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صد نابغه زمانه ما
ازسوییکموسسهتحقیقاتیانگلیسیچند
روزقبللیست صدنابغهومتفکر وشخصیتمهم
که درقیدحیاتهستندمنتشرشد. طبیعتا دنیا
گیتس، بیل نام میتوان اسامی این میان در
و فیشر بابی کلی، محمدعلی ساروس، جورج
یافت(قابلتوجهایرانیانیکه آمریکاییدیگررا دهها
میگوینداین آمریکایی هاخیلیخنگ هستند!).در
اینلیست نامدوایرانی یعنیعلیجوان (مهندس)
وپردیسثابتی(بیولوژیست)نیزبهچشممیخورد
شدهاند و خارج مقیم ایرانیان افتخار که مایه
پر و نطقهای خصمانه کابوس از آنها را لحظاتی

میآورند. بیرون احمدینژاد تنفر از
موسسه این سوی  از نبوغ سنجش  معیار

بوده زیر زمینه آمارگیری در چند و تحقیقاتی
است:

توانمندی اکتشاف، و اختراع تطبیق، قدرت
روشنفکرانه، موفقیتمالیومعنوی وهدفمندی،

اشتهار فرهنگی. باالخره معروفیتو
«اسامه نام  وجود است  جالب که  چیزی
صدای و سر که لیست میباشد این در بنالدن »
بنالدن میگویند آنها است. آورده در را همه
مدال طالبانی که با داشت  تطبیق قدرت  اگر
آنها به باید را مدرنیته ضد و زنستیزی طالی
چه و اکتشافش همکاری نمیکرد. اختراع داد،
از دانشمندان میتوان چگونه که جز این به بوده
فراریپاکستانیبمباتم خریدودرکوهستانهای
کرد؟ فعال یواشکی را آن پاکستان و افغانستان
در هنوز که بوده کجا روشنفکرانهاش توامندی
موفیقت مالیاش  می کند؟ پیش سیر ۱۴۰۰ سال
شده است. عایدش سعودیها سر از صدقه هم
معروف دنیا و در  زده را برج تا  دو  چون حاال

شده
داد؟ قرار نابغهها لیست در باید را اسمش
لیست ادامه این در نام بنالدن درج به اعتراض
داردوموسسهانگلیسیاعالمکرده کهممکن است
که شده شایع دهد. تغییراتی برندگان اسامی در
بعضیازهوادارانبنالدنضمنتهدیدهایتلفنی
باقیماندن اسم«اسامه» بهاینموسسه خواستار
این ساختمان در غیر این صورت گفتهاند و شده
هوا فرستاده یکبمبگذاریانتحاریبه را با اداره
وقدرت«هدفمندی»بنالدنرا بهمخالفانثابت

کرد! خواهند

شو! خفه بیتربیت، ای
چندروزقبلدرکنفرانسکشورهایاسپانیایی
بامزهای شد اتفاق برگزار کشور شیلی در که زبان
اسپانیا، هنگام پادشاه کارلوس، افتاد. خوان
زاپاتهرو، خوزه کشورش، نخستوزیر سخنرانی
چپگرای رییسجمهور چاوز، هوگو به خطاب
ونزوئال، کهقصدبرهمزدناینسخنرانی راداشت

او نمی شوی؟!» خفه تو «چرا عصبانیتگفت: با
باحرکتدستشبهسوی چاوز اشارهایماننداین

هستی! الت آدم بیادب و تو یک داشت که
پخش دنیا همه در وسیع سطح در خبر این
قیچی هنوز که رسانههایی طریق از حتی و شد
ونزوئال کشور در نخورده آنها به چاوز سانسور
استفاده با رسید. مخالفان چاوز همه گوش به
عظیمی پارچههای اسپانیا پادشاه گفتههای از
خفه چرا «چاوز شده: نوشته آن روی که
ساختمانهای و دیوارهای در به را نمیشوی؟!»

کردهاند. آویزان شهر
که است وقتش گرم! اسپانیا  پادشاه دم
خودشان را که لوت هایی و مقابل الت در یکی
پایین طبقه و محروم مردم برگزیده و نماینده
حالشان و جا میزنند بایستد کشورشان جامعه

بیاورد. جا را
هم کسانی میشد اگر چقدر خوب میدانید
درست شعار نوشته پارچههای از این تهران در
رییس دانشگاه حرفهای خالصه و میکردند

مینوشتند؟ آن روی را «کلمبیا»

پوشش و لباس مقررات
دانشگاهها

اسالمی جمهوری آموزش عالی و علوم وزارت
از اسالمی سازمانهای تاکید و تایید و با کمک
جملهدفترریاستجمهوری،وزارتفرهنگوارشاد
از کل نهی اداره معروف، به امر اسالمی، سازمان
پوشش برای جدید مقررات بسیج ستاد منکر، و
مدارس و دانشگاهها کلیه اول سال دانشجویان
که این اطالعیه در است. کرده را اعالم ایران عالی
بهصورتکتبیبهکلیهدانشجویانهنگامثبتنام
پوسترهای بزرگ صورت به همچنین و ابالغ شده
و شده لباس نصب دانشگاهها در ورودی جلوی
زیر به شرح غیر اسالمی مجاز و غیر پوششهای
زیر موارد از دانشجویان را از استفاده و شده اعالم

است: کرده حذر بر

سنگ  و پاره و سوراخ جین های پوشیدن ۱۰ـ 
کهنهنمایی! مدلهای انواع و کشیده پا

پاپیون! و کراوات از استفاده ـ ۹
پوشیدن مانتوهایکوتاه،چسبان وچاکدار  ۸ـ 
تنگ و آبرفته (بیاناینکهجنسشخوبنبوده

قبول نیست) مورد افتاده دکمههایش و یا شده
تشخیصدانشجو  پوشیدنلباسهاییکه ۷ـ 

کند! مشکل را شخصی لباس ماموران با
نوشتههای  با تیشرتهایی پوشیدن ـ  ۶
دارم» دوست نیویورک را مانند «من شعارگونه
«السوگاس شهر یا و عشاق» شهر «پاریس یا و

گناه».
بیرونلباس  در پوشیدنانواعکرست زنانه ۵ـ 

توسطخواهران.
سوراخدار  و توردار خواب لباسهای تلفیق ۴ـ 

عادی. مانتوهای و لباس با
روباز. صندل های و کفش ها از استفاده ـ ۳

ویژه  بدن به لخت قسمتهای نشان دادن ۲ـ 
قوزک پا درنتیجهپوشیدن شلوارهایکوتاه. هر نوع
میباشد نیز ممنوع بدن این قسمت در خالکوبی

مذهبیباشد. شعایر ولو
استفاده ازتیشرتهایشعاردار وعکسدار  ۱ـ 
تیشرت شده روی نقش (عکس چهگوارا سیاسی
کوبا و ونزوئال دیدار رییسجمهور از در زمان فقط

میباشد!) مجاز موقتا

هم مرگ مشکوک باز
دلفینها

محیط اداره شیالت و سازمان این که از بعد
درباره مرگ کنندهای قانع توضیح زیست ایران
بندر  در آنها جنازه که دلفین،  ۷۰ مشکوک
جاسکبهخشکیافتادهبود،ارایهندادند،شیرین
صلح نوبل، جایزه برنده و مشهور عبادی، وکیل
این دلفینها مرگ پیگیر علت وی کرد که اعالم
بشر گفت که از سازمان حقوق شد. او خواهد
حقوق درباره که خواسته اجازه ملل سازمان
علت و کند آغاز را خود فعالیت ایران حیوانات

نماید. او مرگ اینحیوانات ملوسدریاییرا افشا
گوی و گفت تحقیقات و که خبرنگاران گفت به
اینمقتوالننتیجه مثبتینداشته خانواده منبا
معلوم است که همانطور حیوانات این است. 
در مدارکی و نبودهاند سیاسی فعال و دانشجو
دستهجمعی آنها برای اعتراض خودکشی مورد
ندارد. اسالمی وجود جمهوری روش سیاسی به
برایدست دلیلی گفت: ادامهسخنانخود در او
به دلفینها این قتل در دولتی ماموران داشتن
هم ما البته و است نشده ارایه ما حقوقی دفتر
بتواند نمی کنیم که کفشهای یک قاضی فکر
و مضروب را سنگینی و بزرگ چنین حیوانات

مقتولکند!

جدید هولوکاست
«پذیرش تصویب الیحه از چند هفته آنکه با
بهعنوانهولوکاست» ارامنهتوسطترکها کشتار
بین جدل و آمریکا میگذرد بحث مجلس در
باقی در اوج الیحه هنوز این مخالفان و موافقان
و مجلس مگر میگویند مخالفان است. مانده
روی دیگری  قانونهای و الیحه آمریکا سنای
است؟ کرده ترک ها بند که به نمانده دستش
دوستی به آمریکا ارتش که زمانی در هم آن
در اسالمیستها شورشهای کنترل برای ترکیه

دارد. نیاز خاورمیانه
در آمریکا ما مجلس اگر موافقان می گویند
قانونهای دیگری کند تصویب الیحهها این از
نیست آمریکایی شهروندان نفع به معوال که
این و نمیدهد قرار رایگیری و بحث مورد را

است. خوب
رای الیحه تصویب به که نمایندگان یکی از
مثبتدادهبودبهطورمحرمانهبهخبرنگارانگفته
(منظور بچهها با ما کنار، به بحثها «این بود:
یک کردن درست است) دنبال دیگر نمایندگان
هم را آن احمدینژاد تا بودیم جدید هولوکاست
و حسابی بخندیم دستش از ما کند و کتمان

بسازیم!» جوک برایش
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عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

درد گرفت! کمرم نیست. تهران آپارتمانهای کرمان اصال مثل در خانهها این رییسجمهور: معاون

تمدن ها گوی و گفت
عملی نیست

خاتمی، محمد سال از رفتن چند که این با
از زدن حرف میگذرد ایران، سابق جمهور رییس
زمانی است. در تازه هنوز هم گوی تمدن ها گفتو
تمدن است که اساس این بر قرائن شواهد و که
در برای گفتن حرفی اسالمی جمهوری واپسگرای
از گروهی باز هم ندارد غرب و مدرنیت تمدن برابر
و اسالم گوهایی بین ادیان خواستار گفت و ایران
تنشهای موجود تا شدهاند کلیمیت مسیحیت و
کاهش را خدا به رسیدن راههای این پیروان بین
گوهای نمیتوان زیاد گفت و نتیجه این دهند. به
گفت چنین ممکن است مخصوصا که بست دل
نگیرد. خود به عملی صورت هیچگاه گوهایی و
آنها از یکی که دین سه این بین مذاکره شانس
دیگریجمعه و یکیشنبه تعطیلاست، یکشنبه
باقیمانده چقدر وقت روز ازچهار چقدر است؟ مگر

میماند؟ باقی مذاکره برای

شوهر چگونه را زهرا
بدهیم؟

بچهها برای قصه
انقالبی اینکه نه خانم بچه انقالببود. زهرا
پدر بلکه چون می دانست چیزی اسالم از بود و
خرافاتی سنتی و اسالمیستهای مادرش از و
بلد هم خوب شنا بود. افتاده روز به این بودند
نبودو نمیتوانستمثلبقیهزیرآبیبزندو جریان
هم اسالمی  جمهوری رودخانه شدید و تند
جریان والدینشبا بهتوصیه او نبود. شوخیبردار
رفت جلسه و مکتب آمد. کنار انقالب رودخانه
کرد. از همه حفظ دنیا بود از در هر چه دعا و
گرفت. رهبر کتاب خود دست و از گرفت مدال
بپزد آبگوشت شده بلد حاال چون گفتند همه
را خودش برای امضای عقدنامه کافی سواد و
فقط یکمشکل کردنششده! وقت شوهر دارد
کوچکوجود داشت: زهرا خانم واقعا زشتبود!
سیاه و چاقچور چادر و را زیر خودش که با آن

گنده دماغ آبله رو، صورت ولی میپوشاند کلفت
پنهان نمیتوانست را کمپشتش سبیل های و
خوردنغذاهای به خاطر بود و قدشکوتاه کند.
و بامیه ماه وزولبیا نذری چربو چیلیمسجدها
که وقتی و شده بود هم اضافه وزنش رمضان،
درشت گلوله فقط یک راه میرفت خیابان توی
آن ها و بهطرفعابرانقلمی خورد که بود سیاه

میترساند. را
آندر زدند و ایندر به چه هر زهرا و مادر پدر
حتی نکردند. پیدا ایرانی خوب خواستگار یک
بسیجیوقتیکه عکساو برادران حزباللهیو
کیفبغلیپدرش نگاه میکردندمیگفتند: در را
و بجنگیم آمریکا با بفرستیدجبهه را ما آقا حاج

کنیم! گرفتن را فراموش زن فکر
البتهدوتاآقای خیلیمسن یکیآقایطالبان
تا سه دو کدامشان هر که وهابی آقای دیگری و
بدشان زهرا به خاطر جوانی داشتند دیگر زن
تعریف بیایند. او خواستگاری به که نمیآمد
دست مردی موقع با هیچ (چون تا آن او نجابت
آورده بود. هیجان به را آنها حسابی نداده بود)
افغانی ها و عربها دخترش به دادن با زهرا پدر
مرد سرشدادمی کشید: زهرا مادر مخالفبود.

ندارد؟! اسالم که مرز حسابی
شده جوری هر که افتاد صرافت به زهرا پدر
احمدینژاد به طور موقع همان کند. زهرا را رد
وضع و ایران  رییسجمهور شد و زد اتفاقی 
رفت، باال  قیمتها  شد. همه خراب زندگی
پسرهای همسایه و همه شد چیز کوپنی همه
باشند زهرا برای خوبی شوهر میتوانستند که
بودند) پوره پوشیده پاره (چون جین گرفتند را

زندان. بردند و
بود آشنا سروش عبدالکریم با زهرا پدر
این گفت:  عبدالکریم کرد. مشورت او با  و
دوزک و بزک کمی شما دختر بسیار اسالمی
بزنیم. سرخاب را باید کمی لپش دارد. الزم
ولی از ندارد اشکالی سرخاب گفت پدر زهرا
من با این غربیها استفاده میکنند که روژگونه
که بهنود مسعود و گنجی اکبر نکنید. صحبت
غرب در نبودند موافق زیاد سروش عبدالکریم با
«انجمن را برای کپی آن چاپ کردند و مقالهای
آنها گفتند فرستادند. آمریکا» پزشکان پوست
و نمیشود آرایش درست یک ذره با خانم زهرا

کشید، کرده، پوستش را را عمل دماغ او باید
به سینه هایشسلیکون برید و چربیشکمشرا
تقلید داشت مرجع چون زهرا پدر تزریق کرد!
جواب در و او شد متوسل آیت اهللا منتظری به
شاید بگیرد. تصمیم دخترت خود بگذار گفت:
و بماند مجرد ابد کند و تا شوهر نخواهد اصال

ندارد. هم اشکالی هیچ
وجود با که  شد متذکر منتظری آیت اهللا 
غربیهای میان در حنا و سارا و برژیت و سوزان
برای کردن رقابت کلیمی و مسیحی بخت دم
هم شوهر کند اگر و است زهرا خیلی سخت
خانه بیرون از را او شوهرش هفته از چند بعد

میاندازد.
وضع نگران خیلی که  منتظری  آیتاهللا
راهی جوی خودش بود برای جست و مقلدین
مرجع آن که با زنگ زد و از او مسعود رجوی به
به مریم کمک فکری خواست. نبود تقلیدش
به که او بگوید به گفت بود پای تلفن که مسعود
بفرستند مدتی را زهرا که بگوید پدرش و زهرا
کرده استراحتی هم که آنها پیش «اشرف»
به بگیرد. او یاد را رزمی عملیات و هم باشد
است خودش حاضر  بگوید که مسعود گفت 
برای هم عنابی یا صورتی روسری یک شخصا
او برای و المنصور» بخرد «شاپینگ  از زهرا
اینجا زهرا که مطمئنم «من گفت: او بفرستد.
این جوانهایرشیدمجاهد می کند. زودشوهر
بوده اند  دور به دنیا از خردهای و االن۲۰ سال که
صحرای برهوت زندگی کردهاند، حاال در این و
سوفیا شکل به را عراق کویرهای مارمولکهای

زهرا!» به میبینند چه رسد لورن
اتوبوس بلیط یک دخترش برای زهرا پدر
چمدانش گفت که زهرا به و تور» خرید «میهن
تا طرف عراق برود به زیارت به عنوان ببندد و را

ببرند. شهر «اشرف» را به او آنجا از
از که نوریزاده علیرضا زمان همین در
افشاگری بوددست به شده مسافرتزهرا باخبر
فاطمه و است راهی سر زهرا که شد معلوم و زد

نیست. او واقعی مادر رجبی
درجا افشاگری این شنیدن از بعد زهرا پدر
دوستان یکی از کمک با زهرا و مرد. کرد سکته
به را خودش و فرار کرد از مرز شبانه خود دختر

رساند. دوبی

یککنسرتایرانی که حمید یکشب که به
مردی با و بود رفت دوبی گذاشته در شبخیز
قاچاقی را  او  میتواند می گفت که  شد  آشنا
کانادا یا را به سوئد او و از آنجا ببرد ترکیه به

منتقلکند.
اقامت کارت  کانادا در  زهرا بعد سال  دو
برداشت را روسریاش گرفت. را خودش دایم
را دماغش سوزاند. از ریشه لیزر با را موهایش و
عملکرد وپوستشرا صاف وصوفکرد. باکمک
ایران دکتریکهمتخصص کشیدن قد بودو تازهاز
پناهنده شدهبودسی سانتیمتربهقدش بهکانادا
اضافهکرد.خالصهآنچنانحوریبهشتیوزیبایی
با شهادت آماده جان بر کف و هر دهان که شد

میانداخت. آب را کمربندی بمب
بود یکشبکهبهیکدیسکویایرانیرفته
عاشقزنهای او شد. آمریکاییآشنا یکمرد با
و که پشمالو فرقی نمیکرد بود. برایش شرقی
کوتولهباشندیانرم ولطیف وقدبلند.دینطرف
نبودچونخودشفعالیتهای مهم برایاو هم
جوانی سالهای از و داشت مذهبی ضد شدید

بود. نرفته کلیسا به
این با زیبا زهرا پاییزی از ظهر بعد یک در

بهمراسمعروسیآمده ازدواجکرد.خیلیها مرد
بودند.آیت اهللامنتظریکتوشلوارپوشیدهبود.
زده پاپیون گنجی اکبر و کراوات رجوی مسعود
او خواند. عبادی شیرین را عقد خطبه بودند.
اتفاقا بود که زهرا خانوادگی نزدیک و دوست
کانادا کنفرانسی در همانروزها برایشرکتدر

شده بود. پیدا و کله اش سر
شوهرش مراسمعروسی با از وقتیزهرا بعد
به حجله دم گربه کشتن برای کرد، خلوت
زمان همان من گفت: اگر جورج، شوهرش،
عمل تا سه با دو و خودم می رسیدم به جوانی
خوشگل را  خودم  آرایش ذره یک  و  ساده
خوب ایرانی جوان یک با میکردم میتوانستم
جورج جای تو با او ازدواج کنم. و به شوم آشنا
به شرط این گفت: درسته، ولی ماچش کرد و
پدرت از کردن خودت عمل خوشگل از بعد که
تو کسی و بیرون بروی خانه که از داشتی اجازه

بشود! تا عاشقت ببیند را
هم کنار سال در جورج سال های و زهرا
آنها بچههای نه و خود نه و کردند زندگی

به ایران بازنگشتند. هیچگاه
پایان(؟)


