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سیاسی هفته تفسیر و بجای سرمقاله

خون و خاورمیانه در آتش
آن و بیم شد زده تهران در که جرقه اش آتشی

زنده ماند. بمیرد اندکی باد که با بود
به آنجا از و رسید  تونس  به  شرارههایش
همه وحشت که زمانی لیبی. و و بحرین مصر
انقالبی به مردم اغتشاش که داشتند این از
تبدیل شود ایران زشت و نافرجام انقالب نظیر
شد. آغاز سوریه در مردم  ناآرامیهای  ناگهان
این چون کشیدند راحتی  به  نفسی خیلی ها
اسالمی، کامال کشوری که شد مطرح سئوال
برای سال چهل از بعد اسراییل ضد و غرب ضد

کند؟ انقالب چه
هست؟ رنگی هم سیاه رنگ از سیاهتر مگر

«االغ روزنامههای و ایران  جمعههای امام
سوریه در مردم قبل از قیام کالغ نویس» بجای
به و می کردند باز شامپاین و شراب داشتند
رسیدن و  مینوشیدند خمینی امام سالمتی 
و تونس مردم گوش به انقالب اسالمی صدای
بحرین را جشنمیگرفتند تا ناگهانکسی و مصر
را ازبرق کشیدومهمانیآن ها سیماستریویآنها

گردید. پایکوبی و رقص و موسیقی بدون
و سیاست شب تحلیلگران و بیشتر مفسرین
نمیتوانند بفهند در و میخارانند روز سرشان را
و میافتد؟ آیا آمریکا اتفاقات خاورمیانه چرا این
که شدهاند باهوش و زبل آنقدر فرانسه و انگلیس
انقالب بجاییکانقالبششهفت تا میتوانند
 multy - معروف بقول و بیندازند راه به هم با
خرجش  غرب برای روزها این آیا tasking بکنند؟
بزرگتر و «فامیلیسایز» انقالبها است که کمتر

باشند؟ گستردهتر و
است. جنگ خاورمیانهجنگمغلوبه فعال در
مردمعلیهرژیمو جنگداخلی مردمبینخودشان
مانندسیبی اینانقالبها برای تعیین رژیمآینده.
هستندکهبراساسقانونبسیارقدیمیترازقانون
و می شود خشک «خودش قانون یعنی نیوتون
میافتند. زمین بر رژیمها درخت از میافتد»
چاالکتر و کسی فرزتر که چه است این سئوال
بقیه بقاپد؟بسیاری از زودتر اینسیب را استکه
سال اسالمی از سیب انقالب تلخی عبرت درس
و  کمونیستها که وقتی گرفتهاند. ایران ۵۷ در
به هم با سه هر اسالمیستها مارکسیست ها و
لگدیرقیبان با پریدندتاسیبرا بقاپند مالها هوا
انقالب در ربودند. را سیب و زدند کناری به را

ندارد. وجود قانون
دسته دو بر خاورمیانه  امروز دیکتاتورهای 
اولدیکتاتورهایجنتلمنمثلبنعلی هستند:
ازمردم گرفتند ومبارک کهکارنامه رفوزگیخود را
صلح و صفا ترک با را با شرم و سرافکندهصحنه و
دومدیکتاتورهایبیکالسو غیر متمدن گفتند.
مدیر وحتی گرفتنکارنامهخودمعلمو بعد از که
به را مدرسه و میزنند کتک را مدرسه فراش
احمق موجودات دوم دسته این میکشند. آتش

همه حاضرند آنها هستند. خطرناکی و جالب و
کنند بجز مشاور بکشند و حذف مردمان خود را
و خود نظامی مالی و مشاور مشاور و سیاسی
ساعت چند تا خانواده نزدیک اعضای از نفر چند
بیشتربر سرقدرت بمانند.معمر قذافیو حامدبن
بحرین از دیکتاتورهای و الخلیفه در لیبی عیسی
به بشار االسد زودی به و دوم هستند دسته
بقیه از لیبی اوضاع پیوست. خواهد آنها جمع
کشورهاجالب تر است.معمرقذافی بههذیانگویی
به اغشاشات کشورش را روز و یک افتاده است
را «القاعده» بعد میاندازد و روز غربیها گردن
سر بر که وقتی اما میکند. متهم موش دوانی به
مردمخودشبمب می ریزدیک لحظههمخودش

نمی پندارد. گناهکار و مقصر را
خود در نوع هم ایران اوضاع از ایران! اما و
در که «کیهان» ایران گزارشهایی است. جالب
و رژیم علیه ایران مردم میلیونی تظاهرات جریان
انتخابمحموداحمدی نژادننوشتهبودوخودش
بحرین درباره دارد زده بود را چپ علی کوچه به را
جای به منتها همان خبرها درست مینویسد.

است! شده بحرین جایگزین کلمه ایران
ببینیداینخبرهاچقدر بنظرتانآشنامیآیند
را ایران قبل سال دو اخبار دارد انگار«کیهان» و

میدهد: ارایه شما به تاخیر با
و نظامی امنیتی نیروهای حمله مشترک ـ
که بیگناه مردم به بحرین)  سپاه و (بسیج

میدانند! اکبر شعارهای اهللا
خانه در که خواست مردم از بحرین دولت ـ

نیایند! خیابانها به و بمانند
و سرویس اینترنت قطع با دولت بحرین ـ
کردن سرکوب اخبار درج مانع موبایل تلفنهای

میگردد! مردم
روی بحرین معترض مردم  از بسیاری ـ
میدهند! سر اهللا اکبر فریاد خود خانه پشتبام

و چوب بحرین با رژیم نیروهای طرفدار ـ
و ضرب مورد را کننده تظاهر جمعیت چماق

دادند! قرار شتم
انگارکه بروبچه هایاسالمیستمارکسیست
اخبار با را روزنامه«کیهان»خبرهای قدیمیخود

امروزمطابقتنمیکنندچونممکناستبهآنها
دست دهد. استفراغ و حالت سرگیجه

عکسالعمل احمدی نژادهمبسیار جالباست
قذافیدرنطقآتشیناخیر لیبیومعمر کهدرباره
خودش مردم کشتن رژیمی که از میگوید: خود

است! خوانده فاتحهاش ندارد ابا

حاجی اتحادیه اطالعیه
تهران فیـروزان

کاسبی همکاران اسفناک دنبال وضع به
شدید و کاهش گذشته نوروز فیروز در حاجی
اجرای دنبال به که آنها به مردم دادن عیدی
محمود احمدینژاد هدفمندی یارانههای طرح
می شود درخواست اعضاء کلیه از گرفته صورت
این طرح آهنگ با تطابق جهت در سال آینده که
سال دو فیروزه، هر «حاجی به خود را نوروزی

نمایند. تبدیل روزه» یک
عمومی روابط دفتر رییس
حسین کاکا سیاه ذغال فروش

دشمن سبزی
در سخت روزها این اسالمی و رژیم دولت
وضابطههای «جنبش رابطهها تقالست کههمه
فتنه سبز میخوانند، به نحوی را سبز»، که آن
به سبز این فتنه با آنهایی را که ببرند و بین از
همیاریمیکنندشناسایی همراهیو ابراز نوعی

نمایند. حذف و
سبزی بنفششد، گاوها سبز رنگعلوفه اگر
آمد، چمن در آسمانی آبی رنگ به پرچم ایران
واردات اگر را آسفالت کردند، استادیومها سبز
افزایش سیاه کالغ صادرات و شد ممنوع طوطی
درویش آبنبات چوبی تحفه برگ سبز یافت، اگر
ممنوع کوکوی سبزی فروش شد، اگر رنگ زرد

زیاد تعجب نکنید. شد
میشناسید ایران در را زنی یا دختر چنانچه

نصیحت او است به فتنه سبزواری نامش که
اسمش فورا نمیگردد دنبالدردسر اگر که کنید

عوض کند... را

خطرناک جوکهای
درباره امام زیادی جوک های ایران جدیدا در
طول عمر و آیتاهللا جنتی تهران موقت جمعه
پرداخته و و ساخته نمیمیرد چرا که این او و
خطرناکی اینکار بسیار شده است. «اساماس»
استچونممکناستاینآیتاهللا برای خواندن
برای انتظار با و شود لجباز تر جوکها همین
جوکهایجدیدتر بیشتر و بیشتر عمرکندوهمه

نگه دارد. در خماری را

افکارعمیق
اگراین کهمیگویندخداوندبخشندهو مهربان
بهشتوجهنم استدرستباشدپساینقضیه
چه به جهنم چیزی، یک بهشت چیست؟ حاال

میخورد؟ دردی
نوروزی جدید بیتیهای دو و ترانهها
صحرا به میرم اومد، بهار اومد عید

آنجا ناجا نباشه و شاید بسیجی که تا

*
میخواهد من چغندر پخته یار از و است عید

نمیداند هیچ یارانهها حذف از و بیخیال من یار

ماورالطبیعه قدرت
مدرس مصباح یزدی، آیت اهللا قبل چند روز
خبرنگار با گو و  گفت در قم،  علمیه حوزه
قدرت از ذره ای هنوز فتنهگران گفت: «فارس»
که میدهم هشدار بنده شدیدا و ندیدهاند را ما
ما نظام، با و دشمنی روند فعلی ادامه صورت در
«قدرت از که داشت نخواهیم چارهای روحانیون

نماییم. ماورالطبیعه»خودماناستفاده

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

بیمهسالمتیوبهداشتیبیمهسالمتیوبهداشتی
گروهی فردیو

بیشتر اطالعات و بروشور دریافت برای
زیر تلفن شماره بصیری در الدین نجم با

بگیرید تماس

مخارج و دارو، ویزیت، شامل
بیمارستان آزمایشگاهی

مناسب قیمت بیمه دندان با همچنین و

301-299-4800
Insurance Brokers of America

www.InsuranceBrokersUSA.com
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

میفرستد کمک سوریه در کنترل اغتشاش ها اسالمی برای که جمهوری گفت احمدینژاد

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

در یزدی مصباح آیتاهللا دفتر سخنگوی 
اینروحانی گفت: توضیح «قدرتماورالطبیعه»
است ژاپن سونامی و زلزله مثل چیزی قدرت این
 ۳۰۰ که بجای کشتن است این بدین معنی و
نفر هزار سه کردن زندانی و خیابانها در نفر
میلیون میتوانیم سه ما جرمهای سیاسی به
را  ۳۰ میلیون نفر و بکشیم خیابانها در را نفر

زندانیکنیم.

سفارت تبریک کارت
و و تلفن نامه با ارسال از خوانندگان برخی
از نوروزی که درباره کارت تبریک و ایمیل فاکس
یا دفتر واشنگتن اسالمی در جمهوری سفارت
آمده برایشان  چی؟) چی (حفاظت حفاظت 
آیا پرسیده اند آن ها نفر چند کردهاند. سئواالتی
کردهام دریافت را تبریک کارت این من که حاال
به این شدهام؟ ممنوعالورود ایران به برای رفتن
معرفی خوب روانکاو دکتر چند عزیز هموطنان
ترس ووحشتخود ازدولت بتوانند بر کردهایم که

کنند. جمهوریاسالمیغلبه
برخیدیگرپرسیده اند چرادفترحفاظتبجای
احمدینژاد مرا یارانه سهم نوروزی کارت تبریک
کارت در الی و یا حداقل آن را نفرستاده است
حفاظت دفتر است؟درضمن تماسبا نگذاشته
مشمول یارانهها هدفمندی طرح که دریافتیم
آن بودجه و نمیشود کشور از خارج ایرانیان
تبلیغاتی و مذهبی  برگزاری جشنهای صرف
دولتیمیگردد.مسئولدفترحفاظتضمنابراز
شرمساریازسیاستدولتدرقبالایرانیانخارج
از زودی بعد به که امیدواری کرد کشور ابراز از
تصویبمجلساسالمیسهمیارانهخوشنشینها
آبمیوه ساندیس که هموطنانی از آن دسته برای

دوست دارند ارسال شود.
بهمتنبلندو توجه با پرسیدهاند گروهیدیگر
آن تبلیغاتو بیشتر شاهنامهای کارتتبریککه
میتواندفتر برایدولتو رژیم استآیا پروپاگندا
بروشورهای گونه این فرستادن برای را حفاظت
این اجازه بدون چون کشید دادگاه به تبلیغاتی

فرستاداند؟ تبلیغاترا
یک که اگر هموطنان گفتهایم جواب این در

شانس دارند زرنگ و زبل اسراییلی یهودی وکیل
بیشترخواهدبودوگرنهپول گرفتن موفقیت آنها
دیگر برخی است. سختی بسیار کار مالها از
تبریک پرسیدهاند این کارت نو دعای سال درباره
آنها فارسی مشکالت فراموشی زبان گفتهاند و
را عربی جمالت باید اکنون که بود کم در آمریکا
بخوانندوبفهمند. برایاین دوستانبطورخالصه
که در روی این را حفاظت دعای سال نو دفتر
پا شکسته خود عربیدست و کارت تبریک آمده با

کرده ایم: ارسال و ترجمه شرح بدین
معنی به قلب االبصار ( و مقلب القلوب یا
قالبی شما مگر است یعنی و قالبی مصنوعی

نمیبینید) را قالبیها این بودن
به کامل در تدبیر و النهار (که مدبراللیل یا
نهار میگویند شما به شب» «یعنی لیل جای

«یعنی روز» است).
با که کسانی ( ای االحوال و یا محولالحول

حال میکنید). هم باز احوال اوضاع و این
اوضاع (اگر حسنالحال الی حالنا حول
و حال همین در است بهتر نمیخواهید بهتری

احوالبمانید).

خیانت و ادبیات طالق
نبودی که انگار ولی بودی تو

حاال بودی، که میگفتی ولی نبودی
نبودی!

بود آنجا روحت ولی بودی اینجا آره،
دلت آنجا بود! ولی بود آره، شکمت اینجا

گفتی او به ولی نگفتی من به
من دیر گفتی! او زود گفتی، به به

گفتی راست او به
گفتی دروغ من به

دادی حلقه الماس او به
الس دادی! وعده من به

گرفتم را مچت
دادی! عباس حضرت قسم

آره، به او گل دادی
من لباس بنجل دادی! به

گرفتم را مچت
دادی؟! میاد مرا هل یادت

سردی رختخواب توی گفتی: من به
مردی! ولیهیچوقت نگفتی چقدر

گمشو... برو
نامردی! که واقعا

کشور وزارت اطالعیه
که هموطنانی کلیه اطالع به وسیله بدین
از هدفمندی یارانهها طرح آغاز اجرای دنبال به
بانکیشان حساب به شده واریز مبلغ برداشت
مراتب اعتراض بدینوسیله تا خودداری نموده اند
میرساند که در نمایند ابراز طرح این خود را به
۳۰ روز  در عرض مبلغ این برداشت صورت عدم
در حساب مبلغ همین معادل آینده جریمهای
از آنها طلب و گردید خواهد منظور آنها بانکی

رسید. صفر خواهد به دولت
هدفمندی طرح تبلیغات دفتر

نوروزی دعای
نوروز عید برای شماره دعا را این بود قرار
ایرانیها برعکسغربیها ما که از آنجا اما بخوانیم
می کنیم غذایمان دعا شدن از تمام بعد همیشه
دهانمان از لقمه این نیستیم مطمئن (چون
شد قرار کند) گیر گلویمان توی یا و شود ربوده
البته اگر چاپکنیم. نوروز از بعد دعای نوروزیرا
می کردیم دعا هم عید روز حتی یا و نوروز از قبل
هزار سال سه دو مگر نباشد. کارگر ممکن بود
دروغ وقحطی از ما میکنیمکشور نیستکه دعا
داریوش (از امانباشد؟ در وخشکسالیمصونو
چیزی غیر مگر ما در کشور امروز کبیر بپرسید)
سر خشکسالی و (قحطی دارد؟ وجود دروغ از

خود). جای
نوروز ما: دعای این هم

زندانی از پر را ما زندانهای پروردگارا، خدایا،
تا باقی نماند بیرون در کسی دیگر نما تا سیاسی

دستگیر شود و کتک بخورد.
را بچه ما و زن که کسی خدایا، پروردگارا،
دستش که کن کتک میزند کاری خیابانها در
موقعاسکیکردندر پیست اسکیآبعلیبشکند

بماند. در گچ باقی مدتها و

قوی فیلترشکنهای ما به پروردگارا، خدایا،
اعطاکنکهدرجاهاییکهدولتنمیخواهدبرویم

بزنیم. پرسه آزادانه و
که حراست کن خدایا، پروردگارا، یک کاری
فارغالتحصیلی از بعد و بگیرد مدرک دانشگاه

پیدایشنشود. دیگر
ملت همه که بکن کاری پروردگارا، خدایا،
برنده شوند قرعهکشیگرینکارتآمریکا ایران در

نماند. در ایران باقی کس هیچ و
سر را از احمدینژاد سایه خدایا، پروردگارا،
که با است کسی تنها او نکن. کم ملت ایران
رژیم میتواند حرفهایش یک تنه و کارهایش
کل از جمع بهتر بسیار کارش و ساقط کند را
ایران ملت برای را او اپوزیسیونهاست. همه

حفظفرما.
آمین...

با زنم من گوهای گفت و
به انگشت ازدواج را حلقه زنم گفتم: چرا به

کردهای؟ عوضی
عوضی! انگشت عوضی، شوهر گفت:

اصال حلقه دستم من که همینه برای گفتم:
نمیکنم!

*
سرمیزصبحانهزنمپرسید:دیشبتویخواب

میکردی؟ چکار
بله؟! منظورتچیه؟ گفتم:

گفت:مرتبمیگفتیجنیفر،جنیفر.جنیفر
میکردی؟ صدا را لوپز

صدا را تو احتماال شنیدی. اشتباه گفتم:
اسم به را خودت ایرانی اسم نباید میکردم.
آمریکاییتبدیلمیکردی.بایدمیگذاشتیهمان

جمیلهبماند.
چه جینا. به جنیفر اسمم را گذاشتم گفت:

دارد؟ ربطی
۲۰ سال  نامزدی موقع میاد یادت گفتم:
صدا اشتباها فتانه افسانه جای ترا به هم پیش
من که نمیشدی ناراحت اصال تو و می کردم
قضیه اسم  از۲۰ سال به بعد حاال اشتباه کرده ام.

حساس شدی؟
که اسم بهت گفتم دفعه گفت: معلومه! صد

فتانه! و افسانه نه است فرزانه من

*
نوروز عید برای کردم فکر گفت: و آمد زنم

بخریم. کادو یک مادرم برای
به جوانترها نوروز عید نوروز؟ عید گفتم:

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

فروردین) ۱۵) آپریل ۴ دوشنبه

فروردین) ۲۲) آپریل ۱۱ دوشنبه

برای ما بودن زبان حافظ، شعر
امید و آگاهیبخشی
شهپری حسن سخنران:

با فیلم ایران درودی همراه مرور
حضور کارگردان آن با نمایش

مقصودلو بهمن کارگردان:

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم
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دایرفیرفتسی

معینالدینیزدیـشادمان  کتابیاستاز ۱ـ 
خرسند. و

زمین  ـ مسابقه نهایی بارکش ـ اسب ۲ ـ
بیحاصل.

ـ  دفتر  در اشعار  گردآوری ـ  ـ مشعوف  ۳
پیشرو.

دانشمند،ادیبوشاعرومکتشفروسدر  ۱ـ 
ارتجاعی  و درظروفسربسته قرن۱۸ کهذوبفلز

رسانید. اثبات گازها را به اجزای بودن
ـ فدراسیون  رگ ها شدن بیماری بزرگ ۲ ـ

ایمان. یقینو بینالمللیکشتیـ 
منطقهیی  ـ با دندان چرک پای و ورم ۳ ـ
پاکستان و هند مورد اختالف است ایالتی دیگر

صیفی . کشتزار ـ
شاعره  ـ تاخت که به اروپا وحشی اقوام از ۴ـ 
ـ تنگی و سختی ـ باستان یونان مشهور و زیبا

ماهی از سال.
خط. و نقطه درس روزگارـ  و جهان ـ ۵

کمک ـ  و یاری ـ بیزاری و نفرت ۶ ـ کلمه
تیزهوشی. اسنادیـ  جمالت در فعل جانشین

عربی ـ  زبان در تمنا مقام در ۷ ـ کلمه یی
خور و شایسته. دلبستگی و اعتقادـ  در

ـ  مرکزی  آمریکای  در است کشوری  ـ   ۸
شکل چکمه. کشوری به

ـ بخششکردنـسیاه  کمکومعاضدت ۹ـ 
است. فروش سبزی دکان در سفیدش و

حرف  آسمون جل ـ ـ بزرگ اما ـ پدر ۱۰ ـ
آخر.

محبت  ـ زمزمه هزارکشان به نام گیاهی ۱۱ـ 
معلم!

چرم  ـ نابینا نمایدـ  گربه سمور که آنگاه ۱۲ـ 
سه حرف. یک حرف و یراقـ 

ـ ازمصالحساختمانی  صحتورستگاری ۱۳ـ 
نامی. معروف و ـ

مخلوط  نوعی غذا ـ و حافظه باهوش ۱۴ ـ
بگیر امان حقوق که ـ فعال آرد شکر و و برنج آرد

است! بریده را
به جنگهای  ژنرال مشهور اسپانیا که ۱۵ ـ
آن حکومت سالها ریاست داد و پایان داخلی

داشت. بر عهده را کشور

ـ تالشو جدیت  ـهریکاز جملههایقرآن ۴
دایره. مرکز ستاره و رانـ  استخوان ـ

مردانه  نوعی لباس ـ عمو سام تصدیق ۵ ـ
نیستی. و ـ مرگ قدیمی بلند

ـ آتش ـ  شتر گردن زنگ ـ ۶ ـ مرغ میرود
مکان. و زمان ظرف

کردن  استراحت و گرفتن آرام ـ پیچ کار ۷ ـ
زادگاه ناپلئون بناپارت. ـ

انواع  به جای بود نوشابه ای روزگاری  ـ  ۸
آب بیشتر کنار که مرغانی شبیه ـ مرغی کوالها

مینشینند.
بایگانی. ـ عمامه وارفتهـ  و پاشیده ـ ۹

گیسوی  ـ نر انگشت  ـ جمع  ضمیر ـ  ۱۰
جداییها. شکوهگوی ـ ستوران

همیشگی  ـ بزرگ عربستان شهرهای از ۱۱ـ 
آتش. زبانه ـ دایمی و

ـ  گیاه هم است شیرینی نوعی هم ـ  ۱۲
خرید ـ  آب به فارس ـ آغشته استان در قلهای

فروش. و
هم  ـ نادانی خیالـ  به لطافت پارچهای ۱۳ـ 

دادن. صیقل وسیله  هم است شیرینی نوعی
بودن  بند ـ در است اروپایی کشوری ۱۴ ـ

حاال. ـ
دوبالزاک  از انوره ـ رمانی شطرنج وزیر ۱۵ ـ

فرانسوی.

مسن ترها عیدی نمیدهند. معموال کادو پیرها
میدهند.

خوبی بهش کادوی کریسمس  آخه گفت: 
بود. خالی و خشک صندلی یک ندادیم.

بگذاره دادیم پول صندلی دالر سیصد گفتم:
نیست. پولکمی تختش. کنار

امسالیک حال اونپارسال بود. بههر گفت:
بهشبدهیم. باید بهتر چیز

الکترونیکی رو  چطوره صندلیاش گفتم:
کنیم؟

*
میکرد که نگاه فانتزی فیلم یک زنم داشت
پستان، دو جای به که بود دختری آن قهرمان

داشت. پستان سه
کیه؟ خانمه این گفتم: بهش

به مریخ کره از آنجالست. اسمش گفت:
آمده. زمین

سه میگذاشتند را اسمش باید گفتم:
پستون!

دخترهخیلیخوشگله. گفت:
سینههایش مثل هیوال این با گفتم: آره ولی

شده. چندشم میشه نگاهش کنم.
سینه تا سه من داشتی دوست گفت:

داشتم؟
دست تا سه من  داشتی دوست  گفتم:

داشتم؟
بهم میشه  چندشم عالم! خاک گفت: 

بزنی! دست

آمریکا فشار با قرارداد این مشترک. بازار یک به
جنبه  ابدا پدید آمد و میالدی ۲۴ آپریل ۱۹۸۱ در
به سعود لشکرکشی ملک ندارد، پس نظامی
مفسران که از آنجا معقول نیست. آن استناد
این پیش هفته دو بینالمللی محافل به وابسته
که برد گمان میتوان کردند(۱۰) آرزو را حمله
اروپاییانی که آمریکا با اطالع قدرت ابر دست
این در دارند فارس خلیج در نظامی پایگاههای
حرکاتتنداست. وهدفپیشگیریاز است. کار
اخطار به که عربستان قصد بر آنند اما بسیاری
نسبت اخیرا که دارد فارس خلیج امرای و شیوخ
آنچه نشاندادند(۱۱) خود از ریاضسرکشیها به
سامان این در براندازی قصد غرب است مسلم
بسیار  ۸۷ ساله (عبداهللا) ملک سعود ولی ندارد
هر استکه نگرانطغیانشیعیاندر اینمنطقه 

زند. برهم را تعادلها است ممکن آن
اروپاستولیایران و آمریکا باری،قیمومیتبا

است. محاسبه در بلکه نیست غافل
اثر اینقیام هاستکه«حماس»و محمود بر
این اثر غزهنشسته اندو تازهایدر عباس بهمذاکره
در سوریه نیزشاهدیم.چنین گرهگشاییقیامها را

است. اسالم بیسابقه جهان در سازنده اتفاقات
که آن است افزود یقین سر از باید بر اینها آنچه
راهحل هاینظامیدر این مناطقراهحلنیست،
که سخنگوی همانگونه بهتر. هرچه کمتر پس
سازمان«وفاق»بحرین، آقایشیخعلیسلمان،
خواهد عبداهللا ملک اسارت در بحرین امیر گفت
به خود و می دهند ادامه مبارزه به مردم ماند و
اینهزار میگویندامیردستنشاندهملکاستو
امارات پلیس نفر آن پانصد و عبداهللا سرباز ملک
محبوبیت کسب تا میگیرند را مردم روزی طرف

کنند.احتماال.
در عضویت تقاضای گذشته در ایران دولت
بار  هر دو کرد و CCG را در و اعراب اتحادیه
آقای احمدی نژاد برگ شنید. امروز جواب منفی
انتظار ویدر اما دارد. شیعیانرا حمایتاز برنده
اینجابسیاری نتیجهبمباران هایلیبیاستکهتا

زدهاند. را قذافی نظامی تجهیزات از

توضیحات: و منابع
به La Croir گزارش  کنید نگاه ۱ ـ CCG ـ

میالدی. Rotivel مورخ ۱۷ مارچ ۲۰۱۱
امنیتبین  برابر نفتدر قرارداد استناد به ۲ـ 
مشین نگاهکنیدبهکتاببنوآ آمریکا. عربستانو
سعود»،  «ملک عنوان (Benoist Machin) تحت

معتبر دیگر. هر اثر و ۱۹۶۰ مشل، آلبن نشر
چاپ  جهان، سیاسی ـ اقتصادی اتلس ۳ ـ

پاریس. اوبسرواتور، نوول نشر ،۲۰۱۱
و  الخلیفه،  عیسی  بن حامد  شیخ ـ   ۴
از عمویامیرشیخخلیفهسلمانکه نخستوزیر

است. کار سر ۱۹۷۰
برای خوانندگان شاید روشنباشد کهچرا  ۵ـ 
دوهفتهپیشالکساندر ادلر مفسربزرگوابستهبه
محافلتصمیم گیرندهنوشت«من رویایدخالت
بحرین در و مصر ارتش وسیله لیبی در نظامی
مهم جهان تا دو قطب وسیله عربستان را دارم

شوند.» مشخص عربستان) و (مصر عرب
عربستان  «القاعده» ظهور زمان از ـ  ۶
مبارزه  وقف دالر هزار و ۵۰۰ ۷۲ میلیون سعودی
القاعدهایها از هزار نفر استو نه تروریسمکرده با
به قتل  را ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر القاعدهای را زندانی و

رساندهاند.
و منابعآنها  آوردننام همهجرایدافشاگر ۷ـ 

آنها. کثرت سبب نیست؛ به ممکن ما برای
آرامگاه  در وی اخیر سخنان استناد به ۸ ـ

تهران. جراید از نقل به خمینی، امام
که  عربستان سعودی خود بهترین نمونه ۹ـ 
درآنتالشنظام وبازیتظاهر کنندگانمتناسب
مقاله به کنید نگاه است. آشکار محل شرایط با
در در روزنامه «گاردین» لندن آل نفجان ایمان
به کویت در نیز مقاله الجاسم و قبل. هفته دو

از «اینترنشنال کوریر» نقل
مقاالت  در A. Adler نظریه به کنید نگاه ۱۰ـ 

همین ستون. قبلی، در
 ،La croir روزنامه ۱۱ـ  A. Rotivel و AFP در

میالدی. ۱۷ مارچ ۲۰۱۱ مورخ

یادداشتی برای بحرین...

۳۴ صفحه از بقیه
که... آرزو بسا ای

مردم سوی از نمایندگی به دیگر دولتهای با
شد؟ مویز می توان نشده غوره مگر ایراناند!

این در دستآورد ستودنی کدام  اعتبار به
که آنها از دوستان باور دارند این سال، سی
دینی خودکامه حکومت یک با کشور داخل در
دستوپنجهنرممیکنند،کارشایستهایساخته
مبارزه رهبری این تنها نه که بهتر است و نیست
این در که دولتی کنند منتقل از ایران خارج به را
نمایند که در سی هم سر سوی آب از کسانی

در سازماندهی مبارزه سیاسی سال گذشته، در
کارنامهچندان درخشانینداشتهاند!؟ خارجهم
دولت ساختن سوداگران این که است شایسته
اهانتآمیز، غروری با که آن از پیش تبعید، در
از ایران خارج را به چالش سیاسی انتقال رهبری
اعالمنمایند؛ پیشاز اینکه وزیرانوزارتخانههای
که آن از پیش برگزینند؛ را تبعیدشان در دولت
اقتصادی پیمانهای بستن به ایران مردم نام به
که آن از پیش بپردازند؛ خارجی دولتهای با
آغوش به را اسالمی جمهوری نیروهای مسلح
آرای اعتبار که به این از پیش بازگردانند؛ و ملت
ایرانی خارج از چند هزار گیرم و یا چند صد

کشور،خویشتنراشایستهرهبریدولتوانتقال
از خارج همین کنند؛ دستکم در اعالم قدرت
یک دادن سازمان خویش را در توانایی کشور،
برای و دموکرات سکوالر ایرانیان فراگیر ساختار
دهند نشان ایران رستاخیز مردم در از پشتیبانی
مهمترین که مهمی برخیزند همان انجام به و
برانگیختنایرانیان است: کنشگرانبرونمرز کار
برگزیده نهادهای دادن سازمان به کشور از خارج
خارج در سیاسی چالش هماهنگی برای خویش
زیر شالق که در با انگیزه پشتیبانی از جنبشی و
زندگی و بالندگیخویشادامه حکومتدینیبه

میدهد.

است، طاغوت منتخب جمهور رییس فقیه ولی
و میکنند راحت را همه مان خیال و باالخره
میگویندمردمچکارههستندکهبخواهندکسی

کنند ! انتخاب را
آیا اعترافات، و اعمال این گرفتن نظر در با
میکنند فکر که هستند ما بین در کسانی هنوز
ماهیت میباشد؟مشکلما اینرژیم اصالح پذیر
یا و تغییرات اصالحات، با ماهیت و رژیم است
اعترافات با حذف نمیشود. رژیم تعویضمهرهها
دروغین ادعاهای و  با تخطته یزدی، مصباح
وعده با گول زدن نوجوانان ، با و احمدی نژاد
طرف از و موتور، اسلحه لباس نو،  چلوکباب،
و بدل رسیده خط انتهای به فقیه ، والیت دفتر

است. زده خودش به خودش را
زمان آن فرارسیدهکه ما دیگرخودمان را گول
را حقیقت بگذاریم ، کنار را باوری خوش نزنیم،
و با اعمال رژیم که آنطور یعنی که هست آنطور
ببینیم، درک کنیم میدهد، گفتار خود نشان
و کشورمان شهروندانمان، خودمان، تکلیف و
بپذیریم اگر را مشخص کنیم. فرزندانمان آینده
حرکت به رژیم اصالحپذیر نیست، میتوانیم که
برنامه بیاندیشیم، یعنیچهمیخواهیم، بعدی،

را برداریم. بعدی و قدم بریزیم
از آمریکا حمایت منتظر که شهروندانی آن
بایدبیدار جنبشاعتراضیملتایرانهستندنیز

برمحور شوندوبدانندکهسیاستخارجیآمریکا
و آزادی شعارهای و میکند حرکت آمریکا منافع
جز چیزی و برای تغذیه عمومی نیز دمکراسی
حمله لیبی به آمریکا نمونه: برای نیست.  شعار
بحرین، معترضین سرکوب جهت ولی میکند
قوای آن کشور عربستان اجازه میدهد به به
«سیکس پایگاه مقر بحرین نظامی بفرستد !
عربستان، آمریکاست.  دریایی نیروی  فلیت»
بزرگترین زمین، هم روی ارتجاعیترین حکومت
آمریکا نوچه مهمترین هم و تسلیحاتی مشتری

میباشد. منطقه در
قادر خودش ما که ملت اینجاست واقعیت
تعیین کند. خود را و میتواند سرنوشت است
که انتخاب و حق زیستن آزاد مردمساالری، 
نخست را هستند انسانی ارزشهای مهمترین
بایدکسب کردوسپس برای حفظشباید بیدارو
آگاهوشهروندانی مسئول بود. درچنینشرایطی،
یعنیدرپرتویبیداری،آگاهیومسئولیتپذیری،
خارجی ، دشمنان داخلی و نه خودکامگان نه

مسلطنخواهند شد. ما هیچگاه بر
ایران به حمله از قبل اسکندر میگویند
میتواند چگونه  که بود مستاصل و  درمانده
میفهمند بیشتر او مردم از که مردمی بر
میگوید: او به مشاوران از یکی کند؟ حکومت
«کتابهایشان رابسوزان.بزرگانو خردمندانشان
کودکانشان تجاوز زنان و بده به دستور بکش و را
میدهد: پاسخ مشاوران از دیگر یکی کنند.»
آن مردم میان از نیست. کاری چنین به «نیازی

کمسوادند و نمیفهمند که را آنها سرزمین،
که میفهمند را بگمار. آنها کارهای بزرگ به
بگمار. و پست کوچک کارهای باسوادند، به و
همیشهشکرگزار توخواهند نفهمها  بیسوادها و
بهسرزمین های هم یا و با سوادها فهمیدهها بود.
سرخورده، عمر خسته و میکنند یا دیگر کوچ
آنسرزمین گوشهایاز در مرگ، لحظه تا را خود

کرد.» خواهند سپری انزوا در
و جهل چنگال در که سالهاست ما کشور
است. گرفتار خرافاتابلهانکمسوادوخودکامه
حقوق انسانی، نقض رژیم از ضد انسانی  اعمال
زنان حقوق نقص مردم، سیاسی و مدنی حقوق
ابعادی و گذشته لگدمالکردنحقوقاقلیت ها و
اینحاکمانجبار، وحشیانه تربخودگرفتهاست.
و باکمالبیشرمیاعتراف میکنندکه امروزعلنا
حس نداریم. حق و حقوقی هیچ شهروندان ما
که گرد میکند دیکته فردی شرافت و غرور ملی
و همصدا توافق کنیم، با هم مشترکمان نکات
همگامشویم.وباردیگرتکرارمی کنم: برایرهایی
و «ما» فدای را «من» کشورمان، نجات و مردم

کنیم. «ایران» فدای را «ما»

بیشرمانه... تاکتیک

است و شده شناخته عشق عامل قلب در واقع
براینمونهگفتهمیشود فارسیمیبینیمکه در
است. شده تنگ برایت دلم یا شکستی، را دلم
سمبل قلب چرا که شده بررسی علمی نظر از آیا

و احساس است؟» عشق
«این بحث داشت: اظهار جیزان دکتر بهرام
مکررانجام شده استومیتوان گفت نقطهتالقی
انسانیو علوم تجربی است. جوابهاییکه علوم

است. متفاوت داده شده پرسش این به
و هشیاری است که سیستم این من پاسخ
در چون و انسان است از مغز بخشی عاطفی
نزدیکیبخش محل تنظیم ضربان قلب قراردارد

بخش تاثیر میگذارد. آن روی
دارد. زیادی عصبهای قلب که میدانیم
فکر بود نشده  کشف ارتباط این که  زمانی
با عاطفه است. و احساس مرکز میکردند قلب
بلکه نیست قلب بگویم قلب فقط باید حال این

هم هست.» دل

درصد... ۵۰ تا ۷۵ بین

که الیحه ای مبنای مجلس بر که نماند گفته نا
گذرانده چهاردهم دوره در مصدق دکتر ابتکار به
این الیحه به بکند. را کار این بود توانست شده
مجلسبه هیچ نمیدادکه بدوننظر دولت اجازه
قانونی لغو سبب که بدهد نفت امتیاز کشوری

شد.   قوام و قرارداد بین استالین

نوروزی ابراهیم دکتر
ناکسویل،مریلند

... نکات در سلسله برخی
۴۱ صفحه از بقیه

۹ صفحه از بقیه
است. شده برشمرده سیاسی

محسن دکمهچیکه در شهریورماه سال۱۳۸۸ 
شعبههای از یکی سوی  از بود،  شده بازداشت
صلواتی قاضی ریاست به تهران انقالب دادگاه 
زندان کرج  به تبعید و تعزیری ۱۰ سال حبس به

محکوم شده بود.


