با و  جدیدی
دوربین مقابل در ساعت بعد چند را زندانیان
تا کنند وادار را آن ها و داده قرار میکروفون و
وساطت با بنمایند. غریبی و عجیب اعترافات
جایزه این قرار شد نوبل کمیته جایزه عضو چند
تعلق نگیرد ایران پاسداران سپاه به پزشکان مهم
برای فراوانی تالش های که دیگری به شخص و
بود داده انجام سرطان بیماری درمان و کنترل

شود. داده

سبز جنبش
ته از خوابم. توی آمد لوپز جنیفر باز دیشب
خواب اتاق وارد شیشهای دیوارهای با راهرو یک
خجالت زدم: داد سرش نبود. تنش هیچی شد.
بکش!اوهمخجالتکشیدوگفت:منفکرکردم
تموم عصبانیتگفتم: با تمومشده! جنبشسبز
کشید. خجالت بیشتر شده! شروع تازه شده؟
خواب سبز لباس و اتاق اشکاف سراغ فورا رفت
خالی جاتون ایستاد. جلویم و پوشید را توریاش
موقعی آواز خواند تا و صبح برایم رقصید دم تا
که لباس خواب را دیدم و زنم از خواب پریدم که
کار سر به رفتن برای تا میآورد در دارد را قرمزش

بپوشد. دامن سفیدش را و کت
بخوابموجنیفر لنگظهر کاشمی تونستمتا

بپرد. پایین و باال تخت لوپز برایم روی

واقعی سن
مجله مخصوص خبرنگار و عکاس گفته به
مردهای از پیرترین جئوگرافیک» یکی «نشنال
میکند. این زندگی ایران در دهکدهای دنیا در
خبرنگاران این  به ۱۳۱ سال دارد گویا که مرد
۵۷ من ۵۰ سال  انقالب گفت: درست سر مجله
افتاد انقالب اتفاق از بعد جریانات وقتی داشتم و
پیرتر سال دو سال یک جای به سال هر من
۵۰ سال  جریان که وقتی کرد: اضافه او شدم.
ثبتو احوال برایمسئولاداره را افزایش پیریام
من۱۳۱  واقعی سن که کرد قبول او دادم توضیح
من  برای بالفاصله و سال ۸۱ و نه سال است

کرد. صادر امروزیام سن با شناسنامهای
 ۱۵ فقط که زنم با که وقتی کرد: اضافه وی
او  ولی بودم ۶۰ ساله کردم ازدواج داشت سال
نمیکند دنبال را ایران سیاسی اوضاع چون
فکر و است را فراموش کرده خود واقعی سن
به  ولی ۴۰ ساله باشد ۴۶ سالش میکنم امروز

میآید. نظر

افغانستان انتخابات
انتخابات نتیجه اعالم از ماه که چند آن با
هنوز میگذرد کرزای حامد پیروزی و افغانستان
تقلبات و بر تخلفات مدرک دال صدها روزانه
و افغانی گروههای و معترضین سوی از انتخابات

می گردد. ارایه خارجی
انتخابات سخنگوی کمیته نظارت بر دیروز
ریاستجمهوریافغانستاندرمحاصرهخبرنگاران
کهدرباره ساختگیبودنآراءبسیاریاز صندوقها
مگر گفت: و داشتند از کوره در رفت سئواالتی

کمتر است؟ ایرانیان از کجای ما

سایت تغییـرات در
«بیبیسی»

رادیو و اخبار که «بیبیسی» شبکه گویا
مردم برای اینترنت روی  بر  را خود تلویزیون
در سایت است تغییراتی میکند قرار ایران عرضه
این به مراجعان کار دهد تا انجام خود اینترنتی
جدید سایت در نماید. سادهتر را اینترنتی پایگاه
و داونلود گزینه غیر از دو به خبری شبکه این
پایین، سرعت با باال و اتصال با سرعت اتصال یا
روی میتوانند ایران مقیم اخبار به عالقمندان
با «اتصال یعنی سرعت پایین از بعد سوم گزینه
مزاحم تا کنند کلیک ایران» در اینترنت سرعت

نشوند. پایین سرعت» «گروه سرعت

تجاری آگهی
می کند: عرضه ویزا بهشت شرکت
سال ویزای قرعهکشی  شروع به  توجه با
خدمات  آماده عرضه این شرکت آمریکا  ۲۰۰۹

میباشد. زیر
طریق  از قرعهکشی در مراجعان شرکت ۱ ـ

اینترنتتوسطکارشناسانویزایقرعهکشی.
ترجمه  و پاسپورتی عکس و مدارک تهیه ۲ـ 
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بزنید ورق لطفا

و گناهان شاهان

ناصری هما «پژوهشگر»:

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

عزیز هموطنان استقبال از تشکر با
گذشته ماه ۳ در گناهان و شاهان کتاب از

کتب استناد به و باستان  شهیر مورخین  گفتار طبق
در هولناک جنایات و فساد مربوطه، مذاهب باورمندان
گرایش برخی و ساسانی و هخامنشی شاهان دربار اغلب
داشته مزدک وجود و یهودی، مسیحی به ادیان شاهان از
در قدرتمند ادیان کلیه که میکند  ثابت کتاب این است.
کشتار خود بقای و برای ظالم، اجحافگر خونخوار، گذشته
بی گناه  ۷۰ هزار ایرانی دستور خشایارشا میکردند، به
این کردند. قتلعام زیبایش همسر درخواست خاطر به را

می کند. شما بازگو را برای حقایق کتاب

مجانی شیپینگ کم درآمد: برای بازنشستگان نیمه بها باید بخوانند: همه را کتاب این

(۴۴۳) ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ سفارش تلفن
ناصری ابراهیم ـ ناصری هما نویسندگان:

کنم! بازی کانری شان نقش در که هالیوود نامه دادهاند از ماست؛ نفع به مذاکره نگفتم ـ

مدارکبه انگلیسی.
ده  قرعهکشی در مراجعان شرکت امکان ۳ـ 

اضافه. هزینه بدون آینده سال
پیشرفت  از گذاشتن مراجعین جریان در ۴ـ 

آنها. پرونده 
در کشورهای  راهنما خدمات تهیههتلو ۵ـ 
مصاحبه و آمریکا سفارت به مراجعه برای مجاور

کنسول. با
زیر مدت محدودی تخفیفهای برای توجه:

میگردد: عرضه
سپاه پرسنل برای تخفیف درصد پنج

شخصی. لباس و بسیج پاسداران،
شهدا. تخفیف برای خانواده درصد ده

۱۵ درصدتخفیفبرایجانبازانشیمیایی(با 
گواهیپزشکی).

(با  امام خط پیروان برای تخفیف ۲۰ درصد
کافی). مدارک ارایه

همیشه؟ فارس؟ خلیج
بزرگ کمپین یک  شروع از  ماهی چند
خلیج اسم داشتن برای نگه امضاء جمعآوری
یا حتی و عربی خلیج به آن ندادن تغییر فارس و

میگذرد. اینترنت روی بر دوستی خلیج
سرتاسر ایراندوستان شدید فعالیت وجود با
از ایرانیان تقاضا و کمپین این برای تبلیغ جهان
در دادخواهی برای گذاشتن امضای خود جهان
«چیزیکه مالخودمان رسیدگیبه اینتقاضا و
 ۹۵۰ فقط تا کنون بدهید» خودمان به را است
برای معموال است. شده جمعآوری هزار امضاء
یک باالی امضاهای دادخواهی و کمپین چنین
میکند. جلب را دنیا مهم مقامات توجه میلیون
ایران دو در است چطور که نمی داند کسی هنوز
سیاسی نهاد هزاران و ایرانی وبالگ میلیون سه
میلیونکارمندوجود داردوفقط دو سه دولتیبا

است؟ شده جمع امضاء هزار ۹۵۰
و مقیم  این۹۵۰ هزار ایرانیمهاجر اگر راستی
امضا های تعداد حسابنمیکردیم ایرانیرا خارج

میشد؟ چقدر شده جمعآوری
بیشتر ایرانیانخارجو داخلکشورکهاز طریق
این جریان از خود دوستان الکترونیکی پست

خود امضاء گذاشتن به شدهاند اطالع با کمپین
کردهاند. اقدام petition این پایین در

کشور های مقیم ایرانیان اگر که شده گفته
۵۰ هزار  حدود که هم فارس خلیج حاشیه عربی
منتظر (و خود را میدادند امضاء هستند نفر
نمیشدندکهببینندچهطرفیبرندهجنگخلیج
دفتر این عربی میشود) تاکنون خلیج فارس و

بود. نتیجه رسیده به و شده بسته کمپین

مبارک کلمبوس روز
«روزکلمبوس» آمریکا در پیش روز سه دو
توسط قاره آمریکا کشف خاطر که به روزی بود.
ماجراجو، کلمبوس، دریانورد شجاعو کریستوفر
از آمریکاییانتعطیلمی کنندوجشنمی گیرند.
اینبحث هابگذریمکهکلمبوسخیلی هاراکشت
و خود تا کرد را قتلعام سرخپوستان از کلی و
این ولی مستقر کند دنیا جای در این را یارانش
خوشبختی خوششانس و عجب آدم کلمبوس
و فکسنی کشتی یک توانست با او است. بوده
کس هیچ آمریکا گشته و صاف وارد خاک قراضه
اونشود.نهمثلکوباییانبدبخت مزاحموجلودار
کوسهدار  آبهای در کیلومتر  ۱۰۰ شد مجبور
نه و برسد آمریکا به خاک تا کند شنا اقیانوس
ویزا صف شد توی ایرانیان بدبختتر مجبور مثل
حقارت تا با بایستد انگشتنگاری پاسپورت و و
و و مشت و دندان چنگ را با مشقت خودش و

بیندازد. آمریکا خاک به لگد

آزادی بیماران روانی و
قبلگروهیاز بیمارانروانیبستری روز چند
این بیمارستان را به شده در بیمارستان آزادی
آتشکشیدند.شایددرجچنینخبریدررسانه ها
باشد. «آزادی»  یعنی بیمارستان نام علت  به
کمی بیمارستان یک برای آزادی اسم خودمانیم

نیست؟ خندهدار
بستر ترک  آزادی چیزی؟ چه برای آزادی 
بیمارستان؟ غذای انتخاب آزادی بیماری؟
و پزشکان خدمات برای پرداختی مبلغ آزادی

پرستاران؟

توسط نیروی آتش، کردن از خاموش بعد
زندان روانه و دستگیر روانی بیماران این پلیس

روانی). زندانیان بخش (احتماال شدند
یکیاز دستگیرشدگانکهقیافهبامزهو مزغلی
اولمحمودشروع بازجویزندان گفت: داشتبه
بود: پرسیده جواب سئوال بازجو که در او کرد!
آیا اوعضوگروهشما بود؟ محمود چهکسیاست،
گفت: نه.محموداحمدینژادرامیگویمکه گفت
را حرفش ما هم بزنیم. آتش را بریم آزادی بچه ها
بازجو به روانی خندهای با سپس او کردیم. گوش
خنده همه از گفتم بچهها به امشب این را گفت:
روانیاینجوکها آدمهایغیر دیوانهشدند.شما

نمیکنید! درک را

ایران خاویار
پژوهشهایمجلساسالمی  *شنیدیممرکز
که خواسته کشور مسئولین از شکایتنامهای در
شدیدا ایران در خاویار تولید چرا دهند توضیح
طریقخبرنگارمخصوصمان از است؟ پایینآمده
هم تحقیقاتی کارهای وقت نیمه که ایران در
مهم و اصلی دالیل توانستیم میدهد انجام 
به که کنیم پیدا را ایران در خاویار تولید کاهش

هستند: زیر قرار

در خاویار کاهش برای دلیل ده
ایران

که  شده آلوده و کثیف آنقدر خزر دریای ۱۰ـ 
ندارند. تخمگذاری حال استروژن ماهیهای

روسها  به را خزر دریای چهارم سه چون ۹ـ 
ماهیگیران برای از این دریا ماهی صید دادهاند

است. رسیده نصف به ایرانی
صدر کارها  در خط امام چون طرفداران ۸ـ 
قرارگرفتهاندهنوزبهحرامبودنخاویاراعالم شده
برای تالشی نتیجتا و دارند اعتقاد امام سوی از

نمیکنند. افزایشتولیدخاویار
یک پدیده  کراوات مانند چون خاویار ۷ ـ
از سوی غربی وموردتوجه غربنشینان میباشد،

است. نشده تولیدی حمایت دولتی نهاد های
وضع  در دنیا در گلوبال اقتصاد چون ۶ ـ
برای دنیا تقاضایی مردم سر میبرد به اسفناکی

فرش های حتی و ندارند ایرانی گران خاویار خرید
فروختهاند. را خود ایرانی

بدی اوضاع  از استروژن چون ماهیهای ۵ـ 
و دریاهایخارجشنا کنان رودهایمجاور ایرانبه
نتیجتا تخم کمشده و فرار کردهاند تعدادماهیها

دارد. وجود کمتری خاویار
جای  به خاویار زمان شاه عکس بر چون ۴ـ 
تخمماهیفروش دانه قیمتهر به امروز کیلو هر
میخواهند پول دوجینی آن مشتریان از و  رسد

آمده است. پایین تولید نتیجتا مصرف و
نماندن  گرسنه برای شمال مردم چون ۳ ـ
از قبل را خاویار ماهی که میدهند ترجیح
پایین خاویار تولید بخورند و بگیرند تخمگذاری

آمده است.
شرکت  پاسداران سپاه است قرار چون ۲ ـ
بکشد عمدا باال مخابرات شرکت مثل را شیالت
شرکت شیالت تا آوردهاند پایین را تولید خاویار

مفت بخرند. را
یک: شماره دلیل و

مردم در میچسبد و شامپاین چون خاویار با
ترجیح یا و ندارند را شامپاین خوردن حق ایران

ویسکی و سگی عرق شامپاین جای به میدهند
عرضه در نتیجه بخورند، مصرف خاویار و قوی

است. شده کم آن

ایران مخابرات شرکت
عزیز اسالمی ایران هموطنان اطالع به
شرکت مخابرات واگذاری دنبال به میرساند که
جاری  سال ۱۵ مهر از تاریخ سپاه پاسداران به
مقام تایید با جدید ضوابط و مقررات و قوانین
اجرا قابل شرکت  این سوی از رهبری  معظم

میباشد.
کشورهای  با دور راه  مکالمات  هزینه ـ  ۱
خواهد کرد.  پیدا افزایش ۲۰۰ درصد  استکبار
هزینهمکالماتراهدوربا کشورهایینظیرونزو ئال،
سومالی، سودان، روسیه، شمالی، کره کوبا،
افغانستان رایگان عراقو بولیوی، لبنان،سوریه،

بود. خواهد
ـ کلیهمکالمات مشترکین توسطبرادران و   ۲
است خواهشمند میشود. ضبط سپاه خواهران

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

مهر) ۲۷) اکتبر                            دوشنبه ۱۹

ـ   تاریخی                                                             مارکس ـ جایگاه
                                        سوسیالیـزم و جهان امروز             

آذری    مجید                                                          سخنران:

                                    
(۴ آبان)  اکتبر    دوشنبه ۲۶

                        ادبیات در تبعید                                                         
فرسایی                   خانم فهیمه          سخنران:

           

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

            

اداره  از سوی دوشنبه ۲۶ اکتبر، روز غروب جلسه توجه: در
را شما متخصص پزشک یک فیرفکس، کانتی سالمت بهداشت و
را آن مقابله با برای آمادگی چگونگی و کرده آشنا آنفوالنزا با بیماری

نیم) و ۷ تا ۷ (از ساعت کرد. تشریح خواهد
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و... سیاسی خبـرهای
۹ صفحه از بقیه

۱۲

محاوره هاییکهممکناست و مواظبمکالمه ها
باشید. کنند وارد لطمه نظام به

گونه« اساماس»  هر و دریافت ارسال ۳ ـ
ویژه به سیاسی و مذهبی جوک های حاوی
تاریخ از کشور روحانی و سیاسی رجال با شوخی
دستی تلفن تخلف صورت در و بوده ممنوع فوق
داده مستضعفین بنیاد به و غصب مشترکین

میشود.
تظاهرات خیابانی  از ویدیو گرفتن عکسو ۴ـ 
رسانههایاینترنتیخارجیممنوع ارسالآنبه و
قطع خواهد بالفاصله متخلفین تلفن و بوده

گردید.
این  مشتریان عمومی روابط قسمت ـ  ۵
شرکتاز تاریخ فوقبستهوتعطیل خواهد گردید.
ندارید رضایت اداره این خدمات و سرویس از اگر

ننمایید. عنوان مطرح به هیچ را آن لطفا
ماهوارهای  تلویزیونهای تلفن شماره ـ  ۶
چون رسانههایی  همچنین و کشور از خارج 
زمانه»، «رادیو آمریکا»، «صدای «بیبیسی»،

تاریخ از  غیره و  «آلمان»  و  فرانسه»  «صدای 
میتوانند محترم مشترکین و شده مسدود فوق
مراکز این پست با اداره طریق نامه از ارسال با

نمایند. تماسبرقرار
از تاریخ ذکر شده فوق مبلغی حدود ۲۵  ۷ـ 
مشترک به بدهی کل صورتحساب جمع درصد
اینمبلغجهتبازسازی تلفناضافهخواهدشد.
و ایجاد «حزباهللا» به نقدی لبنان، کمکهای
مستضعفان کشورهای در اسالمی مذهبی مراکز

گرفت. خواهد قرار استفاده مورد جهان
همگان همکاری از تشکر با
مشترکین امور

جدید کاریکلماتورهای
تا بردم خشکشویی به را ایرانیام قالی ـ

گلهای آن را آب بدهند.
سیالبهای و باران بعد از خانهام ناودان ـ
محروم ناودانهای کارگری اتحادیه عضو اخیر
رحمت الهی استثمار مورد دیگر تا جهانی شده

نگیرد. قرار

نتوانم تا دادهام قورت را خانهام در کلید ـ
دیگری بگیرم. را با مرد زنم هیچوقت مچ

شیطان به را برای بازخوانی اعمالم دفترچه ـ
کند. خواندنیتر را آن تا سپردهام

دیشب آشپزخانهام برقی خردکن آشغال ـ
بزرگ استخوان خودش را با یک کرد. خودکشی
آیندهای میکرد که ناله کشت. همیشه بوقلمون

نیست. انتظارش در
زمستان مرگ بهار و تولد در روز نمیدانم ـ

لباسیبپوشم. چه
با اتاقم راست پنجره سمت کرکره پرده ـ
نامشروع رابطه چپم سمت پنجره پارچهای پرده

دارد.
ـچون آدمی سیاسیهستمدرجه اجاق گازم

نمیگذارم. فارنهایت روی۴۵۱ هیچوقت را
برایقفسه هایاتاقمطالعهامکهسالهای ـ
یادداشتتشکریبه داشتهاند نگه کتابهایمرا

نکند! دستتان درد عنوان نوشتهام: این
صفر نمره تاریخ از درس مدرسه در همیشه ـ
تکرار خودش را بودم که تاریخ میگرفتم. شنیده
کالس این در دوباره که این حوصله میکند.

نداشتم. را بنشینم
شده خلق درخت پربارترین برق چراغ تیر ـ

توسط خداوند است.
روزی که میکند آرزو اتاقم سقفی پنکه ـ
ویتنام جنگی هلیکوپترهای معروفیت و شهرت

باشد. داشته را
از رودخانه طالقگرفتبرکهها دریا وقتیکه ـ

بدونسرپرستماندند.
به وقتیمردم، عزراییل را وصیت کردهام که ـ

ندهند. راه من جنازه تشیع مراسم
ـنمیخواهمماهی اقیانوس باشم.ازشناهای

متنفر هستم. بیشتر ازصدمتر

خیابانی قصههای

پرگهر مرز ایران،
اینقدر آدم بود. توی خیابان خر تو خیلی خر
االن زیر تهران فاضالب می کردی فکر بود که
بودیم. ریزشمی کند.اولحدوددوازدهسیزدهنفر
تایینباشید وسعی سه دو بودندکه بچهها گفته

حمله بسیجیها بزرگ باشد تا گروهتان کنید
نکنند. دوسهساعتاولکلیشعاردادیمو اوضاع
کهدستشانبه رفقا از تا بود.سهچهار آرام خیلی
داشتند نوکیا تلفنهایجدید دهنشانمیرسید
میگرفتند و برای عکس و فیلم تند و تند و
توی بگذارد تا میفرستادند خوابگاه توی علیرضا
دانشکده بچههای بیشتر «تویتر». و «یوتیوب»
به تریا مرتبتویکافه که اوندختره بودند. آمده
خیابان پیادهروی و از آمده بود هم میداد نخ من
عالمت به را انگشتانش و کرد نگاهم عشوه با
طرف به زدم زور خیلی داد. نشان من به پیروزی
کنم باز او با صحبت را جوری سر یک و بروم او
نتوانستم. داشت که تراکم این قدر جمعیت اما
از ظهر بودکه پلیس وبسیج ساعتسه چهار بعد
بنز آخرین ماشین تا سه دو اولش راه رسید. از
بعد یک و خیابانپارککردند ته مدل بدوننمره
موتور و دهاتی با بسیجی ریشوی بدلباس سری
مثل خیابان. توی ریختند زنبور مثل سیکلت
به و باتوم با چوب و دیوانهها فریاد می کشیدند
فرار پا به گوشهای هر از مردم حمله کردند. ملت
گذاشتند. رفیقمتورجکهداشتعکس میگرفت
سه دو سرجایش ماند. و خرج داد به شجاعت
ندیدم. را تورج دیگر که بود نگذشته بیشتر ثانیه
که گرفتم تصمیم و نداشتم را تورج شجاعت من
و تند تند بیرون و فرعی زدم از کوچه فرار کنم.
به کجا نمیدانستم اصال دویدن. به کردم شروع
کوچه یک و دیگر کوچه یک توی افتادم میروم.

خیابان دیگر. و یک دیگر
بلند بود. مردم فریاد و صدا و سر آن دورها از
مردان. صدای تا بود زنان صدای صداها بیشتر
اشکآور همه گاز می آمد و بوی گلوله و تق تق

بود. پیچیده جا
وسط در که خانهای یک پله روی نفسزنان
اینخیاباننامعلومبود نشستم.بادستمالگردن
دقیقه چند و کردم خشک را عرقهایم سبزم

باقیماندم. همانجا
و سر میشد. یواش تاریک یواش داشت هوا
صداهاکمیخوابیدهبودوفقطصدایآژیرماشین
در بار یک دقیقه چند هر و آمبوالنسها پلیس
کردم. نگاه برم و به دور می پیچید. شهر فضای
محله آبرومند وسطحباالییبود.همهخانههاتمیز
یک ضربدر روی در بعضی از خانهها تازه بودند. و

کشیده بودند. اسپری با رنگ قرمز
راه خیابان به و به طرف شدم جایم بلند از
که انگار میکردند. درد حسابی پاهایم افتادم.
سر پشت را المپیک ماراتن دوی مسابقه یک
برسم به خیابان اصلی که از این گذاشتهام. قبل
نردههای با بزرگ خانه یک جلوی زمین روی
و نشسته زمین که روی را دیدم مردی بلند فلزی
رفتم. جلوتر است. کرده پهن چیزهایی جلویش
به سرمهای کت آبی و ژندهپوش. ریشو بود مردی
موهایش بلند و بود. سوراخ از پر تن داشت که
دست تکان برایم بود. گندمی جو و اصالح نکرده
بزرگ رویزمینروییک حوله جلوتر رفتم. داد.
کرده پهن انقالب از قبل از عکسهایی قدیمی
که انگار داد. آزار مرا مشام بدنش عرق بوی بود.
و بست را خود کت دکمههای چون شد متوجه

شد. خیره من به
پدرم سال سن و حالش سوخت. هم به دلم
تا اسکناس یک و کردم جیبم توی را دستم بود.
در آوردم بود تریا کافه فردای غذای که مال شده
روییکی از عکسهایشگذاشتم. از اوخجالت و
میکشیدموسعیمی کردمبهصورتشنگاهنکنم.
بهنظرمی آمدکهروزگاریبرایخودشکسیبوده

است. داشته بیایی برو و
خیابان داخل ترسان به شدم و رد جلویش از
کسی نه. یا رفته پلیس ببینم تا کشیدم سرک
پیرمرد همان برگشتم. آقا... آقا!... کرد: صدایم
بروم. طرفش به که کرد اشاره دستش با بود.
جیب در را دستش ایستادم. او جلوی و برگشتم
کتمندرسو سوراخدارشکردوبه سرعتچیزی
اشک از خیس چشمانش داد. قرار دستانم در را
هنوز نیستم. من گدا گفت: لبخندیزد و بودند.
رفیقم که صدای بودم تعجب شوک و حالت در
صدایم می کرد. که شد بلند چهارراه را سر تورج
از پر دویدم. صورتش به طرفش دوان دوان
خونبودوپیراهنسفیدشقرمزشدهبود.دستم

میان! دارن بریم بزن گفت: و کشید را
همانطور شدیم. دویدن مشغول سرعت با
مرد پیر ببینم تا کردم باز را مشتم میدویدم که
سیخ تنم چه داده است. موهای خواب خیابان
رنگ به الستیکی دستبندی شد. کف دستم
ایران، شده بود: نوشته رویش بود که روشن سبز

پرگهر... مرز ای

قبل صفحه از بقیه

از «بعد که است نوشته  اصالح طلبان،  به 
معروفو بازیگر صد شدنبیش از ممنوعالتصویر
تنی شدن ممنوع الخروج نیز و ایرانی سرشناس
برای که پناهینیز جعفر بازیگرانسینما، از چند
بود در پاریس عازم جدیدش فیلم عقد قرارداد

شد. الخروج ممنوع فرودگاه

تشکیل پرونده علیه
خاطر به کروبی مهدی

تجاوز» «ادعای
دادستان عمومیوانقالبتهرانروزسهشنبه
مهدیکروبی پروندهایعلیه تشکیل از اینهفته
در مورد «ادعاهای» دادسرای ویژه روحانیت در
انتخابات از پس معترضان به تجاوز بر مبنی او

داد. خبر
دادستانتهران، عباسجعفریدولت آبادی،
همچنینگفتهاستکهکمیتهویژهقوهقضاییهدر
کرده ارجاع «پروندهای را به دادستانی زمینه این

است.» رسیدگی دست در که
محمود رقیب اصلی کروبی، دومین مهدی
احمدینژاددرانتخاباتریاستجمهوریاخیرکه
بهاعتراضاتیگستردهوبیسابقهدرایرانانجامید،
هاشمی اکبر به نامه ای  در گذشته  مردادماه
نوشت خبرگان، مجلس رییس رفسنجانی،
به وحشیانه «تجاوز از تکاندهندهای اخبار که
است. شنیده بازداشتشده» پسران و دختران

رسانهها در را خود نامه بعد هفته یک کروبی
منتشرساختوبااینکارواکنشگستردهمقامات
احمدینژاد محمود حامیان و اسالمی جمهوری

برانگیخت. را
قوه قضاییه  رییس اول معاون سوی دیگر  از
دستگاه که است گفته نیز جمهوری اسالمی
مهدی اتهامات  پیگیر  جدی «بهطور  قضایی 

است. کروبی»


