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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

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

خالی از شوخی

احمدینژاد دوباره سفر
نیـویورک به

است؟ نیویورک به احمدینژاد چندم سفر این
که پرسید و باید از رحیم مشایی نمیداند خودش
اینسفرهاراجورمیکند.آمریکاییهاهمحسابشان
احمدینژاد بهم خورده از این پرروبازیهای بعد
روز در هر که کسی چرا بفهمند نمیتوانند است و
پرچمکشورشان و میگوید آمریکا کشورشمرگبر
نیویورک به سال و راست هر چپ میزند آتش را
به سازمان شده نوار ویدیوی ضبط الاقل میآید؟
را به پایم و شما قهرم با بگوید من و ملل بفرستد

نمیگذارم. کوفتی شما فالن فالن شده کشور
که هتلی مدیر و صاحب نیویورک در احتماال
احمدینژادوهمراهانشبه آنجامیرونددوبارهمثل

لب می گوید: زیر عصبانیت و با افسردگی سال هر
هتل در روزهای کردن برای او اداره .!Not again
از غیر به است. سخت بسیار احمدینژاد اقامت
و دیوار در بیرونهتلبه در که هزاراننفر برخورد با
آمدن از و میکنند پرت فرنگی گوجه و مرغ تخم
احمدینژادبهنیویورکعصبانیهستند،اومسایل
حق او دارد. هم فراوان دیگری بغرنج مشکالت و
نداردبراییکهفته دربوفه صبحانههتل«بیکن»
توالتفرنگی های خود را بایدهمه خوک سرو کندو
حمامهای در فرنگیدار» توالت در «سوراخ های به
هتلرا به اتاق هایدیگر بایدهمه هتل تبدیلکند.
نصفقیمتبهمشتریانغیرایرانیخودعرضهکند
صبح با شش ساعت بیدار شدن در از چون آنها

میشوند. معذب و ناراحت اذان صدای
گروه با بار  این احمدینژاد که شده  گفته
گو و و گفت مالقات نیویورک یهودی خاخامهای
عکسانداخته آنها با نخواهدکردچونقبالیکبار
او به دیدارخرابههای اینعکسها را دیدهاند. وهمه
ویزای چون رفت نخواهد هم سپتامبر یازده فاجعه
این شامل است و نیویورک از به بخشی محدود او

نیویورکنیست. قسمتاز
گفتن جدیدی برای حرف بار احمدی نژاد این
جهانی و مدیریت نور هاله ملل ندارد. سازمان در
برای سخنرانی شدهاند. قدیمی بیمزه جوکهای
و ندارد لطف جدیدی هم خالی سالن صندلیهای
روزنامهها در میتوانهمانعکسهایسالقبلرا
نکرده باشند). عوض را صندلیها کرد (اگر چاپ

میگوینداتفاقجدیددرسفرامسالاحمدینژاد
فاضل با نیویورک ممکناست دیدار ومالقاتاو به
و مسجد اسالمی مرکز آینده جمعه امام رئوف،
دو در است قرار که مسجدی باشد. نیویورک،
سپتامبر یازده خرابههای از طرف تر آن چهارراه

ساختهشود.
جمعه خواهد امام به این چیزی چه که او این
درصد   ۲۵ است: شده پیشبینی  کامال  گفت
زمین کرده تا پیشنهاد ترامپ دانولد اضافه ای که
و محل بهتر یک و کن قبول بخرد محل را این
سپتامبر یازده خرابههای به نزدیکتر چهارراه یک

کن! پیدا

صیغه انواع
شورای مجلس در که این علت به روزها این
اسالمیبحثبرسرطرحوتصویبالیحه حمایت
آن به ساده و مختصر بطور که خانواده حقوق از
«الیحهصیغهمردان» میگویند باالگرفتهو تعیین
بسیاری آن ها از هر کدام ضرورت و صیغه انواع
است، انداخته گیجی به را مجلس نمایندگان از
برای را انواع صیغههای زیر الزممیدانم تعریفها و
تصمیمگیری هرچه بهتروسریعتر این نمایندگان

محترم عرضه دارم. و عزیز
نوعهای دسته ها و میتوان به صیغه را انواع

کرد: تقسیم زیر
صیغهمجلسی: صیغهایکهبر اساستصویب

حق اسالمی شورای مجلس
زناول داری بدوناجازه گرفتن یکزندیگر
من از اینقدر جمعه شب چرا پرسید زنت اگر و
میخوابیحق تقیه رویکاناپه فاصله می گیریو
خستهام! بود و زیاد کارم بگویی باشی و داشته

را مردم دختر و زن که این حسادتی: صیغه
صیغهکنیبرایاینکهدلدوستانمتاهلخودت

ندارند! صیغه وسع و جرات که بسوزانی را
صیغهصلواتی:یعنیصیغهکردندخترجوان
تو با مسلم و مفت که بی خانوادهای و بیپول و

کند. برقرار جنسی شرعی رابطه
بدون است رسمی ازدواج همان دایم: صیغه

زیر لفظی. مهریه و
است ولی ازدواج همان مثل صیغه موقت:

بدهی. پول ساعتی باید
صیغهاشتراکی: صیغهزنیکه بخاطرنداشتن
دونگی با رفقای دیگر در را به صورت پول کافی او

درآوری. خود موقت نکاح
صیغهتولیدی: صیغه ای کهصرفا بخاطرتولید
وابستگی به بدون دارد قصد مرد و مثل است

شود. خود نسل انقراض مانع رسمی ازدواج
صیغهناموسی:صیغه ایکهبخاطرجلوگیری
با خویشاوندان مرد در بینافرادخانواده فحشاء از
دختر عمه، دختر عمو، (دختر خود مونث
خاله) نکاح و و همچنین عمه دایی خاله، دختر

مینماید.
زنان تعداد آن در صیغه ای که رقابتی: صیغه
برایرو کمکردن صیغهشده مطرحاستوصرفا

می باشد. شخص پولدار و شهوتی رفقای
اساس بر که صیغهای فرمایشی: صیغه
و میشود تعیین عظام تکلیف و آیات دستورات
فروع دفعشهوتمرددرخدمتاطاعتاز از بغیر

قرار میگیرد. دین
زن میتوانی که صیغهای کوپنی: صیغه
سود و با بفروشی آزاد بازار در را صیغه ای خود

کنی. بهتریاختیار اضافهصیغه
و نباشد شرعی که صیغهای سبز: صیغه

باشی. داشته دختر دوست

هفته جوک
پاره یک خشت کوروش حقوق بشر منشور
و سمبلمدیریت بیشترنیستو نمیتواندراهنما
دنیاباشدبلکهمدیریت۳۰سالهجمهوریاسالمی 
جهانی قرار مدیریت این مرجع و اصل ایران باید

گیرد!
تهران «کیهان» ـ شریعتمداری حسین ارسالی:

در اسپانیا دیسکوتک «مکه»
در شخصی که میداد نشان تلویزیون اخبار
نام را به یا نایت کالببزرگی دیسکوتک و اسپانیا
را محل این شمایل و شکل و کرده باز «مکه»
طراحی سعودی عربستان کعبه خانه مثل دقیقا
اینبرنامه گزارشگر گفته به است. ساخته و کرده
شهر جوانان در تجمع محل محل داغترین این
داغ صحراهای گرمی است و اسپانیا بارسلون
گزارشگر میکند. خود القاء مشتریان به را عربی
سخن این محل صاحب جسارت شجاعت و از
وابستگان از او که میکرد تعجب و میگفت
و نیست معروف انگلیسی هندی رشدی سلمان
نمیباشد هم هلندی گوگ ون هواداران از ضمنا
جان اندازه سلمانرشدیشانس نداشتو به که

خود کرد. جسارت فدای خودش را
اگر پرسیدم: زنم تلویزیون از تماشای ضمن
دیسکوتک این از ببینی که دارد را رفقا از یکی
داد: جواب  میپرسی؟ چه او از بیرون میآید
بهش بگیحاجیزیارت گفتم: چطوره نمیدانم!
داشتمگوش گزارشرا بقیه نداد. را جوابم قبول!
و تند آهنگ غریبی و عجیب دالیل به و میکردم
حاجی یک پیچید: گوشم توی آصف شاد فرامرز

تکون... حاجی دو تکون،

کنسرت بر نقدی ـ طنز
آتالنتا در مستان گروه

احتماالگروهموسیقی مستانمعرفحضورتان
استو خوانندهجوان وخوش ذوقآنپرواز همای
راهممیشناسید.اینگروهدرتورآمریکایشمالی
خودچونشنیدهبودمن در آتالنتا زندگی میکنم
در شهر و کنسرتینیز تغییر داده مسیر سفرشرا
گروه بودم شنیده هم چون من کرد. برگزار ما
شنیدن دیدن و به میآید به شهرمان مستان

کنسرت آنها رفتم.
«جورجیا  دانشگاه در که کنسرت * سالن
خانم ها تعداد بود. جمعیت از مملو بود تک»
بودکه احتماالبخاطر از تعدادمردها بیشتر بنظر
چند نه صدای او. خوشتیپی همای آمده بودند و
زیر و خوشگل همه زن مو بلوند که این بود سال

بودم! ندیده سقف یک
در  و دست قرمز یک لباس همای با * وقتی
داشتند روی لباس سیاه میان گروهخودکه همه
صحنهظاهر شد ترسبرمانداشت که آهنگ های
وقتیکهشروع اما اسالمیمارکسیستیبخوانند
راحتی نفس و نیست اینطور که فهمیدیم کردند

کشیدیم.
نوآور  بسیار گروه واقعا مستان گروه * این
حرف این که است. علت این شکنی سنت و
سنت و عادت است که برخالف این می زنم را
شده اعالم ساعت راس کنسرت این همیشگی

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

مهر) ۵) سپتامبر ۲۷ دوشنبه

«بخارا» ادبی مجله درباره
دهباشی علی سخنران:

سردبیر «بخارا»  پژوهشگر و

مهر) ۱۲) اکتبر ۴ دوشنبه

جمهوری اسالمی:       
درون حاکمیت  اختالفات و شکاف

واحدی سید مجتبی سخنران:
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

نکن! من کفش پا توی و اینقدر بده گوش آقا حرف حداقل به محمود خان الریجانی:

(202) 669 - 6299

زده کرد. همه را تعجب و شروع شد
آنی از *همایواعضاءگروهش خیلیجوانتر
تویاینترنت بنظرمسنتر بودندکهفکر میکردم.
میآمدند.میگویندصفحه تلویزیونهمهراچاقتر
معلوم حاال و نشان میدهد هستند آن که از
افتادهتر را جا آدمها یوتیوب اینترنت و که شد
بخاطر گروه این هم شاید می دهد. نمایش هم
هموطنان مثل بوده و دور از ایران مدتی که این
زودرس می شوند پیر پیری که دچار داخل کشور
شدهاند. ببین اینها هم که هیچ، جوانتر نشده

خواهند شد؟ چه بشوند اگر بزرگ
سالی  صندلی جلوی ما خانم میان * روی
و می زد بلبلی سوت مرتب که بود نشسته
کشید: داد بار چند میداد. اللهزاری شعارهای
نفست! فدایاونموهای بلندت ناز قربونت برم!
می نوشیدن درباره آهنگ هایی که وقتی بشم!
فریاد خانم این میشد خوانده باده گساری و

نوشجونت! میکشید:
برنامه خیلی در ابتدای سازها کوک کردن *
طولکشید. چندتا دانشجوی موسیقی آمریکایی
کهکنجکاوبودند ببینند موسیقی اصیلایرانیچه
کردند فکر ریختیاستهنگامکوککردنسازها
سه دقیقه دو همان شده و در شروع برنامه گروه

کردند. ترک را سالن اول
قبل  را گروهها سازها این چرا  * نمی دانم
کوک خود رختکن  اتاق در برنامه اجرای  از
من که همراه این را به دوستم نمی کنند؟ وقتی
این برای داد: جواب گفتم بود آمده کنسرت به
میطلبد. را ساز کوک خودش قسمت هر در که
ساز تا سه دو خودشان با چرا دادم: جوابش
پهلویم توی  زد آرنج با نمی آورند؟ شده  کوک

که: خفه شو!
و  انقالبی کمی آهنگها داشتیم انتظار *
آهنگ تا یکیدو غیر از باشد. به جنبشسبزیتر
تا بودند زردی جنبش همه بقیه انقالبی نیمه
جنبشسبزی. البتههمایچونقرار استبزودی
گرفت. ایراد او به زیاد نمیتوان برگردد ایران به

با  انگلیسی زبان به آهنگ یک * خواندن
هم را شعر  بود. جالب ایرانی اصیل سازهای 
مدعوین بودند که چاپ کرده بروشور برنامه توی
شرکت برای که کرد  اعالم همای بخوانند.
اضافهکرده کنندگانخارجیبرنامهاینقسمترا

ما «خارجی» از منظورش نفهمیدم البته است.
داخل یا آمریکاییان بودیم از وطن خارج ایرانیان

مملکتخودشان؟
لهجه  به علت برنامه آهنگ انگلیسی * شعر
این با حتی نبود مفهوم زیاد همای «فارگلیش»
از رفقایی بعضی تلفظ انگلیسی اش بهتر از که
بروشور  هستند. آمریکا در است ۳۰ سال بود که
و تیره بود شده چاپ آن در شعر متن که برنامه
را آن نمی شد اصال سالن تاریکی در و تاریک بود
یک این بروشور همراه کاش مسئولین خواند.
در کنسرت در کنندگان شرکت به هم قوه چراغ
با آهنگ را شعر سالن میدادند تا به هنگام ورود

دنبال کنند.
خودمسئوالکردم  از که * وسطکنسرتبود
ارکستر گروههای موسیقی اصیل ایرانی رهبر چرا
ارکستر (همان کسی که با یک چوب بلند ندارند
برای بهخودمجوابدادم: بعد رهبریمیکند) را
هیچ در ایران مشکل رهبری داریم و که ما این
قبول این سادگی را بعنوان رهبر به دیگری کس
باشند ارکستر رهبر میخواهند همه نمیکند.
فکر بگیرند. قرار سالن در حضار توجه مرکز و
میکنم برایحلهمینمشکلرهبریبه هریک
چند خودنمایی اجازه میدهند برای نوازندگان از
نشان دهند. و خودشان را دقیقه تکنوازی کنند

 Besame اسپانیایی معروف آهنگ * خواندن
البته  ایرانی اصیل موسیقی ارکستر Mucho با
خوب از نسبتا هم همای ندارد. هیچ اشکالی
انگلیسیاشبه کاشلهجه پساجرایآندرآمد.
خوبیلهجهاسپانیاییاشبودوآهنگقبلیرابهتر
این نوع اجرای روی است بهتر کال می کرد. اجرا
بیشترکار کنند ویا تنظیمآهنگبهتری آهنگها
بوچلی آندره که است بهترتر البته دهند. انجام
برنامهخود مهمانبه بعنوانخواننده ایتالیاییرا
ببیند دعوتکنند.جای حسنگلنراقی خالیکه

کردند. چکار او ببوس» «مرا آهنگ با
همای  که رسید وقتی به اوج ملت * هیجان
مردم که درباره این شعری گروه مستان خواننده
از و یاد میکنند خوبی به کوروش بزرگ از چقدر
امروز ایرانچقدر متنفر رهبران وحکمرانان دیگر
دست کوروش برای چقدر ملت خواند. هستند
براینفر دوم هوکشیدند.جایآقای زدندوچقدر

بود. خالی خامنهای

جلوی  سالن همه به خاتمه کنسرت از * بعد
و گروه دیدار کنند اعضاء با ساختمان رفتند تا
یک شلوغی سالن در بیندازند. آنها عکس با
من از بود ایستاده کنار من که آمریکایی جوان
شعرهای خالصه بگی من به پرسید: میتونی
و چه بود درباره چه کنسرت آهنگهای  این 
 Drinking دادم: جواب بودند؟ آهنگهایی نوع
دور  من از و را تکان داد سرش songs تعجبزده
ایرانی این همه بفهمد احتماال نمی توانست شد.
و می نوشیدن درباره کنسرتی به چرا مسلمان

آمدهاند! و جاذبه ساقی میخانه توصیف
و  همای نتوانستیم با آخر: متاسفانه * نکته
آن به یادگاری و بگیریم گروهش عکس اعضاء
همایبسیارشلوغ بر دور و داریم. شبخوبنگه
محافظینسالن کنسرتپرسیدیم:چقدر از بود.
محافظین از بشود؟ یکی نوبت ما میکشد طول
سالنکهمردسیاهپوستشوخیبودجوابداد:
که دارد میانسال خانم این به بستگی نمی دانم!
میکند ماچ را او و مرتب افتاده گروه رهبر روی
راست رفتیم. جلوتر نیست. ولکنمعاملههم و
بمباران که زیر را دیدم صورت همای میگفت.
همان (که یا طرفدارش «فن»  این بوسههای
ماتیک نشسته بود) پر از خانمیبود که جلوی ما
به ماتیک لکه های چقدر هم و است. شده قرمز

میآمد... او قرمز لباس

ادبی بخش
سپهری سهراب اجازه با
مموتی مموتی... زد... صدایم کسی

کاپشنمکو؟
کو؟ سوراخدارم کفشهای

کو؟ عرقدارم تیشرت
میخورند یونجه االغ هزاران علفزارها این در

کرد نباید گلآلود را آب
لبنانو سومالیوسودان االغی در آنجا شاید

پاکستان و
مینوشد. این آب از دارد

نباشد؟ است که تشنه مهم مگر
باشد؟ زالل آب که است مهم مگر

آب و  باشد گرسنه که است مهم فقط 

سیرش کند.
کرد... صدایم کسی

نمیشنوم را صدایش همهمهها این در
چه زیباست... بع بع عرعر و صدای

زنم با من گوی و گفت
صیغه درباره

بهزنمگفتم:اگراینالیحهصیغهتویمجلس
تصویب بشهخیلیعالی میشه.

گفت: چطور مگه؟
زن یک تو اجازه بدون میتونم من گفتم:

بگیرم. دیگر
هم میرم بدون اجازه یک نفر گفت: خب من

صیغه میکنم. را
مرد یک من زنی و یک نمیشه. تو گفتم:

هستم.
خیلینامردی! گفت:

***
بهزنمگفتم:اگراینالیحهصیغهتویمجلس

تصویب بشهخیلیعالی میشه.

دارد؟ تو چه ربطی به گفت:
اجازه و قانون مملکت میشود چون گفتم:

مطرح نیست. دیگر زن گرفتن از
دارد؟ ربطی چه تو به هم باز گفت:

گفتم:دیگه ازاینکهیواشکیودور ازچشمتو
نمی کنم. گناه احساس گرفتهام دختر دوست

***
بهزنمگفتم:اگراینالیحهصیغهتویمجلس

بزرگتر. خانه یک به بریم باید بشه تصویب
گفت: چطور مگه؟

گفتم:فکر نمیکنمیکاتاقخواب برایهمه
کافیباشد. شماها

کاناپه روی  میتونی تو گفت: و  خندید
بخوابی!

شبانه» «هذیانهای داستان مجموعه از

دیواری ساعت
زنمیکساعت دیواریخریدهبود کهجایگزین
آشپزخانه یخچال باالی قدیمی دیواری ساعت
بود. غریبی و عجیب ساعت قبلی ساعت شود.

موزیک زنده:جمعه ، شنبه و یکشنبه ها
از ساعت ۶ بعد از ظهر

رقص عربی:جمعه شب ها و شنبه شب ها

غذاها شامل انواع کباب، پلوهای مخلوط، خورش ها، پیش غذاها و دسر
با نظارت کامل خامن شیرازی تهیه می شود

کیترینگ کاسپین با گوشت صد در 
صد حالل و کیفیت باال

(Tax شامل) هر نفر ۱۳ دالر
دلیوری رایگان 

برای مهمانی های ۳۰ تا ۱۰۰ نفر 
بوفه کامل غذا، نوشابه، پیش غذا، 

چای، قهوه و دسر 
هر نفر از ۱۵ دالر

www.caspiankentlands.com

رستوران کاسپین

72 Market Street, Gaithersburg, MD 20878

Tel.: 301-590-0007

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

بوفه سفارشی و رنگین رستوران کاسپین
ویژه مهمانی ها و گردهمایی های مختلف
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و... سیاسی خبـرهای
۲۹ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۳۰ صفحه از بقیه
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که در  سمی آاللههای تیره از گیاهی است ـ  ۱
زادگاه یوسف. باغچه میکارندـ 

روم  امپراتوریکه آنخیانتروا نباشدـ  در ۲ـ 
کند. سیراب را لبان تشنه ـ زد آتش را

ـ  استقامت و درستی ـ بانگ و صدا ـ   ۳
خیزران. درخت

مخففشاد  ـ اسب سیاه انواعریاستـ  از ۴ـ 
ندا. کلمه تنبیه و ـ

از  منظومه ای ـ فاصلهانداز حرف ـ  ۱
عبدالرحمنجامی.

عرب  ـ فرنگی قهوه خانه ـ زینهاری و پناه ۲ـ 
میگویند. کارائیب دریای به ها

سگ  با ـ باشتاب و تند ـ پاینده و پایدار ۳ـ 
دارد! نسبتی زرد

نامی  ـ نامها ـ عرب ـ عزیز مادر ترکی ۴ ـ
بانوان. برای فرنگی

را  شعر کسی کردن، راهنمایی سیلی ـ ۵ ـ
ورزشهای زمستانی. ـ از خواندن

کشمکش. و ستیزه ـ قزح و قوس ـ ۶
هیکل  قوی قد و از آدمهای بلند کنایه ۷ ـ

انگلیسی. ـ لقبی و مسلک عقیده ـ است
قاعده  و است فلز نوعی ـ ترازو پارسنگ ۸ ـ

در آفریقا. مائومائو ـ سرزمین روش و
روزگار  آنستـ  سرزمینی در خاک از قوت ۹ـ 

و همکار. کمک ـ بود آشور همسایه باستان که
واحد  ـ چهارپایان خوراک است گیاهی ۱۰ ـ

بازار. زبان به ایران پول
تشک  و ـ باالی بستر حصار قلعه و ـ دیوار ۱۱

هم میلنگد. سفت نیست هم ـ
ـ  شب طوالنیترین ـ قرآن در سورهای ـ ۱۲

حمام بود. لوازم از پیشتر ـ آقای آلمانی
نزدیک  است بخشی ـ گریزان ـ همگان ۱۳ـ 

رودبار.
خبر  کوتاه ـ داستان ـ شانس بخت و ۱۴ ـ

و آگاه ساختن. دادن
و  تالش  ـ آمریکا معروف نشریات از ـ ۱۵

کوشش.

و  با گندموعدسو ماشو نخود آشی که ۵ ـ 
میدهند ـ نوعیمارسمیـ  بهنامهفت دانهبپزند

کنند. رسوا تا
بار  چهار که قدیم رجال از ـ آذری آتش ۶ ـ

نخستوزیرشد.
سرشوی  ـ بنیاد پایه و تلگراف ـ الفبای ۷ ـ

ملک. ششم یک ـ گیاهی
بهخشخاشگذارند  ـ گاه ودستاویز بهانه ۸ـ 

گلوله. ثابت پای یک ـ
بیسر  ـ کتابی گستاخ ـ عمو سام! زیبای ۹ـ 

ـ ماری بزرگ. ته و
مدت  که به بویه آل موسس سلسله ۱۰ ـ
کردند  فرمانروایی ایران از بخشی در ۱۲۷ سال

پا. یک قدم ـ
از  ـ هند ایاالت از  ـ آغاز  از بخشی ـ  ۱۱

شهرهایاصفهان.
کوهیـ   شکار ـ کردن پاره ساختن، ۱۲ـ  جدا

کشیدنی است. یاران مال ـ نوعی پارچه
رهبر  االغـ  یا اسب شده دباغی پوست ـ ۱۳
هریرود. دیگر ـ نام روسیه بلشویک در انقالبیون

ـ رییسجنایتکار  محبوبسلطان محمود ۱۴ـ 
گمان. و  شک ـ شوروی سازمان امنیت

ـ  عشقه  نام به نیلوفر شبیه گیاهی ـ   ۱۵
آفریقاییتانزانیا. پایتختکشور
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است! قرار گرفته توجه مورد حد تا چه توصیه ها
داشت انتظار بهسختیمی توان همیندلیل،  به
مگر کاری برآید، هم نگهبان کمیته شورای از که
احمدینژاد علیه شخصا بتواند خامنهای که این
سیاسی اقتدار و حیثیت که کاری بگیرد؛ موضع
سال یک خصوص با توجه به تحوالت به را او
واکنشهای ضعیف کرد. خواهد گذشته لکهدار
زیاد احتمال به احمدینژاد برابر در خامنه ای
سه مقاله که در همانطور است که، آن نشانه
«پایههایقدرتخامنهایبه پیشنوشتم، هفته
قدرتاو بیش و ... صورت شدیدیتضعیفشده،
احمدی نژاد متکی باند سپاه و به هر زماندیگر از
بیش اکنونظاهرا عبارتدیگر،... به است. شده
خامنهای حمایت به احمدینژاد حیات که آن از
(و سپاه) او به احمدینژاد حیات وابسته باشد،
وابستهاست».بهاینترتیب،خامنهایدیگرکمتر
دهد خاتمه حکومت درون اختالفات به میتواند
اختالفات این پای تدریج به یک به خود بلکه و

است. شده تبدیل

۱۱ صفحه از بقیه

اصولگرایان بین نزاع

بهعلتنقصفنیویاضعیفبودن همهساعتها
باتریعقبمیافتندولیاینساعتبهدلیلبسیار
نامشخصیجلومیافتاد!اولهادوسهدقیقهجلو
بعدحدودچند کردیم. سبیلیدر زیر هم ما و بود
که ساعتدیواریما جلو افتاد. آنقدر ساعتجلو
کههشت ساعت ونیمجلو بودنشان وقتایران را
وطن میافتادیم یاد هم نبود. بد باز هم میداد.
به مادرمان که شده این وقت که یاد این هم و
مغزمان در را وقت تبدیل و بزنیم زنگ ایران در
کشیدند جلو را ساعت ها که وقتی ندهیم. انجام
برای دیگر شد ساعت نیم و هفت وقت تفاوت و
رفت زنم هم نداشتیم. مصرفی ساعت مورد آن
خانه به و خرید جدیدی ساعت خوشحالی با و
انداختیمدر سبدمخصوص آورد.ساعت قدیمیرا

شدیم. شرش خالص و از بازمصرف
بود. قشنگ و خوشگل خیلی جدید ساعت
مشکل فقط یک نمیکرد. اشتباه ثانیه هم یک
بشکن مثل تاکش و تیک صدای داشت. بزرگ
جشن ها در بشکنهایی که اون بود. از بلند زدن
چه این گفتم: زنم به میشنوی. رقص ضمن و
می کنه. تاک تیک داره گفت: است؟ صدایی
گفتم:تقتقمیکنه. گفت: تیکتاک.گفتم :تق
یواش صدای ساعت تق... قبول نمیکرد. یواش
حسابی و بود هم به تخته تا دو کوبیدن مثل

کرده بود. خرد را اعصاب همه
بلند آنقدر میشد. بلندتر و بلندتر روز هر صدا
داد طبقه باال از نوجوانم پسر یک شب که شد

که این جالب و را کم کن! ساعت صدای کشید:
رپ «فیفتی و تق پراز تق به موزیک بلند و داشت

می کرد! گوش سنت»
ساعت که میخوابیدم صدای وقتی شب
شب تمام می رسید. خواب اتاق به آشپزخانه از
تق... تق... مغزم بود: تق... در ساعت صدای

یکشبوقتیکههمهخوابیدهبودندتصمیم
که این بود این گرفتم. تنها چاره خیلی رادیکالی
فکر اول کشتن ساعت از میان ببرم. با را صدا
کردمکهخاموشکردن صدا ازطریقکشتنمنبع
مخالف که من و میکند سیاسی را قضیه صدا
دنبال به نباید هستم مردم صدای کردن خفه
بعد از باشم. دیواری ساعت بردن بین از حذف و
چندشبتصمیمگرفتمسیاسینباشموباساعت
جدی بلند و بیمعنایش بطور تق تق و صدای و
پشت حیاط به ساعت را همان شب شوم. روبرو
افتادم. جانش به بزرگی چکش با و بردم خانه
خواب از را کس هیچ چکش بلند ضربات صدای
تق صدای بلندی همان به تقریبا چون نکرد بلند
چکشصدضربه با میکنم فکر تقساعتبود. و

شد. ساکت باالخره تا زدم ساعت به
ندید را روی دیوار بعد زنم ساعت روز صبح
مجازات این اجرای انگار که با نگفت. چیزی اما

بود. موافق انقالبی
رفتم خانه به حیاط پشت روز همان شب
از که بود خوب چقدر بکشم. سیگاری تا
تق... تق... مکرر صدای آن دیگر آشپزخانه

نمیآمد. تق...
ساعت صدای بودمکه نزده را سیگار پکاول
اما هر نمیکرد تق و تق شنیدم. را چکش خورده
آخ... آخ... آخ... میکشید: داد یک بار ثانیه دو

خالی از شوخی

شنیده ام. خالص را صدای تیر من دارم. را وداع
زنده شب یک تنها که  را  کسانی  دیدهام من
جانانه حد چه تنها در همان شب تا و ماندهاند
بر من کردهاند. شرافتمندانه زندگی و انسانی و
نمی کنم باور که است تجربیاتی چنین اساس
و برداشتند راه قدم این که در باختگانی جان
بودند جمهوری اسالمی شمار زندانهای پر در
این که آنان باشند. رفته راه این به ناخواسته
شبه یک نه کردند، سازماندهی را مرگ ماشین
را  آن ۲۲ بهمن قیام از پس دقایق اولین از بلکه
ساختهبودند. تنهاسرنشینانشرادر مقاطعزمانی
کردستان تا تهران از میکردند؛ انتخاب مختلف
هر تا و بلوچستان و سیستان تا کاووس گنبد تا
بعدها این البته میشود. نامیده ایران مرزی که
دست هم ایران از خارج در حتی مرگ سفیران

زدند.» کشتار به
«ماهیت به اشاره با ادامه در نریمان شیرین
جانشینان و دجال خمینی فاشیستی حکومت
کشتار پاکسازی چرخ خمینی گفت: «مرگ او»
چرخ و همچنان این کار نیانداخت را از سیاسی
یک که اینجا است. مجبورم کار بوده مشغول
و فاشیستی نازیها حکومت سریع با مقایسه
گرفتن و کشورگشایی به تنها هیتلر بکنم. هیتلر
او می خواستکه قانعنبود. دو کشور و یککشور
نظامخوکامهخودشراجهانیبکند.متاسفانهدر
زمانی کرد. سکوت برابرش در دنیا هم زمان آن
در اروپا و را گرفت انگلیس لهستان هیتلر که

اصطالح به که خواستند و آمدند کوتاه برابرش
از درون تغییر را و کنند مدرنیزه کم هیتلر را کم
رژیمهیتلربوجودآورند. اینمحاسبهاشتباهباعث
شد. بیگناه انسان میلیونها جان رفتن بین از
می شود تکرار دارد دوباره تاریخ که می رسد بنظر
بنیادگرای رژیم اینحکومتفاشیستیو این بار و
جهان دارد بلعیدن در سعی که خمینی است
خودشان برای منافع حاضر کشورها حال در و
حکومت را از دل شدن دارند که مدرنیزه سعی
تدریجیبیرونبیاورندو فاشیستیخمینیبطور

هست.» محال این
دلخراش صحنه های شرح به ادامه در وی
جمهوری زندانهای در اعدامها و شکنجهها
بوده آنها شاهد خود چشمان با او که اسالمی
باور و معتقدم «من گفت: خاتمه در و پرداخت
جوانکشی سال۶۷  و نسلکشی پرونده دارم که
جناحهای همه گروه ها و دارد که توانایی را این
کند. متحد محور یک بر گرد را ایرانی آزادیخواه
همه داریم اما وسلیقه اختالفعقیده آنکه با ما
سازمان و چنینجنایتیرقمخورده میدانیمکه
نورنبرگ نظیر دادگاهی در باید آن دهندگان
را الهه دادگاه ما امروز البته شوند. مجازات
اسناد اثبات و دعوی اقامه صورت در که داریم
بهدادگاهفراخواند.مثلرییس میتوانمتهمانرا
جمهوری رییس یا و صربستان سابق جمهوری
جانیانکشتار۶۷ باید مصون  کنونیسودان.چرا
یک سیاسی گروههای باید معتقدم من بمانند؟
خانواده از باید دهند. تشکیل قضایی کاری گروه
وکالت کمیته این اعضا به شود خواسته قربانیان

کنند. پیگیری را آنان عزیزان مرگ تا دهند
جمع در این و امروز که تاکید می کنم من
که پیشنهادی شدهام. حاضر پیشنهاد یک با
گشوده سرعت به آن اجرایی راههای امیدوارم
زیریکسقفگردهمآییم. با همه شود. ما بایددر
کنیمکهبهجرم انسان بهکسانیفکر رنگها تنها
که رفتار کنیم جان باخته اند. بیایید چنان بودن
خونبار این پرونده نباشیم. تاریخ شرمنده برابر در
در میتواند که است برخوردار ابعادی چنان از
کند متحد خود از جوانان خونخواهی محور گرد
باشد داشته را برکت این آنان خونبار راه شاید و
کند. خلق آرمانها همه اتحاد برای محوری که
از نکردهایم گشایی رمز را خاورانها تا امیدوارم

پایننشینیم.»
پساز خاتمهسخنانشیریننریماناز حسین
شرنگ،شاعروفعالسیاسی،کهازمونترالکانادا
آمده واشنگتن به مذکور مراسم در حضور برای
گرفته پشتتریبونقرار بود،دعوتبهعملآمدتا
برای را خود اجتماعی و سیاسی اشعار از برخی و

کند. قرائت حاضران
اینوقتحسینشرنگرویصحنهظاهر  در
دهنده تکان چند شعر سیاسی قرائت با و شد
و کرد ایجاد مراسم انقالبی در فضایی حماسی و

گرفت. حاضران قرار تحسین تشویق و مورد

باخاتمهشعرخوانیحسینشرنگبرایمدت
بازگشتحاضران پانزده دقیقهاعالمتنفسشد.با
بهسالنواستقراردرصندلیها،بخشدوممراسم
شد و آغاز احمدشاملو یاد زنده با پخششعریاز
ترانهسرا،شاعر، گیسوشاکری،خواننده، از آنگاه
به تا عملآمد دعوتبه تئاتر، هنرمند و نویسنده

بپردازد. هنری برنامه اجرای
و تبعیدی متعهد هنرمند یک شاکری گیسو
فعالجنبش زناناستکهدرعینحال نوازندگی
ایرانی وخوانندگینیزمیکند. وی کهخواندنآواز
سال۱۹۸۸  از گرفته نصراهللاناصحفرا استاد را نزد
سوئد زندگیمی کند. گیسوشاکریاز آنسال در
تاکنوندربسیاری ازکشورهای گوناگونبهاجرای

است. پرداخته سخنرانی و کنسرت
در شاکری گیسو که دلنشینی و زیبا قطعات
جانباختگاندهه۶۰ در  یادمانقربانیانو مراسم
سخت اجرا کرد واشنگتن در شنبه گذشته روز
در که بطوری گرفت قرار حاضران توجه مورد
پا به در مراسم کنندگان همه شرکت آن خاتمه

کف زدند. او برای چند دقایقی خاسته و
و قربانیان یادمان مراسم بخش آخرین
اختصاص به  ۶۰ در واشنگتن دهه جانباختگان
سابق، سیاسی زندانی ایوانی، همایون سخنرانی
فعالسیاسیوازهمکاراننشریه«گفتوگوهای

داشت. زندان»،
اتهامهمکاری  همایونایوانیدرسال۱۳۶۱ به
دستگیر ایران خلق فدایی چریک های سازمان با
از که وی شد. محکوم زندان سال هشت به و
سراسری کشتار بردگان بدر جان و شاهدان
سال  از و سیاسی تابستان۶۷ میباشد زندانیان
تحصیالت  آلمان زندگی میکند کشور در ۱۹۹۷
علوم فوق لیسانس رشته در خود را دانشگاهی
به رسانهها ارتباطات و علوم نیز رشته و کامپیوتر
همکاران از ایوانی همایون است. رسانده پایان

برنامهتلویزیونی زندانیانسیاسی بنام«پنجرهها»
اجتماعی نشریات در نیز بسیاری مقاالت و است
منتشر «آرش» نشریه در جمله از سیاسی ـ

کرده است.
سخنرانی همایون ایوانیتحت عنوان «کشتار
شکل در ما نقش و سیاسی زندانیان سراسری
در وی ایراد شد. تاریخی» و آگاهی جمعی دادن
سرکوب و کشتار به مساله خود گفتار اول بخش
اجتماعی، فردی، حافظه بحث نیز و ایران در
در دوم بخش در و پرداخت فرهنگی و جمعی
کارهای به بخش نخست نگاهی بحثهای پرتو
فردی، شکلدهی حافظه در زمینه شده انجام
کشتار درباره فرهنگی  و جمعی  اجتماعی،
نقش«ما» نیز نکاتقوتو ضعف آنو سراسری،

پرداخت. روند این در
از قسمتی نقل با خود را سخنرانی  ایوانی
در اسپانیایی، کارگردان بونوئل، لوئی خاطرات
آن از بخشهایی در و کرد آغاز «حافظه» مورد
گفت: فراموشی» و «یادآوری مساله به اشاره با
فراموشیسخنمیگویيم، يادآوریو از «وقتیما
يادمانه فردیگفت وگومی کنيم، درک از وقتی ما
ارتباطمتقابل فرد پيوندیو صحيح آنبدونهم
آن بستر بر فرد که اجتماعی محيط و گروهها با
اين به پاسخ قابل درک نيست. میکند، زندگی
فراموشیسپرده می شود چيزیبه پرسشکه چرا
از طريق میماند، باقی يادها در چرا موضوعی و
است «ما» از گروههايی و اجتماعی بستر درک
براند و صحنه پس به میخواهد را که موضوعی
در گستردهتر و  میخواهد ژرفتر را تجربهای يا
نقش کليدی «ما»، واژگان زنده نگهدارد. اذهان
فرديت عمومیتر بيان به و شما، من، فرد فرد
پاسخ زاويه، در اين برجسته می کند. را انسانی
تصميم و نقش فراموشی، و يادآوری به پرسش
يک میکند. برجسته را شما و من فردی اراده

بعدی گام به را ما میتواند برانگيزاننده پرسش
کشتارهای از می خواهيم آيا بحثرهنمونشود:
در زندانی سياسی هزار دهها اعدام بیرحمانه و
رسيدن قدرت به آغاز سالهای و شصت دهه

جمهوریاسالمی سخنبگویيم؟!»
حافظه از تعاریفی ارایه با ادامه در وی
و دستآوردها به فرهنگی و گروهی اجتماعی،
چنین یادمانهایی برای شکلدهی به مشکالتی
به  ۶۰ و دهه در سیاسی زندانیان کشتار درباره
تابستان در سیاسی زندانیان نسل کشی ویژه

پرداخت. ۱۳۶۷
مراسمیادمانقربانیانوجانباختگاندهه۶۰ 
کهباهمت«اتحادچپایرانیان»درواشنگتنبرپا
یافت. خاتمه شب یازده ساعت حدود بود شده

جانباختگان... یادمان مراسم

زاهدان در حادثه گفت: در ادامه احمدینژاد
زنان شدند، که کشته بیشترین کسانی مهاباد و
اجتماع در مهاباد بمب در بودند و کودکان و

منفجرشد. خانم ها
میکنیم فکر تصریح کرد: ما همچنین وی
این است، ما اطراف در اشغالگری که زمانی تا

وجود دارد. مشکالت نیز
گفتند (اشغالگران) آن ها گفت: احمدینژاد
هم این و کنند رامهار تروریسم میخواهند که

نتیجهاششد.
می شود، که گفته سئوال به این پاسخ در وی
مهاباد نقشداشتند جریانانفجار اسراییلیها در
صهیونیستی رژیم افزود: و است. ممکن گفت:
میکند، صادر رسمی  صورت  به  را تروریسم
فرد یک در امارات قبل ماه رژیم چند این عوامل

ترور کردند. فلسطینی را


