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اخبار به انگولک
و  اصفهان همسر احمدینژاد به * مسافرت

شهر سخنرانی در این
خودش برای که مردم حاال گفتهاند حتما ـ

بیایند. برایزنش نمیآیندشاید
* اژهای، دادستانکلکشور،موسوی وکروبی 

کرد. تهدید را رفسنجانی خانواده و
دادستانها وظایف  از کردن تهدید  مگر ـ

نیست؟
سران  جلسه به احمدینژاد دعوت * عدم

خلیجفارس.
عربی خلیج سران جلسه برای عوضش ـ

کرد. خواهند دعوتش
* ازخروجپرستو فروهر،دختر داریوشفروهر، 

شد. جلوگیری فرودگاه در

داری کجا پرستو  گفتند بهش ماموران  ـ
میپری؟

اخبار  تا کردند سه روز قطع برای را * اینترنت
نکند. درز خارج به آذر ۱۶

کرد؟ چهارم چکار خواهند روز ـ
ایران  رژیم علیه که را کشورهایی الریجانی *
دادهاند رای آن هستهای فعالیتهای خاطر به

تهدیدکرد.
وظایف روسای مجلس از مگر تهدید کردن ـ

نیست؟
سیما»،  «صدا و مدیر دستور ضرغامی، * به

شد. ممنوع گوینده زنان آرایش
ـحاالمردممیتوانندبایکتیردونشانبزنند.
کنند. ببینندهم فیلم ترسناکتماشا اخبار هم

تظاهرات  خود را برای مردم از ۱۶ آذر * بعد
میکنند. بعدیآماده

روز. آن شد خواهد عاشورایی عجب ـ
سال  هزار هفت میگویند * باستانشناسان

است. انسان آدمخوار بوده پیش
ایران هستند در نفریاز آن ها هنوز همچند ـ

میکنند. کار رژیم برای و
در ۱۶ آذر خبر  انتظامی: نیروی * سرکرده

خاصی نخواهد بود.
بنویسد «کیهان» روزنامه را خبرهایش اگر ـ

بود. خاصینخواهد خبر مسلما

اعتراضی ادبیات در طنز
آذر ۱۶

چه  تنهایی میکنم. خیلی احساس * امروز
میانجمعیت  استومیتوانمدر خوب که۱۶ آذر

تقسیم کنم. مردم با را تنهاییم باشم و
رنگ  دارد به مچم می بندم * روبانسبزیکه
است. ساخت چین احتماال میبازد. را رویش و
آفتابیشود  خدا کندحداقل تا۲۲ بهمنهواکمتر

نشود. سفید سبزیش و
که  آن با است. خوبی روز چه * روز ۱۶ آذر

و بروم تظاهرات مانده ام میتوانم به کنکور پشت
بدهد. من دست به احساس دانشجویی کلی

می آمد که به پیش مناسبتی کاش هر روز *
فریاد معترض جمعیت میان در و بروم خیابان ها
بکشم.وقتیکه تویخانهازسرعت ضایعاینترنت
که میخورم کتک پدرم از همیشه میکشم فریاد

کرده ام. بیدارش خواب از چرا
* آیامسخرهنیست که سی سالپیشانقالب
و برای اعتراضبه خیابانها نرویم کردیمکه دیگر

دیگه... آقا بسه باید برویم؟ هم باز
برویم  که میزنند زنگ رفقا وقت هر  *
پارتیکلفتیتویزندان آیا تظاهراتاولمیپرسم
پیتزا برایمان بیرون از بگذارد که نه یا دارند اوین

را نخوریم. آنجا غذای بیاورند و
شدهام.  دستگیر «ناجا» توسط بار * چهار
خوشبختانهایندفعهآخریلباسخوبنپوشیده
حساب مرا شهری شمال سوسول بچه و بودم
همین هم بعدی روز تظاهرات برای باید نکردند.

بکنم. را کار

با احمدینژاد مصاحبه
سیما» و «صدا

طوالنی مصاحبه احمدینژاد در یک محمود
«صدا و شبکه مجریان و گویندگان از با یکی
سیما»یجمهوری اسالمیدربارهاوضاعاقتصادی
این کرد. شرکت هستهای ایران فعالیتهای و
ناشیانه و ادیت های صدها مونتاژ با که مصاحبه
دولت را عملکرد که داشت سعی روی آنتن رفت
و متنخالصهشده دهد. مطلوب ومنطقیجلوه
نظافتچی توسط که مصاحبه این سانسور بدون
شبکه«صداو سیما»،کهدوستیکی ازرفقاست،

زیر میباشد: قرار به گرفته قرار اختیار ما در
مصاحبهگر: بینندگانعزیزامشب مصاحبهای
احمدینژاد رییس محمود دکتر آقای با داریم 
آقای  ایران. درصدی  ۶۴ منتخب جمهور

دادید. ما به که وقتی از تشکر با احمدینژاد

آقای مگر نگفتید. تعالی بسمه احمدی نژاد:
ضرغامیبخشنامهنکردند؟

تعالی بسمه قرار بود اول اخبار که این مثل ـ
نه؟ بگوییم. مگر

تکرار اینکلمات را باید کاری، آقا، اولهر نه ـ
شخص خود هم خدا راضی باشد و هم تا کرد

است. نزدیک خدا به که کند احساس
اگر ویژه به نیست الزم گفتن وقتها بعضی ـ

باشد. نزدیک خدا به شخص
آقا گفتنشهمضروریاست.یک یادآوری نه ـ

دیگر. است
به روز بار در چند شما است بپرسم ممکن ـ

دارم»؟ دوستت «عزیزم، میگویید همسرتان
حرفها این از چیه؟ ما که حرفها این ـ
ماست با مد تهاست خودش نداریم. عیال با
مادر به هر حال داریم. میداند که دوستش و

چهسئوالعجیبیمیکنید؟ بچههایماست.
ضروری دارم» «دوستت گفتن او به پس ـ

نیست؟
میداند. خودش را این اصال. ـ

را بگوییم؟ تعالی» «بسمه چرا باید پس ـ
نیست. بد یادآوری گفتید خودتان

ولی... بله... ـ
میدهید قول عزیز بینندگان جلوی حاال ـ
دارم»؟ «دوستت بگویید ایشان به امشب همین
راجلویملتگذاشتهایدسر ـحاالشماهمما

دیگری باشند. چیز قرار بود سئواالت دستگاه.
سئواالت. سر برویم میبخشید. ـ

بفرمایید. ـ
شورای اتمی آژانس آخر گزارش اساس بر ـ
را ایران هستهای عملکرد آراء اکثریت با امنیت
خوانده اند. شفاف غیر را آن و است کرده محکوم

چیست؟ نظرشما
بر ما کچل سر از دست هم آژانس این ـ
درستینکرد. البرادعیاصالکار محمد نمیدارد.
این رفت بود خورده را ما نمک و نون که این با
البته میشه. بازنشسته داره نوشت. را گزارش
چیز را غربیها همه این بود. خیلی شفاف کار ما
برعکسمیگویند.خوداینالبرادعیازسهچهارتا

کرد. دیدن ما اتمی مراکز
اینها از بیشتر خیلی تعداد که گفته اند ولی ـ

است.
غلو میکنند. خب ـ

دادهاند. هم مشخصات و عکس ـ
تونل ـحاالشما شدهاید طرفدار آمریکا؟ چهار

اتمی! تاسیسات که نشد دکل تا سه دو و
ـمیبخشید.

ندارد. اشکال ـ
ـآیادولتبرایمقابله باتحریمهایشدیدغرب

علیه ایران آماده است؟
را بنزین قرار است ما امسال درصد. صد ـ
داخل تولیدکنیمو محتاجکشورهای خودماندر
اصلی رکن که جزو بنزین و طبیعتا نباشیم دیگر
خارج وارد نشویم از مجبور است را تحریم غرب

داریم. هم را آن تکنولوژی کنیم.
گرفتهایم؟ روسیه از را تکنولوژی این ـ

کار توی که طاغوتی هایی این از یکی نه. ـ
در زندان اوین بود الکلی و تولید مشروبات پخش
می شود داد چطور ما نشان به و او کردیم پیدا

کرد. درست بنزین
جالب! چه ـ

سر کاری همه در واقعا ایران ملت این بله. ـ
مدیریت می گوییم نیست بی خود ما دارد. رشته
ایران شریف و عزیز ملت دست به باید را جهان

بدهند.
نیستید؟ ناتو نگران حمله نظامی از آیا ـ

چاقو ببرند ابدا. اگر آنها دست به اصال و ـ
میکنیم. آنها را قطع دستتان

چطور؟ ـ
دیگر. جلسه یک برای باشد آن ـ

توضیح خود اقتصادی برنامه مورد در کمی ـ
میشود. زده زیاد آن حرف روزها این که بدهید

بله.ما آمدیموگفتیمبهجایمهار تورماصال ـ
بخشکانیم. را آن ریشه

خواهد انجام یارانهها حذف با کار این آیا ـ
گرفت؟

قیمتها البته است.  اول قدم  این بله. ـ
باال رفتولیهر چیزی که وحشتناکباال خواهد
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گذاشتتند! باقی خود خداحافظی از یادداشت یک فقط و شده فراری ایران مالهای دستهجمعی تصمیم یک در

 بقیه در صفحه ۳۳   

برود باالتر باال و هرچه بیاید و باید پایین هم برود
من بود. خواهد پرشتابتر و سریعتر سقوطش

میدانم. را هم فرمولش مهندسم و خودم
میرود آیا باال قیمتها ابتدا زمانی که در ـ
فشار زیر جامعه پایین اقشار و مستضعف طبقه

نخواهندرفت؟
طبقه که اصوال است ما دوم این قدم بله. ـ
مستضعفوزیر فشارنداشتهباشیم. وقتیکهاین
آن ها اثر دیگر روی تورم نداشته باشیم طبقه را

میشوید؟ من حرف متوجه داشت. نخواهد
البتهمن اقتصاددانوکارشناس ـکموبیش.

نیستم.
و کارشناسی سال است داریم پنج ما بله. ـ

تحقیقمی کنیم.
یک هر حال به که تورم سئوال اینجاست ـ
و دستمزد ها باال رفتن با و طبیعی است پدیده
قیمتها جمعیت افزایش و تولیدی هزینههای
مطلوب بود. خواهند باالتر قبل سال همیشه از
مناسب با و نباشد زیاد افزایش این که این است

باشد. مردم خرید قدرت افزایش
صفر به را تورم ما که وقتی ولی البته. ـ
برسانیممردمدیگر کاهشدر افزایشقدرتخرید

کرد. نخواهند حس را خود
جالب! چه ـ

ایران عرض عزیز ملت به اینجا را من این ـ
به اخیر سال عرض پنج در اقتصاد ما که میکنم
شریف و عزیز ملت و شده اداره زمان امام دست
یک دولت این باشند. داشته نگرانی ایران نباید

نداریم. شوخی است. زمانی امام
بیکاری  ایشانفکریهمدرباره۲۳ درصد آیا ـ

کردهاند؟
نمی کنید؟ سئوال ایشان خود از چرا ـ

البته! -البته!
بایدبگویم مصاحبهگرشوخیهستید. ـشما

زیاد کند. را حقوق شما آقای ضرغامی
این با ما حقوق نکند. این درد شما دست ـ

ندارد. مبارزه توان وحشتناک قیمتهای
سئوال دیگری ندارید؟ ـ

ـمیخواستمدربارهتظاهراتیکهعلیهشمادر
انجام کنفرانسهای مختلف خارج در کشورهای
درباره ولیترجیحمیدهم بپرسم میشود و شده

بکنم. سئواالتی شما از حقوقم اضافه جزییات

آقای با خاتمه مصاحبه از بعد  انشاءاهللا ـ
کرد. خواهیم گو و گفت ضرغامی

شما. وقت از متشکرم خیلی ـ
تشکر ایران شریف و عزیز ملت از هم من ـ

میکنم.

عمیق افکار
کشتی سوار را حیوانات نوح حضرت اگر
نجات توفان خطر از را آنها و نمیکرد خودش
کلی بچه ها امروز باغوحش نداشتیم و نمیداد

پکرمیشدند.

هیجان
قبلشهم ۱۳ آبان بود.  و رفت. آمد هم ۱۶ آذر
 ۲۲ همه مهمتر هم تاسوعا و عاشورا و از بعدش
بهمن.چقدرهم هیجانانگیز!توی خیابانهاچه
سال اسکار زمانمراسم جایزه واویال! از خبر بود.

بودم. نشده زده هیجان اینقدر امروز تا قبل

یک خاطرات از برگی
کامپیـوتر خوره

مثلاینکهدیگه وقتشهکه ایندوستدخترم
میکند اذیت خیلی کنم. «دیلیت» جوری یک را
که میپیچد. اولین بار پاچهام پر و حسابی به و
افه خیلی کافیشاپ اون توی کردم مالقاتش
یعنی «رمش» زد که جوری حرف گذاشت. یک
همه چیز زود خیلی و باهوشه و باالست خیلی
اینها که فهمیدم  بعد «پراسس» میکند. را
میزده. گول مرا داشته و بوده «اسپم» همهاش
این فروشگاه رفته بودیم خرید. توی با هم دیروز
ابرو «اساماس» و با چشم دور از راه دختره یک
بیاروباقالیبارکن! فرستاد. اونهم دیدوحاال خر
جوری و یک بیاورد در را رودهام و میخواست دل
مرا«فرمت»کند.هرچهبهشگفتمکهاینهاهمه
هستی که سختافزار تو پای به هستند و نرمافزار
گفتم و هرچه به او نمیرسند به خرجش نرفت

«بوت اصال هستم عاشقت و دارم دوستت که
ماند. باقی «کوما» توی روز سه دو و نکرد آپ»
با همچنین مالی همنیست که التماسش کنم که
باشم. اگرحاال «سرور» او منبماند وبخواهد تنها
اکسپی»بود حداقل«ویندوز یا «ویندوزسون»و
اینقدر یکچیزی. آخه «ویندوز۹۵»هممی تواند
که پدر هم موقعی از باشد؟ داشته افاده عشوه و
«دانلود» و خوردن به آمریکا رفته اند مادرش و
و چرب «فست فود»های بیرون و غذای کردن
باشد «لپ تاپ» که این جای به افتاده و چیلی

گنده. و خیکی تاپ» «دسک یک شده
تار خوب هم خیلی و خوشگله خیلی البته
و میشناسند او را توی «یوتیوب» همه می زند.
از جایشانبلند او احترام به وارد می شود وقتیکه
انگشتانخیلیفرزوسریعیدارد.وقتی میشوند.
حرکت میکند تایپ کامپیوتر «کیبورد» روی که
سرعت «مانیتورش» از و نمیبینی انگشتانش را
«بافر» هایش تمام و میکند «فریز» بار سه دو او

می افتند. رمق از
دوبار می کردم. حتی حال خیلی باهاش قبال
نداد. جواب ولی فرستادم ازدواج تقاضای برایش
«ریپالی» که چرا زدم براش «ایمیل» که وقتی
پدرش «ویروسیاب» که آورد بهانه نمیکنی
نرسیده او به اصال «بالک» کرده و نامههای مرا
است.وقتی از اوپرسیدمچراخودش یک کامپیوتر
کامپیوترپدرشکارکند نمیخردتامجبورنشودبا

کردم! شوهر که وقتی باشه داد: جواب
روز وسه ساعتو۲۶ دقیقه  االندو هفته ودو
حساب من البته زدهایم. هم به هم با که است
خودش هر داشتهام. نگه را جدایی این مدت
من به میفرستد و پیغام کامپیوتر از طریق دقیقه
یادآوری «پارتیشن»کردهایم یکدیگر از که مدتیرا
شمع و عشاق عکس بار یک هم ساعتی میکند.
بچههای خوشگل و وعکسنوزادها گلو پروانه و
آمریکاییرامیفرستدآنهمبهصورت«ایکارت»
او با نمیدانم واقعا بگیر. منو بیا یعنی اینترنتی.
یک با حتی که می کنم فکر خودم با کنم؟ چکار
میشود کلینرمافزار سخت افزار و یا درایو» «هارد
همدرکشور سوارسیستمخودتبکنیآن  را دیگر
به صیغه چه زوجات و تعدد اسالمی خودمان که
به صورت «پراکسی»محترمو صورتعادیوچه
آن«ورژن»زنهایی میدانم او از قابلقبولاست.

میکنمکهخیلی قبول کند. فکر اینرا نیستکه
همیشه میخواهم. برای را او دارم و دوستش
خدا کند بروم. او خواستگاری به فردا میخواهم
بشودخیلیراحت«هک»کرد پدرشرا کامپیوتر

او رسید... به «فایر وال» و بدون صاف و

بسیـج سازمان اطالعیه
اسالمی ارشاد و

بدینوسیلهبهاطالعکلیهمداحان،خطیبان
کشور مختلف نقاط محترم جمعه های امام و
سالجاریملت ماه اولآذر تاریخ از که میرساند
آنها مظلومانه شرایط و وضعیت و یمن مظلوم
آنها و با گرفته قرار سخنرانی و مورد بحث باید
بزودیبعد گردد. مشابهملتآوارهفلسطین رفتار
ازدرخواستاستعالموتحقیقاتضروریدرمورد
نقش آن و طرح یمن و گردن مردم نوع دستمال
گردهماییهایمذهبیو سیاسی پوشش آندر و

رسید. خواهد اطالع به جزییات
تبلیغات و عمومی روابط دفتر

خیابانی  قصههای مجموعه  از

سبز نقطههای
خانه آمد به و برگشت خیابان از وقتی که
کوتاهی جیغ کرد و وحشت دیدن او از مادرش
زیر چشمش و بود شده زخم کشید. پیشانیش
دو در و تظاهرات بود رفته بودن. کاشته بادمجان
کتک بسیجی مختلف گروه دو از مختلف جای
باتوم برقی پلیس لرزش از تنش خورده بود. هنوز
میلرزید.مادرشآبگوشتخوشمزهایدرستکرده
بودوحسابیبعدازیکروزپرازهیجانوکشمکش
دوش. رفتزیر شام از بعد اضطرابمیچسبید. و
صابون و می شست را خودش داشت که وقتی
باهاش که بود ماه دو کرد. فکر فریده به میزد
زخمیو کتکخورده هر وقتفریده او را میرفت.
میدید هیجانزدهمیشدوتادوسههفتهای قربون
می خواند. زندگیش مرد را او و می رفت صدقهاش
خدا تظاهرات. خدا بود نیامده و بود سر کار امروز
و نشود خوب فردا تا زخمهایش جای که می کرد

فریده باشد. عزیز هفتهای سه دو بتواند

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
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703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

سازمانهای عملکرد و وظایف
فرهنگی: دموکراتیک

فرهنگی؟ است سازمانی کانون آیا

آذر) ۲۳) دسامبر ۱۴ دوشنبه

ایران در جامعه فزاینده زنان  نقش
دموکراسی سوی به

  
افخمی مهناز سخنران:

آذر) ۳۰) دسامبر ۲۱ دوشنبه

رفیعی فرامرز مهدی ناظر و سخنرانان:

ظهر از بعد ساعت ۳ تا ۵ ۱۳ دسامبر ـ یکشنبه : زمان

Sunday December 13th at 3- 5 PM  
  

Address:
George Washington University 

Marvin Center, Room # 307 
800 21st Street NW, Washington, DC

دموکراسیخواه ایرانی دانشجویان انجمن
دانشگاه جورج واشنگتن

Iranian Democratic Student Association (IDSA) 

روز مباحث جلسات سلسله
ویژگیهای سیاست، و اخالق  موضوع:

فرادینی   حکومت
سروش عبدالکریم دکتر سخنران:

  
Title: Morality and Politics, 

The principals of post religious 
government 

Speaker: Dr.  Abdolkarim Sorosh 
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دانشمند  قاجاریهـ  عهد رجال خوشنام از ۱ـ 
میکروبشناسفرانسوی.

کمتجربهـ   و تازهکار ـ ورق با بازی ۲ـ  نوعی
نوعی سنگ سخت.

خوان  ـ طرف و جانب ـ کنکاش طرف ۳ ـ
طعام آراسته. به

ـ  خوراکیها  کیفیت ـ مالیم و نرم ـ ۴

نستعلیق  خط بزرگ استاد ـ زن بی مرد ۱ـ 
هجری. دهم و نهم سده در

هربرتجورج  تخیلینوشته اثریعلمیو ۲ـ 
میانتهی. بیمغز و ـ نویسنده انگلیسی ولز

شده  دولتهای خاک از ـ یاقوت معروف ۳ـ 
کارزار. و _ جنگ بینالنهرین

تمدن ـ آدمی ـ  نیای ـ ۴ ـ حیله و نیرنگ
رنگین کمان.

کوچک  کشورهای از ـ انگلیسی داستان ۵ـ 
اروپا. غرب

شهریدرآلمانـجایگاهتبهکارانـدست  ۶ـ 
نالیدهاند. زن نفیرش مرد و از ـ بردار

حاجت ـ  بهقدر خوراک ـ درودگری ۷ ـ اره
عالیرتبه.

سیرالیون ـ  پایتخت نام ـ کهنه ۸ ـ پارچه
پرندهایافسانهای.

زیبای  ـ و تجملی زیبا هر چیز ـ گاوآهن ۹ ـ
فردوسنشین.

خشک  افشره ـ مردار ـ ماتیسن کتاب ۱۰ ـ
شیر. فراوانی ـ آلو شده

ـ  شمالی  آمریکای آب پر رودهای از ـ   ۱۱
تنپوشبانو.

مسعود  زندان ـ دیوار بلند ـ جوانمردی ۱۲ـ 
بیخطر. مکان ـ سلمان سعد

در  پایتختی ـ خودرو الستیک ـ  ۱۳
اسکاندیناویـسرزمینموسیقی.

شاهکارهای  از ـ خانم عروس جهاز ـ  ۱۴
کمالالملکغفاری.

انگیسی رونالد  نویسنده از اثری معروف ۱۵ـ 
پوشاننده. بسیار ـ داوینگ

کدبانوست. با رفت کار ـ ناسیونال
دریافت  از ماههای سریانیـ  هفتمین ماه ۵ـ 

زمانی. چه ـ تیزهوشی با چیزی
از  ـ میخوش ـ قصه و سرگذشت مزه ۶ ـ

مجالس.
ـ  یونانی  رویینتن ـ دشتی کبوتر ـ   ۷

امتداد.
آسیا  غرب در شبهجزیرهای ـ غله توده ۸ ـ

گل ته جوی. ـ
غرب  شمال مرزی شهرهای از ـ نامه سر ۹ـ 

شده. و تا ـ خمیده ایران
ـ لحظه. بالش ناز ـ نجاری از ابزار ـ ۱۰

دانشمندان  و حکما از ـ اعداد طالیه ـ ۱۱
مواجب. و بی مزد کار ـ باستان یونان

توللی ـ  فریدون از اثری ـ هشدار ۱۲ ـ حرف
بی تابی. و بی قراری ـ فرمان

سرگرمی ـ  و بازی مایه ـ عمارت ۱۳ ـ نمای
آتشیمزاجی.

نبرده ـ  مروت ـ بویی از پشتک ۱۴ ـ پیآمد
دندان. روکش

از  ـ اعتراف گیرند تا نیز میزنند چنین ۱۵ـ 
ایران. شرق جنوب شهرهای

وقتیکهجلویآینهایستادمتوجهچیزعجیب
سبزه نقطه پنج چهار صورتش روی شد. غریبی و
روی انگشت ماش ظاهر شده بود. با اندازه به
را پاک کند. آنها شاید تا صورتش دست کشید
و افتاد امروز تظاهرات یاد به نمیشدند. پاک اما
و چه چگونه سبز نقطههای این بفهمد سعی کرد
جایی به شده اند. عقلش صورتش ظاهر روی وقت
نرسید. شبسعیکرد جلوی مادرشظاهر نشود.
کرد گوش آهنگ کامپیوتر پای و ماند اتاقش توی

خوابید. مادرش تا
ورانداز را خودش صورت دوباره آینه توی صبح
بودند. شده بزرگتر و زیادتر سبز نقطههای کرد.
که دفاعی بود کالس آمادگی توی بعد یک ساعت
چند و ایستاد او جلوی آمد معلم درآمد. کار گند
توی نیم ساعت بعد خیره شد. به صورت او دقیقه
یک و آمده بود ناظمهم مدیر دبیرستانبود. دفتر
بودوبچهها آقایریشوییکهچندبار او را قبال دیده
مدیر اوجمعشدند. دور بسیجیاست. میگفتند
گرفتهای. ناظم خوکی آنفلوآنزای مدرسه گفت:
است آبله مرغان شبیه این گفت: کرد و مخالفت
قرمز. نقطههای جای به سبز نقطههای با منتهی
گرفتند. و جواب کردند او سئوال از ساعت یک
نیم ساعت بعدیک نکرد. آنها جوابها کمکی به
به را خودش دولتی آمبوالنس یک با پوست دکتر
و نفهمیدجریاناز خاراند سرش را رساند. مدرسه
اینجوری را حال چیزی تا گفت که است. قرار چه
ندیدهاست.تعدادنقطههایسبززیادترشدهبودند.
حاال پرسید: کشید و کناری به دکتر را ریشو مرد
و قیافه ریخت این با اگر کنیم؟ چکار این بچه با
او و از است ممکن نیست. خوب برود به خیابان
استفاده هایسیاسیوضددولتیبکنند صورتاو

بچسباند. او به خودش را سبز» «جنبش و
دیگر آمدند.صورتش دکتر تا زنگزدو دو دکتر
بودند شده سبز بیشتر کردند. نقطههای معاینه را
نقطهها بودند. پر کرده نیز  را گردنش و گلو و
نخود یک اندازه به اکنون و بودند شده هم بزرگتر

بودند. شده
یک به  را او آمبوالنس  بعد ساعت  نیم
بود دولتی بزرگ زندان یک داخل بیمارستان که
یکتیم زنداناویناسترساند. احتمالمیداد و
پزشکیدوراوجمعشدندو نقطههایسبزرامعاینه
بود کردند.یکپزشکمسنترریشوسرپرستآنها
کهبعدفهمیدوزیربهداریاستولیهمهاوراحاج
بود. کبودی لکه پیشانیش روی میزدند. صدا آقا
انگشتهای با مرتب می آمد. نظر به خشنی آدم
کلفتوزمختش دانههایسبزصورتاو رامی مالید
و کنند ولش میخواست دلش میداد. فشار و

و بنشیند پای کامپیوتر خانه برود. به که بگذارند
درباره آمریکا از خالهاش پسر که کلیپهایی ویدیو
خیابانهایتهرانمی فرستاد تظاهراتجواناندر
در را خودش که خیلی مطمئن بود کند. تماشا را
مرتب و بود همه جلوی دید. خواهد ویدیوها این
فیلموعکس او از فریادهاییکهمیکشید بهخاطر

میگرفتند.
را بهتخت بستند وبهدستور یکساعتبعد او
رنگقرمز ازمحلولیبه یکآمپولبزرگپر حاجآقا
که و بیحالی غش حالت توی تزریق کردند. او به
خون گرفتن یا آمپول و تزریق در اثر او به معموال
میپرسد: دکترها از یکی که شنید میداد دست
حاجآقا، اینواکسنآبلهمرغانخطرناک نیست؟و
شنید کهحاجآقا جوابداد:به هرحالاین شخص

نیست. است. چاره ای خطرناک هم
آمد. سرش باالی پرستاری بعد ساعت یک
چادروچاقچورسیاهیپوشیدهبود.بادقتصورت

نوشت. چیزهایی کاغذ روی و کرد ورنداز را او
وزیر بهداری یا طرفظهر بودکههمان حاج آقا
از روپوشهایسفید با همه دیگر دکتر یکگروه با
حالت دکترهای همراه چندتا از رسیدند. قیافه راه
است. همه شده چه نمیدانست وحشت داشت.
ریشهای با قد یک دکتر کوتاه کردند. نگاه هم به
به حاج گزارشی خواندن با ژولیده موهای نزده و
ولی نرفته بین کامال از سبز نقطه های آقا گفت:
حد میزان قرمزی و شده قرمز مثل لبو صورتش
گلبولهایسفید شماره خیلی باالییداردوضمنا
صورت قرمزی چهارم رسیده است. یک به مریض
و دانه هایقرمز میشود لحظه شدیدتر گردنهر و
ضربان قلب مرغان یا آبله مخملک نوعی ناشی از

میآورد. پایینتر لحظه به لحظه را مریض
را ورق پزشکی گزارش کاغذهای وزیر بهداری
کرد و دکترها از یکی به رو خاراند. را سرش زد و
باشم گفت:مننمیخواهم مسئول مرگاینبچه
فکر نمیکنم ببرد. بیاید او را مادرش بگویید به
نقطههایسبز دیگربرگردندومشکلی ایجادکنند.

بپایند. را از دور او بگویند
تاکسی توی که بود ظهر از بعد پنج ساعت
میکرد گریه که مادرش با داشت و بود نشسته
بود قرمز هنوز صورتش می رفتند. خانه طرف به
عادی حالت به و می شد رنگ تر کم داشت اما
میخارد. شکمش  کرد احساس برمیگشت. 
چراغهای نور زیر کرد. نگاه و زد باال را پیراهنش
نور خورشیدغروب مخلوطشده بودو با خیابان که
بهداخلاتاقک تاکسیافتادهبود پوستشکمشرا
درستوسطشکمشیکدایره وضوحمیدید. به
تیرهایبه اندازه یک نعلبکی بزرگنقشبسته سبز
بیرون را کلهاش تاکسی پنجره از زنان لبخند بود.
بغل قرار داد. صورتشرا نگاه کرد. و جلوی آینه برد

شده بود. سرمهای آبی کامال صورتش

تظاهرات اعتراضی در زندانی آنوشعارهایی که و
و طیفها نیروهایی از برگیرنده میشود) در داده
کسکه و هر گرایشهای سیاسیمختلفاست،
رهبریاین جنبشرا دردست می گیرد بایدصرف
اینکه خودمتعلقبهکدام طیفباشدفضا از نظر
این گرایشها باز بگذارد. حضور همه این برای را
و افراد سیاسی و مواضع عقاید اساس بر جنبش
فعاالنآنشکلنگرفتهبلکه فقطبا یکخواست و

آماده… رهبری هدفمشخصتعریفشده است: برگزاریانتخاباتیاسباب
آزاد،عادالنه وسالم.رهبریاینجنبش نیزبایداین
خواستمشترکراهدفخودقراردهدوازهرگونه
اجتناب کند محدود را آن که دیگری بند و قید
تیولفردخاصینیست. تکیه ورزد. اینرهبریدر
اگراسبابرهبری برآننمیتوانبهگزافزد،وتنها
نظر  تصاحبکرد.* به آمادهشود می توانآن را همه
بیانیهاخیرخودگام بزرگی میرسد آقایموسویبا

است. برداشته امر این تحقق در
زد به گزاف  نتوان بزرگان * تکیه بر جای
همه آماده شود مگر اسباب بزرگی

می نویسند ایرانیان جمع برای و فارسی زبان به
میگویند. و

روی پیش بیشتر در راه دو روی، گویی این از
آرمانگرا پاک و سیاسی نمانده است: یا فعالین
کارگزاری عملی یا سیاستهای تاثیر بر کم اما
مراعات خواستههای آن لوازم که از غربی دول
دولتیان به هیچ کسی حال هر آنان است که به
برای اصل و نمیکنند کمک خدا رضایت برای
توصیه هر به آنانتامینمنافعکشورشاناستو
جمله از میکنند؛ نگاه زاویه آن از راهی ارائه و
قبول و در مهمی نقش اسراییل آمریکا البی در
با و میکوشد نگذارد کسانی که این افراد دارد رد
پر و هستند بال تضاد در آن سیاست های بنیانی

شوند. دعوت کنفرانسها به و بگشایند
دامن زدن به این با نجات از این بنبستتنها
گروه، بدون هر نقطه نظرات روشن و بیان بحث
من در این هراس از جوسازیها، ممکن میشود.
و کردم افراد خودداری نام از بردن عمد به نوشته
بحثها این گلیم که کردم موکول زمانی به را آن
عافیت گذرگاه آن که بیم از و افراد آفتاببیفتد بر

پنهانکاریحرکت نکنند. با تنگ ببینند را

با... رابطه و اپوزیسیـون

زمین فراز بر خورشید و بود ظهر وسط درست
درستی میتابید. جغد که نمیتوانست در روز به
زده چشم هایش را خورشید نور هم حاال و ببنید
همین بر میداشت. آرامیقدم آهستگی و به بود،
آنچشمهایدرشتو خیرهاش با راه رفتن، شیوه
را واقعی و وقار با رهبر یک جالل ابهت و به او
به و میزد هم به که را چشم هایش میداد.
هوشمندی و متانتو وقار اطرافمی چرخاند، به
عنوان به را او فوقالعاده اهمیت و میافزود او
این میشد. در یادآور جنگل خالیق به رهبر یک
فریاد پلیموت باقلی گل مرغهای از یکی هنگام
نیز بقیه او دنبال به و است». خدا «او که: زد
است. آن ها خدا او که آری برداشتند در صدا صدا
میدادند رهبر وصف در شعارهایی که چنان هم
راه دنبال او به میکردند، او از تجلیل تعریف و و
پلنگ و شیر و فیل جانورانی چون حتی افتادند؛

گرفته بودند  قرار محیط جو و تاثیر که تحت هم
هر میکردند. همراهی از او تشویق در را دیگران
میرفتند راه همان به خالیق میرفت جغد کجا
متوقف همانجا هم آنها میکرد، توقف جا هر و
این به علت (البد جغد وقت هر حتی میشدند.
کهچشمهایشدرنورخورشیددرستنمیدید)به
هم آن ها میزد، تنه اطراف سنگهای و درختان
گرچه تنه میزدند. سنگها درختان و همان به
دلیلآنرانمی دانستند، اما بهتقلیدازرهبراعمال

کپی می کردند. عینا او را رفتار و
عبور سیمانی بزرگراه یک از جغد سرانجام
وسط در درست و آورد در سر اتومبیل ها مرور و
بقیه ادامه داد و قدم زدن خوران به بزرگراه تلو تلو
وصف دانایی در شعارهایی چنان هم حالی که در
او مقداری فاصله با بودند داده سر توانایی رهبر و

همراهی میکردند. را
سایرین پرواز از باالتر که هنگام عقابی این در
بزرگ دارد، که یک کامیون شد میکرد متوجه
آنها طرف ساعت، به در پنجاه مایل سرعت با
خانم رساند. اطالع جغ به را موضوع می آید.

با خطر ما داریم که شد یادآور به جغد وزیر پرنده
داد «مثال جغد پاسخ رو میشویم. به بزرگی رو
او آیا که پرسید رهبر از وزیر خانم خطری؟» چه
که همانطور آرامی، لحن با جغد نمی ترسد؟
میداشت، بر قدم بزرگراه وسط سالنه سالنه
و بود جغد  او کسی؟) «هو»(چه پرسید: 
چشمهایش درروزنمی دیدونمی توانست اتومبیل
ببیند. اما آنها می آمد به سوی که را بزرگ باری
اوراهمیرفتندفریاد خالیقکههمچنانپشتسر
بزرگ بسیار خدا و است. خدا او که: آوردند بر

خودمان). اهللا اکبر مثل (چیزی است
رسید آنها تراک بزرگ باری به که هنگامی
کرد لورده له و خود چرخهای را زیر چیز همه و
است او خدا که میدادند شعار هم چنان خالیق
پارهای واقعه این است. پس از بزرگ بسیار خدا و
فقط و بردند در به جان سالم قضایا از پرندگان از
از دیگر بسیاری اما برداشتند، جراحاتی مختصر

شدند. از جمله خود جغد، کشته حیوانات،
از بسیاری میتوانید در اخالقی: شما نتیجه

تحمیق کنید. را مردم از موارد، بسیاری

... که جغدی سرانجام

انتخاباتی کودتای از پیش که آنانی چه هستیم؛
قربانی کینه توزیو آنانیکه چه بازداشتشدند و

شدهاند... کودتا دولت عوامل سناریوسازی
برابر در دانشجویان موضع گیری مالک
عملی اقدامات و نگاه نوع خارجی دولتهای
ما باور به است. ملت ایران حقوق به نسبت آنها
در کنونی پیوسته هم به جهان در ملت ها منافع
این بر بنا مییابد. معنا ملل دیگر منافع با پیوند
ایران ملت حقوق تضییع به منجر که اقدامی هر
هر یا و شود اقتصادی مدت کوتاه منافع ازای در
افراطی و نظامیان کودتا با دولت بند و زد نوع

است... مردود و محکوم آن حامی
...اگرچهامروز رواندانشگاهو جنبشدانشجویی
امنیتی و و پادگانی حاکمیت مستمر از ضربات
خسته و رنجور دین فاشیستی از قرائت حامیان
مردمی مسالمتآمیز اعتراضات اوجگیری اما است
دانشجویان خودجوش های فعالیت خصوص به و
دانشآموزان، آمدن  صحنه به و  جدیدالورود

است.» سیاه روزهای پایان نویدبخش

در دانشجو روز بزرگداشت
واشنگتن

۱۷ صفحه از بقیه

است! خراب واقعا اوضاع

گذاشته فراتر هم این از را پا برخی کند. مدارا
کوتاه که کمی میخواهند «رهبر معظم» از و
مخالفاندلجویی کند و مردم از نوعی به آمده و
نشیند. آیتاهللا فرو غضب و قهر شاید آتش تا
که است خواسته از دولت حتی شیرازی مکارم
گفت و کروبی مهدی و موسوی با میرحسین

برسد. توافق به آنها با و کرده گو
هشدار دولت به مخالف رهبران مقابل، در
صورتی به مردم شیوه سرکوب اگر که دادهاند
ادامه گرفته ماه اخیر صورت چند این در که
و بوی رنگ به فزونی مخالفان رو یابد تظاهرات
اینکه به خودخواهدگرفتو خالصه افراطی تر

است.» پیش در «خطر
اما چنینبهنظرمیرسدکهباگردبادیکه به
رییسجمهور «ولیفقیه»و افتادهحتیاگر راه
مردم اوهمرضایتبهمسالمتاز دستنشانده
بدهند،ازآنجا که تجربهاین سی سالنشانداده
زیر «نیرنگ»در «خدعه»و استکهچیزیجز
«جمهوری به نیست، دیگر مردم آخوند عبای
که میبینیم و نمیدهند رضایت اسالمی»
دولت از دین خواهان جدایی کامل همه تقریبا
جهانی منشور بر مبتنی حکومتی برقراری و
با مگر شد نخواهد میسر این و بشراند. حقوق
گام صورت گیرم به رژیم؛ کامل این سرنگونی
مسالمت آمیز و بدونتوسلبهخشونت گام، به

غضب انقالبی. و قهر از طریق یا و
جهانی روز ـ دهم دسامبر پنجشنبه ـ دیروز
همین بینالملل عفو سازمان بود. بشر حقوق
در که کرد صادر بیانیهای مناسبت این به دیروز
در حقوق بشر «وضعیت است گفته شده آن
سال اخیر بیست در خود وضع بدترین ایران به

رسیده است.»
هیچ است و مستند همه گفتم اینها که
کارجمهوری نیست. کار قصد«سیاهنمایی»در
«الپوشانی» و ما «سیاه نمایی» از اسالمی
لبه در رژیم است. گذشته دولتی رسانههای
واقع به اوضاع ایستاده است. سقوط پرتگاه
کافی دیگر تلنگر  یک فقط و  است خراب

است...


