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کنیم! حال ایران اخبار با
مصباحیزدی،عضومجلسخبرگانرهبری،
ازناکافیبودنعقل خود (ما میدانستیموخودش
ابعادشخصیتی و برایارزیابیزوایا نمیدانست!)

خبر داد. ایران اسالمی جمهوری رهبر
تاکنون که مساله این به اشاره با وی
دیده است(مثال زیادیرا شخصیت های برجسته
کدامشخصیتبرجسته؟)تاکیدکرد:خصوصیاتی
کهاینفرزندپیامبراسالمیعنیمقاممعظم رهبری

ندیدم! کسی وجود در را دارند
موقعیت پیشرفت ایران در که میگویند این
یک از علی خامنهای درست نیست. ندارد وجود
طلبهوآخوندسادهرییسجمهورورهبرفقیهشد
نیست به زودی بعید شدن پیامبر بعد از فرزند و

حق هم کس هیچ برسد و پیغمبری هم مقام به
باشد! نداشته خنده و اعتراض

***
سرعت درباره نوشتهای «مهر» خبرگزاری
جهان در مقایسه مختلف اینترنت در کشورهای
و گزارشها  اساس بر کرد.  منتشر ایران با 
سرعت با جنوبی کره کشور  رسیده آمارهای
بایت  مگا ۱۴ صدم شش ممیز متوسط اینترنت
دارا جهان در را اینترنت سرعت باالترین ثانیه بر

میباشد.
ایتالیا سوییس، ژاپن، چون دیگر کشورهای
قرار جدول  این باالی مقام های در هند و

گرفتهاند.
ازکشورهایی چون سرعت اینترنتایرانکمتر
حتی و (عراق؟) عراق بولیوی، نیجریه، ونزوئال،
متوسط۶۱ صدم  ضریب با و میباشد ترک جزایر
ثانیه (یعنییک دهمسرعت اینترنت بایت در مگا
است  قرار گرفته ۱۴۴ دنیا رده در جنوبی!) کره
ردهبندی ایران در جهانی مقام نزدیک به (بسیار

رفاه!). و خوشبختی ضریب
به ایران اینترنت در  گیرم که سرعت حاال
بجای چیست؟ فایدهاش برسد. جنوبی کره پای
جواب  ۱۲ ثانیه عرض در صبر کردن دقیقه دو
شما درخواستی سایت گرامی مشترک که: بیاید

است؟! مسدود

***
جمله «هرانا» از خبرگزاری گزارش چند به
حمید  نام  به ساله   ۳۰ جوانی گذشته هفته
ایرانبه طرزمشکوکیدر مدملیمعترضبه رهبر
باخت. جان سپاه جمهوری اسالمی بازداشتگاه
صورت دیگر به خبرگزاری چند خبر را (این
بود  مشکوک ایران رهبری به که ۳۰ ساله جوانی
داد جان سپاه اعتراض آمیزی در زندان طرز به
از یکی با مصاحبه این جوان جرم نوشتهاند). هم

است. بوده زبان تلویزیون فارسی ماهوارههای
جوان مرگ این گفت: پلیس تهران رییس
سیم طریق از گرفتگی برق  قانونی پزشکی را
اعالم شدید برق و رعد علت به ماهواره رابط

کرده است!

***
سابق نخستوزیر  بلر، تونی زن خواهر 
به گرویدن علت مصاحبهای در انگلستان،
گفت: او داد. توضیح همه برای را اسالم دین
گرفتم مسافرت به ایران را پس از تصمیم این
رفتن حق بپرسد این همه ایرانی نیست (کسی
انگلیسی خانم و این را ندارند خودشان کشور به
انگلیس دولت به باال سطح وابستگی با هم آن
و سالم میرود ایران به خوردن آب چطوری مثل

میگردد؟). بر
مسافرت در گفت: سخنانش ادامه در وی
موی و دارند حجاب که دیدم را زنان ایران به
روسری زیر از طالیی کرده اند که را باالی سرخود
شدم جدید مد این من عاشق انداختهاند. بیرون

شوم! مسلمان که گرفتم تصمیم و

***
در مرکزی، بانک کل رییس بهمنی، محمود
موردمحدود مجلسدر واکنشبهمصوباتاخیر
کردن اختیاراتمجمععمومیاینبانکدر جمع
خبرنگاراناعالمکردکهممکناستاز مقامخود
شمش گفت: کامیون کامیون دهد. او استعفا
برای پول چمدان می برند، چمدان ترکیه به طال
برای پشت حواله حواله کرزایی میبرند، حامد
من امضای هم یک بار میفرستند. حتی لبنان
نخواستهاند.آخرمنرییسبانکمرکزیهستم را

چغندر؟! برگ یا

***
حسننصراهللا،دبیرکل«حزباهللا»لبنان، در
نام ایرانچیزیبه در ویدیوییگفت: یکمصاحبه
پارسیو فرهنگ پارسیوجودندارد! (الهی کهاون
درست امشب زنت ایران مردم پول که با فالفلی
سخنان ادامه در گیر کند). او گلویت توی کرده
است یک عرب خامنهای علی گفت: سید خود
عرب آقا از بیخ علی این که ما میگفتیم (وقتی

نمیکردید!) و قبول میخندیدید است

***
سیاستگذاریائمه شورای رییس تقوی رضا
گفت: کنید!) را حال (عنوان شغل کشور جمعه

در نشاط فوق العاده عوامل یکی از احمدینژاد
است. تهران استان

باالخرهیکنفراینروزهادرجمهوریاسالمی
نگفت. و دروغ زد و حسابی درست حرف

تقصیر ندارید قبول هنوز را حرفش اگر
و نطقها از بعد که آنهاییرا شما خودتاناست.
مصاحبههایاحمدینژادجلویتلویزیونازخنده
ریسه رویزمینبهحالتغش و رودهبر می شودو
میافتندندیدهایدتا بفهمید نشاطفوقالعادهیعنی

چیست. آقا منظورش این و چی

اتفاق لوس آنجلس در
افتاد

مراسمی طی لوسآنجلس مقیم ایرانیان
«بوردرز» کتابفروشی جلوی  در اعتراضآمیز
رییس کارتر، جیمی و کردند اجتماع شهر این
را خود جدید کتاب که را آمریکا، سابق جمهوری
به باد می داد خود عالقمندان و به میکرد امضا

گرفتند. ناسزا و فحش
گزارش محل این از ما مخصوص خبرنگار

میکند:
شرکتکنندگانکهاکثراپرچمسهرنگشیرو
خورشیدنشان ایرانرا حمل می کردند باشعارهای
آغاز را توایجیمیکارتر»تظاهراتخود بر «شرم
و ایرانی ماهوارههای خبرنگاران به آن ها کردند.
خبرنگارانخارجیگفتندکهجیمیکارترمسئول
گفتند آنها است. ایران ملت بدبختیهای تمام
آنها بیوطنی و آوارگی باعث کارتر جیمی که
کالیفرنیا به در ایرانیانیکه بسیاریاز شده است.
شدهاند آمریکا سیتیزن و رسیدهاند ثروت و پول
این فراموشکردهاند در فارسی صحبتکردنرا و

بودند. نکرده شرکت مراسم
کتاب های کننده تظاهر ایرانیان از بعضی
بودند خریده کتابفروشی از که را کارتر جیمی
مطبوعاتی مدیر نمودند. پاره و کردند ورق ورق
بخرند را کتاب گفت: ما خبرنگار به کارتر جیمی

برای میکنند پاره یا مهماستاینکهمیخوانند
مهمنیست! ما

مد روز حجاب اسالمی خانم با چند حضور
میانشرکتکنندگانبسیارجالب بود. تهران در
اعتراض چیزی چه به آنها نمی دانست کسی

دارند؟!
در خانمی که بود این روز این جالب واقعه
طرف به کارتر جیمی کتاب امضا پایانی ساعات
مقابل در و آورد یورش کتابفروشی ورودی در

 you stole my» فریاد کشید: دوربین خبرنگاران
بودند او همراه کارتر که جیمی وکالی .«!story
چه کسی این بدانند تا آمدند بیرون وحشت زده
است را دزدیده جیمی کارتر داستان او که است
معلوم شداینخانم منظورشازstory ترجمه  بعدا

داستان! است نه سرنوشت
دعوایحمل پایانروزی با مراسمتظاهرات در
کنندگاندوپرچممختلفوکتککاریخانمهای

رسید. پایان به روسریدار زنان با بیحجاب

اخبار ورزشی
نیجریه بازیتیمملیتدارکاتیفوتبالایرانبا
بودچهارشنبهاینهفته اینبازیکهقرار لغوشد.
ارسال با شود برگزار تهران آزادی ورزشگاه در
فدراسیون سوی عنوان عذرخواهی از به نامهای
لیگ مسابقات برنامههای جدول نیجریه فوتبال

ریخت. هم به را برتر
گفت: ایران فوتبال فدراسیون سخنگوی
نیجریههنوزدلیلمنطقیودرستیبراینیامدن
که است این آن ها دلیل اگر و نداده ارایه ایران به
و دارند اختیار را در اسلحه ایران قاچاق محموله
و سر تا نمیکند مذاکره ای آن ها با ایران دولت
میکنند اشتباه آنها بخوابانند را قضیه صدای
به وی قاطی کنند. سیاست با ورزش را نباید و
قاطی منظورتان از بود پرسیده خبرنگاری که
از مثل انصراف درست ورزش سیاست و کردن
کشتیباکشتیگیراناسراییلیاست؟جوابینداد
جلسه مطبوعاتی از میداد فحش حالی که در و

رفت. بیرون
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

(202) 669 - 6299

جمعه! نماز طی برگزاری رهبر به مردم شدن نزدیک امنیتی جهت جدید تدابیر

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

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

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

آذر) ۸) نوامبر ۲۹ دوشنبه

آذر) ۱) نوامبر ۲۲ دوشنبه

و آثار زندگی نگاهی به
خان ملکم میـرزا

امیرحسینی بهمن سخنران:

ایران   مقاومت نقش زنان در
صد سال اخیـر در

نریمان شیرین سخنران:

فعالیتهای و سکس
اتمی

یک که رش شارلوت خانم آلمان در
برنامههای مجری و نویسنده روزنامهنگار،
یک به عنوان را او بسیاری و تلویزیونی می باشد
اعالم کرد می شناسند صلح آکتیویست یا فعال
آلمان جمهور شب با رییس یک است حاضر که
او سکس با کند و سر به آقای کریستین وولف
در مورد قولدهد او بهشرطاینکه داشته باشد
این اتمی نیروگاههای حذف قانونهای تصویب
آنها  و نماید کمک هستند ۱۷ مرکز که کشور

تعطیلنماید. را
محمود کاش زیبایی! و قشنگ اقدام چه
کسی و خوش تیپ تر بود کمی احمدینژاد یک

میکرد! پیشنهادها این از او به ایران در

۳۰۰ دالر     با
عروسی کنید!

کشور گفت: وزیر اجتماعی معاون فرهنگی
را همه زوجها ملی جوانان هماهنگی سازمان با
او  بخت می فرستیم! به خانه تومان ۳۰۰ هزار با
عروس، کرایه خودروی ملبغ شامل این گفت:
کسی چه خواهد بود! غذا و و سالن فیلمبرداری
کسی است؟ خوب ریاضیشان ایرانیان میگوید
چلوکباب که یک وقتی بپرسد این بابا از نیست
سرویس  یک به اگر و شده تومان ۲۰ هزار خوب
لیموزین زنگبزنیو بگویی سالم،جوابمیدهند
با ۳۰۰  میتوانی چطوری آنوقت تومان ۵۰۰ هزار

بدهی؟ تومان کاری صورت هزار
و پنیر مهمانان نان و به مگر این که البته
امامزاده االغهای لیموزین بجای بدهیم، چایی
مراسم از فیلمبرداری جای به و بیاوریم را داوود
دوربین با عکس چند بخواهیم عروس خواهر از
دیجیتالخودشبگیردوبرایهمهبفرستد!شاید
جای۵۰ تا ۶۰ میهمان نصف میهمان  باید به هم

دعوتکنیم؟
ادامه در کشور معاونفرهنگیاجتماعیوزیر
با خانمها عروس جهیزیه گفت: خود سخنان
آن ۳۰۰  روی تومان ۷۰۰ هزار ما خواهد بود. ما
میلیون تومان وام هزار تومان میگذاریم و یک
(عروسی داد! زوجین خواهیم به قرضالحسنه
بایدخیلی لعبت  دارد که۷۰۰ هزار تومانجهیزیه
وخوشگلباشد)ویدربارهمهریهسخنینگفت.
(هرچه میزانمهریه برابر که دارند برنامه احتماال
وزارت سوی از کردند) تعیین خانوادهاش و داماد
داده شود برات و سفته عروس خانواده کشور به
دولت سفتههای طالق کشیده شد به کار اگر و

بگذارد! اجرا به را داماد

موزه عبرت
بازدید کنندگان موزهعبرت(شامل اینروزها
شاه) شاهد زمان ضدخرابکاری کمیته مشترک
زندان عکسهایبازسازیشدهو تصویر هایدوره
مسئوالنرژیماسالمی ایران رهبران و تعدادیاز
تصمیم رژیم شاه هستند. گویا زندانهای در
رهبران مسئولین و محبوبیت برای افزایش دارد
رژیم  کوباندن ضمن مردم، میان ۵۷ در انقالب
رخ به را آ ن ها مبارزه میزان و مظلومیت قبل،

مردمبکشد.
ایناست آنشدهاند متوجه نکته ایکههمه
کهمهرههایمهم رژیمچون هاشمیرفسنجانی
شاه در زندانهای را خود خامنهای جان علی و
آنچه (برعکس ماندهاند زنده و ندادند دست از

میگذرد). امروز که
کسانی از بسیاری  که بود این دیگر  نکته
انتخاب  و قبل سال ۲۲ خرداد انتخابات به که
نشانی نامو احمدینژادمعترضبودهاندعکسو
این نکته آخر است. شده غیب موزه در این آنها

این و زندانی رژیم زندانی آن کسانی که از که
موزه این در مدرکی اصال عکس و رژیم بود ه اند

است! نیامده در نمایش به

فرهنگی آموزشی آگهیهای
(تنکز شکرگزاری عید شب همشهری،
بریان یکی بوقلمون نره: چیز یادت دو گیوینگ)
کارت. گرین قرعهکشی فرم کردن پر یکی شده،

مساوات
ایران اسالمی جمهوری که این از واقعا من
بینزن و مرداینقدرتبعیضاتجوراجور و مختلف

میخورد. به هم میشود حالم قایل
تهران مداحان انجمن پیش روز چند مثال
لخت حق که برای ماه محرم مردان کرده تقاضا
شدنوسینه زدنداشتهباشندوگویا تقاضایشان
و می کنید چرا بیانصافی است. شده هم قبول
نمیدهید؟ دختران به زنان و را اجازه ای چنین

ندارند؟ سوگواری حق آنها مگر

آشپـزی بخش
شکرگزاری عید مخصوص

بوقلمون تهیه طرز برایتان شماره این در
و شکرگزاری عید مخصوص غذایی که توپر
شرح  را میباشد آمریکا در  Thanksgiving یا

جدیدا پخت طرز این میدهیم.
شده توصیه به هواداران «القاعده» سوی از

است.
مواد الزم:

خالی  را داخلی آن اعضا بوقلمون که * یک
حالل. بوقلمون ترجیحا و کردهاید

ساعتی. بمب یک *
دور. راه کنترل دستگاه یک *

تهیه: طرز
قرار دهید. بوقلمون شکم داخل را در بمب
کنترل دستگاه یک با و بروید عقبتر متر چند
از این که بعد دهید. فشار را انفجار راه دور دکمه

تکه شده منفجر کامال که بمب شدید مطمئن
آشپزخانه دیوار و در به که را بوقلمون پارههای
هویج با و بچینید بشقاب در و بردارید چسبیده

وسبزیتزییننمایید.
توضیحاینکهاگر بمبرا بهصورتکمربندی
بهبوقلمونببندید پوستآن رنگبرشتهوطالیی

جان! نوش میگیرد. خود به

فرودگاه در جدید شغل و کار
برای که بودند زده آگهی روزنامه توی
استخدام فرودگاه حفاظتی یا سکیوریتی کار

میکنند.
باعث شد الدن را بیامرزد که بن پدر این خدا
و آب دار نون و جدید شغل یک میلیون حدود
فرودگاهها و و ساختمانها از حفاظت در زمینه
یک ملت و ایجاد شود آمریکا متروها در و قطار

شغلیگیرشانبیاید.
اول مصاحبه و توی را دادم آگهی جواب زود

قبول شفاهی و کتبی امتحانات گذراندن از بعد
رسیدم. مصاحبه دوم مرحله به و شدم

مجهز جدیدی دستگاه های جدیدا آمریکا در
حتی را فرودگاه مسافر که پیشرفته تکنولوژی به
نشان اسکلت نیمه و لخت صورت به لباس با
خیلی کردهاند. قبال نصب در فرودگاهها میدهد
این دستگاهها از یکی داشتم مسئول دوست
چادر و بتوانم زنهای خیلی فرودگاه بشوم در
چاقچوریمخصوصاازعربستانسعودیرابررسی
این چیزها از بمب و به خودشان تا بدانم کنم
تمام زود خیلی شغلها این اما نه؟ یا بستهاند

نرسید. نوبت به من و شد
نمیخواهند دستگاههای کسانی که البته
کند بازرسی را آنها بدن  فرودگاه بدننمای
شخصی که و بخواهند اعتراض کنند میتوانند
ماشینهای از نماید و جستجوی بدنی را آنها
بود شغلی هم این نکنند. استفاده «اسکنر»
آن دوم مصاحبه به و بودم کرده تقاضا من که

رسیده بودم.

Established in 1953, under President Eisenhower, the 
Small Business Administration (SBA) works with 
private lenders, such as banks, as well as a variety of 
regional nonprofit groups, to make business loans for
various entrepreneurial uses. Since its inception, the 
SBA has helped make $208 billion in loans to nearly 
1.3 million businesses – more than any other single 
lender in the country during that time. 

Whether you’re just starting a small business or 
expanding to take advantage of new opportunities, 
your business needs the right financing at the right
time in order to succeed. 
In less than a month since that new law (President 
Obama’s small Business job act) took effect, more 
than 3,600 small business owners have already 
received more than $1.4 billion worth of new loans. 

Why not take advantage of these opportunities. 
Let us use our expertise to help you with the 
application, financials and the whole loan process.
Act now to get your share of STIMULUS 
PACKAGE. 

Tel: (888) 685 - 5307

A.P.B.
Accounting Payroll Bookkeeping
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۱۰ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۲۹ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۱۵ صفحه از بقیه

جهان  عجایب هفتگانه از دهنده ـ آواز ۱ ـ
بود. بابل در که

اسید  نوعی فلزات و بعضی که از ترکیبی ۲ـ 
سازش ـ نازل شدنیها از ـ  میآید دست به

پنهانی.
خواجه  مانندـ  و مثل ـ آهن خط الوار زیر ۳ـ 

حرمسرا.

از ۳۱ شهریور  سال هر عنوان این با ـ  ۱
ویتامین ـ میشود برگزار ایران در مراسمی

انعقادخون.
تا  چند از صحبت ـ ولخرجی و زیادهروی ۲ـ 

چپ. طرف ـ است حیلهگر و زیرک
حرکات و  و حوادث روی از گرفتن ۳ ـ فال

نامعلوم. شخص ـ اشاره به پشیمان ـ کتاب
به  ساله هشت جنگ در که جزیره ای ۴ ـ
مسئوالن لیاقتی بی براثر ولی درآمد ایران تصرف
تلخ لباس شخصیـ  غیرنظامیو ازدست رفت.ـ 

رسوایی! طبل ـ
دفتر ـ الفبای  و کتاب بزدل ـ تهبندی ۵ ـ

موسیقی.
ـ سپیدهدم. و سرشت باطن ـ ۶

صحرانشین  مردم خیمه ـ آسمان خرس ۷ـ 
سام! عمو ـ رودخانه پیشه آفت رود ـ

خست  ـ شاق مشکل و سرخ ـ شقایق ۸ ـ
زفتی. و

ـ حیثیت و  آتش آذری ۹ـ  قانون چنگیزیـ 
رسوا کنند. ـ میدهند تا شرف

حمام الغری. ـ رود دنیا پر آبترین ـ ۱۰
تازه روییده  درخت ـ خرما و شیره انگور ۱۱ـ 

پوستی. بیماریهای از ـ
راه  شیوه ـ تازی نفی ـ باالپوش نوعی ـ ۱۲

تمام. و کامل ـ کودک رفتن
کردن  ـ یاری داریم! حمام آن هم برای ۱۳ـ 

آمریکا. فضانوردی سازمان ـ
درس  جای هم ـ با دو چیز سنجش ۱۴ ـ

سال فرنگی. ماهی از خواندنـ 
از  پنجم» «واکنش فیلم ـ خسته نفس ۱۵ـ 

است. کارگردان این

دیگرش  نام که زیبا گلی ـ بزرگ سرسرای ۴ـ 
شد. ـ رها نگونسار است

آسیایی ـ  کشوری موسیقی ـ آالت از ـ ۵
سزاوارتر.

از  ـ انداز ـ حرف فاصله کهنه دل آزار ۶ ـ
به غربال میگویند ـ لرستان شهرهای استان

است.
سلطان  ـ خستگیناپذیر ـ دادن زینت ۷ ـ

بود. بوکس پرحرف
عاجز. درمانده و بلبل هزاردستانـ  ـ ۸

در  امتداد ـ کندو ساختمانی مصالح از ۹ ـ
پنجگانه. حواس از ـ فیزیک اصطالح

است ـ  کافی ـ پناهگاه ـ کشیدنیها ۱۰ ـ از
و یگانه. تنها

یا  جوی که کنار است خودرو گیاهی ۱۱ ـ
نرخ بازار. ـ یکی از قارهها ـ کشتزار میروید

به معنی  واژهای ـ بنیان برانداز بالهای از ـ ۱۲
شطرنج. در بینتیجه بازی ـ ارکستر هماهنگی

از  ـ بشقاب پلوخوری مسافرت ـ کیف ۱۳ ـ
شهرهای شمالی ایران.

لطافت  و محلتجمعـ  پارچهای به مرکز ۱۴ـ 
قرآن. سوره های از ـ خیال

از میالد و  منجم یونانی قرن سوم پیش ـ ۱۵
اولیکسی کهگفت زمینبهدور خورشید میگردد

آب. زنده به ـ
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عملی، قسمت دوم یعنی مصاحبه جریان
پرداختن دقت و از اطمینان که برای بود این
را شخصی باید متقاضی شغل، وی جزییات به
و بمبنداشته اسلحه تا بدنی میکرد جستجوی
پیش خوب کارم باشد. اولش نکرده مخفی و

میرفت.
چاق خانم دو تا و مرد سیاهپوست تا سه دو
مطمئنشوم تروریست را دستمالیکردم تا پیر و
آخرمصاحبهکارمخرابشد.یکدختر نیستند.
و موهای  ۱۸۹ سانتی متر قد با جوان و خوشگل
تا جستجوی و هیکلعالیآمدرویصحنه بلوند

بدنیاشبکنم.
مصاحبه در و نگرفتم را کار ندهم. دردسرتان
خیلی گفتند: چرا؟ پرسیدم وقتی شدم. رد دوم

دادی. طولش

رییس جمهور و نسرینعزیزم به همچنانکه
محبوب مانخانممریمرجویگفتموتقاضاکردم
ارتش، به رزمنده بهعنوان که کردهام عزم جزم
ارتشمریمبپیوندم،موافقتنکردند.گویاکهمن
در آخر به فردیباشمفقط برایبزم،کهمی باید تا

بپردازم… به کارهای حاشیه پاریس آرامش
قدر هر ـ نقش هیچگاه به چنین و هرگز اما
قناعت ـ بگویند و بگویید آن اوصاف در هم
ملتم آزادی و برای رزمیدن من آخر نمیکنم.
و به وطن کردم جالی و عزیزان و خانمان ترک
علی آستان بر و زدم چنگ رهایی سیمرغ  دامن
و گرد و ساییدم سر سیدالشهدا و علیهالسالم
توتیای غبارقرارگاهاشرفومجاهدانپاکبازشرا

خواندم… و به نام گل سرخ نمودم دیده
شرح به را خودم مواضع و موقعیت اکنون

میکنم: اعالم زیر
(مرضیه)  مرتضایی اشرفالسادات من ۱ ـ
خواندهام ملت ایران قرن برای نیم از بیش که
تجربه اوج سالگی، در سه و دو هفتاد سن در
کردهام. انتخاب را آزادیبخش ارتش آگاهی، و
انتخاب مرا تغییر نمیتواند هیچکس حتی شما
بدهد.مسئولیت اینانتخابرابا همهپیآمدهای
ایران و ملت به خودم و دارم عهده  بر آن شخصا
اسیرم توضیح کشور دختران و مخصوصا زنان
که نکنید تالش بیهوده این بر بنا داد. خواهم
وادارش و انتخابوتصمیم مرضیه را تغییر داده
آرامش پاریسوزندگیدر کنیدکهبهنشستندر
ورفاهقانعشود.خیر،پسازبازگشتخانممریم
ارتش آزادیبخش، عزیزمبه رجویربیس جمهور

است. غیرممکن و محال دیگر این
رزمنده  مننمیخواهمزنویژهییباشم. ۲ـ 
برای میتوانم الاقل و ارتش آزادیبخش هستم
بکنم و… هم آشپزی ملتم و راه گشایان بچهها
بگذریم کنم. راهشان بدرقه دعایی دستکم یا
اولین روی میخواهم بر که اول گفتم روز از که
سوگند خدا به بشتابم. دشمن جانب به تانک
مهمانم، نه پس گفتم. دل ته از و خلوص با که
دیدار حتی نه و میخواهم ویژه احترامات نه
رسیدگی نوع هیچ رجوی را. مریم خانم و تو
گشت اهل که و میدانی نمیخواهم هم خاص
کمترین امروز از بله، نبودهام، هم گذار و

صاحبخانهام.
کردهام.  هم را خطرات همه فکر ـ  ۳
و مجاهدان دیگر خون مانند هم مرضیه خون
آزادی رزمندگانارتشآزادیبخشکمترینفدیه
است. خونآشام آخوندهای دست از ایران ملت
این و مقاومت این اضداد و دشمنان حرف
من به بیشتر و هرچند بیشتر هم را مجاهدین

خریدهام. جان به بگویند ناسزا
عشق چشمه از ساختم وضو که هماندم من

هست که چه بر هر زدم یکسره تکبیر چار
نیامدهام.  آسان هم و پیروزی سهل برای ۴ـ 
و و شکست شادی و غم همه در تا آمدهام 
مردان و زنان پاکترین و رشیدترین با پیروزی ها
خارجه حوصله و حال دیگر خدا به باشم. ملتم

اروپا را ندارم. و
نشود پذیرفته اگر تقاضایم که این  سرانجام و
در خانه دیگر و میکنم اعتصاب و حتی قهر
مقاومت این برای هم هیچکار و مینشینم

نخواهمکرد.
که خواندت اینجا؟ گفتا
جامهت. بوی که گفتم

داری؟ عزم چه گفتا
یاری. و وفا گفتم

خواهی؟ چه زمن گفتا
عامت. لطف که گفتم

(مرضیه) مرتضایی السادات الشرف
 ۲۱ مهر ماه ۱۳۷۶

خونین آشیانه به سپید... کبوتران تا بخوان،
برگردند.» دوباره

از فقط دیگر، که انقالبی حرکت در یک
را که اذان بود او اولین زنی بر می آمد، مرضیه
دادوچنان مالیانسر رژیمسرکوبگر با مقابله در
به اذانی نمی شود دیگر که خواند و پرطنین زیبا

داد. مرضیه گوش از صدای غیر به
از هنرش جدا مرضیه سیاسی البته حرکت
اشتباه اند. دارنددر را اینادعا دوستانیکه نبود.
و شخصیت فکر مرضیه حاصل کارهای هنری
خودش، نسل به بود که او بود و او خود مستقل
سنی هر در که جوان نشان داد نسل و ما نسل
مسیر زندگی گرفت و انقالبی تصمیمی میشود
یک بعنوان داد نشان او داد. تغییر بیباکانه را
زنهنرمندکه بطورمضاعفدر حقشظلمشده
مقاومتیپیوست که به او بود حقانتخابدارد.
رژیم آن مستمرا با و هواداران میدانست اعضا
برای را خود تالش همه و میجنگند آخوندی
بهاییکم پرداختنهیچ از و رژیممی کنند تغییر
دوران اقامتشدر در همینراستا نمی گذارد. در
سیاسی دنیا شخصیت های از بسیاری پاریس با
مردم زجر کشیده صدای قاصد مالقات کرد و

شد. کشورش
مقاومت بین قوی بسیار رابطه یک همیشه
در واپسین داشت. وجود مرضیه و خانم ایران
مرضیه، زندگی شب آخرین و حیات لحظات
خانممریمرجویرییس جمهورمنتخب«شورای
و رفت مرضیه دیدار به ایران»، مقاومت ملی
دیدنخانم بوسید. ایرانرا موسیقی دستالهه
تابوت حمل و خاکسپاری هنگام در رجوی
بودو معنا با مرضیهبررویشانههایشهمبسیار
باالترین فردا به در ایران آزاد هنر نشانمیداد که

رسید. خواهد خود قلههای
حق و دمکراسی همه ما به اگر نهایت در
داریم باید قبولکنیمکه مرضیه انتخاب اعتقاد
آگاهی کامل یکانتخابکرد. برای همینهم با
در زندگی اشرف را بر ماندن در قرارگاه سال ها
که (بعد زمانی ماند تا آنجا و در داد اروپا ترجیح
در  آمریکا بمبارانهای زیر در بردن بسر ۲۱ روز از
و مسئولین رجوی مسعود آقای با فشار عراق)
از خروج به حاضر خلق» «مجاهدین سازمان

شد. عراق
 من بهخوانندگان اینمقاله توصيهمیکنم به
ویدیوهاییکهدر«یوتوپ»هستمراجعهکردهو
بشنوند. زبانمرضیههمهداستانرا خودشاناز
خانم مرضیه از نامههای یکی آخر همچنین در
دراينجاضمیمه می کنم خطاببه آقایرجویرا
در جسمش دیگر اکنون که را او خوانندگان تا

بشناسند. نیستبهتر میانما

به مرضیه پیوستگی اعالم نامه
ایران» ملی آزادیبخش «ارتش

گفتا که کیست بر در؟
گفتمکمینغالمت.
داری؟ کار چه گفتا
گفتممهاسالمت.
رانی؟ چند که گفتا
بخوانی. تا که گفتم

جوشی؟ چند که گفتا
که تا قیامت. گفتم

ایران آزادیبخش ملی ارتش فرمانده کل به
رجوی مسعود بزرگ سردار مجاهد برادر

و نوشت یک نامه به صورت هنر را، و مقاومت
او غزل های غزل این کرد. من ابالغ به خطاب
مرضیه روز آن تا که فهمیدم خواندم، وقتی بود.
پر عنوانهای شرمندگی از بودم. با نشناخته را
لطفیکهبهمندادهاست،ازآنجاکهمجازنیستم
هنر بانوی سرفراز تاریخی نامه را از چیزی هیچ
مقاومتتقدیم موزه به عینا امانترا حذفکنم،
ویژهزنان میکنموبهاستحضارهمههموطنانبه 

میرسانم.» بوم مرز و این اشرفنشان
جاودانه شد» و رستگار «مرضیه مقاله بخشی از
رجوی مسعود قلم به
ایران خلق مجاهدین سازمان سایت از برگرفته

۱۵ صفحه از بقیه
رجوی مسعود قلم و زبان از

پیـوست ایران مقاومت چگونه مرضیه به شورای ملی و چرا

اصرار قانون بر رعایت حرفهای خویش وظیفه به
به زرافشان بسازد. پرونده آنان برای می ورزند
که قتلهای زنجیرهای بر پرونده پافشاری خاطر
بگذارد باید عقیم را آن میکرد تالش حکومت
نسرین ستوده نیز به پنج سال زندان میکشید.
پرونده های موکالن خود دلیلتهوری کهدردفاعاز
نشاندادهاستبایداکنونتاوانبپردازد.حکومت
کارش مزاحم کسی و کند سرکوب میخواهد
موکالنخود دفاع از در وکالییکه از اینرو نشود.
و نمی آیند کوتاه حکومت مخالفان خصوص به و
مزاحمدستگاهسرکوبجمهوریاسالمیمی شوند

تنبیهشوند. باید
از ظاهرا حکومت که است هدفی این و
حکومت می کند. دنبال اخیر دستگیری های

از دفاع پذیرش از را حقوق دانان می خواهد
یا و دارد باز مدنی / عقیدتی / سیاسی پروندههای
برایآنانباال ببرد.سرکوبحقوق دانان هزینهآنرا
سایر ردیف در  دیگر  قشر یک  سرکوب  تنها
کارگران، دانشجویان، زنان، مدنی مانند فعاالن
نیست. حقوق اقلیتها فعاالن و روزنامهنگاران
سرکوب آنانبهمعنایسرکوبهمهجامعه مدنی
از هراس بدون نتواند وکیلی وقتی یعنی است.
حکومت،وکالت یک فعالمدنیرا به عهدهبگیرد،
خواهد کارسرکوبآنفعالبرای حکومتآسان تر
پس اگرحکومتدرسرکوبوکالدادگستری بود.
جامعه همه سرکوب است توانسته شود، موفق
و دستگیری ها کند. از این رو تشدید را مدنی
در وکالی فعال اخیر محکومیت های و محاکمه
باید را مدنی / / عقیدتی سیاسی متهمان از دفاع
موج جدیدی ازسرکوب جامعه مدنیتلقی سرآغاز

داد. نسبت به آن هشدار و کرد

وکال... سرکوب

و با خبرسازی گاهی اگرچه خوب است؛ اينها
را بیاهميت، نظرها يا ـ کم کردن مسایل عمده
در اما مشکل میکنند. منحرف مسایل اساسی از
اينها مخاطب همه نيست. اگر رسانه نيز کمبود
توده آن يعنی مردم، اين مگر هستند، ايران مردم
مخاطب هر بار که ميليونی و هفت چهل وسيع
و فرصت میگيرد، چقدر قرار رایگيریهای رژيم
اضافه به اينان همه «حرف» پای که دارد آزاد وقت

فرستندههایسرگرمکنندهبنشيند؟!
اين امکانات از کمبودهيچکدام نه،مشکل در
نيست؛ درنبود پيونددرونیبيناين امکانات است.
به پيوندیکهبهصداهایمختلفومتفاوتکهگويا
دنبالهدفمشترکیهستند،شکلمجسمببخشد

«ذهنيت» از «عمل»، و به از «حرف» را آنها و
تنها با هرگز اما درونی پيوند بروياند. «عينيت» به
«جذب» در آن راز نمیگيرد. شکل مداوم «دفع»
تا زمانی امکانات، اين همه وجود يکديگر است.
به نيرو درونیهستند، اينپيوند فاقد و پراکنده که
از اين مهمی بخش هرگاه همه يا شمار نمیرود.
عناصر پراکندهتوانستند باحفظموجوديتو هويت
رسيدن به يک و جذبشوند خود به سویيکديگر
پيونددرونی شيرازه اقتصادیرا فضایبازسياسیو
برابر ديگریدر تدبير تاريخنيز آنگاه دهند، قرار خود
خودخواهديافت تا بتواند«تقدير» را دوربزند؛حتی
بدون سرنوشتآن باشد! ايندور زدنبخشیاز اگر
پيمود خواهد را راهی همواره تاريخ اما تدبير اين
است. زده رقم برايش «تقدير» میشود گمان که
گاه اسالمی و جمهوری شکل به گاه که تقديری

میدهد. نشان را خود جنگ شکل به
لندن چاپ «کیهان»، نامه هفته از برگرفته

تدبيـر و تقدير و تاريخ

در را صبحگاهی» «شکوه برنامه گویندگان از
کالین نقش او در میکند. تازه بازی فیلم این
میشود که ظاهر پیشین، زیبایی ملکه پک، یک
مد با رابطه در را افتادهای پا پیش موارد و مسایل
نقش «من میکند: مطرح برنامه در آشپزی و
وجودش و هستی تمام که میکنم بازی را آدمی
یعنی است. خورده کننده گره سرگرم مسایل با
پا افتاده همه پیش مسایل زن همین برای این
اوفقطمیخواهد اینبرنامه بهشمار میرود. چیز
را خودش کار باشد تا او بتواند موفق تلویزیونی

نگهدارد.»
صبحگاهی» «شکوه کارگردان میشل، راجر
کهدرهفتهآغازنمایش در ردهچهارمپرفروشهای
میکنم «منفکر میگوید: گرفت، قرار هفته آخر
موضوع برنامههایصبحتلویزیونیکسوژه خیلی
از استفاده با کردهایم سعی ما و است وسیع
دکورهایمناسبحالتمسخرهآمیزیکهممکن
چون ببریم بین از را شود برداشت فیلم از است
و پژوهش مدتها از بعد که است این واقعیت
تحقیقاتی کهدراطرافاینبرنامههای صبحگاهی
دست که کسانی برای دلم واقعا کردم تلویزیونی
که فشارهایی این و میسوزد هستند آن کار اندر
از قدرت تحمل من نظر به آنها تحمل می کنند

است. خارج خیلیها
است من این بدترین شغل ممکن نظر به
پردهها پشت نمیدانند مردم که خصوص به
این بگویم من نمیخواهم میگذرد. چه واقعا
است تلویزیونی شوهای این به طنزآلود نگاه یک
نمایش است برای کوششی چیز از هر بیش بلکه
صحنههای چنین که در پشت وقایع خندهداری

میافتد.» اتفاق روزمره بهطور برنامههایی

صبحگاهی... شکوه فیلم


