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خبر؟ لیبی چه از
هم قذافی معمر میآید بویش که اینجوری
رفتنیاستو قراراستبهزودیبا حسنیمبارک
درخانهشخصیهوگوچاوزباهمپینگپنگبزنند

کنند. بازی پوکر وقت کشی برای و
لیبیهنوز بسیاریاز سرعتانقالبتونسبه
تعجبوحیرت بسرمیبرندو نمیفهمندآتش در

رسید. آنجا مردمی چطور به اعتراضات
آمدن و قذافی  معمر رفتن از که  برخی
نگران ایرانی و «القاعده»ای اسالمیستهای
که است قذافی خود تقصیر میگویند هستند
داخل به در از الی گربه تا اینترنت را باز گذاشت
که هستند آنها معتقد را بدزدد. گوشت و بیاید
مانند ایرانروی۱۲۸  قذافیباید سرعتاینترنترا

کیلوبایتمیگذاشت تاروی همه«فیس بوک»ها
کنند جیک جیک نتوانند «تویتر»ها و شود کم
ماه اندازه خبر به و عکس کردن یک دانلود و
اینغلطها ملتاز تا بیاید نظر رمضانطوالنیبه

نکنند.
بدیهیاستآنچنانیکهملتمعترضومحروم
و با «فیسبوک» توانستند این منطقه بیچاره و
ایندیکتاتورهای کنارهمجمعشوند «تویتر»در
کارکشتهازبن علیو مبارکتا قذافی نتوانستندبا
هممتحدشوند ودرمقابلمردمشان بایستند.به
تکرار میکند آنهایی کهمی گویندتاریخخودشرا

تکراری است؟ این تاریخ کجای باید گفت
آخرینقطرهخونممیایستم قذافیمیگویدتا
من که این است او منظور میجنگم. البته و
ایتالیا، حتی کشوری هیچ و بروم ندارم جایی
سازمان رفقای و من، نفت یک شماره مشتری
دیگر احمدینژاد، چاوز، چه هوگو چه من ملل
تلفنهای مرا حتی و نمی کنند خرد تره برای من

جوابنمیدهند.
و خوشایند قذافی رفتن  بسیاری برای
زیباست.نهفقطبرای اینکه نطقهایعقدهآمیز،
دست در آن کپیهای (که او کلیشهای و بچگانه
هوگو ایل، کیم کاسترو، فیدل احمدی نژاد،
جزایر و خلیفههای پادشاهان عربستان و چاوز،
بلکه ندارند کاربرد دیگر هستند) فارس خلیج
از جهان مردم پس از این که هم خاطر این به
پالستیک شده جراحی ترسناک هیبت دیدن
نه و مضحک و خندهدار لباسهای با همراه او
چندانبرازنده یکدیکتاتورمشهور جهانی(تلفیق
و آسمانی) موجودات و چادرنشینان لباسهای
و راحت او افسانهای حرمسراهای به حسادت

شد. خواهند آسوده
مردمش کشتن با است ممکن قذافی معمر
مردم مدافع محافظ و باید خود (که ارتش توسط
اما یابد دوام دیگر روز چند آنها) قاتل نه باشند
دنیا تاریخ از شده مچاله صفحه یک سرانجام
به بقیه و استالین و هیتلر مانند و بود خواهد

رفت. خواهد تاریخ آشغال سطل
بودمانندنوشتههایداریوش قرار (ایننوشته

شبیه نوشتههای قدیمی همایون نوشتهشود اما
خوانندگان از آمد. بدین وسیله در بهنود مسعود

می طلبم). پوزش نویسنده دو این طرفدار

کوتاه از و خبر فوری
ایران

از کثیری گروه می رفت انتظار که همانطور
آمدند خیابانها به اسفند دهم روز در ایران مردم
دار و اسالمی رژیم به را خود خشم و اعتراض تا
نشان دهند. احمدینژاد و دسته خامنهای و
سهشنبه روز بامداد از اسفند دهم روز تظاهرات
ممتد آغاز شد. بوق آمدن در با صدا شروع و
مردم زدن بوق علت نوشت که «کیهان» روزنامه
را این کار روز هر آن ها و بوده خاطر ترافیک به
رهبران از سازگارا یکی میدهند. محسن انجام
هماهنگی کار که سعی دارد خارج اصالحطلب
دهد انجام را ایران داخل در مردم تظاهرات
کنید دقت اگر میگوید، دروغ «کیهان» گفت:
بسیار و آهنگ قافیه و وزن اتومبیل مردم بوق
روی شبها مردم که دارد اکبر اهللا با مشابهی

پشتبامخودمیگویند!

منفی انقالبهای نتایج
خاورمیانه

این از دست نمیتوانیم ما جور که هیچ انگار
کنیم فرار خاورمیانه عربهای و اسالمیستها
و آزار اذیت از دست کشور غربی یک حتی در و
وفق بر و چیز خوب همه امان باشیم. در آنها
قیمت و شد پلوغ شلوغ لیبی یکهو که بود مراد
قیمتبنزینتویپمپبنزین سر نفترفتباالو
دارند آزار مردم باال. آخر این هم رفت ما کوچه

انقالب میکنند؟ که
بود پایین نفت قیمت بنزین و که وقتی چرا

نکردید؟ شلوغ دالر بشکهای۳۰ مثال

سه دو می گویند خودش جای سر لیبی حاال
عمانهمتظاهراتخیابانی استکهحتیدر روز
لیبی و مصر تونس و شلوغیهای افتاده و راه به

بفرما! است. سرایت کرده هم آنجا به
عمانی» «لیمو قیمت که فرداست حاال
هم قیمه و قورمهسبزی خورش و برود هم باال
از اینها دست یکجوری کاش کوفتمان بشود.
به راست و چپ هی و برمیداشتند ما کچل سر

خیابانهانمیریختند.

به خاورمیانه انقالبهای
آمریکا میرسد

انقالبتونس انگار که بویش میآید که اینجور
دنیا بوده فقط شروعیکسریانقالب دور ومصر
وشلوغیهاواعتراضاتخاورمیانهداردسرازنقاط

میآورد. در هم دنیا دیگر
آمریکا گزارش میکند از خبرنگار مخصوص ما
مصر مردم تونس و انقالب موفقیت دنبال به که
و خیابانها ریختند به قبل روز هم چند آمریکا
تظاهرات اصالحاتشدند. و خواستار تغییر رژیم
مهم شهرهای کلیه عظیمی در نسبتا و متشکل
کارشناسان سیاسی است. گرفته آمریکا صورت
به احتماال تظاهرات این نخ سر که می گویند
کانادا میرسد و مکزیک نظیر کشورهای خارجی
افراد حرفهای تظاهرکنندهقصد ارسالپول و با که
کشور این نفت تا را دارند آمریکا رژیم سرنگونی
که می کند گزارش ما خبرنگار شوند. صاحب را
شد و برگزار بزرگی تظاهرات واشنگتن در شهر
تابلوهای و حملپالکارد با جمعیتتظاهرکننده
 death)«آزادی حاوینوشته هایی چون: «مرگبر
 go to) دموکراسی» گمشو «برو یا (to freedom
نوشتههایی  و تابلوها حتی hee, democracy) و
گذشته سال در تظاهرات مردم ایران از الهام با
(به آزادی!» نمیخواهیم؟جز چه ما مانند«مگر
خواستار آزادی) جز میخواهیم چه ما مگر جای

شدند. سرنگونیحکومتدموکراتآمریکا

بیل نیویورکتظاهرکنندگانبهدختر درشهر
کلینتونرییس جمهورسابقحمله کردندوسعی

پاره کنند. را او جین کردند شلوار
دانشکده دانشجویان شیکاگو دانشگاه در
اقتصاددستبهاعتصابزدندوسرکالسنرفتند.
آنهاطی بیانیهایخواستارکاهشرشد اقتصادی
درآمد سطح بودن باال به و شدند ملی بازده و
این از برخی کردند. اعتراض آمریکا مردم سرانه
دانشجویانعکسهایکیمایلرهبرکرهشمالی،
رهبر کاسترو فیدل مصر، رهبر مبارک حسنی
را ایران رهبر نماینده احمدینژاد محمود و کوبا،

بودند. چسبانده خود خوابگاههای پنجره روی
جنگ و خشن برخوردهای تگزاس ایالت در
انتظامی نیروی و تظاهرکنندگان بین خیابانی
و تظاهرکنندگان با چوب و پلیس در گرفت و
در شدند. حملهور دولتی نیروهای به چماق
پلیس سوی به تظاهرکنندگان اغتشاش همین
متفرق را آنها تا کردند شلیک اشکآور گاز
این پلیس رییس و درایت هوشمندی با نمایند.
و «کیهان» ترجمه اخبار روزنامه بالفاصله شهر
نیروی اختیار انگلیسیدر به خبرگزاری«فارس»
خنده از آنها بعد گرفتو شورشپلیس قرار ضد
زیادتوانستندگازاشک آورتظاهرکنندگانراخنثی

و گریه نکنند. کرده
در که همچنین میکند ما گزارش خبرنگار
گرفته صورت پراکندهای تظاهرات لوسآنجلس
با دانشجویان از گروهی شهر این در است.
ایرانی» حکومت اختناق، «استبداد، شعارهای
گردند» باید آباد سیاسی «زندانهای شعار یا و

آمدند. خیابانها به
باراک بزرگ پوسترهای کردن پاره با آنها
توسط شهر لوسآنجلس هر چهارراه در که اوباما
حسین» بر «مرگ فریاد بودند شده نصب دولت
دو طوالنی حکومت خود را به خشم و سر دادند

کردند. ابراز اوباما حسین باراک ساله
اختراعات مرکز که منطقهسیلیکونولی، در
واکتشافاتعلمیوفنیوالکترونیکیآمریکاست
کارکنان شرکتهایکامپیوتریدستبه اعتصاب
حد و خواستار کاهش سرعت اینترنت به زدند

همیشگی از پشتیبانی بهار دل انگیز نو و سال در آغاز که است شایسته
کنم. سپاسگزاری Shiraz Painting از گذشته ۱۱ سال شما عزیزان در
و خانه رنگ آمیزی و نوسازی کارهای اجنام واگذاری در اعتماد شما
من است.  بسیار Shiraz Painting باعث سربلندی به ساختمان خود

سالیان گذشته، به  همچون نو نیز، Shiraz Painting در سال هدف
شماست. اجنام کارهای ساختمانی در شما رضایت آوردن دست

هم میـهنان را به امیدبخش و نوروز خجسته فرارسیدن
همگی برای سال نو در و شادباش میگویم ارجمند

دارم بهروزی تندرستی و شادی و آرزوی شما

کشانی 703-932-7740  احمد
shirazipaintinginc@yahoo.com
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چشم مردم! کوری به هنوز سر کارم. من و گذشت بهمن هم ٢٥ جون! آخ احمدی نژاد:

 بقیه در صفحه ۳۷   

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

اسفند) ۱۶) مارچ ۷ دوشنبه

اسفند) ۲۳) مارچ ۱۴ دوشنبه

خشونتی ناموسی، قتل
مردساالرانه

مجاب شهرزاد سخنران:

جنبش و سبز جنبش زنان، جنبش
ایران در دموکراسی خواهی

مهاجر داوودی فریبا سخنران:

زمینه همین در شدند. ایران در اینترنت سرعت
دانشجویاندانشگاه بوستوندر شرقآمریکاکهبه
تندیدرسیاستمعروفهستندخواستارکنترل
مطبوعات، سانسور اینترنتی، اطالعات بر دولت
آزادی محدودیت اخبار، در دستکاری و تحریف
و شخصی آزادیهای تقلیل و عقیده و بیان

اجتماعیشدند.

نوروز پیشواز به
سال تحویل تا که همین االن آیا میدانستید
و ۲۰۰ ثانیه  و ۹۸۲ هزار یک میلیون ۱۳۹۰ دقیقا
مطلب این نتوانید البته اگر است؟ مانده باقی
برسید به آخر که موقعی تا سرعت بخوانید به را
تفاوتخواهد سالنو تا ثانیههایباقیمانده شمار
رفته تندخوانی کالس های به که این داشت مگر

باشید.

*
نیمکره در نو ایرانی که سال میدانستید آیا
شاید روزی اولپاییز و در جنوبی بهجای اولبهار
تحویل جنوب) قطب ویژه (به یخبندان و سرد
هستندو آنجا مقیم ایرانیانیکه به باید می شود؟
اینمراسمراجشن میگیرند بدونتوجه بهسرما

دمتانگرم! بگوییم:

*
روزهایی که که امروز تعداد آیا میدانستید
تعداد با ساقط شده از رهبری مبارک حسنی
یکی هستند؟ ایرانی مانده سال نو به روزهایی که
تقویم ایرانی  تاریخو در این امر هر۳۰ سالیک بار

اتفاقمی افتد.

باکره؟ ۷۰ یا تحصیلی مدرک
که عربستان اهل دانشجویی گذشته هفته
آمده بود آمریکا به دانشگاهی تحصیالت برای
به و شد دستگیر «افبیآی» ماموران توسط
بعنوانیکتروریستآمادهمحاکمه زندانرفتتا
مفصل برنامه دانشجو این که شده گفته شود.
نظیر مهم مناطق در بمبگذاری برای بزرگی و
محل حتی و مراکز نظامی اتمی و نیروگاههای

است. جورج بوش داشته اقامت

این دانشجوبهماموران امنیتیآمریکاگفت که
بهجایطرحنقشه کارخودشپشیمان است و از
مدرسه اش و به درس باید و زشت بد کارهای این
پیش خوب چیز همه  گفت: او  میچسبید.
من سراغ به «القاعده» اعضای از یکی تا میرفت
بیجهت وقتم را بیهوده و این که در مورد آمد و
تلفمیکنمو درسمیخوانمتا مهندسیشیمی

بگیرم برایمکلیسخنرانی کرد.
این که تا نکردم قبول را او اول حرف های
آنجا  گفت. سخن باقی جهان ۷۰ باکره از برایم
دکترا در حتی مدرک مهندسی و بین بود که
تصمیم  جوانباکره درماندمو با۷۰ دختر مقایسه
بمبگذاری کار به و کنم تحصیل ترک که گرفتم

مشغولشوم!
زندان یک در فعال  دانشجو این میگویند 
فدرالبسیارخشنزندانیاستکه۷۰ همسلولی 

هستند. او خطرناک با بسیار

سازگارا محسن توصیههای
اسفند ۱۰ تظاهرات برای

سرتاسری تظاهرات شدن باشکوهتر برای
میخواهم مردم همه از اسفند دهم سهشنبه
دلیلی اگر بزنند بیرون. از خونه دلیلی هر به که
دلیل یک کنید سعی ندارید رفتن بیرون برای
تا کنید شوهرتاندعوا زنتان یا با مثال کنید. پیدا
بیرونبزنید. سعی کنیددرمحلهاییکه بتوانید
تجمعزیاداستحضور داشته باشیدوجاییتنها
نایستیدچوننیرویانتظامیممکناستبپرسد
چرااینجا تنها ایستادهای؟سعی کنید محلتجمع
نیروی انتظامینتواند مرتبعوض کنیدتا خودرا

کند. شناسایی را شما
بیرون میزنید از خونه که کنید وقتی سعی
البته ببرید. همراه خود با هم را خود اتومبیل
میتواند اما کند تظاهرات  نمیتواند  اتومبیل
ندارید اتومبیل اگر کند. ایجاد شلوغی و ترافیک
از دوستتانیا همسایهتان اتومبیلشرا میتوانید
بدزدید قرضکنید.حتیمیتوانیدیکاتومبیلرا

ببرید. خود با و
نداشته نیرویانتظامیبرخورد با سعیکنید

در شما برخورد کنند. با که آنها مگر این باشید
اینروزسعیکنیداز روبندهو نقاباستفادهنکنید
را اشتباها بعدا کس دیگری ممکن است چون
را شما اگر زندانی کنند. دستگیر و شما جای به
دستگیر وزندانیکردندنگراننباشیدچون مندر
پاسدارانکهخودمدرستکردهامکلیرفیق سپاه
کنم. آزاد سرعت به را شما میتوانم و دارم آشنا و
برگشتید خانه به که وقتی تظاهرات انجام از بعد
فورا به پشتبامخود خسته هم هستید حتیاگر
سعی کنید. اکبر گفتن اهللا  به شروع و بروید
نیروی روی روی پشتبام هستید که وقتی کنید
چون نیندازید دهان آب خیابانها در انتظامی

کنید. خشمگین را آنها است ممکن
را دیگری مهم  پیامهای آینده روزهای  در
داشت. شما خواهم برای تظاهرات بعدی برای
یک بعد از و تونس مصر اگر مردم یادتان باشد
آنجا برمی گشتند خانههایشان به تظاهرات روز
کهممکن آنجا تا در نتیجه اصال انقالبنمیشد.

بمانید. خیابانها در است

هفته سیاسی کوتاه تفسیـر
علی سید و احمدی نژاد محمود روزها این
تا انداختهاند راه به بزرگی کمپین خامنهای
که آنچنان اوضاع که بقبوالنند ایران به مردم
و اوضاع بدی  و نیست خراب و بد می گویند 
و پرداخته مخالفان رژیماسالمیو احوالساخته
احمدینژاد اینوسطسخت خارجیاناست. کار
روی ترازو که کسی است او مانند نظر میآید. به
سر این که برای را وزن کند و خودش میرود تا

میدهد. را تو شکمش کاله بگذارد ترازو

اخبار ورزشی
رقابت هایبینالمللی کشتیآزاد«جامجهان
ملی ایران پایان تیم قهرمانی پهلوان تختی» با
ردههایدوموسوم در آمریکا قرقیزستانو گرفت.
حالیبرگزارشدکه اینمسابقاتدر گرفتند. قرار
در شرکت از تیم کشتی ایران ملیپوش چندین
زدندو به عنواناعتراضبهشرایط باز سر رقابتها

مبارزه نیامدند. میدان به در ایران موجود

ممکنه  ۷۰ امتیاز از ایران مسابقات این در
ایستاد. گفته  اول مقام در ۶۹ گرفت و امتیاز
اینمسابقات ملیپوشانمعترضدر اگر که شده
 ۷۰ به جای بود ممکن ایران بودند شرکت کرده
و  دوم مقام و کند دریافت ۸۰ یا ۹۰ امتیاز امتیاز

گردد. نیز صاحب را سوم

عمیق افکار
آتش برای کشف از قبل راستی غارنشینان
میخوردند؟ و چه چکار میکردند خوردن غذا

سرد؟ ساندویچ و ساالد

کریستیان مصاحبه
قذافی معمر با امانپور

برای شما وقت  از تشکر با کریستیان: 
مصاحبه.

اهال. اهال... شکران... شکران... قذافی:

عربیجواب شما دوستدارید به کریستیان:
یا به انگلیسی؟ بدهید

انگلیش. انگلیش... قذافی:
من گفتهاند ولی به کریستیان: بسیار خوب،
یک برای هم نیست. آن شما خوب انگلیسی که
صد  و کرده مسافرت دنیا دور ۴۰ سال که رهبر

است. کرده سازمان ملل گوش در نطق
گود نو فرام گود انگلیش مای قذافی:

احمدینژاد.
انگلیسی منظورتانایناستکه کریستیان:

است؟ احمدینژاد محمود از بهتر شما
گود. وری یو... یس... یس... قذافی:

شما نظر سئواالت. سر برگردیم کریستیان:
چیست؟ مردم لیبی این تظاهرات درباره

در کس هیچ  تظاهرات؟ کدام قذافی: 
نیست. خیابانها

کریستیان:پس اینهمه آدمیکه راهمیروند
وشعار میدهندوخواستاراستعفایشما هستند

نیستند؟ لیبی اینها اهل آمدهاند؟ آیا کجا از
مقداری نفر سیصد دویست  این قذافی:
هستند. اینها اوباش و اراذل نفر نیستند. چند

گروه «نیاز» و «اعظم علی» خواننده جهانی
واشنگتن در

۲۲ اپریل ۲۰۱۱ جمعه

«عسل» و «یاس» ویرجینیا: و «زم زم» و «درسا» فروشگاه های مریلند: در همچنین
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پیکرساز  ـ کتاب درون دلدادگان از ـ  ۱
متفکر». «مرد خالق قرن۱۹ فرانسوی

تزویر  بودـ  ابرقدرت روزگاری ۲ -کشوری که
و راحتطلب. ـ تنبل نیرنگ و

از  ـ میخکها تیره  از  است گلی ـ  ۳
واحد زمین ـ و نوعی آچار است اسامی فرنگی

کشاورزی.
را  آب اکسیژن با همراه ـ خاطره و خاطر ۴ـ 

معاصر  غزلسرای و شاعر از شعری کتاب ۱ـ 
عمادخراسانی.

به  آسیا و مرزطبیعیاروپا رشتهکوهیکه ۲ـ 
گول زدن. ـ نزدیک به اشاره ـ شمار میرود

نیایشوسالمـ   ـ مرتبه و مقام و تکیهگاه ـ ۳
سقوط. و جنب و جوش و ترس از لرزیدن

ظرفی  از مایعات جابجایی برای وسیله ای ۴ـ 
خور. شترکشـ  در ـ فرنگی بطریـ  ضمیر به
روس. بارومترـ  چهرهپوشـ  تصدیق ـ ۵

که ترور  آمریکا از روسایجمهوریمشهور ۶ـ 
گزند. و صدمه ـ شد

گلهچنینشود  در کافیاستفقطیکبز ۷ـ 
شیطانی. اندیشه ـ مرکبات انواع از ـ

ترسایان  عبادتگاه ـ باردار بانوی هوس ۸ ـ
تنپرور. ـ

مفعول  ـ عالمت و نقل ـ حمل ریاکار ـ ۹
بیواسطه.

ینگی  بزرگ از شهرهای ـ نسب و اصل ۱۰ ـ
دنیا.

برای  وسیله ای ـ ـسخن چین برهنه ـ  ۱۱
حجاببانوان.

کنندـ   ناله سودای ـ نامها ـ ۱۲ـ  گنجشک
شوکت. و عظمت

هالک و  ـ اصفهان استان بخشهای از ـ ۱۳
تبریز. من چهار ـ تباهی

را نمیپسنددـ   چنین معاملهای ۱۴ـ  کاسب
بیابانگردـدرلطافتطبعش قومیصحرانشینو

خالفنیست.
سده  در ایران دانشمندان بزرگترین از ۱۵ ـ

مسعودی». «قانون نویسنده و پنجم و چهارم

جانور گریزپا. میسازدـ 
بار  ـ اوستا از بخشی ـ احمق و عقل کم ۵ـ 

اسباب خانه. بنه سفر، و
جهانی  جنگ در که فرانسه در بندری ۶ ـ
کشاورز افزار دست ـ آمد در آلمان اشغال به دوم

پیشدادیان. از بعد شاهان لقب ـ
ستایش  و گیتیـ  بزرگی و شکوه ـ  جهان ۷ـ 

شده.
فرزند  فرزند ـ منسوببهخاندانبنیامیه ۸ـ 

آرزوها. ـ فرزندزاده
زمانیبهترینفوتبالیستفرانسهوجهان  ۹ـ 
اشاره به ـ دست به نقره چماق نگهبان بود ـ

نزدیک.
تشنه  کوچه و بازار آرامـ  روزگاری در رود ۱۰ـ 

حباب. میکردـ  را سیراب لبان
ـ پیشاوند  پایه و درجه ـ وسیله توزین ۱۱ ـ

نفیکلمه.
که  بنایی مرتفع ـ خودمانی به گویش باز ۱۲ـ 

چلچراغ. ـ میساختند قلعه در سابقا
ـ پشیمانی  بیشتر اوقاتـ  سبب و علت ۱۳ـ 

ترقی. وسایل از ـ
دوری  باران ـ مادر ـ آمده دنیا تازه به ۱۴ ـ

فراق. و
که  پنجم در قرن سالطین سلجوقی ـ از ۱۵
مناطقوسیعیازجملهارمنستانراضمیمهخاک

دبستان. درس های جمله از ـ کرد ایران

هستند. خاشاک و خس فقط
از نفر االن بیشتر ولی همینچند کریستیان:
تسلط به در شرق ویژه به را کشور شما از نیمی

درآوردهاند؟ خودشان
را من مردم  نیست.  درست اصال  قذافی:
در را خودشان آنها حاضرند جان دارند. دوست

دست بدهند. من از راه
تیر با را آنها زودتر شما اگر البته کریستیان:

نکشید؟ نارنجک و خمپاره و
را نکشتهام. یک نفر من حتی قذافی:

است فیلم هایی و عکس ولی کریستیان:
نشان خیابان ها در تظاهرکنندگان را جنازه که

میدهد.
و آورده اند خارجیها را جنازهها این قذافی:

کردهاند. رها خیابان ها در
کریستیان: ممکناستبگوییدعلت نارضایتی

چیست؟ شما از مردم
و دارند دوست گفتم مردم مرا منکه قذافی:
عاشقمنهستند. اینهاییهمکه شلوغکرده اند
«القاعده» به که مخدری است مواد تحت تاثیر

است. داده آنها
موادی؟ کریستیان: چه

«القاعده» مننمی دانم.شنیدهامکه قذافی:
قرصهای شستشوی تولید در پیشترفت زیادی
غارهای در آنها است. داشته مردم مغزی

نبودهاند. پاکستانبیکار افغانستانو
به که آدمی همه این برای کریستیان:
قرص تن چندین «القاعده» ریختهاند خیابانها

است. داشته الزم مخدر مواد و
نیستند. لیبی مردم اینها همه قذافی:
«القاعده» هستند که گروه اعضاء آنها  همه 
راه به فتنه و کردهاند شورش بنغاضی در

انداختهاند.
عضو اینقدر «القاعده» یعنی کریستیان:

دارد؟ فعال
یس. یس... قذافی:

چیز همه شما که این مثل کریستیان:
شما با اصال من بود بهتر می کنید. کتمان را

مصاحبهنمیکردم.
یس. یس... قذافی:

این شما برای تشکر از وقت کریستیان: با
مصاحبه.

گودبای... شکران... شکران... قذافی:

اجازه آپارتاید به حکومت جنوبی آفریقای پوست
خود را از مشکل شود و وارد مذاکره او داد که با
شد حاضر فصل کند. ماندال حل و مذاکره طریق
اصول ولیدرباره امتیازاتیبهحکومتوقتبدهد،
رهبری او که (حزبی آفریقا ملی کنگره مواضع و
حتی و نیامد کوتاه داشت) عهده به را آن معنوی
محکوم را رژیم علیه مسلحانه مبارزه نشد حاضر
به نسبت کمتری مراتب به هزینه توافق، این کند.
یا زور راهحلمتخاصم دیگر(سقوط حکومتبه دو
برای آفریقایجنوبی ادامهسرکوبتا آخرینلحظه)
نظام و قدرت انتقال برای را راه توانست و داشت
به آفریقا کنگره ملی حکومت آپارتاید به از سیاسی

فراهم کند. صورت مسالمتآمیز
خصیصهعمدهومشترکحرکتهاییکهاکنون
جریان ایران) جز (به آفریقا شمال و خاورمیانه در
راهحل دو تنها یکیاز فقدانرهبری استکه یافته
اگر اینحرکتها امکانپذیرکردهاست. متخاصمرا
بیانجامد حکومت سقوط و مردم پیروزی به هم
احتمال زیاد لیبی) هزینه به و تونس و (مانند مصر
از و هم پس (هم پیش سنگینی به همراه دارد
که ندارد وجود تضمینی این، بر پیروزی). عالوه
به مراکش، عمانتا از اینکشورها، سایر حرکتدر
تامینخواسته هایآنانختم شود. و پیروزی مردم
«جنبش کشورها، این همه خالف بر ایران، در
لوسمبلیک) (و یکرهبریشناختهشده سبز»از
میگوید. سخن آن سوی از که است برخوردار
میتواند کند احساس نیاز بخواهد و گاه هر رژیم
خود خروج برای و شود مذاکره وارد رهبری این با
راه شده است آن گیر در که بحرانی مخمصه و از

رژیموقتیممکناستدست طبیعتا حلبجوید.
سبز» مجبور «جنبش برابر در که بزند این کار به
خطر در را خود سرنوشت و شده عقبنشینی به
یکی به بود اینیعنی رژیممجبور نخواهد ببیند. و
راه همیشه بلکه و دهد تن متخاصم حل راه دو از

کرد. پیدا خواهد خود در برابر سومی حل
«جنبش اکنون رهبران شناخته شده رژیم
جنبش، رهروان است. کشیده بند به را سبز»
راه باز از را آنان این اقدام که داده اند اما، نشان
جزمتر ادامه آن را در عزم آنان و بلکه نمیدارد

است. کرده
موفق شود خود فعالیت ادامه در جنبش اگر
فرار از این برای رژیم براند، گوشهای رژیم را به
با و دهد  تن مذاکره به است مخمصه ممکن
در را بگشاید. گو رهبراندربند جنبشبابگفتو
چنینشرایطی،اینرهبرانمسئولیتسنگینیبه
خواستههای و اصول اگر بر کشید. خواهند دوش
دموکراتیک«جنبش سبز»پافشاری کنندمیتوانند
مسالمتآمیز برای انتقال کمهزینهتری را حل راه
سیاسی ایران نظام دموکراتیک و تحول قدرت
کوتاه فشار حکومت زیر اگر ولی آورند،  فراهم
است طبیعی بگذارند، پا زیر را اصول و بیایند
ولی کنند همراه خود با را جنبش نمیتوانند که
اینرهبران میتوانندبهیکپارچگیآن صدمهبزنند. 
بهزندان افتادهاندو در حالحاضرنقش مستقیمی
نمیکنند، ولیممکناست در«جنبشسبز» ایفا
برون و برای کند پیدا نیاز آنان حکومت به روزی
آن ایجاد برای سبز» «جنبش که از بحرانی رفت
روز، این آن در بخواهد.  کمک آنان از کرده است
رهبراننقشی تعیینکنندهدرروند «جنبشسبز»
صورت (به ایران مردم دموکراسی خواهی حرکت و

خواهند کرد. ایفا منفی) مثبت یا

سبز... جنبش در رهبری نقش
۳۳ صفحه از بقیه

سبز» فعاالن «جنبش از دسته به انتها در
جوانان درخواستهای که میگویند حق به که
از رهبرانمجازیجنبش بسیار فراتر درخیابانها
نشان داده است که تجربه که است نیز باید گفت
جوانانبا درخواستهایرادیکالازجان خودمایه
چنگ به سازمانیافتگان را قدرت اما میگذارند
نظام امامی ها فعال سعید سر سایه میآورند. از
متحولکننده، کامال مخالف و رهبران فقدان با
و شدن موفق شده است. برای نسبی بیمهای
همانا که ـ کشیدن آغوش به را مقصود شاهد
و آزادی و نظامی غیرایدئولوژیک دمکراسی ایجاد
داخل سازماندهی در جوانان باید خود ـ است
شدهورهبرانجوان،شجاع،شفافوصریحخود
است بعید حال هر به برگزینند. خود میان از را
خاورمیانه تحوالت از ایران جمهوری اسالمی که

برد. سالم بدر جان
بیان» «آزادی اینترنتی پایگاه از برگرفته

شکافی... کالبد
۱۳ صفحه از وبقیه نقدی چون و نظامیانی مشایی و احمدینژاد

برعکسآن نیز قابل رادان جان داد؛همانگونهکه
ندارم. باور نیست. قبول

وانفسا، از آن رو بگفتم که در این همه این و
هم میهن مان بسیجیهای بچه به حواسمان
خواهند را نوشته آنها هم این نمیدانم باشد.
باور با من این در که آنان همه از اما دید یا نه
نیز را ما جامعه روی این میکنم تقاضا همدل اند
چماقمیخورند از این بچهها آنانکه ببینند؛چه
هنوز استو آنانکهدستشان به جاییبند چه و
اندکشرافتی برایشانباقیماندهاست کهنگذارند
فرزندانمیهن مااینچنیندستهدسته بهقربانگاه
برای که جمعی روند؛ معدود جمعی قدرتطلبی
ماندن،سربازکوچک انتحاری میخرند؛درهمان
فحشا به ما را دختران جمعی دیگرشان که حال
کیلو را، مخدر مواد و میفرستند شیوخ خانه به

کشور می کنند. وارد با تضمین کیلو،
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

۱۳ صفحه از بقیه
بچه... به حواسمان

رابطه که افزود و برشمرد دیگران به بیاعتمادی
فرد دو رابطه خانواده محیط در کلیدی عاطفی
نسل است؛ مانند دو بین همنسل نیست بلکه

و دختر. پدر یا پسر و و رابطه مادر
به مسایل سخنران موضوع آخر بحث خود را
یادآوری و داد اختصاص ایرانی جامعه در جنسی
در جامعه جنسی مسایل درباره که صحبت کرد
از خارج و داخل در اصوال هستند و تابو ایرانی
و نمیشود زده حرف آن درباره خانواده محیط

کلیاست. همه صحبتها

با را خود سخنرانی  فردیس ماکان  دکتر
ایرانی خانوادههای برد که پایان به هشدار این
را خود ساله دوازده ده  نوجوان میخواهند
با یکم و بیست و در قرن واشنگتندیسی در
ایران در محیط خود دوران نوجوانی سرمشق
پیش سخت تنش هایی طبعا که کنند تربیت

میآید.
پساز استراحتیکوتاه، خاتمهسخنرانی و با
را خود نظرات حاضران پرسشها و از شماری
پاسخ آنها به سخنران سوی از که کردند مطرح

شد. داده الزم

یک رابطه خوب... حفظ

اندازه ای کهفردبدنشرامیدیده، بطورمستقیمبا
ارتباطداشتهاستبه آنها کمکمی کندکهبهتر

کنند. درک را درد عصبشناسی جنبه
که راههایی درباره «ما گفت: هوگارد پرفسور
زیادی اطالعات می رسند، مغز به بدن پیامهای
پردازش چگونگی باره در ما اطالعات اما داریم
«با است.» او افزود: کم نسبتا پیامها در مغز این
نشاندادهایمکهمیان شبکه انجام اینتحقیقما
انفعاالت فعل و مغز درد در شبکه مغز و دیداری

رخ می دهد.» جالبی
ـ «میالن دانشگاه از منچینی فالویا دکتر
نقش این تحقیق نتیجه تنظیم که در بیکوکا»
میگوید: «روان درمانی عمدهای داشته است،
می دهد قرار نظر مد را درد برایدردمعموالمنشا
فراتر تغییرمیدهداما مثالتوجهوانتظاراتفردرا
ازعاملدردوبهخودبدنفکرکردن،ممکناست

درمانهایبالینینوینبیانجامد.» به
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

۳۵ صفحه از بقیه
... به بدن نگاه کردن

موضعخود را نسبت به تظاهرات۲۵ بهمن روشن 
کرده،خواستار موضعگیریدولتدر اینبارهشده
وگفت: «درمصاحبه تلویزیونی کهبارییس جمهور
ایشان موضع وقتی مصاحبهکننده از انجام شد،
ایشان  پرسید، ۲۵ بهمن حوادث درباره را وی
را و بحث کرد مشایی رحیمی و از به دفاع شروع
داریمدولتهمموضعخود انتظار ما عوضکرد.

کند.» روشن را

و... سیاسی خبـرهای


