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خوانندگان به پاسخ
عید آستانه در سال هر رسم به هم، امسال
مشکالت و مورد مسایل در نامههای زیادی نوروز
ازخوانندگاناینصفحهدریافتنمودهایم سالنو
ها آن همه جواب کردهایم سعی تمام عجله با و
عزیز هموطنان اطالع به سال تحویل از قبل را

برسانیم:
تنسی،  نشویل، * آقایحسینمیکاییلیاناز
سبزهام می کارم، سبزه که سال هر پرسیدهاند:

چیست؟ مشکل میآید، در ریخت بد و کوتوله
از عادی گندم جای به است بهتر کنم فکر ـ
گندمهای هندیباسماتیکهخوبقد میکشند
گندم نوع به بعید نیست بستگی کنید. استفاده

بیاید. در از کار هم معطر سبزه شما باسماتی،
آالباما،  موبیل، از اصالنی سودابه خانم *

پرسیدهاند:هر سالبرایسفره هفتسینممشکل
را سمنو که شهرمان ایرانی فروشگاه  دارم. سمنو
مدیرش مشتریانخود میدهدچونبا مجانیبه
مجانی سمنوی به من چانه زدهام قیمتها سر

کنم؟ چکار نمیدهد.
کوفتتان نو سال که این برای که این اول ـ
در طول بگیرید مجانی تقویم و سمنو نشود و
چانه قیمت سر بر ایرانی فروشگاههای با سال
را «چارج» نزنیدو بگذاریدهرچهمیخواهندشما
که این دوم نمیرود. دور جای پولش کنند.
درست خانه در را خودتان سمنوی میتوانید
را خریدتان هندی و عربی مغازه های از و کنید

انجام دهید.
فیرفکس،  از آبادی دولت اصغر آقای  *
عشق به خاطر ما خانواده ویرجینیا، پرسیدهاند:
منابع نکردن  تلف و  زیست  محیط حفظ  به
طبیعی سعیمی کنیمهمهوسایلخوردنی سفره
بعد آن ها را و کنیم مصرف و خورده هفتسین را
چگونه دور نریزیم. سیزدهبدر و یا سال تحویل از
خودمان سبز اصطالح به جنبش این میتوانیم

برسانیم؟ بقیه هموطنان اطالع به را
در را شورش زیادی کمی شما میکنم فکر ـ
هم را کریسمس خود درخت شما آوردهاید! آیا
و میریزید خود ساالد در مسیحی سال نو از بعد
به حفظ منابع کره زمینکمککرده تا میخورید
که «Get a Life» آمریکاییها: قول به باشید؟
کن بابا! آن چنین است: ولمون ترجمه فارسی

جورجیا،  ساوانا، از اسالمزاده آزیتا خانم *
پرسیده اند:ماهیهایقرمزسالنویمنهمیشه
آب در ندرت  به و هستند. بی حال و بیرمق 

کنم؟ چکار تنگشانتکانمیخورند.
باال ساحلی با شرجی شما در شهر چون ـ
رطوبت است. این امر طبیعی میکنید زندگی
میگذارد اثر ماهیها  و خیز جست روی هوا
مستثنی امر از این نو قرمز سال ماهیهای و
سال دوستان هر از یکی مکزیکی نیستند. خانم
میکند چیلی تند به آب تنگ اضافه قطره چند
آب ایرانی دوستان از دیگر یکی سوئدی خانم و
نصف با نصف آب شیر دستشوییو را تنگماهی

دو و هر میکند پر بول» «رد نوشابه انرژیزای
توصیهها موثر این اگر گرفته اند. نتیجه مطلوبی
ایالت های خشک از به یکی میتوانید واقع نشد
( حداقل کنید مکان نقل آریزونا آمریکا نظیر
پر و شاداب خود را ماهیهای عید) تا ایام برای

جنبشنمایید.
فلوریدا،  اورالندو، اکبرنژاد از *خانممعصومه
مانند ما شهر ایرانی فروشگاههای پرسیده اند:
برایسال ما به آمریکا شهرهایایرانینشیندیگر
دعوا آن ها تقویممجانی نمیدهندوهمیشه با نو
دادن به مجبور را آنها تا کنیم چکار داریم.

تقویم کنیم؟
برای است ایالتی فلوریدا عزیز، خانم ـ
عمر تتمه آمریکا که و سالمندان بازنشستگان
قول معروف به و کنند سپری آنجا را در خود
حساب  تقویم و ایالتی چنین Relax باشند. در
سر از می خورد؟ دست دردی چه روزها به کردن
روزها کردن شمار و بردارید فروشگاه ها این کچل

بگذارید. کنار را
* خانمسعیدهسبحانی از لوییویل،کنتاکی، 
نوشته اند:من ماهیدوستندارم وشوهرمسبزی
سبزی عاشق ما دوی هر اما ندارد دوست پلو
خود مشکل نو هستیم! چگونه سال ماهی پلو

حل کنیم؟ را
این سئوال طرح موقع نمیدانم خانم عزیز، ـ
استفاده کنندهای نشئه محلول یا و مواد چه از
نشریه مسئول چاپخانه چون حتی بودید کرده
من نفهمید. و نشد متوجه را شما سئوال هم
ایالت مقیم چون شما دوی هر می کنم فکر
کنتاکیهستید سبزیپلوماهیرا فراموشکنید
بخورید. چیکن» فراید «کنتاکی جایش به و

نوروزتانمبارک!

تاریخی ضد ملی نطقهای
از رفقا نزدیک شدن عید نوروز، با سال هر
درباره شور آیت اهللا مطهری پر ایران سخنرانی
من برای  را ایرانیان چهارشنبهسوری جشن 

در آیتاهللا این میفرستند. ایمیل طریق از
و چنین نموده حمله جشن این به سخنان خود

میگوید:
«چهارشنبهآخرسالیکسریخانوادهاحمق
این هم روی آتش میپرند. آخر از جمع میشوند و
اینخانوادههایاحمقایرانیبگوحاال شدکار؟به
چرا شما بودند، خر و کردند اشتباه شما پدران
تکرارکنید؟اینسنت های را بایداشتباهاتآنها

دور بریزید.» احمقانه را
ملی ضد نطق این شنیدن از بعد سال هر
در و بنویسم آیتاهللا این به نامهای دارم دوست
تا بیایند خیابان ها به مردم آیا آقا، حاج آنبگویم:
این که است یا بهتر کنند شادی جشن بگیرند و
را خودشان زنجیر و و با قمه بیایند خیابان ها به
و لجن گل کله خود و سر به کنند و الش و آش
معقوالنهتری و  قشنگتر کدام سنت بمالند؟

شما؟ مال یا ما مال است؟
قبولکنیدکهپدران شما خر حاج آقا اگرشما
ما به به زور را احمقانه سنتهای و این بودهاند
پدران که میکنم قبول هم من کردهاند تحمیل
آنها از احمقانهای کارهای و بودهاند خر هم ما

است. زده سر

هفت سین سفره دعای
امسال

امسال را ما عاقبت و آخر پروردگارا، خدایا، ـ
در و بریزد خیابانها در خونما نگذار کن. بهخیر

خاک برویم! زیر گورهای دستهجمعی
جنبشی هر گزند از را ما پروردگارا، خدایا، ـ
قرمز لکه قرمز، چهسیاه و چه چهسبز،چهسیاه

فرما! حفظ پشمی خال خال سبز چه و
ـخدایا، پروردگارا،همهسفارتهای کشورهای

نگه دار! فعال و گشوده کشورمان در دنیا را
هرچه که کن  کاری پروردگارا، خدایا،  ـ
پول مردم کنند تا با پیدا زودتر کاوشگر یک را
کردن پیدا دنبال به را دیگر کاوشگران بیچاره

آننفرستند!
و اعراب تا  کن کاری پروردگارا،  خدایا،  ـ
و کنند تا دولت صلح زودتر هرچه اسراییل با هم
و برود خودش زندگی و کار دنبال به ما حکومت

گردد! ما حالل مشکالت
مرض هر نوع گزند خدایا، پروردگارا، ما را از ـ
ماهوارهای ضد پارازیتهای از ناشی سرطان و
به فرما و دور به اطالعات و وزارت ارشاد وزارت

کن! عنایت طوالنی ما عمر
کافی مالی وسع ما به پروردگارا، خدایا، ـ
 ۳۰۰ از عهده خرید بنزین با تورم عنایت کن تا
گاراژ در ماشینمان و  برآییم  امسال درصدی

نخورد! خاک خانهمان
زیارت برای تو لطف اگر پروردگارا، خدایا، ـ
یک حداقل نیست، ما حال شامل خانهات
ارزانی ما خانواده و ما به دوبی و ترکیه مسافرت

نما!
مبلغ که هم کن خدایا، پروردگارا، کاری ـ
ما! رایانههای سرعت و هم رود باال ما یارانههای

آمین...

ایرانی انشاءهای

خود امسال نوروز عید
دهید شرح را

اصل تبریزی اصفهانی نقی اینجانب حسین
رجایی شهید مدرسه راهنمایی دوره دانشآموز
جمعه امام فقیهانه نصایح گرفتن نظر در با آمل
سر ما دانشآموزان را قبل همه شهرمان کههفته
صفنصیحتفرمودندوهمچنینزیرآموزشهای
درباره خود انشاء جنابعالی معلمی معظم مقام
مینمایم. زیر تقدیم شرح را به خود نوروز عید
محترم و جمعه امام توصیه طبق انشاء در این
سبز فتنه از جنابعالی همواره شخص همچنین
منافق مستکبر و منفور و این کلمه از بوده و دور

نکرده ام: استفاده سبز
روی جوانههای زرد شدن ظاهر بهار با فصل

فروشگاه شهرزاد
مبارک نوروزتان

Shahrzad International Market
Phone: 404.257.9045

6435-A Roswell Road, Sandy Springs, GA 30328
www.shahrzad.com     sales@shahrzad.com

است آمده یکسقففراهم زیر در نو مایحتاجسال کلیه

دوستانه سرویس مرغوب، و تازه اجناس
آتالنتا در سابقه سال ٢٤ با
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شویم! خالص همه دانشجویان معترض شر از نرمک نرمک که باید کردم عرض بله

 بقیه در صفحه ۴۹   

درختان میگردد. آغاز زمستان خشک درختان
نوروز عید استقبال به و میپوشند زرد لباس
میروند.مننیزشلوار جین نویخودمراکهمادرم
رنگش را نمی گویم عمدا بود با پیراهنیکه خریده
زرده نشستم. هفت سین سفره کنار در و پوشیدم
سفره جلوه به بود و آمده خوب در مادرم امسال
اینزرده یکروبانقرمز زیباییمیداد. خواهرمدور

بود. کرده چندین برابر آن را زیبایی و زده
نوروز تهیه شام عید برای تمام روز را مادرم
صف در کشیده بود. صبح زود رفته بود زحمت
و بخرد تازه زردی خیابان تا سر فروشی زردی
هم پدرم کند. درست پلو زردی و زردی کوکوی
سفید ماهی خرید برای را خودش ماه یک حقوق
ماهیسنتی زردیپلو بتوانیم ما تا بود خرجکرده

نوش جان کنیم. سال خود را هر
تا کردهایم کمک مادرمان به خواهرم و من
از شامخالهام قبل از بشورد. پاککند و را زردیها
با برایمانیکدیگبزرگآشکه دهمجاوررسیدو

آورد. بود پخته مزرعه خودش معطر زردیهای
برادرمامسالمثل هرسال سرسفرههفتسین
نیست.اودرجنگشهید شدهولیجایشهرسال
میشود. تنگ برای او دلمان است و زرد ما برای

نوروز... عید درباره من انشاء بود این و

نوروزی گوهای و گفت

بچه مرشد مرشد و
مرشد؟ بچه کجایی ـ مرشد
اینجام اوستا. مرشدـ  بچه
بودی؟ کجا رفته ـ مرشد

به آب! ـ رفته بودم دست بچه مرشد
یکبار ساعت  نیم هر  مرگته  چه ـ  مرشد

توالت؟ میری
ساندیس پدرم را آبمیوههای این بچه مرشدـ 

ریختهاند. آب را نصفش انگار آورده. در
ناقال؟ آوردی کجا از ساندیس آبمیوه ـ مرشد

 ۲۲ روز چی برای فکر کردی پس ـ مرشد بچه
جنابعالیمرخصیگرفتم؟ بهمناز

ما خبر که شدی سیاسی کی از تو مرشد ـ
نداشتیم؟

انتخابات! از بعد روز صبح از ـ مرشد بچه

آمادهای؟ عید برای ـ مرشد
سنگ قلوه کلی اوستا، بله ـ مرشد بچه

کرده ام. جمع
قلوه سنگ؟ مرشدـ 

آبمیوه قراره هم یکیها اون ـ مرشد بچه
بدهند.

خرده یک کن. ول را سیاست بابا ـ مرشد
ملیباش.

اون تا بده بچسبم یک چیزی ـ مرشد بچه
کنم. ول را

حس را بهار  بوی بکش،  نفس ـ  مرشد
میکنی؟

گاز اشکآور و گوگرد بوی اینقدر مرشدـ  بچه
را نمیفهمم. دیگری که بوی میآید

جوانههای سبز کن. باز چشماتو ـ مرشد 
میبینی؟ را درختها

توی ـ اینقدر دود الستیکسوخته بچه مرشد
نمیبینم. را چیزی که است هوا

چقدر ببین چی؟ را بلبلها صدای ـ مرشد
میخوانند. برایرسیدن بهار قشنگ

به باتوم  زدن اینقدر صدای مرشد ـ بچه 
نمیشنوم. را صدایی هیچ که است بلند پوتینها
که توپ وقتی احتماال ـ جلالخالق. مرشد

شد؟ نخواهد حالیت بزنند هم را سال تحویل
اکبر اهللا از بلندتر که این شرط به ـ بچه مرشد

باشد. پشتبامها روی
مرشدـنکنهپشتسرمنرفتیرویپشت بام

باشی؟ گفته اکبر اهللا و
نمازجماعتخیلی از نه؟ که بچهمرشدـچرا

هم باالتره! و موندش بهتره
باشی؟ رفته نکنه بگو. راست ـ مرشد

آبمیوه اونجا کردم. شوخی ـ مرشد بچه
نمیدهند.

چی امسال عیدی برای مرشد، بچه ـ مرشد
میخواهی؟

ـ مثلسالهایدیگه، گرینکارت بچهمرشد
کشور دیگری. هر آمریکا یا

آبمیوه کنی؟ چکار آمریکا  بری ـ مرشد
میدهند؟

هلوی اوستا؟ چیه آبمیوه ـ مرشد بچه
درسته!

شبنامه و اطالعیه
خصوصی نیـروی بسیـج
گرویدهاند به جنبشسبز بهاطالعمردمیکه
خیابانها در نوروز عید ایام در که دارند سعی و
اغتشاش وشورشبهراهبیندازندمیرساند کهول
عاشورای ما را خرابکردیدوماهم معطلند.شما

را خرابمیکنیم! چهارشنبه سوری شما

عمیق افکار
کشیدیم، زحمت سال هزار دو ایرانیان ما
روزی عالمت توانستیم تا کردیم انقالب و جنگ
مقاومت سمبل را پیروزی مخفف «V» انگشتی
درفش را جایگزین آن و وطن نماییم از دفاع و

کاویانی خودمانبنماییم!خسته نباشیم!

علمی بخش

دادن تکان و «ناسا»
زمین؟!

راههایی در جستجوی روزها  این بسیاری
(گرمای زمین کره فزاینده گرمای با که هستند
که کنند پیدا راهی و کنند مبارزه گلخانهای)
یکی کنند. زیستتر قابل و سردتر را زمین کره
تکیه با «ناسا» سازمان محقق دانشمندان از
نبر، باال رودخانه را «پل ضربالمثل شوخی بر
هم آن برعکس (که بیار» پایین را رودخانه آب
عرق جای به که کرده پیشنهاد دارد) کرد کار
کره زمین و بیاییم زمین کردن سرد ریختن برای
من نمی دانم ببریم! کهکشان جای خنکتر به را
خودش ایده این به رسیدن موقع دانشمند این
شدن و مشنگ به و خیلی بوده زده چه موادی

شنگولبودنشحسودیمی کنم.
ستاره یک است کافی که گفته شخص این
و کنیم زمین هدایت کره سمت را به دنبالهدار
در اثر شود و رد کنار این کره از کاری کنیم که
رود باالتر خود جای از مدار زمینیک کره این کار

بگیرد. قرار خنکتری منطقه در و

شش زمین کره عمر است قرار کار این با
شما برای (البته کند پیدا افزایش سال بیلیون
بود  خواهید  زنده سال   ۱۰۰ حداکثر فقط که
مصرفی مورد از آسمان رسیده سال بیلیون این

نخواهد داشت).
از کنار کره دنبالهدار ریسک عبور دادنستاره
به کره که این ستاره زمین ممکناست این باشد
زمینبرخوردکند.در این صورتکرهزمینممکن
خرکت خورشید طرف بیلیارد به توپ مثل است

ذوب گردد. درجا شدن سرد جای و به کند
دوست را فضایی عظیم ریسکهای این من
زمینفکر نقل مکانکره میکنم ایده فکر ندارمو
نیست. آیا درست آن انجام راه ولی خوبی است
و کنند همت زمین کره مردم همه نیست بهتر
که قرار جایی در تا بدهند هل را زمین هم کره با

بگیرد؟ قرار باشد خنکتر است

اخبار ورزشی
بشر حقوق جهانی جام مسابقات سری در
استدر روزچهارشنبه تیمهایدولتو ملتقرار
نتایجمسابقات بروند. سوریبهمصافیکدیگردر

قبلی این تیم به شرح زیر است:
یک ملت صفر، دولت آذر: ۱۶ مسابقه

یک  ملت صفر، دولت ۱۳ آبان: مسابقه
چهار ملت یک، دولت عاشورا: روز مسابقه
صفر ملت دولت یک، بهمن: مسابقه۲۲

صفر، دولت مارچ روز زنان: هشتم مسابقه
دوستانه) (مسابقه ملتصفر

خاتمه سیزدهبدر در روز رقابتها این دوره
تیم دو که هر میشود پیشبینی یافت و خواهد
پرشور تیم جوان و (تیمکار کشته ومسن دولت و
نهایی برنده نتیجهمساویدستیافتهو به ملت)

گردد. تعیین تماشاگران بین خط یا شیر با

حقوق مردم
بیکاریقانوناساسیروسیه دیشبداشتماز
خندهداری بسیار اساسی قانون میخواندم. را
است.حتیازقانون اساسی خودمانکهجمهوری
از قانون اسالمی برایمان نوشتهخنده دارتر است.
دولت  حقوق درباره چیز ۱۱۷ همه تا قانون اول
ناقابلی برای حق و حقوقی هیچ و روسیه است

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

جنبش تاثیـر و مقام نقش،
اخیـر  رستاخیـز در زنان

فرد میترا سخنران:

اسفند) ۲۴) مارچ ۱۵ دوشنبه

فروردین) ۲) مارچ ۲۲ دوشنبه

نمایش فیلم

شیشهای خانه
کارگردان: حمید رحمانیان

کانون هفتگی جلسات برگزاری محل در
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۳۸ صفحه از بقیه

۳۵ صفحه از بقیه

در ۲۷ سالگی  که فرانسوی ریاضیدان ۱ ـ
علم دنیای تقدیم و کشف را فوکس» «توابع

کرد.
ـ بایسته  داستان کتاب ـ جوجه تیغی ۲ ـ

ضروری. و
در  بندری ـ  دور  گذشته ـ  سوداگر  ـ  ۳

زرافه. نام به جانوری ـ میوه میان دانه ـ ۱
ـ چاپلوسیـ   است استان واقع همان ۲ـ  در

کبک. پرندهایشبیه
قفقاز ـ  در خودمختار جمهوریهای ۳ ـ از

خشم. و خروارـ  تندی نمونه
نابود  و نیست ـ نمانده! «روز» به چیزی ۴ـ 

پروردگارا. ـ عرب دریای ـ شونده
استقالل  ـ پدر آزمون انواع ـ از پهلوان ـ ۵

هند. قاره شبه
پست  کشتزار ـ ـ کلیه برای نام دیگری ۶ ـ

فرومایه. و
از  تهیه شده ـ نوعی غذا لب دعای زیر ۷ ـ
باقی بماند. متوفی از آنچه ـ مرغ تخم اسفناج و

مشهور و  ـ گویی و پنداری ـ ۸ ـ فرمانروا
معروف.

نازک و  ـ و فروغ ـ شعاع شرف و ۹ ـ عزت
کمحجم.

گران  پارچهای ـ سولقان به چسبیده ۱۰ ـ
نوشته شود موصوف مقام در اگر قیمت است

پنداری. ـ
تلخ. ـ سر فرق صداقـ  و کابین ـ ۱۱

نام ـ محکم و  به مرتجعین ۱۲ ـ جایز ـ از
صدر در مدینه از دو قبیله یکی ـ شده استوار

اسالم.
قسمت  ـ است عددی ـ سگی بیماری - ۱۳

نشخوار کن. حیوانات سوم معده
خطهای  از ـ آهنی خط ـ چپ طرف ۱۴ ـ

هراتیک. خط از بعد قدیمی
سال  در یوفا جام قهرمان اروپایی تیم ۱۵ ـ

بزرگوارتر. ـ میالدی ۱۹۹۶

فرانسه.
ـ ازکاالهای  ـمیوه ای درختیـشکارکوهی ۴

محبوب. و ایرانـ  دوست صادراتی
درنده  و بندبازی نمایشگاه ـ نان انواع از ۵ـ 

اروپایی. رود ـ چرنده و
ـ جنگل. فرومایه و زر قلب ـ ۶

ـ  گوی جداییها  شکوه ـ خاکی  تپه ـ   ۷
و نشیب. پایین ـ ثواب راه از منحرف شده

ـ سنگین  و یکسان ـ برابر سنگ انداز ۸ ـ
باوقار. و

برگزیده شده ـ  و انتخاب ـ ۹ ـ عضو شنوا
قدم یکپا. درجهـ  ۳۷ حرارت باالی

استکان. فلزی ـ پایه مهیا و آماده ـ ۱۰
یگانه  خدای ـ مالدار و توانگر ـ دوستی ۱۱ ـ

زرتشت. آیین در
ـ بازشبیروزی  لنگرگاهبه گویشفرنگی ۱۲ـ 

اختیار. و تردید کلمه اعدادـ  طلیعه ـ نمیماند
راه  شیوه داریم ـ حمام این هم برای ۱۳ ـ

و بوم. مرز حافظ ـ نوپا رفتن کودک

شریفوپاکدامنـمحصولانباشتهشده  ۱۴ـ 
مشهور ـ نمایشنامهنویس کشتزار در گندم و جو

«خسیس». و خیالی» «مریض خالق فرانسه
اثر  سده ۱۹ خالق در روس موسیقیدان ۱۵ـ 

مخوف». «ایوان معروف
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نمیخورد. چشم به مردم
شروع  مردم حقوق به ۱۱۸ پرداختن ماده از
اینقانونبهمردم میشود.حدشبزنیدحقی که
دادهاستچیست؟درست حدسزدید:کارکردن

حقشماست!

شب نیمه در فریادی
کوتاه فیلم برای سناریو

در  سرباالیی باریک خیابان یک صحنه ـ
چراغ تیر محله باالی شهر تهران. نور المپ یک
برقهایموازیو منظمخیابان تکههایآسفالت

میدهد. نشان چوله خیابان را چاله از پر
سبک به دقیقه سه (حدود کامل سکوت ـ

کیارستمی). فیلمهایفرانسویو
به دور راه از آمبوالنس که آژیر صدای جغد و ـ

میشود. بلندتر آژیر صدای میرسد. گوش
آنها باد ـصدایبرگهای خشکدرخت که

میپراند. سویی هر به خیابان کف بر را
ـصدایبلند فریاد مانند مردی: دستازسرم

میشم. دارم دیوونه بردارید.
دوربینبهسوی ساختمان قدیمیبلندیبر ـ

خود میگذارد. حال به را و برگ ها میگردد
آپارتمانیکهچراغکمسوییدر پنجره تصویر ـ

روشن است. داخل آن
از قسمتی شما میگیرد: اوج مرد صدای ـ
میکنید؟ این کار را من هستید. چرا با من تن
دوربین جلوتر میرود.مردیروی صندلی نشسته
است.نیمهلختاست.تصویردرشتصورتمرد.
با جور همه چکار کردم؟ مگر من میکشد: فریاد
را نمیتوانم درد دیگه این همکاری کردم. شما
یک با همه شما را کنم. کاش میتونستم تحمل
بریزم. کثافتها... و دور ببرم کارد تیز یا چاقو

کثافتها...
در شدن چراغها روشن تصویرهای سریع ـ
فریاد و مردم همهمه مجاور. آپارتمان های سایر
من جون مرد اوج میگیرد: از اکبر. صدای اهللا

چیمیخواهید؟کثافتها...

ماشین پلیس. آژیر و آژیر آمبوالنس صدای ـ

ساختمان. جلوی انتظامی نیروی ماشین تصویر
بیرون ماشین از نقاب  و تفنگ  با نفر چند

میپرند.
مسلح مرد چند شیشه. شکستن صدای ـ
نیم تاریکی اتاق وسط به سیاه لباس چسبان با

میکنند. محاصره مرد را و میبرند یورش
آشپزخانه صندلی روی مرد درشت تصویر ـ
شده و خیره یورشگران به نیمهباز دهان که با

است. بند آمده زبانش
نزدیک مرد  به سیاهپوش مردان از  یکی
گرفته نشانه او به سوی را تفنگش میشود.

است.
ترسان صورت با مرد صورت درشت تصویر ـ

عرق کرده. و
پلیس. صورت درشت تصویر ـ

میبرد. باال دستهایش را مرد ـ
به را تیری که هفت در حالی پلیس تصویر ـ

است. گرفته لخت نشانه نیمه مرد سوی
چه خبره؟ عملیات: مسئول صدای فریاد ـ

بقیهکجاهستند؟
و میریزند داخل به پنجره از دیگر نفر چند ـ
هدف لخت مرد نیمه سوی را به تیرشان هفت

میگیرند.
با داشتم رو به دوربین: لخت نیمه مرد ـ
کورکهایی و زگیلها این با میزدم. حرف خودم

زده اند... بیرون بدنم روی که
به مرد صورت درشت نمای از دوربین ـ
او از آرام دور آرام نمای با میرسد و کامل نمای

میشود. دور
عقبتر عقبتر و آپارتمان از پنجره دوربین
افراد انتظامیکههفت تیرشان میرود. نمایدور

میکنند. غالف را
صحنه. کامل تاریکی ـ

روی تاریکی صفحه: صدای بیسیم پلیس ـ
است! کنترل تحت چیز همه نیست. خبری

فنرهای صداهای و بعد سکوت دقیقه چند ـ
بدن. پوست خاراندن و تخت

تاریکی: در مرد مانند زمزمه صدای ـ
کثافتها کثافتها...

جغد صدای درختها... برگ صدای ـ
قطعتصویر...

نفع به را سبز» «جنبش تعادل نقطه میتواند
تحلیلها این درستی البته در زند. هم بر رژیم
رژیم ایناستکه ولیمهم کرد، میتوانمناقشه
راهنمای که است اندیشه این و ـ میاندیشد چه

بود. خواهد رژیم عمل

جنگ... یا تحریم
۱۹ صفحه از بقیه

قانون های رواج نتیجهی و مشروطه درست
بسیار ناسازگاری از و نمیدانستند را اروپایی
است شیعی کیش و مشروطه میانهی که آشکار
از مردان غیرتمند درستی نمیداشتند، آگاهی
بودند دیده ناتوانیدولترا ایرانو پریشانی یکسو
مجلس و بودن مشروطه جز برای آن چارهای و
آن از به هواداری بسیار با پافشاری و نمی دیدند
و بوده کیش در بند خود از یکسو و می کوشیدند
دو این میان در نمیتوانستند، آن از چشم پوشی
احمد اثر «تاریخمشروطه»، نقلاز میماندند.»ـ

صفحه۲۸۷. کسروی،
تاریخ برجسته  مورخ  آدمیت،  فریدون 
« علمای» میان مسالهی روابط نیز، مشروطیت
مشروطهخواهو ترقیخواهانوبهقول او«مدافعان
اینعبارت نقلکرده است: را در سیاست عقلی»
ترقیخواهان قانوناساسیرویهمرفته نبرد «در
رهبری گشتند. پیروز عقلی سیاست مدافعان و
قطعیافکارعامراهمانگروهروشنفکرانداشتند،
حاال، همچونآغازجنبشمشروطهخواهی، فشار
ملی،مالیانرا به قبولحکومتدموکراسی افکار
طبقهی علما اعتبار سیاسی نفوذ و از وادار کرد.
بیاندقیقتر رهبری به بیشاز سابقکاستهشد.
به مشروطیت حرکت با که سیاسی و فکری
تدوین جریان بود، در تجددخواهان افتاده دست
نکته بسیار لطیف گردید. قانون اساسی تثبیت
تسلیم اساسی در کار قانون علما که است این
در اجتماعی شان حفظ مقام برای مگر نگشتند،
عقیدهی در خویش تزلزل اعتبار از اگر عام. افکار
پیش سازش در از شاید نمی هراسیدند، عمومی
قضیه در به گذشتهایمهم (خاصه و نمیآمدند

نمی دادند...» در تن عرفی) قضایی نظام

یکی از... تاملی در

بودن و زن هوایی و حال چنین در سر داده اند.
ایرانی هر افتخار موجب داشتن تن بر زنان جامه
ایکاش همدردیمردانیکه حجاببرسر است.
عار» لباسزنانه کردندنهدر کمکردنبار «ننگو
زنانیبودکه پوشیدنبهمردان، کهدرهمدردی با
زنانچه سر دارند. و اجباریبر حجابناخواسته
انقالب نخست روزهای در که می دانستند خوب
عقب به تا نکردیم «ما انقالب میآوردند: بر فریاد
و حمایت که ایران دالور و آگاه زنان برگردیم.»
شرکت مرداننگرفتندخود با پشتیبانی ویژهایاز
اجتماعی، ابعاد وسیعترین در خالق و فعال
فرهنگی،هنری، سیاسیو اقتصادی توهمتوانایی
و بردند سئوال زیر جنسیت را به از ناشی نابرابر
علوم انسانی و دانش حیطه از ـ کلیه حوزه ها در
در نیز و تجربی و دقیقه علوم حوزه تا تجریدی و
بیهیچشکو تردیدی راه عرصه مبارزه سیاسیـ
برمعتقدانبهنابرابریزنومردبستندواندیشه را
تنها که دادند نشان و کشیدند چالش به را آنان
حاکمیت امروز، ادامه ایران زنان پردل رهایی سد
و اسالمی جمهوری استبداد و خرافات و جهل

می باشد. فرهنگسنتیزنستیز

افسانهزدایی و زنان
۲۵ صفحه از بقیه

خود مهریه که زنی قبال است. زن مهریه موضوع
باید بابتآن مالیاتمیپرداخت، طلبمیکرد را
حاالمالیاتراحذف کردهبه جایشدریافتمهریه
تعریف هیچ بدون غیرمتعارف، و متعارف به را

مشخصموکولکرده اند.
روش های شکافتن برای نوریعال پرتو
حقوقی به عنوان از آن ها که مردان مردساالری
سلب صدد زنان فمینیست در میکنند که یاد
مراجعه تاریخ دل به هستند، مردان از آنها
قبل از پیدایش گذشته، زمانهای میکرد. او به
دورانی از تاریخ به و برگشت مذاهب تک خدایی
و کشاورزی دوره مقارن حدودا که رسید بشر
شناخت دورهایکههمزمان با اسکانبشر بوده؛
مرد دورانی که است. مثل تولید مرد در نقش
برای را همسری تک فرزندانش شناخت برای
که روزگاری عواملی تمام از و ابداع می کند زن
موجببرتریزنانبودعلیهآناناستفادهمیکند.
نشان نوری عال موارد تاریخی پرتو این توضیح با
که ظهور مذاهبتک خداییبه ویژه مذاهب داد
صورت را به در جوامع تفکر رایج ابراهیمی این
دادن نشان برای او درمیآورد. الهی مشروعیت
اوحدی شعر ایران، تاریخ در مردساالر تفکر
پدر فرهنگ از نمونهای عنوان به را مراغهای

کرد. قرائت ساالر
بود  خانه شمع زن مستوره

بود زمانه آفت شوخ زن
است  دل شکنج زن ناپارسا

دل است زود دفناش کن که رنج
رخ نپوشدکفنبپوشانش 

بجوشانش کند خامی چو زن
سختش  بیرون رود بزن چو زن

خودنمایی کند بکنرختش
گور دواتش کفن، او کاغذ

زور به دانش گر کند بود بس
کن  هالکش سرکشی گر کند

خاکش کن به میبرد آب رخ
زن و برابری مراحل از نوریعال پرتو پایان در
غرب، در و انقالب صنعتی کرد یاد غرب در مرد
ظهورمدرنیته،رشدتکنولوژی،ونگاهمدرنیکه
افکار و گسترش رشد خود میافکند، به انسان
آزادیخواهیومساوات طلبی،لغوبرده داری،رشد
مذهب جدایی آدمی، شان به احترام بورژازی،
برابری راه دانست که عواملی و... را حکومت از
وی بپا این، بر بنا کردند. هموار را و مرد زن
رفع یا برابر حقوق داشتن برای زنان خواستن
بهمعنای گرفتن قوانین تبعیض آمیزعلیهزنانرا
مردان آن را چه و افزود آن نداشت حقی از مرد
بهکمک که رفتاریبوده بنیاد از حقخواندهاند،
سنتی، باورهای مرد، به زن مالی نیازهای زور،
تقویت را آن مذهب و شده داده رواج جامعه در
به همیندلیلیکیاز راههای حذف کرده است.
قانون و حکومت از دین جدایی مردساالر حقوق
اصولزمینی قانوناساسیبایدبر اساسیاست.
تدوین حاضر عصر انسان نیازهای حسب بر که
حتی و اصالح و حک و تغییر قابل و میشوند

باشد. شده پیریزی حذفاند،
خود، معروف شعر نوریعال، پرتو پایان در
و مردساالر که از دو دیدگاه؛ را من»، «انسانم

قرائت کرد. میشود بیان نگاه زن
دکتر حمایتآمیز پیام قرائت با برنامه
جواب که و سئوال بخش و السعداوی نوال 
به کردند شرکت فعال در آن به طور حاضران

پایان رسید.

شد آتالنتا برگزار جهانی زن در روز گرامیداشت
۲۹ صفحه از بقیه

دنبال به من کسروی نظر گفت: «به و داد پاسخ
بین مجله بخواهد که نبود کسی جنجال نبود.
ایجاد جنجال و سیاه» «سپید و «فردوسی»
پا به جنجالی هیچ او پژوهشی کارهای کند.
بود آمده تهران به عنوان مالیی جوان او به نکرد.
ونویسندگانشناختهشدهحتیدرمورداوشایعه
میساختندکهچهکسیپشتایننوشتههااست.
به را کسروی بود و میان البته در هم حسادت
براینمونهاوکهدرساختنواژه بازینمیگرفتند.

فرهنگستانفراخوانده نشد.» به استاد بود
توضیحاتش بخشدیگریاز امینیدر محمد
داوریکنید» مورد«بخوانیدو «در داشت: اظهار
ـ کسروی چهار کتاب عنوان که این بگویم باید
و «بهاییگری» «شیعهگری»، «صوفیگری»،
استوخودکتابجداگانهای «پیراموناسالم»ـ
برجسته از کارهای هم «ورجاوند بنیاد» نیست.
کسروی است.درباهمادآزادگانـباهمادبه معنی
فضای آن زمان ـ به تشکیلحزبدستزد. حزب
جامعهفضایسیاستبودوفضایپژوهشنبود.
کار آغاز کسروی در بگویم که حافظ هم مورد در
به ایران بود. وقتی فرهنگ هوادار این گونه نبود و
نادرست نتیجه این به پرداخت تصوف خواندن
ایران در درویشان و خانقاهها گسترش که رسید

شد.» مغول حمله سبب
در و سخنان خود آخر در بخش سپس وی
گفت: اسالمی حکومت عقبه موضوع پاسخ به
بیرون  ۱۳۲۹ سندی سال در اسالم فداییان »
حکومت یک ایجاد خود برای مرامنامه و دادند
جامعه ایران سال آن کردند. در منتشر اسالمی را
شاه رضا را رزمآرا خود رسیده بود. بنبست به
حالاوج گیری دیگریمیدانستو مصدقهم در
گویا میبینید که بخوانید را سند اگر این بود.
نسخهاینوشتهاندبرایواپسگراتریناندیشههای

بشری.» جامعه

مقایسه داخلی محققان نظرات با را آنها حتی و
مرد این کرد. را کسروی این کار ولی نمیکردند،
بودحتما نکرده آلوده اینسرکشیها به را اگرخود
حال به تا حتما و میشد ما دانشمندان از یکی
زنده بود. وقتیخبر مرگاو راشنیدم جهان پیش
کشته دادگاه پای میز در او را شد. تیره چشمم

نمی شود.» کار زشتتر از این کاری بودند.
است: آمده نفیسی سعید متن ادامه در
بودپاسخاوکشتن «کسرویاگرخطاییهمکرده
او با که بحث میکردند.کاری او با میباید نبود.
و حسین سقراط با که بود کاری از کردند زشتتر
و قانون داشتن به زمان آن در زیرا کردند حالج
کارهای حال هر در نمیبالیدند. اما دادگستری

هست.» ما میان در کسروی
دیگر شده مطرح مطالب به سپس سخنران

احمد کسروی... چرا
۴۶ صفحه از بقیه


