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خبر؟ چه ایران از
فیزیکدانان  از نفر باز هم دو اینهفته آغاز * در
اتمی انرژی تحقیاتی فعالیتهای در که را ایرانی
موتور دو توسط داشتند دست احمدینژاد دولت
هوا به و ترور کردند بمب با نصب و سوار سیکلت
فرستادند.قاتلویاقاتلینهنوزمشخصنشدهاند.
که از دولت خواست الریجانی، رییس مجلس،
هرچهزودتردربارهاینحادثهتحقیقکن۰دومسؤل
در احمدینژاد نماید. شناسایی سریعا را قتل ها
که ما متن: این به نوشته نامه ای الریجانی جواب
هماندقایقاولاعالمکردیمکهکارصهیونیستها

ندارد! دیگر تحقیق غربی هاست، این و
واقعا آیادولتاحمدینژاداینقدروضعش خراب
استکهپول دوتا محافظشخصی برای دانشمندان

ندارد؟ خودش اتمی

و بوده دولت کار خود که  می گویند مردم
تاریخ آیا کنند. ماستمالی را قضیه میخواهند
بود؟ شده فیزیکدانتمام دانشمند مصرفایندو
آیاچون ایندونفرفرمقرعهکشیگرینکارت آمریکا
دولتهای با که دلیلاینمیشود بودند کرده پر را

بیگانهدشمنقصدهمکاریداشتهاند؟
که  کرد تاکید خود آخر نطق در * احمدینژاد
باشد!  بین۱۶ تا ۲۰ سال ازدواج دختران باید سن
باشندکه (دوستانخارجاز کشور باید توجه داشته
ایرانیان داخل برای احمدی نژاد بیشتر حرفهای
کشوراست ودرخارجهنوزدستزدنبه یکدختر
در  احمدینژاد دارد) زندان مجازات ۱۸ سال زیر
اجرایطرحهدفمندی با ادامهسخنانخودگفت:
کسی شد. خواهد سادهتر کردن ازدواج یارانهها
ماهی۲۰ هزار  با «آی کیو» که آقای بپرسد نیست
راه عروسی زن گرفت و یارانه چطور می توان تومان
اینپولیکچلوکبابدرست با انداختزمانیکه

بخوری؟ نمیتوانی هم حسابی و
هدفمندی این طرح هم نمیداند شاید کسی
خانوادهها دیگر  کند که کمک ۲۰ هزار تومان و
۱۴ سالگی  در مادی فقر خاطر به را دخترشان
کنند! صبر طرف سالگی ۱۶ تا بتوانند و نفروشند

آخر  خبری نشست احمدینژاد در * محمود
سانتریفیوژهای از شماری که کرد اذعان خود
یک فعالیت اثر در اورانیوم غنیسازی تاسیسات
خارج دور از و دیدهاند آسیب کامپیوتری برنامه
کامپیوتری برنامه این نام به احمدینژاد شدهاند.
مطمئن اما همه نکرد اشارهای  ویروس  حاوی
است «استاکس» همان ویروس  این که هستند
آننبوده تلفظاسم احتماالاحمدینژاد قادر به که
دولت خبری این نشست قبل از روز چند است.
و کاردانی مسئولین با زکاوت و که کرده بود اعالم
مرحله به رسیدن» از «قبل ویروس این کارمندان
ویروس این شده است. و خنثی شناسایی تخریب
وجود با که بسیار خطرناکی باشد ویروس باید
کردهاست. کلهپا را «تخریب»اینهمهسانتریفیوژ

می شد؟ چه و خنثی نشده بود شناسایی اگر
آلودگی شدید  * دولت احمدینژاد به علت
تعطیل را هوایتهرانروزچهارشنبههفتهگذشته

بمانند. خانه در مردم خواست که از و کرد اعالم
آلودگی بهخاطر بدیو اصفهان همیکروز در گویا
تعطیلشدهاست.سخنگویدفتراحمدینژاد هوا
این تعطیلی آیا درجواب خبرنگاریکهپرسیدهبود:
اجرایطرح آغاز دولتدر یا بوده آلودگیهوا بخاطر
در خیابان مردم از ترس حضور هدفمندی یارانهها
کار به این تظاهرات دست احتمال اعتراض و و
وی در است! درست اولی همان گفت: زده است؟
توجه با بود: آیا پرسیده که خبرنگار دیگری جواب
یا و تازه هوای فقط یک جبهه که هوا آلودگی به
دولت مصمم باران میتواند اوضاع را تغییر دهد
این اعالم کند؟ و تعطیل را روز هر مرتب است که
تعطیالتاجباریتا کیادامه خواهدداشت؟گفت:

باشد! هوا پس موقعی که تا
رییسجمهوریاعالم  قبلدفتر *چنددقیقه
فیزیکدان دانشمند دو عامالنترور باالخره کردکه
سخنگوی گفته به شدهاند. شناسایی ایران اتمی
آمریکایی، نیروهای دو نفر این قاتالن دفتر این
کشورهای «ناتو»، سازمان انگلستان، اسراییلی،
اروپا،مجاهدین «گروهپنجبهاضافهیک»، اتحادیه
مشترکا بودهاند که کروبی و طرفداران موسوی و

بودند. کرده برنامهریزی را قصد سو این طرح
خود  خبری نشست احمدینژاد در * محمود
پخش جمهوری اسالمی سیما»ی «صدا و از که
سئوال تحریمها جوابخبرنگاریکه درباره شددر
ایرانمنزوی شده اینکهمیگویند کرده بودگفت:
قرار تنگنا در را ایران که آنهایی نیست، درست

منزوی شدند! دادند خودشان
وقتیکهآنها می گویند ایراناز لحاظاقتصادی
ایران ازلحاظ ضعیفشده منظورشان این است که
آنها که وقتی است. شده  قدرتمند اقتصادی
معنایش دارد ایران دیکتاتوری وجود در میگویند
میگویند وقتی آزادند. واقعا مردم که است این
آزادیدارندمنظورشاناین خودشاندموکراسیو
است. حاکم سرکوب و استبداد آنجا در که است
خبرنگارانپرسید: از خاتمهجوابخود ویپساز

میخندید؟ چرا
اقتصادی مجلس  کمیسیون * نایب رییس
و پایتخت داشتن دو طرح اسالمی گفت: شورای

حل راه اقتصادی و سیاسی مرکز دو به آن تقسیم
است. برای کاهش آلودگی هوای تهران مناسبی
صومعهسرا در مردم نماینده دلخوش سید کاظم
عکسالعملبهخندهوتمسخرهایسایرنمایندگان
که دارد اشکالی چه مگر گفت: و شد برافروخته
بهخاطر دوتا پایتختداشتهباشیم؟اوالکهدردنیا
بهطرح این که دوم و اینکارمان معروفمیشویم
میلیون چهار می خواهد که جمهور رییس جناب
کرد: اضافه وی کردهایم. کمک بروند تهران از نفر
و کرده را کار همین که نمیخندید آمریکا به چرا
واشنگتن ایالت و یک شرق دارد در واشنگتن یک

غرب؟! در
کار کردن در که معنی طرح «دور کاری» *
موردتوجه ادارهمیدهد بسیار بهجایدفتر و خانه
این است. گرفته اسالمی قرار جمهوری مقامات
کارکنان علتاینکه رفت و آمد خودروها، طرحبه
دولتیوشرکتهایخصوصیدرخیابانهایتهران
تنها چاره عنوان به مییابند تقلیل و محدود شده
است. تعیین شده با آلودگیوحشتناکهوا مبارزه
اینطرح طرفداریاز نمایندگانمجلسدر از یکی
گفت:اگر بتوانیمکارمنداندولترامجبور کنیمکه
نه دهند آنجا انجام از را کارشان بمانند و خانه در
بلکه کلی بود خواهد یکسان کاریآنها تنها بازده
برای آبدارخانههای اداراترا پولقندوچایو قهوه

کرد. بیتالمالمردمصرفهجوییخواهیم
که کارمندان از بعضی عکسالعمل درباره وی
کردندر خانه«پولچایی»و رشوههایدیگر کار با

توضیحی نداد. خواهند داد از دست را

قالبی و اسناد واقعی اسناد
سری توسط محرمانه و اسناد منتشر شده
و رهبران همه خواب «ویکیلیکس» سایت
دنیا دولتی کشورهای و مقامات سیاستمداران
خجالت باعث که اسنادی است. کرده آشفته را
و ژنرالهای بوش سرکوزی، آبروریزی پوتین، و
مقامات حتی و سفارتخانهها کارداران آمریکایی،

است. شده اسالمی جمهوری
اسمشان افشاگریها این در که کسانی بیشتر

اگرحرفیزدهاند این حرف بوداعالمکردندکه آمده
احمدینژاد گفتهاند. آ نها درباره هم دیگران را
اما را قالبیخواند همه اسناد «ویکیلیکس» ابتدا
آمریکایی از سربازان تیراندازی فیلم بعد چند روز
کهمشغولکشتنخبرنگاراندرعراق را هلیکوپتر
وی مردم نشان داد. تلویزیونبه در را هزار بار بودند
که را مدارکی گفت: ما عمل خود این توضیح در
قبولنداریمو تماما را کرده «ویکیلیکس»منتشر
واقعی هستند کهمظلومیت فقطآنهایی معتبر و
در همیشه احمدینژاد این میدهند! نشان را ما

میزند. جر موردی هر

فرودگاه اسکنرهای از هم باز
اسکن بدن دستگاههای این بحث هنوز هم
نصبشدهاند فرودگاههایآمریکا در مسافرانکه
به ویژه این روزها به میباشد. آمریکا داغ داغ در
افراد بودن هم دور سنت و شکرگزاری عید خاطر
اضافهشده بسیار تعداد پروازها خانوادهوفامیلبر
افزایش میلیونها فرودگاهها مسافران شمار و

است. داشته
نخواهد اگر کسی میدانید که  همانطور
کند جستجو بدن او را با اشعه اسکن دستگاه
این اشعهها) خطر از ترس یا و دالیل شخصی (به
مسئولین تا  برود  دیگری  قسمت  به  میتواند 

کنند. بازرسی را با دست وی بدن حفاظتی
اینمقرراتجدیدایمنیموردخندهوتمسخر
بیچارگی آنرا و رسانههایدولتیایرانواقعشده
ودرماندگیدولت آمریکا در مبارزه باخطرتروریسم

خواندهاند.
دالیلی به  مقررات این کنیم فرض بیایید 
تروریستهای«القاعده»که با مشابه(مثالمبارزه
پیاده ایران در کنند) ترور را شیعهها میخواهند

را: زیر جالب اتفاقات کنید مجسم شود.
را  مسئولین دستگاهها این نصب از قبل ۱ـ 
اشعه بگویند می فرستندکه تلویزیونها و رادیو به
برخالف دستگاه ها این استفاده مورد ایکس
شایعاتجاریبیخطر که هستندجایخودحتی

برایسالمتیمسافر مفیدهممیباشند!
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

(202) 669 - 6299

است؟! مرده سبز» «جنبش میگوید کسی چه

Established in 1953, under President Eisenhower, the 
Small Business Administration (SBA) works with 
private lenders, such as banks, as well as a variety of 
regional nonprofit groups, to make business loans for
various entrepreneurial uses. Since its inception, the 
SBA has helped make $208 billion in loans to nearly 
1.3 million businesses – more than any other single 
lender in the country during that time. 

Whether you’re just starting a small business or 
expanding to take advantage of new opportunities, 
your business needs the right financing at the right
time in order to succeed. 
In less than a month since that new law (President 
Obama’s small Business job act) took effect, more 
than 3,600 small business owners have already 
received more than $1.4 billion worth of new loans. 

Why not take advantage of these opportunities. 
Let us use our expertise to help you with the 
application, financials and the whole loan process.
Act now to get your share of STIMULUS 
PACKAGE. 

Tel: (888) 685 - 5307

A.P.B.
Accounting Payroll Bookkeeping

شده  اسکن زن مسافران فیلم و عکس ۲ ـ
پنهانی روی حفاظتی فرودگاه توسط مسئولین
به چهارراهها سر در و شده ضبط «سی دی»

مشتاقان فروخته میشود!
با  را هم آنها مسافران اذیت آزار و برای ۳ـ 
از بدنی جستجوی هم و میکنند اسکن دستگاه

میگیرد! صورت آن ها بدن دستمالی طریق
گرفتن  رشوه برای جدیدی درآمد منبع ۴ ـ
دستگاههای از زیر آنها رد کردن و مسافران از
برایمسئولینفرودگاه های اسکنخاموششده

میشود! ایجاد ایران
با  نمیخواهی که  کنی اعتراض  اگر ـ  ۵
تو به اول بگردند، را بدنت دستگاهها این اشعه
را تو و کتک زور با که این از و بعد میخندند
کتک این اشعهها رد میکنند دوباره جلوی از
میخوریو جستجویبدنی میشویودر پایانتو
نبوده هواپیماییبهشهریکهمقصداصلیتو با را

نکنی! این غلطها از تا دیگر میفرستند

باقی است شکرش باز جای
صبور و نجیب چقدر واقعا ایران مردم این
بر احمدینژاد دولت که بالیی هر هستند!
باز و نمیکند بدر جا از را آنها میآورد سرشان
قیمت همین مثال میسازند. و میسوزند هم
و ۲۰۰ تومان  ۱۰۰ تومان از که بنزین را بگو جدید
اجرای قانون  با به۴۰۰ تومان رسیدوهمینروزها
تومان خواهد   ۸۰۰ مرز به یارانهها  هدفمندی 
شکر را هم خدا باز مردم همیشه این رسید.
از آنچهکههستنشده میکنندکهوضعشان بدتر
نرسیده  ۶۰۰ تومان و هزار به بنزین قیمت و مثال
پرندهای اگر مثل این است که درست این است!
شکر را خدا انداخت فضله سرت روی آسمان از

است! نبوده گاو بوده و یک پرنده که کنی

ورزشکاران برای جایزه
احمدینژاد محمود خالیبندی بیماری این
مانند میشود. پیشرفته حسابی دارد گویا
بود داده مردم تحویل او که دیگری حرفهای
(بشکهنفتو سفرهوازاینحرفها) هفتهگذشته

دیگر خالیبندی بستن یک حال در را مچش
تیمجودووتکواندویزنان اوبهاعضا گرفتند.گویا
مدال آسیایی مسابقات در کسی اگر که بود گفته
به آن شخص یک خانههدیهخواهد او طالبیاورد
از طال با مدال آزادپور خدیجه که از این بعد کرد.
اینمسابقاتبرگشتدید کهازخانهخبرینیست
احمدی نژاد محمود گویا است. برده لولو را ممه و
ازدواج زنان به خانه رایگان که بود کرده اعالم

نکرده تعلقنخواهد گرفت.
من گفت: خبرنگاران به آزادپور خدیجه
نمی دانم چرا آقایرییسجمهور حرف خودشرا
گفت: او کرد؟ رفتار من با این طوری و کرد عوض
مننامه ایبه دفترایشاننوشتماز ایشانخواستم
چه ربطی ازدواج من به خانه توضیح بدهند که
ندادند جواب ابتدا ایشان کرد: اضافه وی دارد؟
خونه پرسیدند: و زدند زنگ بعد روز چند ولی

کنیشیطون؟ خالیمیخواهیچکار

تسلیت
بدین وسیلهصمیمانهترینتسلیتهای خود
را خود جان که بوقلمونهایی بازماندگان به را
دادند دست از امسال شکرگزاری عید مراسم در
و عمر آن ها طول برای خداوند و از کرده عرض

مینماییم. طلب آینده عید تا فربهی و چاقی
آمریکا و بوقلمون فروشان مرغ سندیکای

شمال در آتش
آتشعظیمی کهجنگلهایاستان گلستانو
است. داغ ایران خبر هنوز را میسوزاند مازندران
منابعطبیعی آتشنشانیو ماموراناداره آنکه با
این آتشتالشمی کنند. استانبرای مهار ایندو
گیالن جنگل های دامنه به آتش که رسیده خبر

است. رسیده هم
استانداری کلستادحوادثغیرمترقبه مدیر
خبرگزاری«مهر» خبرنگار با گو گفتو گیالندر
گفت: بهتوصیه امامجمعههاچند هفتهفقط دعا
با میکنم فکر نرسد اما آتشبه اینجا تا میکردیم
کرد: اضافه او حلنمی شود. کردنمشکلما دعا
تنگراه از عبور هنگام آتش این امیدواریم البته

باعث معموال که کوهستانی مرتفع جادههای و
سقوطاتومبیل هامیشوندبههمینبالدچار شود

نرسد. استان ما به نماید و دره سقوط در و

سند «ویکیلیکس» 
آقا بیماری و

توسط شده منتشر اسناد از یکی اساس بر
هزاران گذشته هفته که «ویکیلیکس» سایت
افشا را جهان دولت های محرمانه و سری سند
منتشر کرد، هاشمیرفسنجانی گفته استکه و
و دارد خون پیشترفته سرطان خامنهای آیتاهللا

مرد. خواهد زودی به
کاری رفسنجانی چرا که میفهمیم حاال
او است. نشسته ساکت گوشهای در و نمی کند
تمامعکس هاییکهدررسانه هایخبری در تقریبا
حالت در و گذاشته چانهاش زیر را دستش آمده
نوعی نگاهش در میبرد و به سر انتظار و تفکر

دارد. وجود بیحوصلگی

مطلق  از بی سوادی
دانش اوج تا

«آفتاب»سردارمحمدرضا گزارشروزنامه به
نقدی، رییسسازمانبسیجمستضعفین، گفته
ابتدایانقالب بیسوادیمطلقدر ملتاز است:
پرتاب ماهواره که است رسیده جایی به حاال
را میتواند کشور خود علم و دانش و با میکند
احتماال خودش چون که نقدی آقای این بسازد.
یادش بوده مطلق بیسواد انقالب ابتدای  در
در  کشوری ایران تنها پیش ۴۰ سال که نیست
داشت. سازی اتومبیل صنعت که بود خاورمیانه
۳۰ سال  یادش رفته که همان بیسوادان ایشان
مهاجرت اسالمی ایران از انقالب شروع در پیش
دانشمندانومحققان طراز زمره در امروز کردند و

هستند. آمریکا «ناسا»ی سازمان اول
عقلشان اینقدر انقالب ابتدای بیسوادان
فرستادند هوا به موشک یک اگر که میرسید
چین و شمالی ساخت آن را از کره تکنولوژی که
حساب خودشان به را آن روسیه خریدهاند و

فضا آن همموشکیکهدوسال استدر نگذارند،
جمهوری اسالمی و دانش علم و شده است گم

نیست. آن کردن پیدا به قادر

مدرن ریاضیات
کریسمسمانده تعدادروزهایی را که تا روز اگر
درعدد دو ضربکنیموبعدعددحاصله را تقسیم
کرد نخواهد تغییر روزها این تعداد نماییم دو بر
را کار این اگر این که ماند. جالب خواهد ثابت و
انجام مانده خودمان نوروز عید به که روزهایی با
دهیمهمیننتیجهرا خواهیم گرفت.می بینیدکه
اینقانونریاضیپیرویمیکنندو از اعیاد بیشتر

نکاتمشترکیدارند.

بوقلمون فواید
درباره فرستاده بود ایمیلی رفقا برایم از یکی
میگفت اینجوری که بوقلمون. گوشت  فواید
گوشتبوقلمون سالم استو فالناستوبهمان.
گوشت خاصیت ضد این که حتی نوشته بود
سرطانوضدپروستاتوضدسرماخوردگی؟!هم

خوردهاید سرما که کنید مجسم می باشد. دارا را
نوشتم بوقلمون تا سه برات میگوید: دکترتان و
قبل را یکی و ظهر یکی را بخور، صبح را یکی

خواب! از
و بود رفته کمی هم جلوتر دوستمان ایمیل
بنام مادهای دارای بوقلمون گوشت که میگفت
و  است جوانی اکسیر همان که COQ میباشد

می رود. زودرس به کار مبارزه با پیری برای
جلالخالق!

گفتم: و نوشتم ایمیل دوستم جواب در
این خود چرا پس باشد درست تو حرف این اگر
و دارند کلی غبغب جوانی در سن بوقلمونها
چروک و چین اینقدر گردنشان  و گلو پوست
پرتها و این چرت از مدتی میدانم برای است!؟

من نخواهد فرستاد. برای

در فنجان! طنز
کتاب نقد

داشتمکتاب«دریادرفنجان»نوشتهآقاییبه
ومیخواندم. ورقمی زدم ناممحمودصفریانرا
و بدیع شعری تشبیهات و است جالبی کتاب

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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مسهلی  آن که از دانههای دارویی گیاهی ۱ـ 
و اصل انگل، و میکروب ـ میکنند تهیه قوی

ریشه.
مقدمه  چیرهـ  و مسلط ـ زورگو ستمگر و ۲ـ 

چینی.
یاریومساعدت  ـاخالصودوستی بیریاـ  ۳

شهری در کرمان. ـ

همراه  با اصول ـ از مرتضیمطهری کتابی ۱ـ 
آورند. در

پوست  جانوری با حجم ـ کم نازک و ۲ ـ
سخن. و قول ـ قیمتی

گالیه  تفرقـ  پراکندگی و سالـ  ماهی از ـ ۳
تظلم. و

در  نتی ـ انگلیسیها خاص القاب از ـ  ۴
ـ زوزهکش ـ پرندهای به نام دم جنبانک موسیقی

نورد! آهن
مدرسه دخترانه  معلمه ـ تغذیه ستوران ۵ـ 

جمع. پسوند ـ
گرانبها  از سنگهای پیچیدن ـ هم در ۶ ـ

درختان. از ـ
از بیماریهای  پیشگیری وسیلهای برای ۷ـ 

سرنیزه. ـ بانوان اسامی از ـ واگیردار
دیدنیها  که گاه آن ـ استرالیا از میوهای ۸ـ 

مخترع الستیک. ـ نادیده میشود
وسیلهای براینقشهکشی  ایستادهـ  شهر ۹ـ 

موسیقی. در دستگاهی ـ
بالهای  از ـ کوه باالی شده ساخته قلعه ـ ۱۰

است. کافی ـ برانداز بنیان
عالج  برای که تلخ بسیار دارویی ـ برهنه ـ ۱۱

و مراقبت. پرستاری ـ میکردند ماالریا تجویز
کاریدر زراعتـ  خاندان  میوه و نتیجهـ  ۱۲ـ 

صدا. پژواک ـ
پاکستان  عربستان و در فرقهای مذهبی ۱۳ـ 

کشمکش. و ستیزه ـ خنک و سرد ـ
میدانی ـ  ورزش ابزار از ـ درخت ۱۴ ـ بار
المپیک مدال که کشتی ایران بنام قهرمانان از

گرفت. هم
قرن ۱۹ و  فیزیکدان برباد رفتهـ  و ضایع ۱۵ـ 

تالیوم. کاشف و رادیومتر مخترع ۲۰

پیامبران  از ـ وسطومیانوواضح و آشکار ۴ـ 
خوب. میوه ـ چربی اثر ـ

مجهول  شخص به اشاره ـ مزاحم راندن ۵ـ 
شبه قاره. استقالل پدر ـ

ساز  ـ اکسید روی عالقمند ـ و مشتاق ـ ۶
چوپان.

استنادی ـ  جمالت در جانشین فعل ـ ۷
ماهیگیری. چنگک ـ آب جهش

سگ  به ـ استانی مراکز از ـ فروش ماهی ۸ـ 
همگویند.

ـ کلمهایمعادلاستان  زبانمندرآوردی ۹ـ 
بیقید. و آزاد ـ

را  قاجار شاهزادگان مربی ـ مربع صدمتر ۱۰ـ 
اندازه. ـ افزون از میگفتند

نخی  پارچه نوعی ـ باردار درخت غنچه ۱۱ ـ
چوب و فلز. روی نازکـ  کندهکاری

قوی  ظاهر نوعیزغال سنگـ  جنس به ۱۲ـ 
زورکی! درس شکاف کوهـ  و غار ـ

از  ـ برای زنان افزارها ـ نامی ابزارها و ۱۳ ـ
وسایل ارتباط جمعی.

انجمن ـ  و باشگاه ـ هندسی ۱۴ ـ شکلی
مرغ. آشیانه

ساخته  بنایی باشکوه داشتن ـ سپاس ۱۵ ـ
پادشاهان کاخ روزگاری که میالد از پیش شده

هخامنشیبود.

جای دیگری دارد که تاکنون و جدیدی جالب
دیگری مدتی جای برای نمیکنم و فکر ندیدهام

همببینیم!
اشاره کتاب این شعرهای از نمونههایی به

میکنم:
گفته  در جامخنده، * اینصدایدیدار است،

راهی. در بودی
نویسندهچیست؟آیا طرف به راستیمنظور ـ
پوزخند با همراه را قول این اما داده آمدن قول
صدا کسی دیدار داده است؟ آیا تحویل شاعر به

تصویر؟ یا دارد
ببینم،  را خورشید بگذار است، تاریک * چه

کن. نگاه من به
به را شب میتوان طرف کردن نگاه با آیا ـ
همین که میگفتند گرم نگاه کرد؟ آیا تبدیل روز

است؟
من است. تنهایی غزل شعر اندامت، *

غزلهای بدی به طرف اندام کند خدا بله؟ ـ
نباشد! اینشاعر

خوبی  جای قفس منتظر، بیآشیانی  *
است.

صبوری! یعنی و قانع و نجیب عجب شاعر ـ
آمدن منتظر و یا کسی در خانه نداری خانه اگر
بسر زندان را در شب ترجیح می دهی نیست تو

کنی؟
میکند. سیراب بوسه را لبهایت تشنگی *
این و تشنه است طرف شاعر کلکی! عجب ـ
میکند. تعارف بوسه طرف به آب جای به آقا

تشنه مرتب که را ورزشکاران کنید مجسم
میشوندوچندنفردورزمینمسئولبوسیدنآنها

شود! انجام آنها تشنگی رفع که هستند
نداری؟ را رسیده اش بود. کال بوسهات *

به که هنوز دختری با شاعر هم دردسر این ـ
سنقانونینرسیده!

و  داشتم بودم. هم عیسایی مریم * کاش
بکارتی. هم

که بودی دختر باکره مسیحی یک یعنی ـ
اسمت مریم بود؟

ندهد. گزمه  کار دستت * مستی چشمانت
است. دیوار پشت

(نیروی ایرانی گزمههای کنید مجسم ـ
استدر که چشمانشخمار انتظامی)شخصیرا
خیابان۸۰ضربهشالقبزنند تاخماریچشمانش 

شود! تبدیل دیگرش جای از پریده برق به
تو  نیست. اشک ریزش این نکن. * اشتباه

فرو میریزی. داری
خود به مغرور مردهای این از شاعر احتماال ـ
و معشوقه دادن غم از دست در دارد چون است
دلدارشهایهای گریهمیکنداما وانمودمیکند

شد. خواهد پشیمان طرف که
است. پرواز شوق از پر بسته بال های *

است. همین  گفتن  غیب بسته  چشم  ـ
آب روی و اسکی پاتیناژ شوق پر از میخواستی

باشد؟
مرا کشته: این آخری و

بردار. سایهام پایت را از روی میروم. دارم *
تاریک بودسایهات اینجا آخببخشید. اینقدر ـ

ندیدم! را

مرضیه،خواننده از گفتارم ویافزود:«مندر
هفتاد در یادیبکنمکه نتوانستم نیز سرشناس،
ولی مخالفان گرفت تاریخی یک تصمیم سالگی
که حالی در زدهاند. گول را پیرزن این گفتند
اعالم با جنبش سبز گذشته وقتی شجریان سال
از عمل شجریان کسان همبستگی کرد همان
شجریان از مرضیه اگر که در حالی کردند تعریف

او نیست.» کمتر از هیچوجه باالتر نباشد به
از دیگر یکی به پرسش پاسخ در سخنران
سر به روسری  مجاهد زنان  چرا که حاضران 
ارتشی عضو شما «وقتی گفت: نیز میکنند
مورد در  باشید. داشته اونیفورم باید هستید 
در ماه نیست. این هم جز  آزادیبخش ارتش 
طرفدار از نفر هزار صد گذشته تابستان جون
بیحجاب اکثرا هم و آمدند گرد هم مجاهدین
است انتخاب پوشاک آزادی اصل مطلب بودند.
نوع خودشان مجاهد زنان که است این مهم و
انتخاب به باید و انتخابمیکنند را پوشاکخود

گذاشت.» احترام آنها
حجاب در به مساله کشف شخص دیگری
همیشه «ما گفت: و کرد اشاره شاه رضا زمان
ولی شود برداشته حجاب است خوب میگوییم
را کار زور این با شاه رضا دیگر میگوییم طرف از
فشار زور و است با من گاهی الزم اعتقاد کرد. به
در شود. برده جلو به جامعه و گرفته انجام عملی
نبود حاضر هم شاه رضا زن حتی شاه رضا زمان
شاه با دیکتاتوری رضا جز و  را بردارد. چادرش

نبود. شدنی کار این
زمان مسایل در به برخورد نحوه نمونه از یک
ایران اداره دفع بالیای طبیعی در حالبدهم.اخیرا
اهلحوزه استکه قراردادیبسته علمیه حوزه با
زمین قبیل سیلو از بالیایطبیعی، تا کنند دعا
ایران مردم با دولت این فاصله نشود. نازل لرزه،
ولی است رضا شاه رژیم با فاصله مردم همانند

جهت عکس.» در
این پرسشنریمان برگفتهپیشین پاسخبه در
باز هم «من داشت: اظهار و کرد تاکید خود 
از و زن انتخاب است به حق خوب که میگویم
برداشتن بگذاریم. احترام پوشاک، مورد در جمله
گرچه است. عمل اشتباهی بوده زور به حجاب
بفهممولیعملدرستی دلیلآنرا منمیتوانم

نبوده است.»
برابر جلسه در حاضر بانوان از یکی سپس
نظر با این «من و گفت: گرفت میکروفون قرار
تا بدهیم به دست هم  با هم دست  همه که
بینببریممخالف هستم. از را جمهوریاسالمی
صرفا برداشتنجمهوری اسالمینیست هدفما
است. داشتن حکومتی دمکراتیک هدف بلکه
مجاهدین برنامه مشخصیندارند وبرای منجای
مجاهدین برای سر کار آمدن بر که تردید است

مبارزات... در زنان نقش در مروری
باشد.» مفید جامعه

به نظر، این به عکسالعمل در سخنران
سازمان نظریات از نمونه چند به اختصار
و کرد زنان، اشاره مورد در به ویژه مجاهدین،
گفت:«مجاهدینمخالفمجازاتاعدام،خواهان
و اختیاری حجاب به معتقد مرد، و زن برابری

زوجاتهستند.» مخالفتعدد
بود «شما قرار داشت: دیگری اظهار شخص
گذشتهصحبت مبارزاتزنان در صدساله درباره
دسته های نظریات بیان به را مساله ولی کنید

سیاسیکشاندید.
او با مقایسه و عبادی شیرین شما درباره
پایه بر کردید. صحبت آونگ  سانسوکی خانم
خانم چرا بپرسم میتوانم هم من شما استدالل
قصری و در عوض نمی رود رجوی به تهران مریم
وکیل نفر چند ببینید میکند؟ زندگی پاریس در
به عبادی اگر هستند. زندان در ایران در اکنون
در میکردند. را همان برخورد او تهرانمیرفتبا
بهشهر می رود حالیکه اکنونخانم عبادی شهر

وسخنرانیمیکند.»
با شجریانمقایسه ویافزود:«شما مرضیه را
خط  ۷۰ سالگی انتخاب یک سن کردید. ولی در
آوازهای طرف دیگر از دیر است. کمی سیاسی
عراق، در اشرف، شهر محدوده همان در مرضیه
بود ولیآوازهایینظیر«تفنگترازمینبگذار» که

پیچید.» سراسر ایران خوانده در شجریان
داشت: اظهار پاسخ  در نریمان  شیرین
بود، من مبارزات زنان بحث امشب «موضوع
از هم زنان مبارزه بود. سیاسی بحث یعنی
شروع زنان حقوق برای کوچک درخواستهای
شیرین مورد در مراحل باالتر رسید. به و شد
در ستوده نسرین به وقتی بگویم هم عبادی
وکیل این میشود جایزهای داده کشور از خارج
خارج ایران از من  می گوید مبارز  دادگستری
نسرین بهتر است پس بگیرم. که جایزه نمیشوم
اعتبار و بستاییم خودش کار خاطر به را ستوده

ندهیم.» عبادی شیرین به را او کار
کردن زندگی از «شما کرد: اضافه سخنران
سالی من کردید. صحبت قصر در رجوی مریم
دیده ام. آن را آنجا و میروم پاریس به چند بار
قصرنیستبلکهیکاتاقاست.شماهیچتحقیق
در حرفی بزنید. میخواهید و فقط نمی کنید
را رژیم حرف همان هم مرضیه و شجریان مورد
۷۰ سالگی به هر دلیلی  در مرضیه کردید. تکرار
است به خوب را انتخاب کرد. خود راه سیاسی
انتخاب حق از حرف بگذارید. احترام او انتخاب
قبول انتخابش را به خاطر مرضیه است. زنان

باشید.» داشته
طرح از پس نریمان شیرین سخنرانی برنامه
سویحاضرانو دیگر از اظهار نظر پرسشو چند

رسید. به پایان شب ده وی ساعت های پاسخ

برایادامهتحصیل را او مادرش عالقمندبودندکه
تاثیر تحت که مهرداد ولی کنند ، روانه آمریکا به
شرایطروزنسبتبه آمریکاییها نظرخوبینداشت،
و به شرکت دندانپزشکی دانشکده کنکور لذا در

یافت. راه دانشگاه
مهرداد دانشگاهی، تحصیل سال یک از پس
را تحصیالتش و رفته آمریکا به که گرفت تصمیم
دنبال کردن رشته آمریکا به جای ادامه دهد. در
دندانپزشکیبهتحصیلاقتصاددردانشگاهوسترن
از را خود لیسانس و پرداخت اوهایو ایالت در ریزرو
آندانشگاهدریافتنمود.ولییکبارهتصمیمگرفت
برادر تحت تاثیر و ندارد عالقه ای به اقتصاد که
اقتصاد رشته امیرحسین آریانپور، دکتر بزرگترم،
فوق و کرد انتخاب را شناسی جامعه و سیاسی
در آمریکن دانشگاه از را خود دکترای و لیسانس

آورد. به دست باالیی بسیار نمرات با واشنگتن

آمریکاییاو دانشگاه تمامدورانتحصیلدر در
ازبورستحصیلیودریافتکمکهزینهازدانشگاه

گردید. برخوردار
زمان آن و انقالب  از قبل سالهای در
سازمان کشور، خارج ایرانی دانشجویان که
کردند، تاسیس را دانشجویان کنفدراسیون
که آرزوی چون هزاراندانشجوی دیگر مهرداد نیز
اجتماعی عدالت قراری بر و آزاد انتخابات یک
سازمان داشتند، به آن سر کشورمان را در در

پیوست.
برایمدتیکوتاه پساز پیروزیانقالبمهرداد
ایرانرفت. به و تعطیالتتابستاناستفادهکرده از
ایران به هیچیک از انقالب برد پی بزودی ولی
عمل جامه دوستانش خواستههای او و و آرزوها
که است جهتی خالف مسیرش بلکه و نپوشانده
ناامیدی با این علت به آرزو میکردند. دیگران و او

نمود. مراجعت آمریکا به دلسردی و
مهرداد در زندگی خود در هیچ زمانی به دنبال
سادهخود زندگیبسیار به اندوختنثروتنرفتو

و میخورد غذا ساده می پوشید، ساده داد؛ ادامه
میکرد. دوری تجمالت از

از نیست، و نبوده جنجال و هیاهو اهل او
عصبانی و بودن آرام او پسندیده بسیار صفات
زد و خورد و فریاد و داد مگو، و بگو نشدن، و اهل
نوشتن به او بجای شعار دادن اوست. نبودن
بکارگیریجمالتپر محتوا با پرداختو افکارشرا
نتیجه نزاکتبرشتهتحریردرمی آورد. با ولیهمراه
نوشته از او صدها گذشته در سی سال که شد آن

است. باقی مانده پر محتوا و تحقیقی
یک نیازهای اولیه مهم و از برای مهرداد آنچه
اجتماعی عدالت برقراری است، مترقی جامعه
و رنج در بیعدالتی از است. همگان برای
به در طول زندگیش که و علت این است عذاب
اینبودهاستکه تحمل سیاست رویآوردبخاطر
شاه نوعشیخو از زورگو و حکومتهایخودکامه
رای با حکومتی است که دنبال و لذا به ندارد را
نتیجهیک اکثریتملتبتواندمنتخبمردمودر

حکومت مردمی باشد.

دریادار ... متن سخنان
۱۸ صفحه از بقیه

هميشه برای زندگی بر را چشمشان دار طناب
در سينههای گلوله نشاندن با میبندند، روزی
شوق زيست به قلبهایشان که زنانی مردان و
آزار و زجر و شکنجه با روزی میتپد ، انسانی
ظلم برابر در و دادهاند خرج به شهامت که آنانی
گسيل با روزی کردهاند، عصيان بیعدالتی و
قدرتنمايی کردنحرامياندرخيابانها،روزیبا
صدور با روزی کردن انسان، تحقير و خيابانی

و ... حکمسنگسار
را جامعه در خشونت رواج پروای که آنانی
برای راهی کردن پيدا  انديشه در  بايد دارند ،

زمانی تا باشند. اهريمنی ماشين اين توقف
است جريان در وجه خشونت ناموجه ترين که
انداخته خطر به را انسان میليونها زندگی و
جامعه در را خشونت عدم  نمی توان است،

کرد. نهادينه
دم هر که دولتی گسيخته لجام خشونت
بیعرضگی و ناکارآمدی گسترش به توجه با
مرتب میشود، تشديد جامعه اداره در حاکمان
نيازمندطعمههایجديداست.بزرگتريندغدغه
وضع اين به دادن پايان بايد خشونت مخالفان
در مردم مقاومت بر کشيدن بگاه که آن نه باشد
برخورد و دينی استبداد عملههای هجوم برابر
هشدار ها اوج آنها راندن عقب هدف قاطع با
آن از و بعد افتاد نبايد خشونت در دام که گيرد

ميزانیکهخشونتدولتیتداوم به فروکشکند.
يابد،رهايیجامعهازچرخهخشونتنيزسختتر

شد. خواهد
همه جانبه عميق و با نگاهی بکوشيم تا
بگيريم. شهال را ديگران  شدن  قربانی جلوی 
آزادیخواه نه او رفت. ايندنيا از جاهدمظلومانه
که میشد پيدا چيزی وی شخصيت در نه بود ،
قربانی ماشين او باشد. احترام شايسته تجليلو
ناصر عشقبه قضايیو خشونت ،ضعفدستگاه
محکوم در دادگاهی نا عادالنه و شد محمدخانی
حالیکهمعمای قاتلبودناوحلنشد گشتدر
استواری که دارد وجود درشت و ريز ابهام دهها و

قاتل بودن وی را زايل میسازد. صحت
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

خشونت... اهريمنی ماشين
۱۳ صفحه از بقیه


