
300Iranians, Vol. 16, No. 576, Friday, April 13, 2012 ۲۵ فروردین ۱۳۹۱  جمعه ،۵۷۶ شماره شانزدهم، ۳۰  ایرانیان، سال

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

خالی از شوخی

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

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

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

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

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

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

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

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

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

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

���������
�������������������
��������������
�������������������
������������

Shohreh Skin Care

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

آگهی از این با ارائه
۲۰٪تخفیفویژه

شوید برخوردار

صورت پوست کردن متیز و ترمیم �
ابرو متخصص و دائمی ��آرایش

(الکترولیز) زائد موهای دائمی رفع �
بند اپیالسیون و وکس، �

هم هفته سیاسی تفسیـر
االسد بشار خونین دستان

این کشور ارتش توسط سوریه کشتار مردم
و اتحادیه عرب دارد. طرح صلح همچنان ادامه
کوفیعنانمثلقطعنامههاییشدهکهجمهوری
کاغذ را آنها  احمدینژاد محمود و  اسالمی
حدود اخیر سال عرض یک می نامند. در پارهها
بچههای و زن شامل سوریه مردم از نفر هزار ده
االسد بشار سربازان توسط غیرمسلح و بیگناه

کشتهشدهاند.
االسدبدونهیچ اظهار سخنگویدولتبشار
بیگناه مردم این همه پشیمانیاز کشتار تاسفو
مسلح تروریستهای اینها همه که میکند ادعا

بودهاند! انقالبی چریکهای و
حرف اگر میگوید: داریمکه سوری رفیق یک
سازمان بر سر خاک است االسد درست بشار
ده هزار این بود نتوانسته که امنیت کشورش
اخیر  ۳۰ سال عرض را در خرابکار تروریست و

بکشد! به اینجا کار نگذارد کند و شناسایی
 ۹۰ ایران که مانند کشوری کسی نمیداند
با کشوریکه۹۰ درصد  باید درصدشیعه داردچرا
مردمانش سرکوب در هستند  سنی آن مردم
شریکجنایتباشد؟آنهمایرانیکهباهموطنان
آنان از و میکند رفتار مهجوران مانند سنت اهل

است. ساخته درجه دو شهروندان
که کشوری در ده هزار نفر کشتن میدانید
چقدر دردناک  دارد ۲۰ میلیون جمعیت فقط
همین  نفری ۳۰۰ میلیون اگر در آمریکای است؟
 ۱۵۰ حدود جمعیت را بکشند که چیزی درصد
می کشد طول یک سال آیا می شود  نفر هزار
جهانی و جامعه آمریکا صدای مردم و سر که
که آینده میگویند سیاسی درآید؟ کارشناسان
زود یا دیر و بشار االسد مشخص است سوریه
جمهوری که است  این سئوال رفت.  خواهد
اقتصادیتا چهحد اسالمی ورشکستهسیاسیو
و مردمکش انسانی ضد رژیم این میتواند روی
را االسد بشار زمانی چه در و کند سرمایهگذاری

گذاشت؟ خواهد کنار به
یک ایران کند خدا می گفت: ایران از دوستی
نشودچونباید۷۰ میلیونجمعیت  روزیسوریه
و کودک و زن هزاران کردن قربانی آماده ایران
بهتر و عوض کنند را رژیم تا بی گناه شوند مردم
کند شناسایی را تروریستها از االن است دولت

نکشد. را مردم اشتباها تا

دین خرم  بابک تولد
ایرانی سردار دین خرم بابک تولد روز امروز
به حمله اعراب در مقابل دین بابک خرم است.
جان و کرد ایستادگی خود کوچک لشکر با ایران
خرم تولد بابک تاریخ البته داد. از دست را خود

بود نیامده شاه رضا هنوز چون است تقریبی دین
تاریخ تا کند صادر شناسنامه ایرانیان برای که
همانطور دین خرم بابک باشد. دقیق تولدشان
از بود و دینداری آدم بسیار برمیآید از اسمش که
نمیخواست و بود خرم بسیار خود داشتن دین

کند. دین اسالم را قبول
سردار این تولد الزم است که ایرانیان برای
تولد جشن اهل هم اگر بگیرند. جشن را ملی
سردار این مرگ در کمی حداقل نیستند گرفتن

عزاداریکنند.
امامان غم در که همانطور دارد اشکالی چه
ماه گاهیسه و ماه دو و اسالمیخودمانیکماه
نگهمیداریم را احترامآنها مشروبنمی خوریمو
ایرانیانهموطنداخلکشورحداقلدرسالمرگ
روح و آبمیوهساندیس نخورند چند روز اینسردار

نکنند؟! معذب را او

فراوانی احمدینژاد و
ارز!

این هفته سهشنبه که محمود احمدینژاد
کرده پیدا حضور بندرعباس مردم اجتماع در
اگر سه کننده گفت: جمعیت شرکت به بود 
ارز کافی اندازه به باز هم نفروشیم نفت هم سال

خواهیمداشت.
که بندری جوانان از یکی جواب در وی
نفت که هنوز هم حاال پرسید: بلند صدای با
تومان هزار به دو تومانی دالر هزار میفروشید
نفروشید نفت وقتی که تکلیف ما پس رسیده،
مهم نیست، مهم دالر قیمت گفت: چیست؟،
باشیم. احمدینژاد به ارز داشته که این است
نداد جواب این هموطن بندری بعدی سئواالت
نطقکوتاهشصحنهسالناجتماعاترا وپساز
این هموطنجوانبندری کسانیکه از ترککرد.
و کنند باخبر را لطفا خانواده او دارند اطالعاتی
فرزندشان دستگیر، که این نگرانی را از آنها

درآورند. است شده کشته یا و زندانی

اختصاصی!

از سوریه آخرین اخبار
خبرنگارمخصوصمااز پایتختسوریهگزارش
و فاکس صورت اول اشتباهی به را زیر صوتی
برای ما اینترنت صوتی برنامههای طریق بعد از

است: فرستاده
فیش... فیش بنگ... بنگ... تق تق... ـ

(صدای موشک باید باشد)
(صدای تانک) غیژ غیژ... ـ

باید تانک ها شلیک (صدای بوم... بوم... ـ
باشد)

اکبر... اهللا ـ
بوم... فیش... بنگ... بنگ... تق... تق ـ

شترق... شترق...
اکبر... اهللا ـ

ـخفهشوبی شعور(صدایحزباهللا یا قدسی
باشد) باید ایرانی

االسد بشار بر مرگ ـ
مسلسل شلیک (صدای تر... تر... تر... ـ

باشد) باید
ضبط بد صداهای این از پر بیشتر نوار بقیه ـ
شدهتقتقو بنگبنگو فیشفیشو غیژغیژ...
به مرتب دارند که است ایرانی تا چند صدای و

سوریه فحش میدهند... مردم
از زودی است به قرار این گزارش زیرنویس
ارسال بخش خبری برای این خبرنگار ما سوی

شود.

با جدید مصاحبه
احمدینژاد محمود

از تشکر با جنابرییسجمهور، مصاحبهگر:
اختصاص مصاحبه این برای که وقتی برای شما
قبول شما کنم که یادآوری اجازه بدهید دادید.
من مثل مصاحبههای را کردهایدکه این مصاحبه

(HARD TALK)شبکه«بیبیسی»انجامبدهم
شاخ هم گاهی و باشم کنده پوست و رک شما با

شاخ شوم. قبول دارید؟ به
احمدینژاد: اجازهبدهیدمن دعایمخصوص
بخوانم. شنوندگان شما برای خودم را مصاحبه

سر است برویم ممکن نداریم. وقت زیاد ما ـ
سئواالت؟

بفرمایید! ـ
حال نمی کنید؟ آیتاهللا ها این با شما چرا ـ

آیتاهللا. آیت اهللا داریم تا ـ
رحیم  آقای دوستتان با شما مجموع در ـ

هستید. نزدیکتر آیتاهللاها از مشاییبیشتر
بچه خوبیه. مشایی آقای رحیم ـ

بد هستند؟ آیتاهللاها یعنی ـ
آیتاهللا... تا داریم آیتاهللا ـ

مردم با دوستی طرفدار مشایی رحیم آقای ـ
بله؟ اسراییل هست آیا شما هم

نیست. بله زیاد جمله درستی هم شما ـ
را القا دارم خرابی وضع من که این بیشتر معنی
درستی حرفهای مشایی آقای البته میکند.
ایرانی درباره بلکه اسراییل درباره فقط نه میزند

و غیره... ماندن
باحذفاسراییلازنقشهجهان هنوز آیا شما ـ

موافقهستید؟
به برایما امام استکه این شعار انقالبما ـ

نیست. ساخته ما از کاری است. گذاشته ارث
اتمی بمب  ساختن  مشغول  شما  آیا  ـ

هستید؟
گوش را پرتهای «بیبی سی» و چرت این ـ
نصف به را بمب اتم که میشود وقتی نکنید.
تاسیساتخودمان و کارخانهها قیمتتمامشده
بایدبهدنبالساختن بادامیهاخرید،چرا ازچشم 
جای به که است بهتر وقتها بعضی رفت؟ بمب
ارزانتر و آماده کردن آن را درست خانگی ماست
درساولمدیریت خرید. کوچه بقالسر از بهتر و
دارمدیکته آن چندکمربند سیاه کهمنخودمدر

است. تولید از بهتر خرید که میکند
چیست؟ رفسنجانی آقای با شما مشکل ـ

آقایرفسنجانیمشکلینداریم.مشکل با ـما
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 بقیه در صفحه ۳۷   

ما پاچه پر و خیلی به که دختر ایشان است با ما
اماماستو آقایرفسنجانیناسالمتییار میپرد.
همیشهوقتیآقامصلحتنظامرابهایشانگوشزد
بالفاصله را مصلحت تشخیص ایشان میکند

درکمیکنند.
مردمی و ضد انسانی ضد دولت شما از چرا ـ

میکنید؟ حمایت االسد بشار آزادی ضد و
اولین جرقههای برای و فلسطین سوریه ـ
بعدا درجشنآتشبازی پیروزی انقالب انقالب و
را منافع خودمان ما آن از غیر ما بودند. کنار در
حفظ دنبال به انگلیس مثال می گیریم. نظر در
ما هستند نفت صاحب که است حکومتهایی
همبهمثابهانگلیسبایدحافظمنافعخودماندر
سوریه باشیمکه هم نفتداردو هم کلیقبور ائمه
ملیمسلمانانهستندو سرمایه اینقبور اطهار.
به را انگلیسآنها و فرانسه و نبایدبگذاریمآمریکا

بزنند. جیب را به زائران و پول ببرند تاراج
جمهور خوبی رییس می کنید فکر آیا شما ـ

بوده اید؟ کشورتان برای
و ۴۰۰  هزار سال ۱۵ یعنی قرن که وقتی ـ
همه خواهند شود شروع ایران خورشیدی در
سال هشت طول در فقط ایران شکوفایی که دید
دوران این و است  بوده جمهوری من ریاست

بوده... عالی چقدر
۴۰۰ و هزار سال ایرانیان بیچاره ـ

این نه بکنید سخت سئوال شما بود قرار ـ
متلکبیاندازید. که

کنم. کنترل را نتوانستم خودم ببخشید، ـ
نوع «بی بی سی» از این شیطنتهای به ما ـ

شده... کلفت پوستمان و کردهایم عادت
که میکنید طالیی دوران صحبت از شما ـ
به این رفسنجانیهمخودشان را آقای موسوی و
وحشتناک تورم وجود با ولی می چسبانند دوران
کشورتان،بیکاری، فرارمغزها، کنترلنوعپلیسی
اقتصادی، گشتاپویی مردم، انزوای سیاسی و یا
میان در تولید و به کار میل عدم و افسردگی
کنترل رایجکشورتان، بیارزششدنوجه مردم،
وسانسوررسانههابهصورتجمع آوریماهوارهها،
کاهش «یوتیوب»، کردن قطع و «توییتر» قطع
سرعتاینترنتبرایاینکهمردمنتواننداطالعات
و به ازشبکهها خبری جهان دریافتکنند خود را
سراغ خبرهایجعلیوساختگیودستکاری شده

بروند «فارس» خبرگزاری و «کیهان» روزنامه
باشد. ایران مردم دوران طالیی نمیتواند

ساخته میگویید شما که چیزها این ـ
برعکس آن ها است. خبرهای غربی رسانههای

است.
دروغ غربی  رسانه های میگویید شما  ـ
دروغ بدون و شما میتوانید راست آیا میگویند.
در انتخابات  را رای مردم ۶۴ درصد که بگویید

بودید؟ گرفته اخیر
از آقایرحیممشایی قبل اصال صد. در ـصد
شمارشآرانتیجهراکهاز امامپرسیدهبودندتلفنی

گفتند. تبریک مرا پیروزی و گفتند من به
امام؟ کدام ـ

چیز همه که شما نمیدانید؟ شما یعنی ـ
میدانید. را

نقی؟ امام ـ
امام شما امام زیاد مهمی نیست. نقی امام ـ
کوچه به خودتان را و خوب میشناسید را زمان
است که امامی همان ایشان میزنید. علی چپ
شماورفقایآمریکاییامپریالیستجهانخوارشما
عراق در ظهور را در هنگام ایشان میخواستند

بکشند. ایشان مرا هم با و کنند ترور
من مصاحبه. این برای شما از تشکر با ـ
شبکه کلی پول برای این نیم ساعت عرض در
درآوردم  پوند ۳۰۰ هزار حدود «بیبیسی» شاید
نتوانستید من با ساعت نیم صرف با هم شما و
بزنید ضرر کشورتان به تومان بیلیون سه حدود

نبودید. خودتان کار دفتر در چون
اجازه و اگر تشکر میکنم از شما هم من ـ
مصاحبه پایان در را مصاحبه اول دعای بدهید
که بکنم تیوی» «پرس شبکه شنوندگان تقدیم
پول بیتالمال با «بیبیسی» از مصاحبه را این
دعای با شنیدن یعنی اینجوری و شاید خریده اند

نشود. حرام پولشان من
بفرمایید... ـ

بر آزادی! مرگ
جمع آوری که کار کرد اعالم انتظامی نیروی

تشدید میشود. ایران در آنتنهای ماهوارهای
نیروی فرمانده جانشین  رادان،  احمدرضا
برایکشتن غیابرییسخودکه انتظامی،کهدر

آنکشور عزیمتکرد، درمصاحبه مردمسوریه به
همکاری گفت: خبرنگاران به بود یافته حضور
ماهوارهای بشقابهای جمعآوری برای مردم
که این از آنها و بوده چشمگیر بسیار آنها
خوشحال بسیار کردهایم مخدوش را آنها آزادی

هستند!  راضی و
ابتدا در مردم همکاری کرد: اضافه وی
صاحبان گفتیم ولی بعد از این که بود کم بسیار
آنتن کشف صورت در را ماهوارهای بشقابهای
باالی از بشقابها همراه  به  ماهوارهایشان
به آنها همکاری کرد خواهیم پرتاب آپارتمانها
کرد! این پیدا افزایش تصوری صورت غیرقابل
و «صدا برنامه های جذابیت کرد: اضافه سخنگو
مردم همکاری برای اسالمی جمهوری سیما»ی
بسیار موثر خود ماهوارههای محل لو دادن در
هم تهدید به پرتاب آنها از پشتبامها ولی بوده

کرده است. خیلی کمک

استخدام آگهی
فعالیت های گسترش برای «القاعده» گروه
و نیجریه و سومالی کشورهای در خود تروریستی
مالی تعدادیداوطلباستخدام مینماید. یمنو
رنگپوستمهم و قبلیضرورینمیباشد تجربه
و افسردگی مغزی، اختالالت داشتن نیست.
غیرقابل بیماری همچنین و زندگی از ناامیدی
کنندگان جنبه مثبتبرایاستخدام عالجتقاضا

خواهد داشت.
بادفاترتازه تاسیس شدهمادرکشورهای لطفا
اشتغال تقاضای برگه و کرده حاصل تماس فوق

دریافت دارید.

فیلم خصوصی اکران عمومی
تاییدخبر سخنگویشورایصنفینمایشبا
متوقفشدننمایش فیلم «خصوصی»گفتکه
دستور ولی قانونی شورا این مجوز با توقف این
سخنگوی کاووش حبیب است. بوده باال» «از
«باال» این این که مورد در گفت: هنوز شورا این
بعضیها بحث داریم. اعضا شورا با در بوده چه
متعال خداوند «از باال» یعنی همان میگویند

ربط رهبری بیت بعضیها «از باال» را به دفتر و
میدهند.

سخنگویشورااضافهکرد:بسیارمشخصبود
قوانین با هرگز «خصوصی» عنوان با فیلمی که
نخواهد اکران «عمومی» صورت به ارشاد وزارت
معطل ول اول از تهیه کننده و کارگردان و شد
«گشت برانگیز سئوال فیلم گفت: وی بودهاند!
زودیتوسطگشت ارشاد استبه ارشاد» همقرار
به نیازی و سینماها پایین کشیده شود پرده از

باال نیست. از دستور

مداد داستان
ورژن جدید

داشت که میکرد تماشا را پدربزرگش پسرک
داری بزرگ بابا او پرسید: از می نوشت. نامهای

من؟ یا درباره خودت می نویسی درباره
درباره تو دارم داد: البته که جواب پدر بزرگ
مینویسمولیاینجامهمنامهنیستبلکهاینمداد
که این و گفت: کرد نگاهی به مداد پسرک است.

دیگر. مدادهای مثل است، معمولی مداد یک
باشیچون باید کمی عمیق تر پدربزرگگفت:
به وجود دارد که خصوصیت این مداد پنج در

و آینده تو مربوط میشود. زندگی
پسرکگفت:شمادیگه زیادیعمیقهستید،

هستند؟ چه صفت پنج این حاال
دستی که بدانی باید همیشه گفت: پدربزرگ
مداد چون به حرکت می آورد را مداد که هست
است. خدا دست این بنویسد. نمیتواند خودش
میتراشی اوکمی را اینمداد این کهوقتیکه دوم
و بهتر میشود تیز نوکش اما میکشد و زجر درد
که میدهد اجازه مداد که این سوم مینویسد.
پاککن استفاده از اشتباهاتش پاک کردن برای
نیست این مهم مداد چوب که این کنی. چهارم
یا و میباشد مغز همان که است آن داخل زغال
اثری درونانسان. پنجم این که این مداد همیشه
باشی متوجه پسباید می گذارد، جا خودشبه از

باقی میگذاری. خودت اثری از چه که
که شما گفت: اوال را خاراند و سرش پسرک
نامهخودتانرا با کامپیوتر میتوانیدبهجایمداد

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

اردیبهشت) ۴) آپریل ۲۳ دوشنبه

(۲۸ فروردین) اپریل ۱۶ دوشنبه

فردوسی شاهنامه در زن

سرامی قدمعلی سخنران:
شاهنامه) دانشگاه و متخصص (استاد

کانون جلسات همیشگی محل در

چشمانداز و کنونی بحران
ایران دموکراسی در
مهتدی عبداهللا سخنران:

ایران) کردستان کومله حزب (دبیرکل
کانون جلسات همیشگی محل در
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زیارت  ارکان از ـ خداشناس و ایمان با ۱ ـ
خدا. خانه

نی قلمخوشنویسیـجانوریدریایی شبیه  ۲ـ 
پرندهای است. گیاهـ 

نداند و  که ـ آن لمیزرع خشک و ۳ـ  بیابانی
و اغتشاش. ـ شورش نپرسد

به  و بهرهبرداری نشود آن که از ملکی ۱ ـ
آب بند. باشدـ  بایر مانده صورت

از  ناشی بدن پوست روی برآمدگی ـ  ۲
قریه. و ده ـ نزار و الغر سوختگیـ 

دایم  سایه آنچه ـ مسند صاحب و وزیر ۳ ـ
می گوید. آغازینها و بلندیها از ـ باشد داشته

است  مربا نوعی ـ آذری گویش به زمین ۴ ـ
لقبی ـ سام عمو تصدیق ـ نامربوط سخنان و

اروپایی.
ـ تفتیش و وارسی. آخر و پایان چیزی ـ ۵

مخدراتـ   مادر ـ نه هرگز ـ جمع ۶ـ  ضمیر
کشتیمیزنند. در

از  مرکب ـ بخاری ساییده شده کنجد ۷ ـ
جورکش ـ ازت پنجم چهار و اکسیژن پنجم یک

قطار. و ریل فشار
و  آگاه  ـ برهنه ـ سنتی خونگیری ـ   ۸

بصیر.
پایتختکشورآسیاییمیانمار(برمهسابق)  ۹ـ 
بساطسبزیفروش استـ سیاه وسفیدشدر ـ

مقامتحسینمیکشند. در
برهنه  دورـ  بخشش و نیکوییـ  اشاره به ۱۰ـ 

ژنرال جنوبی جنگهای داخلی آمریکا. ـ
مقوایی. جعبه ـ شالوده ـ ۱۱

ـ  خرس آسمان  ـ و جانشین ـ عوض  ۱۲
شخص. ضمیر سوم ـ بازداشته شده

دست  به ـ شدن سخت ـ وحی فرشته ۱۳ـ 
آمده.

رفته  دست از غم  در ـ خوردن  غذا ـ  ۱۴
شترکش. میگیرندـ 

از  پس عهدنامهای که ـ و توان طاقت ۱۵ ـ
زیان به را اروپا نقشه و تنظیم جهانی اول جنگ

کرد. آلمانترسیم

جمعیت  و مردم عموم ـ جنجال و غوغا ۴ـ 
رغبت. و میل ـ حاضر

طوایف  از ـ یکتاپرستی ـ است پولی واحد ۵ـ 
ایرانی.

انساب  به عالم ـ گلی دیوار ـ لحظه یک ۶ـ 
شجره اشخاص. و

اسم  ـ آزاد و رها ـ زمان ها و فرصتها ۷ ـ
کربال. در قاتلی ـ هنگام و وقت اشاره،

خالق  آمریکایی نمایشنامهنویس ـ  ۸
دستافزار ـ دواندن اسب ـ پل» از «چشماندازی

نویسنده.
عالمتصفت  ناشنواـ  راندنـ ـدورکردن و ۹

طریق نظامی. از حکومت دگرگونی تفضیلیـ 
باال  ـ مات وارونه ـ سنگ زغال نوعی ـ ۱۰

دریا. آب آمدن
در  هم و است آسمان در هم ـ خر! آوای ۱۱ـ 

قتل سیاسی. ـ دوش روی و هم دریا
بیان و  شرح و ـ سیخول ۱۲ ـ خورشید ـ

توضیح.
گلی  موسیقی ـ ابزار از ـ دور فرنگی ۱۳ ـ

استخوشبو.
شهری  و گریزانـ  در به ـ در عمود خیمه ۱۴ـ 

یونان. در بندری
جواهر  ـ قصه و رمان کتاب نویسنده ۱۵ ـ

فروش.

مخوفترین یکی از کردم «ملنوما» ذکر پوست
بیمار را سریعا و است پوست نوع سرطان های
سرطانی تومور که شده دیده درمیآورد) پای از
است. او شده ناپدید و یافته ترمیم خود خود به
نمیتوانستتوضیحدهد کهچگونهچنینپدیده
این که داد ادامه ولی پیوسته وقوع به عجیبی
نخواهد گرفت نادیده هرگز را توجه مساله جالب
کرد. خواهد فکر آن آمدن بوجود عامل درباره و
موضوع سرطان یک درمان اضافه میکند بعد
نظرمیگیریم. در را اعداد آماریاست ومعموالما
خاصی جواب درمان به بیماران از تعداد زیادی
که نمی دهد امکانات موجود اجازه و میدهند
درباره تعدادبسیارمحدودیکهخودبهخود بهبود
وجود کردهاندوهیچدلیلخاصیبرایآنها پیدا
ما تجربیات که بر این عالوه کنیم. مطالعه ندارد
موقتیبوده نشاندادهکهبعضیاز این برگشتها
تحقیق دارم اجازه که و مشغلهای من شغل ولی
برای نمیدهد. را آن روی بیشتر مطالعه و عمیق
مبتال که هشت سال قبل مردی حدود مثال

کرد. مراجعه من دردناک بود به صرفههای به
تومور  که یک و دریافتیم x-ray گرفتیم او از ما
بعد از نمونهبرداری دارد. ریه او قرار دو بین در
که بود (oat cell carcinoma) پاتولوژیست گزارش
مشی بدخیم با بسیار سرطان نوع فهمیدیم یک
بیمار به می باشد. من و کشنده سریع بسیار
پیشنهادجراحیفوریودرتعقیبآنرادیاسیونو
بههمین شیمیدرمانیکردمولی او قبولنکردو
تعقیبنکردم.هشتسال را جهتمنهمقضیه
توموری با کرد مراجعه من به شخص همان بعد
مشخص نمونهبرداری از بعد که گردن ناحیه در
 oat cell carcinoam تومور همان نوع از که شد
x- از گرفتن میباشد. بعد غدد لنفاوی گردن در
در او  ریه  سرطان از هیچگونه عالمتی ریه از ray
سئوال متخصص سرطان از پزشک نشد. دیده
بود؟ و کرده چه اول سرطان برای بیمار شد که
تصمیم او فقط هیچ، داشت جواب اظهار در او
مورد در تلف شود. سرطان نباید از که گرفت
ویل اندرو دکتر بدن عکسالعملهای اینگونه
خود» «درمان خود به کتابی تحت عنوان هم
نکات که است نوشته (spontaneous healing)

یافت. میتوان آن در مهمی و جالب

بیماری... سرانجام و سرنوشت

از اینکه به جایمدادمی توانید دوما تایپکنید!
زجر درد و تراشیدن از که کنید خودکار استفاده
نکشد!سوممی توانیدتمرکزحواسبهتریداشته
و به مداد موقع نوشتناشتباه نکنید باشید تا در
پاککننیازی نباشد!چهارماگرمغز مدادازچوب
با را خودتان نامه شما چرا است مهمتر آن بیرون
به اینقدر پنجمحاال کهشما زغالنمینویسید؟!
کاریکندکهدستهای داریدممکنه اعتقاد خدا
بازیکامپیوتری بهتر نوشتندر منبه جاینامه

حرکت دربیایند؟ سریعتر به و
پرتاب طرف نوهاش به مدادش را پدربزرگ

و گفت: کرد
داستانهای این که تو احمق سر بر خاک
می زنی نمیفهمیوهمیشه را اندرز از پر عمیقو

توی ذوق ما!

خالی از شوخی

است. شناخته ایران علیه توطئه بر احتماالت
ابزار منزله به و است عمدی افشاگری ها امروز اما

میباشد. ایران بر تازه فشار

***
عقاب های دیگر و بولتون جان آقای
آقای فعاالنه ایام آمریکا در این نومحافظهکاران
که جمله گویند داده اند. از فشار قرار را در اوباما
رسانهها به را اخبار اینگونه عمدا اوباما پرزیدنت
تا رضایت خاطر رقبای جمهوریخواه میرساند
غفلت نسبت در را این رقبا وی اما فراهم باشد.
میبینند. اتم بمب به دسترسی باب از ایران به
خبر این نشت متهم است به این که نیز اوباما
حمله تدارک تا اسراییل به است اجازهای مهم

دهد. ادامه را
و داغ»  «تابستان شائبه صورت این در 
بعید جنگ» درجو سیاسی میماند و «مذاکره یا
زیرا گیرد. صورت مذاکرهای یا و جنگ که است
نیست. دو این از یک هیچ مساعد عمومی افکار
اینسالهایبعد جورجواکر بوش آمریکا در زیرا نه

به نه ایران و است و جنگآفرینتر شده نیرومند
است. رسیده بمب

مورد در را قوانین بینالمللی هنوز ایران زیرا
امکان مذاکره زیرا است. ننهاده پا هستهای زیر

هست.(۳) و (۴) و (۵) 
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«امضای  اساسی اصل ۱۲۵ قانون مطابق ۱ـ 
دولت قراردادهای مقاوله نامهها و عهدنامهها،
امضای همچنین و  دولتها سایر  با ایران
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ازتصویبمجلس شورایاسالمیبارییسجمهور

است.» او قانونی نماینده یا
شماره پاریس، چاپ .J.D.D هفتگی  ـ  ۲

میالدی. اپریل۲۰۱۲ هشتم
«فارن  مقاله Yousef But در به کنید نگاه ۳ـ 
 ،Stop The Madness عنوان تحت پالیسی»،

میالدی. ۲۰۱۲ ژانویه نوزدهم
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میالدی.

جنگ... نه فشار سیاست

طریق از که دیگری نهاد هر از بشناسد، کشور
ایننشستهاممکن است شکلبگیردصالحیت
مردم سوی از سخنگویی یا کار این برای بیشتری

نخواهدداشت؟
ملی نهاد یک تشکیل برای دیگر، عبارت به
بیشترینحمایت از دنبالکسانیرفتکه به باید
مردمبرخوردارباشند.راهتشخیصاینامر،ادعای
کار آنبه شهادت حامیانآناننیست. راه یا افراد
اینانتخاباترا گرفتنمحکانتخاباتآزاداست.
ایران نمیتواندرسراسرجهانبهشمولپهنه اگر
سازمان میتوان که استثنای آن به داد، انجام
اروپا شمالی و ایران از آمریکای خارج یعنی در داد
خاوردور. اینتجربه ای بزرگ خاورمیانه و گرفته تا
که هیچگاه بود خواهد ایرانیانی تاریخی برای و
یک امکان شرکت در و وطن خویش فرصت در
تجربهایبرایایرانیان نداشته اند؛ را انتخاباتآزاد
تجربهای کنند، عمل تجربه در را دموکراسی که
براینیروهای سیاسیکه تعهدخود بهدموکراسی
و دهند، را نشان رای نتیجه صندوق پذیرش و
این شاهد که کشور ایرانیان داخل برای تجربهای
خارج کشور در خود هموطنان تجربه تاریخی
در باشند؛ تجربهای که آتش عشق به دموکراسی را
استبداد خیمه به کند تا شاید آنانشعلهور درون

هم پیچد. را در آن و پود و تار زند
ایران و ایرانامروزمیگذرد، شرایطسختیدر
امروز ازشرایطسختیمیگذرد.دراینشرایط باید
اپوزیسیون سیاسی رهبری کارستان. کرد کاری

شده سرکوب هم شکسته و کشور در داخل در
دوخته خارج به پیش از بیش نگاهها است.
از نیست. دست در هم زیادی فرصت میشود.
اساسسلیقهها بر و آنجا که گردهمآییهایاینجا
نمیتوان میگیرد شکل اینها مانند و تعلقات و
آن از مردم رسید که ملی قدرتمند نهاد یک به
رسمیت به آن را جهانی و جامعه کنند حمایت
وقت شود. قایل اعتباری آن برای و بشناسد
خارج ایرانیان نهاد انتخابی از یک که است آن
(و تبعیدی و مهاجر ایرانیان پارلمان یک کشور،
اینطرح تبعید)شکل بگیرد. پارلمانایران در نه
چندسالپیش(ازجمله به وسیلهاینقلم)مطرح
گویا نشست واشنگتن هم اکنون در بود، و شده
نشست، در این است. شده آن صحبت باره در
نیز آزاد انتخابات به اپوزیسیون نیروهای تعهد از
دومی اولی، اجرای با میتوان است. رفته سخن
که نیروهایی آیا این است که پرسش زد. محک را
میگویند سخن در ایران انتخابات آزاد به تعهد از
تعهد کشور سطح خارج در اجرای آن با حاضرند
طریق از میتوان که کاری دهند؟ نشان را خود
در نمایندگی بحران نسبی حل برای نیز راهی آن

پیدا کرد. میان اپوزیسیون
پارلمان انتخابیمانند یکنهاددموکراتیکو
نسبی بر حل و تبعیدی، عالوه مهاجر ایرانیان
بحراننمایندگیدرمیاناپوزیسیون،ازپشتیبانی
برگزیدهاند را آن که کشور خارج ایرانیان قاطبه
ایننهادهمچنینبهعنوان بود. برخوردارخواهد
ایرانیانداخلکشور انتخابیموردغبطه یکنهاد
خواست گسترش و تعمیق میگیرد و به قرار
عین در میزند. دامن ایران در آزاد انتخابات
زمانبه هر که بیشاز ایرانیانداخل کشور حال،
از بیش را نهاد این دوخته اند، چشم کشور خارج
خود منافع نماینده کشور خارج در دیگر نهاد هر
میشناسند واز آنحمایتخواهند کرد. هریکاز
با نهادیروبرو خواهدشد حکومتهای جهاننیز
آن کشورها ساکنان ایرانی میلیون وزنه چند که
نماینده عنوان به و آن را دارد خود سر پشت را
خواهد رسمیت به خود کشور مقیم ایرانیان
در اتخاذ جامعه جهانی بر آن، عالوه شناخت.
مواضع و نظرات مورد ایران به در سیاستی هر
میتواند نهاد این و کرد، خواهد توجه نهاد این
از خود ملی اعتبار پشتوانه به جهانی مجامع در
حتی رژیم کند. دفاع ایران مردم و منافع ایران
توانستموقعیتاین نهاد ایران بهسختیخواهد
آنبخواند. وابسته به اینو و آن را بگیرد نادیده را
رای منبعث از نهادی با ایران رژیم راستی وقتی و
یا واکنش چه شود ایرانی روبرو میلیون چند آزاد

داد؟ خواهد نشان خود از رفتاری

بحران نمایندگی در...

از فارغ و به دور زمینه ای و در متن نمیتوان را
بحث به پیرامونش بررسی نمود و مذکور، مسایل

گو نشست. گفت و و

تغییر بیاغاز یم از سر خط با
گو سرمشق گفت و

سازنده گوی و گفت یک جریان به ورود برای
راهگشا، کاربردی نتایج به منتهی و سودمند و
گفت ایران، دموکراسیدر به گذار پیرامونفرایند
با ایجاد احساس آن بتوان از رهگذر گویی که و

همگانی مسئولیتپذیری و مشارکتجویی
تالشها نوینی از فصل و فراهویتی، فرامسلکی
افزای اعتماد جمعی امیدبخش و کوشش های و
گریزی نیست جز آنکه را ما متقابل را آغاز نمود،
کولهپشتیهای و گویی، گفت چنین هنگامه در
دوش از را هستیم» که «ما کننده زمین گیر
گفتمان نهیم، دفترهای بر زمین و درآورده به
آن بر و ببندیم را قدرت مدار» محور «هویت
دفتر گشودن با جای آن به بزنیم، و خاتمت مهر
و خویش با مردممدار»، محور «برنامه گفتمان
و توان و توشه آنچه در بگوییم از مخاطبانمان
که مراد مبرید اشتباه نشود، گمان انبان داریم.
این جا به جاییدرسرمشقگفت ازضرورتانجام

که اصطالحا آنچه گوهایدموکراسیخواهان(یا و
می شود) ، برده نام شیفت پارادایم عنوان به آن از
انکارچندبودگیهایهویتی/مسلکیاست؛ نفییا
بر تاکیدی است فقط مقصود، چنین نیست. نه
جای مصاف به برنامه ها مصاف گشودن صحنه

هویتها به مصداق:
و معنوی باید دالیل قوی

قوی حجت به گردن رگهای نه
عاجلترین و ضروریترین میان، این در
صدر در است الزم من گمان به که موضوعی 
دموکراسیخواهان گوهای و گفت و کار دستور
یک موضوع داشتن گیرد، قرار جنبش سبز حامی

اینجنبشاست. از جمعبندیآسیبشناسانه
شفاف، پاسخگویی بدون که عاجلی ضرورت
ابهامزدایانهومفاهمهبرانگیزبهآن،تعیینراهبردهای
بعید آتیبرایتالشهایدموکراسیخواهانه،بسیار

می کند. جلوه ناممکن، بسا ای و
شمرده مغتنم را فرصت میخواهم اینجا در
در این شده مطرح نکات مجموعه به با عنایت و
مترتب خروجی عنوان دیگر به عبارت به و گفتار
این در شده گنجانده مضمونهای و مالحظات بر
گروه ویژه کار یک کمیته یا کنم که بحث، پیشنهاد
نشست کنندگان وشرکت گردانند گان طرف از
رساندن سرانجام  به و پیگیری  مامور موجود، 
گونهای به شود؛ مذکور جمع بندی ارایه و تهیه
مشارکت دادن وسیعترین با و کاری که ساز با و
و گرایشات دگرباشانه طیف از متکثرترین حد و
دگراندیشانهفکری/سیاسیداخلوخارجازکشور
و رهیافتها جمعبندی، این تدوین و تهیه برای
و تالش این از برآمده استراتژیک بروندادهای
جمعی مشارکت کنندگان، بتواند راهنمای خرد
عمل کوشندگان دموکراسیخواه سرزمینمان در
به آن که بتوانیم به امید با پیش رو شود. گام های
تسلسل بر نقطه پایانگذاریم یمناینتالشجدید

خط. سر از بیاغازیم گذشته و نقطهگذاریهای

دموکراسی... به گذار
کاهش نوشت که تحلیل خود گروه در این
خارجی توسط پاالیشگاههای ایران نفت خرید
پذیرفته انجام می رفت گمان که آنچه از سریعتر
که کشورهایی تحریم نفتی آمریکا، پایه بر  است.
کنند کم ایران به نفت وابستگی خود از نتوانند
به دسترسی از محرومیت خطر با است ممکن

روبرو شوند. آمریکا سیستم مالی
منابع صنعتی قول از «رویترز» سوی دیگر از

ژاپن تجاری اتحادیههای که داد گزارش ژاپن
از را ایران از خام نفت واردات که دارند تصمیم
روز  در بشکه میزان۶۰ هزار به جاری میالدی ماه
دولت ژاپن، این دادههای بر کاهش دهند. بنا
نفتوارداتیژاپن  از نیمدرصد کاهشحدود۱۸ و
ژاپن است. جاری سال نخست ماه دو در ایران از
ایران وارد  از و ۹۰۰ بشکه نفت ۳۲۲ هزار روزانه
براینگزارش،شرکتهایبیمه بهطور میکند. بنا
فزایندهایازبیمهکردنکشتیهاییکهحاملنفت
عوامل از این و میکنند خودداری هستند ایران

ژاپنی است. بازرگانان تازه تصمیم موثر بر


