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فروردین) ۱۹) اپریل ۷ دوشنبه

خاورمیانه در آمریکا و ایران سیاست پیـرامون آزاد بحث

فروردین) ۱۲) مارچ ۳۱ دوشنبه
الئیسیته و سکوالریزم در دین جایگاه آزادی
برقعی محمد دکتر و تقوایی سخنرانان:احمد

اخبار انتخابات مجلس
اسالمی شورای هشتم

و جنجال و و جار انتظار از ماهها بعد باالخره
شورای مجلس انتخابات مراسم غیره، و تحریم
قبل نتیجه روز و چند پایان یافت اسالمی ایران
اخبار طبق رسانهها رسید. مردم و به اطالع آن
۷۰ درصد  انتخابات، حدود این نتایج رسیده از
به داشت فعلی دوست دولت نمایندگانی که از
حدود ضمن در رفتند. مجلس به بروند مجلس
داشتند  دوست مردم که نمایندگانی از ۷۰ درصد
نیافتند(گریهکنان بهمجلسبروندبهمجلسراه

به خانهشان). برگشتند
دولتبهمجلسفرستاد  آن۷۰ درصدیکه از

و  بودند شده صالحیت آنها تایید درصد ۱۰۰
تایید بار سه دو صالحیتشان حتی بعضیها
شکستخورده، انتخاباتی نامزدهای از بود. شده
تایید چون اصول گرا چه و اصالحطلب چه
دیگری  کارهای داشتند۵۰ درصدشان صالحیت
مزایایمکفی حقوقو نمایندگیمجلسبا از غیر
۷۰ درصد از نمایندگانی که مردم  حدود گرفتند.
اصال شده و صالحیت رد بودند آن ها طرفدار
نمایند. شرکت انتخاباتی رقابت در نتوانستند
رییس خاتمی محمد وساطت از بعد تازه این
نباید این داشتکه بر تاکید سابقبود که جمهور
تناسب و به همزد دکوراسیونمجلساسالمیرا
نتایج از کرد. رهبر حفظ باید اکثریت را و اقلیت
دو نگهبان شورای برای و بود راضی انتخابات
مردم تهران در آمار طبق فرستاد. گل دسته سه
یا  تهرانیها بقیه دادند. رای ۳۰ درصدشان فقط
می کردند فکر یا و بودند انتخابات تحریم طرفدار
مثلچیزهایدیگر خوددولتباید بهمیدانبیاید

مردم. نه و کند انتخاب را خود نمایندگان و
براساسهمینآماردرشهرستانها۶۰ درصد 
از آنها که این نشان میدهد دادند. رای مردم
و دارند میرسد اطالع تهران که به اخباری نصف

جمعه دارند. امام برابر ضمن دو در
نوروز بعد از اسالمی شورای هشتم مجلس
قرار کرد. خواهد آغاز را خود کار نو سال در و
منتخب ۱۰  که نمایندگانی از ۹۰ درصد است
از  ۱۰ درصد کنار در هستند ایران مردم از درصد
منتخب۹۰ درصدمردممیباشند  نمایندگانیکه
را  مملکت آتی قوانین ۱۰۰ درصد و بدهند الیحه
بهتصویباکثریتنمایندگانبرسانند.تاانتخابات

بعدیخداحافظ...

ریاضی چالش
دیشببهیادریاضیاتزماندبیرستاننشستم
وسعیکردمیکفرمولریاضیبینرابطهگشادی
پیدا نفت بشکه شدن گران و احمدینژاد دهان
ندارد این فرمولدو مجهولبیشتر اینکه با کنم.

اعشار کلی کردم پیاده کاغذ روی را آن وقتی ولی
تبدیل فرمول مثل شد درست و خرده آورد و
زمان بد نیست. ریاضیام فارنهایتبه سانتیگراد.
دبیرستاننمرهریاضیامازانشاءونقاشیبهتربود.
یورو در و دالر نفتو نوشتن فرمولبینبشکه اما
دهان گشادی سانتیمتر و میلیمتر و طرف یک
وحرفهای گندهایکه در هیچفرمولی نمیتوان
بسیار است کاری دیگر طرف از داد، جا را آنها
دالر هر رسیده ام که نتیجه این فعال به مشکل.
جهانی مساوی بازارهای در نفت افزایش قیمت
است.  گشادیدهاناحمدینژاد ۵۳/۲ میلی متر
این در را بود آن من مال از شما بهتر فرمول اگر
بشکه نفت یک و به برنده میکنیم صفحه چاپ

داد! خواهیم جایزه

بند ایران به فرانسه
است کرده

در فرانسه جمهور رییس سرکوزی نیکالی
اروپا که گفت خود مطبوعاتی مصاحبه آخرین
اسالمی جمهوری دریایی جدید ناوگان دو از باید
هستهای کالهک دارای حاوی موشکهای که
تازگیدر خلیج فارسمستقرشدهاند به هستندو
روی او گفت که برد اینموشک ها درهراسباشد.
ایران از باید و متمرکزشده اروپا کشورهایاتحادیه
هدفگیریهای نوع این زودتر چه هر تا خواست

سازد. معلق را خود
مقامات مذاق به سرکوزی سخنان گویا
است. نیامده خوش  زیاد اسالی  جمهوری
با ایراندر گفتو گو سخنگوی وزارت امورخارجه
خبرنگاران خارجیگفت:آقایسرکوزی بهتراست
خودش سکسی و خوشگل زن صرف را وقتش
و ایران دعوای سیاسی را قاطی خودش و کرده
نویسندگان یکیاز آژانسهستهاینکند. و آمریکا
نشریه «کیهان»تهرانکهدرضمننیمهوقت برای
سایر نشریههایحزبالهیخاورمیانهمطلب جور
رژیم نگرانی مایه را سرکوزی اظهارات میکند

آمریکا بر مرگ به که بچهها گفت: و نامید ایران
گرفتهاند خو نمازجمعه ها در اسراییل بر مرگ و
و فردوسی حفظ مثل شعرهای حافظ آن را و
دعای فرانسه در بر مرگ گنجاندن کردهاند در
این و داشت خواهند زیادی مشکالت روز جمعه

مایه نگرانی است.
است قرار رفسنجانی هاشمی توصیه به
فرانسه با ایران موشکهای جدید درباره گروهی
که نمایند متقاعد را کشور این و نموده مذاکره
را اروپا که کالهک هستهای موشکهای دارای
گرفته اندفقطجنبهسمبولیکداشته هدفقرار
قرار گروه این نیست. اروپا مردم متوجه خطری و
استبه مقاماتارشدفرانسوینزدیکبه نیکالی
زودیبردموشکهای به سرکوزیتعهددهندکه
به فراسوی اروپا را هدف و را افزایش داده خود
مردم به نگرانی و رسانده آمریکای شمالی یعنی

اروپا خاتمه دهند!

قعر در ایران هم باز
جدول

شد جدید منتشر لیست که نو بود سال شب
کوفتمانکرد.طبقاطالعاتجمعآوری را نوروز و
لیست در اروپا در تحقیقاتی موسسه یک شده
آنباالترینسهولتمسافرت مردم کشورهاییکه
دانمارک و آمریکا، دارند را دنیا نقاط به سایر
سه این اهالی گرفته اند.  قرار صدر  در فنالند
۱۳۰ کشور دنیا  به ویزا اخذ بدون میتوانند کشور
آنها به کسی و نمایند مسافرت دردسر بدون
در ما عزیز هم نگوید. ایران، کشور گل از نازکتر
۱۹۴ از  مقام یعنی در جدول قعر لیست در این
صدایش  و (افغانستان سر گرفته است ۱۹۵ قرار
جای به ما که ایران حق ما را خورده و درآمده هم
این جدول  طبق ۱۹۵ باید ۱۹۴ قرار میگرفتیم!)
۱۴ کشور دنیا  به مسافرت به مجاز فقط ایرانیان
میتوان حدس البته میباشند. ویزا بدون اخذ
آن هایی  یا هستند. کدامها ۱۴ کشور این که زد

هستند که دارندبمباتمدرستمیکنند تا بقیه
بزنندویاکشورهایکوروکچلیهستندکه را دنیا
یک ویزا به متقاضیان دو ویزا می دهند! جای به
زمین با نقشه کره روی اصال را دوتایشان یکی
کردوبقیهکشورهایی هیچذرهبینینمی توانپیدا
هستندکهخوداهالی آن هادر حالفرارازمملکت
هستند! پناهندهشدنبه کشورهایدیگر و خود
چشممحمودخانروشن!حاالشانس آوردیمآمار
دسته بندی در سوم رتبه ایراندر و آمد در دیگری
نوروز وگرنه گرفت قرار دیکتاتوری حکومتهای

کوفتمانمیشد! اینها از بیشتر

خلوت در دیگر کار آن
میکند!

دستگیری و کردن غافلگیر خبر شما بیشتر
اینترنت و روزنامهها در رییسپلیستهرانبزرگرا
«سردار یعنی شخص این دستگیری خواندهاید.
دادن به گیر مشهور معروف و که خودش زارعی»
بهزنان بیحجاب و دوستپسر و دخترهای تهرانی
است. باال برده را مردم ایران از خیلی بوده ابروی
به یافتهاند و برهنه دختر شش با خانهای را در او
رکوع به مجبور گفتهدخترانسردار زارعی آنها را
که برهنه در حالی جماعت انجام نماز سجود و و
ایران از ما خبرنگار است. کرده بوده اند مادرزاد
جانبی خبرهای و خبر این کالبدشکافی ضمن
است. فاکس کرده ما برای گزارش مفصلی دیگر
ضد کمی این گزارش از که بیشتر این علت به
۹۰ درصد  حدود است پورنوگرافیک و خانوادگی
۱۰ درصد آن را برای  فقط و کرده سانسور را آن

دلتان بسوزد). (تا درج میکنیم شما
تهران در ما اختصاصی خبرنگار گزارش به
باالی قسمت  که فقط در حالی زارعی سردار 
پوشیده را نیروی انتظامیخود پلیسیا یونیفورم
چنگ به بوده برهنه  او بدن پایین  قسمت و
از او بعد میافتد. تهران پلیس نیروهای ضربتی
تسلیم روی به عالمت را پلیس باتوم خود یورش

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای
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در که برهنه دختر شش از و میگذارد زمین
تسلیم را داشتندمیخواهدکهخود محلحضور
که ضربتی نیروی فرمانده جواب در او کنند.
چکار لخت داشتی دخترهای این بود: با پرسیده
بود: چونشما میکردی؟ لبخندزنانجوابداده

رسیدید،هیچی! سر
سردار زارعی برای توجیه صحنه بسیار جالب
ایندخترهایخیابانی بهپلیسگفت: آنخانه در
رادستگیرکردهبودمومنتظرنیرویکمکیبودم!
نشد او قبول او حرف و بهانه این که این بعد از
ادامهداد:داشتیمباهم فیلماینفیلمسازهلندی
را نماز می خواند برهنه که دخترک گوگ» «وان
این با فیلم سر این بر بود و قرار میکردیم تماشا
نقد و رسیدید شما سر کنیم که بحث خواهران

کردید. خراب را ما سینمایی
شد متوجه که این از بعد زارعی سردار
تهران پلیس یورشی گروه رییس در او بهانههای
اثرینداردازطریقاسالمیایرانیمتعارفواردشد
حقالسکوت پیشنهاد یواشکی گروه فرمانده به و
و چایی پول  نصف که  کرد پیشنهاد  او  داد.
پیستهای پسرهای  و دختر از رشوههایی که
عنوان به را گرفته اخیر سال در تهران اسکی
بعد ساعتی کند. پرداخت گروه فرمانده به کفاره
رفت. تهران به دادسرای دست به دستبند او
خوشبختانه قاضیسعید مرتضویکه بهقساوت
برای وصدورحکمهایخشونتآمیزمشهورشده
استراحتو مدیتیشن به یکی از باغهای کرجرفته
قاضی دیگری برای مقابل در و سردار زارعی بود

قرار گرفت. تفهیم اتهام
شانسی زارعی سردار میگویند خبری منابع
منکر نهیاز امربهمعروف و برایبرگشتنبه مقام
خلوت در دیگر «آن چون داشت نخواهد خود
انجام نداده است. کامل با احتیاط کردن» را
امیدداریم زارعی به خبرنگار ما گفت: وکیلسردار
گفت: موکل او زودی آزاد گردد. به سردار زارعی
و زندگی است نداده انجام خالفی کار هیچ من
مثل دنیا خصوصیاشمانند شخصیتهای دیگر
کندیهای به فرماندار نیویورکو بیل کلینتونو
در کرد: اضافه خاتمه در او است. مربوط خودش
دختر شش این که هستیم مدارکی جستجوی
خوانده صیغه پلیس یورش از قبل دقیقه چند
کامال و کرده قبول زارعی را سردار توسط شده

مدارک ارایه این و در صورت محرم بودهاند او به
نخواهد باقی من موکل شدن زندانی برای دلیلی
با پول و است زندان در هنوز زارعی ماند! سردار
تندسیگار تند و کرده تلکه مردم چاییهاییکه از

میکشد! و میخرد

مامانی دختر شش و من
جنیفر و شکیرا میدیدم که با خواب دیشب
و پاریس زیتاجونز کاترین و جولی و آنجلینا لوپز
جمع توی کرج خونه یک توی و بیانسه هیلتون
می خونیم. جماعت داریم نماز هم با و شدهایم
حیف بود. قشنگی و عالی رویای خالی جاتون
کله قیافه سردار زارعی سر و وسط رویای من که
کامال ما عیش و شد ظاهر تهران پلیس رییس

منغضگردید!

توپ معکوس شمارش
سال نو

خالی آقا جات که زدند زنگ از ایران بچهها
اسالمی جمهوری سیمای و صدا تلویزیون که
جویای که وقتی است. درآورده را گندش امسال
سیما و صدا تلویزیون ترکمون قضایای و داستان
تحویل زمان نوروزی برنامه گوینده گفتند: شدم
سالچشمانشرا می بندد ودوسه دقیقهدعاهای
عجیبوغریبعربی میخواند وبعدچشمانشرا
بازمی کندوازمسئولینتولیدودوربینمیپرسد:
تحویل بودند که شاکی رفقا تحویل شد؟ سال
همیشه از رادیو میچرخد ثانیه نو که روی سال
و میشد گردیده اعالم تعیین در وقت و تلویزیون

را میزدند. تحویل سال بالفاصله توپ
به مته که هم شما بابا گفتم: و خندیدم
کاوشگر موشک که وقتی میگذارید. خشخاش
اسالمی جمهوری علم نجوم افتخار یعنی یک
را آن شمارش معکوس پرتاب توجهی ندارد و به
توپتحویل می فرستند از بعد بهفضا هشتثانیه
روز هم را همان توقعی دارید؟ اگر توپ سال چه
جاتون گذاشتهاند! منت شما سر خیلی بزنند

خالیخیلیخندیدیم!

بهاری گرم هوای
کجاست؟

دیدم و خانه پشت بالکن توی رفتم دیشب
هنوز  هوا گذشته عید از ۱۰ روز که وجود این با
آمدمبهداخل خیلیسرده.خیلیعصبانیشدم.
گرفتم. را شماره خدا را برداشتم و تلفن و خانه
برداشت. را گوشی یکی باالخره زنگ زد تا کلی
گفت: طرف با خدا حرف بزنم؟ می شه پرسیدم
خوابیده گفت: کجاست؟ پرسیدم: نیست. خدا
پرسیدم: بشود. مزاحمش کسی نمیخواهد و
کند؟ گوش ما شکایتهای به که هست کسی
گفت:البته!رضایتمخلوقانماهدفشمارهیک
ماست.بعدمراوصل کردبه قسمتروابطعمومی
بود برداشته را گوشی که طرف از الهی. درگاه
شروع  بعد از ۱۰ روز که وضعشه چه این پرسیدم:
معلوم بود بود. سرده؟! آدم خوبی هنوز بهار هوا
ابناء مشکالت و به نیازها دارد دوست واقعا که
کند. پیدا آنها را جواب مشکالت و بپردازد بشر
پیدا را علت که رفت و «هولد» روی گذاشت مرا

بیاورد. مرا جواب و کند
خط تلفن. روی برگشت دقیقه از چند بعد
خیلی گفت: معذرتخواهیکردن. به شروعکرد
نوه کردیم. دیشب خراب را که بهارتان متاسفم
با اشتباها و توی بارگاه الهی بود آمده شیطان
همه و کرده بازی زمین کره هوای ترموستات
بعد است! ریخته هم و به کرده دستکاری را چیز
لعنت شیطانش و نوه به شیطان کلی که این از
هوای زمین فردا کره روی که قول داد فرستاد
این آمینبه گرمومطبوعبهاریخواهیمداشت.

سرویس عرش الهی!

خبر؟ چه فاکر از آیتاهللا
اطالعات طبق بر و داریم اطالع که آنجایی تا
فاکر آیت اهللا از هنوز  ما دست  به «نرسیده»
است. رفته زیرزمین و شده غیب و نیست خبری
داشتیم فاکر مادر با که متعددی تماس های در
اظهار بیاطالعی هم او و شدیم حال او جویای
اینشایعاتدرست کرد.ازخواهرفاکرپرسیدیمآیا

کانادا به گرفتن ویزای شما برای برادر است که
من برادر گفت: او در جواب است؟ رفته ابوظبی
این با می داند خوب چون نمیکند کارها این از

نخواهد داد! ویزا او به کشوری اسمش هیچ
شدهاند که این متذکر برخی از خوانندگان
را او باید است و حجتاهللا هنوز فاکر آیتاهللا
خوانندگان این حرف اگر بنامیم. فاکر حجتاهللا
کسی دنبال به  حاال تا باشد درست محترم
است خارجی نداشته وجود اصال که میگشتیم
نکردهایم. پیدایش هم همین برای احتماال و
نقدی این فاکر جایزه برای پیدا کردن شد خوب

نگذاشتیم!

سفره هفتسیـن ماهی
سیزدهبدر برای داستانی

امسال هم طبقروالهمیشگیدو سه هفته
بیست هفت سینم سفره برای نوروز عید از قبل
سنتی و محاسبات طبق خریدم. ماهی سی تا
هفتسین سفره سالها تجربه و علمی کامال
مرد خواهند آنها بیشتر که میدانستم چیدن،

سر تا را خودشان آنها جان تای چند  فقط و
سالتحویل حفظمیکنند.امسالهم همینطور
زنده ماند از آن ها یکی که فقط فرق با این شد
اقیانوسی موجودات بهشت به روحشان بقیه و

رفت. دریایی و
هم ماهیهای همیشه می گوید ماهی زنم
جلبک از و پر کثیف حوض توی اون که قدیم
غذای به آنها نباید تازه و زنده می ماندند سالها
ماهیسوپرمارکتیبدهی.هروقتهمکهباهاش
و لجن و آب نوع آن به آنها که می کنم بحث
و بودن زنده به مجبور و کردهاند عادت جلبک
مردم نمیکند. مثال قبول ماندن میشوند زنده
به خاطر فقط که آوردهام برایش هم را ایران امروز
زندگی شان شرایط و زیست محیط به عادت
قبول هم باز ولی کنند تحمل را آنجا میتوانند

نکرده است.
و نمی آید خوشش سیاسی بحث های از زنم
بشوم. نمیگذارددر هیچبحثی در مقابلاو پیروز
اتفاق عجیبی شب یک بود که عید از روز بعد دو
ایرانی ماهوارهای تلویزیون تماشای از تازه افتاد.
غربیها قول و به آرامش بودم. برای کرده فرار

مجموعه ای بی نظیر در هفت سی دی، با کالم و گفتار شهبانو، به 
اضافه یک سی دی، با بیش از صد و پنجاه تصویر گویا و زنده 
کامل  و مجموعه  ایران  تاریخی  دیدنی مکان های  از مناظر  زیبا  و 
مردمان  با  پهلوی  فرح  شهبانو  دیدارهای  از  یادگاری  عکس های 

ایران زمین

بهترین هدیه نوروزی

سفرنامه گویا

روایت خاطرات شهبانو فرح پهلوی

از زندگی و سفرها به گوشه و کنار ایران

تالیف و روایت منصوره پیرنیا
به همراه شادیانه های موسیقی اقوام ایرانی

به کوشش داریوش پیرنیا 
منتشر شد

جهت تهیه هشت سی دی سفرنامه گویا در مجموعه ای زیبا، روایت خاطرات 
شهبانو فرح پهلوی، با انتشارات «مهر ایران» شماره تلفن 301.279.6779 و  

یا پایگاه اینترنتی www.Pirnia.com متاس بگیرید.
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۲۷ صفحه از بقیه

گرد آنان تا نریزد فرو آدمیان تک تک جان جام در
به بتکانند و خود از را ایدئولوژیها خاک حیوانی و
اما طبع کج مذهب برگردند. سودازدهشان آدمیت

همیننکته باریکرا نمیفهمد.

توضیح:
در نشانی مصاحبه این به نگاه کنید (*)

الکترونیکیزیر:
http://www.radiofarda.com/Article/   
f4_Chaharshanbeh_suri_culture./18/03/2008
html
نو» «سکوالریسم اینترنتی پایگاه از برگرفته
نوری عال اسماعیل سردبیری به

بیآداب... شادی های نوروز
۱۳ صفحه از بقیه

وهمينگونه استاهميتريشهکن ساختنفقر،
بيکاریو ناهنجاریهای اجتماعی.

مهربانتر تمرين و ديگران با بودن مهربان
از خطاهای گذشتن و بودن با گذشت شدن.
برای که کسانی به نسبت قدرشناسی ديگران.
چيزی آدمی به يا و می دهند انجام کاری آدمی
و دوستان و اقوام با گذراندن وقت می آموزانند.
حقوق رعايت با آنها با نزديکتر رابطه برقراری
و زيباییها بردن از لذت يادگيری در يکديگر.
فکر کردن و مکث زندگی، عناصر شادیآفرين
و خود درباره کردن فکر مثبت تمرين آن ها. روی
ديگران، داوطلبکمکبهديگرانبودن. آموختن
ورزش، رابطهجنسی، خوردن، غذا لذتبردناز
انواعبازیهایسرگرمکننده،موسيقی،مطالعه،

و... هنرها انواع به آوردن روی
و فرزند داشتن است آفرين شادی گفتهاند ـ
نوه،اگرچهاضطرابفرزندداشتننيزدرزندگیای

است. انکار غيرقابل مخاطره از سرشار
هنر زيستن و شاد بودن گفته اند شاد باز و
شادی درهای  از  يکی «بسته شدن و  است
شادی سوی به ديگر  دری شدن  گشوده با

ديد! را شده گشوده در بايد و همراه ست»

***
زندگی بر افسردگی و رنج و اندوه سلطه
مردمانجهاننشانحقارت  نزديکبه۹۰ درصد
با شادی فقط حقارتی که شايد انسان است،
خواستهای بزرگ از رفت. مصافش بتوان به
با انسان زندگیست. بزرگ راز گشودن زندگی
معنوی و عظيم ظرفيتهای داشتن در اختيار
جهانبپاشد بذر شادیدر سراسر مادیمیتواند
پرورشدهندهشادیباشد.مقهورخواستهای و
افسردگی قيمت اندوه و و به زندگی شدن نازل
و خود برای «شادی» مثل چيزی ديگران رنج و
کردنشايسته آدمینيست. پا دست و خودیها
شادی بیپايان سرود را، جهان و انسان میتوان
دارندهآزادی کرد.آنکهمعناکننده،باورمندوبرپا
و آفريننده توسعهست، و امنيت و دموکراسی و
مقياس پرورشدهندهشادینيزهست،حتیدر
انسان همگان.  برای شاد  جهانی و جهانی، 
را بتواند «خود اگر کند، فتح را میتواند شادی

نشود». زندگی «طعمه و کند» فتح

ریلکسیشنجلویتنگماهینشستموخیرهکنان
برنامه های کردم. هر چه باشدهم تماشا ماهیرا
جستوخیز وشنایشقشنگترازبرنامه تلویزیون
و صدا نداشت. دقت کردم دیدم که هم سر بود و
اندازه به و مشخصی لکهای سیاه پوستش روی
نخود) به اندازه نه (ولی هم ماش شاید و عدس

است. شده ظاهر
جریان و کردم صدا را زنم شدم. نگران کمی
فکر گفت: و مدتی خاراند سرش را گفتم. او به را

شده؟ چی میکنی
اگر میمیرد، ولی شاید دارد نمیدانم گفتم:
بندازیمش توی  ۲۹ تای دیگر اون مثل موافقی

را بزنیم؟ و سیفون توالت
صحبت انگار که رفت. هم اخمهایش توی
بحث خیلی بودم. کورتاژ کرده و جنین سقط از
حداقل تا روز سیزده کردیم. گفت که بایدماهیرا

ندارد. شگون میگفت داریم. نگه زنده
ایرانی همسایه خانم شمسی که آورد مثال
به مانده  روز سه دو شوهرش ما محله توی 
او مچ بعد میزند و غیبش از خانه سیزدهبدر
میگیرند، آمریکایی بلوند جوان دختر یک با را
مرده آنها همه سفره که ماهیهای میگفت
سرش این بال خانم شمسی همین و برای بودند
از اصال من که گفتم بهش چه هر است. آمده
نرفت خرجش نمیآید به بلوند خوشم دخترهای
کاری کنیم و نگه داریم ماهی را باید گفت که و

زنده بماند. که
فرداصبح وقتیکهچشمانمراتوی تختخواب
منتظر میزند و دارد به من زل کردم دیدم باز
توی جدی خیلی شوم. بیدار خواب از که است
ببر را ماهی امروز این و گفت: کرد نگاه چشمام
دارد و شده سیزده کردم روز فکر دکتر! یک پیش

می کند. شوخی من با
آپریل ماه اول روز شوخی این پرسیدم:
متکا با چون نمیکرد شوخی آمریکایی هاست؟

کوبید توی سرم.
دوساعتبعددرمطبدکترباتنگشیشهای
نوبتم بودمکه منتظر و ماهیروی زانویمنشسته

را ماهی نشان بدهم. او به مریض را و تو بروم
خونش ندارد و فشار تب که کرد و گفت معاینه
چه مرگش است؟ پس طبیعی است. پرسیدم:
دهانم است! گرفته سرخک شما ماهی گفت:
با سرخ سئوال میکنم فکر سرخک؟ بازماند.
کردم. تکرار بار سه دو را جلویش سئوال عالمت
بله! گفت: به عالمتتصدیق تکاندادو سرشرا
گفت: برای دارد؟ سیاه لکه های چرا گفتم: پس
خودشان را پوستشقرمز استباید لکهها این که
متوجه که قرمز میزد اگر لکههای بدهند. نشان
بیماریاشنمی شدید!پرسیدم:مطمئنی؟گفت:
نژادشسیاه فکر نمیکنی ماهیرا که گفتم: آره.
من به قرمز جای ماهی به زدهاند و رنگ بوده

فروختهاند؟
سازمان  در نور هاله احمدینژاد اگر  گفت:
بود! خواهد منطقی هم تو حرف این دیده ملل
حالیش سیاست از خیلی و بود بامزهای دکتر
آبش تنگ که داشت بیرون از ماهی را میشد.
در آب دوباره میزد پا و دست معاینه روی تخت
تا سه دو و من گفت: ببرش خونه به و داد قرار
حالش دیگه روز پنج تا آبش. توی بریز آسپرین

می شه. خوب
خانه به در آن مریض و ماهی آب تنگ با
ماهی که گفتم پرسید. را داستان زنم برگشتم.
دکتر که نبود (یادم گرفته مخملک یا سرخک ما
شوخی پرسید: بود). گفته من به را یکی کدام
نیست. یادم گفتم: سرخک؟ یا مخملک نکن!
حال مطمئنم که هر به تاست. این دو یکی از

است! آبله مرغاننگرفته
بدن تمام پنجم بود. روز درست دکتر حرف
اونمایان آثاریاز مریضبودندر ماهیسیاهشدو
تویآببا شادی تمام و پایینمیپرید باال و نبود.

میزد. شیرجه
زدن غر نزدیکسیزدهبدر بود که زنم شروعبه
کرد.میگفت:حاالبااینماهیسیاهچکارکنیم؟
پیکنیک سال روز هر را میفهمیدم. نگرانیاش
ایرانیهای شهرماندراین پارکجمع سیزدهبدر با
هفتسین خودمان سفره ماهیهای میشدیم و

میریختیم. دریاچه کوچک آب در را
ما بگویند  نکنه پرسید: ناراحتی با زنم 
ماهی به جای ماهی سیاه حزباللهی شدهایم و
و آمد رفت ما با قرمز خریده ایم؟! نکنه دیگر 

نکنند؟
فکر که سرت گفتم: مگر زده به و خندیدم
میکنیبهخاطرداشتن ماهی سیاهازاینوصلهها
چپ رفقای حداقل دادم: ادامه و بزنند؟ ما به
وقتی که این شرط به می داریم نگه را خودمان
ماهی را میآید آن میان به ماهی حرفی این از
خوشش من جوک صدا بزنی! از کوچولو سیاه
از سیاست زنم قبالگفتم همانطوریکه نیامده
خیلیبدشمیآید(حاالجوکسیاسیسر جای

خودش).
پارک در رفقا با سیزدهبدر روز سال هر مثل
ابریغمگینیبود.خوشبختانه روز جمعشدیم.
بیرون از را با ماهی تنگ سرد نبود. زیاد هوا
کسی و بودم کرده رنگ کامال رنگ اسپری 
شیشه بیرون از را سیاه ما ماهی نمیتوانست
سبزه بودیم. آورده هم را عید سبزههای ببیند.
زن من بود به غیر از سبزهای که و کچل همه زرد
ظهر از بعد خردهای سه و ساعت بود. کرده سبز
و سپردن دریاچه پرتاب سبزه به که مراسم بود

شد. آغاز آب به ماهیها
دریاچه به وسط بقیه با را همزمان سبزه زنم
آب لبه را نزدیک ماهی من تنگ کرد. پرتاب
دریاچه کم عمق آبهای در را آن آرام آرام و بردم
و آمد بیرون خودش تنگ از ماهی کردم. خالی
ورقلمبیده به چشمان با چرخید. دور خودش
می کرد. خداحافظی داشت که انگار زد. زل من

کرد. را غنچه لبهایش
داشتاکسیژن فرستادن نبود. عالمتبوسه
خودش میکرد. دوباره دور مزه مزه دریاچه را آب
حاشیه عمق کم زالل و آب در بار چند چرخید و
تنگ برایش و راست رفت. دلم چپ به دریاچه
ماهیهای از  بیشتر خیلی  شد. حتی خواهد
من از توالت سیفون فشار زیر چرخ زنان که
آب از را کلهاش که وقتی کردند. خداحافظی
بیرونآورددوبارهنگاهشکردم.چشمانمبهرنگ

ماندند. خیره او پوست
رویپوست سیاهشلکههایدرشت وقرمزی
اندازه یکنخود(و نه عدسوماش) ظاهرشده به
ثانیهکهمی گذشت هر لکه هایقرمز دایره بودندو

میشدند... بزرگتر
به و شیرجهزنان کرد نگه من را دوباره ماهی

رفت. فرو دریاچه آب عمق

خالی از شوخی

Muslims For Democracy

www.muslims4democracy.com             P. O. Box 90, Ashton, MD 20861

“Now that we 
have suffered for 

over 3 decades 
it is time for a 
change a fresh 
start. It is time 

once and for all 
to rise up with 

the power of the 
Democracy and 
our votes and 
take back our 

beautiful country 
Iran and truly 
give our people 

freedom and 
human rights 
without empty 

promises.”

This is a message from Ali, the voice of democracy, the man from Iran, the Middle East, and the United States of America (USA).

  We the people must not ever forget our people 
in Iran and all over the World. We in the U.S. and 
the World can celebrate new years in open, but our 
families in Iran can only celebrate new years in the 
shadows of fear because we the people of Iran made 
one of the biggest mistakes of the 20th century over 
29 years ago by voting in the kingdom of the mullahs 
the so called Iranian revolution. Now that we have 
suffered for over 3 decades it is time for a change a 
fresh start. It is time once and for all to rise up with 
the power of the Democracy and our votes and take 
back our beautiful country Iran and truly give our 
people freedom and human rights without empty 
promises. It is time to come alive and let the Iranian 
government know that we the people have a voice of 
a champion and freedom and a democracy his name 
is Ali and we want a new life and a new direction. 
We the people want to live in peace with the world. 
We are not terrorist, we are not killers, we do not 
want nuclear bombs, we do not want to build any 
missiles to kill any human being in the world and we 
the people with the power of the vote will remove the 
kingdom of the mullahs and take back our country 
Iran. The key the key is Iran, Iran, Iran!
             This is a challenge to all the Iranian singers 
and entertainers do you remember how you felt the 

day the music died in our homeland of Iran? And 
how you had to flee the Country in the shadow of
the darkness of be hung with the hands of these bar 
barrack henchmen. This challenge is to you. Starting 
with Andy, Arash, Dariush, Ebi Googoosh, Habie, 
Kamran, Omaid, Shadmhr this is just a few of the 
great Iranian entertainers that I am challenging to 
come join the Democracy movement and put together 
one of the biggest free Iran concerts in U.S. and all 
over the world so we can send a clear message to all 
of our brothers and sisters that our sprits our alive 
our hearts and mines and bodies are one and we have 
joined a cause of true democracy and we our coming 
to save you with the power of our voices and our 
votes.
             To the great Iranian Press, Radio and T.V. the 
first one goes to Persian voice of America. I want to
know why you have not reported any of my writing 
and done any interviews or send any of the messages 
of hope and democracy to anyone in Iran or in the 
U.S. and say that you have herd of a man called Ali 
he does not want to be a hero he just wants to be a 
messenger of hope and peace for all the people of 
Iran. That’s for you. I want to know why?
             To the great Radio station called Radio Javana. 
Why have you not joined the Democracy movement 

with Ali and his men and women for peace. What 
kind of freedom of the press are you doing. Do we 
need to send you some help. Do we need to turn to 
the Today shows anchor Matt Lauer and ask him to 
show you the way he went to Iran and interviewed 
our people. I, Ali, the voice of democracy is still 
waiting to hear from you.
             Every movement has a voice, Every voice has 
a story, Every sacrifice has a story, Every face has
a story. This is our story of a voice and the Iranian 
people with a rich heritage and a back round that 
goes back thousands of years as our ancestors and 
all of our relatives have always stood up for all of the 
Iranian people the weak and the strong men, women 
and children. We the Iranian people must do the same 
for all of the Iranians.
             If you have read this and want to join Ali please 
send me your e-mails at Ali@muslims4democracy.com. 
I will send you a free Democracy flag and a shirt
and with that I will also send you the date that we 
have picked so far our day of Demonstration which is 
9/ 12 which the world woke up and saw a new world 
order has begun. God Bless all of you and I will see 
you soon together with the Democracy flag we can
accomplish anything we wish.  
www.iraniansfordemocracy.com

  March 2008, it’s a great month and on the first day of spring it’s the Persian new year also known as Norooz. I, Ali, want
to take this time to wish all of my Iranian brothers, sisters, all of my family and all of Ali’s men and women for peace in 

Iran, U.S. and all over the world a happy new year and a Happy Norooz to all.

Remember, we can do this together, one person at a time, one vote at a time, one country at a time.
Be a sponsor – join the cause!

یک خاطرات از
در ایرانی کمونیست

آمریکا
بر خمیازه.... مرگ روز کار، دوشنبه: روز

کارکردن!
رییسم! بر مرگ کار، دوباره سهشنبه:

چهارشنبه:قرارنهارباداللمستغالتتصرفی
سهام... فروش شرکت نماینده و بانک

بزرگ در دیسکوی شب خانمها روز: همان
شهر...

انتظار در است. بد چقدر  کار پنجشنبه:
مرگ است. روز مد کردن کار به تظاهر جمعه.

رییسم. بر
جمعه:در انتظار ساعتپنج بعداز ظهر.چک

بانک... کله معلقزنان تا و حقوق
مهمانی در بخور و بخور و گناه روز شنبه:

سرمایهدار و پولدار دوستان
ظهر. لنگ تا خواب و خمیازه روز یکشنبه:

گران. در فروشگاه های پرسه و زدن چمن
شبهمانروز:جلسه با رفقایروشنفکرچپ
سرمایه،مرگ مرگبر خیابان. کافیشاپسر در

دوباره کار... روز دوشنبه... بر


