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تجاری و مسکونی امالک خرید برای بهترین زمان

ندهید دست از را استثنایی موقعیت این

فرمایید تماس حاصل عصاره مهرداد امالک با سرمایهگذاری امور در مشاوره برای

اجاره منزل فروش یا
Lansdowne ویرجینیا  در

شرح بدون

هفته اخبار با شوخی
فقیه  والیت حذف خواهان یزدی ابراهیم *

شد.
ابراهیم خواهان حذف فقیه هم والیت ـ

شد! یزدی
مرز ۲۹  از تورم که کرد مرکزی اعالم بانک *

درصد گذشته است.
بریزند  مردم که مانده خیلی ۳۰ درصد تا ـ

تویخیابان ها!
مردم  به بیایمدالیلش را نتوانم خاتمی: اگر *

خواهمگفت.
دست برای آمدنت هم مردی دلیلی اگر ـ

کن! پا و
روحانیت  حذف پی در عدهای * رفسنجانی:

هستند.
بوده کردن حذف کار در روحانیت تا حاال ـ

حاال نوبت بقیه است!
زندهاند و زندگیفوقالعادهای  * جنتی:شهدا

دارند.
از بهتر خیلی زندگیشان که نیست بعید ـ

باشد! ایران در زندهها
اگر  دولت: سخنگوی الهام، غالمحسین *
همه وضع اقتصاد کنیم را وزیر رجبی فاطمه

میشود. خوب
واقعا هم وزیری چنین جمهور رییس اون با ـ

الزم است!
برای  فقط ایران نفتی فرآوردههای * ذخیره

روز کافی است. ۴۵
که زمان، امام بعدش نیست. مهم ـ
کند،  ظهور دیگر ۴۵ روز تا داده قول احمدینژاد

کرد! را رفع خواهد کمبودها
داروسازی  به دانشجویان بولدوزر با * حمله

شیراز. در
آنها به آسپیرین و سیانور با میخواستی ـ

حملهکنند؟
شب  انار در و هندوانه * گرانی فوقالعاده

یلدایامسال.
و هندوانه حاال بخورند نداشتند شب ـ نون

شد! کوفتشان هم انار
به  حماس داوطلبانه صلح * دوره ۹ ماهه

پایان رسید.
شد! شروع پراکنی کفش انتفاضه دوره ـ

دست خامنهای  بوسیدن * قرعهکشی برای
بینبسیجیان. در

ـقرعهکشیبینآنهاییبودهکهدرقرعهکشی
بودند! نشده کارت آمریکا برنده گرین قبل سال

جنگ با کفش
سوی جورج کفش به و پرتاب جریان حمله
موضوع عراقی هنوز یک خبرنگار توسط بوش
بسیاری می باشد. خاورمیانه رسانههای بحث

بوش و از جورج که منطقه این از مسلمانان 
عصبانی هستند افغانستان و عراق او در جنگ
ایران در کرده اند. قلمداد قهرمان را خبرنگار این
سیاسی مقامات و امامجمعهها از بسیاری هم
واقعه پرتابکفش به و نطقهایخود را خطابهها

اختصاصدادهاند.
جمهوری معروف قاضی مرتضوی، سعید
اسالمی،همتصویراینخبرنگاررابهصورتپوستر
تحسین تا کرده نصب خود کار دفتر در بزرگ
انقالبی عملیات کفش در استفاده از از را خود
که مرتضوی سعید دهد. نشان آمریکایی ضد و
کاظمی، زهرا ضربات کفشخود با گفتهمی شود

به رسانده به قتل را ایرانی کانادایی، خبرنگار
جهان آسمان که روزی امید به گفت خبرنگاران

شود! از پرواز کفشها پر اسالم
کفش با فقط که شما گفتم به کرد اضافه او
قبول شما و شکست داد مخالفان را میتوان

نمیکردید.

نفت قیمت و اوپک
دیگر بار نفت هر بشکه بهای گذشته هفته
این سقوط  دالر رسید. سقوطکرد و بهحدود۳۸

درستبالفاصلهبعدازجلسهاوپکدرموردکنترل
تولید شد آن تصمیم گرفته که در بود نفت بهای
روز در بشکه هزار دویست و میلیون دو را نفت

کاهشدهند!
عرضه کاهش وجود با که نفت بهای کاهش
آنها و کرده نگران اوپک را وزیران گرفته صورت
درجستجویراههای جدیدی برایافزایشقیمت

جهانینفتهستند.
است که این شده پیشنهاد راههای یکی از
میلیون و را دو کاهش، میزان تولید آن به جای
پیشنهاد افزایشدهند. روز دویستهزاربشکهدر
اعضای نفت که برای ثبات قیمت است این دیگر

نگذارند! جلسه اصال مدتی فعال اوپک

یلدا شب
سخنگویسازماننجوم وعملیاتفضاییکه
مسئولیتمحاسبهو استخراج تقویمرسمیکشور
بلندترین امسال یلدای شب که کرد اعالم دارد را
شبیلدادر۳۰ سال اخیراست. اینسخنگو گفت 
باتوجهبهجداول خاموشیو اگربلندی اینشبرا
نبودنبرقو گازدر اینشب محاسبه کنیمبلندی

بود! خواهد بیشتر ساعت سه دو آن

اوقاف سازمان اطالعیه
جمکران مسجد

انداختن با افرادی که  شد مشاهده اخیرا
الکترونیکی چیپیاس یا محلیاب دستگاههای
به اعتقادی افرادی که چاه جمکران اصول در
تمسخر به را  بستهاند امید زمان امام  ظهور
هر انداختن که میکند تاکید مجددا گرفتهاند.
و ممنوع چاه این داخل به الکترونیکی دستگاه
دخیل و دعا و استخاره فقط و بوده غیرقانونی
مجازات اشد به متخلفین میباشد. مجاز بستن

محکومخواهندگردید.
عمومی روابط دفتر
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تماشاگرا نشسته! تو زن یه اوناهاش، میگه؛ راست آره، آره، ـ

 بقیه در صفحه ۳۳   

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

دی) ۹) دسامبر ۲۹ دوشنبه
   

                          نمایش دو فیلم مستند

ابریشم»                                                         «خواب

                                                             و

                                                             «تهران دیگر انار ندارد»

                                                            ساختههای:
                                         ناهید رضایی و مسعود بخشی  

                                                                                                             در رستوران نیبرز

دی) ۱۶) ژانویه ۵ دوشنبه
آمریکا مالی در ریشهیابی بحران

سخنرانان:
حجت  دکتر طاهره و مهدی حجت  دکتر

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

کریسمس! صف دریافت هدیه در دوستان

اورانیوم من
غنیشده
میخوام

قدردانی و تشکر
به اینجانب انتصاب که کسانی کلیه از
آگهی درج و طریق فکس را از کشور وزیر سمت
به و تشکر نموده گفتهاند تبریک رسانهها  در
تخفیف درصد دوستان ده میرساند برای اطالع
مخصوص جهتخریداریواحدهایمسکونی تازه

گردید. اینجانب منظور خواهد توسط
محصولی صادق
وزیر فعلی کشور

تاریخ انقضای زنان
مطلقه

استاندار مشاور قول از «مهر» خبرگزاری
که تهرانی سوم زنان یک بود که نوشته تهران
اخالقی فساد دچار از نه ماه بعد میگیرند طالق

میشوند.
نشستی به مناسبتروز خانواده که اینمقام
در محل استانداریتهرانبرگزارکرده بود گفت: را

زنان تا میکشد نه ماه طول دقیقا ما حساب به
به دادگاههای ارشاد و کارشان سر و مطلقه بیوه
اطالعات دیگر دو سوم که درباره گفت او بیفتد.
این یا و نمیشوند که فاسد این یا نداریم. دقیقی
دادگاهها به سر و کارشان که هستند محتاط که

نیفتد! انقالب دادسراهای و
توضیح فساد اصلی این درباره علت مقام این
دانست اصلی را عامل طالق فقط زیادی نداد و
مصرف تاریخ برچسب مانند میشود باعث که
و ماه تازه فقط تا نه گوشت زن را شیر و روی
آماده و شده فاسد بعد از آن و دارد نگاه تمیز

صیغهبنماید!

ورشکستگی
مسالهورشکستگی شرکتهای اتوموبیل سازی
اینکه آمریکاست. بعداز آمریکامهمترین خبرروز
دولتنتوانستبه علتمسایل اخالقیمربوطبه
کمک یا و دهد وام آنها به کاپیتالیسم سیستم
درجستجویراهی برای ادامه چندانی بکند آنها

بقایخودهستند.
ایناست که راههایی کهپیشنهاد شده یکی از
هم در کرایسکر و شرکت موتورز جنرال شرکت
اتومبیل سازی شرکت بزرگتر یک و شوند ادغام
مهم سایز آیا نمایند.کسینیستبپرسد ایجاد را
که مشتری مصرف با جنس یک یا تولید است
زپرتی یکماشین آشغالو اگر شما باشد؟ پسند
هم مجانی را حتی آن که کسی کردید درست
شرکت یک را که این فرقی می کند چه نمیخرد

همکاری هم؟ با شرکت دو یا درست کرده
احزاب از بعضی را به یاد من پیشنهاد، این
حرفی برای که میاندازد ایران اسالمی سیاسی
ائتالف هم با اگر میکنند فکر و ندارند گفتن

می خرند! بهتر را آنها حرف مردم کردند

سوسولی ادبیات بخش

اینترنتی شعرهای
ایرانی

(۱)
است تنگ دلم
دلم تنگ است

شده تنگیاینترنتهایفیلتر به

(۲)
هستی من سر درد بی اتصالهای شاهزاده تو

میآیی سفید اسب بر سوار روز یک که
جهانی می بری اطالعات شاهراه انتهای به مرا

(۳)
من کوچک چت اتاق این در تو حضور

اما باورنکردنی است ساده اتفاقی
باشکوهتمبارک حضور

مده راه را دیگران و ببند را در
کنیم... خلوت مزاحمت بی بگذار

(۴)
کردم گریه شب تمام
«آیاسپی»ام غم در
دولتیها تیغ زیر که

جوانمرگشد... نامردانه

(۵)
آمد خواهی روزی که میدانم

کرد خواهی مهمان خود وصال به مرا و
آمد خواهی که میدانم

مهربان و عزیز اینترنت ای
روز آن تا

سوخت خواهم تو وصل آرزوی در
                          خواهم ساخت...

و شعر در سیری
موسیقی ایرانی

چند تصنیف شعر و شمارههای گذشته در
در دادیم. قرار را مورد بررسی ایرانی معروف ترانه
این آهنگ های معروف را دیگر از این شماره یکی
اینترانه«امشب شب نقد وموشکافیمیکنیم.
مهتابه»نامداردکهزمزمههمهطرفدارانخواننده

میباشد. بزرگمرضیه

منظورش واقعا اینترانه کسینمی داندشاعر
موادمخدر تحت کداممشروبقوی یا و بوده چه
کرده مردافکنیکلماتاین ترانه بهمغزشخطور

کنید. خودتان قضاوت است؟
درابتدایترانهمیگوید:«امشبشبمهتابه،

میخوام.» را حبیبم
رابطه ای حبیب خواستن با مهتابی شب آیا
اگرشب ابری بودچه وضعی پیشمی آمد؟ دارد؟
همرویشهوانیشدنعاشق مهتابهنوز نور آیا

دارد؟ تاثیر معشوق و
معنی میکند که حبیب صحبت از طرف
و نامزد و معشوق از حرفی و میدهد دوست
دوست پسرش این شخص آیا  نمیزند.  دلدار 
داشته نام زمان حبیب آن که در میخواسته را
توجه اسممستعار طرفحبیببوده؟ یا و است؟
حبیبکامالمبهم جنسیت این مساله کنید که
را میخوانده تصنیف این که آیا کسی مانده.

است؟ بوده گی یا و همجنسگرا
اگر «حبیبم میگوید: بعدی قسمت در
چه معشوق این میخوام.» را خوابه، طبیبم

۱۲
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در  که بینالمللی قضایی مرجع بزرگترین ۱ـ 
می کند. نظر بین کشورها اظهار اختالفات مورد

است  ـ مادر طرف چپ و صدمه ـ زیان ۲ ـ
وطن. اصطالحا و

از  بخشی نیز و انگلیس در شهری ـ  ۳
ـ ندهد! پس نم که آن ـ فوتبالیستها کفش

نوعی غذا.
ویتامین  زنانه ـ دستبند است و طوق ۴ ـ
ظن ـ می کنند پرت ورزشکاران ـ خون انعقاد

گمان. و
خشک  گل پارهای ـ می آید تشر همراه ۵ ـ

گرانبها. فلزی ـ شده
شایستهـ   و ـ جایز خوراکیهای سنتی ۶ـ  از

خودروی وطنی. انواع مارکی بر
شدن  پشتک!ـ  ناپسندـ  عهدهدار جواب ۷ـ 

دستور. به بنا کاری
قهرمانی  سالیانه مسابقات ـ خون جوی ۸ـ 

انگور. درخت ـ آلمان در فوتبال
در  پایتختی ـ سمت و طرف ـ غله انبار ۹ ـ

آمریکای جنوبی.
زنند  غربت بسیار در ـ پسر است همان ۱۰ـ 

گشاد. و فراخ ـ
چیز  هر از همیشهـ  برگزیده و پیوسته ۱۱ـ 

و میخورند. درخت میبندند بر ـ
پایه و  ـ گازها از تردستیدر کارـ  ـ مهارتو  ۱۲
مردان. برای نامی و است کننده هدایت ـ بنیاد

کار  به مسلط و ورزیده ـ رسان کمک ۱۳ ـ
بستر و بالش. ـ

سوم  برج و پیکر گرسنه ـ دو از بیخبر ۱۴ ـ
و آگاه. ـ بصیر فلکی

سال  در زنجهانکه نخستینفضانورد ۱۵ـ 
فضا بود. ۷۱ساعت در مدت ۱۹۶۳به

تاریخی  آثار از ـ دریافتن و داشتن آگاهی ۱ـ 
در آوازه صاحب تیمی نام و است کشورمان

فوتبال.
تنپوش  ـ قهرمانانشاهنامه از ـ انار شهر ۲ـ 

آشیان. استخر
پشت  ـ لقبی اروپایی ـ ورزشهای آبی از ۳ـ 

گردن.
الیق پیشوایی  بدان شخص که خصلتی ـ ۴

االجرا. الزم دستور ـ بارکش ـ اسب گردد

از  ـ خجالتی پسندیده ـ آدم و خوب ۵ ـ
قرآن در سورهای هم نام قیمتـ  ارزان پارچه های

دارد! سم که پا دو موجودی نام گویا هم و
شکار  است ـ آسمان در اصغرش اکبر و ۶ ـ
از پیش الجثه فیل عظیم ـ گنجشک ـ کوهی

تاریخ.
به  امروزه بود و غرب به معنی اصل در ۷ ـ
دور از آوازش کار میرودـ  شرق به معنی به غلط

هیتلر. حزب است!ـ خوش
زرخیز  استان ـ کتاب درون عشاق از ۸ ـ

باش. آگاه و بدان ـ کشورمان
پایه  ـ مدرک باشد تا و میگیرند می دهند ۹ـ 

رتبهـ  سفالگر و آجرپز. و
را  مشهدی ـ خربزه قرآن دیگر از سورهای ۱۰ـ 

خدای سنگی. کافی استـ  گویندـ 
آدامس  به پیشتر ـ است طایفه ای ـ  ۱۱

آذری. یک ـ سنتی پاپوش نوعی ـ میگفتیم
تا  دو که وقتی ـ وای به شیرین! نیایش ۱۲ـ 

انگلیس. و فرانسه همسایگی در دریایی ـ شود
فرنگیـ   به دلیر و شجاع ـ سعادت ۱۳ـ  مرغ

آهستگی. و مرور به شدن کم
امری  ـ کتابـ  آراستن و ترتیب حاشیه ۱۴ـ 

شود. گرفته خو آن به که
ناتوان و  صدا ـ انتقال ۱۵ ـ وسیلهای برای

درمانده.

سال برای گذشت سی با خواهش میکنم اکنون
در بفرمایید تاریخ ثبت در و ایران ملت آگاهی
آقای داشتم انتظار من گذشت. چه جلسه آن
هوشنگنهاوندیو تیمسارعباس قرهباغیکهدر
کتابهای خاطرات داشتند در جلسه شرکت آن
شاید به که بنویسند مورد این در خود مطالبی
اشاره موضع این به فقید شاه به حرمت خاطر

نکردهاند. ای
داشتم. را انتظاری چنین هم من ودیعی:
دعوت مشورت به دولت سطح در را عدهای شاه
اثنای در نخستوزیریبودیم. در ظهر از بعد کرد.
داده شد. گوشی در صورت به دعوت جلسه خبر
هلیکوپتر به سعدآباد با باغشاه است که از یادم
اینجلسههمهحقایقنشرنشده زیرا رفتم. درباره
واقعا جلسه که بودند مسئول شرکتکننده افراد

شاه. حرمت به هم آن بماند؛ محرمانه
کشید؟ ساعت طول جلسه چند این *

شد شروع ظهر از بعد هفت از جلسه ودیعی:
ساعت حدود داشت. ادامه صبح نیم و دو تا و
دوازدهشامی صرفشد.شاهوشهبانو درکنارهم
بودند عبارت حاضران و میکردند اداره را جلسه
هوشنگ باهری، محمد امامی، شریف جعفر از
منوچهر اینجانب، آزمون، منوچهر نهاوندی،
گنجیوعباس قرهباغیازهیاتدولت ونیزبعضی
ارتشبد یعنی ملی» امنیت «شورای اعضای از
سپهبد عظیمی، رضا ارتشبد ازهاری، غالمرضا
ناصرمقدموارتشبدغالمعلیاویسی حاکمنظامی
بودند. شده دعوت نیز هوایی... نیروی فرمانده و
ترکیبجلسه نشانمیدادکهشاه بخشسیاسی
«شورای سران و نظامی سران و دولت هیات
خواسته است. برای مشورت را امنیت ملی»
حضورشهبانوهمبهمناسبتنایبالسلطنهبودن
بود اینطور حدیهم تا ترکیبجلسه ایشانبود.
مقابل«عقاب ها» نشانده کهگویی شاه «بازها»را
ومی خواست ببینددولتغیرنظامی تشکیلدهد
کدام مرغوبتر و دو، هر از ترکیبی نظامی؟ یا یا
است؟تصمیم وخط سیاسیشاه همان بودکهدر
نمیتوانستبه شاه بود. برنامهشریفامامیآمده
سمتچیزیجزبهسمتقانوناساسیمیلکند.
و نریختن خون کشور، نگهداشتن او سالم هدف

بود. خود فرزند برای پادشاهی حفظ
گفت؟ چه آن جلسه در ایشان *

وضع می دانید بهطوریکه شاه گفت ودیعی:
و بشنوم را شما نظرات کردم فکر نیست. آرام
نظر صراحت به و رودربایستی بدون آقایان مایلم

کرد. باید چه ببینیم تا دهید
گفت؟ چه امامی شریف *

کماهوحقهگفت. نخستوزیروضعرا ودیعی:
اگر گفت شکوه کرد و کندی کار دادگستری از او
بر مشکالت می توان و می ایستم همکاری باشد

شد. پیروز
گفت؟ چه باهری دکتر *

ودیعی: باهریمقدمهایچیدبهجهت آنکه
قرص استعداد او به بگذارد و شاه دل توی دل
برای نگرانی «جای گفت او بدهد. را ایستادن
را شاهنشاه مردم زیرا باشد نباید اعلیحضرت
داد.» میشود نجات را مملکت دارند و دوست

گفت: و داد را باهری پاسخ بالفاصله شاه
و داشت نگه میتوان وسیله دو به را «مملکت
به مدد دوم مردم و کمک یکی به نجات داد،
شرایط کنونی در عنداالقتضا، خارجی. دوستان
کردهاند رها را ما خارجی دوستان که میبینم
میگویید که مردم اما  و ندارند  عالقهای و
شعارشان میدانید مردم این شاهدوستاند،
شاه است.» شاه مرگ بر شعارشان چیست؟
مملکت مردم «شاه مملکت روی افزود: سپس
حق هیچ بهانه به و هیچکس نمی کشد. اسلحه
بیاندازند، مرا مجسمه اگر حتی من، نام به ندارد
دربست شاه سخن این کند.» تیراندازی مردم به
اویسی بود و غالمعلی اسداهللا علم مکتب علیه
(اینصحنهعمقنظرشاهرانشانمیدهدونفرت
دوستتان مردم که دل دهند او به که این از او
زد یک آن خشکش در باهری را می رساند) دارند
اگرسکتهمی کرد تعجبنمیکردم. شاه چنان که

کرد. حفظ خود را با تاثر آرامش سپس
گفت؟ منوچهر آزمون چه *

می دانند «اعلیحضرت گفت ودیعی: آزمون
هم آن ناتمام ندارم، خانه جز یک چیزی من که
دادند دستور که است اعلیحضرت مرحمت به
وام تومان میلیون یک من به پیش سال سه دو
ارادت از سر پسآنچهمیگویم بدونبهره بدهند.
انقالب حال در مملکت است. خدمتگزاری و

به سوءاستفادهها و فساد دلیل به مردم است.
آنها سر پشت روحانیون هم آمدهاند؛  ستوه
معاونان و دهند استعفا همه وزراء باید هستند.
انقالب شورای یک بگردانند. را وزارتخانهها امور
مجازات باید را فاسدان و خائنان شود. تشکیل
مبارزه مردم تا به دار کشید میدانها در و کرد
خود باید شورا این رییس و کنند باور را فساد با
شاه من گفت به بعد از جلسه باشد (آزمون شاه
بروداستراحتکندتا میتواندموقتاسکوتکند،
برقرار که بکند، امنیت را کار خود انقالب شورای
آزمونگفت پانصد است.) شدشاه همچنانشاه
الزم اگر هم را هویدا اعدامکرد، باید حداکثر را نفر
اینصورت میشود در تنها بله؛ تعارفندارد. شد
نجاتداد.و در این مردم را نگهداشتومملکترا
غیرتی هم خیلی زد؛ حرف بسیار حرارت با مایه
به مالیم با لبخندی بالفاصله شاه و احساساتی.
خالف اینها که گفت: «ولی همه و جواب داد او
نیست...» گویی شدنی و است قانون اساسی
برنامهای را که شما مگر بگوید شاه می خواست
مگر شما نخواندهاید، دادهایم دولت به برای اجرا
کار دولتی چه در چه شرایطی و در که نمیدانید

میکنیدوحرف مخالفانچیست؟
اعدام به او که وقتی آزمون صحبت اثنای در
سپهبد ناصر میکرد اشاره فاسدان دار زدن و
این صورت «در گفت: «ساواک»، مقدم، رییس
آزمون دکتر شود خود باید اعدام که کسی اول

خواهد بود.»
و بود معتقد خود پاکدامنی به بسیار آزمون
هست من ذرهای خطا در جهت گفت اگر این از
اعلیحضرتهمیناالنمرا اعدامکنند!بههرحال
کشاند؛ ملیح خنده ای به حاضران را مقدم حرف
خنده برای مقدم حرف ولی اویسی. خصوص به
دستگیری مقدمه آزمون حرفهای این نبود.
مذهبی تندروهای چپ ها و چون شد او بعدی
زندانی همان فرار از فرصت بودند. او او دنبال
مجیدی و ولیان و عبدالمجید که عبدالعظیم
به نکرد و پیدا را بودند آن در هوشنگ نهاوندی

شد...» اعدام خلخالی صادق دست
گفت؟ چه نهاوندی دکتر *

گزارشهای و مطالعات بر نهاوندی ودیعی:
القا و گفت را قصه تورم کرد و تکیه اندیشمندان
همکاران کنند با گروه به ما گوش اگر که کرد

میکنیم. حل اعلیحضرت نظر زیر را مشکالت
بود؟ برداشت کلی شما چه *

ودیعی: آن جلسه هر چهبود یک نکته را بهمن
فهماندو آناین کهحاضرانمحرم یکدیگر نبودند.
آزمون با کرد. را به کل پنهان خود نیات قره باغی
حکم محکومیت و را گفت خود ته دل سادگی
و خطری را زد که حرف خود گرفت. تنها کسی
میدانست او زیرا بود نخستوزیر نبود برایش هم

محدود. و معین دارد ماموریتی که
فکر و را او اراده را و شاه من جلسه آن در
آزمون و باهری به حرفهایش از آینده برای را او
شناختم.برای منمسلمشدکهشاه دریافتهاست
بشود است که آن از عظیم تر نیروی مخالفان که

کرد. با آن مقابله سادگی به
سابقه با اشاره به انتظار داشتم نهاوندی من
طغیان ما بگوید ایران» مسایل بررسی «گروه
پیش بینی پیش بینیکردیم،طغیانقم را تبریز را
کردیم، مسالهاطرافیانشاهوپیرامونیانرا گفتیم
مورد دیگر.وسرانجاماینکه دولتیمقتدر ودهها
در اختیار را قوا همه را و اختیارات میباید همه
داشتهباشدکه مهیایخلعسالحومبارزه عمیق
نجات دهد. را پادشاهی و اساسی و قانون شود
از عمیق بررسی یک نهاوندی داشتم انتظار من
بر تکیه و دستآوردها کند و ارزش مخالفان قوای

کند. برنامهها
گفتید؟ چه در آن جلسه خودتان شما *

یکی کردم، دو مساله تکیه بر من ودیعی:
این در مسلحشدنمردم (و اهمیتمانع شدناز
روزنامه از بعضی در این که به کردم اشاره مورد
قانون گفتم زدهاند و حرف از آن مخالفان ها
دستآوردها. دفاع از اهمیت و دوم داریم) را آن
بسیار مملکت دستآوردهای صنعتی برای من
درباره اما و گفتم باید دفاع کرد و سوزاندم دل
مخالفاننداشته رویاروییبا چرا گفتمما رسانهها
شهبانو تهیه برای یادداشتی را که بعد باشیم و
دارم عرضی یعنی نشان دادم؛ دور از بودم کرده

گفت. نمیشود که
«ودیعی با گفت خنده با و کرد رو من شاه به
معده از شام حرف می زنی زخم حرارت قبل این

کنید.» صرف چیزی برویم میگیری،
آقای این  اعلیحضرت، میگفت: اویسی 

روزهای بحرانی... شاه، شاه، محمدرضا درباره رضا ناشنیدهها ناگفتهها و
نخستوزیرآدمخوبیاست،خیلیهمزحمتمی
این کشدولی زیادیمهرباناستو...سخنانی از
او حاکم بود. سبکی لحن نظرم به او قبیل. لحن
می دید. نخست وزیر حتما را ولی خود نظامی بود
به من شدیم بلند شام صرف برای که هنگامی به
جلسه را «اتمسفر گفتم:  و رفتم سمت شهبانو
زود صبح نگفتم، را عرایضم از نیمی من دیدید؟
االن بگویم؟» هم یا کنم تقدیم کتبا و بیاورم
شهبانوگفت:«هردو.» و منتندتندشروعکردم
است بسیار مهم «اینها گفت: گفتن. ناگهان به
صحبت اثنای در شام از بعد بدهید.» بنویسید
اعلیحضرت سمت میز به کردم. ایشان یادداشت
جای داده میز در سر همان تصادفا و من رفت
از نقشحزبرستاخیز حرف اثنایشام شدم. در
شد.منگفتم:«اعلیحضرتخودعلیهحزبخود
دادم باید نظر رسانهها مورد در کودتا کردند.»
موافقانبنویسند وبرنامهداشته باشند.درفرصت

نیست. محرم محیط ابدا دیدم شام
من انتظار داشتم نهاوندی آن شب فردای
او نخستوزیر تنها نه چون دهد استعفا واقعا
درباره هم کلمه بلکه شاه یک کرد، تنقدی را
شب من انتظار آن فردای نزد. حرفهای او حرف
منطقی با شاه چون دهد استعفا باهری داشتم
او مردم که این باره در کرد؛ رد را او حرف استوار
شب همچنین انتظار دوست دارند. فردای آن را
درخط اورا داشتمآزموناستعفاءدهد،چونشاه

نیفتاد. دولتندید. ولیچنین اتفاقاتی برنامه
پایان صبح به دو و نیم حدود ساعت جلسه
عین در و کنند فکر اعلیحضرت شد قرار رسید.
شدت و سرعت با را خود برنامههای دولت حال

دهد. ادامه بیشتری
چه  جلسه از هنگام خروج شما * احساس

بود؟
ودیعی: شام آخر...

دوست اگر که میباشد اخالقیاتی و بدون بیوفا
به و دست میشوید او است از خواب پسرش
کاهش را برای دکترش می رود؟ آیا دکتر سراغ
رابطه او با یا و میخواهد معشوقه اش دوری درد

است؟ داشته نامشروع
بوده یا یک طبیب معمولی طبیب آیا این
نور مهتابی نوع چه این دکتر روانشناس؟ یک
از کسی غیر هر میکند وادار را که معشوق بوده
امیال ارضای حبیبش را هم برای یا پسر دوست
این میآید پیش که سئوالی کند؟ طلب خود
همین شب در هم تصادفا طبیب اگر است که
نانوا آیا باید گرفت؟ را چه کسی سراغ بود خواب
لولهکشهممیتوانندجایگزین معشوق بقال و و

خوابیدهشوند؟
به قسمت بعدی آنچنان ترانهسرای مزغل در
هذیان شروع به که و نشئگیمیرسد حدمستی

گفتنمی کند:
دلم میلرزه! من میزنه؟ کیه در «کیه
میلرزه!» من دلم لنگر می زنه، با را در

آن بگوییم که اگر میزده؟ را کسی در چه
همینجوری امروز مثل انتظامی نیروی زمانها
پشت کسی چه پس نمیآورده یورش خانهها به
طرف که دل آنجا از است؟ بوده خانه آمده در

نامشروع کاری داشته او که گفت باید میلرزیده
وحشت می زده را  در که از کسی و میکرده
بسیار می زده را در که هم کسی است. داشته
و از زنگ استفاده جای به چون عصبانی بوده
خانه در به بزرگکشتی لنگر یک با داشته در تقه

است. میکوبیده
دکترش یقین گفتکهطرفبا نمیتوانبه آیا

و بوده کرده خلوت
وی با معشوقه اش یا پسر دوست غیاب در و

است؟ رختخواب بوده در
برعکس اینقضیهیعنیاینکهدکتریا طبیب
جور عقل به بکوبد زیاد لنگر را با در عصبانیت با

نمیآید. در
ترانه«مالممد درشمارههایآیندهدربارهشعر
به رفتن جای به آنها چرا که این و جان»
مزار به رفتن از صحبت دیسکوتک و رستوران
برایتان جان) به مزار مال ممد میکنند (بیا بریم

خواهیمنوشت.

تهران روز جوک
ایران: در اسالم از بریده جدید جوانان دعای
هر فوتبال جهانی جام مثل را رمضان ماه خدایا
کشور آن را در هر بار کن و سال یک بار چهار

دیگری برگزار فرما.

سگی که تصاویر بود شلوغنصبشده این بزرگراه
یکی که با را دیگری سگ جنازه تالش فراوان با
افتاده بزرگراه وسط و کرده تصادف ماشینها از
بزرگراه منتقل تا به حاشیه گرفت به دندان بود

کرده است. ضبط کند، را
سگ این تالش از بزرگراه دوربین که فیلمی

داده است انجام خود نوع هم جنازه برای انتقال
و گرفت قرار اینترتی سایت وب هزاران روی

کردند. را مشاهده فیلم نفر این میلیون ها
از دیدهاند را فیلم این که افرادی از بسیاری
حیواناتی مراقب بیشتر تا خواسته اند انسانها
جادهها و عرض بزرگراهها از عبور حال در که

باشند. هستند، 

خبـر کمان رنگیـن


