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

آمریکا ضعف
شورای نگهبان، جنتی، دبیر آیتاهللا احمد
چندروز قبلدر جمعمسئوالناستانیشوراهای
(مرکز شستشوی اسالمی تبلیغات هماهنگی
پیامداریم! مغزیبچهمثبتها) گفت: ما برای دنیا
اینپیاماشارهای نکردوضمنتکذیبشایعه به او
اول باید مرگ ولی فقیه گفت: ولی ما اینترنتی
دشمن به جنگ بعد کنیم و را قوی خودمان
کردن به قوی خدا کرد: به لطف او اضافه برویم.
روز به روز آمریکا چون نداریم احتیاجی خودمان
اشاره به جزییاتقدرتدر ضعیفترمیشود! او در
آمریکا ارتش در گفت: آمریکا شدن متالشی حال
کمشده داوطلبان آنها تعدادمعتادان زیادشده،
خواندهاند. خدمت ارتش را به همجنسگرایان و

جنتی احمد خود طوالنی نطق خاتمه در
ریاست طبق گفته ماست چون پیروزی با گفت:
نداریمو در ایران همجنسگرا محترمجمهوریما
تعدادمعتادان اجباریاستو ارتشما خدمتدر

است! از آمریکا بیشتر ما

ایران اخبار با شوخی
پاسداران  سپاه اعضای از * دستگیری ۱۱ نفر

پاکستان خاک در
شده  خراب GPS ما دستگاه گفتهاند حتما ـ

آوردیم! در اینجا از سر لبنان جای به و بود
بازجو نمیگذارد  احمد زیدآبادی: * همسر

ببینم. را احمد
ببینید! را بازجو دم باید اول معلومه ـ

تعطیل  زودتر روز یک مطبوعات * نمایشگاه
شد.

نمایشگاه که فهمیدهاند هم خودشان ـ
است! لوس چقدر ایران در مطبوعات

دوست  یک احمدی نژاد اردوغان: * رجب
است. واقعی

گاز زمستان  امسال است قرار ناقال ای ـ
مجانیبگیری؟

آبادان  در امواج پارازیت دستگاههای * نصب
اهواز. و

خدمات رفاه و تمرکز عدم علت سیاست به ـ
است! پایتخت بوده در

آستانه  در کشور سازی کبریت * کارخانههای
تعطیل.

ـطرحخصوصیسازیاحمدینژادآتیششون
زد!

نمایشگاه  در روسیه غرفه مسئول فرار  *
روسیه مرگ بر فریادهای شنیدن بعد از تهران

محل. آن در
پناه شریعتمداری حسین غرفه به حتما ـ

برده!
قم:  علمیه نقویاستادحوزه *حجتالسالم

شدهایم. انقالب صدور نقرهای دوران وارد امروز

دوران اخیر سال کردهاید که سی قبول پس ـ
پیتحلبیبوده؟!

صادراتی  نفت دیگر سال هشت ایران  *
داشت. نخواهد

خلیفه کیسه  از احمدینژاد این بسکه  ـ
گذاشت! مردم بر سر سفره را آن و بخشید

دولت از اینپسچندسخنگو  * احمدی نژاد:
دارد.

جلوی تا کنند یکی را دروغهایشان بهتره ـ
نشوند! مردمخجالتزده

پاکستان  در «ریگی» پاکستان: دولت  *
نیست.

برگرده! و آب بلوچستان دست به رفته ـ
از  بین ۱۷۵ کشور مقام ۱۷۳ از در * ایران
قرار بشر حقوق و احترام به بیان آزادی لحاظ

گرفت.
احتماالاوندوتایبعدیاصالچاپروزنامه ـ

است! ممنوع کشورشان توی

بامزه داخلی خبر چند
ایران از

(۱)
در نیرو وزارت سرپرست نامجو مجید
کاهش و تعدیل طرح کرد: با اعالم مصاحبه ای
راه در برق درصدی قیمت افزایش ده یارانهها

است.
اصال که خبرنگار چند جواب در او
بودند: پرسیده و نمیآمدند نظر به «بچهمثبت»
مجانی می کنیم، که میگفتید «گاز را این پس
میکنیم، مجانی را برق میکنیم، مجانی را آب
گفت: چطور شد؟ میکنیم» را مجانی اتوبوس
وزارت حوزه در و اتوبوس چون گاز و آب مورد در
به باید برق مورد ندارم ولی در نظری نیستند ما
قبض که پول اطالعتان برسانم که بعد از این
میآید. او با در برایتان مجانی آنوقت برق را دادید

لوسوشیطانیبهسرعت ازجمع خنده ای بسیار
خبرنگارانناپدیدشد.

(۲)
بهمنی بانک مرکزی ایران محمود کل رییس
درموردشعارنویسیمردمرویاسکناسهاهشدار
اسکناس روی که فردی هر گفت: وی داد. صریح
خط کشیده جرم آن یا روی و اثری ایجاد کرده
و دولت ضد به شعارهای رسد چه شده مرتکب

والیت. ضد
بهمنی اضافهکرد:مادرجستجویراهی برای

این مسالههستیم. با مقابله
چرا بود: پرسیده خبرنگاری که جواب در وی
و براقو اسکناسهاینو اینهمه روز بانکها هر
دستنخورده بهمردممیدهندومگر دولتچقدر
با سرعت اسکناس که چنین پشتوانه ارزی دارد
چقدر میکند؟ گفته است: نمیدانم چاپ نو
پشتوانه چقدر می دانم ولی داریم ارزی پشتوانه

داریم. جوهری
ادامه گفت در ایران مرکزی بانک رییس کل
از را دولتممکناستبه زودیهمه اسکناس ها
هوشمند کارت و سکه از فقط و کرده خارج دور
ببینم حاال افزود: کند. وی استفاده اعتباری
مینویسند؟! شعار سکهها روی چطوری مردم
از اسکناس خروج طرح اگر گفت: سپس بهمنی
نباشد شاید کارتموثر از استفاده سیستم پولیو
مردم بخواهیم از و برگردیم دوران غارنشینی به
پایاپای صورت به فقط را خود سرویس و کاال که

عرضهکنند.
(۳)

تهران مطبوعات در شانزدهمین نمایشگاه
شد. برگزار فراوانی جنجال و جار با امسال

غرفه به هجوم با سبز پوش تظاهرکنندگان
آب را غرفه مسئولین این «کیهان» زهره روزنامه
نمودند. غرفه روسیههمبینصیباز هجوم مردمو
مسئولآن و نماند روسیه مرگبر دادنشعار سر

پناهنده گردید. خودشان سفارت ترس به از
روزنامه مسئول شریعتمداری، حسین
و تظاهرکننده مدعوین ترس از «کیهان»،

طی و این نمایشگاه نیامده بود شعاردهنده به
احمدینژادومعاونشکههرساله تماستلفنیاز
بودکه مییافتندخواسته ایننمایشگاهحضور در

نشوند. آنجا آفتابی هم آنها
باقی از آن که هرچه (یا نمایشگاه مطبوعات
روز جای به شد و تعطیل روز زودتر یک مانده)

بود. دایر روز سهشنبه فقط یک و دوشنبه
که گفته اند نمایشگاه این برگزاری مسئولین
آن نمایشگاه از دوره این زودرس تعطیلی علت به
مطبوعاتثبت نمایشگاه نیم و عنوانپانزده به را

کرد. خواهند

مطب افتتاح آگهی
دکتر هارون یعقوباوالدیمتخصصجراحی
در را خود جدید مطب افتتاح زیبایی و پالستیک

اطالع میرساند. به ونک میدان
غبغب. جراحی بینی و ـ

قربانی بیماران  برای ترمیمی جراحی  ـ
اسید. پاشیدن اثر در ناموسی انتقامهای

از ناشی زخمهای برای جراحی پالستیک ـ
نیروهایانتظامی. با برخورد

از ناشی پا  میخچههای بردن بین  از ـ
راهپیماییهایمستمرخیابانی.

شده وصورتزخمی جراحیپالستیکسر ـ
لنگه کفش. پرتاب ناشی از

ـخدمات فیزیوتراپی برای بیمارانبا شکستگی
درگیریهایسیاسیخیابانی. استخواندر

۲۰ درصد  جدید مناسبت افتتاح مطب به
و مرد باکره بیماران به پرده دوختن برای تخفیف

عرضه میگردد. زندان کهریزک زن

درخت چنار
بامزهایکههمیشهبهخنده ام یکیازجوکها
شخصی است: میاندازد این هنوز هم و انداخته
آدم درخت. یک باالی بود غضنفر رفته نام به
باال اون او پرسید: از و پایین درخت آمد فضولی
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شاهان و گناهان 

«پژوهشگر»: هما ناصری

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

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

کتاب حقایق را برای شما بازگو می کند.

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

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

احمدی نژاد: ببخشید خواهر، این چادر شما حسابی مرا تحت تاثیر قرار داده!

کانون دوستداران فرهنگ ایران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

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

                                 دوشنبه ۲ نوامبر (۱۱ آبان)

                                                                     تحلیل جنبش سبـز                   

                                              سخنران: حسن شریعتمداری   

                                    
       
     

         دوشنبه ۹ نوامبر (۱۸ آبان)     

       ۱۳ آبان: از تسخیـر سفارت آمریکا

               تا اعتراض به وضع موجود                                                           

                 سخنران: علی افشاری                                                
           

                ترتیب برنامه: ساعت ۷، صرف چای و شیرینی و دیدار دوستان؛ ساعت ۷ و نیم: شروع برنامه
تلفن اطالعات کانون: 703-817-1651

Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

            

چکار می کنی؟ جواب داد: دارم توت می خورم! 
مرد فضول خنده کنان گفت: االغ! این که درخت 
توت نیست چنار است. غضنفر خندید و گفت: 
االغ خودتی! به درخت چکار داری؟ توت توی 
جیبمه! این جوک را همیشه در جواب رفقایی که 
به طرفداری من از «جنبش سبز» ایراد می گیرند 
و می گویند میرحسین موسوی از خودشونه تعریف 
می کنم و می گویم: به درخت چکار داری؟ توت 

توی جیب من است.

افکار عمیق ورزشی
دوپینگی  وزنه بردار  رضازاده،  یارو  این  اگر 
سابق، امروز هم وزنه می زد و همان تی شرت 
کذایی اش را با نوشته «یا حسین» می پوشید آیا از 
بسیجی هایی که به شعار «یا حسین، میرحسین» 

حساسیت دارند کتک می خورد یا نه؟

اطالعیه وزارت نیـرو
شرکت برق

برق  بهای  قریب الوقوع  افزایش  علت  به 
که توسط ریاست محترم جمهوری و مجلس 
اسالمی تصویب شده است از کلیه خانواده های 
محترم درخواست می شود که برای صرفه جویی 
در صورتحساب برق خود داوطلبانه بشقاب های 
ارشاد  وزارت  ماموران  به  را  خود  ماهواره  ای 
تحویل داده و بعد از تکمیل تاسیسات تولید برق 
اتمی با ارا یه رسید آن را از کارمندان وزارت نیرو 

دریافت نمایند.
دفتر روابط عمومی و کنترل اسراف های کشوری

U2 کنسرت جدید گروه
باز   (U2) «یوتو»  معروف  راک  گروه  اعضاء 
هم درکنسرت اخیر خود اسالید های عظیمی از 
تظاهرات مردم و جوانان ایرانی در باالی صحنه 
اجرای کنسرت خود نمایش دادند و با نورافکن ها 
و دودهای مصنوعی به رنگ سبز محل کنسرت 
خود را به نمایش همدردی و همراهی با این 

جوانان تبدیل نمودند. گزارش شده که قریب 
صدهزار جوان و نوجوان آمریکایی بعد از خروج از 
کنسرت گریه می کردند و فریاد «اهللا اکبر» و «یا 
حسین» آن  ها پارکینگ بیرون محل کنسرت را 

به لرزه درآورده بوده است. 
از طریق یک رابط نزدیک به این گروه تماس 

تلفنی کوتاهی با آن ها داشتم:
   Hello ـ
   ?Yesـ   
  U2ـ    
   Yesـ
? You Tooـ
? Yes Youـ 
  !Yes . Me Tooـ 
 See You In Youtube ـ
!You too ـ 
!Bye ـ   
!Bye ـ

یادداشتی برای تولدم
امروز دوباره تولدم است. نه تولدم، بلکه روز 
تولدم. از دوباره متولد شدن خوشم نمی آید چون 
لحن و جنس مذهبی می گیرد. چقدر روزها زود 
بود.  کریسمس  دیروز  انگار همین  می گذرند؟ 
سن از یک حدی که باالتر می رود سالگرد ها را 
قاطی می کنی. امسال روز تولدم با این که با همه 
بودم ولی خیلی تنها بودم. درست مثل اولین 
روز کریسمسی که در آمریکا بودم. قبل از این 
روز تنهایی در کریسمس، سالروز تولدم را هم در 
هواپیمای « ایران ایر» گذرانده بودم که داشت مرا 
به آمریکا می آورد. دو روز احساس تنهایی پشت 
سر هم خیلی سخت است. البته کادوی تولدم 
که ورود به آمریکا بود و خلبان «ایران ایر» به من 
داد را هیچوقت فراموش نمی کنم. دستش درد 
نکند. هیچوقت نتوانستم برای او کادویی بخرم 

و برایش بفرستم.
پارسال وضع خراب بود و زنم برای انطباق 
با وضع خراب اقتصادی آمریکا کیک تولدم را از 
ارزان ترین سوپر مارکت شهر خرید. کیک تولدم 
مزه یک اسفنج ظرف شویی با دو سه قاشق شکر 

و وانیل می داد. وقتی که جورج بوش رفت وضع 
مالی ما بهتر شد. امسال قرار است زنم کیک 
تولدم را از یک قنادی های ایرانی جدید و کالس 
باالی شهرمان بخرد. خدا کند قیمت گزاف این 
کیک وضع اقتصادی و مالی ما را به دوران جورج 

بوش برنگرداند.
چند سال قبل وقتی که ۵۰ ساله شدم زنم 
با مهارت زنانه برای خودش یک لباس خواب 
سکسی خرید و به من کادو داد. امسال قرار 
است برای او یک لباس خواب کامال بدن پوشیده 
و کلفت بخرم و از طرف او به خودم کادو بدهم. 
هیکلش دیگر به خوبی روزهای ۵۰ سالگی من 

نیست.
سالگی   ۵۰ به  که  وقتی  می کنم  فکر  من 
می رسی مثل ماشینی هستی که رویش ۱۰۰ هزار 
مایل گذاشته باشی. یکهو همه چیز شروع به 
خراب شدن می کند. پنجره باال و پایین نمی رود، 
آنتن رادیویت کار نمی کند، آب رادیاتورت زنگ 
باطری ات  می خورد،  ترک  داشبورتت  می زند، 
درست شارژ نمی شود و بدتر از همه هر دستگاهی 
که در اتومبیل کار پمپ را انجام می دهد تعمیر 

الزم دارد.
زنم به من دلداری می دهد که ماشین پدرش 
وقتی که آن را فروخت سیصد و ۶۰ هزار مایل 
داشت و آب رادیاتور فابریک کارخانه هنوز تویش 
بود و مثل روز اول کار می کرد. به شوخی به زنم 
می گویم: پدر بزرگم می گفت وقتی که سنت از 
۵۰ باال رفت باید به فکر تجدید فراش باشی. 
می خندد و جواب می دهد: من هنوز چند سال 
وقت دارم تا این پسر جوان و خوش تیپ همسایه 

به سن قانونی برسد.
قبل از این که به آمریکا بیایم اصال به روز 
تولدم فکر نمی  کردم. گرفتن جشن تولد خیلی 
مرسوم نبود و اگر یک ماچ از مادرت می گرفتی 
باید کالهت را باال می انداختی. توی آمریکا روزی 
۵۰ دفعه باید این روز لعنتی را به خاطرت بیاورند. 
هر جا مراجعه می کنی و به هر جا زنگ می زنی 
اول «یک شماره» می پرسند و پشت سرش این 

سئوال زجرآور: تاریخ تولدتان؟ 
دیشب به زنم گفتم: توی این سن و سال 
منطقی تر این است که سال ها را برعکس بشماریم 
تولد  به سال های  که  کنیم  احساس  دوباره  و 

برمی گردیم. خندید و مرا بوسید و گفت: حرفی 
نیست ولی یادت باشه پایین کشیدن کیلومتر شمار 

ماشین مجازات قانونی دارد...

طوطی
از مجموعه قصه های خیابانی 

صبح، هنوز آفتاب درست و حسابی درنیامده 
بود که از خواب بیدار شد. لباسش را پوشید و 
روسری کهنه اش را به سر کرد. وقتی که داشت 
نان و چای شیرین می خورد به عکس های توی 
قاب روی دیوار اتاق خیره شد و چند ثانیه بدون 

جویدن لقمه نان بی حرکت ماند.
طرف راست شوهرش بود. وقتی که داشت از 
خیابان رد می شد ماشین بهش زده بود و درجا 
مرده بود. طرف چپ پسرش بود. از او سه چهار 
ماه بود خبری نبود. هیچ کس نمی دانست زنده 
است یا مرده. از روز تظاهرات بعد از انتخابات 
غیبش زده بود. افکارش را صدای طوطی توی 
قفس کنار اتاق به هم ریخت. توی قفس باال 
پاشو...  پاشو...  می گفت:  و  می پرید  پایین  و 

دیر شده... لبخندی زد و صورت پر از چین و 
چروکش ده ها چین بیشتر گرفت. از زمین بلند 
شد. زانویش درد می کرد. به طرف قفس رفت و 
از جیبش یک مشت تخمه آفتابگردان در آورد و 

توی قفس جلوی طوطی ریخت.
طوطی مال شوهرش بود. او را برمی داشت 
و به خیابان های شلوغ شهر می رفت. وقتی که 
آن خدا بیامرز زنده بود پول خوبی درمی آورد. 
طوطی از الی میله های قفسش با نوکش فال 
مردم را در می آورد و به دست صاحبش می سپرد تا 
برای مشتری بخواند. از مردم وقتی که فال خوب 

درمی آمد انعام خوبی هم می گرفت.
نیم ساعت بعد توی خیابان بود. هوا کمی 
را محکم تر  گره روسری اش  بود.  و ملس  سرد 
کرد و یقه مانتوی بلند و قهوه ای کهنه اش را 
باال کشید. قفس طوطی در دستش بود. سعی 
می کرد تند راه نرود تا طوطی به در و دیوار قفس 
نخورد. ته دلش خوشحال بود. امروز ۱۳ آبان بود 
و قرار بود خیابان ها غلغله باشند. هم خوشحال 
بود که به خاطر شلوغی پول خوبی درمی آورد 
و هم خوشحال بود که کسی برای پسرش در 
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خالق  روسیه قرن ۱۸  نامدار نویسنده ـ  ۱
«دوبرفسکی». و سروان» «دختر

ـ قارهای  و بارانی ایران استان سرسبز ۲ ـ
کوچک. بزرگ و کشور جزیره و از چندین مرکب

آالت  ـ از بر عکس به شوهر و نسبت زن ـ ۳
نیست! عیب جوانان بر ـ موسیقی

آالت  زینت ـ و کدر ـ تیره پیروزی حرف ـ ۴
جمع. پسوند ـ

نوعی  ـ بودن یکدیگر نظیر و هم مانند ۵ ـ
نازکابریشمی. پارچه

استان  در شهری ـ سنتی غذای نوعی ۶ ـ
و ادب ـ است انکراالصوات همدان ـ میگویند

پسندیده. رفتار
ـ  نوشتن  ـ آسیایی کشوری پایتخت ـ   ۷

ناپیدا. وصله
فروشنده دورهگرد. ـ فیل دماغ روادیدـ  ـ ۸

وسایل  از ـ و هویدا عیان  ـ جوانمرد ۹ ـ
نقشهکشی.

روشنایی  ـ خدا سوی به بازگشت و توبه ۱۰ـ 
در وزن. واحدی ـ نیکو و پسندیده اندکـ 

از روی و  ـ گردی تهیه شده ۱۱ ـ نظر کردن
چیزهای دیگر مورد مصرف نقاشی.

ونظر  ـ عقیده تصدیقعمو سامـهستی ۱۲ـ 
فوتبال. در زمین اصطالحی ـ

حمام  ـ ردیابی وسایل از ـ فربه و چاق ۱۳ ـ
الغری.

در  انگلیسی دانشمند ساوری اختراع ۱۴ ـ
شادمانی. و شادی ـ میالدی ۱۶۹۸ سال

نام  به نقاشان از هراتی  به معروف ـ  ۱۵
شاه سلطنت اوایل و بایقرا حسین سلطان عهد

اسمعیلصفوی.

ادبی  مکتب های از ـ هوشیار و مطلع ۱ ـ
بنیانگذاران گفت امیل روال از میتوان که جهان

است. بوده آن
ـ ماهی  و الیق ـ سزاوار انواع مرکبات از ـ ۲

فروش.
بههرصورتفلزیاستکهدرسال ۱۸۰۷  ۳ـ 

سنگ. نوعی ـ یکتا پروردگار ـ شد کشف
کوهپیمای  ـ باربر دشمن ملخ پرندهای ۴ ـ

گل گلدانی. نوعی هیمالیاـ 
بالنگ  باطراوتـ  و شاداب ـ دور اشاره به ۵ـ 

فرانسه. در برجی ـ ترنج و
آن لیبرویل  پایتخت که کشوری آفریقایی ۶ـ 
آبکی غذای  ـ  شوهر مادر و زن مادر  ـ  است

بیمار.
اشکال هندسی ـ پرنده مردارخور ـ  ۷ ـ از

اندرون. و درون
جنگی  غنایم جمله ـ از مهربانی و نرمی ۸ـ 
بود هندیگرفته محمدشاه از افشار شاه نادر که
ساخته فتعلیشاه زمان است موزه در که این ولی

انصاف. و عدل ـ شده
استان  در شهری ـ انسان موی ریشه ۹ ـ

ـ در به در گریزان. کرمان
ارگ  ـشهر درساقپا بیماریتورموریدها ۱۰ـ 

هم. درختی و صیفی میوه های از ـ
حرارت  ـ ـ ژرفا کامیون! ـ بچه سنگ ریزه ۱۱ـ 

درجه. ۳۷ باالی
است  ـ درختی در کوهی به نام سنگی ۱۲ ـ

بهشتـ  بیخردی و گستاخی. در

است  درختی این هم تسبیح ـ درخت ۱۳ ـ
روستاها. در بهداشتی مامور ـ زیبا

ازآالت ورزشی میدانیو ابزار جنگی قدیم  ـ ۱۴
است. دار مکافات میگویند بودنـ  کافی ـ

نویسنده آمریکاییـ   شاو از ایرین ۱۵ـ  رمانی
اسالم. پیامبر جنگهای از

میدان نزدیک است فریاد بکشد. سر خیابان قرار
چهارگوش پارچه یک روی را قفس مترو خروجی
مرتبکرد. کارتهایفالرا گذاشتوجعبه سبز
شلوغ زودی به ولی میدانست که بود زود هنوز
پایین و باال از خوشحالی طوطیاش خواهد شد.
و حسابی سرمست بیرون آزاد هوای می پرید. از

خوشحالبود.
از یکی پسرش اتاق  اشکاف  توی از
دور و بود برداشته را او سبز دستمال گردنهای
دست تکان برایش همه بود. گردنش انداخته

لبخندمیزدند. میدادند
پول بود. افغانی کارگر تا دو از اولش دشت
خوبیدادندو هردوتایشانازفالشان راضیبودند.
بودکهدارندبهیکمسافرت طوالنی فالشان آمده

میروند. دور راه
ساعتنزدیکدهصبح بود کهنیرویانتظامی
دستمال به سر سر دادن. گیر به شروع کرد و آمد
گردنسبز وسفرهسبزوطوطیسبزش گذاشتند
ولش خورد تلفن دستیهایشان زنگ که بعد و

غیبشان زد. کردند و
جا  شد. همه که غلغله نزدیک ساعت۱۲ بود
گردن شال و پوشیده سبز لباس همه بود. آدم
داشتند. سبز دستبند و مچبند و انداخته سبز
طوطی سبزشداخلقفسازهیجاندیوانه شده
توی میزد. قفس سیمهای به را خودش و بود
خوش و و پسر خوشگل این قدر دختر زندگیاش
با و مودب بودند. آرام هم ندیده بود. چقدر لباس
طوطی بود. کاسبی اشسکه می دادند. همشعار
منقارشفالمشتری با و بود حسابیمشغولکار
هم میداد. چقدر او به و درمیآورد و تند تند را
دستودلبازبودند.اسکناسهایدویستتومانی
تندو تند توی یقهاشفرومیکردو وصدتومانیرا
تویکرستگلوگشادشمیگذاشت.چشمانش
غروب رفت. امروز به رویایشیرینیفرو بستو را
فروشگاهشهروندگوشت تازه از و تاکسی میگیرم
توی دماغش قورمهسبزی بوی سبزی میخرم. و
را و چروکیدهاش پیر لبخندی صورت و پیچید
بیرون چندسالجوانتر نمود. یاد غذایی افتادکه
در زندانیان مادران بودند. داده او به اوین زندان
و بودند سفره انداخته برای افطاری زندان بیرون

بشقاب بود آمده پسرش یافتن برای که هم او به
پلوو خورش قورمهسبزی داده بودند.خیلی پریاز

بود. بهشچسبیده
ناگهان لبخندشازصورتمحوشدو چشمان
داشتند همه اطرافچرخاند. به را مضطربخود
فریاد میکردند.صدایجیغو فرار کنار و گوشه از
رنگ ناگهان میدادند. شعار هنوز ولی بود هوا به
سبزمردماطراف او جایخودش را بهرنگسیاهو
قهوهایوچهره های زمختو زشتوعصبانیداد.
را ریختهبودندوسطمردموباچوبوچماقهمه
باال را و چماقش شد نزدیک او مردی به میزدند.
به نگاه التماسآمیزی با او بکوبد. سر به که آورد
گذشت. او کنار مرد فریادکشان از کرد. نگاه مرد
بود. کشیده خجالت پیر او و ترسیده صورت از
ترک میکرد او را بساط مرد بسیجی حالی که در
و قفس غلتزنان خورد به قفس طوطی او پای
نفهمیدچطورشد افتاد. پایمردم دستو زیر به
سبز طوطی و قفس از اثری بعد دقیقه چند اما

نبود. آن داخل
اطراف را به خودش کشان و کشان زحمت با
گشت. از آنها قفس طوطی و و به دنبال کشید
میدان آن دور را ظهر از بعد تمام نبود. اثری
جستجو کرد و از گشت و همه تونلهای مترو را
داشتتاریک هوا گرفت. همهسراغطوطیاشرا
بازبه در میشدکهدختریبایکقفسشکستهبا
سرش دختر زن پرسید: طوطی؟ شد. نزدیک او
نمیدانم، گفت: و انداخت پایین شرمندگی به را
و بود خالی قفس کرد و رفت. پرواز می کنم فکر
اشک بود. زده غیبشان هم فال کارتهای حتی

شد. جمع چشمانش در
اسکناسها نبود. قورمهسبزی فکر به دیگر
در مچالهکنان را آن ها و درآورد بلوزش از را
خانهاش به سوی به و جیب شلوارش گذاشت

افتاد. راه
بود هنوز شلوغ شده بود. حسابی تاریک هوا
هر و آمبوالنسها از ماشین پلیس آژیر صدای و
گاز و باروت بوی میرسید. گوش به گوشه ای

بود. همه جا پیچیده اشکآور
قفل در خانه انداخت که کلید را به وقتی
پرندهای زدن پر صدای پیچید. فضا در صدایی
سوت میپرید. سویی هر به خانه داخل که بود
میزدومیگفت:سالمسالم... خانمخوشگله...

شده... دیر پاشو... پاشو...

تجدید انتخاباتبهتضعیف یانفیوالیتفقیهارتقا
بههمینصورت،جنبشمیتوانددر یافتهاست.
حاکمیت عملکرد به واکنش در و بعدی تحوالت
پیشگیرد. در یابدو هدفهایدیگری را تغییر باز
این به دستیابی پیروزی جنبش و فرض ثانیا،
شرایط در و نیست، آن پایان معنای به هدف،
یافتهدیگر،نیروی آزادشدهجنبشمیتواند تغییر
هدفهای و بگیرد شکل دیگری صورتهای به

دنبال کند. جدیدی را
هدفهای کردن دنبال  یا  تحولخواهی
حمایت با ایران، بر حاکم نظام ساختاری تغییر
فعلی هدف و فعلی رهبری و سبز» «جنبش از
(طالبان اتوپیستهای تنها ندارد. منافاتی آن
دور هدفهای بر میتوانند خیال پرور آرمانشهر)
تامین و تاکید بورزند همین حال از خود دست

امروز بخواهند. سبز» «جنبش را از آنها
شکل نامنتظرهای صورت به سبز» «جنبش
ادامه با مقاومتبینظیریبهحیات خود و گرفته
از جنبش این سرکوب برای حاکمیت میدهد.

و کاربردحربههایزندانوشکنجه یا هیچتهدید
زمزمههای نکرده است. اعدام دریغ حکم و قتل
که مدتها کروبی و موسوی دستگیری آقایان
مطرحبودهاینروزهاتشدیدشدهاست.حاکمیت
و دستگیری سرکوب و ادامه کند که درک باید
به تنها موسوی و کروبی مانند افرادی محاکمه
کرد. یعنی جنبش کمک خواهد تعمیق بیشتر
دستگیری فرض با دهد که نشان باید جنبش
فعال نیروهای بلکه و افتاد، نخواهد پا از نیز آنان
اعتراض فریاد ادامه برای امکانی هر از آن در
تهدیدهایشخصخامنه ای بهرهمیگیرند. خود
در مردم وسیع اعتراضات بروز از مانع نتوانست
شواهدحاکی قدسباشد. روز فرصتهاییمانند
مانند روزهایی در اعتراضات این که است آن از
خواهد  پیدا نمود و ۲۲ بهمننیز ۱۳ آبانو ۱۶ آذر
کرد. جنبشتاکنوندربرابرسرکوبحاکمیت تاب
نتواند که نیست دست در دلیلی و است آورده
خویش حیات به خود اولیه هدفهای تامین تا
چند حاکمیت است که کافی این یا دهد. ادامه
انتخاباتی کودتای مانند دیگر کوچک» «اشتباه
۲۲ خرداد مرتکب شودتاجنبش تعمیق بیشتری 

پیدا کند.

اهداف... سبز»، «جنبش

نظام که است عیار تمام خودکشی یک معترض،
میبرد. قهقرا به را خامنهای آقای نامشروع

نیروهای مسلح، نیروهای بر باد بشارت اما
نبودهاند، خونریز که پاسدارانی و انتظامی،
دستگاههای کارکنان و  قضات بر باد بشارت
که نیست، خون آلوده دستشان به که سرکوب
حقوقمترقی آنها از قانوناساسی نوینهمه در
بر و گزندی بود خواهند شهروند برخوردار یک
این برهه در نظامی، دوستان پس آنها نیست.
آلودهات خواب وجدان شد «اگر زمانی، حساس
ملت میان و به بگذار» زمین تفنگت را بیدار؛
ملت این باشد. فرصت آخرین این شاید بیایید.
فرقه استبداد یوغ از قیمتی هر به کردهاند عزم
و بیایند مزدورش بیرون و سپاه خامنهای آقای

عزمشانقابلبازگشتنیست.
وبالگ نویسنده از برگرفته

تکامل... در سبز: جنبش

میگويند... اخيـرا

خارجی مقتضياتداخلیو واقعیاتو عالم فشار
که شد خواهند آن موجب جهانی، و منطقهای و
نيازهای با کرده و اصالح خود را نيز حکومت اين
دماغ از خونی که آن بی هم آن دهد؛ تطبيق روز
و بر زندانی شود کسی يا باشد کسی ريخته شده

بوسه زند. طناب دار
البتهکهدراين سخن منطقیقابلاعتناء  ۲۱ـ 
برجبرحاکمبر وجودداردچراکههر حکومتی، بنا
روش و درطولزمانچهره پديدههایاجتماعی،
متاسفانه،کوششی به اما، عوضمیکند. خود را
استناداينمنطقبرایباطلکردنفکر«ضرورت
برای صبر به همگان دعوت و رژيم»، اين انحالل
خطکش و مدرج هيچ دارای آن، تدريجی اصالح
ايران مردم که نيست معلوم لذا، و، نيست زمانی
يزدی با خامنهایوجنتیو بايد چندسالديگر تا
حکومت رشيد سرداران و از بسازند آنها امثال و
و دريافت دارند، تجاوز و کتک فحش و اسالم
و فقر در اکثريتشان شود و عطينا خرج ثروتشان

باالخره تا پا زنند و فحشا دست و اعتياد و فاقه
بتوانند حکومت اصالحطلب خانم های و آقايان

«سکوالريزه» کنند؟ واقعا را اسالمی
می کنند  من، اينکهکسانی ادعا نظر به ۲۲ـ 
در اصلی، نوانديشان و که «همه اصالحطلبان
هستند» اصالحطلبی، سکوالر به اعتقاد عين

می خورد. آب سرچشمه همين از نيز
وسيله يک  نه سکوالريسم ديدگاه اين در
و حقوق بشر، دموکراسی به اوليه برای رسيدن
آنان از پسين تر و حتی همدوش پديده ای که
«هدف به «وسيله بودن» از رود و می بهشمار
وقتی چيزی آنگاه، میدهد. مکان بودن» تغيير
دوردست آيندهای در  خود  به خود شد هدف
بردن کار و با به به تدريج میگيرد که بايد قرار
رسيد. به آن اصالحطلبانه» زيرکانه «ترفندهای
ازديدمناماسکوالريسميکضرورت فوریاست
پيشاپيش «بولدوزری»را انجام می دهدکه، کار و
خاشاک و خش بشر، حقوق و دموکراسی موکب
راه برداشته و جاده سر از ريگ و خرسنگها را و

میکند. صاف را
نو» «سکوالریسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

یادداشت این در که نمیدانم راستی به هم هنوز
چه پیامیداشتی.یامنبهدرستیازمرحلهپرتم و
بهعلت پخمگینتوانستم حرفهایشمارا بشنوم
ازقماش دیگراند آنکهاصوالمخاطب هایشما یا
به چرا مردم میدانید که به تنهایی خوب شما و
جنبشسبزپیوستهاندو میخواهندحسابشانرا
آن و دارد آن تنها یکراه حکومتصافکنند و با
همکه مهاجرانیها و همسرنگونیاینحکومت.
مشعلدارانجنبشسبزاندولمعطلندو از خود
ماستهارابایدکیسه کنند کهکشتیراکشتیبانی

انتقامجو! و غرشگر است آمده پدید دیگر
احترام: با
طالبی اشکبوس
بالتیمور،مریلند

آکل! داش کردی مایوسم

وزیرکشور پیشین دربخش دیگری ازسخنان
میرحسین آمدن با است داشته اظهار خود
از «بسیاری انتخابات رقابتهای به موسوی
اصولگرایان ونیروهایارزشیدههاول انقالب»به
پایانانتخابات گفته او پساز به که آمدند صحنه
دچار نیز این طیف از می رسد «بسیاری نظر به

تردیدشدند».
ریزش نیرویی چنین نوری، عبداهللا گفته به
برایحکومت خطرناک است وممکن استزمانی

باشد. شده دیر بسیار آن جبران برای که برسد
وزیرکشور کابینه سیدمحمد خاتمی درادامه
زمامداران جمهوریاسالمی رفتار بهنمونههایی از
درروزهایپسازانتخاباتریاستجمهوریاشاره
اصالح طلبان گسترده بازداشت مورد در و کرده
اعتراف تا میشوند دستگیر «افراد است: گفته
یا با فالن فرد ارتباط در یا تحت تاثیر که کنند

سوءظنو با نهادخارجیچنینوچنان کرده اند؛
ارتباطات تشکیالتیمیان گمانهزنیهای بهتآور
که دافعه کنند ثابت تا می سازند و خارج داخل
بسیاری که بوده قوی قدر آن کشور حاکمان
به جذب جای به خدمتگزار کشور نیروهای از
علیه و شدهاند جذب بیگانگان به حاکمیت

پناه بردهاند.» بیگانه خود به حاکمیت
محاکمات تاثیر مورد در کشور پیشین وزیر
داشته است: موسوم به«کودتایمخملی»اظهار
بدون زندانیان که کنند قبول مردم «میخواهند
یا به و هیچ فشاریواقعیت هایی را بیانمیکنند
نکاتجدیدی واقف شدهاند. بهتر استحکومت
مسایل و انتخابات  به مربوط اقاریر که  بداند
مربوط نظری مسایل یا و روز اجتماعی ـ سیاسی
بهعلوم انسانیو امثال آنکه سهلاست، چنانچه
تریبون دادگاه طریق شیوه از این به خدا هم دین

سئوال این و تردید قرار میگیرد مورد شود تبلیغ
شیوه؟» این با چرا که میشود مطرح

که اضافه کرده است عبداهللا نوری همچنین
را «رادیکالیزه»میکندو حبساصالح طلبانفضا
درموردحرکتاعتراضی هیچکسهم«پاسخگو»

بود. نخواهد
جامعه فضای شدن امنیتی مورد در وی
«کار است: از انتخابات گفته پس روزهای در
کمیل برخورد دعای با که جایی رسیده... به
میشود؛ برخورد دلسوزانه سخنان با میشود،
خود برای را موضوعات از برخی حکومت امروز

مثل کرده، تبدیل امنیتی و خطرناک مسایل به
نقاط با از برخی در که شنیدهام من و رنگ سبز

میشود.» برخورد هم سبز رنگ
که آنطور اگر است افزوده همچنین وی
حکومتمی گویدطرفدارانمیرحسینموسویو
تجمع اجازه چرا اقلیتهستند، مهدیکروبیدر
هم معترض کاندیدای دو این تا نمیدهد سکوت

بفهمند که طرفدارانشان کم هستند.
عبداهللا نوری خاطرنشانساخته است: «رفتار
حکومتهمچونچوپاندروغگونباشدکهسخن

نکند.» هم کسی باور را راستش


