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قتل پرونده در همکاری
مقامات که این از آرژانتین خارجه امور وزیر
انفجار درباره پرونده شدهاند ایرانی باالخره راضی
یهودیانبئونوسآیرس) ساختمان«آمیا»(مرکز
خوشحالی کرده ابراز کنند همکاری این کشور با
۱۹۹۴ یعنی حدود ۱۷  در سال انفجار است. این
هاشمی اکبر بسیاری و افتاد اتفاق قبل سال
و وحیدی والیتی، احمد اکبر علی رفسنجانی،
متهم و مسئول را ایرانی مقامات رضایی محسن
اینجریانمیدانند.گروهیازمنابعموثقسیاسی
عقیده داخلی غیرموثق منبع چند و خارجی
۱۷ سال  ایران دولت همکاری علت که دارند
احمدینژاد و گروه که است این واقعه این پس از

خامنهایمایلهستندبهاینطریقازشرهاشمی
گرم را او به نوعی سر یا رفسنجانیخالص شوند و

نگردد. آنها کارهای مزاحم تا کنند
همتای جواب در آرژانتین در ایران سفیر
سال طول همه این چرا بود: پرسیده خودش که
و تا حاال همکاری کنید ما با این مورد کشید تا در
این از روحمان ما است: داده جواب بودید؟ کجا
جریان خبرنداشتونمیدانستیمکهمتهم درجه
در است: ولیاضافه کرده یکاینپرونده هستیم.
از روزنامه هستیم مجبور را که اخبارش کشوری
غیرقابل تاخیرها نوع این کنیم دنبال «کیهان»

اجتناباست!

خرها کنترل
مراتع قبلرییس سازمان دامداریو روز چند
از (احتماال شده منتشر آمار طبق گفت: کشور
نشده تهیه آمار سازمان و مرکزی بانک سوی
و وجود دارد خر کافی اندازه به در ایران است)
در او آن ها نیست! مثل تولید احتیاجی به دیگر
سرانه نسبت به ایران در خرها تعداد گفت: ادامه
فورا باید مثل آنها تولید است و داشته افزایش

متوقفشود.
ویگفت:بامشورتبامتخصصیندامپزشکی
از را خرهای ماده اول مرحله داریم در تصمیم
توصیه نگهداریم و درمرحلهدومبا خرهاینرجدا
علمایمحترمو مراجعتقلیددر صددهستیمکه
ضخیم و پارچههای با ماده خر اندام با پوشاندن
سیاهنگذاریمنرهخرهاتوجهشانبهجنسمخالف
جلبشودوقصدجفت گیرینمایند(یعنیسکس

باشند). خرکینداشته
درچشم آمریکا ویادامهداد:شنیدهایمکهدر
مرغهای تا میگذارند مخصوص لنزهای مرغها
گالویز و آنها درگیر با نتوانند نبینند و را دیگر
شوند وماهمدرحالمطالعههستیمکهدر چشم
خرهاینر نوعیلنزشیشهاینصبکنیمتا نتوانند

تشخیص دهند. را خرهای ماده
اساس تحقیقاتبرادران ادامهگفت: بر ویدر

دارای خر که دم شده که خواهران مشخص و
جنس روبروشدنبا هنگام در مویبلنداستکه
مخالفتکانمی خوردوباالو پایینمیرودو توجه
کرد: به اضافه او میکند. جلب را جنس مخالف
دو میلیون گونی است قرار توصیه آقایان مجتهد
پنهان تایلندو چین برایپوشاندنو از خالیبرنج
تمهید این با و کنیم وارد خرها دم موی کردن

نماییم! کشور کنترل در را بیرویه خر تولید

جرثقیل از استفاده موارد
فروش به بعد این کرد که از اعالم کشور ژاپن
ممنوع ایران را به صنعتی عظیم و جرثقیل های
متوقف ایران به صادرات آنها را و کرد خواهد
عنوان اینگونه تصمیم این علت کرد. خواهد
برایکارهایعمرانی باید اینجرثقیلها که شده
آبادانیباشندولیجمهوریاسالمی اصالحیو و
اینجرثقیلها برایدارزدن محکومیناستفاده از
نوعی آنها به از مردم کردن آویزان با مینماید و

دست میزند. قتل
اسالمی، جمهوری کشور وزارت سخنگوی
اوال که گفت: از تصمیم ژاپن تاسف ابراز ضمن
اصالحی عمرانی و نوعی کار این افراد کشتن
از را محکومین میتوانیم ما ثانی در است!
شرقی اروپای ساخت ارتفاعتر کم جرثقیلهای
شده اعدام محکوم که تفاوت این با کنیم آویزان
نمیتوانددرآخرینلحظاتزندگیخودشمنظره

کند! تماشا باال ارتفاع از قشنگتری

وزیر خوردن توت
آموزش و پرورش

خوردن کتک  صحنههای  پخش  از  بعد
درس کالس در کودک دانشآموز یک وحشیانه
که در ایران او خشن و معلم سختگیر توسط
سرتاسر دنیا پخش توسط سایت «یوتیوب»، در
وزیر برانگیخت، دنیا در را بسیاری اعتراض و شد

آموزشوپرورش ایراندرمصاحبهای باخبرنگاران
خارجی و دشمنان قالبی است فیلم این گفت:
ما تا کردهاند جعل را آن اسراییل و آمریکا یعنی

کنند! بدنام را
جدید (اصطالح توت خوردن این جای به اگر
محترم وزیر این توجیه) و تقیه یعنی ایران در
را معلم این و نداشتم می گفت: «من اطالعی
معذرت همه من از و کرد تنبیه خواهیم و توبیخ
 میخواهم.»بهقبایکسیبر نمیخوردواعتراضی
در ایران پایان میرسید. اما قضیه به نمیشد و

فرق میکند. وضع
اسالمی تعلیمات سایه زیر که وزیرها این
و حقه و حیله انواع دروغ انقالب به از بعد مدرن
محبوب رییس جمهورهای و مانند آوردهاند روی
علم میگویند دروغ ریگ مثل خود منتخب و
که حتی دادهاند گسترش آنقدر را توجیه تقیه و
کنندهخودشانرا خودشانهمحرفهایتوجیه
باورشانمی شود برایخودشانتوجیه میکنند و

میگویند. راست که
قالبی گفت: خود سخنان پایان در وزیر این
از ما چون است فیلم کامال مشخص این بودن
خودشان کتک معلمان از که تمام شاگردانی
خوردهبودند همهپرسیکردیمکهآیادر زمانتنبیه
آنها همه و نه فیلم میگرفته یا دوربینی آنها

است! نبوده کار در دوربینی که گفتند
نبود بهتر پرورش؟ و آموزش وزیر شد هم این

وزیر آمرزش پرورش میگذاشتند؟! را اسمش

احمدینژاد به لغو سفر
ارمنستان

به احمدی نژاد محمود سفر که شد اعالم
یعنیکنسل ناگهانیلغو و مرموز ارمنستانبطور

است. شده
خارجه، مهمانپرست،سخنگوی وزارتامور
مهمانهای با اسمش برعکس میگویند که
خارجی زیاد کشورهای مهمان ایرانیان خارجی و

علت آماده به سفر این لغو گفت: مهربان نیست
است. بوده اسناد و توافقنامهها از برخی نبودن

خارجه امور وزیر جمله از سیاسی مقام چند
پس را سابقارمنستانعلت لغو سفر احمدینژاد
به خاطر که کردهاند عنوان او از گرفتن دعوت
و ارمنستان بین ایران دولت دوانیهای موش

گرفته است. صورت کشور آذربایجان
چندمنبع موثق خارجی وچند منبع غیرموثق
توصیه به احمدی نژاد لغوسفر داخلیگفتهاندکه
نمیتوانسته چون بوده است که او مشاور مشایی
او به دروغ به را تحمل کند جمهور رییس دوری
و ارمنیها کشور ارمنستان یعنی که بوده گفته
و می نوشند شراب و میخورند خوک همه آنجا
بهآنجا سفرکنیمجبوریدوسه روزگرسنگی اگر
گوشتکوبیدهایکهخانمتهمراهت یا بکشیو
فرستادهبخوری! وبههمینعلت احمدینژادهم

میزند. هم را به مسافرت خود برنامه

ایران برای جدیدی افتخار
آباد  وکیل زندان در اخیر نفر  ۳۰ اعدام با
به نسبت اعدام اول رتبه امسال مشهد، ایران
چین کشور از و کرد کسب را جهان در جمعیت

افتاد. جلو
برای  ۳۰ نفر این به آیا باید نمی داند که کسی
اعدام؟ جوخه به یا گفت تبریک مقام این کسب
نبودم مجبور من و میشدیم آخر نفر کاش

بنویسم... را مطلب این

هفته اقتصادی تفسیـر
را ایران اقتصاد وضع واقعا آخوندها و مالها
جا همه در کمبود و فقر و گرانی کردهاند. خراب
بدونامید را مردمزندگیخود بهچشممیخورد.
به و از فردا دندان نگه داشته اند آینده با چنگو به

تنازع بقا کنند. تا امروز قرض میدهند
اینداستانراشنیدهایدکهمعلمیدرروستایی
راه از را مالیی و مار نوشت: تخته دورافتاده روی

...    Residential    ...

11480 Sunset Hill Rd, Suite 120 E
Reston, VA 20190

e-mail: reza@mris.com

Commercial warehouses in DC and VA for sale or Rent
Mechanic Shop business for Sale in VA

...    Commercial    ...

ویرجینیا رستون و کورنر  تایسونز لوکس در آپارتمانهای و انندل ویینا و شهرهای زیبا در خانه دو فروش

Vienna:  
$925,000

27 Years Young,
5 BR, 3.5 Bath,
Swimming Pool

& Private Backyard

Annandale:  
$599,000

Totally Remodeled, 3 Levels, 
4 BR, 2 Full Bath & 2 Half Baths, 
Private / Landscape Backyard, 

Inside Beltway

Tysons Corner & Reston
Condos

Montgomery County, 
Maryland

Condos, Townhouse 
& Single families

Bank Owned
Short Sales

& 
Foreclosures
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

برگردانیم! خان پهلوی توسط رضا کشف حجاب را به قبل از این است که زنان نهایی ما حجاب: قصد عفاف و روز مراسم در

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

هیچی نمیفهمید. معلمها گفت: شما و رسید
از و روی تخته کشید عکس ماری را سپس وی
بگویید کدامیکماراست.همه شاگردانپرسید:

شما. عکس مار گفتند: مال اشاره به با
ارقام آمار و است. همان هم حکایت امروز
و تورم و بیکاری نرخ  و  اقتصادی شاخص و
را آنها مردم چون گذاشت کنار به باید را غیره
نمیفهمندونمیدانندچهکالهگشادی برسرشان
برایشان عکس تخته روی روزها این رفته است.
سنگک نان و مرغ لنگ و پاستوریزه شیر شیشه
میکشندتاخوشحالشانکنند.اینطورکهبویش
بیشتر ازحرفمعلمها را میآیدمردم حرفمالها

دارند. قبول

دستهجمعی! تجاوز ادبیات
ایران در اتفاقات واقعی اساس بر

امروز
بابچههاجمعمی شدیم  * یادشبخیرقدیمها
بخوریم گردو بالل و تجریش سر پل برویم که
ایران مد در روزها این می گذشت. خوش هم
بروند تجاوز دسته جمعی و شوند که جمع شده
خوردن بالل از  بیشتر احتماال دسته جمعی.

میگذرد! خوش
در  که را بیچاره زن این تجاوز، قربانی  *
آورده بودند تجاوز دستهجمعی کرده او به کاشمر
پنج آن او به کند اعتراف که تلویزیون توی بودند
تجاوز نفر پنج آن به بلکه او نکردهاند تجاوز نفر

است! کرده
خجالت همخوب چیزی است! اعتراف الکی

درآمده... شورش دیگر گرفتن
هم  مردم تجاوز. صحنه سر رسید * پلیس
افسوس زن بیچاره حال به بودند و شده جمع
چرا پرسیدند: پلیس از  مردم میخوردند.
خانم این احتماال گفت: پلیس اینطوری شده؟

عفیفنبوده.
ترک  روزهاش و  نماز ۳۰ ساله گفت: یکی

بوده... نشده
عفاف نمیگویم، عفاف را اون گفت: پلیس

میگویم! را حجاب
احمدینژاد  دولت همیاری طرحهای * این

است. گیج کرده و پاتی قاطی ملت را بدجوری
خیلیهافکرمیکنندتجاوزدستهجمعییعنی

نوعیهمیاریوهمتدستهجمعی!
و  تلویزیون توی بود  آمده  یارویی یک  *
یا «تجاوز دستهجمعی تجاوزات میگفت: این
خراب و ضاله فرهنگ از متاثر گروهی» عنف به
آقای نپرسید: هیچکس زنگ نزد و است! غرب
از را روانشناسیات مدرک خودت چرا دکتر

غربگرفتی؟!
بودتویتلویزیونو  همآمده * یکیارویدیگر
علتاینموجتجاوزاتدستهجمعیبه میگفت:
زنانبه خاطرتجاوز اسراییل بهخاکهای فلسطین
بودولیازریش وسبیلش این یاروهمدکتر است.
و بزند حرف سیاسی میگیره پول که بود معلوم

است. قالبی مدرکش

شخصیها لباس
بود با ایمیل زده برایم رفقا دیشب یکی از
یک هستند؟» و کی شخصیها عنوان «لباس
و بفهمم. ببینم کرده بود که هم ضمیمه فیلم
را بود. هنوز فیلم مال شبکه «بی بیسی» فیلم

دادم: را جوابش ندیده
کارکردسیاسی موثر و دستهایبیریشه با دار

بدلباس! ولیبسیار

انتخاب حق
خلق مجاهدین طرفدار حال با رفیق یک
با و کلی میگذارم سرش به سر که همیشه دارم

هممیخندیم.
تلفنیحرفمیزدیم. دیشبداشتیم

همه این از میان شد آخه چطور گفتم: بهش
انتخاب را  و قشنگ اسالم خوشگل دینهای
آن دارند دنیا مردم همه روز و شب که کردی
مسخره اسالمی جمهوری کارهای خاطر به را
اعدام درباره زشت جوکهای برایش و میکنند
زنان حقوق و ارث قانون و سنگسار و حجاب و

میسازند؟ و...
گفت:تقصیرمن چیه که توی سوئدوسوییس

پورتوریکو؟ و هاوایی توی یا نیامدم دنیا به
و پورتوریکو هاوایی جای به حاال چرا گفتم:

توی رفتهاید و کردهاید  را ول دنیا جای همه
چادرهای توی هم آن عراق؛ سوزان بیابانهای

مطبوع؟ بدونتهویه

نویسنده گوهای و گفت
ناشر با

 ۱
خیلی آبکی نوشتی؟ چیه کتاب ناشر: این

است.
داستان یک فرمودید خودتان نویسنده:

و آبدار بنویس! قشنگ
۲

ناشر:میتونییککتابهزارصفحهایراتوی
کنی؟ چاپ آماده کنی و تموم هفته دو

اینقدر مغزم که این برای بفرمایید نویسنده:
اسهال شربت و مسهل نوع چه کند کار سریع

تجویزمی کنید.
۳

ولی خوشم آمد داستانت شروع من از ناشر:
نیستم. راضی زیاد پایانش از

نویسنده:فکر نمی کنمبافقط خواندنصفحه
منطقی باشد! شما حرف کتاب و دوم اول

 ۴
که بنویسی کتاب  یک  دارم  دوست  ناشر:

باشد! و خندهدار و پلیسی سیاسی و عشقی
توی قسمتغلطنامهدرس نویسنده:چطوره

بگنجانیم. باغبانیهم آشپزیو

۵
از قسمتها از در بعضی میکنم فکر ناشر:

شدی. قرمز رد خط
سانسور که فرمودید خودتان نویسنده:

نمیکنید.
منظورم اسمکتاب«خط قرمز»است، ناشر:

دور افتادهای. از موضوع که اینه

۶
پر من کتاب اگر فرمودید شما نویسنده:
چاق پاداش یک من به شد روز کتاب فروش ترین
شد؟ چه من پاداش پول پس میدهید. چله و

زدید؟ قولتان زیر چرا
شبنامهها که نمیکردم  فکر  اصال ناشر:

بیشتر باشد! روز کتابهای فروشش از

۷
قسمتهایکتابشما خیلی ناشر: بعضیاز
حذف باید و گستاخیهای جنسی دارد زیادی
۱۸ سال  زیر جوانان به را کتابهایمان ما بشود.

هممیفروشیم.
نویسنده:ممکناستبفرماییدکدامجوانزیر
و  «عشق با عنوان است کتابی را ممکن ۱۸ سال

بخرد؟ پیری» ایام حال
۸

ناشر:مناز قسمت پایانی کتاب راضینیستم
را خودش کارفرمای یا رییس داستان قهرمان که
گلولهمی کشد. وزارتکار ممکناستاعتراض با

دستم بدهد. و کار کند
آخر در قهرمان که شد خوب چه نویسنده:
امشب بود ممکن نکشت چون را زنش داستان

بخورید! کتک مفصل زنتان یک دست از

اسب و خر و گاو
مثل اگر باشیمیدوشنت، گنده مثلگاو اگر
اسب مثل میکنند، اگر باشی بارت قوی خر
فهمیدن از فقط میشوند، سوارت باشی، دونده

تومیترسند.
ایرانبرای یکیازرفقایقدیمیاز ایننوشتهرا

نوشتم. جوابش بود. در فرستاده من
به بایدایننوشتهرا توجهبهوضعایرانامروز با

کامل ترش کنی: و دهی گسترش صورت زیر
را شیرت  اول باشی، گنده گاو مثل اگر 
اگرمثلخر می دوشندو بعدسالخی اتمیکنند.
میکنند پیدا را تو قوی تر از خرهای باشی، قوی
آنها هم بار خودت و بار هم تو شوند تا سوار که
سعی باشی اگر مثل اسب دونده کنی. حمل را
تو با و کنند پیدا تندتری و تیزتر اسب میکنند
شرطبندی و روی هر دوی شما بدهد مسابقه
که میفهمی که فهمیدند هم میکنند. وقتی
سعی نشد اگر کنند، خرت میکنند سعی اول
اگر کنند، بارت چرندیات و شعار کلی میکنند

با ما سفری خاطره انگیـز 
را تجربه کنید

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi
تهران از 620$ ـ کابل از $1150

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

بهاره ریاحی 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

مرداد) ۱۰) آگوست ۱ دوشنبه

مستند فیلم نمایش
 Return Home After 

Incarceration at Washington
کانون هفتگی جلسات همیشگی محل در

فیلم: تهیهکنندگان از یکی توضیحات با همراه
مقیمی یاور دکتر

تحول اندیشه و گفتمان حکمت
الجوردی ناصر سعادت سخنران:

مرداد) ۳) ۲۵ جوالی دوشنبه
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شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۱۵ صفحه از صفحه۳۵بقیه از بقیه

۱۲ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه
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بر  وقوف ـ چوبک  صادق از داستانی  ـ  ۱
امری.

زمان  معاصر ـ معروف تخلص غزلسرای ۲ ـ
ماههای خورشیدی. از بیانتهاـ 

تهران ـ  نزدیکی در دهکدهای ـ ۳ ـ فرمانروا
شیرینیساز.

بهدست  ازخطاطانبزرگقرن ۱۰ و ۱۱ که ۱ـ 
شد. کشته عباس شبانه شاه عوامل

از  ـ دارد ماه چون رویی ـ سیاهرگ ـ  ۲
سبزیهایخورشی.

تواناییـ   و قدرت ـ صدا و بیسر ۳ـ  کشنده
بانوان. برای نامی

آذری  مادر ـ آزار و شکنجه حرفخطابـ ۴ـ 
شنیدن. به امر ـ

به مجارستان  امروز که کشوری پیشانیـ  ۵ـ 
میشناسیمـ معشوقبلبل.

صاحب  قرن ۱۹ فرانسه و بزرگ شاعر ۶ ـ
در شهری  ـ شاعرانه» «تخیالت معروف  اثر

ینگیدنیا.
درآمد و  منبع ـ گاوی که تنپوش ۷ ـ نوعی

فرزند تازی. ـ محصول باشد
چیزی  پس پشت و ـ همیان زر و کیسه ۸ـ 

فکر. و اندیشه ـ
هر  میان ـ خویشاوندی ـ شداد بهشت ۹ ـ

چیز.
است و  قاره ای ـ دیدن! مانند بود ۱۰ ـ کی

کشوری.
سودای نالهکنندـشهریاست توریستی  ۱۱ـ 

صحرا. داغدار گل ـ ترکیه در
ـ  پول سود نفع و برآمدن آفتابـ  جای ۱۲ـ 

مزاحم. ـ راندن فرنگی هدیه
ـ  اندام  باریک ـ خشن  ورزش مربع ـ   ۱۳

و گناه. بزه
گردن کلفت  ـ نخ و بیخانمان در در به ۱۴ـ 

نمی آموزد. عینک ـ
دانش  بنیانگذار و  انگلیسی  پزشک ـ  ۱۵

میالدی. نوبل۱۹۲۹ برنده بیوشیمی

معروف  نایین مال ـ شیمیایی عناصر از ۴ ـ
و حبوبات دیگر گندم و گوشت ـ خوراکی از است

قدیم. جنگجوی جنگ افزار ـ
رییس مدرسهـ   ـ کردن اجابت ۵ـ  مقبول و

و ندا. کلمه تنبیه
فرنگیـ   به صمیمی ـ نزدیک بستگان ۶ـ  از

علمیجهانی. مهمترینجایزه
گرفتن  فرا ـ اسب برگ و زین ـ ترسناک ۷ـ 

داشتن. مهارت و
در  است کشوری ـ نظریهها و عقاید ـ  ۸
به آفریقایی کشوری این هم و ـ مرکزی آمریکای

پایتختیاکرا.
قورباغهای  مرد بیمـ ترسو ـ زمانه و عصر ۹ـ 

نشد. پیدا و شد گم که انگلیسی
سختی  و گرفتاری، رنج درخت ـ صمغ ۱۰ ـ

فوتبال. در پستی ـ
سر  ـ پشت تاریخ اقوام از ـ ـ طالی ناب ۱۱

گرفتن. قرار هم
از  از دلدادگانمعروفـخشکوسختـ  ۱۲ـ 

پاریس. هستیبخش رگ ـ درختی میوههای
یا ابریشمی  نخی آویز ـ آهسته خودمانی ۱۳ـ 

ـ گردو. می دوزند جامه یا کاله به که
اندوهگینـ   و حزین ـ مرکبات از ۱۴ـ  نوعی

چهارپا. گردن زنگ
فیلمی  ـ دست به نقره چماق نگهبان ۱۵ ـ
لوییس و جری بازی با اسکورسیسی از مارتین

دنیرو. رابرت

کاری بزنی جفتک و دربیاوری بازی چموش هم
زدهچهاردست میکنندکهمثلیکاسبنشادر
و کنی قرض هم دیگر پای دو هیچ داری که پا و

بیرون! بزنی مملکت از

خلقت نقد
کارهایخودم بودم کمیدر مناگرجایخدا
باقی جای انتقادی و نمی گذاشتم میکردم دقت
ختم و کارها همه خدای یعنی من به و بماند
و بخندند کهکشانها موجود تواناترین و روزگار

بگیرند. ایراد من از
چیست؟ مادر شیر قضیه و فلسفه این مثال
داد؟ را قرار شیر فقط زن در پستان خدا چرا
خوردن شیر شب روز و هر نوزاد از شاید حاال
خستهشودوهوسنوشابهدیگریبکند.نمیشد
بهجایشیرمثالآب پستانمادرانبعضیوقتها
پپسی حتی کند؟ یا تولید هویج سیب و و پرتقال

آبعلی؟ کوکاکوال و دوغ و
دنیا به تازه گریه بچههای علت میتوان حاال
گریههایبعضی دهاننگرفتنو پستانبه و آمده

کرد... توجیه را آنها از

نکته ظریف
مغزها فرار مشکل ایران در دیگر روزها این

دادن اسکل هاست. مشکل فراری نیست،

با زنم من گوهای گفت و
بخش وفادار خوانندگان  از  پوزش ضمن
در چند که این و زنم» با من گوهای «گفت و
است نداشته ادامه گوهایما گفتو اخیر شماره
به فعال گوها و گفت این که میرسانم اطالع به
ایران بهمدتنامعلوم به علتمسافرتخانم بنده
رویHOLD یا به  ونامشخصیبهقول آمریکاییها
رویPAUSE ماندهاست.  قولهمینآمریکاییها
فکرهمنمیکنمپس گرفتن حکمممنوعالخروج
و پارتیبازی با که بنده زن مادر و ایشان بودن
شادی طبیعتا و بودم کرده جور دوندگی مدتها
 HOLD روی را خوانندگان این نوشتهها خنده و
و  منصفانه من خود برای PAUSE میگذارد و

باشد! عادالنه

خوانندگان با سخنی
ازدفتر نشریهزنگزدندکه بهعلتتراکم امروز
مطالبدرشمارهآیندهیکیازمطالبشمارهآینده

کنند. چاپ شماره این در است قرار را
گفتم:وقتیکهبرایمردممملکتامامزمانی
و بزن مهم نیستند. مینویسی، تاریخها مطلب
مطالب گفتند که و شدند خیلی خوشحال برو.
سعی میکنند را هم یک جوری شماره آینده سه
دیگر مردم تا بگذارند نشریه از شماره همین توی

منتظر نمانند. و نکنند بیخودی صبر

ادبیات بخش
شعر تفسیر

رویا خوب شاعر از شعری قبل چندی
حکاکیانبهدستمانرسیدوتصمیمگرفتیمبرای

و خیلی اصالاهلشعر و ادبیاتنیستند که آنها
زمخت وبیادبانه بامسایلروبرو میشونداین شعر

کنیم. تفسیر و نماییم موشکافی و بررسی را
وقار و با نجیبم میخواستی ـ

بیقرار و اما... بودم شور پر
بسته نجابتتو چشمان مرا

مرا لبان متانت و
میخواست باز بوسه هنگام به تنها

واگذاریام که آن از پیش
تو گسستم از

یک درباره شاعر  که است مشخص  کامال
شخصی لباس یا یا بسیجی حزب اللهی معشوقه
صحبتمیکندو شایدهمدربارههر سهتایآنها

مختلف. شغل سه با آنها از یکی یا و
این میخواهد معشوق یعنی مثبت» «برادر
یعنی زن ولی باشد نجیب و موقر و باحجاب زن
معشوقهکهخیلیکالسباالفکر میکندفهمیده
این از قبل و کند حال می خواسته فقط طرف که
بهم او با کند ول را زن و بگیرد را خود کام او که

میدهد. بیالخ او به میزند و
شد من تو طلوع تکفیر ـ

جان را و سیاره از تعاریفات گریختم
سپردم خطر پر سفری به خورشید معیار بر

خود پسر دوست بودن مذهبی از معشوقه
با توجه تصمیم میگیرد است و بسیار ناراحت
از سیاسی پناهندگی تقاضای خطرها همه به
برود. آب آن سوی به و غربی بنماید کشورهای

سودایی نبود در سرم ـ
کاشتنریشه هایخویش جز

آن باغ برابر در
تو از گلدان دستآموز گریختن و

ازدواج او زناعترافمیکندکهقصد مشخصا
برابری چون احساس اما شدن بوده بچهدار و
باشد گیاهی نمیخواهد و نمیکند معشوق با
دشت و باغ و به به رفتن تصمیم در گلدان او

می کند. صحرا
دوست را بیدها من  که  میدانستی  تو ـ

میدارم.
رهایشان شاخهکان و

میدانستی تو و
گیسوان را شاخ های بید که من

میخواستم رها
نیامدی هرگز به مدد مرا و

می کند. در مورد حجاب صحبت شاعر اینجا
بدون و بی حجاب موهای یعنی بید شاخههای

روسری.
زنشاعر به مردمعشوقسرکوفت یا معشوقه
دیگر زنان حقوق و من آزادی برای چرا که میزند

نیامدی؟ من کمک به
اما اینک ـ

این کهکشان در
باور این مدار بر

میگردم آنقدر از سیارهوار
شوم رها تا
شوم ستاره

شاعر بطور وضوح می گویدکه دیگر عاشق این
دوستپسرمتعصبومحدود گرومذهبینیست

نمیشود. گرم آبی او با و
هم سال اگر صد تهدید میکند که شاعر
ویزاهای کشورهای صف در قدر بکشد آن طول
مرد این چنگ از شود و تا آزاد می ایستد مختلف
آزادی یعنی شدن رها از غیر به گردد. خالص
به معشوقه در آرزویاین استکه شاعر یا مطلق،
فراهانیروسریاش برودومثلگلشیفته هالیوود
باشدکه و امیدوار آزادشود رها شود، دربیاورد، را

روزی «ستاره» شود!

بخوانند و مردم که نبود معروف شخصیت یا آن
جنایت بازی با سرنوشت یک قربانی بخندند.
که شد این معلوم بر بود. عالوه او خانواده و
تلفن قربانیان نیست.  فرد به نمونه منحصر این
خانوادههای  و لندن ۲۰۰۵ در سال بمبگذاری
کافی بود همین خبر و بود. شنود شده آنان نیز
در و آورد در لرزه به را مردوخ قدرت پایههای که
بهدنبالآوردکه فاصلهکمتراز دو هفتهتحوالتیرا
فهرست در بند اولایننوشته برجسته ترینآنها
که تا سیاست مدارانی که این همه از شد. مهمتر
میکردند سعی مردوخ حمایت جلب برای دیروز
یکی بگیرند از یکدیگر سبقت او به خدمت در
در او پرداختند و از به فاصله گیری از دیگری پس
گذاشتند. مسابقه یکدیگر با او مذمت و تخطئه
کمیته چندین شد که اعالم چند روز همین در

پدیده بررسی برای زیاد  اختیارات  با تحقیق
رابطهصاحبانمطبوعاتبا مطبوعات، شنوددر
در شنود فعالیت دامنه پلیس، و سیاستمداران
پلیس پرداختپولبه تشکیالتمردوخ،ومساله
تشکیل افراد شخصی اطالعات دریافت ازای در
کمیتههایپارلمانیبهسرعتدستبه میشود. 
جریان، از اصلی عوامل روزها این و کار شدهاند
مردوخو پسرشگرفتهتا مقاماتمستعفی پلیسو
برابردوربین های شرکتناشر«نیوزآفد ورلد» در
تلویزیونهایجهانیبهپاسخگوییبهسئواالتاین

کمیتهها مشغولند.
تنها و  تنها چیست؟ مرهون همه این  و
را قدرت مافیای طلسم این توانست عامل یک
بیش قدرت که در فسادآمیزی رابطه و به بشکند
تحقیقات دهد: خاتمه داشت ادامه دهه سه از
تنها و یک روزنامه؛ و پیگیری روزنامهنگار یک
روزنامههای آزاد حضور با و آزاد یک جامعه در
چنین که است قدرت دستهبندیهای از فارغ و

بریتانیا میکند. پیدا انتشار امکان تحقیقاتی
افتضاحاتی افشای  شاهد پیش سال  دو یکی
از که کسانی بود، نیز سیاستمداران مورد در
انجام گاه و شخصی هزینههای برای بیتالمال
با تحقیقات نیز آنمساله بودند.  پول گرفته نشده
برکت از باز یعنیکه برمالشد. روزنامه نگاریدیگر
دانستند آنها مردم استقالل و مطبوعات آزادی
کردهاند. چه آنان پولهای با سیاستمداران که
تحقیق مطبوعاتی یک که آنیم ما شاهد  اکنون
یعنی است. کرده فاش را مطبوعاتی افتضاح یک
ارکان فساد فقط نه مستقل و آزاد مطبوعات
کنند برمال کشف و میتوانند نظام را دیگر یک
میتوانند نیز را  خود درون صنف فساد بلکه
اینامتیاز از بیرونبریزند. یعنی کهمطبوعات آزاد
برخوردار نظام دیگر ارکان برابر در فرد به منحصر
چهارم یک رکن است. این پاککن خود است که
مهمترین این دلیل به باید دموکراتیک را نظام

آن بشمار آورد. رکن

... بریتانیا در سیاسی زلزله

«سران تالش نيست! انحرافی  هم چندان 
پشتيبانی جلب و آمريکا با رابطه برای انحراف»
از پخش فريبنده وعدههای و اقدامات غرب، و
هزار و روستاييان به گاو بخشيدن و سيبزمينی
حقوق خانواده تا افزايش زمين به هر مترمربع
مقاومت همراه به يارانهها طرح و بازنشستگی
دولت، و و مجلس «رهبر» از مانند قهر نامانوس
خط تعيين و «همکاران» از «اخالقی» دفاع
اساتيد اخراج دولت، دستور توقف نام به قرمزی
از دفاع دانشگاهها، در جنسيتی جداسازی و
دلپذير» «شايعه اين و ورزشگاهها در زنان حضور
مدافعانشمیخواهنددستآخوندها دولتو که
ازحکومتکوتاهکنند،همهوهمهبرطرفداران را
«نخبگان» ميان در جمله از انحرافی» «جريان
«امام و انقالب اسالمی به مومنان اگر میافزايد.

و به رمالی معتقدان و زمان و امام خمينی»
منابع اضافه به شود، افزوده آن بر هم جنگيری
دولتهای طول در نه که اقتصادی و نظامی
از همان دورانخاتمیدردست بلکه احمدینژاد،
اين ديگر شد، آنگاه انحرافی» انباشته «جريان
دورههای مانند خود مقاصد پيشبرد برای جريان
«رهبر» سبز چراغ و پشتيبانی به نيازی قبلی
ميخ انحرافی» «جريان او، بدون و او با ندارد.

است. کوبيده را خود
سياسی ساختار در يک تصوير  واقعیترين
به يکديگر مافيايیايناست کههمهعليه و بسته
توطئهمشغولند.نهسخنانمهرورزانهخامنه ایو
حذف نه و انتخابات سر بر زودرس هوچی گری نه
به يک که هر واقعی جريانهای ناديده گرفتن يا
کدام مانع هيچ هستند، معينی دنبال منافع
خرداد۸۸  در که نمیشود درگيریای شدن حاد
پای نظام را علنا تا سر زمان از آن آشکار شد و

است. کرده انشقاق دچار

حکومت درون جديدی صفبندیهای قطعا
صحنه می رسد نظر به ولی گرفت خواهد شکل
درگيریهایآينده در جامعه به دوجريان«فتنه»
و«انحرافی»انتقاليابد.«فتنه»بهمثابهانباشت
گذار برای که جامعهای آزادی خواهانه مطالبات
میکند، و بیتابی نکبتبار و سياه دوران از اين
شوم انقالبی ميراث خواران عنوان به «انحرافی»
دست به را خود محافظه کار و سنتی پدران تا که
خويشبهگورنسپارندنمیتوانندبرایفتحجهان

بردارند. خيز
برای نقشی بتوان اگر شرايطی چنين در
بینقشی در همانا بود، قائل «انتخابات»
ابزار مدعيان تنها عنوان به که است تاکنونی آن
اصالحطلبی در شرايطکنونیمی تواند به کارگرفته

انتخاباتفقطو فقطبه شرط شود؛ مشارکت در
رسانهها و احزاب آزادی و سياسی زندانيان آزادی

آزاد! واقعا انتخابات يک برگزاری برای
راست اگر را، اصالحطلبان شرط،  اين
و «رهبر» چاه  به غلتيدن  فرو  از می گويند، 
غرق انحرافی» و «جريان چنگ در گرفتار آمدن
برابر «جريان فتنه» در اخالقی انحطاط در شدن
که آيا اين نيست سر بر نجات می دهد. مساله
انتخابات يک برگزاری توان اسالمی جمهوری

آزاد را دارد يا نه.
توان سر بر بلکه است! نظام مساله اين
شرايط از را کشور می خواهند که است مدعيانی

است! مردم مساله اين دهند. نجات کنونی
لندن چاپ «کیهان»، هفتهنامه از برگرفته

منگنه دو جريان... در

روزولتی کرميت  برخورداريم،  تلفنهای همراه 
حرف فارسی نه و میشناخته را ايران نه که
ايران ورودشبه بيشتر از هفته يی نيز میزده،سه
است، هيچ روی نمی توانسته به نمیگذشته،
بيست تا پنجم و بيست زمانی فاصله در را آنچه
گذشت،  تهران در  ۱۳۳۲ ماه مرداد هشتم و
روی به شده، تمرين بارها نمايشنامهيی همانند
«کيم» بگوييم آن که باشد. مگر آورده صحنه
نورسيدهبهايران،«يدبيضا»وقدرت«شق القمر»

است... داشته
دارد... ادامه

كين و مهر رهروان


