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به اخبار انگولک
هفته این

هم نیست، سید که سر جدم، (به
اخبار واقعی این که همه قسم

هستند!)
ملوانان انگلیسیبهخلیجفارس برگشتند. *
بگیرند تایک را ـحتما گفتهاندبگذاردوبارهما

بشویم! پولدارتر و بنویسم هم دیگر کتاب
رایسدرباره  کاندولیزا * توصیهجورجبوشبه

منوچهر متکی: دیدار احتمالیبا
مثل که آدم این حرفهای به هم زیاد ـ

متکی است  تقیه خدای  الریجانی  رییسش
نباش!

از  ناشی داخلی خونریزی اثر در جوان یک  *
جان باخت. شالق ضربات

هم داخل انتظامی از جدیدا نیروی مگر ـ
میزند؟! شالق

عربستان  غرب در قحطایی قبیله مردم  *
برگزار را شتر» «زیباترین ساالنه مسابقه سعودی

کردند.
این بیکینی» با «رقابت قسمت مطمئنا ـ

است! بوده دیدنی خیلی مسابقه
اسالمی  جمهوری هستهای انرژی تمبر *

منتشرشد.
بهش تفبزنیبه بهتانقول میدهم هر چه ـ

پاکتنخواهدچسبید!
معاون الریجانی: طرح «سوییسوسوالنا»  *

قبول نداریم. را
طرح بگیری؟ بهانه میخواهی الکی ـ

چهطور؟ را ساالمی» «سوسیس و
زندان هایجمهوری  * توزیعرسمیکاندومدر

شد. آغاز اسالمی
یکی وقتیصابون کفحماممی افته باالخره ـ

جمع شده بود! صابون خیلی باید ورش داره!
* چهلهزارطلبهزندر حوزههایعلمیهرژیم 

اسالمی وجود دارند.
شدند فارغالتحصیل که وقتی بیچارهها! ـ
بر طرح نظارت به مجبورند و کارگیرشان نمی آید

شوند. ملحق تهران خیابانهای در حجاب
یک  راهاندازی اسالمی طرح جمهوری رژیم *

میکند.  بررسی CNN را شبکه خبری مثل
 SEE ـبایدیکاسمخوبروشگذاشت؛مثال

عالیه! من نظر به خیلی _ AN _ AN

ورزشی خبـر یک
قبلمقاماتبرگزارکنندهمسابقات دوهفته
پنج حضور با کانادا کبک ایالت در تکواندو
حجاب با میخواستند که ایرانی زن ورزشکار

مخالفت کنند شرکت مبارزات این در اسالمی
ندادند. راه سالن ورزشی را به آن ها و نمودند

اعتراضشدیدجمهوریاسالمی اینعملبا
اشغال احتمال سر بر شایعاتی  و شده روبرو
افتاده سر زبانها در تهران نیز بر کانادا سفارت
است.مسئولیناینمسابقاتبدونعذرخواهی
واقعا گفتهاند: خبرنگاران به خود تصمیم از
(هلموت) ایمنی کاله روی که است مسخره
کاله خود ما نظر قرار داد، به مقنعه و روسری
خواهد را تماشاگرانمرد نگاه ایمنیجلوینفوذ

روسری نیست. احتیاج به گرفت و

دوباره با چرا دولت
زنان درگیـر شده

است؟
ازدوسههفتهپیشطرح مبارزهبابدحجابیدر
جریمه و و دستگیری شده تهران آغاز خیابان های

به استثنایی پسرانجوان، بعضی موارد در و زنان،
مانتوی و کوتاه جرمپوشیدنروسرینواری،شلوار
چسبانادامهیافتهاست.کارشناسانسیاسیعلت

توجیه کردهاند: زیر شرح به را اقدام دولت این
دیدن  از که احمدینژاد طرفدار برادران ۱۰ ـ
او از شدهاند تحریک خیابانها در کمحجاب زنان

بکند! آنها فکری به حال خواستهاند
آمریکا  سر با اذیت و آزار زنان میخواهند ۹ ـ
کارهای بتوانند تا کنند گرم بشر حقوق با دوباره را

دهند! انجام مزاحمت بدون را هستهای
پول  که خواهران زینب میخواهند برای ۸ ـ
مشغله ایجاد نوع یک میگیرند از دولت مفت

کنند!
گرم  را سر نیروی انتظامی میخواهند ۷ ـ
و شده انجام سادهتر مخدر مواد قاچاق تا کنند

نرود! باال قیمت ها
را  غربی مظاهر و دارند عقده اصال ـ  ۶

نمیتوانند تحملکنند!
زهر  زنان از میخواهند حجاب بهانه به ۵ ـ
کار حساب آنان تا فعاالن سیاسی چشم بگیرند

خودشان را بکنند!

دولت یکم: دوم و سوم و چهارم و دلیل و
چه و است طریقی درآمد به هر کسب دنبال به
طبقه از گرفتن نقدی  از جریمه بهتر درآمدی

مرفه؟!

گرم! ترکها دم
قریب انتخاباتترکیههفتهگذشته آستانه در
بهیکمیلیوننفراز مردماین کشوربهخیابانهای
«جمهوری زدند:  فریاد و ریختند استانبول 
سیستم طرفدار همگی آنها  نه!» اسالمی؟
به و بودند ترکیه الئیک در حکومت و سکوالر
نمی خواستند کشورشان به عالقه و عشق دلیل
چون شومی و غمانگیز سرنوشت مملکتشان
این در باشد. آنها، ایران، داشته مجاور همسایه
حقایننبود آیا خودشانپرسیدند بسیاریاز روز
جای به بسازند و فارسی ترکها جوکهای که
۲۸ سال  در را ایرانیان سادهلوحی فارسیزبانان
مثبت داده رای اسالمی جمهوری به که پیش

بودنددست بیندازند؟
با بیحجاب زنان تظاهرکنندگان بیشتر
مد آخرین آرایش و اروپایی شیک لباسهای
این یافته در حضور خبرنگاران گفته و به بودند
زنان مسلمان را آن ها اکثریت تظاهرات حتی

تشکیلمیدادند.
و کمرنگتر تظاهرات آن، از قبل هفته
سر به روسری و زنان لچک توسط کوچکتری
مازوخیستی حالتی  با که بود گرفته  صورت
آنها فرستادن و زنان سرکوبی و بردگی خواستار
خود برادران و شوهران فرمان و سلطه زیر به
این در شرکتکنندگان میگویند بودند. شده
بدون زنانودخترانبیسواد و بیشتر تظاهرات را
قادر آنها (بیشتر میدادهاند تشکیل تحصیالت
انقالب بعد از ایران زنان درباره خواندن اخبار به
بود زمین از تظاهرات دو این تفاوت نبودهاند).
با فیلمهای صامت فیلم تفاوت آسمان؛ مثل تا
و هندلی تلفن های تفاوت مثل استریوفونیک،
با مرسدس تفاوت ارابه موبایل دیجیتال، مثل

IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

P. O. BOX 1455, ANNANDALE, VA 22003-9455

(۷۰۳)-۸۱۷-۱۶۵۱ كانون: اطالعات تلفن
برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینى و صرف چاى ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

E-mail: kanooneiranian@hotmail.com  www.kanooneiranian.org

495 South Exit 51 Gallows Rd, after light make left toward Annandale
495 North Exit 51 Gallowse Rd, Right toward Annandale 

(you see school buses at left side) 

 : Woodburn Elementary Schoolمحل برگزارى جلسات

اردیبهشت): ۱۷) می ۷ دوشنبه

نویسنده ـ توسط ایران» در جمهوری و دموکراسی سوی « به کتاب معرفی
تاون جورج دانشگاه جامعهشناسی استاد مشایخی، مهرداد دکتر سخنران:

اردیبهشت): ۲۴) می ۱۴ دوشنبه

میشوند» عاشق «ماهیها فیلم نمایش کانون: فیلم شب
رفیعی علی کارگردان:
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شوخی عکسی

 بقیه در صفحه ۳۶   

بوچلی... آندره با همتی مثل تفاوت جالل بنز،
شدید. متوجه که را منظورم

این به سیاسی کارشناسان از بسیاری
از بعضی نیست بیخود که رسیدهاند نتیجه
می خواهند و دارند جدایی قصد ایران ترکهای
شوند(چمنهمسایهسبزتر ایراناسالمیجدا از
حکومت طرفداران اگر میگویند آنها است).
اگر (البته برسند قدرت به ترکیه در سکوالریسم
ترکها نه تنها بدهند) حال مثل سابق ژنرالها
تجزیه طلبیسر فارسهایایرانزمزمه بلکههمه
به ترکیه ایران الحاق تمام کشور و خواستار داده

خواهندشد!

دیک با گو و گفت
چینی

از خبرنگارمان که طریق از که بود مدت ها 
یعنی آمریکا، و در پایتخت می گیرد مفت پول ما
ارسال گزارشی نوع و هیچ میگردد ول واشنگتن،
و مصاحبهای خودمانی انجام به دنبال نمیکند
آمریکا، آقای جمهوری رییس معاون خصوصی با
زدیم او زنگ دفتر به بار که هر چینی، بودیم. دیک
به گفتند حاضر ایشان کردیم تقاضای مصاحبه و
از بعد باالخره نیستند. ایرانیان با کردن صحبت
ماههاتالشبی ثمرتصمیم گرفتیمازحربههایموثر
انحصارییعنیپارتیبازیوتهدیداستفادهکردهو و
پای میز مصاحبه بیاوریم. بعد چینی را آقای دیک
کلینتون چلسی پسر دوست تالشهای اینکه از
نتیجهاینرسید(طرفپسرخاله برایپارتیبازیبه
از کردیم. استفاده تهدید حربه از ماست) خبرنگار
یک پمپ صاحب که هندی رفقای از طریق یکی
خوبی دارد فروش بسیار واشنگتن استو بنزین در
را ما دعوت اگر پیغام فرستادیم که چینی آقای به
و همه ما هندی دوست نکند قبول برای مصاحبه
هموطناناو درسرتاسرآمریکاکهدارای جایگاهپمپ
جای به به بعد این خود را از هستند بنزین بنزین
چاوز خواهند آقای هوگو «موبیل» از «اکسان» و
دیک و آقای شد واقع موثر بسیار این تهدید خرید.
ما خبرنگار را به آپارتمان خودش عجله با چینی
فاکس برای ما دیشب که را زیر و مصاحبه رسانده

داده: انجام شده
دیک! هلو، ـ
نده! فحش ـ

که ندادم! فحش دیک! سالم گفتم ـ
ریچارد منظورت بود معلوم سئوالت لحن از ـ

به خصوصی داشت. تاکید و نیست؛ مکث
هستید. چهقدر بدبین شما ـ

ـکار منهمیناست.خوشبینیوظیفه رییس
است. جمهور

از کجا نمی دانم دارم، زیادی سئواالت من ـ
شروع کنم؟

آخر. بگذار را به عراق مربوط سئواالت ـ
چرا قیمت بنزینسئوال کنم. بگذارید درباره ـ

شده؟ گران بنزین اینقدر
و زعفران گرانی وصله شما که همانقدری ـ
پستهرا بهواعظطبسیورفسنجانیزدیدو نچسبید

نمیچسبد. من به هم وصله این
مربوط بهشما باید نفتهستید، کار در شما ـ

هستید. میگویندمسئولگرانیشما شود.
که بودم. مثل آغاسی نفت قبال توی کار من ـ
توی االن خواننده شد، من بعد نفت بود و توی کار

هستم. عراق در سکوریتی و امنیت کار
ـشمافکرمیکنیدعلتگرانیسرسامآوربنزین

چیست؟ آمریکا در
چینیها چینیهاست. و هندیها به مربوط ـ
مصرف اتومبیلهایآمریکاییبا راستدارند چپو

باال رفته. تقاضا و میخرند باال بنزین
هستند؟ چهکاره اونها چه؟ هندی ها ـ

با آنها همه و شده  شروع  گرما فصل ـ
اتومبیلهایشان برایآب تنیبایدبه رودگنگبروند

رفته. باال بنزین برای تقاضایشان مسلما و
گروهی اخراج مورد  در بعدی  سئوال ـ

که است مملکت عالیرتبه قاضی های از
بوده. شما دستور به میگویند

سرکاره، هنوز مرتضوی  سعید ـ
مگر نه؟

را دادستانهایاینجا و قاضیها ـ
میگویم.راستیشماچقدرخوب

میشناسید، ایران در را همه
آفرین!

مرسی! ـ
چی اینها را برای ـ

کردید؟ اخراج
قضاوت آنها نحوه از بگویم، خیلی ساده ـ

راضینبودیم.
روزی۲۰۰  عراقاوضاع خیلی خراباست، در ـ

میشوند. کشته عراقیتوسطبمبها نفر
فقطهمکاری ما ـمشکلبینخودشاناست.
انجام و سریعتر بهتر امر شهادت که میکنیم

شود.
ـچطور شدکه۸۵ درصد مردمموافقبا حضور 
منظورم  رسید؟ ۳۰ درصد زیر به عراق در آمریکا

است. عراق در
روی بمب با را موافقان بیشتر که این برای ـ

فرستادند. هوا
سادگی؟ همین به ـ
سادگی. همین به ـ

بیرون عراق از موقع چه میکنید فکر ـ
بیایید؟

دارد. نانسی به بستگی ـ
می گویید؟ نانسی پلوسی را خانم ـ

افتادهدستزنها.درستمثلزن ما بله،کار ـ
برگردم. خانه به باید ساعتی چه میگوید که من

و  ۱۱ سپتامبر آزادی از بعد میگویند همه ـ
آیا است، گذاشته رو به افول آمریکا در دموکراسی

درست است؟
را آزادی ما  بله، ـ
آب و در کوزه گذاشتیم

خوردیم. را امنیت
با شما یا آ ـ
مذهبیهای جریان
راست گراییکهخوب
حمایت را  شما

میکنندهمراههستید؟
نیستم. مذهبی آدم زیاد شخصا خودم من ـ
ولی است، می دانید که دختر من لزبین خودتان
جورجبوشدوستداردکهبامحافظهکارانمذهبی
آنها خرج او که پولی با زیاد من نشود. سرشاخ
میکندموافقنیستم.نتیجهاشممکناستمثل
کرد کلهگنده مذهبیهای خرج شاه که پولهایی

بیاید. در برعکس درست
روزها این در را آمریکا حکومت سیستم شما ـ

توصیفمی کنید؟ و توجیه چگونه
«انتظار» سیاست اساس بر ما سیستم ـ

است.
زمان آمدن امام به هم شما جالب! پس چه ـ

معتقدهستید؛مثلاحمدی نژاد؟
«انتظار» ما در که است منظورم این نه، ـ
رفتن باال مثال هستیم؛ بهخصوصی چیزهای
و شیعه آخرین که این  انتظار در مثال نفت، قیمت
وقت عراقچه در آخرینسنیفناتیکاسالمیست 
درباره جدید کتاب تا چند مثال میشوند، کشته
درعراقزدهایمقراراستمنتشر ترکمون هاییکهما
به آیندهاشچقدر نطق مثالجورجبوشدر شوند،
موقعیتنئوکانها ضربهخواهد زد،مثالچهموقع

میبینید سرشاخ می شوند؟ با هم اسراییل و ایران
است. انتظار انتظار براساس ما تمام سیاست که
ما چه وقت دورههشت ساله اصلی ما ایناست که

بکشیم. نفس راحت یک میشود تا تمام
احمدینژاد. آقای مثل درست ـ

را ما سیاسی دیدگاههای از بسیاری هم او ـ
به کمکرهبرشکههمه کاره البته دنبالمیکند،

است.
می بینید؟ چگونه را احمدینژاد آقای ـ

هاله اگر دهانی بزرگ. کوچک با است مردی ـ
ترور را او امروز تا نداشت وجود ملل سازمان نور
او مثل اینکه بود. گو قانونی البته اگر بودیم؛ کرده

دارند. وجود هم نفر دیگر هزاران ایران در
بزنید؟ که ندارید حرفی خاتمه در ـ

شماره و آدرس و دارم اسم دوست ولی نه، ـ
داشته باشم. شما را داشته سوشیال سکوریتی
ندارد اشکال اگر بودار بود. کمی شما سئواالت
یک بیاورد، در را فایل شما «اف.بی.آی» بگویم

دهیم. آن انجام کوچک روی مطالعه
اینجا مگر دارد. الزم دادگاه حکم کار این ـ
حفاظت کامل مرا شما حقوق قانون ایران است؟

هستید؟ شرعی موافق صیغه امر با شما پس همه خوب، چه ـ

310Iranians, Vol. 11, No. 322, Friday, May 4, 2007 ۳۱  ایرانیان، سالیازدهم،شماره۳۲۲،جمعه۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ 

Monica Vakili, Realtor
Home Office: 703-354-7480
Broker’s Office: 703-533-8660 X:183

Cell: 703-283-9221
Fax: 703-354-0938

Life Member, NVAR Multi-Million Dollar
Sales Club and Top Producer

VA - DC - MD - NC

E-Mai l :  mon ivak i l i@ao l .com

Fairfax
Realty, Inc.

جتاری امالک و خانه ـ فروش و خرید

وكیلى مونیكا گروه
امالک مشاور

(703) 354 - 7480



۳۱ صفحه از بقیه
نمی توانیداطالعاتشخصی مرا داشته کردهوشما

من بکنید. از را این سئوال باشید، نمیتوانید
نمیتونیم؟ چرا ـ

وجود ندارد. چنین قانونی ـ
را قانونش ندارد، اشکالی خنده) (با ـ
شروع امروز از را  اجرایش ولی مینویسیم  فردا

میکنیم.
بهعلت فضولیهای خبرنگارما بقیهمصاحبهرا
متوقف در زندگی خصوصی خودش چینی دیک

نداده است. ادامه کرده و

خاطرات یک بسیجی
آمریکا در

و عکسها داشتم هم سر پشت روز چند
مردم اسالمی با رژیم بیحجابی با مبارزه فیلم های
جنگ خیابانهای میدان در تازگی که به را ایران
این آنقدر میدیدم. آغازشده تهرانوشهرستانها
از سری یک معلول شد. مغزم دیدم که را عکس ها
حرفهای سعیدمرتضویو امامجمعههای شهرهای
و وطنی و تلویزیون غربی و از رادیو هم را مختلف
خیلی خواندم. و شنیدم آنور و این ور روزنامههای
تحتتاثیرقرارگرفتموبهعنوانیکیازبسیجیهای
و حجاب اشاعه امر گرفتم تصمیم خارج مقیم
محل شهر مرکز در از دستور بدون گرفتن را عفت
«امر عنوان به خود کار دستور در آمریکا در اقامتم

دهم. قرار منکر» از نهی و معروف به
اینکه از بعد و شدم بیدار خواب از صبح دیروز
یک پیراهنآستین نزدم! را و ریشم دوشنگرفتم!
دلگیر پوشیدمو رنگبسیار زمخت چلواریبا بلند

شدم. کارزار آماده و بستم را یقهام دکمه های
به یک مرکزخریدشیکشهر بهسرعتخودمرا
برهنه و دختران نیمه زنان بود از محل پر رساندم.
پاچهوسینه لنگو بودند. آزادانهمشغولخرید که
هیچ سر که بود این من تعجب و بیرون بود ریخته
مردی کجهمنمیشدکهنگاهکند.هیچ کس سوت

نمیگرفت! خانمها را ویشگون و نمیزد

کهموهایبلوندو بلندی مثل جلوی دختری را
کوتاهی گرفتم. شورت داشت دوقلوی دربند آبشار
سرعت بود. به پوشیده تنگی تی شرت بود و پایش
او سر به گرفته بودم سفارت که از سیاهی روسری
اماکن در «مثلمانکنها زدم: کشیدموسرشداد

میشوی؟خجالتبکش!» عمومیظاهر
پرسید: و کشید پایین سرش از را روسری
من بگویی من به که هستی کی تو «مرتیکه،

ظاهر شوم؟» اماکن چطوری در
هستم.» «ناجا» با «من گفتم:

کیه؟» «ناجا گفت:
«نیرویانتظامیجمهوریاسالمی.» گفتم:

محکمباسیلیکوبیدتویصورتموگفت:«ناجا
گفت ولی انگلیسی به (البته کرده!» خیلی بیجا
و داد هل مرا هم بعد بود) همین جوری قافیهاش

کرد. فرار من دست از سرعت به
دامن که خانم مسن آمریکایی یک جلوتر کمی
بود کرده بنفش موهایش را بود و پوشیده کوتاهی
و پرسیدم:«شما او نزدیک شدم پستمخورد. به به

چیست؟» میدانید را شریعت قانون
«نه!» گفت:

لباس این جوری  ندارید حق «شما گفتم: 
نشان دهید. نامحرم به را موهایتان بپوشید و
جای مادر شما است. چیزی خوب خجالت هم

منهستید.»
کرد شروع و کوبید  سرم توی  کیفش با
مربوط مادرم به میکنم فکر که دادن فحشهایی
به سر نمیشد و بود گنده مندهای زن میشد.
نیروی تهران بچهها توی تازه مثل گذاشت.  سرش
پانزده تاییبریزیمسرشوبا پشتیبانینداشتمکهده
را کم کنیم. رویش و ببریمش اتوبوس به دادسرا

دم دیدم رسیدم شاپینگ آخر قسمت به وقتی
ژولیده و بلند با گیسهای پسر تا چند ورودی در
ایستادهاندو سیگار میکشند. شلوار جینهایپاره
شورتهای آن ها جین شلوار زیر از و بودند پوشیده
بودند ولی تا سه دو بود. معلوم قرمز گلدارشان
الغرترین سراغ رفتم میآمدند. نظر به ریقو خیلی
گفتم: «خجالت و کشیدم باال شلوارش را و آنها
خرید. آمدهاند مردم بچه  و زن جا این بکش!

کجا رفته؟» اسالمیات شئونات
غلیظ لهجه با که را شئونات کلمه تا طرف
با لگد شد و قرمز صورتش شنید عربی گفته بودم
بین در شد و تار و تیره برام دنیا وسط پام. گذاشت

شده ظاهر توی سرم درد شدت که از ستارههایی
عصبانی من دست از که دیدم را «آقا» قیافه بود
بود.خواستم یقه اشرابگیرمولییقه نداشتویک

تنشبود. تیشرتبیحلقه
بلوندی کههدف مو درهمین بینهماندختر
دیدن با و رسید راه از بود من اولیه معروف به امر
گفت: «این دیوانه احمق مزاحم جیغ کشید و من

هم شده بود.» من
حرف این از گفتن بد نبیند، بعد روز چشمتان
پسرهای تینایجریکه فکر می کردمخیلی سوسول

بزن! کی نزن حاال و سرم ریختند ریقو هستند و
راه از شاپینگ انتظامی پلیس بعد ساعت نیم
«دستتان گفتم: بهش زد. دستبند من به و رسید

هستید؟» نیرو کدام با شما نکند، درد
«با نیروی «ناجا».» گفت:

بودند. بچههای خودمان شد. از راحت خیالم
ازشپرسیدم:«اگربا«ناجا»هستیپسچراریشت
تازه اودکلن میدهی و خوش بوی تمیز زدهای و را

زدهای؟» هم کراوات
من نیستم «با اون «ناجا» گفت: و خندید
آمریکا» جمهوریخواهان انتظامی «نیروی با

هستم!»
***

و پریدم خواب از یکهو میداد. تکانم یکی
خرید بزرگ کیسه چند با که دیدم را قیافه زنم
جلویمایستاده.چشمانمرا مالیدم.بالبخندپرسید:

برد؟» «خوابت
داشتم دادی، طولش خیلی بابا، «آره گفتم:

میدیدم.» خواب
امیدوارم باشه، «خوابت خیر گفت: و خندید

باشی.» دیده  شیرینی رویاهای
اثر در که را استخوانهایم همان طوریکه
با بودند گرفته درد سفت نیمکت روی خوابیدن
نبود وکابوس «رویا انگشتانم ماساژمیدادمگفتم:

بود.» تلخ خیلی و نبود هم شیرین بود،
رفتیم پارکینگ طرف به قدمزنان زنم کنار در
وقتی آسانسور برویم. خانه به و برداریم ماشین را تا
درطبقه زیرزمینکهمخصوصپارکینگبود ایستاد
را با دختر مو بلوند همان و در مقابلم شد درش باز
شورتوتیشرت دیدم. نگاهم کردو برایملبخندی
زنمباعصبانیتدستم اولبخندزدم. زد.منهمبه

داد! پارکینگ هولم سوی و به کشید را

خالی از شوخی

ديگریاز فضایحاکمبرعرصهسياسی طيفهای
خاطر به را ايرانيان مرزی برون جامعه گوناگون
دره میآورد. پرسشآقایمشايخیايناستکه آيا
اختالفبيناصولپايهای«اتحادجمهوریخواهان
ايران» و «جمهوریخواهاندموکراتيک و الئيک»
دو آن از هموندی هيچ که است ژرف چنان آن
نيست آن از عبور به انديشيدن يارای را تشکل
دست همکاری فشردن انتظار در کی بايد تا و
پوسيد؟ اسالمی حکومت آوار زير و ماند يکديگر
کسی جز زنش و پس امتناع اصلی اين آيا برنده

است؟ فقيه ولی
گرايش های اکثر «آيا میپرسد مشايخی آقای
حوليکپالتفرم نمیتوانند سوسياليسم طرفدار
عمومیسوسياليستیتشکيليکبلوکدهند؟»
طيفها همه که در البته است:  روشن پاسخ
ولی يابند دست توافق هايی به میتوانند فعاالن
اينکه توضيح نمیشود. نتيجه در و نمیخواهند
رهبران دوش نمیشود بر چرا نمی خواهند و چرا
در بی ترديد که است سياسی نيروهای کادرهای و
مورد پذيرش عامه نمیتواند شرايط امروز ايران
شرايط بدبينانه اين به ملت نگاه باشد و مردم
مردم به کردن پشت و دلزدگی نتيجهاش است و

کار تشکيالتیاست.
آنچهدکترمهردادمشايخیپيشنهادمیکند
در صحنه حضور و پژوهش و چکيده مطالعه
گرايشهای  ۲۸ ساله و بررسی کارنامه فعاليت
انقالب از برونمرزی جامعه در سياسی گوناگون
آن نويسندهضمنتاکيد بر اسالمی تاکنوناست.
همکاری و نيست مساله کردن ساده پی در که
هموارهبا «ديگری»معنی می يابد،۱۰ نکتهياشرط 
با ايرانيان بتوانيم ما تا میبرد نام کافی را و الزم
به هم اتفاق و به کل در آنها دستيابی به و توافق
و نمونهای يابيم دست خواستهای مشترکمان
بر گرفت» میتوان اتفاق جهان به «آری، از ديگر
اندک تاريخازمشروطه شاهدانپيشينولی بسيار

امروزمانبيافزاييم. تا
خواستار و کرده مطرح وی که اصولی چکيده
قرار است: اين از میشود آن به دستيابی انجام يا

از  بخشی دگرگونسازی به نيازمندی ـ  ۱
فرهنگسياسی.

و دقيق گفتمان همکاری،  توضيح کامل ۲ـ 
و... و گو همسويی، گفت

تمامی  با برقراری اصل ديالوگ پذيرش ۳ ـ
نيروهایسياسی.

سازنده  گوهای و برای گفت نهادی ايجاد ۴ـ 
قيد بدون اپوزيسيون نيروهای ميان فراگير و
يافتن برای «ديگران» حضور مورد در شرط و

مرزهایهمکاری.
به  تنها گو گفت و نهاد شرط ايجاد و لزوم ۵ـ 

وسيلهتشکلهایسياسی.
درون  نيروهای با همکاری راهکار جستن ۶ـ 
خانواده سياسی،وسپسگسترشآنبه همکاری

با ساير نيروها. مدنی
درک تفاوتعمدههمکاریسياسیو اتحاد  ۷ـ 

ايران. برای آلترناتيوسازی امر با
جامعه  در يافتن نيروهايی برای کوشش ۸ ـ
برپايی برای آن با هماهنگی و مرزی درون مدنی

مدنی. جنبشدمکراتيکو
دستيابیبهسياستهایمشترکبرخاسته  ۹ـ 

عمومی. ارزشهای دل از
مشترک  سياسی اراده يک انداختن راه به ۱۰ـ 

سياسی. ـ تحول فرهنگی انجام برای
به نوعیبه يکديگر وابستهاند ايننکتهها همه
در مهمتر و و بخشبندی مهم ارزشی الويت و

ما: و تاریخیتریـن وظیفه مهمترین
اسالمی کشیدن ایران از مرداب جمهوری بیـرون

و اولويت زمانی البته شماری ميانشان نيست.
برخی نيازمند به دستيابی يعنی مرحلهای دارند،
بهاینمعناکه پذيرشوتفاهمدراصلیديگراست.
فرهنگسياسی لزومدگرگونسازیبخشیاز به تا
تعريفواحدويکسانیازهمکاری معتقدنباشيمو
نمیتوان که است روشن ندهيم ارايه همسويی و

نشست. گو و گفت و ديالوگ ميز پشت
بين نتواند برونمرزی  جامعه که  زمانی تا
طيفهای گوناگونسياسی همکاریموثرو سازنده
به داشت که چگونه میتوان انتظار برقرار نمايد
جنبش برپايی به جا و از آن درون مرز با هماهنگی

شود. مدنی نايل دموکراتيک و
شماره نکته در مشايخی دکتر آقای آنچه
است کشيده ميان به خود پيشنهادی طرح نهم
گرچه که بحثی است؛ بحث اصلی هسته و گوهر
ولی است برون مرزی مبارزان طيف بر تاکیدش
آن درونو برون پایبندیبه لزوم دامنه صحتآن و
و امروز مرز آن از بودن و فراگير نمیشناسد مرز
هر از سياسی و چنانچه فعاالن می گذرد نيز فردا
حاصلی جز دريابند را آن نتوانند خانواده طيف و
تماشاچی خود به نقش تقليل و گذشته  تکرار
صف در حتی بيشتر، شدن رانده عقب به و
چيزی و داشت نخواهند حاصلی تماشاگران،
نوشته دکتر کرد. اينبخشاز نخواهند بيشتر درو
در کامل به طور آن اهميت به با توجه را مشایخی

میآورم: جا اين
سیاسی ارزشهای اخیر، سالهای «در
با مقابله برای سیاستهای نوینی و دموکراتیک
که است آمده فراهم کشور در حاکم اقتدارگرایی
تشکلهایسیاسی منشورهایاکثر و برنامهها در
تکرار تفاوتهایی، اندک با دموکراسی، جانبدار
جامعه سیاسی سازمانهای اکثریت میشود.
برونمرزی،دموکراسیخواهیراباتفکیکنهادهای
با تکیه روشهایمسالمتآمیز، با دینو حکومت،
دخالت احتراز از با زنان، مبارزات مدنیمردانو بر
(در تمامیت ارضیکشور دفاعاز نظامیازخارج، با
اقوام برحق حقوق به دادن نشان حساسیت عین
ارج با متمرکز)، یک نظام غیر به گرایش و ایرانی
بهشکلی توجه گفتمان حقوق بشر، با گذاشتنبر
فرصتها، و در توزیع امکانات «عدالت خواهی» از
عین (در سرمایهدارانه اقتصاد از شکلی پذیرش
متکثر نگاه با برایدولت)، پذیرشنقشهایمهم
تمایل باالخره آن و پذیرش تنوع ایرانی و جامعه به
بهحفظروابطاحترام آمیزباتمامیکشورهایجهان
پذیرا خود) رسمی برنامه در (دستکم آن نظایر و
شدهاند.بهیکمعنی،فرهنگسیاسیاپوزیسیون
روی در رو اصلی چالش است. شده همگونتر
که است مشترک سیاستهایی به دستیابی ما
باشند و برخاسته عمومی ارزشهای این از دل

کنند.» میسر همکاری هایسیاسیرا
عنوان را اصولی مشايخی آقای که میبينيم
هيچ و نيستند سليقهای هيچوجه به که نموده
پوشی وخط زدنهستند کدامشاننه قابل چشم
ميانشان حذف کلی بودن چيزی از علت نه به و
و اعتراض موجب که است افتاده قلم از يا و شده
در همانطور که و سازمانیشود. و پسزدن گروه
اپوزيسيون»را انتهایمتنمیبينيم«چالشامروز
ازدل دست يابیبهسياستهایمشترکبرخاسته

نامبرده میداند. ارزشهای عمومی
ارايه نگاه منجر به گزينش آن اصول و نوع
در تحول انجام به سوی برداشتن  گام راهکار
در آغاز که است نکتهای همان فرهنگ سياسی،
خوردن دیوار ترک نشانههای بيان و در مطلب
آن اشاره استوار حکم«روشنفکرانبد»سپهریبه
ديگرش سوی تمام قضيه نيست. اما اين شد.
که دارند قرار جامعه دموکراسیخواه نيروهای
پرداختن و خود سايه روی از پريدن توانايی بايد
روضه از دهند؛ نشان را خود وظايف مهمترين به
و برکنند گذشته دل سال اندی پنجاه و کربالی
نشان و سر دهند را آينده و دمکراسی آزادی سرود

نيست. قاعده «روشنفکر بد» ديگر که دهند
ايران که  خصومتی فضاي و شرايط به  اگر
بياندازيم دقت با نظری  است  کرده احاطه را
به آمريکا حمله نظامی محتملترينشان امکان ـ
تاريخیتر و ـخواهيمديدکهوظيفهایمهمتر ايران
نيروهای توسط مشترک سياسی اراده برقراری از
برده برای ارزشهای نام پايه سياسی برون مرز بر
و اسالمی جمهوری مرداب از ايران کشيدن بيرون

نيست. تکه پاره شدن، تصور پذير پرتگاه
هم البته را ديگری گزينش و مينیاتور ماکت

عراق. داريم: ميز روی

۱۴ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه
یک در را آنها تا بودهاند آن صدد در سوژهها
یا بستنرگبار انفجار با جمع عمومی نشستیا
بهدالیلاجرایی از انجام اما قتلبرسانند(۵). به
اینامرمنصرفمیشوند وجهتقتلافرادمورد
فجیع به صورتوحشیانه و روش تکزنیرا نظر

و...»(۶) میآورند در اجرا به
آقای احمدی نژاد امنیتی سیاسی و مشاور
از یکی یعنی همکارش، هفت شب مراسم در
نیز روشنفکران، و نویسندگان قاتالن رهبران
امامی» سعید حاج «فقدان در تا کرد شرکت
«...عزیزیکهبهلقاحقپیوستهاست»عزاداری

و... کند
برخی از دلخور حسینیان حجت االسالم
بازجویی اسالمی سعید  از که  همکارانش از
من خوب ...» که گفته است نیز کرده بودند
هستند بازجوهایی را، نفر دو این میشناسم
که زمانی بوده، دستشان که پروندهای هر که
وزارت پروندههای به رسیدگی مسئول من
که اینها پروندههایی که وقتی اطالعات بودم،
از میگفتم و میآوردند را بودند کرده بازبینی
بزرگ را سوژه اول اینها بکنید، بازجویی اول
وادارش یا میآورند در را یارو پدر میکنند،
میبرند، را آبرویش یا خودکشی به میکنند
جاسوس یا داشته اخالقی مساله  میگویند 
در نمی چیزی از آن هیچ آخر سر هم بوده و

آورند...»(۷)  
دادن نشان برای نظر اظهار چند همین
و سوابق و تجربیات ارزشمند دینی و «تعهد
است، کافی حجتاالسالم این مهرورزی» 
حجتاالسالمیکهقاضیدادگاهویژهروحانیت،
عضوهیاتمنصفهمطبوعات،رییسمرکزاسناد
انقالب دادستان  جانشین  اسالمی،  انقالب
و امروز بود و... اطالعات وزارت در اسالمی
احمدی نژاد، رییس امنیتی و مشاور سیاسی
جمهورحکومتاسالمیاست، حجتاالسالمی
قاتلبودناشرا اعالمکرده کهخودشبا افتخار
«قتلهای اسالمی دانستن و با تایید و است
سعید قتلها، بزرگ قاتل این و زنجیرهای»
آمرینو عاملین زمره در که اسالمی، نشانداده

اسالمی که این قاضی  جنایات بوده است. این
است»  به گفته خودش «۱۸ سالقضاوت کرده
را پروندهها امنیتی ترین و جاها «سختترین و
رسیدگیکردهاست»و«هیچ کسهمنمی تواند
را اندازهمنامنیتیترینپروندهها به کندکه ادعا
رسیدگیکردهاست»پیشازطرح«سوابق»اش
با  در مصاحبهای   ۱۳۷۷ سال ماه درشهریور 
کشتار تشدید و تداوم «ارزشها» هفتهنامه
بود: کرده اعالم را روشنگران و روشنفکران 
به که فضایی با میکنم احساس اکنون ...»
مقابل ارزشها در و انقالب اصول آمده وجود
همین به گرفتهاند، قرار نشده اعالم جنگ یک
به دلیلوظیفهشرعیخود احساسمی کنمکه
برایبهوجودآوردن بیایموهمانطورکه صحنه
اینحکومتاسالمیتالشوجهادکردیم،امروز
احساس کنیم... تالش آن نگهداری برای هم
توطئه با  اصولگرا فضلاهللا شیخ میکنم
بر پرچم روحانیون روشنفکر و زیر غرب زدگان
دست به روشنفکر بهبهانی و میرود دار باالی

می رسد...»(۸) قتل به غربزده تقیزاده
حسینیان پس  حجتاالسالم ترتیب این به
سال۱۳۶۷  کشتار با که ارزشمند»ی «تجربه از
۱۳۶۷ و  در آذر ماه سامی کاظم با قتل دکتر و
روشنفکران و دیگریاز تعداد کشتار آنبا پس از
روشنگرانکسبکردهبودهمانهنگام«وظیفه
رعب ایجاد هدف با بود  تا دانسته خود شرعی»
با کند. علنی را جهاد بیشتر اعالم وحشت و
قتل ادامه دهها در ماه اعالمعلنی جهادطیسه
شریف، سپس مجید ابتدا پیروز دوانی و فجیع،
و مختاری محمد فروهر، پروانه فروهر، داریوش
محمدجعفرپویندهبهقتلرسیدند؛قتلهاییکه
قتلهای حجتاالسالم، خالف جناب گفته به
...» بود: را گرفته یقه قاتلین بدجور گذشته،
گرفته، را ما گریبان که این مثل قتلها قضیه
وجود فراری راه کنیم، فرار میخواهیم هرچه

ندارد...»
فقط نه است که این بار واقعیت تاسف اما
خاطر به حتی کرد پیدا فرار راه حجت االسالم
داشت قتلها انجام  در  که پراهمیتی  نقش
به مشاورتسیاسی ارتقا مقام گرفت و سرانجام

یافت. دست جمهور رییس امنیتی و
...» خود گفته به که حجتاالسالمی امروز
و سیاسی  مشاور بوده...» قاتل یک زمان
امنیتیاحمدینژاداست.تردیدینیستکهآقای
که عرصهای در کابینهاش وزرای و احمدینژاد
روحاهللاحسینیانسابقهو تجربهدارد،باسابقهتر،
اهللا روح موثر نقش اما استادترند و تجربهتر با
کشتار ماشین مجدد راهاندازی در حسینیان
دگراندیشانوروشنفکرانوروشنگرانمیهنمان

گرفت. کم دست نباید را
 

توضیحات:
تدریس  مدرسه حقانی، طیف یا مدرسه ۱ـ 
و روشنگران روشنفکران و دگر اندیشان کشتار
رازینی، یزدی، جنتی، فالحیان، مصباح است.
حسینیان نیری، پورمحمدی، محسنیاژهای،
خواندههای این اساتید و درس از و... برخی
به مقاله ناصر کنید رجوع مدرسه هستند. (
،۵۶ شماره فردا»، «ایران ماهنامه سرداری،

( ۱۳۷۸ مرداد
نوار  ـ ماه ۱۳۷۷  «کیهان» ۲۱ دی ۲ ـ
سخنرانیکهدرسطحوسیعتوزیعشد(سخنرانی

و...) مشهد،۱۳۷۸ شهیدین مدرسه در
«جبهه»،  نشریه حسینیان، روح اهللا ـ ۳

۱۳۷۸ سال ۱۶ و ۲۳، شمارههای
«جبهه»،  سخنرانیدر ورامینو نشریه ۴ـ 

۱۲تیر۱۳۷۸ شماره
نویسندگان ،  دستهجمعی کشتار طرح ۵ـ 
حامل اتوبوس انداختن دره به با بود قرار که
این از نمونهای شود، عملی کشور نویسندگان
از یکی  هوشیاری با که بود، دست کشتارها
و کرد گیر سنگی تخته به اتوبوس نویسندگان
(۱۵ مرداد  نجات یافتند. مرگ نویسندگان از

(۱۳۷۵
این سازمان بیانیههای دیگری منتشر  ۶ـ 
آنها  ۱۴ مرداد ۱۳۷۸ نمونه ای از بیانیه که کرد

است.
شهریور شماره ۲۷، «جبهه»، روزنامه ۷ ـ

۱۳۷۸
،۸۶ شماره  «ارزشها»، نشریه ـ  ۸

۲۳شهریور۱۳۷۸

بودیم» قاتل زمان یک خودمان ما «آخه
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