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اخبار مسخره دنیای در
که  دالری این یک بیلیون موضوع هنوز *
مرکزی بانک در مرموزی و مشکوک صورت به
نبات و نقل زده غیبش اسالمی جمهوری 
خارج است. رسانههای داخل ایران رسانه های
شده غیب بیلیونهای این از خودشان چون
شاهپریانمدیرانوالاستریتخیلی توسطدختر
دارند بهعلتکمی مبلغحرفیدرباره و داشتهاند
غیب نکردهاند. پخش را آن خبر و نزدهاند آن
شدنمبالغهنگفتدر بانک مرکزیایرانسابقه
غیب دالرهای سری اولین جریان دارد. طوالنی
و مربوط در زمان محمد رضا شاه شروع شد شده
در  پهلوی شمس که دالری هزار ۶۰ به میشود
یاد بود. مرکزی خواسته از بانک آمریکا به سفر

خیر! به قدیم دزدهای
چه  ایران این رژیم اسالمی نیست معلوم *
در محوطه را گمنام شهیدهای که اصراری دارد
داریم. همه جا این کند؟ دانشگاه ها خاکسپاری
اگر حاال میخواهیم؟ چه برای را پادگانها پس
دانشجوی همان معلوم میکردندکهاین شهیدها
دانشگاهبودهاندیکحرفی.تازهبعدمیشودبحث
کشته خود دولت که چرا دانشجویانی که کرد
باشند؟ داشته مقبره دانشگاه محوطه در نباید
و تشریفات که آداب است این خیال دولت بر آیا
درسی مواد  از را فاتحه خواندن و قبر زیارت 

دانشگاهی بنماید؟
در گمنام شهید یک که این ضابطه راستی
محوطهدانشگاه بهخاکسپرده شودچیست؟آن
امتحان کردکه بایدیکبار دیگر مجبور را مرحوم

خوب بگذراند؟ نمره را با کنکور
پایان نامه  در تهران  از دانشجویی  خانم  *
 ۳۸۴ از همه پرسی ضمن خود ارشد کارشناسی
این از نیمی که کرده عنوان تهرانی خانه دار زن
اوگفتهکه زنانتجربهخشونتخانگی داشته اند.
تجربه ممیز هفت درصد این زنان شش میان از
خشونت جسمی، دو ممیز نه درصد خشونت
تجربه  را روانی خشونت آنها ۵۵ درصد و مادی
 ۲۸ با که گفتهاند زنان این مجموع در کردهاند.
داشتهاند. این و کار خشونت سر انواع درصد از
مردان از اعمال چرا علتاین که دانشجو در مورد
شکایت قانونی خود به مراجع زنان خشونتآمیز

است! نداده توضیحی نکردهاند
پذیرفت  پرورش و آموزش وزارت باالخره *
دانش آموزانقضیهای سر موی شپش مشکل که
مشکل این و شده دولتی نهاد این برای جدی
پر مدارس و شهری محروم مناطق در بیشتر
وزارت سخنگوی است. شده نمایان جمعیت
کمک بهداری وزارت از گفت: پرورش و آموزش
رییس جمهور و دفتر چندانی نتوانستیم بگیریم
ساخت خاتمه از بعد به موکول را ما مشکل حل
اواضافهکردکهازروحانیون بمباتمنمودهاست.
دهندکهحداقلدختران اجازه کردهایمکه تقاضا
در را خود روسری روز در ساعت چند دانشآموز

نمایان کنند خود را موهای نور آفتاب زیر آورده و
اسالم به ممکن است که این به بهانه ها آن اما
خاتمه او در را رد کردهاند. بیفتد تقاضایما خطر
اگر حل خواهیم کرد، این مشکلرا گفتالبته ما
شکست را خونخوار اسراییل و آمریکا توانستهایم
بود. خواهد آب خوردن با شپش مبارزه بدهیم،

آیت اهللا  بشنویم: عروس مادر از هم کالم دو *
مهدویکنیضمنانتقاد از کاندیداهایاحتمالی
رقابتهای اینها گفت: آینده جمهوری ریاست
فحاشیو تخریباشتباهمیگیرند. با انتخاباتیرا
فحش و نه نیاز دارند آب و به نان گفت: مردم او
به مبارز باید روحانیون کرد اضافه ناسزا. وی و
برنامههای آینده خود را و دعواها جای این جنگ
بامردممطرحکنند. ویدر پایان همهکاندیداهایی
دشنام به باد نمیکنند عمل و چنین فکر که را

گرفت. ناسزا و
توجه به  با و انتخابات آینده ایران * در آستانه
احمدی نژادجنگو شدنمجددمحمود کاندیدا
دعوای شدیدیبین سراننیروی انتظامیو رییس
مایلاست احمدینژاد است. گردیده آغاز جمهور
ویژه مردم به خود بر فشار نیروی انتظامی از که
نطق معروف بتواند او تا بکاهد زنان جوانان و
روی دوباره کرد انتخابات قبلی ایراد در که را خود
ایننطق معروفو تاریخی در اینترنت قراردهد. او
سازمانملل) (بدوناحتساب نطقهاله نور خود
گفتهبود:«حاالمشکل اساسیمملکتشده موی

و جوانها؟» خانمها
سخنگوینیرویانتظامیبهخبرنگارانگفت:
مملکت اصلی مشکل داریم که یقین که آن با
حاضریم اما است جوانان و خانمها موی همین
جمهور رییس دستور خود مردم که بر فشار از
تیر ماه به آن را و برداریم مدتی دست بوده برای

موکولنماییم! آینده
جدید امور  وزیر کلینتون، هیالری خانم *
به خود سفر خارجی اولین آمریکا، در خارجه
چین و اندونزی ژاپن، شامل خاوردور کشور های
اوباما باراک جدید سیاستهای تا نمود مسافرت
خود مذاکرات در او نماید. مطرح آنها سران با را
بزرگ شریک متذکر شد که آمریکا چین دولت با

اقتصادی شکوفایی چین و است چین اقتصادی
فروشگاههای ویژه  به و آمریکا مدیون  را خود
چینیها از کلینتون است. والمارت زنجیرهای
فدرال در خرید اوراق قرضه دولت که خواست
خود کیسه و سر ندهند خرج تردید به آمریکا
یکی از روسای او در جواب کمی شل کنند. را
چین مشی اقتصادی تصمیمگیرنده درباره خط
بنجل و قرضه باید اوراق چرا ما بود: پرسیده که
همان به گفت: بخریم؟ را ورشکسته کشور یک
و کمدوام اجناس و بازیها اسباب ما که دلیلی

خریده ایم. تا حاال را شما زپرتی
برای  ایرانی گربه  یک آتالنتای آمریکا در *
آن از را بار مقام زیباترین گربه دنیا نهمین و سی
مور به براندن آقای گربه این صاحب خود کرد.
نامآنرا ایرانیمنکه گربهسیاه خبرنگارانگفت:
«سانتوس»گذاشتهام بهعنوان پرشینونهایرانی
گربه از نه مطمئنمکه گر درمسابقهشرکتکرد و

سیامیرقیبشکستسختیمیخوردیم!
توانست  زاغهنشین» * فیلمهندی«میلیونر
جمله (از مختلف اسکار جایزه هشت کسب با
در فیلم برترین عنوان به سال) فیلم بهترین
فیلم  این ۲۰۰۹ بدرخشد. سال اسکار رقابتهای
انگلیسی کارگردان و تهیهکننده یک توسط که
در آوری فروش گیشهای سرسام شده ساخته
مفسران داشته است. البته هندوستان و دنیا
محصول عنوان به این فیلم میگویند سینمایی
رقابت برای زیادی شانس هندوستان کشور
توفیق باعث انگلیسی ها با همکاری و نداشت
ضمن سیاسی مفسران است. گردیده آن جهانی
کرده اند: اضافه سینمایی مفسران گفته به اشاره
دست جوری شوی یک موفق میخواهی  اگر

کار. تو بیار را انگلیسی ها
با  مصاحبه ای در احمدینژاد محمود  *
با ما همکاری گفت: ایرانی خودمونی خبرنگاران
کشور برادرزیمبابوهبسیارمنطقیودرچهار چوب
هدف هایسیاسیکشوربودهاست.اوگفت:باآن
کهکشور زیمبابوهکشوریبسیارعقبافتاده وفقیر
مالی دو اقتصادی و همکاریهای ما در است اما

آوریم. دست به زیادی منافع توانستهایم طرفه

کشور این از مثال عنوان به کرد: اضافه وی
اسکناس کسب مورد چاپ در  فراوانی دانش 
چاپ به اشاره ضمن احمدینژاد کرده ایم.
کشور دالری توسط تریلیون یک اسکناسهای
تصور نمیتوانستیم هیچوقت ما گفت: زیمبابوه
روییک اسکناس را کنیمکه می تواناینقدرصفر
دستگاههای چاپ خرید از  بعد اما داد. قرار 
کار این شدیم متوجه زیمبابوه کشور از اسکناس

است! امکانپذیر راحتی به

طالیی ازگیل و تمشک
اسکار مراسم پایان از بعد درست هالیوود در
بدترینهای تفریح و تفنن برای که است رسم
آن برندگان به و کنند انتخاب را سال سینمای
نام که«تمشکطالیی» اینجایزه بدهند. جایزه
ایرانی سینما دوستان از توجه بعضی مورد دارد
از دور (به مراسمی در امسال است. شده واقع
دست از گروهی ارشاد) وزارت چشم مسئوالن
بدترینهای جوایز ایران در سینما اندرکاران
اعالم انتخاب و گذشته سال برای سینمایی را
«ازگیل را رقابتها  این جایزه نام نمودهاند. 
به امسال از برندگان نهادهاند. برخی طالیی»

بودند: زیر قرار
ـجایزهبدترین هنرپیشهمرد بهمحمدخاتمی

فراری»! «نامزد فیلم در نقش اجرای برای
فاطمه به زن هنرپیشه بدترین جایزه ـ
هزاره «معجزه فیلم در نقش اجرای برای رجبی

سوم»!
حقههای و ویژه جلوههای بدترین جایزه ـ
فیلم در بازی برای کردان علی به سینمایی

«فارغالتحصیل»!
احمدینژاد مشترکا به بدترین لباس جابزه ـ
برایکاپشنسفیداووهمسرشپرویناحمدینژاد
درفیلم«چاه باچادرسیاهبلندو کلفتاوکه تواما
شوکران» اقتباس «جام فیلم از که جمکران»ـ 

کردهاند! نقش اجرای ـ شده
بدترینطراحیصحنهبهخالدمشعل ـجایزه
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که رفته! ساله سی االن شاه نگفتن، شما به چطور آقا، حاج آره ـ

 بقیه در صفحه ۳۳   

امر پخت و پز، با عرضه  در  «پریمیر کیترینگ»، به عنوان سنت و معیاری تازه 
متنوع ترین و خوشمزه ترین غذاهای ایرانی، آماده پذیرایی مقبول و شایسته

در مهمانی های کوچک و بزرگ شماست.

جهت کسب اطالعات بیشتر و سفارش غذا

با رضا منصفان متاس بگیـرید: 703.723.0177

Toll Free: 1.877.723.0177
21760 Beaumeade Circle N., Suite # 120 Ashburn, VA  20147

www.PremierCater ingofVirg in ia . com

در روز ها یا شب هایی که وقت یا حوصله
غذا پخنت ندارید یک زنگ به رضا منصفان بزنید.

خورش های خوشمزه و آماده ما، در پرس های دو نفره و بسته بندی 
شده، با عطر و طعم دستپخت خانگی،
سفره شما را لذیذتر از همیشه می کند.

کلیه غذاهای «پریمیر کیترینگ» با گوشت حالل تهیه می شود
و به یاد داشته باشید:

مهمانداری و لذت بردن از مصاحبت مهمانان با شما

پخت و پز و پذیرایی با ما
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

اسفند) ۱۲) مارچ ۲ دوشنبه

درباره: گفتار

فارسی سال شعر هزار گیاه در و گل
اسالید ۵۰ از بیش نمایش با همراه

گرامی بهرام سخنران:

اسفند) ۱۹) مارچ ۹ دوشنبه

سینمایی فیلم نمایش
من عاشقانه زیستهام» و ...»

در ایران زندانی زنان فیلمی درباره

بهرامی پانتهآ کارگردان:

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org
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میرود»! تهران به «خالد فیلم برای
بن اسامه به گریم یا میکآپ بدترین جایزه ـ
برای غارنشین»! (او «انسان برای فیلم الدن

نشد) ظاهر جایزهاش دریافت
ـجایزهبدترین سناریوبهامام جمعهتویسرکان

برایفیلم«محلل»!
(مشترکا) سال کارگردان بدترین جایزه ـ
فیلم برای متکی منوچهر و الریجانی محمد به

«آژانسشیشکی»!
صادق به سال فیلم بدترین جایزه باالخره و
میلیونر» «خانهفروش فیلم برای محصولی

میلیونر)! زاغهنشین فیلم از آزاد (اقتباس

علوم  وزارت اطالعیه
دانشجویانی کلیه اطالع به وسیله  بدین
سر بر نماز و خواندن دعا احترام و ادای از که
در جنگ گمنام شهدای تاسیس تازه مقبرههای
که میرسانیم زدهاند باز سر کشور دانشگاههای
«وحشت» نماز ادای برای را خود زودتر چه هر
به نمایند. ضمنا معرفی  اطالعات  وزارت به 
ماموران با که و سه ستاره ستاره دو دانشجویان
بسیجیو انتظامیدرگیرشدهاندتوصیه میشود
کهبرای«نمازجماعت» به بندهشتمزنداناوین

مراجعهنمایند.
دانشجویان امور عمومی روابط اداره

دنیا موی قدیمیترین
قدیمیترین کشف موفق به باستانشناسان
 ۹۵ متعلق به مو تار این شدند. انسان تار موی
قدیمی ترین  سالقبلمیباشد. تا۲۷۵ هزار هزار
داشته قدمت سال هزار نه فقط تاکنون تارمو
در مو تار که این است جالب این نکته است.
پیدا میزیسته زمان آن در که کچلی مرد نزدیکی
تار که این میکنند فکر است. دانشمندان شده
کفتاری نیست، چون شخص به این متعلق مو
است و مشخص شده یافت او نزدیکی جسد در
این هنگام خوردن کفتار از کشف شده موی که

است! افتاده زمین روی کچل مرد
خودمانیماینباستانشناسانهمخیلیبیکار

به معمای مو پیگیری جای به بود هستند. بهتر
دست و منابع سوختی میرفتند کشف دنبال
که آن هم موقعی کچل ما برمیداشتند، سر از
ضریب سال هزار دویست مو قدمت تخمین در

اشتباه دارند!

خودسوزی دالیل
شده که مد ایرانی جوانان بین در این روزها
و دولت سیاست های رژیم و به اعتراض برای
و زندگی شرایط از ناامیدی علت به همچنین
عاطفیدستبهخودسوزی شکستهایمالیو

بزنند.
فعاالن سیاسیمذهبیدر با آنکه بسیاریاز
تلفیق جدید نوعی را خودسوزی عمل این ایران
جالل و را آن و خواندهاند شهادت» و «جهاد از
زندگی شدن تلف برای باید بخشیدهاند شکوهی
آن ها اسفناک و وحشتناک مرگ و جوانان این
دولتیجوانان نهاد چند طبقآمار اشکریخت.
بهچندعلتدستبه خودسوزی می زنند.برخیاز
نمود: خالصه زیر شرح به میتوان را علتها این

دانشگاه و  از مسئولین ستاره ۱۰ ـ دریافت
نیرویانتظامی!

استادان  از باال نمره دریافت عدم ـ ۹
حزباللهی!

جنس  با عاطفی  روابط در شکست  ـ  ۸
مخالف!

محمود  نطقهای اندازه از بیش تماشای ۷ـ 
احمدینژاد!

لوس  از اندازه ماهوارههای بیش تماشای ۶ـ 
آنجلسی!

در  نکردن شرکت برای توجیه نوعی ـ  ۵
جمهوری ایران! رییس انتخابات آینده

جواناندیگری  رقابتبا و روز مد پیرویاز ۴ـ 
سوزاندهاند! را خود که

در رسانهها و  شهرت کسب توجه و ۳ـ  جلب
وبالگهای اینترنتی!

دولت  عملکرد از  خشم خود نمایش ـ  ۲
احمدینژاد!

یک: شماره دلیل و
و بیحوصلگی! بیکاری ـ ۱

در رایگان شام و ناهار
یزد استان

مردم این یزد به احمدینژاد سفر گویا در
استان سنگتمامگذاشتهوجمعیتزیادی برای
بودند.می گویند بسیاری اوجمعشده استقبال از
میدانند: یکیاین دو چیز در را علتهجوم مردم
کهبسیاریمیخواستهاندایناحمدینژادکوچولو
ببینند. موچولوکهحرفهایگندهمندهمیزندرا
وعده مستقبلین که به همه است این دوم علت
از هم یزد نماینده بودند! شاممجانیداده و ناهار
سر به ملت خانه تجمع در مردم» به این «رشوه
یزد انتقاد کرده استانداری از شکایت گذاشته و
مردمی نبوده چرا استقبال مردمخودجوش و که
مردم عالقه جلب برای طبیعی غیر از ابزارهای و
استفادهشده است؟گفتهشدهکه محمدخاتمی
توانست داشته است و یزد نظیر این به سفری
شام ناهار و را بدون تعداد جمعیت تقریبا همین
بهخیابانبکشاندوبیتالمالمردمراحرامنکند.
از پخش اطالعیهای ضمن جمهور رییس دفتر
و کرده عذرخواهی مردم بین در رایگان غذای
شهرهایبعدی رییسجمهور در نموده که اعالم
گرفته شده نظر در دوغ و پپسی فقط برای مردم
را مستقبلین خاتمی سیاهی لشگر طرفداران تا

تنبانفاطینکنند!

بهشت در طبقاتی بحث
جهنم و

منهروقتکه بهبهشتوجهنم فکرمی کنم
بهشت چند آیا که میشوم غوته ور معما این در
وجود دارد؟ خداوند آسمانی طبقات جهنم در و
تمام موجوداتی برای باید که این است حقیقت
دارایروحهستند دنیای باقیوسرایدیگری که
باشد انسان موجود این حال باشد. داشته وجود
طبیعی نمیکند. میکروب فرقی یا و حیوان یا
خداوند جهان آن بهشت مورد در که مثال است
خطرناک قرار نمیدهد. در کنار حیوانات را بشر
دست از جهان انسان آن در هم باشد باز قرار اگر

نمی توان باشد فراری عقرب و پلنگ و افعی و مار
بهشت نامنهاد ونامجهنمبیشتر چنینمحلیرا

است. برازنده آن
پسمی تواننتیجهگرفتکهبهشتوجهنم
من دارد. وجود مخلوق نوع هر برای جداگانهای
و جهنم ویروسها و بهشت میکنم که مجسم
باید شپشها و کک ساس و حتی و میکروبها
بیلیونها اگر  حتی چون باشد کوچک  بسیار
زیادی فضای باشند گذشته در تا کنون آنها از
دیگر سوی ندارند. از روحشان الزم برای استقرار
دایناسور ها و زرافهها و فیلها برای میکنم فکر
تا زیر شده است فراهم و عظیمی مکان وسیع
لورده نشوند. آیا بهشت و دستو پای همدیگر له
پرندگانفضایی بستهوقفسمانند استکهآنها
را و پروازکنان خود کنند محل فرار آن نتوانند از
بهشت و برسانند؟ باقی جهان دیگر به مناطق
ارتفاع و بوده مسطح کامال باید خزندگان جهنم

چندانی نداشته باشد.
برایم سئواالت انسان و بشر مورد جایگاه در
و زن ها آیا در آنجهانهم بیشتریمطرحاست.
هم جدا میکنند؟ آیا زنانبایدحجاب از را مردها

این باشد اینجوری اگر باشند؟ داشته روسری و
چهبهشتیاست برایزنان؟انسانها راچگونهدر
اهالی ویهودیها، کنارهمقرارمیدهند؟نازی ها
ایرلندشمالیوانگلیسیها،سیاهوسفید،عربها
واسراییلیها،شیعه و سنی و کاتولیکوپروتستان
جر را یکدیگر تا می دارند نگه جدا هم از چگونه را
جهنم و بهشت من برای هیچوقت نکنند؟ واجر
همه این با نداشتهاند. مشخصی و شفاف تصویر
که را دارم کسی حالت پاسخ پرسشهای بدون
بلیت شامل دادهاند جایزهای او به مسابقهای در
به تعطیالت اقامت در هتل که برای و هواپیما
او به هرگز تعطیالت را این محل برود، اما آنجا

نمیگویند!

ادبیات مولتی
فرهنگی!

نوروز  عید از ۲۰ روز فقط بیداد. و داد ای
انگار کریسمس گذشت. زود چقدر مانده. باقی
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داشتن ـ  برتر جان از را مال ۱ ـ فرومایگی،
معتدله شمالی عبور منطقه از میان مداری که

میکند.
از  ـ هواپیما و  شمارش کشتی واحد ـ  ۲

قلیا. جوهر ـ وزارتخانه ها
عفو  در ـ ـ طفیلی دورگرد بزرگراه و پیچ ۳ـ 

این. در بیشتری است تا لذت
کلمه  پناهگاه ـ در ایران ـ مرکز استانی ۴ ـ

دوستانه. چندان نه خطاب
ماهیفروشـ   رهبرانـ  شاهان و ۵ـ  دستور

موسیقی. نتیدر
خداوند ـ  صفات نرد ـ از بازی ۶ ـ استاد

و گردون. سپهر
در  خدماتی کارکنان از ـ مگس! آوای ۷ ـ

وحشی. خوک ـ ادارات
و  غریب  آدمهای ـ هواپیما خلبان ـ   ۸

گدا. یا بیخانمان
در نشستن  حالتی ـ مادر از این مهربانتر ۹ـ 

رودی در اروپا. ـ
از  ـ دیگر کشور به ورود اجازه ـ رو پیش ۱۰ـ 

نخواهد شد. باال نشستنکسی
ـ  هواپیما  جاده ـ کماننشین آفرین ـ   ۱۱

خودمانی. برادر
مرغوب ـ  و گرانمایه ـ دارایی و ۱۲ ـ ثروت

استوار. و محکم
زشت  سخن ـ پاککردن برای وسیله ای ۱۳ـ 

و باالپوش. ـ جبه سخیف و
ـ  چنگیزی  قانون ـ  قمصر سوغات ـ   ۱۴

بهشتبرین.
نویسنده  ساگان  فرانسوا از رمانی  ـ  ۱۵

رسوم. آداب و فرانسویـ 

محمدتقی  استاد  زندهیاد از کتابی  ـ  ۱
جعفری.

استان  در شهری ـ وزن در واحدی ـ  ۲
آبراهه. ـ اصفهان

انسانی بسیارقدرتمندوافسانهای کهپرواز  ۳ـ 
تعلیل و کلمه ـ سینما پرده بر البته هم میکند،

ـ از گازها. پرسش
فارسی سوبسید  معادل ـ گرم هزار کیلو ۴ـ 

خیزران. نی درخت ـ

ـ بزرگوار  ـ پیمان ناقال روسی تصدیق ـ ۵
شریف. و

بویی  که درختچه نوعی پوست ـ آب اثر ۶ ـ
ـ است مثل چای آن و جوشانده دارد خوش

تازی. شب
تفننی ـ  رفتن ـ نوعی راه پندار و ۷ ـ تصور

مایعهستی بخش.
در  واحدی ـ ـ آش بند ـ آب غله انبار ۸ ـ

مسافت.
دریای  کنار شهرهای از ـ مربع متر صد ۹ ـ

وطنی. اتومبیل اولین ـ مازندران
تصدیق  ـ استقامت دوی ـ پرچم ـ  ۱۰

ماتادور.
تمام و  ـ در فرهنگها به معنی عرب ۱۱ـ  روز

صابون. آب و محصول استـ  کمال
زشت  کاری حتما ـ درخت جوان شاخه ۱۲ـ 

سفالگری. ـ خاک کرده است ناصواب و
راهبندان  ـ گستردنی پا زیر ـ کبوتر نوعی ۱۳ـ 

وجلوگیری.

باسلق  استـ شهر گاهیبا اصولهمراه ۱۴ـ 
است. زمان این چنین، این ـ

به  فیلمی از اشتفان تسوایک و رمانی ۱۵ ـ
همین نام.

فکر میکنم بود. پیش روز سه همین دو که
و دیوار در کریسمس چراغ های که آن است وقت
آینده سال جعبهای برای در کنم و جمع را خانه
و است سبز هنوز من کریسمس درخت بگذارم.
به را روز سیزدهبدر آن دور نریختهام شاید را آن

بسپارم... رودخانه آب
باید آرزوهایم برای رسیدن به که رفته یادم
عمو زانوی روی یا بنشینم بابانوئل زانوی روی
رویزانویحاجی فیروز نباید نوروز؟ مطمئنمکه

بنشینم!
چه بوده نوروز که آهنگ عید رفته کامال یادم
یا و است بزبز قندی» «ارباب خودم آیا است.
«جینگلبل»؟چقدر خوباستکههنوز۲۰ روز 

کنم... را مرتب که فرهنگهایم دارم وقت

ایامشاهزاده همین در دگرگونساخت»و را دنیا
نشر را انتخاب» زمان «ایران، کتاب پهلوی رضا

دیگر. محتوایی با داد
فوریه   ۱۸ «فیگارو»،  به کنید نگاه ـ  ۲

 .۲۰۰۹
 : از  عبارتند ایشان فکری اصول ـ   ۳
تقسیم ـ برنگردند فلسطین به فلسطینیها
تقسیم۱۹۶۷ با  خطوط حرمت ـ اورشلیم واقعی
کشور نوعی تاسیس ـ سرزمین ها بعض تبادالت
«ناتو» حضور با احتماال نظامی فلسطین غیر
آشتی قانونی برای پایه ای طرحی ارائه اردنـ  در

اسراییلیانوفلسطینیها.
امید  به و با شرایطی نانوشته اخیرا فرانسه ۴ـ 
مساله این پیوست. «ناتو» به فرماندهی نوعی
است بعید کرده و پا پارلمان به بسیار در غوغای
 ۴۲ اصل به تکیه با محتمل و دهد رای اکثریت
قانوناساسی به مسئولیتدولت از مجلسبگذرد

فرانسه. بزرگ جراید از نقل به ـ
رویتر،  فرانسه، خبرگزاریهای از نقل به ۵ـ 

میالدی. ۱۸ فوریه ۲۰۰۹ «فیگارو»، و
کره  کلینتونبه هیالری رفتن بانو قبل از ـ ۷
آزمایشکرد جدیدی را اینکشور موشک شمالی
بیاساس این اقدام را مثل موارد گذشته ایشان و

خواندند.
کتاباخیرش،شاه  به گفته T. Weiner در ۶ـ 
الدن بن علیه جنگ پیشنهاد «سیا» به مسعود

نپذیرفت! «سیا» و کرد
کال  فرانس ماری گزارشهای استناد به ۸ـ 

(M. F. Calle)
 A.) جولم آدرین گزارش  استناد  به ـ ۹
رادیو  ۱۹ فوریه ۲۰۰۹ و «فیگارو»، در ،(Jaulmes

اسراییل.
روسی که اخیرا  مخبر یک بنا به گزارش ۱۰ـ 
یهودیان باب در گزارشی و رفت اسراییل به

دارد. روستبار

مستقیم... مذاکره آن پس

ودرمواردمتعددیبهتظاهراتدانشجویانمنجر
خشونت کاربرد با رژیم عوامل ولی است، شده
هم شکستهاند. در را این مقاومتها سرکوب و
این در امیرکبیر دانشگاه در موارد این آخرین
از بزرگترینتظاهرات هفتهصورتگرفتکه یکی
باعث روز چند دانشجویان را در طول اعتراضی
شدهاست.سرانجام،این تظاهراتباضربوشتم
شدیددانشجویان (کهتصاویرثابت ومتحرکآنها
دهها دستگیری است) و منتشر شده اینترنت در
توانستند رژیم عوامل و شد، سرکوب آنان از نفر
گرفته بودنددر نظر در برایاینکار اجسادیرا که
برای کمترین حرمتی که فضایی تشنج و پر جوی
اجرای ایناجساد باقینمیگذاشتدفنکنند. با
اینطرح،همانطورکهدانشجویانمعترضاظهار
ورود نیروهای حزباللهیوبسیجی راه میکردند،
به زدن سر بهانه به دانشگاه این محوطه به  خارج
باز و یادبود عزاداری مراسم و اجرای مقبره این
میشود ومحیطایندانشگاهتحتکنترل عوامل

میآید. در به رژیم وابسته سرکوب
مقدماتی به توجه با می توان را واقعیت این
دانشگاه امیرکبیر محوطه در این مناسبت به که
خبرنامه گزارش به دریافت. بود شده تدارک
امیرکبیر،ازساعت ها پیش ازمراسمدفن،چندین
پا بر محوطه این در مداحی و روضهخوانی چادر
بازارگرمی تبلیغاتو مداحاندولتیبه و بود شده
در قرن که بودند. این مراسم مشغول برای این
جمهوری در دانشگاه  میالدی، یکم و  بیست
مجلس و عزاداری تکیه و گورستان به اسالمی
نمودار بهترین مییابد استحاله روضهخوانی
نظام در این ارزش آن و فرهنگ و علم سطح

آیا که می توان گفت سختی به است. و اسالمی
ابزاری از بهرهبرداری یا است بزرگتر این تراژدی
سیاستهای قربانی بار یک که کسانی اجساد
لحظه تا دیگر بار و شده اند رژیم جنگطلبانه
مطامع آن سیاست ها و قربانی از آن پس دفن و
روی نباید کرد: بناییادبودیکه تردید میگردند.
میشودبیش پا نشانبر اینقربانیانبینامو گور
فداکاریهایکشتگانجنگ باشد یادآور آن که از
این از جنگافروز حاکمان مزورانه بهره برداری از
از را که کسانی غالب و کرد، خواهد کشتگان یاد
برای خواندن فاتحهای جای  بگذرند به آن کنار
و حاکمان آن برای لعنتی نثار به کشتگان این

داشت. واخواهد جنگافروزان

... از مزورانه استفاده

گروحاکمیت دل در مبارزه انقالبی قرار داشتند و
شکل به تا بود کرده دعوت بودند سپرده مردمی
انقالب امور شکل شورایی و به یابند حضور برابر

را سامان دهند. نظام سیاسی آینده و
او یزدیوکسانیکه از این میانآقایدکتر در
را شورا این درخواست میانجیگری برای انحالل
مرتکب خوشبینی سر و از ناخواسته بودند کرده
انقالب انحراف در که شدند استراتژیک خطایی
قطار از انقالبی نیروهای تدریجی پیاده شدن و

داشت. سزا به نقشی انقالب
خصوص به و دوره مکالی آن قطعا نیروهای
دموکراتیک نظامی تشکیل دغدغه که آنانی
و حضور  با که  آن شدند از  غافل داشتند،  را 
غیر سرشت و شورا آن به بخشیدن مشروعیت
که میشود گذاشته پایه کجی بنای دموکراتیش
فرایند و ساخته گرفتار را ایرانی و ایران امروز به تا
کرده طوالنیتر بهدموکراسیرا گذار مسالمتآمیز

است. افزوده آن پیچیدگی های بر و
گرایش با چهرههایغیرروحانیو عمده البته
ملیوملیـمذهبی شورای انقالب خودنخستین

قربانیاناینروحانیت ساالریشدند.
پیروزیانقالباسالمی، آستانه در بر این، بنا
تدریجهمه به نگرشیکه دموکراسیقربانیشدو
همان کرد از تصرف را جامعه و حوزههای قدرت

ابتداتکلیفشرا بادموکراسیو مشارکتنامشروط
پذیرای همه آحاد مردم مشخص نمود که آزاد و
وزن مشارکت سنگین دلیل به البته نیست و آن
در شد مجبور خویش سرنوشت تعیین در مردم
نظام منشا بودن مردمی مدعی ظاهری سطح
سیاسیشودومیزانرارایملتبشمارد،بهنقش
ولی نعمت را آنها سیاسی مردمقداستبخشد،
مجاری عمال با کانالیزه کردن اما بشمارد نظام
عموم که کند تعبیه نظامی سیاسی، مشارکت
از ناتوان سازمانیافته و نهادی لحاظ به مردم
نقشآفرینیباشندوتنهاکسانیکهدرچهارچوب
متنفع آن از یا و میگنجند والیی نظر نظام مورد
باشند.کسانی تواناییمشارکتداشته میگردند،
پیش بهشتی روزگار در دوراهی که آقای آن در که
رویکوشندگانسیاسیواجتماعیوآحادجامعه
قراردادهبود،پذیرفتهبودندچونانقالب،اسالمی
امور در روحانیت و تقدم برتری به تن لذا است
جماهیر اتحاد در چنان که هم بدهند سیاسی
کانال از سیاسی مشارکت مجاری سابق شوروی

حزبکمونیستمیگذشت.
توضیحاستکهپشتوانهمردمیباالی الزمبه
وی به مردم تودههای اعتماد و خمینی آیتاهللا
عین و در جلو ببرد را این سیاست کرد تا کمک
اعتنایی نداشت دموکراسی الزامات که به حال
مشروعیتی اکثریت مردم به حمایت اتکا با اما
است بدیهی اما دهد. نمایش نیز را دموکراتیک
نه و است بخشی از دموکراسی اکثریت رای که

آن. کل معادل
نیروهای از دسته آن غم انگیز فرجام
صادقانه دموکراسیخواهی که و  میهندوست
شکلگیری اولیه مراحل در خوشبینی سر از و
قبیل شورای نهادهایآناز جمهوریاسالمیدر
خوبی کردند، به شرکت موقت و دولت انقالب
است: هویدا بازرگان مهندس سخنان این در
بعدا که بودیم این از غافل هم من و «دوستان
برای موقت بهطور مرا و کرد خواهند معامله چه
انقالب اعتبار خارج و و مردم ایران اعتماد جلب
راه و می گذارند و در آنجا قدرت به عنوان نردبان
خواهند دنبال خودشان را گام به گام برنامههای
و نپذیرم بود طالقانی توصیه کرده مرحوم کرد.
داشت نخواهند صفا و وفا آقایان این بود فرموده
احوال و اوضاع من در چنان خود و دوستان ولی
وظیفه شرعیوملیخودمانمی دانستیمکه شانه

نکنیم.» خالی مسئولیت بار زیر از
مقصد به انقالب بار که بود این چنین آری
انقالب نیایش چون آن  ناتمامی  و نرسید
جنبش بیتردید است. باقی امروز به تا مشروطه
عبرت تجربه این از باید ایران دموکراسیخواهی
این چنین اتفاقاتی باز مبادا تا بگیرد مناسب را
دموکراتیکی افراد ناکام تالش های گردد و تکرار
چونمهندسبازرگانودکترسحابیو...بخشی

گردد. معاصر دموکراسی در ایران تراژدی از

اسالمی» انقالب «ویژهنامه از برگرفته
«راهبرد» اینترنتی مجله

در... دموکراسی ذبح

مجريان کورکورانه میدهد که خود حق به کرد
بسپارد.» دوزخ را به آتش خويش ارادههای

اطمينان با که می توانم است اين گونه آری،
که میشود انسان زمانی انسان که بگويم
گذشته حافظان و نگاهبانان «رساله»های
«قوانين کتاب و بسپارد آب به را تغييرناپذير
موازين اساس هم بر دست گيرد. به را مدنی»
عملکند و هم، در عمل و تجربه،صحتو آن ها
آنها را معيوب و اگر را بسنجد کارآیی آن قوانين
و تغيير راه در يافت جمع منافع با ناسازگار و

اصالحشانبکوشد.
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

گذشته قفلشدگی در

انجمن است.
مانند دانشگاه مختلف برنامه های در شرکت
برگزار آپریل ماه دوم هفته در که جهانی» «هفته
روشهای معرفیفعالیتهایاین میشودیکیاز
اینهفتهدانشجویان انجمنبهدانشگاهاست.در
نشان کشورهای مختلفمراسمویژهکشورشان را
شاملرقصهایگروهی، اینویژگیها میدهند.
کارهای ارایه و مختلف کشورهای غذاهای تهیه
انجمن میباشد.  فیلم دادن نشان و  هنری
بسیار ساله اینمراسمهمه ایرانیدر دانشجویان

فعال است.
شده که این قید انجمن گرچه در اساسنامه
این بدین معنی ولی است انجمن صرفا فرهنگی
و سیاسی موضوعات درباره آن اعضا که نیست
اعضای از تعدادی باشند.  بیتفاوت  اجتماعی
با انجمن مشاور استاد همچنین و انجمن
بینالمللی»، مانند «سازمان عفو سازمانهایی
سازمانهای از دیگر تعدادی و «پایا» «نایاک»،

دارند. همکاری بشر حقوق مدافع
در گرچه میسون جورج دانشگاه اصلی مرکز
است ویرجینیا، ایالت در واقع فیرفکس، شهر
نام به نیز دیگری را دانشگاه شعبههای این ولی
به نیز واحدی و ویلیامز» «پرینس «آرلینگتن»،
راس الخیمه، نامواحد دانشگاهجورج میسوندر

دارد. عربی، متحده امارات در واقع
در میسون جورج دانشگاه دانشجویان تعداد
و ۳۳۵  ۲۰۰۷ حدود ۳۰ هزار تحصیلی سال پاییز
دانشجویاناین  صد بیش از۲۰ در است. نفر بوده
(غیر آمریکایی) خارجی را دانشجویان دانشگاه
«مرکز که گزارشی اساس بر میدهند. تشکیل

انتشار   ۲۰۰۵ سال در پرینستون»  مطالعات 
ترکیب لحاظ از  میسون دانشگاه جورج داد،
ومذاهب نژادها گوناگونیملیتها، دانشجویانو
مختلفو تنوععقایدوافکار دربین۳۷۵ دانشگاه 
است. رتبه اول دارای آمریکا ایاالت متحده در
است که بوده چنین مطالعات این روش بررسی
بین۱۱۰ هزار  و کرده تهیه پرسشنامهای مرکز این
نموده  توزیع مختلف ۳۷۵ دانشگاه در دانشجو
مختلف موضوعات درباره را دانشجویان نظر و
پرینستون» مطالعات «مرکز است. شده جویا
برای راهنمایی خود کتاب مطالعات اساس بر
آنها تا نموده تهیه فارغالتحصیالندبیرستانها

کنند. پیدا را خود نظر مورد دانشگاه بتوانند
دانشگاه جورج در ایرانی تعداد دانشجویان
است ولی  شده ۲۰۰ نفر گزارش میسون حدود

در که ایرانی دانشجویان از تعدادی که آنجایی از
را خود فرم هایثبت نام، در متولد شده اند آمریکا
آمار میرسد که نظر به کرده اند، آمریکایی معرفی
۲۰۰ نفر  از بیش دانشگاه در آمریکاییها ـ ایرانی
 ۲۰ بدانید که حدود هم را این باشد. بد نیست
نفرایرانیدربخشهایمختلفایندانشگاهبهکار
کادرعلمیدانشگاههمبیشاز اشتغالدارندودر

مشغولند. تحقیق به تدریس و ایرانی نفر شش

و دایمیدانشگاه استاد هیبتاهللاباقی، دکتر
عضوسنایاساتیددانشگاهجورجمیسون،استاد
مشاور «انجمندانشجویانایرانیدانشگاه جورج
آنعبارتند اعضایهیاتمدیره میسون»استو
سعادتکیا ارشیا علیکمرهایرییسانجمن، از:
مرتضوی مسعود خزانهدار، فراهانی آیدا معاون،
منشی،هانیهسرپندمسئولروابطعمومیوگلناز

اینترنتی انجمن. هدایتی مسئولپایگاه

ایرانی دانشگاه... دانشجویان نوروزی انجمن جشن

آن ها بودن قد کوتاه زمان، آن مطابق قوانین اما
شده است. استخدامشان مانع از

برای جنسی محدودیت فیلیپین ارتش در
می توانند زنان مردان و ندارد و وجود استخدام

خدمت آن درآیند. به

۲۵ صفحه از بقیه


