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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، �

خبر! پوست زیر
نخوانید) خر پوست زیر (لطفا

اسم عربی سردار امیرعلی حاجیزاده (چه
در خوشگلی!)، فرمانده نیروی هوافضای سپاه،
مصاحبهایمطبوعاتیگفت:رمزگشاییاطالعات
پهبادجاسوسیآمریکاپیروزیبزرگایرانبرآمریکا
است.ویگفتاز نرم افزارهایاین پهبادیاموشک

آمریکاییرمزگشاییکاملکردهایم.
وزیر همینزمینه خانمهیالریکلینتون، در
از ایران چرا نمی دانم گفت: آمریکا، خارجه امور
و کرده استفاده بزرگ» «پیروزی گنده کلمات
پیمای ماه آپولوی۱۳، شلوغ میکند؟ اگر اینقدر

میگفتند؟! چه بودند گرفته را ما،

*

دیدار با در آیتاهللاخامنهای، ایران، ولیفقیه
عراق از او گفت: خروجآمریکا عراقبه نخستوزیر

کشور بود. این ملت و دولت مظهر اقتدار
که میپرسید: جواب نوریالمالکی در وی
منظورتانکدام کشوراست،عراقیا آمریکا،گفت:

است! عراق منظورم که البته
نرفته کاش با خنده جواب داد: نوریالمالکی
اسالمیستهای با این در جنگ را ما و بودند

نمی گذاشتند! جهانخوارتنها

*
کشور گفت: قم، جمعه امام استادی، رضا
عزای مراسم در حضور است. مشکالتی دارای ما
قرار واسط و حضرت این به توسل و زهرا حضرت
را کشور مشکالت خداوند نزد آن حضرت دادن

حلمیکند.
نظریه غربی اقتصادی و سیاسی کارشناسان
اسمشمعلوم استفقط از (که را اینامام جمعه
و میرفته) رد کرده اند جمعه به مکتب روزهای
علیه تحریم ها امروز شرایط به توجه با گفتهاند
حضرت نیست یک کار ایران مشکالت حل ایران
حضرات به عنوان و اطهار ائمه باید از همه و

شود! استفاده واسطه

*
احمر هالل جمعیت عمومی روابط مدیرکل
«بشردوستانه»  محموله ۸۵ تن ارسال از ایران

داد. خبر شمالی کره به اسالمی جمهوری
خبرگزاری با گویی و گفت در حاجیان پویا
محموله این گفت: جعلی) یعنی (فالس فارس
شاملموادغذایی است که بعد ازشکستآزمایش
موشکیهستهای کرهشمالیبرای رفعغموغصه

ارسال شده است. مردم این کشور
البالی این که شایعه این گفت: حاجیان پویا
هستهای موشکی و قطعات محمولههای کمکی
به جاسازی شده و بودیم خریده از کره شمالی که
را به آنها قطعات این بودن بنجل علت احتمال

درست نمیباشد! دادهایم شمالی پس کره
*

شورای عضو الهام، غالمحسین اظهارات
مرکزی«جبهه پایداری»،درباره مجمعتشخیص

روزنامه اعتراض و خشم  با نظام مصلحت
است. شده مواجه «کیهان»

برای خامنهای  علی  که بود  گفته الهام 
سیاسی چهره های از بعضی بیکاری از جلوگیری
مصلحت تشخیص مجمع عضویت به را آنان

است! کرده منصوب
باید الهام آقای نوشته: «کیهان» روزنامه
را حرفها این جلوی اگر کند. معذرتخواهی
برای آقا بگویند که است روزها همین نگیریم
چهرههای فرهنگی از برخی بیکاری جلوگیری از
وژورنالیستیروزنامه«کیهان»راتعطیلنمیکند
تیراژ آناز تعداد امامزاده های ایران با اینکه حتی

است! آمده پایین تر

*
گفت: گلپایگانی صافی لطف اهللا آیتاهللا
مشکالت و تورم گرانیها، عامل روحانیت
تالش از «منحرفین» و برخی نیست اقتصادی
روحانیتمردم انتساباینمسایلبه با میکنند

کنند. بدبین آنها به نسبت را
این عامل تنها ما نه کرد: آیت اهللا اضافه این
بلکه نیستیم کشور در فجیع و عظیم مشکالت
خود روزانه کردن دعا با که هستیم ما فقط
و فراوانی قیمتها کاهش باعث درگاه خدا به

میشویم! کاالها

*
وزارت درمان معاون رضوی، امامی حسن
حقوق شهید، گزارشگر گزارش احمد بهداشت،
دو حقوق  نقض مورد در ملل، سازمان بشر 

کرد. رد را ایران در جنسیتیها
ایرانکامال در حقوقدوجنسیتیها گفت: او

نمی شود. نقض و می شود شمارده محترم
یعنی همجنسگراها اگر گفت: همچنین او
و دو بگذارند را کنار انحراف خود تک جنسیها
را رعایت آن ها حقوق مسلما جنسیتی بشوند

خواهیمکرد!

*
احمدتوکلی،رییسمرکزپژوهشهایمجلس
اسالمیایران،گفت:کاهش۶۰ درصدیپولملی 

ساخته (۴۰ + ۶۰) روز صد در صد ۴۰ عرض در
است! غربی و اپوزیسیون رسانههای

*
عکسهای درباره تهران شهرداری سخنگوی
گل و آب و سیل از پر تهران متروی از منتشره
تهران باران شدید اخیر نتیجه تگرگ و در که
طراحی خوب بسیار تهران متروی گفت: بود
غرق نمیتواند باعث تهران سیل کوچک و شده
باشد. چند ساعت عرض در تاسیسات آن شدن
آب مسئولین انتقال قوی به احتمال گفت: وی
دریایخزربهزادگاهرییسجمهورچونازدستگاه
بودند نکرده استفاده اس» پی «جی یا آدرسیاب
تونلهایمتروی در را آبهایدریایخزر اشتباها

کردهاند! سرازیر تهران

بحرین انقالب عقیم ماندن
اتومبیلرانیگراندپریبحرین باالخرهمسابقه
با یک» «فرمول قهرمانی مسابقات عبارتی به یا
انجام اعتراضاتمردماینکشور وجودتظاهراتو
سه روز عرضدو در گردیدند. برندهها اعالم و شد
باقیماندهبهشروعمسابقاتجنگتنبهتنمردم
رسانههای مهم خبر خیابانها پلیسبحریندر و
مسابقه این که میگفتند بسیاری و بود جهان
مهم بسیار بحرین شاهزاده برای که اتومبیلرانی

گرفت. نخواهد انجام است
مامور نفر اسالمی صدها جمهوری میگویند
اطالعاتی وسپاهیرا برای موشدواندن وتحریک
سنی این حکومت علیه شورش و مردم بحرین

است. به آنجا گسیل کرده سرزمین
خیابانی تظاهرات هماهنگی مسئول گویا
مواخذه ایران مورد به بازگشت بعد از بحرین در
قرار قدس سپاه  بلندپایه مقامات سئواالت  و
سردار یا فرمانده سئوال جواب در او میگیرد.
بود:پسچی مسئولعملیاتبحرین که پرسیده
همکاری بچهها داد: جواب شرمندگی با شد؟
وتحریکمردم نکردندوعوضآمدنبهخیابانها
وظایفهمه بقیه آتشزدن الستیکاتومبیلو و

فرمانده جواب در وی رفتند. در و زد غیبشان
انداخت زیر به رفتند؟سرشرا کهمیپرسید:کجا

مسابقه! تماشای به گفت: و

حمله سایبری جدید
خبرگزاریهایجمهوریاسالمیاعالمکردند
نفت وزارت نرمافزارهای گرفتن ویروس خبر که
دارد. واقعیت سایبری حمله این و دارد صحت
ضمن اینکه اعالم شدکهاین حملهسایبریخطر
اطالعاتی به سیستم و صدماتی نداشته زیادی
نفت وزارت سخنگوی نیامده، وارد نفت وزارت
جدا اینترنتی سیستم از موقتا که کرد اعالم
و صادرات امور کامپیوتری غیر صورت به و شده
اینسخنگو گفت: انجاممیدهیم. کنترل نفترا
منبع علت و امام در جستجوی سربازان گمنام
اینحملهسایبریهستند ونتیجهبهزودیاعالم

گردید. خواهد
بهجانکامپیوتر ویروسافتاده که شایعشده
برادران شرکت از یکی کامپیوتر از وزارت نفت
وبگردی مشغول که آمده خارک جزیره در نفتی
بوده و اداره کامپیوتر با غیراخالقی سایتهای در
کارکنان سایر به را ویروسدار آنجوری عکسهای

است! کرده ارسال ایمیل طریق از

انسانها در سوم جنس
به موفق که کردند ادعا آمریکایی محققان
انسانشدهاندکهنهمذکر کشفجنسیتسومدر

و نه مونث! است
مرکز تحقیقاتمغز راما چاندرانمدیر پرفسور
طیف است که معتقد کالیفرنیا ادراک دانشگاه و
در همه سوم جنسیت از ناشناختهای ضعیف و

دارد. وجود انسان ها
جنس خبر من به من! بدشانسی از هم این
جدید اینپدیده با باید بودندکه حاال نداده را دوم
آنهم جنسیکه بروم؛ یعنیجنس سومکلنجار
این بود خوب چقدر مونث! نه و است مذکر نه



310Iranians, Vol. 16, No. 578, Friday, April 27, 2012 ۸ اردیبهشت ۱۳۹۱  جمعه ،۵۷۸ شماره شانزدهم، ۳۱  ایرانیان، سال
شوخی عکسی

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

کنید! برقرار مثبت سیاسی میکشم تا با ما رابطه یارانهها حساب آفریقایی هم یک چک از سیاهان شما برای االن

تور چین با نرخ ویژه
از  ۳۳۹ دالر

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 505$ ـ  اروپا از 150$ ـ کابل از $998
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

حداقل با خانه خرید برای وام •
بهره بانکی بهترین مخارج و

وام
مسکونی

EMPIRE FINANCIAL SERVICES

بیشتر اطالعات برای کسب
بگیرید تماس غفاری حنیفه با

تجدید
وام

Email: hanife.ghaffari@gmail.com
51 Monroe St., #1107, Rockville, MD 20850

 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:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

اردیبهشت) ۲۵) می ۷ دوشنبه

(۱۱ اردیبهشت) اپریل ۳۰ دوشنبه

بشردوستانه مداخالت

نوربخش مهدی سخنران:
کانون جلسات همیشگی محل در

مستند «علف»   نمایش فیلم
حضور بهمن مقصودلو با

کانون جلسات همیشگی محل در

وقتی که تا بود مونث من بدن در جنس موجود
از و کنم حال کمی او میتوانستم با تنها خودم با

ببرم! او لذت مصاحبت

عمیق افکار
مذهبیون می گویندخداوندجهانرا درعرض
کرد. را استراحت دیگر روز یک آفرید و روز شش
من چون نیست بیربط هم زیاد حرفشان
روز تعطیلی و یک میکنم روز کار االن شش هم

دارم!
میدانید اگرخداکمیبهخودشفشار میآورد
خلقمیکردچه عرضمثالپنجروز وجهانرا در
شما من و زدید. حدس درست اتفاقی می افتاد؟
میتوانستیمدوروزتعطیلپایانهفتهواستراحت

کار کنیم! و فقط پنج روز داشته باشیم

اسالمی جمهوری دیپلمات
مختلط؟! استخر در

رسوایی خبر از شده پر فارسی اینترنت امروز
جنابدیپلمات جمهوریاسالمی،آقایحکمتاهللا
برزیل. ایندیپلمات قربانیمامور سفارتایراندر
هنگامشنادراستخریمختلطبهخاطردستمالی
نوجوان۱۴ تا ۱۶  دختر سه دو بدن کردن لمس و
کشور آن و از دستگیر پلیس برزیلی توسط ساله
که وقتی نیست بپرسد می گردد. کسی اخراج
جولی با آنجلینا فرهادی آقای اصغر دادن دست
اخ و میاندازد در ایرانبه لرزه را ستون هایاسالم
باعث وتفخواهرانو برادران بسیجیو سپاهیرا
آبی»که به دختران میشود، با این«دیپلماتزیر

کرد؟ باید چکار میکرده درازی دست نابالغ
ایران به بازگشت در قربانی آقای حکمتاهللا
فرودگاهمورداستقبالدانشجویانعدالتخواه در
تابلوهای گرفت. قرار اسالمیست و شهیدپرور و
آمدی» خوش خانه به شناور دالور «دیپلمات
با از وی و بود شده نصب او محل استقبال در

حلقههایگلاستقبالکردند.
حکمت اهللاقربانی،بهگفتهخبرنگارمخصوص
مسئولین که یکی از فرودگاه یواشکی به ما، در

بود آمده استقبال محل به شخصی لباس با
پیدا مردانه استخر ولی گشتم روز سه دو گفت:
استخر یک شدم به مجبور برای همین و نکردم

مختلطبروم!
در رییسپلیسمنطقهای که ایندیپلماترا
دستگیر و غافلگیر بچهها دختر دستمالی حال
دولت که این گفت: خبرنگاران به بودند کرده
از غیرمنصفانه است که ایشان کرده اعالم ایران
اضافه وی نیست. درست شده اخراج ما کشور
در آب استخر وضو آقا این اول دو سه روز کرد: در
میشست. را دمپاییهای کثیفخود میگرفتو
حالجیشکردن در آباستخر حتیایشان را در
چیزی ولی دیدیم بسته مدار دوربینهای روی
زیر آب بدن چنددختر تا این که ایشاندر نگفتیم
علیه ایشان بچه ها مادر و پدر و کرد را لمس بچه

شکایتکردند.
خبرگزاری های ایران علت اخراج ایندیپلمات

کردهاند! عنوان تفاهم» «سوء را
تفاهمها» کلمات«سوء از کسینمیداندچرا
تفاهمها۱۴ ساله  نشدهچون یکی ازسوء استفاده

ساله! ۱۶ و آن دیگری بوده
وقتیکسی ازخزینهمردانهاسالمیبهاستخر
که دارد حق کشور آزاد میرود یک مختلط مدرن
تازه و بگیرد نتواندجلویامیالجنسیخودشرا
بهعنوان یک دیپلماتطبیعیاست که «حقاو»

و بزرگتر میشود. بیشتر

جزیره سه سر بر  معامله
مورد سه در مجدد جدل و بحث این روزها
بین کوچک تنب و بزرگ تنب ابوموسی، جزیره
امارات متحده، ویژه به عربی، و کشورهای ایران
شاه در زمان این سه جزیره گرفته است. اوج
ولی آزاد  جزایر  صورت  به ایران  ارتش  توسط 
میدانند همه بودند. ایرانثبتگردیده متعلقبه
ممکن و هستند اهل معامله ایرانی مالهای که
را که جزیرهها این امتیازهایی گرفتن است برای
به نمیخورد رژیم درد هیچ به خودشان قول به

امارات پس بدهند.
امارات می توانددرعرضیکسالسه تاالس
درست جزیره ها این در خوشگل و شیک وگاس

بکند. کندوجبرانخرابیوضعاقتصادیدوبیرا
نوع چه آینده در اسالمی جمهوری نمی دانم من
انجام امارات با جزیره ها این سر بر معامله ای
این عاقالنهترین آنها میکنم فکر ولی میدهد
باشدکهبگویدمااینسهجزیرهرابهشمامیدهیم
در را که ایرانی زن و دختر هزاران که شرط این به
تن (یا به تنفروشی و پناهنده شده شما کشور

بدهید! ما پس کرایهای) مشغول هستند به

هنری عمر در نقش بهترین
شنیدیمکه یکهنرپیشه هنری بد! یکخبر
روی صحنه نام تیاگو کلیمک که تئاتر برزیلی به
حواریون یکی از یهودا نقش مشغول اجرای تئاتر
عیسیمسیحبودههنگاماجرایصحنهخودکشی
از بعد میکند و حلقآویز طناب از خود را یهودا
زمین زدن بین پا و دست چهار دقیقه حدود
متوجه نمایش بازیکنان و همکاران سایر هوا و
دور طناب به بستن در اشتباهی میشوند که
آویخته بهدار تیاگو واقعا گردنهنرپیشهرخداده و
شدهاست! بعدازاینکهمردمسراسیمه هنرپیشه
دیر که دیگر میآورند درمییابند روی زمین بر را

است. مرده او و شده
و بیامرزد را او خدا میگویند تیاگو دوستان
خوبی زیاد هنرپیشه او ولی باشد شاد روحش
زندگیاش نقش بهترین که گفت می توان و نبود
پایان خودش در زدن دار صحنه واقعی همین

عمرش بود!

خاورمیانه و ایران اخبار
شما اخبار حال رعایت برای این شماره در
و صورت صوتی به را خاورمیانه و منطقه ایران

کردهایم: تهیه مختصر بسیار
بحرین:

گلوله) (صدای تق تق تق ـ
اکبر (جمعیت) اهللا و ـ

سوریه:
گلوله) (صدای تق تق تق ـ

(جمعیت) اکبر و اهللا ـ
مصر:

گلوله) (صدای تق تق تق ـ
(جمعیت) اکبر و اهللا ـ

عراق:
گلوله) (صدای تق تق تق

(جمعیت) اکبر و اهللا ـ
ایران:

دادگاه رییس چکش (صدای تق تق تق
اسالمی)

شخص محکوم) (خانواده اکبر اهللا و ـ

خدا با شوخی
شما کردار اعمالو منبر که فرمود خداوند و
و مستضعفین و عقوبت را ظالمان هستم؛ آگاه

داد. را پاداش خواهم مظلومان
نزولی آیه مرور مشغول خداوند که همانطور
و بسته مدار تلویزیون طریق از بوده خود آینده
زنی مرد چند که دید خود زمینی مخفی دوربین
بر آنها نازل فورا میکنند. با خشونت سنگسار را

میکنید؟ چه پرسید: و شد

سنگ زدن با را زن این بدن داریم گفتند:
بیشتر خود شوهر با معاشقه از تا می کنیم نرم

ببرد. لذت
زندگی در تا کرد خاموش را دوربین خداوند و

دخالت نکند. خود مخلوقات خصوصی اشرف
تقیه، آیهسنگسار سوره

شدن تحریمها عمیق
خوابم به کس هیچ زدم زور چه هر دیشب
نه و بیانسه شکیرا، نه نه جنیفر لوپز، نه نیامد؛

میآمد. گاگا که گهگاهی به خوابم لیدی حتی
کشنده و سخت واقعا غرب تحریمهای این
به من را خواب شیرین همیشگی واقعا است و

است... کرده مار زهر
انتخاباتفرانسه

فرانسه انتخابات اول دوره اختتام از بعد
ریاست مسابقه در باقیمانده کاندیداهایمطرحو

شدند. تعیین نفر سه آتی جمهوری
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی
۳۱ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای

۴۱ صفحه از بقیه

۳۵ صفحه از ۱۸بقیه صفحه از بقیه

خالی از شوخی
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یابودوا

ا ر زیر  ـ آفریقای جنوبی شهرهای بزرگ از ۱ ـ
میگذارند. سر

بهسراغ  باالخره نوعیسالحسردکمریـ ـ ۲
فرمانروایان تن از چند ـ لقب آمد خواهد همه
معمول شیوه خالف اگرچه است قدیم مصر

نوشتهشده.
ارتش  امیر ـ نظریهها و عقاید ـ سزاوارتر ۳ـ 

فرنگ.

کشفیاتی  که معاصر انگلیسی دانشمند ۱ ـ
دارد. هلیوم و آلفا اشعه به راجع

پهلوان. ـ شنا نوعی ـ مهربان دوستدار ـ ۲
برآمدگی  بیهوده ـ سخن مفت و حرف ۳ ـ
الماس آن بدن ـ خالصترین در ضربه از ناشی

است.
به  اتاق ـ چربی ـ اثر بیدرنگ و فوری ۴ ـ

پیشرو. آذریـ  گویش
کاریز  شکل هر به ـ منفیباف کالم تکیه ـ ۵

فروردین. پرنده پیامآور ـ است نقب و
استان  بخش های از ـ فرستادن ـ  ۶

هرمزگان.
اکبر  ـ صدا راه رفتن بیسر و قلعهـ  دیوار ۷ـ 

است. در آسمان اصغرش و
آقای  ـ صفت هوای زمستانی ـ زیبایی ۸ ـ

فرانسوی.
نقشیکنفر بازیگرـسقف فلزیشیبدار  ۹ـ 

یونان. در اسطورههای خدایان خدای ـ
میمون  ـ خودبزرگبین و خودخواه ـ  ۱۰

آدمنما.
میکند ـ  طریق طی و است عبور ۱۱ ـ معبر

خاکی. تپه ـ عربی پایتخت های از
حنظل  دانه ـ خط و خال خوش خزنده ۱۲ـ 

رخنه. شکاف و دوستیـ  ـ
مزهـ   و ترش فرنگی توت ۱۳ـ  میوهای شبیه

در ایران. مغول سالطین ـ از سر فرق
ـ  کردن  نرم ـ  رنجوری و  بیماری ـ   ۱۴

ویولونیست. دستافزار
ایران  اساسی اصل قانون این موجب به ۱۵ـ 
به باید بین المللی قراردادهای و عهدنامهها کلیه

تصویب مجلس برسد.

و آویختهـ  همان  ـ سست صف و رسته ۴ـ 
باشد. سر

مغز و  از متشکل گیاهی داروی ۵ ـ نوعی
گرمی ـ پرو در کشور ـ رودی شنبر خیار هسته

حرارت. و
قورباغهای مفقود!  مرد ـ تکان جنبش و ۶ـ 

کردن. خدایی ـ
ـ  اوراق  فنری  جزوهدان  ـ قلعه  دیوار  ـ   ۷

قانونچنگیزی.
ـ  گردن  پشت ـ معروف عشاق از ـ   ۸

خداحافظی.
ـ  زانو  کنده  با ضربهای ـ آتش ـ شعله   ۹

سبزیتنبل.
برق  سیم المپ به نصب برای وسیلهای ـ ۱۰

است. عددی پولی استـ  واحد ـ
کشیدنـ   نقشه خط و نشدهـ  ۱۱ـ  پذیرفته

«ساالمبور». نام با صادراتی اقالم از
عفونت  و التهاب ـ  گردون  و سپهر ـ  ۱۲
ـ گونهها و پیشانی استخوانی حفرههای

آسمونجل.
از  ـ بودن و تنبل گسیختن، شل هم از ۱۳ـ 

جلوی ایوان. بالهای بنیانبراندازـ  نردههای

شاهنامه  سفیدش در برابرـ  مقابل و در ۱۴ـ 
جای تیر تیرانداز. ـ است

و  منجم  پزشک، ـ است پرندهای ـ   ۱۵
با مسافرت هنگام که چهارم قرن ریاضیدان

درگذشت. خوارزم بیابان در ابنسینا

آقاینیکال سرکوزیبایدبارقیب سوسیالیست
و امور ایران در دخالت مخالف خود که چپ و
است ایران مالیان دیکتاتوری حکومت براندازی
خانم کند. نرم پنجه و دست هالنده) (فرانسیس
مارین لهپن،طرفداراخراجتمامخارجیهای مقیم
و انتخاباتی میباشد رقابت های نفر سوم فرانسه

است. بعدی ایستاده ردیف در
باخود فکرکردمبراییکایرانیفعال سیاسی
بایدمشکلباشد کهکدامیک مقیمفرانسه بسیار
کشور جمهور به عنوان رییس کاندیداها را این از
خوباستکه من و چقدر انتخابکند دوم خود

نمیکنم... زندگی فرانسه در

مفصلی باالی مقاله من ولی فاحشه میدانند
اگر دفاع ازسودابه نوشتهام.شما پنجاهصفحهدر
بهسیاوشمدال عصمتمی دهید بهسودابههم
میگوید عصیان کرد "قرآن" مدال عصیان بدهید.
گمراهشد.سپسخدا او و خویشرا آدم پروردگار

شد.» صالح عنوان پیامبر برگزید و به را
ناپاک «ما همه کرد: اضافه سرامی  دکتر
هستیم،چرا میخواهیمادعایپاکی کنیم؟یکی
ما میگوید به که است این خدمات "شاهنامه" از
مقدمه در فردوسی بپذیریم. را هستی پاره دو هر
"بدو نیکهر دو بخش رستمو اسفندیارمیگوید:
زیزدانبود/لب مردباید کهخندان بود".نظامهای
راهی جز بشر نمیکنند. پیدا توفیق ناهی آمر و
درآمیختنعقل وعشقندارد.این کهطبیعتیک
مظهرعقالنیتبهنام پدرو یکمظهرنفسانیتبه
روی حساباستو گذاشته ما در اختیار مادر نام

داشته باشیم.» را توجه الزم آن به باید
شخصدیگریخواستارافزایشزمانجلسات
بعدازظهر نیم ساعتششو کانونوشروعآناز

همسخنرانوهمحاضرانبتوانندمطالب تا شد
کنند. بیان تفصیل به را خود

نوبت وقت، به علت کمبود جلسه ادامه در
ارائه نظروطرحپرسشبه همهثبت نام صحبت و
کنندگاننرسیدوسخنرانبهدادنپاسخیکوتاه

کرد. اکتفا شده مطرح پرسشهای به
بودن «زن داشت: اظهار حاضران از یکی
امروزه و میخواهد بیکران قدرت واقعا ایران در
آنقدر و باشد زن میتواند ایران در مردی کمتر
زن عنوان به روزی چند که باشد داشته توان

زندگیکند.»
"شاهنامه" شما نظر «به افزود: سپس وی
چیست؟آیامجموعهایازفرهنگاستکهبایدبه
داستانهای مجموعهایاز تنها یا کردو آنافتخار

است؟» اسطورهای
اشعار بخشی از «آیا دیگری پرسید: شخص
سلطان بدقولی رفتار و در مذمت که "شاهنامه"
محمودبه فردوسیاستاصلهستندیا الحاقی؟
عینا داستان زلیخا و یوسف داستان آن که دیگر
دیگری از یک کدام است. سودابه و سیاوش

است؟» شده برداشت
گفت: «به پاسخ سرامی در دکتر قدمعلی
نظرمن اشعار فردوسینسبتبه سلطان محمود
واقعی است ولیهماننداشعارخیامدر طول زمان
است.  رسیده به۱۷۹ بیت کردهاند و آن اضافه به
طبیعیاستوقتیشماهمسیسالکارعاشقانه
نمیتوانید بیتوجهی شود به آن و دهید انجام

عکسالعملنشانندهید.»
سال شصت «حدود کرد: اضافه سخنران
و یوسف بین شباهتهای مستشرق یک پیش
وی کرد.» کشف و سیاوش را سودابه و زلیخا
همه ایرانیها «ما کرد: یادآوری انتقاد به سپس
بزرگترینکتابما استولی میگوییم "شاهنامه"

نخوانده ایم.» را آن اکثرا
برنامهسخنرانیاینهفته«کانوندوستداران
شده بود، فرهنگ ایران» که با استقبال رو به رو

رسید. پایان به شب ده ساعت

زن... به فردوسی دوگانه نگاه
۳۳ صفحه از بقیه

خامنهای علی آیتاهللا از  پهلوی رضا  شاهزاده 
حرف این آیا دارد. تفاوت آن انگلیسی متن با

درست است؟
ودیعی:نه،درستنیست.وچنینحرفهایی
ضمن اعتبار نمیاندازد؛ از شکایتنامه را آن هم
کرده چنین شان شاکی نیست که در که این

باشد.
جمهوری  مخالفان میگویند بعضیها  *
جلسات خصوصی در و عام مالء در اسالمی
مورد این در شما نظر میزنند. حرف دوگونه

چیست؟
سازماندهی اساس بر مرکزیتی وقتی ودیعی:
طبیعی پدیده ای چنین  نباشد  دموکراتیک

است.
دو  که فقط میگویند * همچنین بعضیها
علیه شاهزاده شکایت امضا از هزار چهار، یا سه،
رقم شما این نظر به است. کرده خامنهای دفاع

است؟ درستی
جغرافیایی پراکندگی شرایط در ودیعی:
بسیج برای یک سازماندهی نبود در و مخالفان
عمومی،آن همبهصورت دموکراتیک، همینرقم
درست اگر من معتقدم دارد. اما شکر جای هم
رقم این بپردازیم مردم بسیج به شده حساب و

برسد. میلیون ها به میتواند
میانه  این نمیکنید «شهفریبان» در * فکر

مانع اند؟ و مقصر
ودیعی:«شهفریبان» وجود پیدانمیکنندمگر
جاذبه های مسخ شاه قدرت فریفتگان که وقتی
سلطان محمود عهد امروز ما در ایمانی باشند.
خسرو میگفت «شما ناصر غزنوی نیستیم که

فریفتگانپیشاوهمیگفتیدهزارسالفزونباد
پادشاه یادماستروزیزندهیاد آنسلطان.» عمر
که آنها به تهران ملی دانشگاه محوطه در سابق
بودند را نوشته شاه» «جاوید کوه شعار دامنه در
دراز من عمر کار این با میکنید «خیال گفت:

به مراسم... رفت میشود؟» و
و  دور این در میکنید فکر شما این، بر * بنا

زمانه «شهفریبی»شدنی نیست؟
طرفداراندموکراسیپادشاهیخوب ودیعی:
دریافتهاندکه انجامهرکاربایددر بستردموکراسی
کرات به پهلوی هم رضا بگیرد. شاهزاده صورت
سقوط نخست که تاکید کرده است نکته این بر
یا دموکراسی جمهوری میان بعد انتخاب نظام،
سازماندهی و بسیج  بدون  ولی  پادشاهی.
همه دست روی شعار این مردم دموکراتیک

میماند.
نیست؟ ضعف دلیل خود این آیا *

است. روشن انتخاب یک نه، ودیعی:
بیشتری  توضیح لطفا است ممکن  *

بدهید؟
و در ادب است نهاد یک ودیعی: پادشاهی
فرهنگسیاسیایرانیان. امادموکراسیپادشاهی
نگارش مشغول من که بزرگ است تحولی
این در ما باید بگویم خصوص آنام. در رسالهای
نشستهاند بعضیها می کنیم. کار کم زمینهها
آنها به دامان قدرت درخت از برسد و میوه تا
بیفتند. آنهاحتیحاضر نیستندبرخیزند ومیوه
توسعهدموکراسی امروزعصر ازدرختبچینند. را
ندارند. است.مردمبهعناصرسست و بیپایهاعتنا
فکریزیادیبرایرفتن ذخایر امکاناتو ایرانیها
بزرگ مانع دو فعال دارند. دموکراسی سوی به
نظام چین از و روسیه خرافاتو دفاعسرسختانه
بحث به باید دو را هر که راه است سر بر والیی

کرد. روشنگری و گذاشت
میگویید  سخنانتان در شما چرا  *
نمیگویید «پادشاهی و «دموکراسی پادشاهی»

دموکراتیک»؟
دموکراسی هدف که این برای ودیعی:
با ذهن است آشنا نهادی است. پادشاهی البته
میکنم ما. فکر جامعه و طبقات اقشار همه
هیچ کس در دموکراسی بنشیند اگر پادشاهی
ایرانیها که نکنید فراموش نیست. آن معترض
لغاتی چون و کردند نهادینه را واژه «پادشاهی»
و «امارت» «خاقان»، «خالفت»، «سلطنت»،
بیایند جا هر واژهها این این، بر بنا نیست. ما از

بیاعتبارند.
میکنید  آنها اشاره به که شما همه * اینها

مدت؟ دراز کوتاه مدتاند یا افق در
و نظام بسیار سخت یک در برابر ودیعی: ما
برنامهای باید آمدهایم. بهستوه دلیکجامعه در

داشت. گانه دو
در ایران جنبشیمثلآنچه در  آیا * به نظرشما

می شود؟ پیشبینی داد روی آفریقا شمال
ودیعی:جنبشهرملترنگسرزمینیهمان
عرب به انقالب امواج است ممکن را دارد. ملت
که کرد نگاه میشود اینطور هم ولی برسد ایران
دست داد به چیزی ایران قبل سال سه شاید دو
باید ما عرب. انقالبیون برای شد تجربهای که
تجربه از اگر بشود و را بیافرینیم خودمان حرکت
دیگرانهمدرسبگیریم.بسیجمردمشمالآفریقا
اروپا. توفیقیافت بهسببارتباطتاریخیآن ها با
کپی پس، است. دیگری بهگونه ایران در وضع
دامن جوان نسل به خالقیت باید کرد. نمیشود
را جوانها باید و مخصوصا گرفت. بکار را آن و زد
مال فردا یادشان آورد که و دایم به نکرد مایوس

قدم. هر در آنهاست؛

غیـردموکراتیک... نظام هیـچ

است.» زندانبان من شده
دیده خانمها در معموال روحی عارضه این

میشود.

فردگرایی
و فردگرایی میتوان را وابستگی سوم نوع
افراد این طفولیت در خواند.  جداییطلبی یا
و والدیننشاننداده وابستگیچندانینسبتبه
بسیارمستقلومتکیبهخودمیباشند.بزرگترین
بی اعتنایی و بی تفاوتی سردی، رفتار این دلیل
احتیاجات کردن برآورده به نسبت مادر و پدر

کودکانمیباشد.
و صحبت به زمان بلوغ احتیاج در افراد این
از و کرده خود سرکوب در دیگران را با نزدیکی
روابطشان به میکنند؛ خودداری دیگران به اتکا
احساسات ابراز و از بیتوجه میشوند دیگران با
و استقالل برای مقابل در و کرده وحشت خود
شده قائل زیادی ارزش خودشان شخصی آزادی

میشوند. فراری تعهد از و
و کردن کنترل نسبت به شدید حساسیت
خصوصیات بارز از دیگران توسط کنترل شدن

است. افراد اینگونه
رایج بیشتر آقایان در روحی عارضه این

است.
میاندازیم نگاهی مطلب شدن روشنتر برای
به مشاوره برای که جوان آقای یک گفتههای به

بود. مراجعه کرده من
من چیست؟ من درد «نمی دانم میگوید: او
موفق هستم. استعداد و با فرد باهوش،  یک
ازدواج زندگی، شریک کردن پیدا به عالقه خیلی

با چرا نمیدانم  ولی دارم. خانواده تشکیل  و
ماه فقط تا چند میشوم خانمی که آشنا هر
ماه چند از عالقه دارم. بعد او به معاشرت به
را بهم رابطه داده و من دست به حالت سردی

میزنم.»
به نیز مشکلاست. اینافراد رابطه با بودندر
او کنید. یکچنینفردیتوجه گله مندیهمسر
اوهیچوقت «احساستنهاییمیکنم. میگوید:
وضعیت جدیدا ولی نبود احساسات ابراز اهل
وقت در دیر تا معموال است. شده بدتر حتی
به دیر شبها است و اکثرا کار مشغول دفترش
دوستانش با یا هم تعطیل روزهای میآید. خانه
و تلویزیون جلوی یا است و فوتبال بازی مشغول
کامپیوترنشستهاست.اصالفکر نمیکنمکهمن
برایشاهمیتیداشته باشم.گویا دارمبایکبیگانه
به راجع میخواهم که هم زمانی می کنم. زندگی
اینمطلببااوصحبت کنم هیچجوابینمیدهد؛

می کنم.» با دیوار صحبت دارم انگار

عصبانیت... تنش و ریشههای

این سلسله مطالب درباره و عقیدهای چنانچه نظر
زمینه مسایل پرسشی در طرح به اگر مایل یا دارید، و
تلفن شمارههای طریق از میتوانید هستید خانوادگی
با دادور مینا  اینترنتی خانم پایگاه  مراجعه به یا
الکترونیکی نشانی طریق از یا و گرفته تماس ایشان

بفرستید. ایمیل برایشان زیر

۹ تا  ساعت هر دوشنبه از یا سئوال طرح نظر برای
تماس بگیرید: زیر با شماره صبح ۱۰

(301) 530 1933
بگیرید: تماس شماره این با مالقات وقت تعیین برای

(301) 530 4806
وبسایت: پست الکترونیکی و نشانی

www.minadadvar.com
minadadvar@comcast.com

ارشاد وزیر «فارس»، خبرگزاری گزارش به
آمده در تاریخ آنچه بنا بر که گفته است اسالمی
زندگیکرده مرو امامهشتمشیعیانیکسالدر
آنحضرتبهجزمخروبهای ازسکونتگاه و«امروز

است». نمانده باقی چیزی
که است گفته همچنین حسینی محمد
رغبتی گذشته سالهای در ترکمنستان «دولت
در که نداده بود از خود نشان بنا احیای این برای
پیگیری اینموضوعرا آنکشور به خود اخیر سفر

از وزیر خارجه ترکمنستان و رییس جمهور کردم
این کشور دو هماهنگی با تا خواست کشور آن

موضوع پیگیری شود».
صورت «در اسالمی، ارشاد وزیر گفته به
زائران ساالنه رضا امام سکونتگاه بنای تجدید
برایزیارت زیادیازاقصینقاطجهانبهآنکشور

کرد». مقدس سفر خواهند مکان آن
سالهای گذشته در ایران اسالمی جمهوری
صرف ایران بودجه محل از را زیادی هزینههای
کرده سوریه در مذهبی اماکن برخی بازسازی
برایزیارتایناماکن را هزاراننفر استو ساالنه

میفرستد. مذهبیبهسوریه


