
260Iranians, Vol. 14, No. 481, Friday, June 11, 2010 ۲۱ خرداد ۱۳۸۹  جمعه ،۴۸۱ شماره چهاردهم، ۲۶  ایرانیان، سال
خالی از شوخی

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

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

ایران سفر یادداشتهای
خالی از صفحه گذشته هفته که علت این
مسافرت که خاطر بود این نبود به دایر شوخی
چون سرعت داشتم. ایران به برقآسایی کوتاه و
ادیسون برمیگردد اینترنتدر ایرانبهزمان قبلاز
دفتر به موقع به را خود مطالب ایران از نتوانستم
از مجلهبرسانموتمامفاکسهاییکهفرستادمسر
آوردند.علتمسافرت ادارهمخابراتواطالعاتدر
را صفحه این مخصوص خبرنگار که بود این من
میفرستد و رپرتاژ و عکس ایران خبر از مرتب که
گرفتهبودندومی خواستنداوبه«صدایآمریکا»و
و اسراییل» «رادیو زمانه»و «رادیو «بیبیسی»و
اووخانوادهاش فرانسه»بچسبانند و کلیاز «رادیو
اخاذی کنند.خوشبختانه باکمکچندامام جمعه
و درآورم از زندان را او به سرعت توانستم آشنا

برایخالینبودنعریضه تحویلخانوادهاشدهم.
را در این مالحظات خودم و مشاهدات از برخی

میان میگذارم: در شما کوتاه با سفر
تهران  از خیلی دور را امام خمینی * فرودگاه
از سفر زمانش ایران به من مسافرت قرار دادهاند.
میکنم فکر بود. تهرانکمتر به اینفرودگاه مناز
ایرانیان که ساختهاند دور عمدا را فرودگاه این
نزند. به سرشان رفتن خارج رژیم هوس از شاکی
از فرودگاه این میگفتند بچهها که اینجوری
است. پیشرفتهتر و مهرآبادخیلیمدرنتر فرودگاه
و بر همین به تایید می گویند چون هم راست
چایی و پول رشوهها مبلغ فرودگاه در این بچهها

خیلی گرانتر است!
فعال  بزرگ ایران یک آتشفشان در که * انگار
ریخته جا همه خاکسترهای خودش را و شده
زدهتر زنگ و کهنهتر و قدیمیتر تهران شهر است.
بهنظر میآید.مثلیککارتپستالیکهزیر آفتاب
همه ریخته هم خاکستر روی مردم باشد. مانده
پانزده ده و هستند زده دود و شکسته و ژولیده
میآیند! از سنشناسنامهشان بنظر سالیبیشتر
هوای  تهراندر این در مردم * نمیدانم چطور
آخر داغ روزهای این در میکنند؟ زندگی آلوده
خاطر دود را به جایی هیچ که بهار روزهایی بود
از چند تا با که وقتی ببینی. غبار نمی توانستی و
کافی یک در دیداری دبیرستان دوران دوستان
غلظتدود شاپ داشتیماصالنتوانستمبهخاطر
از شنیدم و صدایشان را فقط ببینم و آنها را
ولی بود و شنیدیم. صدا جوانی گفتیم خاطرات

تصویرنداشتیم!
آیات  عظیم پوسترهای شهر جای * همه
کرده آویزان را آقا پوستر های مخصوصا و عظام
روحانیتر و خیلیقشنگتر عکس هایشان بودند.

بودم. دیده غرب در که بود عکسهایی از
«فتو این که گرم آیتی بسیجیهای بچه دم
از چطور میدانند و گرفتهاند یاد خوب را شاپ»

کنند. آناستفاده
*دقتکردمکهتقریباهرجاشعارهایاسالمی 
و دیوارها در به دو این از مخلوطی و یا دولتی و
آن کنار و گوشه در مردم و جوانها نوشتهاند

سری لکه های قرمز یک رنگ زده اند. اسپری سبز
خون میگویند سبز ریخته که اسپری روی هم
اسپری کنندگاناستکهازبسیجوپلیسو لباس

شدهاند. زخمی و خوردهاند کتک شخصیها
*بهغیرازحسششمبهلطفانقالباسالمی 
است. ایرانداده مردم به یکحسهفتمهم خدا
این حسهفتمقدرتتشخیصشخصیاست که

آمده است. خارج و از نیست مقیم ایران
کیلومتری میتوانند سه  دو از همه  تقریبا
و بعضیها حس هفت آمدهای. بگویند از خارج
کشوری از چه بزنند حدس میتوانند دارند و نیم
ادوکلن و بوی نمیدانم آمدهای! ایران به در خارج
موهای لباسچروکنشدهاتاستیا دئودرانتو
می روی که راه سلمانی شدهات. شاید جوری تازه
میشوی. خیره همه واج به و هاج چون شاید و
خیابانمیرسیدم همه وقتی جلویگداهایکنار
یک آقا عوض میکردند. خود را ملتمسانه جمله

کن! کمک بچههات سر صدقه دالر
دارد.  گدا *مناصالنمیدانستمتهراناینقدر
روزینصفآنها می گویند احتساباینکه با تازه
هم آن ها همه فراری میدهند. و جمعمی کنند را
ادعامیکنندکهمعلولجنگایرانوعراقهستند
وشیمیایی شدهاند.اصالنمیدانستمتلفاتجنگ

است. بوده باال اینقدر
خودمان  بزرگ شهرهای مثل هم * تهران
مثل چهارراه سر دارد. شور شیشه آمریکا در
جمع شیرین خربزه یک دور که مگسهایی
میشوندازهمهطرفموردحملهبیکارانوعالفان
شیشه به همه طرف از که قرار میگیری خیابانی
وقتها بعضی میآورند. هجوم ماشین جلوی
حس که بود زیاد آنقدر شیشه به اسپریها تعداد
اتوماتیک در آمریکا کارواش یک میکردم در تونل

نشستهام. خودم ماشین داخل
حقوق  از مقداری زنها میگویند که * این
در اخیر چند سال در را با مردان خود مساوی
یکی نیست. هم بیمورد کردهاند زیاد کسب ایران
تومانی گرفتن چند برای کرد که سعی کسانی از
شیشهجلوماشینپسرخالهمرااسپریکندوتمیز
شلوار مانتویبلندیبا نمایدیکدخترجوانبود.

روسریسیاهیبهسرشبود. و بود جینپوشیده
هم مدرکلیسانسدانشگاهشرا یکفتو کپیاز

بود. کرده منگنه لباسش به و بود کرده جور
آبرویت را و که اینقدر غرور گفتم: حاال بهش
لعنتی را در روسری حداقل اون زیر پا گذاشتهای
اون و گفت: پاشید بهصورتم میآوردی. اسپریرا

است! من شب کار
دوست داری برویم گفت: و از رفقا آمد یکی *
نماز من گفتم: و خندیدم دانشگاه؟ جمعه نماز
گفت: و رفته. خندید یادم سالها است خواندن
آمریکا؟ بر بگویی مرگ نیست. بلدی الزم نماز
اسراییل؟ بر مرگ بلدی بگی گفت: آره! گفتم:
گفت: این خودش نه. خندید و گفتم: چرا که
جاتون میشه! دانشگاه جمعه نماز رکعت دو
و اخمو و آدم زشت اینقدر جایی بود. عجب خالی
یاد ویدیوکلیپ بودم. عصبانیزیر یکسقفندیده
سری آدم یک که افتادم جکسون آهنگ مایکل
او و بیرون آمدهاند از قبر و ترسناک بدقیافه مرده
حسابی و پا بدن محاصره کردهاند. بوی عرق را
دقیقه چند که هر یارویی دم کرده بود. کالفهام
یکبار میآمدوبهاطراف گالبمیپاشیدگرموگرنه

میافتاد. اورژانس به کارم
از  فروشیها اغذیه و فروشیها * بساطروزنامه
بیشتر در اینجا مردم و بود دیگر گرمتر جای همه
جمعمی شدند. نمیدانمشهرداری چطوریاجازه
فروشها داگ» را به ساندویچ «هات فروختن
بود وقتی که«داگ»نجس حساب میشود. داده
مجله و روزنامه از پر فروشیها روزنامه دکه جلوی
آنها از دوجین یک هفتهای اگر نمیدانم بود.
چند فروشی نمیکردند بساط روزنامه توقیف را
اما بود هم «کیهان» روزنامه میشد. کیلومتر
می گفتندآخر شب ها بچهها هیچکس نمی خرید.
می آید موتورسیکلت یک با شریعتمداری حسین
با میکند و یواشکی جمع همه روزنامهها را و
برای روزنامه کاغذ و کند خمیر تا میبرد خودش

کند. درست بعد روز
ترافیک  خمینی امام فرودگاه تا تهران * از
تاکسی راننده که خوب چقدر است. وحشتناک
نوار عربی کلی برایم و خارج آمدهام از فهمید من

گذشت وهندیو رپسیاهیآمریکاییگذاشت تا
زمان راحسنکنم.تویراهاشتیاقبازگشت اشک
این هم خوشحالی کرد شاید چشمانم جمع در را
و آلودگیشهر لحظه بهتر میشد لحظه به هوا که

می گذاشتم... سر پشت را

مدیکال ماری جوانا؟
آن خودمونیتر یا جوانا ماری که این اثبات با
و مزمن امراض درمان بسیاری از باعث «علف»
لوایح آمریکا میشود چندین ایالت عالج غیرقابل
تصویب و ارایه را جوانا»  ماری  بودن «قانونی
هر (حاال که همراه داشتن علف با آن کردهاند.
«افبیآی» سوی از باشی) می خواهی که االغی
قانونیدارد جرمشناختهمیشود ومجازات شدید
بزودیچند و ـ نیومکزیکو وجدیدا ایالتکالیفرنیا
ایالتدیگرنظیرنیوجرسیـکاشت،فروشوپخش
قانونی گیاهی را یک داروی عنوان جوانا به ماری
اینعلفهایقانونیکه«مدیکال قلمدادکرده اند.
ماریجوانایپزشکینامگرفته اند یا ماریجوانا»و
بیماران در اختیار پزشکی و مراکز دکترها سوی از
کنندگان مصرف و بیماران می گیرد. قرار نیازمند
علفها فقط این به آنها نیاز که کنند باید ثابت
و صفا و حال جنبه اصال درمانی دارد و جنبه
امراض مختلفی بر نشاطدر کارنیست.ماری جوانا
است. بوده آلزایمر کارساز میگرن و سرطان، نظیر
از نیمی که ایالت کالیفرنیا در که است طبیعی
ایرانی االصل جمعیتآنبدوناحتسابمکزیکیها
هستنداستفاده ازماری جوانا دولتیو قانونیبسیار
از بسیاری است. گرفته قرار هموطنان توجه مورد
ماری خود به نیاز توجیه احتیاج و ایرانیان برای
دور از افسردگی ناشی یا و بیماری دیپرشن جوانا
انقالب به خاطر آن دادن دست از وطن و از بودن
می گویند که  و اسالمیسال۵۷ را عنوانمی کنند
یک روزی اخبار ایران شنیدن دیدن و تحمل برای

دارند. جوانا الزم سیگار ماری پاکت
داستان شنیدن از بعد که است این جالب
دولت تایید مورد پزشکان توسط ایرانی مهاجرین
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میدهید؟ بما بالعوض وام دو تا کنم امضاء را دوبار شما قطعنامه متکی: اگر به سنگال خارجه وزیر

 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
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703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
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خرداد) ۲۴) جون ۱۴ دوشنبه

ایران در سکوالریزم
کتاب تازه دو رونمایی از همراه با

سکوالریزم درباره اسماعیل نوریعال

سخنران: اسماعیل نوریعال

خرداد) ۳۱) جون ۲۱ دوشنبه

اصالحطلبی فرود و فراز
ایران در حکومتی

مشایخی مهرداد دکتر سخنران:

را ماری جوانا سیگار پاکت دو از آنها بسیاری
آنها مطب بیمار این که بعد از و میکنند تجویز
یک افسردگی نهایت خودشان در میکند ترک را
تا میکنند فندک روشن با جوانا را ماری سیگار

شوند. آماده سرطانی بعدی مریض برای

اقتصادی اخبار

یونان مالی سقوط
در هم یونان اقتصادی سیستم تق باالخره
کشورهای سایر بسوی یونان دولت دست و آمد
از نجات اروپا دراز شد تا از آنان برای اتحادیه
ورشکستگیکمکبخواهد.بسیاریورشکستگی
 ۱۰ هر از یونان در کرده بودند. پیش بینی را یونان
سن می کنند. کار دولت برای نفر چهار شاغل
ساعات  و حدود۵۰ شروعمی شود بازنشستگیاز

است! ساعت ۳۰ حدود هفته کار
اگریونانجاذبهتوریستینداشتشایدسالیان
پیشبهاینسرنوشتدچارمیشد.اینسرنوشت
 ۱۰ از هم آنجا در زیرا هست هم ایران انتظار در
مواجب میگیرند دولت از نفر حدود شش شاغل
آنان کار نمیکنند نفر سه نفر از این شش تازه و
و بسیجیها (مثل میکنند کار وقت نیمه یا و
برای بخصوص در روزهای که شخصیها لباس

میآیند). خیابان ها به مردم زدن کتک
خبرنگاران به یونان خزانهداری سخنگوی
اینافتضاحمالینداردو دولتتقصیریدر گفت:
در که و زیورهایی زر و غنایم یا زود دیر حال هر به

تمام می شد! بودیم گرفته با ایرانیان جنگ

تهران در روز جوک
بعدازحوادثوپیآمدهایانتخاباتسالقبل
تحقیر آیتاهللاخامنهایبرایاینکهرفسنجانیرا
وکوچککندبرای اوبه عنوان کادویتولدشیک
به رفسنجانیبرایمقابله ریش تراشبرقیخرید.
و «اکسباکس»خرید یکدستگاه برایآقا مثل

داد! کادو ایشان به
ترویجاینجوکبتوانیمتنشهای امیدواریمبا
ایران در رهبری  معظم مقامات بین  مضاعف

ایجاد کنیم!

پاره را امام عکس اول
امام نوه و حاال میکنی

را...؟
همان طور کهخوانده و شنیدهاید نطقحسن
سالگرد مراسم در خمینی روحاهللا خمینی نوه
شده امام برگزار مقبره در که طبیعتا امام مرگ
و او خورد بهم اوباش و اراذل برخی بود توسط
سوگ که در این از و قبل خود نیمه سخنرانی در
میکروفون به جلوی از بریزد اشک پدر بزرگش

شد. کشیده کنار
منتقدیندولتاحمدینژاد حسنخمینیاز
نتوانستهاند تاکنون اما است خامنهای آیتاهللا و
زهر بخورانند(چونمثل مثلاحمدخمینیبه او
احمدی نژاد و انقالبی دولت نیست). شکمو او
سایر محافظهکارانمذهبیسعیمیکننداین نوه
صدایش را خاموش نحوی بخورند و انقالب را به

نشده اند. کار این موفق به تاکنون ولی کنند
مسجد مراسم در از این قبل شده که گفته
از بعد تهران محالتی شهید شهرک خمینی امام
نشریهایبینحضارپخش شده نماز مغربوعشا
امام مقبره به که نمازگزارانخواسته اند آناز در و
(گفتهاند بگیرند را خمینی حسن حال و بروند
ساندیس بسته آبمیوه ضمیمه چند نشریه که

است). بوده
سپاه به که آنالین» «جوان سایت اینترنتی
پدر اخبار سبک به  است نزدیک  پاسداران
«کیهان» یعنی خود حزباللهی جراید بزرگ
به اهانت این که است شده مدعی شریعتمداری
حریم آزادی بیان او هتاکی به نوه امام خمینی و
تا است شده طراحی خمینی حسن خود توسط
کسباحترامومحبوبیتکند.سایت«رجانیوز»
آنالین» محسوب «جوان سایت خاله پسر که
ابولهب و ابوجهل را  خمینی  حسن میشود
هر دو از شخصیت های منفور که نامیده است

تاریخنویسان اسالمهستند.
امام طرفداران نوه و اصالحطلبان از بسیاری
که این از و کرده محکوم را اهانت این خمینی
حرمتآزادیبیان مورد احترام قرار نگرفتهبهدفتر
ریاستجمهوریشکایتنامههاییفرستاده اند.

این ادعای رد ضمن احمدینژاد محمود
رعایت کامال بیان آزادی که کرده عنوان گروه
میان سخنانم را در نطق بنده چون کسی شده

است! نکرده قطع
طریق سیمای از سازمان مجاهدین خلق 
آزادیوشورایملی مقاومتو تلویزیونملیخود
گزارش و گرفت عهده بر را واقعه این مسئولیت
«مرگ بر شعار وارد سالن شدند و کرد اشخاصی

خمینی» سر دادند!
حزباللهی از طریق نشریات تندرو گروههای
خودچندروزیاست کهسعی میکنندازعظمت
ازحسن آنها تاریخیمذهبیبکاهند. اینواقعه
حسن به را خود نام که خواستهاند خمینی
راحتتر را اینحادثه آنها مصطفویتغییردهدتا

دهند! توضیح امام خط هواداران به سادهتر و
و بود قضیه این معترضان از کروبی مهدی
گفت:دستبهافشاگریمی زنمومیگویمکجای
و شده کاری دست خمینی احمد وصیتنامه

است! کار در کسانی چه دست

«رجا نیـوز» مهم اطالعیه
اهللا حزب انصار و

همگان میرسانیم اطالع به وسیله بدین
خط در عنوان «راهروی حرکت به هرگونه که
امام» راه و «احیای خط امام» «احیای و امام»
امام» «نوه نطق حتی و امام» افکار «احیای و
به محکمی مشت و گفته پاسخ کامل اقتدار با را
امپریالیسم خواهیمکوبید. صورتصهیونیسم و
نشر افکار امام با مبارزه دفتر روابط عمومی

اقیانوس کف در سوراخ
اقیانوس هم کف از نفت فوران قضیه آقا این
سوراخ میشود. جدی خیلی دارد که این مثل
در کف خلیج بریتیش پترولیوم بزرگی که شرکت
بیرون را نفت بتواند تا بوده کرده ایجاد مکزیک
دکل سطح انفجار و حادثه یک اثر بکشد در
۱۰ تا ۲۰ هزار  و روزی از کنترل خارج شده آب
آب با این سوراخ فوران میکند و نفت از بشکه

وجود با نفت خام قاطی میشود. این اقیانوس
آن برای مهار کردن تالشهای شرکت «بیپی»
و سواحل به آرام آرام و میریزد بیرون همچنان
می رسدومشکالتومسایلفراوانی آمریکا بنادر
برایماهیگیرانوشرکتهایصیدماهیومراکز

است. کرده ایجاد ساحلی توریستی
بسیاریاز پرندگاناینمنطقهنظیر لک لکها
وهمچنینالکپشتهایدریاییوفکهادرخطر
گرفتهاند. بسیاری از قرار اثر مسمومیت مرگ در
وآالبامابخاطراین سواحلزیبایفلوریدا،لوئیزیانا
دست داده از را خود توریستهای حادثه نفتی
برخی در شدهاند. روبرو مالی درآمد کاهش با و
شرکت از شاکی و عصبانی مردم سواحل این از
را نشی» نفتی «بپا عنوان با تابلوهایی «بی پی»

علمکردهاند.
ریزان» «نفت این از بسیار آمریکا مردم همه
ده هزار می گویند آنها هستند. ناراحت نگران و
یعنی۱۰ سنتگرانی  روز در نفتحرامشده بشکه
آمریکاییانزیادیمذهبی بنزیندرهفته!برخیاز
است وهمه نزدیکشده دنیا آخر اعتقاد دارندکه
زمینریزشکند و مرکز استبه آب اقیانوسقرار

کند. خاموش را زمین کره وسط آتش
قضیه این از که شوخ آمریکاییان از برخی
زیادی اهمیت آن برای و ندارند نگرانی زیاد

نفت خام ریزش این  گفتهاند نمی شوند  قایل 
که چی که می گویند: آن ها نیست. بد هم زیاد
آغشته روغنی غلیظ و نفت ماهیهایمان به ما
ماهی این که از بعد میتوانیم حاال است؟ شده
آن روغن کردن اضافه بدون بالفاصله را گرفتیم

سرخ کنیم! در ماهیتابه را
آنها میگویند:شاید بوینفتباعث برخیاز

شود! ماهی شدن بو خوش
اقیانوس کف در سوراخ این نگران خیلی من
و بود زنده فداکار دهقان پیتر، کاش هستم.
و کند فرو این سوراخ در انگشتش را می توانست

بیاورد. در نگرانی از را همه

اخبار ورزشی
هیجان  جنوبی آفریقای  ۲۰۱۰ جهانی جام
برابر صد را  دنیا سرتاسر فوتبال دوستداران 

است. کرده
شهر مسابقات در سری این روز دیگر چند
خواهد آغاز جنوبی آفریقای کشور ژوهانسبورگ

شد.
ایران  فوتبال تیم که این از ایرانیان از بسیاری
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۱۵ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۲۹ صفحه از ۱۷بقیه صفحه از بقیه

۱۲ صفحه از بقیه

بازیکنفرانسویکهدرسال ۱۹۵۸ بهترین  ۱ـ 
روز بچهها برای ـ گرفت لقب اروپا فوتبالیست

خوشحالیاست!.
از مصالح  ـ باردارـ  ثروتمند هوس بانوی ۲ـ 

ساختمانی.
ـ  سرگشتگی  و تعجب ـ گرفتن خو ـ   ۳

سال ۱۹۱۱  در نروژی که کاشف جهانگرد و ۱ـ 
موسیقی. الفبای ـ کرد کشف را جنوب قطب

ـ  خیالی  آرزوهای  ـ زمان این حاال،  ـ ۲
بزرگترینجایزهسینمایی.

خسیس و  آدم ـ کنایه از نومیدی ۳ ـ گل
سرزمینی ـ است مقاوم حال عین در و ممسک
مبارزه اسپانیا از استقالل برای مردمش که

میکنند.
از  ـ پیامبر پسر ادریس بنیانگذارـ  ـ تلخ ۴ـ 

گلهایزیبایباغچهای.
نامهای  از ـ ناخوردنی! خوردنیهای از ۵ ـ

باریتعالی.
ـ  مظهر شوری  ـ همنشین ـ مونس و  ۶

آرامگاه.
سابقا  ـ نیکاراگوآ کشور مهم شهرهای از ۷ـ 
رنگرزی. ظرف ـ خاندان ـ می گرفتند! گردنه سر

مجلس شورای فرنگیها  و مرتبهـ  دفعه ۸ـ 
پهلوان. و دلیر ـ

کلمه  حرف تعجب ـ طاقت و توان ـ ۹ ـ
پایتختی به کشوری آفریقایی ـ پرسش و تعلیل

«داکار».
سپهر  ـ بود در اروپا واحد پولی نام زمانی ۱۰ـ 

غله. ـ انبار گردون و
روکش  ـ الستیک در اقیانوسیه کشوری ـ ۱۱

چرخ.
و تدبیر ـ  عالج ـ پیرو ـ تازی دریای ـ ۱۲

یگانه. و تنها
ساختمانی می گفتندـ   به کارگر ۱۳ـ  پیشتر

نیکو. و همقدمیـ  پسندیده و همراهی
پشتک!  جواب سنگهای گرانبها ـ از ۱۴ ـ
فارسی در  که کوچک  معنی به فرنگی  واژه  ـ

رایج شده.
جورج  از نمایشنامه ای ـ آرام رود ـ  ۱۵

ایرلندی. نویسندهشوخطبع برناردشاو

چاپلوس.
ـ بخاری  آتش ـ شده نامیده ـ اثر چربی ۴ ـ

فضا. در بیبو و بیطعم و بیرنگ
فیلم ـ  نمایش دستگاه ـ ستم و ۵ ـ ظلم

وزن. در واحدی
محقر. خانه ـ دادن ترتیب و نظم ـ ۶

دور  به و منزه ـ همصحبت و همنشین ۷ ـ
بزغاله. ـ

ازعشاقدرونکتابـازگلهایباغچهای  ۸ـ 
مفید. بسیار چهارپایان از ـ گرمسیری نقاط

شده  دور نیکوی پدر صفات که از فرزندی ۹ـ 
بخشی و وزن در واحدی ـ زیبایی و حسن ـ باشد

هرمزگان. در
شخصیت  ـ در استان زنجان منطقه ای ۱۰ـ 
معروف انگلیسی کهسردرمجلس آنکشور نوشت

میشود». داده اجاره خانه «این
پایتخت  مانندـ  پسوندی بهمعنی مثل و ۱۱ـ 
امپراتوریرومشرقی،نامقدیمقسطنطنیهـنوعی

پارچهگرانبها.
کاسب  سیاهـ  عقاب ـ ریشه خانوادگی ۱۲ـ 

رو. زینت  ـ نمی پسندد را معامله ای چنین
میگرداند ـ  را کشور یک صنعت ۱۳ ـ چرخ

آهن. گاو استـ  انگشتری سوار بر
اهل  ـ پندار و تصور ـ نفرین و دشنام ۱۴ ـ
را امروزه شهرش خراسان که است در شهری

فردوسمیگویند.
فردریک  نمایشنامهای از کالهخود ـ ـ ۱۵

دورنماتنمایشنامهنویسشهیرسویسی.
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هستند. خوشحال شرکت ندارد رقابتها این در
جهانی رقابت ایران تیم وقتی میگویند آنها
یک طرف از چکار کنیم؟ میشویم که دارد گیج
مطرح در سطح جهانی که تیم ایران خوشحالیم
ببرد. خود مقابل تیمها از که امیدواریم و است
تا ببازد تیم ایران که دعا میکنیم دیگر سوی از
اللهیهاییکهکنترل فوتبال افتخاری نصیبحزب 
ادعا کنیم و راحتتر نشود اختیار دارند در ایران را
ذلت به ما را چیز حتی ورزش آخوندها همه که
ایرانیان از بسیاری البته کشاندهاند. بدبختی و
اینکه کشورشانبه عاشقفوتبال بدونتوجه به
نه تماممسابقات آفریقایجنوبی تیمیفرستادهیا
بسیاریاز لذتوهیجاندنبالخواهندکرد. با را

فروشبلیتمسابقاتتقاضای بلیت دفتر ایران از
از دولتآفریقایجنوبی درخواستویزا و کردهاند
این همه درخواست ویزای گویا تاکنون کرده اند.
علت مشتاقان فوتبالردشده و جوابدادهاند به
مسابقات دیدن بعد از شنیدهاند ایرانیان که این
آتشمیزنندازقبول فوتبالاتوبوسهایشهریرا

میباشند. معذور آنها
از ایرانیان مقیم خارج از برخی  است  قرار
استادیومهایمسابقات۲۰۱۰ حضور  همدر کشور
و پوشش و آرایش با وطبقمعمول باشند داشته
به را دنیا سرتاسر بینندگان توجه سبز پرچمهای
بسیاری دارند. معطوف ایران در سبز» «جنبش
تماشاگران این میکنند تا تعداد دعا ایران در
سبزپوشقلیلباشد تا«صدا وسیما»یجمهوری
وسفید ترسشآن ها را بهصورتسیاه اسالمیاز
از تلویزیون مسابقات دیدن و پخش ننماید و رله

نکنند. آنها کوفت به را

هیچوجه به طبعا پیشنهادها این بود. سوییس
حتی توجه ایران واقع نشد. مورد قبول و

تاریخ۲۹ مارچ  به مهم نامهای در خالد شیخ
به آستانه سفر در ایلی که به نورتکات خطاب
کرد تصریح ایرانی بود مقامات مذاکره با و تهران
درک را در منطقه ایران نگرانیهای امنیتی که
بر ایران امنیتی و نظامی کنترل با و میکند
مادی عواید نگران ولی است، موافق ابوموسی
است. منطقه اقتصادی و اجتماعی توسعه و
به ایلی به گفته نامهای، نگارش چنین وجود با
شیخ ایرانی، مقامات بریتانیایی، خالف مقامات
درباره جدی مذاکره درباره منطقی بطور شارجه
سرنوشتابوموسینامصممبود،یکروزعزمش
نظر اعمال دیگر با روز میکرد و راه جزم این در را
از و شده هراسان سران عرب دیگر و اطرافیان
تصمیمخود پشیمانمیشد.دراینمیان بریتانیا
ارجاعاختالفبه گزینه وشیوخعربهمچنانبر

مراجعبینالمللیپافشاریمیکردند.

براساسگزارشمحرمانه که حالیبود ایندر
۱۴ اپریل فیلیپ آلوتمشاورحقوقی وزارت خارجه 
اگر که بود کرده اعالم درستی ایران به بریتانیا،
قابلیت دارای فارس خلیج  سهگانه جزایر موضوع
است، مساله بین المللی حقوقی در مجامع طرح
اختالفبین مشابهحاکمیتایرلندشمالیمورد
۱۹۶۹ از  سال در که بریتانیا و ایرلند جمهوری
بایدمجددا نیز سازمانمللخارجشد کار دستور

بهمجامع بینالمللی بازگردد.
بریتانیاییهماهنگینظامی ششمینکمیته
داد. اولآوریلتشکیل جلسه روز خلیج فارس در
آن از حاکی نظامی  نشست این از سری گزارش
نیروهای نظامی خروج مقطع این که در است
ازمنطقهو به ویژه سه جزیرهاشغالیتاقبل  بریتانیا
نیروهای  وجایگزینیبالفاصله اتمامسال۱۹۷۱ از
تلقی شده قطعی امری آنها جای به ارتش ایران
بودونظامیانبریتانیاییتنهااصرارداشتندتااسرار
را جزیره سه در خود پادگانهای امور جزییات و

نرسانند. ایرانیها اطالع پیشاپیش به
                               ادامه دارد

خلیـج فارس جدال در

احمدی نژاد، او نیروهای سپسوپس از حمایتاز
یا و اصولگرایان در طیف که را بیشتری عمده
دور از تدریج به داشتند قرار رفسنجانی هاشمی

پراکند. خود
که زبیرهایی طلحه و که اقرار میکند او امروز
در اکنون سهم داشتند رسیدن او قدرت به در
خامنه اینشانداده که هرچه برابر او ایستادهاند.
بوده موفق حفظ نیروهای خودی در خمینی که
خود از را آنان توانسته اندازه همان به او است

کند. دور
به حکومت خویش شبیهسازی خامنهای با
را خود می خواهد طالب ابی ابن علی حکومت
از عمال ولی بکشد، شیعیان باال امام اول حد در
می گوید. سخن خود حکومت محتوم سرنوشت
جذب و قدرت که داده نشان علی چون او هم

دنبال نداردو سیاستیرا حفظنیروهایخودی را
این هرز رفتن و داخلی برخوردهای که به میکند

میشود. منجر نیروها
به بمانند علی دست ممکن است حتی او
از را «خوارج» زمان خود وسیع بزند و خشونت
همانند هم سیاست این ولی بگذراند، تیغ دم
تنهاترخواهدکرد.میماند شعار سیاست علیاورا
کوفه نیستیم، «ما اهل اهللا که حزب کننده کر
علیتنهابماند»،ولیمگراهلکوفهنیزشعارهایی
فرزند یا و ندادند، علی سر خوشآمد برای مشابه
نکردند؟ مطمئن خود حمایت به را (حسین) او
و علی تنهایی روز در وعدهها و شعارها آن هرچه
علیخامنهای نیز امروز دردشانخورد حسینبه
خوش دل و دل ببندد این شعارها به میتواند
با علی کند. خامنه ایازیکنظر بهدرستیخودرا
به سرعتیمشابه،سرنوشت مقایسهکردهاستو
خشونت) برای یا بدون را (با او و حکومت علی

میزند. رقم والیت فقیه نظام سیاسی و خود

را... علی سرنوشت خامنه ای

دعویپاسداری از عفتوعصمتخاندانی استتا
شرعی. و

سست نمیتوان را که مطلقا آنچه این، بر بنا
وسیلهای حجاب که: است نکته این طرح گرفت
عتیقمردساالری بازمانده ازعصر استتحمیلیو
با برخورد چگونگی مسالهی که است جا همین و
ارزشهای دیدگاه از و زندگی عرصههای در آن
این توجه با میکند پیدا طرح مدنی، زمینهی
از برخی نزد در مسیر زمان، «حجاب» که الزم
نه فقط (و یک عادت به این روزگار در زنان حتی
است شده شرع) مبدل رعایت احکام صورت به
ضد بر زنان عظیم جنبش همین در که چنان
روبرو زنان از کثیری با رژیم تاریکاندیشیهای
ولی «محجبه» هستند ارادی که بطور میشویم
من به گمان دارند. باور حقوق بر تساوی عمیقا
تضادی آن بدقت بشکافیم در نکته را این اگر
دلیلقابلتصوری هر به خانمی، یافت. نخواهیم
روسریدرعرصهیاجتماعظاهرشود با میلدارد
کمتر از را خود زمینه هیچ در و روی هیچ ولی به

مرداننمی داند.
اینتوجهذهنیتمارابهنکته یدیگریمنتقل
فشار و فرمان جبر و کاربرد این که آن و میکند
کاربرد استتا مراتببیاثرتر برایحفظحجاببه

برایرفعحجاب.میدانمنظر وفرمانوفشار جبر
پیاین«نکته»به برخیازخوانندگاناین مقال در
ماجرایکشفحجابدردورهرضاشاهبازمیگردد

این گردشی قابل توجیه است. و
ناظر یک مقام در رای من بگویم کوتاهی به
عصر بازمانده ی این اصوال است که این متعارف
حالت به در جمعی که هم هر اندازه مردساالری،
عادتو حتیسلیقهدرآمدهباشد،ماندگار نیست.
انداختنهدفرفع بهقصدجلو نیز زور ولیکاربرد
نیست. میرود کارگشا که تصور آنطور حجاب
بر که را آثاری بخواهیم اگر که باورم این بر هرچند
این فشار آثار با شاه مترتب شد اقدام دستوریرضا
فاشیستی «والیی» سوی رژیم از بهیمیکه امروز
میزان به قیاس، می شود، در مقام وارد زنان بر
ارزیابیبیاوریم،بایننتیجهخواهیمرسیدکهآنچه
و نبود سود از خالی گرفت انجام شاه رضا بدست
رشد راههای از بدان وسیله بسی که داد باید حق
که مساواتطلبی زنانی و شد زنان گشوده بسوی
حتیپیشازپاگیریمشروطهسرگرفتهبود،زمینه
که مضاعفی ستم که حالی در یافت. گستردهای
کمحجابی» بر زنان و « بدحجابی امروز به بهانهی
از نفوس جز میراندن نیمی ایران می رود، هدفی

ندارد. کشور
شاه رضا  دورهی دستوری شیوه مشکل 
اقناعی و موتور «تحول» چون که بود این در 
(با پایان بعدی فرصت یک در فرهنگی نداشت،

... پدیده ی در بازگشت همهینگرشی بیش یا کم شاهی) دورهی رضا
زمینه یافتو حتیدر بازار محصوالت آخوندی به
به در آستانهی ورود مذهبیها بعد، و دهه های
از بسی که بودیم شاهد سیاسی، فعال صحنهی
کلی بطور و دانشگاه دانشجویان جمله از و زنها
مخالفانرژیمشاه،بیآنکهدرگوشهیذهنخود
و تاریخی اصلی مایههای شناخت به را هم محلی
به را آن و شدند سیاهپوش واگذارند، «حجاب»
تبدیل وقت با رژیم مخالفت مبارزه و از نمادی
تظاهرات درست به حالتی معکوس که در کردند.
خانمها سعی کثیری از بودیم چطور اخیر شاهد
داشتندتابه نحویعصیانخودبرضد اینپدیدهی

دارند. ابراز را عتیق
حرفآخراین که،حجاب دربنیاد میراثیاست
روزگاران مردساالری و دستآویزیاستامروزین از
پیشتازان این زنان، قدرتپرست تا مالیان کف در
فلج را دموکراسیخواهی، اثرجنبشمساواتو پر
با به رایمنمقابله گردانند. خانهها باز به و کنند
اینموجتازهواینمقصودحاکمانپسگرایکنونی
با صلح یا جنگ به دوردستها از هم آن نباید را
یقین به بهگمانکه مننه حجابمبدلساخت.
در «درون زنانپیشآهنگما کاملبر اینباورمکه
خواهند انتخاب و کشف را راه بهترین خود مرز»
نظر این ابراز بر خود سهم به همیشه چون و کرد
احوال در دقیقا برونمرزیها، ما کار دارمکه اصرار
ایننیستکه به کمکوسایلمعجزهگر فعلیجز
زنان مضاعف بر که به صورت را ارتباطی، ستمی
و بتابیم جهان باز سوی چهار میرود، در ایران
و کنیم را افشاء ریاکار شوم حاکمان قصد بنیاد
رغبتبالقوهیهمگامیبا فراموشنکنیم،دردنیا
آزادیخواهانایران، بهدالیلگوناگون سختپرتوان

بالفعل نشود. که و دریغا است

نظامی و اقتصادی حوزه دو در شریکی داشتن
کرد جلوگیری نظام شدن از اصالح پذیر نمی توان
و تشکیالتی نهادی دگردیسیهای یا زود دیر و
گریبانولیفقیه راخواهدگرفت. آیتاهللاخامنهای
پاسدارانیافتکههمبازوی درسپاه اینشریکرا
ورود با هم و است خشونت اعمال در فقیه ولی
شرکتهای گرفتن قدرت مانع اقتصاد حوزه به
از دولت مستقل خصوصی بخش رشد سهامی و
تهیه با پیش سال پنج از را روند این او میشود.
ریاست جمهور به احمدینژاد مقدمات انتخاب
روشمند و زمان پیوسته از آن و بخشید رسمیت
دیگر امروز است. کرده تثبیت را روندی چنین
سال در که انتخاب احمدینژاد کرد تردید نباید
نبوده غیرقانونی دخالت های از تهی ۱۳۸۴نیز
داد  روی پیش سال ۲۲ خرداد در آنچه اما است.
فقیهازهرکوششی این که ولی  تاییددیگریبودبر

ندارد. ابایی اصالحناپذیر ماندن نظام برای
انتقال و نقل با سو یک از خامنهای آیتاهللا
پیوستهفرماندهان سپاهوتغییر ساختارآن،هویت
بازوی نهاد به را و آن دگرگون کرده را اولیه سپاه
پیشبرد و ولی فقیه منافع از ابزار دفاع و والیت،
منویاتآنتبدیلنمودهاستوازسویدیگرسپاه
چنینتغییر با است. کرده متولیاقتصادکشور را
شرطی پیش سه تحقق از که است تحولهایی و
شده جلوگیری میکنند اصالحپذیر را نظامها که
که اصالحطلبانی از گروه آن رو، همین از است.
قانون پناه در اسالمی جمهوری بقای خواستار
بر مبنای قانون مذهبی هستند، یعنی حکومتی
مهمترین امروز بایددریابندکه توصیهمیکنند، را
فقیه والیت نظام، برای اصالحپذیر شدن مانع

است.درتقابلبااصالحپذیرینظام استکهرفتار
این، بر توضیح است. بنا ولی فقیه قابل پرهزینه
نیزاینخواهدبودکهولی نشان اصالحطلبیآن ها
دهند ونقشویرا آماجحمالتخود قرار را فقیه
سازند. آشکار کنونی شرایط به کشور کشاندن در
این روشمیتواندنقطهمشترکمیانکسانی که
خواهانبرقرارینظامیبرمبنایدمکراسیلیبرال
گونهای خواستار به کماکان با کسانیکه هستند
به قانوناند، باشد. پناه یک جمهوریاسالمیدر

علیهخطاکار. همه عبارتدیگر
فقیه ولی  بر جانبه همه فشار کردن متمرکز
احتمال وضعیت کنونی، و عامل آمر عنوان به
داد، افزایش خواهد را وی و تمکین عقبنشینی
محروم حاکم و داور دوگانه نقش ایفای از را او و
مقاومت ولی شکستن با یقین، به خواهد کرد.
برگذاریانتخاباتیآزادمهیاترخواهد فقیه،شرایط
نظام هایگوناگون از آنجاستکههواداران شد، و
برحقوقبشر،تاجمهوری لیبرالمبتنی  دمکراسی 
رقابتی در سوسیالیستی، نظامهای تا و اسالمی
در را خود برنامههای سالم، و منصفانه، آزادانه،
مهمترین داد. خواهند قرار مردم قضاوت معرض
این اسالمی جمهوری بحث اصالحپذیری نتیجه
که مذهبی ) یا (سکوالر کسانی که بود خواهد
میکنند، منع را فقیه ولی نقش به پرداختن
نخواهندشد اصالح طلبانشناخته زمره در دیگر
که هست گونه همین را اسالمی حکومت زیرا
میخواهند.خالصهآنکهفراینددمکراسیسازی
ایرانبدونشناساییموانعاصالحپذیرینظام در

رفت. نخواهد جلو به
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