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هفته سیاسی کوتاه تفسیـر
قلدرها بقیه  و قذافی

حکومتمعمر قذافیباالخرهبعدازهشتماه
مردمکشورش زدنبا چانه وچکو دعوا جنگو
معمر دست داد. از را جانش و او کرد سقوط
دیکتاتوری مخالفان حکومت مسخره و قذافی
جالباینکهخودش «موش»میخواند. را خود
یک در زندگی اش لحظات آخرین در موش مانند
را او تا شد سیمانی فاضالب مانند پنهان لوله

نگیرند و نکشند.
تا ایستادهاند صف در هم دیگر دیکتاتورهای
اگر کنند. فرار خود مردم دست از موش مانند

آزاری وجود آنها را درخت «بهار عربی» برگ باد
نرساندبیتردید قانونطبیعتیعنی بادپاییزیکار
تاریخمشخصخواهد یکسرهخواهدکرد. را آنها
«موش کثیف» خود را مردم که آنهایی که کرد
خاشاک» و «خس را آن ها محترمانه و نخواندند
دچار خواهند صحرایی توفان نوع چه نامیدند به

گردید. خواهند پنهان غار کدام در و شد

لیبی انقالب میـوه اولین
قذافی، قتل و  لیبی دولت سقوط  از بعد
کشور رسما این موقت دولت یا و شورای انتقالی
اولینروزهایفعالیتاین در کرد. آغاز را خود کار
قانون مهم دو بوی مذهبی دارد و رنگ شورا که
کردن مقدار محدود اولی شدهاند. اسالمی ارائه
کردن آزادیاختیار بانکیو دومی بهره ربحپولیا

مردان میباشد. دوم برای همسر
انقالبی نمیدانماینچهصیغهایاستکههر
صورتمیگیردیک جوری دنیا در اینمنطقه که
اگر زنان. به نه و میرسد مردان به آن منفعت
زنانلیبینتوانستندواردورزشگاه هایکشور فردا

بشوندنگوییدکهنگفتیم!

قذافی معمر پیام اولین
جهنم از

لیبی انتشار بویاسالمیزهشدنکشور از بعد
بعدازسقوط حکومت معمر قذافی وکشتهشدن
از را خود پیام اولین قذافی انقالبیون، او توسط
جهنم از طریقتلفن دستیخود (تکنولوژی را حال

است. فرستاده لیبی مردم به کن)
توسری و کتک اگر است: گفته پیام این در او
میخواستید۳۰ سال  اگر میخواستید، تحقیر و
به میخواستید اگر باشید، اقتصادی تحریم در
حکومت میخواستید دولتو بیفتید، اگر زندان
شما کند و دخالت شما شخصی زندگی کار و در
چرا پس نکنید چه چه بکنید و که کند کنترل را

این که من کردید؟ برکنارم کار از و کشتید مرا
را می کردم! کارها

معمر جنازه سر بر دعوا
قذافی

خانواده معمر قذافیرهبردیکتاتور لیبی بعداز
موقت انتقالی یا مقامات دولت از شدن او کشته
لیبیخواستهاندکه جنازه اورا تحویلآنهادهند.
مقاماتلیبی همدرجواب طینامه ای نوشتهاند:
به همهمردملیبی قذافی نمیگفتکه معمر مگر
آنها نگه می داریم. را متعلقاست؟پسما جنازه
میخواهید اصال را او جنازه پرسیدهاند: سپس
تراشیدن برای خانواده قذافی گویا کنید؟ چکار
از دکتر میخواهیم دادهاند: جواب دلیل بهانه و

جراحپالستیکاوبهدادگاهشکایتکنیمکهقیافه
خنده دار و زشت جکسون مایکل مثل را معمر
بازنشستگی دوره برای پولی بتوانیم شاید کرد؛

کنیم! در تبعید جور خودمان

کتاب سبز
«کتاب بی حوصلگی سر  از داشتم دیشب
میخواندم. قذافی رهبر لیبی را معمر سبز»
سیاسی توضیحالمسایل را آن او که کتابی همان

بود: واجتماعیلیبیمیدانست.درجایینوشته
برعکس زنها چون میکنند فرق مردها با زنها

مونثهستند! مردها
ضریب یعنی «آیکیو» چنین با رهبرهایی

هستند. شدن سرنگون سزاوار واقعا هوش

«وال استریت» انقالب
از آمریکاییها را کردن باید انقالب ایرانیها ما
مردم همه وضع و ما انقالب کردیم بگیریم. یاد
شدند. این فقیرتر و بیچاره تر همه و خراب شد
انقالب که تازه است هفته چند آمریکاییها فقط
در و کردهاند شروع را «والاستریت» اشغال و
چند هفته قیمت سهام شرکتها ده عرض این

داشته است!  ۱۵ درصد افزایش تا
میکردیمچطورشد، چیفکر ما جلالخالق!
میشه! اینجوری فکر میکنند که چطوری اینها

خبر؟ چه ایران از
شدن کشته علت هفته اخیر به در ایران در
معمرقذافی،خبرمهمینبود!هماناخبارتکراری
ویکنواختقبلی؛مثلاینکهفالنیرفت بهزندان
باز مرخصی. احمدینژاد، آمد به زندانی اون و
کرد مصاحبه «سیانان» تلویزیونی شبکه با هم
دارد کامل وجود بیان آزادی در ایران گفت: و
چند اعدام مراسم در ایران به برگشت از بعد و

خامنهای، شرکت کرد. آیتاهللا سیاسی زندانی
کلمه  از استفاده ۸۰۰ بار بجای جدیدش نطق در
و  کرد استفاده ۴۰۰ بار دشمن از این کلمه فقط
بسیجیها مثبت ها و بچه دل شدیدی در دلهره

کرد. ایجاد قدسیها و
جبران به امام جمعه تهران، خاتمی، احمد
کمبودنطقرهبردرموردخطردشمنازدوستان
خوددرنواحیحساسسوریهولبنانسخنگفت

را نشان داد. دوست به قولی جای و
البته اخبارمهمدیگری نظیرشایعهترور سفیر
که قدس هم بود سپاه توسط عربستان در آمریکا
خودداری آن ها چاپ از تهران «کیهان» چون
هم دالری میلیارد هزار سه اختالس خبر و کرده
خودداری آن ها انتشار از خبرگزاری«فارس»، که
کرده وجودداشت کهمهم نیستند ومی توان گفت
 ۲۰ برنامه افق و بوده آرام کامال ایران در اوضاع

درخشانمیباشد. سالهحکومتبسیار
ما از از ایرانکه (ارسالیخبرنگار مخصوص ما

می فرستد.) اخبار آبکی می گیرد و مفت پول

افکار عمیق مذهبی
ارسالی  پیامبر ۱۲۴ هزار میان از خداوند چرا
(قصد جنایی سابقه که کسی ابراهیم، خود
انتخابکرد؟ را قتلفرزندش) داشت، ارتکاببه
سابقه بدون پیامبر این جرجیس نبود بهتر آیا
پیامبران از عنوان یکی را به جنایی و کیفری

برمیگزید؟ خود

نرخ واقعی دالر
حسینصمصامی،سرپرست«سابق»وزارت
محاسبه گفت: طبق دولت احمدینژاد، اقتصاد
وزیر  باشد. ۸۲۰ تومان روی باید دالر قیمت من
این آقا ادعای پاسخ به اقتصاد در فعلی وزارت
سابقا این و دالر است ایشان درست حرف گفت:
بجایآن و برد لولو داشتولیآنممه را قیمترا
رییس زمینه همین در آورد. جدید قیمت با دالر
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

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

با مناسب ترین نرخ و بهترین سرویس  
سفری خاطره انگیـز را تجربه کنید

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

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 599$ ـ  اروپا از 295$ ـ کابل از $1150
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

مینشست؟ جنیفر لوپز بغل ما بجای این یارو چادری، نمیشد

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

آبان) ۱۶) نوامبر ۷ دوشنبه

(۹ آبان) اکتبر ۳۱ دوشنبه

آمریکا انقالب
سیدیان عباس  سخنران:

شکنجه جنسی و تجاوز موارد بررسی 
۶۰ ـ دهه زن سیاسی علیه زندانیان

صدر شادی  سخنران:

دارد  واقعیت گفت: دالر۸۲۰ تومان بانک مرکزی
سهم ۲۰۰ تومانی  و امام ۲۰۰ تومانی سهم اگر و
فعلی روز نرخ به آن اضافه کنیم به را بازار دولت و

میرسیم. تومان یعنی۱۲۲۰

من با دستکاری روز جوک
آن به میروند و میمیرند ایرانی جوان تا سه
هر میگوید: و پیشآن ها میاد خدا نماینده دنیا.
باشد کرده خیانت خودش مملکت به کم تر کس
خوبش اعمال جایزه عنوان به بهتری اتومبیل
بهشت جلوی دخترهای باکره میدهیم تا بهش

کند. حال و بدهد پز
یک او به و بود  کرده بار خیانت ده اولی
سیاسی جمعه نماز (به میدهند بنز مرسدس

و بسیجی بود) رفته بود
بانک (توی بود کرده خیانت بار سه دومی
یک او به میکرد) کار «کیهان» روزنامه و مرکزی

اتومبیل«فراری»میدهند.
سومیکهبچه مثبت بودو اصالخیانتنکرده
از گرفتن بعد بودیک «پورشه »نصیبش میشود.
و شدند سوار ماشینهای خودشان همه جوایز
خوشحال زیاد سومی شدند. گوز و گاز مشغول
نماینده خدا نمی زد. استارت ماشینش به نبود و
توی اخم هایت و چرا پکری مرگته؟ چه پرسید:
از هدیهشماخیلیمتشکرم همرفته؟جوابداد:
آقا با و دقیقه پیش احمدی نژاد سه دو ولی وقتی
هم اوضاعم به رد شدند حساب اینجا دوچرخه از

کردم! قاطی و ریخت

جشن ایده هایی برای
هالوین

مثل هر است. راه در آمریکا جشن هالووین
نوجوانان، ویژهکودکان و به سالمردماین کشور،
سعی ترسناک ماسکهای و لباسها پوشیدن با
و بترسانند را خود محله همسایگان می کنند
شیرینی و آبنبات و تا شکالت ترک نمایند زهره
کشور مثل درست  بگیرند. آنها از  بیشتری

را آمریکا میکند سعی روز هر که ایران خودمان
تا شکالتبیشتریگیرشبیاید. بترساند

دولت و هم مردم به کوری چشم در ایران
برای خود  کردن سرگرم مهیا انتظامی نیروی 
راههای دارند سعی و هستند جشن این برگزاری
همسایه پیدا کنند. و در جدیدی برای ترساندن

ترساندن می تواند در که مورد را چند من
اطالع ایران دوستانم در باشد به موثر شخصی
این آن ها به از برخی کنند. استفاده داده ام تا

قرارهستند:
جلوی  سبز ماسک و  سبز لباس با  *
حسین و ظاهر شویم روزنامه «کیهان» دفتر

کنیم! ترک زهره حسابی را شریعتمداری
و  بزنیم زنگ  مرتضوی قاضی سعید به  *
دقیق آدرس که آمده نامه الهه از دادگاه بگوییم

ایشانچیست؟!
و  زنگ بزنیم ملی بانک رییس جدید * به
کانادا در اشرافی مجلل خانه یک برنده بگوییم
بگوییم بعد  و است شده قرعهکشی طریق  از

شوخیکردیم!
و  بزنیم زنگ بغلی حزباللهی همسایه * به
بشقابماهوارهتانرا گذاشتهاید بگوییم:شما چرا

نگیریم؟! سیگنال که ما بشقاب روبروی
و  زنگ بزنیم دانشجویمان مادر رفیق * به

شد! ستاره سه شما پسر تبریک! بگوییم:
یکی  در موسوی میرحسین ماسک با  *
از احمدی نژاد جمهور  رییس دیدار  مراسم از
امضا خواهان از وی ظاهر شویم و شهرستانها
گارسیا اثر یک آدم ربایی»، «داستان کتاب روی

شویم! مارکز،
بشاراالسد  و بگوییم زنگ بزنیم آقا دفتر به *

است! کرده ایران ویزای تقاضای

جدید کاریکلماتورهای
تور  خواب شب  هر عصبی ماهیهای   *

ماهیگیریمیبینند.
تیشهوچکش سه نفریبهعرقخوری  و * تبر

میروند.
پنجرهمینشینم، روز اول  به رو * روز اول بهار

پنجره بسته. پاییز پشتبه
* دردیکشنریلغاتبهدنباللغتدیکشنری 

پیدا نکردم. را و آن گشتم
* دوستی یعنیاینکهماهیوماهیگیر باهم 

عرق خوری. بروند
* بلندپروازیکردموقالیچهپرنده امدرگرمای 

گرفت. آتش جو
می خوانم  آخر صفحه از را کتاب * همیشه
از چیزی را کردم سکته خواندنش اگر وسط که

باشم. نداده دست
فردای  میسوزد که برای اعدامیانی * دلم

شوند. اعدام است قرار سال شب کوتاه ترین
دارد  شدن رودخانه آرزوی  که ناودانی  *

نه زمینی. میکند آسمانی فکر
* گلشببوییرامیشناسمکهازترسپلیس 

نمیزند. عطر خودش به روزها اخالق
نردهای  داشتاز که او پیچکجوانبه * مادر
ساقهات و نیفتی باش مواظب گفت میرفت باال

نشکند.
با  سن تفاوت به توجه بدون آبشار و * چشمه

دارند. عشقی رابطه هم
آنها  از نمیخوانند، کتاب درختها  *

متنفرند.
سر  از که آن  با متعصب  درختهای   *
صندلی روی هیچگاه  خستهاند ایستادن  پا

نمینشینند.
را  درخت از افتاده برگهای پاییزی * باران

غسلمیدهد.

هالووین مخصوص اخبار
اولآپریلیعنی برایروز بود قرار اینمطالبرا
ایران دروغگوها (قصد توهینبه رژیم اسالمی روز
نیست) چاپ کنیم ولی به علت تمام شدن جوهر
لذا آنها را مقارن با چاپ نشریه به تاخیر افتادند،

جشنهالووینبه شما تقدیممیکنیم.
هجری قمری: سال۱۴۰۰ اخبار مهمترین

در وگاس الس  کازینوی دومین افتتاح ـ
جمکران. چاه حوالی

جمعه کوتولهترین امام حجتاهللا جنتی، ـ
مدیون را  خودم طوالنی عمر گفت: ایران،

یارانههای رژیمهستم!
چهارم دوره برای احمدینژاد، که محمود ـ
ریاستجمهوریتبلیغاتمیکندگفت:اینبارباهر

می دهم! هم خیار یک مردم به سیبزمینی گونی
از عذرخواهی برای تهران انتظامی نیروی ـ
سال۱۳۹۰ گفت  در مردم ماهوارههای جمعآوری
به شده دو بشقاب توقیف جای هر بشقاب به که

داد! خواهد آنها صاحبان
بدون ایران زنان فوتبال جهانی جام اولین ـ

برگزار می شود! قم مقدس در شهر حجاب
از آیتاهللاخامنهایطیاعالمیهای گفتکه ـ
«دشمن» کلمه از خود سخنرانی در بعد به این
برای دیگری کلمات و از کرد نخواهد استفاده
سود رژیم به آنها  وفاداری و مردم  ترساندن

خواهدجست.
آریان گروه لوپز و مشترک جنیفر کنسرت ـ
ماموران مزاحمت بدون تهران آزادی ورزشگاه در
سابق جنیفر شوهر آنتونی، مارک و برگزار گردید

نپاشید! اسید خواننده این صورت به لوپز،
آزادی تهران ورود تماشاگرانمرد به ورزشگاه ـ
بهعلت اهمیت مسابقهفوتبالایران وکره جنوبی
کنار در را مسابقه این بتوانند آنها تا گردید آزاد

کنند! بانوانتماشا
فیلم در شرکت برای جولی آنجلینا ـ

به تهران رفت! «اخراجیهای۱۷»
مجری فردوسیپور، جایگزین گاگا لیدی ـ

گردید! تلویزیون، برنامه۹۰
داور تهران، خاتمی، امام جمعه حجتاهللا ـ

ستارگان»شد! بینالمللی«رقصبا مسابقه

آشپـزی بخش
شلهقلمکار آش

کشک آش آن قبال به که این آش خوشمزه
در آن پخت روزها این  می گفتند  هم خاله
خاورمیانه وشمالآفریقابسیارمرسوم شدهاست.

مینویسیم. برایتان را آن پخت دستور
الزم: مواد

«القاعده» عضو یککیلو
«الشباب» عضو یککیلو

کیلو «حز باهللا» (یا دو انصار عضو نیم کیلو
بسیجی) مثبت بچه کیلو چهار یا و ایرانی آخوند
دوکیلوعضو«الحقانی»(میتوانیدچندعضو

جایگزین کنید) را الجیش مهدی،
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فلسفه  ـ نقره و طال  ذوب ظرف  ـ ۱
عملگرایی.

هر  آرزوی ـ تنبل! سبزی ـ خرگوش ـ  ۲
دختر و پسر.

رشته  آذری ـ کمر ـ مادر و سارق کوه ۳ ـ

بنیانگذاران  از ایتالیاییقرن ۱۶ و دانشمند ۱ـ 
کالبد شکافی نوین.

ـ پاککردن  مجموعه سبزیهای خوراکی ۲ـ 
گفت. به هر کس نتوان ـ آب با

نامیده  مجارستان امروز که کشوری ـ  ۳
غدهای ـ  دستی ایران جمله صنایع از ـ میشود

چرکین روی پوست.
معنی  به و است تیز نوک فلز و درفش ۴ ـ
ـ عرب پلیس ـ آمده است هم شدن آمیخته

خانهتابستانی.
و  پست  ـ بلبل ـ درخت  از بخشی ـ   ۵

ناکس.
سخن  ـ نیرنگ خدعه و صریحاللهجه ـ ۶ ـ

پسوند جمع. کنایهـ  اشاره و
ـ  بدزبان و پرده در ـ دین دادن واپس ۷ ـ

ضروری و واجب.
از  جل ـ آسمون ـ نقشه کشی از وسایل ۸ ـ

شهرهایپاکستان.
پلیرویمرداب  کشور اوکراینـ  بندریدر ۹ـ 

فریب. تزویر و ـ
دهنده  آواز ماهی ـ  انواع ـ از بعد! ردیف ۱۰ـ 

درخت انگور. ـ
زمین  سطح در شده انباشته بخار و ابر ۱۱ ـ
موجب زیادی آن گاه ـ خم و بی پیچ راه گویندـ  را

زحمتمی شود!
دو  کربنات آب و الکل از مرکب دارویی ۱۲ ـ
ـ بانگ و صدا. ـ اتحادیه فوتبال اروپا پتاس و ید

گویش  به منتهی است سوخته همان ۱۳ ـ
از ـ  است  زشت حرکات جزو گفتنش ـ  لری 

بخشهاینایین.
آرامگرفتن  به امر ـ «وام»بختبرگشته! ۱۴ـ 

ـجهانگشایمقدونی.
نهم  قرن در کالم فلسفه در بزرگان از ـ ۱۵
به که «لوامع االشراق» چون آثاری صاحب

است. مشهور جاللی» «اخالق

شده. فلزی تایید باریک
ـ  زاپاس  ـ قدیم جنگی نوعی سالح ـ ۴

طریقمیانبر.
ازسبزی های خوردنی  تاسفـ کلمه دردو ۵ـ 

خاندان. ـ ریحان نام به
ـ  افتادن زبان سر و معروفیت ـ طوایف از ۶ـ 

و مانند. مثل ـ  و صدا بانگ
به لطافت خیالـ   ـ پارچهای ۷ـ  دراز گوش

گویشفرنگی. کنسرتتکنوازیبه
کرمانشاه ـ  سوغات شیرینی ـ ۸ ـ آرایشگر

بدونآنپیشرفتنمیکند. اقتصاد
از  ـ کردن  ریشخند انداختن، دست  ـ  ۹

گشودن. کردن و جدا ـ  سبزیهای خوراکی
لقب  و عشیره ـ طایفه ـ  جور  ظلم و ۱۰ ـ

دور. اشاره به ـ عثمانی سرداران دولت
انجام  آیین تشریفاتی وزن ـ در واحدی ۱۱ ـ

عرب. شیر ـ ادارات در امور
ریاستحکومت  برابرـسالها ـدر ناشنوا ۱۲ـ 

داشت. را اسپانیا
هود  رابین پناهگاه معروف جنگلی ـ  ۱۳

نیرومند. و قادر ـ محبت ماه ـ  مشهور!
هوش وحافظه  معادل فارسی سوبسیدـ  ۱۴ـ 

عربی. است کشوری ـ
ـ  الکل  کاشف ایرانی دانشمند ـ   ۱۵

ناشنوایی.

«اخوان المسلمین» عضو برادر عدد سه دو
قبل شب (که باید عدد «الوهابی» سه تا دو

باشید) خیسکرده
«ناتو» نیروهای رب قاشق چند

مزه برای فرانسوی  و آمریکایی سرباز  چند
وچاشنی

غذا زیبایی و تزیین برای ملل سازمان عضو یک
(از بجوشانید دیگ یک در را مواد این همه
یکسالتا۴۰ سال) ودر یکظرف قشنگ چینی 
دوست ترش تر را آش این اگر بگذارید. سفره روی
داریدمیتوانیدبهآن چندقاشقهموسببخشید

نمایید. «حماس»اضافه
جان! نوش

عمیق افکار
زمان در آیا داشتم بدانم که دوست خیلی
بهاریک در ساعتهایشانرا انسانها غارنشینی،
ساعتجلومیبردندودر پاییزعقبمیکشیدندو
برایشان اینکهاصالصرفهجوییدرروشناییروز یا

است؟ نبوده مهم

با زنم من گوهای گفت و
بود. نو خریده لباس بود دوباره رفته زنم

خریدی؟ لباس نو رفتی که باز هم گفتم:
به کهنهام لباسهای از داشت حالم گفت:

میخورد! هم
پوشیدی. اونها را که تقصیر خودته گفتم:
دستنخورده اشکاف توی میگذاشتی باید

آویزانبمانند!

*
داشتی باز دیشب گفت: صبحانه میز سر  زنم

میزدی. حرف خواب توی
و بودی خواب تو که این برای گفتم:

بپری! حرفهایمن نمیتونستیوسط

*

را خانوادگی  عکسهای آلبوم داشت زنم 
می کرد. نگاه

من  ۱۸ سالگی این عکس کن! گفت: نگاه
میشه؟ باورت است.

دوربینهم اونموقع که نمیشه باورم گفتم:
بوده! شده اختراع

*
عید شکرگزاری که میدونی و گفت: آمد زنم

نزدیک است؟
مگه؟ چطور آره. گفتم:

از عید بعد کریسمس حراجهای گفت: همه
شکرگزاری شروع میشوند.

عید آمریکاییها این که خوب چقدر گفتم:
کریسمس گذاشتند ماه قبل از یک شکرگزاری را
تابستان وسط جوالی چهار روز اگر وگرنه
نشان استقالل برای را خودشان شکرگزاری

میشد! خراب خیلی من وضع میدادند

*
عسل ماه یک بریم چطوره گفت: و آمد زنم

خرج کنیم؟ خرده پول و یک دوم
و بمانیم توی خانه مرسی! بهتره نه گفتم:

بخوریم. بجایعسلمربا

*
و کردم و ماچ را بغل کردم و زنم خانه آمدم

زدم. چشمک بهش
امشب شبجمعهاست، معموالقرار پرسید:

است! آمریکایی شب شنبه ما
زدم. چشمک دوباره

را آمریکایی که شب شنبه شده چی پرسید:
جمعه؟ شب به انداختی

کردم! تقیه دادم: جواب زنان چشمک

*
نوازش کرد را موقع تماشایتلویزیونزنمسرم
زندگی از می پرسم آیا رکو پوستکنده پرسید: و

هستی؟ ما راضی زناشویی
قبل راضی هفته تا دادم: جواب لبخند زنان
نبودم،ولیازوقتیکهاینظرفشوییولباسشویی
نیستم مجبور دیگه خریدهایمو اتوماتیکرا برقی
راضیتر خیلی بشورم لباس و ظرف دست با

شدهام!

به شدت بنعلی نظام چون آنها از با برخی و
ایجاد آشکار به میان گرایش در شد، اما درگیر
تغییردر نظام هایسیاسی،«مرکزعربی مطالعات
فرآیندهایسیاسی» راتاسیسکرد تابتواندتصویر
خطا بدون و وضوح ببیند را به تغییرات از بعد
که جدید در کنار نظام رسانهای نهد. گام آن در
«العربیه»و«بیبیسیعربی» مثلث«الجزیره»،
جوان جمعیت باالییاز درصد تشکیلمیداد، را
بوجود عربی را انقالبات محرکه نیروی خاورمیانه
عقبمانده مدل های شدت از به که بودند آورده
اینجوانان بودند. نظامهایسیاسیحاکممتنفر
رسانهای نظام در که هستند کسانی همان
و نداشتند جایی استبدادی حکومت های بسته
امور به آن ها برایورود راهی حاکم پیر مستبدین

نکردند. باز سیاسی

و جدید طبقات با استبدادی رژیمهای اصوال
و همینطبقات نزاعدارند سر ارزشهاینو آنها
بدون کردند رهبری را انقالبات جدید بودند که
خود به رهبری نام تصویر، اسم و واقعا که این
که دولت هستند جدید طبقات همین بدهند و
بوجود را جدید روابط و جدید اخالق جدید، 
در جدید طبقات که همانطور و آورد خواهند
بطور دادند، تغییر را اروپا ساختار فرانسه انقالب
ساختار عربی انقالبات نوآور و جوان نیروی یقین
که این عین در و داد خواهند تغییر را خاورمیانه
در و جدید سیاسی متوازن نظام یک سوی به
همیشه برای میکنند، حرکت پیشرفت حال
خلیفه، زورگو و تک صدا جانبه، یک حاکمیت
ارزشهای و حاکم نظامی و شیخ، شاه سلطان،
ملتهای آرشیو به را آنها سیاسی عقبمانده

خاورمیانهخواهندسپرد.
امروز» «ایران اینترنتی پایگاه از برگرفته

عربی انقالبات

۱۳ صفحه از بقیه
ما انکار... فرهنگ

يک به تبديل کسی را است) میتواند کرده اعالم
هر نگران نباشيد. دوستان! کند؟ نه، فاشيست
تحسين بيشتر ايران کورش بزرگ را مردمان چه
را فاشيسم و پايههای ديکتاتوری واقع در کنند،
فرهنگشادمان لرزانده اند.وهرچهمردمانمانبا
ما شوند آشنا وصلحدوستمانبيشتر وخردمدار

بود. خواهيم نزديکتر آزادی به
من باوردارمکهبزرگداشتمبانیفرهنگمان و
همچونزرتشت شخصيتهایبزرگ سازندهآنـ 
فاشيسم و ديکتاتوری بیترديد انکار ـ کورش و
فاشيستها را اين نکته میرسد که نظر به است؛
دريافتهاندکه اينگونهسر ازما وديکتاتورها بيشتر

دارند. ما فرهنگ با دشمنی و ناسازگاری

بود. بدبیاری نابهنگام آورده مثال
باره این در خود کوتاه نوشته در احرار آقای
ایرانی معروف سیاستمدار وثوقالدوله میگوید :
پایان به قدرتمندانهاش صدارت دوران وقتی
قرارداد کذایی در موضوع شکست اثر و بر رسید
و  عظمی صدارت مسند هم شد ۱۹۱۹ مجبور
به گاوی راه بین کند، ترک را وطن خاک هم
داشت. حرکتباز و آن را از کرد اتومبیلشحمله
در هم قوام السلطنه برادرش مثل که وثوقالدوله
در عرصهشعر، هم و میدانسیاست گویمیزد

چنین سرود: رویدادها به مجموعه عطف
بد شود آید  هرچه آید  چون بد 

شود صد ده و گردد ده بال یک
فروغ از گرمی فتد، مهر از آتش
فلسفه باطل شود، منطق دروغ

بلغتاندخسی را پهلوانی
بر کرکسی شود پشهای غالب
چشمعقلکنجکاو گردد کور
گاو شاخ را گردونهای بشکند

راستی ماهیتتقدیر، چیست؟
تدبیر چیست؟ بد، تقدیر که با یا

یازده شامل را که شعر این کاملتری از  (متن
عنوان زیر بیتاستمی تواندر فرهنگ دهخدا،

کرد) مطالعه وثوقالدوله
بزرگبهدست سیاستمدار امیر عباسهویدا
و خلخالی صادق نام به عقب افتاده جالدی
جان مرتجع متعلق به دوران جاهلیت گروهی
نیز ایرانی دیگر هزار صدها داد، از دست را خود
کشتارهای یا و خوردها و زد اعدامها درجنگها ،
و روستای شهر صدها شدند. بیمنطق کشته

پایمال شد. آزادی ها تمام شد، ایران ویران
و خارج در داخل ایرانی چندین میلیون نفر
و سرگردانشدند،صدها میلیارد دالر کشور آواره
صدها رفت، چپاول و غارت به ایرانیان دارایی
از و معلول و معتاد ایرانی بی آالیش هزار جوان
رخت از ایران امید و شادی افتاده شدند. کار
یاغی و عوض گروهی تروریست در و بر بست
روضهخوان و اوباش و اراذل و حرفهای آدمکش
و مال و جان بر عرفات یاسر از فلسطینیتر

توانستند هرچه و شدند چیره ایرانیان ناموس
به خودی ایرانیان را کردند. و فساد و ظلم قتل
شکافی آنها و بین تقسیم کردند غیرخودی و
که عواقب به وجود آوردند و خطرناک عمیق
و دغلکاری دروغ راه است. در آن هنوز هولناک
گرانی، بیکاری، است. گرفته فرا را ایران سراسر
نفر میلیون دهها زندگی مرض و فقر ناامنی،
در حالی که گروهی است ، ایرانی را تباه کرده
باور غیر قابل و افسانه ای ثروتهای به چپاولگر
حاصل مصیبت و بال همه این یافته اند. دست
تحصیلکرده جمعی بیمسئولیتی و بیفکری
روشنفکر، نام به  که است بی وطن  و خائن
و انقالبی فرضیهپرداز و دانشگاه استاد دانشجو،
گروهی خدمت در را خود سودجو فرصتطلب
آنها که دادند قرار خرافاتی و عقب افتاده مرتجع
بیگانگان در پنجم ستون و غیرایرانی نیز خود

بودند. ایران ما عزیز و زیبا کشور
دست به  دست جانیان  و خائنان  همه 
خود خارجی کمک همدستان به تا دادند هم
و قذافی معمر اسد، حافظ عرفات، یاسر نظیر
را کشور بیاطالع و ناآگاه توده کاسترو، فیدل
ویرانی کنند. و مصیبت دچار را ایران بفریبند و
اعلی حد به و تروریستپروری را یاغیگری آنان
کردند ایجاد ساختگی و جعلی دولتی رساندند،
آزادی ضد دولتهای فهرست صدر در نامش که
دشمن بزرگترین رهبرش و تروریسم حامی و

است. شعور و ملیت و عقل راستی ،
ملیت و قومیت با ملی و سنن و فرهنگ با
آثار تخریب برخاستند، ستیز و جنگ به ایرانی
لوحه سر در را ایران تاریخ بازنویسی و باستانی
سوء دادند. قرار خویش ملی ضد برنامههای
را از اعتقادات مذهبی تودههای ناآگاه استفاده
خرافات دامنه رساندند، ممکن حد باال ترین به
تصور از حد را بیش و مذهبی جعلیات دینی و
و روایات تازه احادیث جعل گسترش دادند، به
پرداختندوحتیبهدستکاریدرمتنقرآندست
که برای ایجاد برنامههایی و برای پیشبرد زدند
به تدارک دیده اند بزرگ بینالمللی آشوب یک
به نسبت ممکن جنایتهای و خیانتها انواع
وجود منکر حتی و شدند متوسل ایران ملت

داریوششدهاند پادشاهانیبزرگچونکوروشو
را و نوجوانان کودکان شستشوی مغزی کار و
خود هدف به ظاهرا آن ها دادهاند. وسعت بسیار
تاریخ نابودی و ایرانی ملیت و ماهیت تغییر که
را کار و شدهاند نزدیک ماست باستانی تمدن و
قدرت و استحکام از اما میپندارند شده تمام
و ملیون که روزی غافلند. ایران ملیت و فرهنگ
میهن پرستانایرانبرحسبضرورتتاریخدست
در یکپارچه و یکباره و بدهند یکدیگر به اتحاد
دست از آزادیهای کسب برای کشور سراسر
بر توانست خواهند سادگی به کنند، قیام رفته
اینقومضد ایرانیچیرهشوندوخود وکشورشان
به ساحل بیرون کشیده  گرداب هولناک از این را

نجاتبرسانند.
دوران این از که آموزندهای و تلخ تجارب
حاصل شده و طغیان جهل وحشت، تاریکی
در نیکبختیرا سعادتو راهجدیدیاز میتواند
بهمیهنو را آنها یکایکایرانیانقرار دهدو برابر
متعهدتر سازد و مهربانتر نزدیک تر، جامعه خود
خود ملیت و فرهنگ کشور و قیمت و قدر تا
افتخار پر و تاریخی زندگی و بشناسند بیشتر را

کنند. آغاز را جدیدی
و برای رهایی از شرایط غیرانسانی ایرانیان
غیرقابلتحملکنونیوهمچنینرهاییازچنگال
گرم چپاول سر که خطرناکی مافیای بین المللی
را آن و دارند پیش در راه یک فقط است ایران
میهنپرست و آزادیخواه شاعر همفرخییزدی،

که میگوید: است ارائه داده ما،
کنید جم قیام یکباره توده ای
کنید چاره را بیچارگیعموم

پای شماست زنجیر اسارتی که در
کنید پاره خویشتن دست به است خوب

کالیفرنیا لوسآنجلس، چاپ آورد»، «ره فصلنامه از برگرفته

هویدا امیـرعباس با دیدارها آخرین

نسبتبه کارهایشداشت، حاضربهتوضیح درباره
مقطع این در که خود نبود کاری امور چگونگی
حالتوضیحدادن مرتبطیندر هم خودشو هم

میکنند.» دارند باز مساله را و هستند
اصل موضوع به اصلی «متهم که اژهای افزود
اقرار حال «در دیگر متهمان و کرده است» اقرار

کردنهستند.»
این بیان با اسالمی جمهوری کل دادستان
شدهاند» احضار باال مدیریتهای از «افرادی که
که گفت ولی نداد مورد این در بیشتری توضیح
احضار افراد از بردن نام به مجاز قانونی لحاظ از
نام از «بنده که و افزود نیست شده بازداشت یا

هستم.» معذور افراد این بردن

و... سیاسی خبـرهای
۹ صفحه از بقیه


