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برلین دیوار بدون سال ۲۰
ریختن فرو سالگرد بیستمین قبل روز چند
سالها از بعد شرقی آلمان مردم بود. برلین دیوار
مشقتو بدبختیتوانستندبعدازخرابیاین دیوار
از و شوند خود ملحق هموطنان آلمانی سایر به
گولیک«حکومتمردمی» برایسالها اینکه
و ندامت  احساس آنان نزد  بودند خورده را 

شرمندگیکنند.
مهمترین میتوانلحظه فروپاشیایندیوار را
این تلقیکرد. بزرگترینموفقیت کمونیسم هم و
بدون باالخره شرقی آلمان مردم که روزی بود
و از رفاه نیمی به اشتراک به خونریزی توانستند

یابند. دست غربی آلمان مردم ثروت
درسالگردفروریختندیواربرلینجشنبزرگی

برگزارشدو هزاران درکنار باقیماندههایاین دیوار
آبجو اینجشنشرکتکردندو اروپاییدر آلمانیو

خواندند. سرود و نوشیدند
زیادی فروریختن دیوار برلین انعکاس جشن
کره در داشت. جهان کمونیستی کشورهای در
آلمانکجاست مردمنمیدانستند شمالیبیشتر
کوبا، رائول در آن. غربی و شرقی رسد به چه
فیدل باالخره گفت: خبرنگاران جمع در کاسترو
خبر است که آن وقت دیگر که راضی کردم را

کوبا بدهیم. مردم به را برلین برچیدن دیوار

ناآرامیها گسترش
تظاهرات ایرانمیگویند از بچهها که اینطور
به دانشگاهها از جوانان ناآرامی های و شلوغی و
حال حسابی و این نوجوانان رسیده دبیرستانها
خود مدرسه های حزباللهی ناظمان و مدیران

گرفتهاند. را
فهمیدهاند دانشجویان که باالخره این مثل
برای خرده یک من» دبستانی «یار خواندن که
این خواندن باید و است خندهدار گنده آدمهای

کنند. واگذار دبستانی بچههای به را آهنگ

شدیم اول هم باز
چشممان روشن. طبقآخرین گزارش صندوق
و هند از کشورهای ایران پول کشور بینالمللی
مقام در مغزها فرار ردهبندی در و زده پیش چین

است. ایستاده جهان اول
صندوق چرا که نداریم بحث این سر حاال
میکند منتشر را مغزها فرار آمار پول بینالمللی
پول مقداری مغز مساوی که یک این برای (حتما
را درک خبر این اهمیت خودمانیم است) ولی
میکنید؟ ما ملتهفتادمیلیونیبیشتر از ملتیبا
هزاروصد میلیوننفرجمعیت،نخبهها ومغزهای

فراری دادهایم. از کشورمان را خود
پزشکو  نفر نیست که۲۵۰ هزار آیا اینافتخار
مهاجر  ۲۰۰ هزار و داریم در آمریکا ایرانی مهندس

هستند؟ آنجا تحصیالتعالیه مقیم با
صادرات از ایران کشور ضرر که میدانید آیا
است که نفتهایی بشکه تمام معادل این مغزها
انگلیسیها با آن ها سال ده تولید برای مصدق
ساالنه معادل ما میدانیدکشور آیا بود؟ جنگیده
فرار خاطر  به را نفت بشکه میلیون دویست 

میدهد؟ دست از مردمانش مغزهای
احمدینژاد مدیریت جهانی محمود  شاید
ایشان اوضاع مدیریت اثر در که برسد داد ما به
اوضاع که شود قاراشمیش و خراب آنقدر دنیا
به دنیا نخبههای و مغزها همه و شده برعکس

ایران فرار کنند.

و خوکی آنفلوآنزای
مشکل حجاج

شیوع علت که به کرد اعالم دولت عربستان
خوکی آنفلوآنزای مسری بیماری تصور قابل غیر
در مخصوصی حرارتیاب دستگاههای (H۱N۱)
بدن حرارت که است کرده نصب جده فرودگاه
چند عرض در را عربستان به شده وارد مسافران
داشته تب صورتی که در و محاسبه کرده ثانیه
مراقبت مخصوص مکانهای به آنها باشند

پزشکیمنتقلمیشوند.
زائرین به عربستان بهداری وزارت سخنگوی
سپری کردن که داد دلداری بیماری این مبتال به
قرنطینه به صورت به بیمارستان در چند روز
زیارت حساب ایام جزو کشور این تایید روحانیون

شد. خواهد
اینمقامگفت:زائرین برای عبورازدستگاههای
آرامتر کمی سعی کنند فرودگاه باید سنج حرارت
میان از  زنان سوت و خونسردی با و باشند 
موجود اشتیاق هیجان و کنند چون عبور آنها
شده بدن گرمای افزایش باعث زائر شخص در
در را دستگاهها  سوت صدای است ممکن  و

بیاورد.
از سعودی عربستان حج اداره کل رییس

شده گرفته از وضوهای به غیر که خواسته زائران
میکروب ضد و استریل مواد از همه نماز برای
استفاده  دارد «Hand Sanitizer» نام غرب در که
مراسم ضمن  الکل از استفاده نگران و  کنند

حجنباشند.

دادگاه در «کیـهان»

شریعتمداری، حسین دادگاه جریان ایران در
دارد. هنوز ادامه تهران، روزنامه «کیهان» رییس
و باقی از جمله عمادالدین سیاسی فعال چند
انتشار و درج آقا حسین برای از عبادی شیرین
او سوی از و اتهاماتی که و ساختگی قالبی اخبار
به شده عنوان «کیهان» روزنامه نویسندگان و

کردهاند. شکایت دادگاه
جلسات در شریعتمداری تا به امروز حسین
تشکیلشدهدادگاهبرای رسیدگیبهاینشکایات
روبرو شدن بهانه ای از به بار و هر حضور نیافته
زده باز سر شکایت کنندگان و مدعیالعمومها با
در حضور عدم برای بهانه او جالبترین است.

من است: بوده قرار این به دادگاه جلسه آخرین
اگر باالی سر این دفتر روزنامه باشم چون در باید
من غیبت نباشم در و خبرنگاران نویسندگان
چاپخانه به همه اخبار واقعی را میکنند و اشتباه

تحویلمی دهند.

ارشاد وزارت اطالعیه
اسالمی

محترم وزرای کلیه اطالع به وسیله بدین
ایران اسالمی تحت پوشش دولت وزارتخانههای
از مقاماتباال میرساندکه طبقدستوراتواصله
و استفاده رنگ سبز با مردانه پوششهای زنانه و
مچ بند و انواع و گردن دستمال گردن، از شال
برای کارکنانوزارتخانههای رنگسبز به دستبند
تخلف و درصورتمشاهده ممنوعبوده ذکرشده
ارایه مردم به محترم وزرای تحصیلی مدارک

گردید. خواهد
سبز اصطالح به جنبش ریختن فرو تا
کارمندانوزارتخانههایمحترمموظفبهپوشیدن
تا خواهند بود. قرمز و سیاه به رنگهای البسه
فتوای از پس و بعدی اطالع ثانوی و اطالعیه
به رنگ لباس محترم پوشیدن مجدد روحانیون
ماه های در یعنی و ریاضت سوگواری ایام در قرمز

خواهد بود. بالاشکال نیز رمضان و محرم

پخش نکنید سرودم را
سرود که خوانندهای  قرهباغی، اسفندیار 
ایران در را نیرنگ تو» به آمریکا، مرگ «آمریکا،
و «صدا مقامات از قبل روز چند است، خوانده
دیگر که خواست جمهوری اسالمی سیمای»
راضی گفت: او نکنند. پخش را او سرود و آهنگ

نیستم. خود سرود این پخش به
جستجوی در من گفت: خبرنگاران به وی
با محمد رضا را خودم و اصال نیستم شهرت
«صدا از را چنین درخواستی هم او که شجریان
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شاهان و گناهان 

«پژوهشگر»: هما ناصری

با تشکر از استقبال هموطنان عزیز
از کتاب شاهان و گناهان در ۳ ماه گذشته

کتب  استناد  به  و  باستان  شهیر  مورخین  گفتار  طبق 
در  هولناک  جنایات  و  فساد  مربوطه،  مذاهب  باورمندان 
دربار اغلب شاهان هخامنشی و ساسانی و گرایش برخی 
از شاهان به ادیان یهودی، مسیحی و مزدک وجود داشته 
در  قدرتمند  ادیان  کلیه  که  می کند  ثابت  کتاب  این  است. 
گذشته خونخوار، ظالم، اجحافگر و برای بقای خود کشتار 
می کردند، به دستور خشایارشا ۷۰ هزار ایرانی بی گناه 
را به خاطر درخواست همسر زیبایش قتل عام کردند. این 

کتاب حقایق را برای شما بازگو می کند.

این کتاب را همه باید بخوانند: نیمه بها برای بازنشستگان کم در آمد: شیپینگ مجانی

تلفن سفارش   ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ (۴۴۳)
نویسندگان: هما ناصری ـ ابراهیم ناصری

کانون دوستداران فرهنگ ایران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
در کافه تریا ـ ورودی از ساختمان شماره یک یا سه

                                 دوشنبه ۱۶ نوامبر (۲۵ آبان)

                                                      جامعه مدنی و نقش روشنفکران     

                                                              سخنران: زهره خیام   

         دوشنبه ۲۳ نوامبر (۲ آذر)     

               موانع حقوقی لغو اعدام
                   در جمهوری اسالمی                                                                 

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

تلفن اطالعات کانون: 703-817-1651
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

            

وسیما» کرده مقایسه نمی کنم.
او گفت: در حالی که نمایندگان دو کشور در 
حال مذاکره هستند شاید مفهومی نداشته باشد 
که این سرود پخش شود. وی اضافه کرد: اگر 
مذاکرات این نمایندگان نتیجه ندهد شاید پخش 

مجدد سرود مفهوم پیدا کند.
شایع شده اسفندیار قره باغی در قرعه کشی 
و نمی خواهد در  نام نویسی کرده  آمریکا  ویزای 
مصاحبه با ماموران اداره مهاجرت آمریکا برای 

خودش مشکل ایجاد نماید.

گزارشی از ایران

هالوین امسال در تهران 
امسال هم در ایران هالوین مثل هر سال با 
شرکت شمار بیشتر و گسترده تر مردم به ویژه 
جوانان برگزار شد. هالوین بعد از روز والنتاین 
(عشاق) محبوب ترین جشن آمریکایی مورد توجه 
که  است  هالوین جشنی  است.  ایرانیان شده 
کودکان با ترساندن بزرگساالن آن ها را به دادن 

شکالت و شیرینی مجبور می کنند. 
به گزارش خبرنگار اختصاصی ما در تهران 
ماسک های ترسناک مورد توجه امسال در تهران 
به غیر از دراکوال و فرانکشتاین به شخصیت های 
دولتی و مذهبی داخلی تعلق داشتند. ماسک 
فاطمه  باالی سرش،  نور  هاله  با  احمدی نژاد 
رجبی، نویسنده کتاب «احمدی نژاد معجزه هزاره 
انواع ماسک  با چادر سیاه و کلفت و  سوم»، 
ساخته شده از صورت امام جمعه های ثابت و 
موقت تهران از جمله سید احمد خاتمی بسیار 
پر فروش بودند. ماسک حسین شریعتمداری و 
سعید مرتضوی امسال طرفدار زیادی نداشتند و 
به ترسناکی سال  های قبل نبودند. ترسناک ترین 
کاراکتر و شخصیت امسال غیر از ولی فقیه و 
حسن فیروزآبادی، رییس کل سپاه، به لباس 

شخصی ها تعلق داشت. 
لباس شخصی ها تنها  گروه شرکت کننده در 
این جشن بودند که بدون زدن ماسک و پوشیدن 
لباس بالماسکه ای به در خانه ها می رفتند و وقتی 
که مردم در را برای آن ها باز می کردند از ترس 
زهره ترک شده و همه شکالت و شیرینی های خود 

را به آن ها داده و بالفاصله در را می بستند.
کار و کاسبی کودکان و نوجوانان در اطراف 
خانه رهبر (بیت رهبری) و دفتر ریاست جمهوری 
لباس های سبز،  با  آن ها  داشت.  رونق  بسیار 
صورت های رنگ شده به رنگ سبز و مچ بند های 
سبز به این محل ها رفتند و بعد از این که مقامات 
محترم در را باز می کردند «مرگ بر دیکتاتور» 
آن ها  از  شیرینی  و  کلی شکالت  و  می گفتند 

دریافت می کردند.

عربستان و مشکل حج
مقامات عربستان سعودی به زائران امسال 
هشدار داده اند که آن ها باید فریضه حج را فقط به 
صرف زیارت خانه خدا و مراسم مذهبی آن انجام 
داده و این مراسم را سیاسی نکنند. این مقامات 
امیدوارند که مراسم حج امسال در کشورشان به 
جای سیاسی بودن به رسم قدیم فقط در حد اخبار 
جنایی و حوادث شهری باقی مانده و تظاهرات و 
کتک کاری و ترور گزارش این که چند نفر زیر دست 

و پا له شده اند را تحت الشعاع قرار ندهد.

فواید بی شمار جنبش 
سبز ایران

جنبش صلح طلبانه سبز در ایران توجه بسیاری 
از مردم دنیا را بر انگیخته است. بسیاری از مردم 
کوبا،  مانند  دیکتاتوری  سلطه  زیر  کشور های 
ونزوئال، کره شمالی و بسیاری از کشورهای عربی 
حسابی به این جنبش سبز در ایران حسادت 
می ورزند و آرزو می کنند که آن ها در این حرکت 
تاریخی شرکت داشتند و کاری مشابه برای کشور 

خودشان می کردند.
با تولد جنبش سبز ایرانیان این روزها انرژی 
جدیدی در خونشان به راه افتاده و امیدوارند که 
بتوانند یک جوری با زبان خوش قالی را از زیر پای 
مالیان دیکتاتور بکشند و بدون خونریزی آن ها را 

از سر کار بردارند.
جنبش سبز چه خوب و چه بد و بدون توجه 
به این که از داخل خود رژیم به راه افتاده فواید 

زیادی برای ایرانیان داشته است و این که جنبش 
زودتر و یا دیرتر به نتیجه مطلوب برسد دیگر مهم 
نیست و اصل جنبش مطرح شده و به راه افتاده 
را می توان  فواید جنبش سبز  از  برخی  است. 

چنین عنوان کرد:

فواید سیاسی
۱ ـ برای اولین بار در عرض سی سال اخیر 
مردم ایران فهمیدند که رای دادن در انتخابات 
ریاست جمهوری آنقدر هم وقت تلف کردن نیست 

و از تحریم انتخابات بهتر کار می کند.
۲ ـ با آمدن مردم به خیابان ها برای دفاع از 
جنبش سبز بسیاری دریافتند که کسان دیگری 
هم هستند که جانشان از دست رژیم به لب آمده 

و آن ها تنها نیستند.
۳ ـ مثل هفته های اول انقالب ۵۷ مردم 

دوباره با هم دوست و برادر و خواهر شدند.
۴ـ  مردم دریافتند که تق رژیم در آمده و حتی 
سر و صدای آن هایی که با امام آمده بودند و در 

خط امام هم باقی ماندند هم در آمده است.

فواید سیاسی
۱ـ  برای اولین بار صدها پوستر و عکس برای 
همیاری و تایید جنبش سبز از سوی هنرمندان 
جهان  سر تا  سر  در  و  خلق شد  ایران  گرافیک 

پخش گردید. 
۲ ـ سینما و تئاتر ایران با دارا شدن سوژه 
جدید چندین فیلم موفق سینمایی با تم جنبش 
سبز صلح جویانه به بازارهای جهانی ارائه داد و نام 

ایران را زنده کرد.
۳ ـ مردم دنیا دریافتند که همه مردم ایران 
مانند نمایندگان مجلس اسالمی زشت و بد منظر 
نیستند و در ایران دختران و پسران خوشگل و 
خوش  تیپ و خوش لباسی هستند که مخالف 

خشونت می باشند.

فواید اقتصادی
سبز  رنگ  برای  تقاضا  بازار  ایجاد  با  ـ   ۱
میلیون ها لباس، شال گردن، دست بند و مچ بند 
و روبان و روسری سبز رنگ تولید شد و به اقتصاد 

تولیدی ایران کمک فراوانی شد.

با حضور میلیونی مردم در خیابان ها  ـ   ۲
شهرهای مختلف ایران بازار دستفروشان رونق 

گرفت و گدایان خیابان کاسبی بهتری داشتند.
۳ ـ برای مقابله با تظاهرات مردم ایران در 
هزاران  استخدام  به  مجبور  دولت  خیابان ها 
بسیجی شد و با آن  که این نوع استخدام ها اشتغال 
کاذب شمرده می شوند اما چندین هزار نفر فرد 
شاغل به نیروی کار مملکت اضافه شد (استخدام 

زندانبان های جدید به جای خود).
ـ میلیون ها ایرانی که در حال بررسی راه های   ۴
ممکن برای فرار از مملکت بودند به علت شروع 
جنبش سبز تصمیم به ماندن در ایران گرفتند تا 
تکلیف جنبش مشخص شود و نتیجتا فرار مغزها و 
فرار سرمایه ها و فرار تکنوکرات ها به حداقل ممکن 

رسید و در حالت تعلیق باقی ماند.

فواید تکنولوژی
ایران  بروز جنبش سبز مردم  به علت  ـ   ۱
یاد گرفتند که چطوری با دوربین های دیجیتال 
خود کار کنند و بدون خواندن دفترچه راهنما، 
عکس رفتار خشونت آمیز پلیس و بسیج و لباس 

شخصی ها را از طریق اینترنت قرار دهند.
۲ ـ مردم ایران یاد گرفتند که چطوری با 
و  خواندن  به  موفق  فیلتر شکن ها  از  استفاده 
شنیدن و دیدن اخبار دنیا روی اینترنت بشوند.

۳ـ  مردم ایران یاد گرفتند که با وجود قطع 
اینترنت و سرویس تلفن موبایل چگونه می توانند 
عکس و ویدئوی تظاهرات جنبش سبز را به بقیه 

مردم دنیا بفرستند.

فواید متفرقه
جنبش سبز باعث نوشتن چنین مطلبی در 
این هفته نامه شد و بدون جنبش سبز این قسمت 

بدون تردید سفید باقی می ماند!

افکار عمیق مذهبی
آیا ختنه کردن که بسیار در میان مذهبی ها 
طرفدار دارد نوعی نقص خلقت است و یا اشتباه 
محاسبه مهندسین و نقشه کشان خداوند؟ و یا 
صرفا یک Safety Recall، از سوی کارخانه خلق 

بشر؟

حداد عادل: روز بعد از ١٣ آبان اینجوری رفتم به دست بوس رهبر!


