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تهران یا طرح امنیتی
تهران امنیت طرح

احمدینژاد که بودیم گرفته غصه سالی اول
و نگفته مضحک و خندهدار چیزهای جدیدا
نوشته های طنز ریشه ممکن استدرسالجدید
چون بود ما که خدا با بخشکد. مثل این دنیا در
و خبر مطرح تهران» جامع امنیت قضیه «طرح
امنیت طرح این نفهمیدم جریان اولش شد. روز
جامعچیستولیبعدبا کمیتحقیقوجستجوو
تهرانفهمیدیم که منظور گپزدن با دوستاندر
ایجاد«امنیتبیشتربراینیروهایامنیتی»تهران
حدود که فهمیده احمدینژاد میگویند است!
پنجمیلیونتهرانیبرایرژیماوخطرناکهستند
کرد پیدا باید راهی و دارد) را هم (عکس هایشان

در بهانه ای هر به که رژیم به معترضین این که
جشنهاوقتلهاوسالگردهابهخیابانهامی ریزند
تا کار نیرویانتظامیو بسیج از تهراندککرد را

شود. ساده تر
را تهران بد هوای و ترافیک بود قرار ابتدا
پنج برای فقط بگویند که تهران و کنند بهانه
ول دیگر میلیون پنج و دارد اکسیژن نفر میلیون
فکر کردند خارج شوند. از تهران باید معطلند و
ممکن و است تهرانی» «کیهان خیلی دلیل این
رفتندسراغ نکنندو و باور نروند بار زیر استمردم
با مقابله گفتند برای که بود دیگر. این بهانههای
این سکنه از باید نیمی قریبالوقوع تهران زلزله
و ما باشد کمتر جانی تلفات تا شوند شهر خالی
با هاییتیمقایسه نکنندو همهنگویندما جهان را

سومیبدبختهستیم.
صورت در تهران» جامع «امنیت طرح این
نبود است. آیا قرار زلزله چیز مسخرهای وقوع
جمهوری ریاست اول دوره پایان تا زمان امام
رییس نمیکنم فکر کند؟ ظهور احمدی نژاد
امام زمانش مورد در پیشبینیاش جمهوری که
درستازآبدرنیامدهپیشبینیاشدرموردزلزله
گفتهاند آن از درست باشد. غیر هم قریبالوقوع
که علت بوده به این زلزله وحشتناک هاییتی که
مردمآنجامذهبی نبودندوبیشتر بهجادووجنبل

داشتهاند. اعتقاد خرافات و
جمعیت نفر میلیون ده همه که تهرانی در
دارد دلیلی چه ترک نمی شود روزه شان و نماز آن

بیاید؟ زلزله

وضو با گاز و آب رابطه
چند و موثق منابع از رسیده اخبار طبق
جدیدی فتوای خامنهای آیتاهللا موثق منبع غیر
است. کرده صادر دولت با مردم همیاری درباره
نام به جدید سال نامگذاری راستای در فتوا این
این طبق است. بوده مضاعف همیاری سال
شدن وضو باعث باطل آب فتوا نپرداختن قبض

میگردد!

اعتراض صدای فتوا این  صدور دنبال به
شده مذهبی بلند و فقیر از خانواده های بسیاری
«آبکی»نامیدهاند.گویا شخصی را استو اینفتوا
داده نامه «کیهان» روزنامه خوانندگان صفحه به
در شدن وضو تا دیروز نگران باطل عنوان کرده: و
خود را میکردیم سعی بسیار و بودیم اثر «گاز»
وضو شدن باطل نگران باید و حاال کنیم کنترل

هم باشیم! اثر «آب» در
نویسندگان که است نامهای  اولین این

نپرداختهاند. و «کیهان»خودشاننساخته

خبر بد!
قریب۱۰۰ نفر  با همراه لهستان رییسجمهور
بلندپایه کارداران و همکاران و مقامات از دیگر
خود را هوایی جان سانحه طی یک این کشور

داد. دست از
در استفاده مورد هواپیمای که شده گزارش
توپولف هواپیماهای سری از جمهور رییس سفر
و پشه مثل است (همانهایی که بوده روسی

افتادند). در ایران تلپ تلپ شده امشی مگس
رییس این مرگ گفتهاند سیاسی مفسران
این استکه نمایانگر و جریاناینسانحه جمهور

دنبالنمیکنند! ایرانرا اخبار لهستانیها

حق و عربستان زنان
مسافرت

باالخره موفق عربستان سعودی زنان هورا!
سرپرست حضور بدون مسافرت  اجازه شدند
گزارش خبرگزاریها به آورند. بدست  را ذکور
فشارهای عربستان، زیر عبداهللا پادشاه ملک،
به خاطر تمسخرعربستانتوسط بینالمللیونیز
اصالحات سری یک به دست بینالمللی جوامع

است. زده
زنانعربستانبا اخذکارت طبقالیحه جدید
هویتویژهایحقمسافرتخواهندداشت.ازآنجا

کهگامهایاصالحاتدرعربستانمانندقدمهای
بچه کوچکیاستزنانفعالحقیافتهاندکهفقط
همکاریهای عضو اتحادیه عربی کشورهای به
امارات و قطر  عمان، بحرین، ) فارس  خلیج
و قاره دور خاور و اروپا و کنند عربی) مسافرت
پیشکششانباشد.صدورکارتهایهویت آمریکا
بایدبا تایید ورضایتیک ویژهمسافرت البته هنوز
شخصمذکرباشد.کارتهایهویتپیشرفتهترین
فناوری هایروزشاملسیستمGPS راداراهستند 
طول مسافرتش در موقعیت جغرافیایی زن را و

گزارشمینماید!
رانندگی حق هنوز عربستان زنان که وقتی
ندارندو مسافرت باکارتGPS دارهملنگهکفشی 

نعمت خداوند در بیابان عربستان! است

بلژیک در حجاب ممنوعیت
دیگر کشور چند و آلمان و فرانسه از بعد
زنان پوشش به که شد بلژیک نوبتکشور اروپایی
طبق کند. اعتراض کشور این در مهاجر اسالمی
زودی قانون گردد قرار است به الیحه جدیدی که
کامل پوشش اسالمی حق زنان مسلمان مهاجر
نقاب و مقنعه) ندارند و باید (چادر و روبنده و
مردم مانند بقیه شناسایی امر سهولت در برای

بلژیکلباسبپوشند.
سخنگویپلیسبروکسل گفتهاست:باهجوم
ازدست حکومتهایخود مهاجرانمسلمان که
بیشتر رفاه راحتی و و آزادی برای کردهاند و فرار
ایجاد بلژیک آمده اندمشکالتجدیدیبرایما به

است. شده
 ۸۰ اخیر ماه در چند کرده است: اضافه وی
قاتلینبلژیکی آدم ربایانو دزدانبانکها، درصد
حجاب از نشدن شناسایی و کردن گم رد برای
نتوانسته ایم و کرده اند استفاده اسالمی کامل
چونصورتشان مشخصنیستآنها راشناسایی

نماییم.
نمیخواهیم است:  گفته  سپس وی
بعد و شود پر مسلماننماها از زندانهایمان

بگیردکهمسلمانآزاری ایراد ما جوامعجهانیبه
میکنیم!

تاییداینالیحهکامال دادستانعالیبلژیکدر
این مسلمان مهاجر جامعه از بخشی مقابل در
و است ایستاده هستند مخالف الیحه که کشور
میگویداگرمیخواهند حجابخودراحفظکنند
و به بمانند در کشور خودشان که نیست آیا بهتر

ندهند؟ دردسر ما
وساطتگروهیکه در امرحفظحقوقبشر با
دربلژیکفعالیت میکنندقرار استزنانمتعصب
به روسری خود را روبنده و مسلمان مهاجر نقاب
با پوشش تبدیل نمایندبهشرطاینکهکسانیکه
جنایتهایجنحه انجام اسالمی قتلوسرقتو
میدهندبعد ازدستگیریبالفاصلهسنگسارشوند

گردد. قطع پایشان و دست یا و

حوادث روزانه وقایـع و
و خرید از بعد و فروشگاهی به بودم رفته
جوان فروشنده فهمیدم که خانم رسید دریافت

است. زده صندوق توی دوبار را قلم یک
صندوقدار خانم اشتباه به عصبانی کمی با
را جنس این گفتم: فکر میکنم و کردم اشاره
کرد نگاهم جوری یک زیاد خشم با زدهاید. دوبار
کشید دستم از را رسید هستم. هم بدهکار که
که کسی تنها میکنند. اشتباه همه گفت: و
اشتباهناپذیراستخداونداست.نگاهیبهصلیب
کردم بود آویزان گردنش به زنجیری با که نقرهای
چیزی است. خواستم طرف مذهبی فهمیدم و
نچسبید. من زیاد به نحوه برخوردش ولی نگویم
خشم جوری یک تا بگویم چیزی گرفتم تصمیم
که خدایی گفتم: باشم. کرده کنترل را خودم
میکنند اشتباه که میسازد ناقص انسانهای
شد عصبانی باشد. آنقدر اشتباه ناپذیر نمی تواند
در آتش دهانش از لحظه یک در کردم فکر که

میسوزاند. مرا صندوق رسید و میآید
تند و را صندوق رسید بیشتر با عصبانیت
کارت را گذاشت روی و تفاوت تصحیح کرد تند
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را نمی فهمم! تو پوزهبند این جریان فهمیدم ولی دادی توضیح که را این موشک جریان
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فروردین) ۳۰) اپریل ۱۹ دوشنبه

اعدام حکم لغو
شاعر میترا ذاتی، رضا سخنرانان:

اردیبهشت) ۶) اپریل ۲۶ دوشنبه

آزاد بحث
انقالب یا اصالحات

کانون هفتگی جلسات برگزاری محل در

تویماشینبهطرفخانه وقتیکه اعتباریمن.
کنجکاوی از روی رسید تصحیح شده را میرفتم
را شده اشتباه مبلغ که این جای به کردم. نگاه
اضافه کرده را آن کم کند من رسید کل مبلغ از
و بود شده هم دیر میخواستم برگردم ولی بود.
از بیشتر بنزین پول هزینه که بود دورتر آنقدر هم

میشد. پسگرفتنمبلغ اشتباه
این بعد از به این از گذاشتم خودم قرار با
به گذرم اجبار روی از اگر و نکنم خرید فروشگاه
صلیب که صندوقداری جلوی حداقل افتاد آنجا

نروم. انداخته گردنش به

دنیای حیـوانات در
گفت: روانشناس و دکتر رفت پیش شیر
با نگاه جنگل حیوانات میزنم نعره جدیدا وقتی
بدی کار من انگار که خیره میشوند. من به بدی

جنگل نیستم. شیر کردهام و
دکترگفت:فکر نمیکنیبرای آسایشدیگران
کنار مدتی را شب کشیدن توی نعره باشد بهتر

بدبختها بخوابند؟ این و بگذاری بگذاری

*
گفت: روانشناس و دکتر رفت پیش مرغ
و میکند خروس من به من خیانت میکنم فکر

دارد. رابطه هم دیگر مرغهای با
داری؟ بچه تا چند پرسید: دکتر

هنوز مرغ دارم. تخم یک دوجین گفت: مرغ
نیامدهاند. بیرون تخم از

برایآینده بچههایت دکترگفت: مهمنیست.
باهاش بساز! که شده هم

*
دکتر روانشناس پیش صلح رفت کبوتر

داری؟ پرسید: چه مشکلی دکتر
مغ م... م... م... مع... گفت: صلح کبوتر

ازالی این شاخهدرخت را گفت: میشه دکتر
بزنی؟ بعد حرف در بیاری و منقارت

*
دکتر بعد از داخلی. دکتر مگس رفت پیش

معاینه گفت: قندخونت خیلی باالست.
نگیری. قند مرض کنی که کاری است بهتر

کنم؟ چکار بگو جون دکتر پرسید: مگس

و مدتی فقط بگیری رژیم دکتر گفت: بهتره
به چیزهای شیرین نزنی! لب مدفوع بخوری و

*
کروکودیلرفتپیشدکترروان شناسوگفت:
درست کفش من پوست با میکنم فکر که وقتی
گندوی خودشان بو و پاهایعرقکرده میکنند و
بهپوستمن میمالندحسابی چندشممیشود را

میدهد. دست بهم روانی حالت و
با که نمیکنی فکر این به چرا گفت: دکتر
پوستتکیف درستمیکنندوبهدوش خانمهای

خوشگلمی افتد؟
 *

گفت: و دکتر روان شناس پیش رفت طوطی
انتخابات از بعد دارم سبز پرهای که این خاطر به
من دنبال سیاه کالغهای ایران همه در اخیر
چکار کنند. حمله من به میخواهند و میافتند

بایدبکنم؟
دکترگفت:مثلپرندههایدیگرمهاجرتکن

نباشد. برو جایی که کالغ و

*
دکتر جان این گفت: و گوزن رفت پیشدکتر
شاخهای بزرگباعثدردسرمنشده اند. هرسال

میشود. به آنها اضافه شاخه یک هم
را نجار آنها یک نمی دهی گفت: چرا دکتر
از خودت خواب اتاق دکوراسیون برای و ببرد

کنی؟ استفاده آنها
 *

و روان شناس دکتر پیش رفت کفشدوز
می افتد اگر اتفاقی چه میکنی فکر گفت: دکتر

بگذارم؟ کفش دوزی را کنار کار
بگذاری؟ کنار میخواهی چرا پرسید: دکتر

کفشدوزگفت: دیگهنمیتونمبا کارخانههای
کنم. رقابت ایتالیا سازی کفش

*
من گفت: و احوال ثبت رفتاداره خرچسونه

کنم. را عوض مسخره اسم میخواهم این
را؟ خانوادگیات نام پرسید: دفتر مسئول

کوچکم اسم فقط داد: نه جواب خرچسونه
را.

*
روان شناس وگفت:دکتر زالورفتپیش دکتر
دخترهای خون به مکیدن عجیبی میل اخیرا

کردهام. پیدا خوشگل و جوان
زمانیبه چه این میلعجیب از پرسید: دکتر

است؟ داده دست تو
تماشای موقعیکهشروعبه از زالوجوابداد:

کردم. دراکوال فیلم های

*
از بعد و دکتر داخلی پیش دکتر رفت گربه
یک و دارم بد خبر یک برات گفت: کامل معاینه
دکتر بگو. اول را پرسید: خبر بد گربه خوب. خبر
خبر خوب پرسید: گربه داری. گفت: سرطان
گربهها هنوز زندگی نه از گفت: چیست؟ دکتر

دوتایش برات باقی مانده.

و تصحیـح پوزش
در بود قرار که مطلبی فنی به علت اشکاالت
درشمارهقبل آیندهبهچاپبرسداشتباها شماره

است. شده چاپ
خوانندگانمطالب اینشماره بدینوسیله از
پوزشمی طلبموامیدواریماینمطلبرادرشماره
از یکی در را آن بتوانیم و باشید نخوانده قبلی

نماییم. درج آتی شمارههای

تهرانی میلیـون پنج
شد خواهند آواره

قرار احمدینژاد محمود جدید طرح طبق
دیگر میلیون پنج از تهرانی میلیون پنج که است
کنند. تهران مهاجرت از به خارج و شوند جدا
همکاری پنج میلیون آواره تهرانی که سخنگوی
امضاء» میلیون «پنج کمپین مسئول با نزدیکی
سال پیش سی است گفته خبرنگاران دارد به
حاال نوبت و گرفتند ما از را ما مملکت و آمدند

بگیرند! ازما را پایتخت که شده این
یکیازمسئولین کمپین«ده میلیونامضاء»
است نزدیک بسیار احمدینژاد دولت به که نیز
گفت: تهران قریب الوقوع زلزله به اشاره ضمن
ماهوارههای روی پارازیت ارسال به که آنهایی
که کنند قبول باید داشتند اعتراض خارجی
موثر هم برای زلزله کلیه سکنه تهران مهاجرت

ویاضافه کرد: پارازیت. برایدوریاز استو هم
سکنه باشد زلزله قربانی که تهران خالی از وقتی

داشت! نخواهد زیاد

به دوره ای مهمانی
آمریکایی سبک

دست به خانم افسانه که همه میدانستند
غذای پختو پز نتیجه آشپزی اش خوبنیستو
ایرانیاوچیزیشبیهبهانتخابمجدداحمدینژاد
ما گروه بین مدتی یک بود. خواهد فاجعه یعنی
بود کهمهمانیهایدورهایمیگذاشتندمدشده
آمریکاییها همهچیزیدرستکنند و رسم که به
و غذا تهیه  بیاورند تا میزبان۴۸ ساعت عرق نریزد
از بعد میگویند. «pot lock»را رسم این نکند.
فهمیدیم ما همه تقریبا رفتن مهمانی بار سه دو
میکند چه چیزی را بهتر درست کسی چه که
طرف همیشه همان که همه اصرار میکردند و
افسانه خانم هم در بیاورد. و غذا را درست کند
درست خوبی اول مهمانی ساالد سری همان دو

بخش از خودش گفته به را آورد. ساالدش کرد و
خداییاش بود. آموخته زنان مجله یک آشپزی
رفقایایرانیکهساالد همه بود. همخوبدرآمده
خورده بودند زیتون و روغن آبلیمو با و خیار کاهو
افسانه ساالد در و بروکلی فرنگی توت استفاده از
شده بود سس تمشک وحشی درست با خانم که
هوا چه آنها به چه به و به حال کردند و کلی
رفت.افسانهخانمغرق در غرورساالدخوشمزهاش
جمع مهمانی های دورهای کن ساالد درست به
به سورپرایز جالب بار با یک هر و تبدیل شد ما
عرضه را مدرن خود ساالدهای مهمانان دیگر
میکرد.یکشبازدهانیکیازخانم هایمهمان
اینساالددر مجلهفالن وفالن در رفتکه دستور
نمی کند. زیادی کار خودش خانم افسانه و است

کن! و باقالی بار خر بیار حاال
از و برخورد بهش حسابی هم خانم افسانه
ساالدهای کردن درست مشغول بعدی مهمانی
بد نبیند. روز چشمتان شد. اختراعی خودش
حد به خانم افسانه  را مخلوط مفهوم ساالد 
صورت مثبت به نه البته رساند. اعالیی بسیار
پیدا هرچه ساالدهایش در منفی. صورت بلکه به
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دوری  ـ  تهران قدیمی فرودگاه های از  ـ  ۱
جستن.

ـ تصور  می آورد بجا پیمان و عهد آن که ۲ ـ
ژاپن. در شهری ـ پندار و

ـ  نیست  خالف طبعش  لطافت  در ـ ۳

از  هندی» «کلبه و ویژینی» و «پل رمان ۱ـ 
نویسنده است. آثار این

زادگاه  ـ ییالقات اطراف تهرانبود زمانی از ـ ۲
آبزیان خوراکی. از ـ شعر نو پدر

موجودیوهمی،زشتوسهمناکوبدبو  ۳ـ 
است. انزلی مشهورترینش ـ خوک ـ

مرغ  بیمار گونه ـ سخنان ـ علم نجوم ۴ ـ
و بیدرنگ. ـ فوری میرود

جمع. پسوند ـ طبیعیون آیین ـ ۵
در  دریاچهای ـ  آشیان شطرنج  چهره ـ  ۶

شتر. پشت برآمدگی ـ سوییس
دور ـ  اشاره به ـ حرف سه حرف و ۷ ـ یک

مظهرچسبندگیـسرسرا.
و محکم  سخت از سنگهای قیمتی ـ ۸ ـ

ترازنامه. ـ
بدن ـ  جوهر ـ فارس استان در ۹ ـ شهری

میشود. شامل تمامی را فاصلهاندازـ  حرف
در ایران ـ  استانی ـ دردمند ۱۰ ـ رنجور و

واحد پولی است.
موریس  از کتابی ـ برند باال تا می زنند ـ ۱۱

مترلینگ.
کمان نشین  آفرین ـ نظامی واحد های از ۱۲ـ 

کوب. خرمن ـ آذری گویش به «چرا» ـ
قسمتـ   و ـ بهره محبوب شتر ۱۳ـ  خوراک

کتاب اقتباس شده.
از  انگلیس ـ پیشین وزیران از نخست ۱۴ ـ

تنپوش. ـ نوعی استان مازندران شهرهای
که سالها  اروپا نشین کشور مسلمان ۱۵ ـ

بود. جنگ درگیر

واحدمحاسباتمکالماتتلفنی. چهرهپوشـ
نرم و  ـ سیاهرگ ـ پیانو در ۴ ـ تکنوازی

مالیم.
از  ـ گوجه فرنگی ـ سام نفی عمو کلمه ۵ ـ

سبزیهایخوراکی.
آهنگر  ـ آسیایی پولی واحد ـ لحظه یک ۶ـ 

کهنه. آزار دل ـ نامدار
ابراهیم  حضرت فرنگیـ  همسر اسامی از ۷ـ 

پول فلزی. ـ
ناگرویدن  ژوپیتر ـ دختر ربالنوع رومی ۸ ـ

امان گرفتن. ـ
ـ دانا  کند زبانی ـ بر میخیزد از کنده ۹ ـ

ادراک. با و
از ظروفآشپزخانه  غلتانـ ـ فلز پنبهدانه ۱۰ـ 

بود. قدیم اشراف لقب ـ
در حاشیه کویر  جبالی ـ سلسله شن نرم ۱۱ـ 

و طاقت. قدرت ـ مرکزی ایران
پوشاک  نوعی ـ آب به زنده ـ پلنگ ـ  ۱۲

قدیمیمردانه.

استان  دردمندـ  آوای ـ نمایان آشکار و ۱۳ـ 
باران.

رنگ و  زرد صمغی بیهمتا ـ و ۱۴ ـ تنها
نزدیک. به اشاره ـ خوشبو

هرمان ملویل  از رمانی ـ میگو نام دیگر ۱۵ـ 
نام. همین به فیلمی و

و گالبی و شلغم و و کاهو ذرت می ریخت. میکرد
و گردو کشمش خود جای به کدو و جوانه عدس
پفک نمکی و حتی و کاج تخم و در کنار پسته
چسفیلنقشهایاساسیدرساختاراینساالدها

داشتند.
سسساالدهمفی البداههشدوآبلیمووسرکه
تمشک مخصوص سس حتی و زیتون روغن در
غریبتبدیلگشت. چیزهایعجیبو وحشیبه
به را خودش ساالد خانم افسانه که آخری دفعه
مهمانیآوردآنقدرریحانخشکوسایرسبزیجات
خوردن از بعد همه بود که زده شده خشک معطر
خشک سبزی ساالد از دهانشان چند قاشق از
بیرونمیزد. همانشببودکههمه باهمتصمیم
شدن سرد و پاییز نزدیکی به توجه با که گرفتند
مهمانی سوپ به به بعد از این افسانه خانم هوا
را کنار بگذارد. کردن درست ساالد فعال بیاورد و
اینپیشنهاداستقبال کرد شوهر از اولین کسی که
از خوردنساالد از همه افسانهخانم بودکه بیشتر

بود. کرده سرفه خانمش
سوپ های که انتظار این هستیم در هم حاال
افسانهخانمرابخوریم ودعا کنیمکهاگرسوپهایی
بامخلوطسبزیجاتمتفاوتکهباهمجورنیستند
برقی در مخلوط کن کرد حداقل آن ها را درست

بیاورد. مهمانی به خودش با بعد و بریزد

بیتردید رییس جمهور کنونی آمریكا اوباما، اما
وحشی دولتمردان همان از یكی یقین به و

آمریكاست».
کشوری ما با شریعتمداری دید آقای از پس
آدمكشانوحیوانات روبروهستیمکهوحشیانو
بر حرفهای جنایتکاران و زنجیر گسیخته درنده
یکی یقین به و آقای اوباما میرانند حکومت آن
هستهای است، و سالح به مجهز است، آنان از
حتی در شرایطی که این حاکمان از کاربرد آن
نیز گذشته در و ندارند ابایی ندارد نظامی توجیه
میتوان نتیجهای چه کردهاند. ثابت را آن عمال
کاربرد کشور از این استدالل، این با گرفت؟ آیا
با آیا کرد؟ خواهد ایران ابا علیه هستهای سالح
یا رسید؟ و این نتیجه میتوان به مقدمات فوق
به ایران آن آمریکا حمله خطر به عکس، این که

و بلکه است جدی فقط نه هسته ای سالح با هم
و است حتمی است، جدی خطر است؟ حتمی
نه انسانیت، نه نه قانون، هیچچیز، فوریاست.
چیز هیچ نه و جهانی جامعه نه عمومی، افکار
به اتمی حمله از را وحشیان این نمی تواند دیگر

دارد. باز ایران
اینپیامیاستکه در دل اینمقدمهطوالنی
شریعتمداری آقای نتیجهگیری است. خوابیده
نگاه از اوباما... «اظهارات که این بر مبنی
نمیشود» تلقی تهدید ایران اسالمی جمهوری
این مقدمه نمی خواند. و با خود است با تعارف
ایجاد فوقالعاده حالت ایران در میخواهد او
و حتمی جدی خطر که بقبوالند مردم به کند. 
دشمن عینیت دارد. ترس ایجاد پیش است و در
دور به میهن از دفاع عنوان تحت را مردم و کند
بخواند.جمهوریاسالمی مانندنان حاکمیتفرا
اوباما آقای نیاز دارد. هرچه که دشمن به شب
شما دشمن با دیگر جهانی بگوید ما هر رهبر یا
جمهوری دراز کند، دست دوستی و نیستیم
اینها که کند ثابت میخواهد عکس به اسالمی
چدنی دست دستکش آنان و در دشمناند همه
پیداکند. اینسیاستدشمنتراشیالبته میتواند
self_) ایجادی ـ  خود پیشگویی یک  مانند
را ما و کشور کند عمل (fulfilling prophesy
چنین ولی دهد، قرار نظامی حمله معرض در
سرانجامینه حجتیبردرستینظر شریعتمداری
و غرب) اسراییل یا آمریکا، اوباما، (در باره شرکا و
و خارجی حاکمیت سوء سیاست سندی بر بلکه

شد. خواهد ایران تلقی منافع ملت به خیانت
درحاشیه کنفرانسواشنگتنگفت وگوهای
اضافه به پنج «گروه عضو کشور شش سران
جریان ایراندر علیه برایتحریمهایجدید یک»
در که چین کردن قانع برای است. اوباما بوده
یک مقاومت میکند تحریم برای فشار غرب برابر
کشور سخن جمهور این با رییس نیم ساعت و
خواهد سعی چین احتمال زیاد، است. به گفته
بکاهد. این سرانجام، تحریمها از شدت که کرد
سیاست که کرد خواهد تقویت را اسراییل موضع
برای حمله به فشار و بیاثر می داند، تحریم را
در میزند. دامن اسراییل در ایران علیه نظامی
مورد ایران در صدایی که رژیم و فضا، سر این
راه به ایران قبال در آمریکا نایافته تغییر سیاست
ایجاد و خصومت تشدید جز نتیجهای انداخته
رژیم ایران داشت. نخواهد در خاورمیانه تنش
و میخواهد ـ جنگ ظاهرا و دشمن میجوید
رژیم ایران ممکن ادامه سیاست دشمن تراشی

برسد. شوم نتیجه همین به است

... و وحشی» «اوبامای

کرده متوجه را او و گرفته را حزباللهی کارگردان
نوعکارگریاش، استکهکمونیستها، آن هم از
ایستادهاند کانادا ایشان در موشی سوراخ در دم
 ۳۰ که را، جمهوری اسالمیشان و که ایشان
کردهاند، خود اسیر را ایران مردم است سال

افشاء کنند.
افخمی حزب اللهیادعا میکندکه«من خیلی
و سرم را ندارم عالقه سیاست به که است وقت
پایین انداختهام.»معلومنیستاین«خیلی وقت»
زمانی شروع میشود از احتماال است. وقت چند
فیلمسازی تدریس مشغول کانادا در ایشان که

باشد. شده نازنینش درباره خمینی
تمامحزباللهیهایریز افخمیحزباللهیو
جمهوری اسالمی جنایات در که درشت دیگر و
مستقیمو غیرمستقیمدستداشتهو بهخصوص
هنوزکههنوزاستبه گذشته خودافتخارمیکنند
انقالبی نیروهای و آزاده مردم همه افشای مورد
و اعدام هزار صدها ما مردم گرفت. خواهند قرار
دادهاند شکنجهومیلیون ها آوارهدرخارج ازکشور
و اسالمی جمهوری کمال و تمام سرنگونی و تا

فحاشی... و عصبا نیت علت

سیدهادیخسروشاهی،«دربارهخاطرات  ۳ـ 
«فداییان بر پیشگفتار صفوی»، نواب شهید

قم،۱۳٧۴. تاریخ، عملکرد، اندیشه»، اسالم؛
پیرامونزندگی  پرداخته ها دربارهساختهو ۴ـ 
نواب صفوی،مندربخش نخستنوشتاریبه نام
به اسالمی»، حکومت سودای و اسالم «فداییان
با ازجملهبنگریدبه:گفتوگو کفایتپرداختهام.
آیتاهللاسیدمحمدعلیمیردامادیعضوجمعیت
یارانقدیمی سیدمجتبینواب فداییاناسالمو از
«خاطرات ۲۸ دی ۱۳۸۴؛ «آفتاب»، صفوی،
تهران حجتاالسالمسید علیاکبر محتشمی»،
۲۲ دی  در خامنهای آیتاهللا با ۱۳٧۶؛ مصاحبه
اسالم»، فداییان و نواب از «خاطراتی ۱۳۶۳؛
۲٧ دی ۱۳۸۴؛ اسالمی، انقالب اسناد مرکز
مبارزات اندیشهها، «سیدمجتبینوابصفوی،
شهید نواب صفوی»، شهادت او»؛ «یادواره و
حجهاالسالم سیدهادیخسروشاهی، مرکزاسناد
تاریخ»،شهریار انکار «فداییان و انقالب اسالمی؛
۱۳۸۳؛ خرداد یازده اندیشه، باشگاه زرشناس،
ابرار، گلشن یارانش»، و صفوی نواب «شهادت
و صدها نوشتار و قم؛ علمیه پژوهشگران حوزه

گفتار دیگر.
«خاطرات  رضوی، الساداتاحتشام نیره ۵ـ 

صفحه٩۸. السادات احتشام رضوی»، نیره
تهران،  «ناگفتهها»، عراقی، مهدی حاج ۶ـ 
و گفت پایه بر کتاب این ۱۲۵؛ صفحه ،۱۳٧٠
فراهم  پاریس ۱۳۵٧ در پاییز در عراقی گوهای
الساداتاحتشامرضوی،همان، نیره شدهاست؛

صفحه۱۰۲.
خدایی  عبد مهدی محمد آقای «نامه ۷ ـ
ماه دی تهران، خسروشاهی»، هادی سید به
عملکرد، تاریخ، «فداییاناسالم؛ در آمده ،۱۳٧۴

قم،۱۳٧۴.  اندیشه»،

اختیار  در من را شهربانی گزارش این ۸ ـ
ندارم. سیدمحمدحسینمنظوراالجداددرمجله
«گفتگو»،ویژهنامه اسالمسیاسی،شماره۲٩،به
آناشارهکردهو عبدالوهابفراتی در«رادیكالیسم
و صفوی نواب شهید معاصر، ایران در اسالمی
را گزارش درستی این اسالم»، فداییان جمعیت

پذیرفتهاست.
كد  اسالمی، انقالب اسناد مرکز آرشیو ـ ۹
بازیابى  كد بازیابى۲۸۰۸/۲۴،سندشماره۱۰۸/۱ و

شماره ۳۷. ۲۸۰۸/۲۶ سند
و سیاست،  «قلم صفری، محمد علی ۱۰ ـ
تهران، سقوط مصدق»، تا رضا شاه استعفای از

.۵٧٧ صفحه ،۱۳٧٩
فداییان  «جمعیت محمدی، گل احمد ۱۱ـ 
اسناد مرکز دوم، جلد تاریخ»، روایت به اسالم

.٣۶ شماره سند ،۱۳۸۲ اسالمی، انقالب
در  آمده شهربانی، گزارش رونوشت ـ  ۱۲
محتشم سادات نیره «خاطرات  پیوستهای

سند دوم. ،۱۶٣ صفحه رضوی»،
الساداتاحتشامرضوی،«خاطرات  نیره ۱۳ـ 
.٩٧ صفحه رضوی»، احتشام  السادات  نیره
در یادماندههایش نواب که همسر است افزودنی
حکومت «زمان در صفوی نواب که مینویسد
آزاد (۱۳۳۱ ماه (تیر السلطنه قوام روزه چند
ایشان آزادی که بود این دولت شرط شدند...
خانم گیرد.» و صدا صورت بی سر و مخفیانه
میان محرمانه گوهای و گفت رضوی، احتشام
نواب و صدای بی سر آزادی پیرامونیان قوام برای
«کشتیبانی روزه دو نخستوزیری از پس صفوی
«تعلیق قانون مجوز به او قانونی آزادی با دیگر»،
مجازاتزندانیان»رادرهمآمیختهاست.کوشش
نواب با آزادیمحرمانه این بودکه پیرامونیانقوام
هواداری به کاشانی و اسالمی گروه های صفوی،
هرگز قوام دولت اما برخیزند. او نخستوزیری از
صدا» و بی سر نواب «مخفیانه و و نگرفت پا
در نیز سال همان در بهمن او آزادی نشد! آزاد

السادات نیره گفته و به شد گزارش روزنامهها
صرافان خانه کوچه چراغانی با رضوی احتشام

بود. همراه
سال   ،۳۸ شماره  «ترقی»، مجله ـ  ۱۴

.۱۳۳۱
مجله«ترقی»،شماره ۳۲، سال ۱۳۳۱؛ ۱۵ـ 
او استکه خاطراتشنوشته فضل اهللامحالتیدر
از وسیدهاشمحسینی،نفرسومفداییاناسالم،
برقعی گردانندگان تظاهراتقمدرواکنشبه سفر
تارنمای«جامعدفاعمقدس، به بنگرید بودهاند.

.۱۳۸۴ آذر سی ساجد»،
نگارنده  را گزارشها این از پارهای ـ  ۱۶
پارهای با نیز آنها از بسیاری دارد. دست در
خسروشاهی حجتاالسالم سوی از دگرگونی ها
بخش به بنگرید جمله از است. رسیده چاپ به
تاریخ، اسالم، «فداییان کتاب در «توضیحات»

باال. شده در یاد عملکرد، اندیشه»،
رجال  حال «شرح عاقلی، باقر دکتر ۱۷ ـ
،۱۳۸٠ ایران»، تهران، معاصر و نظامی سیاسی
سنجابی، تربتی محمود صفحه٩۳۱؛ دوم، جلد
تهران، ایران»، احزابسیاسیدر و «قربانیانباور

.۸۴ صفحه ،۱۳٧۵
باغ  مردان «همه نصیری، رضا محمد ۱۸ ـ
۱۳ دی ۱۳۸۲، شنبه «همشهری»، فردوس»،

.۳۲۷۱ شماره یازدهم، سال
کانون  شفاهی «تاریخ منصوری، پروین ۱۹ـ 
انقالب اسناد مرکز اسالمی»، حقایق نشر

۱۳۸۴، صفحه ۵۱. اسالمی، تهران،
احمد  حاج «خاطرات شهاب، احمد ۲۰ ـ
تهران، امیری، كوشش حكیمه  به شهاب»،
صفحههای اسالمی،۱۳۸۶، انقالب اسناد مركز

۴٠ ـ ۳۸.
با  احمد زاده طاهر گوی و گفت ۲۱ و ۲۲ ـ

فداییان اسالم سیاسی در کف خونریز حوزهدشنه سوداگران «تاریخ در شده نقل کرباسچی؛ غالمرضا
صفحههای۳۴۳ و ۳۴۴. قم»، علمیه

نیرهالساداتاحتشامرضوی،«خاطرات  ۲۳ـ 
صفحه همان، رضوی»، احتشام السادات نیره

.۱۲۶
تهران،  «ناگفتهها»،  عراقی، مهدی  ـ  ۲۴

.۱۱۶ صفحه ،۱۳٧٠
غالمرضا  با احمدزاده گویطاهر گفتو ـ ۲۵

همان،صفحه۳۴۳. کرباسچی،
به  خدایی عبد مهدی محمد آقای نامه ۲۶ـ 
،۱۳٧۴ دیماه تهران، خسروشاهی، هادی سید

عملکرد، تاریخ، اسالم؛ «فداییان در  آمده
قم،۱۳٧۴. اندیشه»،

جمعه ۲۵ دی ۱۳۸۳، «همشهری»، ۲۷ ـ
.۳۶۱۲ شماره یازدهم، سال

چهاردهم  شماره امروز»، «باختر ـ  ۲۸
فروردین۱۳۳۱.

گفت وگویمهدیعبدخداییبا نشریه  ۲۹ـ 
«اعتماد»، پنجشنبه٩ مهرماه ۱۳۸٣.

از  محمدعلیصفری، «قلموسیاست، ۳۰ـ 
استعفایرضاشاهتاسقوطمصدق»،صفحههای

.۱۳٧٩ تهران نامک، نشر ۵٧٧ تا ۵۸۱،

همه کشیدن محاکمه به و آن جنایات افشای
نخواهند نشست. درشتش از پای و مزدوران ریز
قماش حزب اللهیهایی از که این همه مهم تر از و
که لباسی و رنگ هر در را افخمی بهروز آقای
در آب در واقع ایشان کرد. افشاء خواهند باشند

احترام:هاونمیکوبند! با
مجید  آذری                
ویرجینیا

داشت. که مهربانی و
اپریل،  دهم با برابر روزسهشنبه۲۱ فروردین،
دکتر بیمارستان در مهربان و بزرگ قلب آن
با را کیومرث و مرگ تهران، ایستاد در شریعتی،
۲۴ فروردین،  هفته، این سهشنبه روز برد. خود
وحدت»  از مقابل «تاالر پیکر او اپریل، ۱۳ با برابر
گورستان «بهشت در هنرمندان سوی قطعه به

شد. خاک سپرده به آنجا در حمل و زهرا»
نزد ما در همیشه هنرمندان این سه یاد هر

زنده خواهد بود.

قدیمی... همکار دو از یادی
۴ صفحه از بقیه


