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قاف چهار قاضی
ویژه به مطبوعات و رسانهها از بسیاری بحث
ناپدیدشدن وبالگهایاینترنتی اینروزها درباره
تا مرتضویقاضیقسیالقلبسابق(چهار سعید

میباشد. اسمش) از بعد هم سر پشت قاف
به سر به نحوی را او که دولت شده شایع
دست کسی به اسناد و مدارکی تا نیست کرده
غیر قانونی را نفر چند نفهمند و مردم نیفتد
مردم کردهاند. اعدام به محکوم و محاکمه
باشد سعید اسمش ایران در کس هر میگویند
چیز امامی سعید  مثل و ندارد خوبی  عاقبت
ایراندولتکسانی میگوینددر خورشمیکنند.
که از کسانی و دارد دوست کمی می دانند که را
خیلیمیدانندخیلیمتنفراست.میگویندسعید
لحاظاستانداردهای جهانی از اینکه مرتضوی با

میدانست. دولت زیادی از نظر ولی نبود هیچی
که را آدمهایی ایران سر  در  معموال  می گویند
استثنای به میکنند، البته زیر آب میدانند زیاد

رهبری. مقام
است غلط شایعات این همه میکنم فکر من
پرده پشت در و هنوز زنده است مرتضوی سعید و
ایرانوقتی در ادامه میدهد. فعالیتهایخود به
طرفمقامات ترفیع از و کهکسی کارشمیگیرد
پیدا میکندمعموال بهپشت صحنهمیرودومدتی

ناپدیدمیشود.
هم آن نفر یک شدن ناپدید میکنم فکر من
یا و بشر حقوق سیاسی، فعال فعال که وقتی
او شدن کشته دلیل نباشد دانشجو و فمنیست
این میزنم. مثال را فاکر همین آیتاهللا نیست.
غیبش که است و خردهای سال چهار فاکر االن
وجوداین که مادر فاکر هم نگرانیخودرا از با زده و
این هیچکس شایعه ندیدنپسرشاعالمکرده اما
چیزخور را او و میدانسته زیاد فاکر این چون که

است. به راه نینداخته را کردهاند
خاطر به مرتضوی سعید میگویند برخی
و شده زده کنار کهریزک زندان کثافتکاری های
«چشم قبول و مذهبی شدید اعتقادات علت به
کروبی مهدی که به شده چشم» مجبور برابر در
مورد و شده بازداشت متهمان  (مدعی العموم
بدهد. سواری شده) گرفته قرار جنسی تجاوزات
اون یا و از این خبری اگر شماره های آینده در
را درجریانمی گذاریم فاکربهدستمانرسید شما

بیایید. بیرون نگرانی از تا

کردان علی بای بای
(۱)

کشورجنجالیاحمدینژاد، وزیر علیکردان،
آکسفورد دانشگاه «جعلی» مدرک با که همان
باالخره بمالد، شیره خیلیها سر توانستسالها
و شده سرطان اعالم او علت مرگ درگذشت.
بهجای قرص هایکنترل سرطان شایعات اینکه
واجبی و دولتی حاوی قرصهای «جعلی» به او

سوی از دادهاند نظافت داروی صنعتی جدید نوع
شدهاند. معالج او رد پزشکان

مرگ حتی است غمانگیز انسانی هر مرگ
دیگر نفر مرگ هزاران او باعث عملکرد که کسی
کردان که آقای علی که امید است شده است.
حماقت اسناد است و مدارک استاد جعل گویا
جلوی در قالبی دفن جواز و فوت برگه با نکند و

ظاهر نگردد. جهان خداوند آن

کردان علی بای بای
(۲)

احمدینژاد سابق وزیر کردان علی مرگ
روزنامه حتی و زیاد در نیاورد را ایران ملت اشک
چاپ کوچک را خیلی تهران خبرش «کیهان»
کرد.سایت اینترنتیمحموداحمدینژاد نوشتهای
جمهور رییس سوی از وفادار وزیر این فقدان در
«تالم» احمدینژادکلمه ایننوشته در درجکرد.
زودی به احتماال که کرده وارد «تعلم» اشتباها را
دولت از سر مخالف ی بچهها و بر که بعد از این
شوخیبیسوادیرییسمملکتخودرادستمایه
شد. خواهد تصحیح دهند قرار خود جوک های

آنقدر  درصدی   ۶۴ جمهور رییس احتماال
عدم در اثر که کردان علی به مدرک حواسش
و هجران که درد بوده یعنی تعلم علم کسب
سایت است. ننوشته  تالم را همیارش  مرگ
ادیتور هم که ایران مثل جمهور کشوری رییس
تاریخی رهبرشان نوشتههای و که گفتهها ندارد
زمان احتماال در دارد هم اگر و کند تصحیح را
کاریو مردم اضافه بوده رفته نوشتن «تالمنامه»

است. میزده خیابانها کتک در را

کشور وزارت اطالعیه
به اطالع اسالمی جمهوری انتظامی نیروی
آقای جناب نابهنگام مرگ دنبال به که میرساند
علیکردانوزیرسابقکشورشرکتهمکالسانو
یادبود مراسمخاکسپاریو همدوره هایایشاندر

گواهینامههایپایانتحصیلی ارایه ایشانفقطبا
ارزیابیوزارتعلوم به تایید و آکسفوردکه دانشگاه
علت و به بوده میسر باشد رسیده آموزش عالی و
فاقد مدرک عزاداران قبول از ملی رعایت امنیت

بود. خواهیم معذور
عمومی روابط دفتر

عمیق افکار
ویزای عادل است پس چرا گرفتن خدا اگر
بقیه از سختتر کشورها بعضی از مهاجرت

کشورهاست؟!

عمیق افکار
این عادل استپسچرا میگویندکه خدا اگر
بدون سانسور رقص ویدیوی غرب میتواند بابا در
من کند و تماشا بیانسه را لوپز و جنیفر شکیرا و
درایرانمجبورمنوارهاینطق هایسکسیقدیمی

کنم؟! نگاه را قاچاقی گیالنی آیت اهللا

شکرگزاری عید
کانادا آمریکا و در شکرگزاری عید بزرگ دیروز
Thanksgiving، روزیاست  یا بود.عیدشکرگزاریو
با و آمده گرد هم دور آمریکایی خانواده های که
غذاهای دیگر انواع و ژامبون و خوردن بوقلمون
که از آنچه و کرده پا به سرور و و جشن مهمانی
میکنند. شکرگزاری کرده عطا آنها به خداوند

میتوانند که خوشبختند واقعا آمریکا مردم
و نعمت ناز و از و کنند برگزار عیدی را چنین

باشند. بهرهمند دارند که رفاهی
داشتیم چنین عیدی ایران خودمان در اگر
ژامبون یا و بوقلمون خوردن به ما شادی طبیعتا
نمیگردید. محدود اسالمی غیر یا اسالمی
میتوانستیمشکر گزارباشیمکهگردهماییبیشتر
انتظامی و نیروهای هجوم مورد ما نفر از ده

اطالعاتی قرارنگرفته است. میتوانستیم شکرگزار
داریم که دوست نوشیدنی و هر غذا که باشیم
میتوانستیم گذاشته ایم. سفرههایمان سر بر
باشیمکه زندههستیم وجایگلولههای شکرگزار
روی بدنمان الستیکی پلیسهای ضد شورش
باشیم شکرگزار میتوانستیم باالخره و نیست...
یا و نیفتادهاند زندان به ما خانواده افراد کلیه که
نفره یک عید شکرگزاری را مفقوداالثر نشدهاند و

نکردهایم. برگزار
روز یعنی عشاق روز که این میکنید فکر آیا
کلی روزها این  ایران در آمریکایی «والنتاین» 
هنوز آنها شکرگزاری عید اما کرده پیدا طرفدار
کار این در یا حکمتی و تصادفی است نیفتاده جا

دارد؟ وجود

هوش ضریب سئوال
دانشآموزان برای

فرضکنیدکه برایاستقبالاز رییسجمهور
سه  فقط تبریز ورزشگاه در ایران ۶۴ درصدی
 ۹۰۰ و هزار دو که جور کنند جمعیت نفر هزار
محافظان و لباس شخصی بسیجی و آنها نفر
۱۰۰ نفر  از که کنید فرض باشند. جمهور رییس
دستفروش  ده نفر خبرنگار و ۵۰ نفر باقیمانده
باالی  جمعیت جذب که فضول نفر ۴۰ و گدا و
فرضکنید باشد. وجود داشته میشوند نفر هزار
سیهزار جمعیترا روزنامههایدولتیتعداد که
را جمعیت تهران «کیهان» ولی زده اند تخمین

است. کرده گزارش هزار ۳۰۰
که تعداد تماشاگران مسابقه این توجه به با
آن روز پیش از سه دو سازی فوتبال تیم تراکتور
از کدام هیچ سی هزار نفر بوده و محل همین در
نکرده بودند، وجوه دستی دریافت دولت آنها از

تعیین کنید:
فوتبال  واقعی تماشاگران مسابقه تعداد ۱ ـ

ورزشی. «کیهان» روزنامه اخبار طبق
محمود  از مستقبلین واقعی تعداد ـ  ۲
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باشه! جمهور ضروری رییس امضای سوم صیغهای زن برای نمیکنم احمدی نژاد: فکر

احمدینژاد.
تیراژ  با جمهور رییس محبوبیت رابطه ۳ ـ

تبریز. در «کیهان» روزنامه فروش
فوتبال طرح مسابقه نتیجه که برای کسانی
نمره دو کنند پیشبینی را سئوال این در شده

است. منظور گردیده اضافه

افغانستان از
خورده شکست نامزد عبداهللا، عبداهللا
آخرین انتخاباتی ریاستجمهوریافغانستان، در
کرد: کشور تایید این با رسانههای خود صحبت
اداره و ملت تحقق آرمانهای توانایی کرزی حامد
دولتی کرد: وی اضافه را ندارد. افغانستان کردن
کار روی تقلبی»، «انتخابات یک طریق از که
و برادران حاال چون اجرایی ندارد و توانایی بیاید
اینقضیهمشکلی خواهرانکشورهمسایهایرانبا
افغانستانچنین در هم ما دلیلنمی شود ندارند
رییس عنوان به را قمری ننه هر و بکنیم کاری

قبولنماییم! جمهور

در دانشجویان تظاهرات
کالیفرنیا

کالیفرنیا، در برکلی، دانشگاه دانشجویان
شدید ناگهانی و افزایش علت به روز قبل چند
تظاهراتزدند سیدرصدیشهریهخوددستبه
و ساختمانها کامل کنترل ساعتی چند برای و
گرفتند. در خود اختیار در را دانشگاه این اماکن
نگه گروگان به عنوان را  نفر  چند حتی آنها
را تا مسئولینرا وادار کنندمیزان شهریه داشتند

دهند. تجدید نظر قرار مورد
بسیار دانشگاه این دانشجویان تظاهرات
شبیهتظاهراتدانشجویاندانشگاههایخودمان
حراست، نیروی که از نیروی تفاوت با این بود
خبری نبود و فقط بسیج و لباس شخصی ها
در آنجا یعنی پلیس کالیفرنیا نیروی انتظامی

داشت. حضور
نیروهای و دانشجویان  بین درگیری  چند
گرفت صورت نیز برکلی دانشگاه محل در پلیس

را به آنها حرفهای خویشتنداری با اما پلیس
چند نفر دستگیری از بعد و نبرد نقطه نامعلومی
را آنها خویشاوندان و خانواده از آنها بالفاصله

داد! قرار جریان در
خبرنگار به دانشجویان نمایندگان از یکی
«سیانان» گفت:حاالمیدانیم خشمونارضایتی
کامال دانشجویانایرانیچگونه شعلهورمیشودو
آن هاهمدردی می کنیم.وی اضافهکرد:مشکل با
و چنین است سال دالر پول در هزار سه دو ما
و دادهایم نشان خودمان از خشنی عکسالعمل
ایالت همه بود دموکراسی و آزادی ما مشکل اگر

آتشمیکشیدیم. به را کالیفرنیا

و گوهای تلفنی گفت
بر را گوشی و قبل از این که زد زنگ رفیقم

حرف زدن! به کرد دارم شروع
را رسیده ایران  از جدید آمار  گفت:

شنیدهای؟
تعداد یا معتادها یا فاحشهها آمار گفتم:

شدهها؟ مفقود و اعدامیها
را. مردم درآمد آمار نه گفت:

نه. گفتم:
نزدیک ایران گفته که رییس مرکز آمار گفت:
ماهانه  ایران درآمد متوسطشان مردم ۷۰ درصد

است. تومان هزار ۴۵۰ حدود
هفت به دالر یا تومان هزار دالر به گفتم:

تومان؟
تومان دیگه. هزار دالر گفت: و خندید

سر نفت پول ب حتسا ا با : گفتم
سفرههایشان؟

اونم توشه! آره. گفت: خندید و
سیگار  ویسکی و که پول دالر ۴۵۰ گفتم:
هم آمریکا در من بار یک ماهی رستوران و

نمیشه.
خرجتخیلیباالست! گفت:

ما خیلی شهر ایرانی چلوکبابی گفتم: این
سیگار و مشروب حاال میفروشه. غذاهاشو گران

کنار. به
مملکت مردم این حال به واقعا دلم گفت:

کباب است.

شده. ماه تمام این بودجه نگو کباب، گفتم:
بدبخت غصه مردم  این  برای  واقعا  گفت: 

میخورم.
خرج و میشم غصهدار منهم که نگو گفتم:

باالتر. میره سیگارم و ویسکی

استخدام آگهی
به آشنا که ماهر دیوارنویس نفر چند به
دارای و ضد دیکتاتوری شعارهای ضدانقالبی و
داریم. سابقه نیاز سریعا هستند دستخط خوب
ازقوطیهای نقاشیساختمانوتبحر در استفاده
داوطلبان موثر استخدام در رنگ اسپری سبز

بود. خواهد
۱۴ آذرماه  تا روز را خود لطفا تقاضانامه های
ارسال سبز جنبش کارگزینی اداره به جاری سال

نیست. ضروری عکس ارسال فرمایید.
کارگزینی اداره

دکترها در مطب حیـوانات
جراحی  یک متخصص پیش  رفت * شتر
آگهیزدهایدکهمی توانید پالستیکوپرسید:شما
مورد آیا در کنید کوچک را سینههای خانمها

دارید؟ تجربه ای کوهان ها هم کردن کوچک
و  روانشناس دکتر یک پیش رفت * جغد
و ضد استرس این قرص های از اگر آیا  گفت:
از چشمانم اضطراب حالت بخورم روحی فشار

رفت؟ خواهد بین
روانشناسو گفت:  * طوطی رفتپیشدکتر
دکتر دادم. دلهره ترس و احساس خیلی دکتر
شد؟ شروع کی از دلهره و ترس این پرسید:
که جنبش سبز زمانی از داد: طوطی جواب 
که میکنم فکر روز افتاد و هر راه به ایران در
و کنند حمله من به میخواهند سیاه کالغهای

از بین ببرند. مرا
کاهش  متخصص دکتر نزدیک رفت * فیل
را با چسفیل اگر دکتر پرسید: غذایی. رژیم وزن و
کیلومتر آبکرده بخورمولیبهجایشدو سه کره

شد؟ خواهم چاق بروم راه روزانه
و  روانشناس دکتر پیش رفت * سوسک

گفت:دکترمدتیاست که هرشبخوابدمپایی
خواب از بعد و کند له مرا میخواهد که میبینم

بخوابم. دوباره نمیتوانم و میپرم
دکتر گفت:سعیکنقبلازخوابیدنبه کفش

کنی. فکر چکمه و پوتین و
و گفت:  روانشناس دکتر پیش * عقاب رفت
دکتر،مدتی استکهاز ارتفاع می ترسمو نمیتوانم

کنم؟ چکار بگیرم. اوج
باال نرو. اونقدر خب، گفت: دکتر

گفت:  و روانکاو دکتر پیش آمد * مورچه
خسته یکنواخت و کار از پر زندگی این از دکتر
تا زندگی؟ همهاش صبح هم شد شده ام. این

کنم. کار باید شب
روزهایبازنشستگی گفت:سعیکنبه دکتر

فکرکنی.
گفت:  و روانشناس دکتر نزد رفت * شاپرک
که این با وجود و شدهام یک پروانه عاشق دکتر
میخواهم با دارند مخالفت من با مادرش پدر و

نیستم. مطئمن ولی کنم ازدواج او
مشکل چیه؟ دکتر پرسید:

هر است. طرف خیلی مذهبی گفت: شاپرک

دست میده و بهش شهادت و شب تمایل جهاد
ببره. بین از شعله شمع را با خودش میخواد

جراحوگفت: دکتر  * خروس رفتپیشدکتر
شده. شروع عجیبی در من تمایالت

تمایالتی؟ چه نوع گفت: دکتر
به و بیشتر آمده مرغ ها بدم گفت: از خروس

دارم. جنسی تمایل خروس ها
اینزیاد خوب نیست.حاالمرغ ها دکترگفت:

کنند. حل چطوری را مرغ تخم  مشکل
اوندیگه بهمنمربوطنیست، خروسگفت:

بخرند. مارکت سوپر از بروند
گفت:  و روانشناس دکتر پیش رفت االغی *

خیلیاحساسافسردگیمی کنم.
برای داد: جواب االغ چرا؟ پرسید: دکتر 
بسیاری از باالتر هوشی ضریب که با داشتن این
تصور و احمق کودن آنها مرا حیوانات دیگر از

خر. به من می گویند و میکنند
از بین افسردگیات میکنی فکر دکتر گفت:
را لعنتی هوش ضریب امتحان اون اگر میرفت

نمیدادی؟
* خرسقطبیرفتپیشدکتروبعدازمعاینه 
 بقیه در صفحه ۳۳   

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

آذر) ۹) نوامبر                             دوشنبه ۳۰

محل کانون    در فیلم مستند ۳                                                     نمایش
دقیقه) ۲۲) تهدید وضعیت در انتخابات ـ ۱                                                     

دقیقه) ۱۲) بسیج ـ ۲                                                            
دقیقه)                                ۶) ایران سوم انقالب                                                             ۳ ـ

فیلم   کارگردان حضور                                                  با
                                                 کوروس اسماعیلی  

(۱۶ آذر)  دسامبر    دوشنبه ۷

دانشجو روز آذر، ۱۶                      

زربخش   مجید                سخنران:
                                    

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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جهت دریافت مستقیم نشریه از طریق پست 
و قبول اشتراک آن در سراسر جهان با ما متاس بگیرید
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افقی

شماره این جدول

عمودی

قبل شماره جدول حل

۱۲ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

و... سیاسی خبـرهای
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تاریخی  آثار از ـ مسعود محمد از کتابی ۱ ـ
اصفهان.

قاره  در کشوری ـ متحد اروپای واحد پول ۲ـ 
شمعی. چند الله سیاهـ 

کانادا ـ  پول ـ واحد آراستگی و ۳ ـ نظم
سپاه. و لشگر

آلمانیـ   نوزدهم قرن معروف ۱ـ  سیاستمدار
آسیا. طویلترین رود

ـ گوهر آسمانگوننیشابوری  بهآنزندهایم ۲ـ 
و آرمان. هدف ـ

جامگان  رهبر سرخ ـ ریخته به هم مکار  ۳ـ 
دریا. ساحل ـ

از  ـ نفره چند ضمیر ـ دارد سفر  عزم ۴ ـ
بهادار. اوراق

است ـ  همراه پیچ با قدیم از ـ ۵ ـ اصالت
درازی. روده محصول

چهرهپوشـ   ـ بینایی قوه ـ بیپایان ۶ـ  مکر
در جنوب فرانسه. شهری

سخاوت ـ شایستگی ـ قصیده سرای  پر ۷ ـ
ایرانی. نامی

خلق  خدمت جز کشور ـ به یک مردم ۸ ـ
پدران. ـ نیست

در  که زرین زیمبابوه ـ سکهای پایتخت ۹ ـ
ایرانی کوچک و جزایر بزرگ بودـ  رایج قدیم ایران

فارس. خلیج در
صدای  ـ ـ همیشه پایدار مشورت مزه ۱۰ ـ

نهیب. ـ شیوا
در  پافشاری ـ درسی  شمار  ـ بدن ـ  ۱۱

مخالفت.
میان و  ـ باستان مصریان خدایان ۱۲ ـ از

ـ پاردم ستور. وسط
تشکیل  را باروت درصد هفتاد ـ یار فراق ۱۳ـ 

واحد صابون. میدهدـ 
مرزی  شهرهای  از ـ  است بی غمی ـ  ۱۴

هم. از دور ـ بلوچستان استنان
مخترع  ـ روسی  فضانورد زن اولین  ـ  ۱۵

آمریکاییعکاسی.

ـ بازی  آبدار و روغنی ـ تازه از دانههای ۴ ـ
سن. روی در

حرف تنفرـ  خوفانگیزـ  زمین هموار. ـ ۵
شگفتـ  پایتختی  چیز تازه و تردیدـ  هر ۶ـ 

اروپاـ  روشنایی. در
خرید و  ـ فارس گیوه شهر ـ ۷ ـ بزرگواری

فروش.
واحد  همان رسماستـ بیماریکشندهـ  ۸ـ 

پولبلغارستان.
ـ  قدرت  صاحب ـ لشگر  پیشتاز ـ   ۹

دائرهالمعارففرانسه.
ستارهایدر «خرس کوچک»  نفس بلندـ  ۱۰ـ 

است. همراه هوی با ـ گشت و سیر ـ
چپ لشگر  ـ جناح از سنگهای کریمه ۱۱ـ 

دانهخوار. دهان ـ
دیگ پایه. ـ رمق آخرین ـ کج میرود ـ ۱۲

رعایتکردنی  رویعکسـ خانههایریز ۱۳ـ 
خوشگذران. و راحت طلب ـ صف در

قفل  ـ جغد مکان ـ  نظامی  بازدید ـ  ۱۴
چوبی.

هرمان  اثری از ـ عمومی آرای مراجعه به ۱۵ـ 
ملویلنویسنده«نهنگسفید».

دکترگفت: حسابیسرماخوردهای. خرسقطبی
من تجویز گفت: دکتر کنم؟ چکار حاال پرسید:
جنوب شمال و قطب دور و بر مدتی که یک اینه
جزیره های هاوایی و برو به جاش و نشو ظاهر

کارائیب.
و  پا و دست پیش جراح رفت * اختاپوس
از چند تا و تا از دستها چند پرسید: میتونی

کنی؟ قطع مرا پاهای
چه؟ برای پرسید: دکتر

نداری خبر که این مثل گفت: اختاپوس
پول پدیکور چقدر باید و روزها برای مانیکور این

بسلفی؟
و  خانواده پیش دکتر مشاور رفت * موریانه
ول کنم خانوادهام که اینم فکر توی گفت: دکتر

شده. زیاد خیلی رویشان چون
چی؟ برای پرسید: دکتر

که میزنند غر مرتب تازگی به گفت: موریانه
درخت کنده و و کائوچو چوب خوردن با دیگر
بیرون از بزنند زنگ میخواهند و نمیکنند حال

بیاورند. پیتزا
گفت:  و رفت پیش چشم پزشک کور * موش

نکرد. کار ولی کردم عمل شما تجویز به
بیشتر هویج گفتم که  این گفت: دکتر

بخورید؟
اینعینکهایمخصوص نه موشکورگفت:
استفاده و بخرم بودید گفته که را ویژن» «نایت

نمیکنه. کنمکار

۲۷ صفحه از بقیه

البرادعی  اظهارنظر آخرین استناد به ۶ ـ
اتمی وجود سالح به داشتن ایران اراده امکان

دارد.
به اعالمیهمشترکگروههای  کنید نگاه ـ ۷
روزنامه در مندرج اسراییل، به وابسته مختلف
در  میالدی، ۱۸ نوامبر ۲۰۰۹ مورخ «فیگارو»،

.Goldstone گزارش رد
۸ـطبق قانوناساسیدرجمهوری اسالمی 
اعمال اما برقراریحکومتنظامیغدغناست.
سپاه انقالب همه اقتصادی نظامی و قدرت
چه مجلس و و چه در دولت است؛ جاگیر شده

مسجد. و بازار در
روزنامه  در گورباچف مقاله استناد به ۹ ـ
«دیلیتلگراف»و «واشنگتن پست»(ویژه نامه)

میالدی.  ۱۸ نوامبر ۲۰۰۹ مورخ

و... نمیبینند را فردا هم
۲۸ صفحه از بقیه

حزب ايجاد به  دست ظاهرا نيز ايدئولوژی» 
فرگشتهای آن در نام تحت میزنند و سياسی
و میکنند رهبری شرکت تعيين  دموکراتيک
کار صرفا تقليد اين اما به قدرت میرسند؛ گاه
و است مدنی جامعه در سياست از مضحکی
مجموعه يک رسيدن قدرت به نيز، هميشه
و رقيب احزاب محو ايدئولوژیزده، به سياسی
میانجامد. سيستمهای «تک حزبی» استقرار
حزبی» و «بی حزبی» «تک بين میدانيم که و
تک سيستم ندارد. وجود ويژه ای ماهوی تفاوت
رو به نابودیمیبردودرهای حزبیجامعهمدنیرا
ديوارهای پشت در تا میبندد را باز» «جامعه
روزگار مردم از خود دمار حکومت ايدئولوژيک

آورد. در ستمزده
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

«مدنی»... ما جامعه چرا
۲۹ صفحه از بقیه

افراد و شمار میروند، سیاسی به وابستگیهای
شخصی) نشان و (عموما بدون نام آن در فعال
میکنند. صرف این امر زیادی در نیروی و وقت
فداکاری صداقت و نهاد و باید ارج اینان را تالش

ستود. را آنان
در ایران در خشونت و سرکوب گسترش
به واکنششدیدتر جامعهجهانیدر ماه هایاخیر
انزوایآن درسطح جهان برابرجمهوریاسالمیو
و حرفهای فعالیتهای توسعه است. شده منجر
ایران جامعه و حقوق بشری در مدنی فراسیاسی
دریکدههاخیر،همراهباتوسعهامکاناتارتباطی
از و جهان ایران آگاهی مردم در افزایش مدرن،
نقشی ایران در خشونت و سرکوب واقعیتهای
از فعاالن حقوق آن دسته داشته است. اساسی
بدون بشرکهبهصورتفردییا تشکیالتی (وغالبا
اخبار و اطالعات گزارش و پخش در و نشان) نام
در می کنند ایفا نقش سرکوبها این به مربوط
سهم جهانی سطح در ایران رژیم ماهیت افشای
شده باعث آن تالشها این داشتهاند. عمدهای
خشونتهای و سرکوب خاطر به رژیم که است
خویش بابت انزوای از بزرگی ایران هزینه در خود
سیاسی اعتبار کاهش بپردازد. جهانی جامعه در
افزایش انزوایآن در سطح رژیم در داخلکشور با
برون تحت و و آن را از درون شده جهان همراه
با جز رفع آن که فشاری است؛ قرار داده فشار

نخواهد بود. عملی خشونت و کاهش سرکوب

و... حقوق بشر نقض

مساله آزادی به نخست پاسخ سخنران در
گفت: پرداخت و سوسیالیستی در جوامع زنان
آزادی «درجه فرانسوی فیلسوف یک گفته «به
آن زنان آزادی درجه به بستگی جامعه ای هر
جامعه دارد.»درجامعهشورویچیزیکه مطرح
اجتماعی تولید در زنها تا که بود این میشد
آمدند زنها هستند و تحت ستم نکنند شرکت
کردند. ولی تولید اجتماعی شرکت در پروسه و
آمدند به خانه شب و خوردند رفتند ودکا مردها
طیفچپمیآیم مناز کتکزدند. زنانشانرا و
عنوان مذهب را به نه اساسا نه ایدئولوژی و ولی
سازمان و ایدئولوژی نمیبینم. اجتماعی هدف
که سعادت هدف به رسیدن برای ابزاری است

است.» بشر
شوروی جامعه در «بله افزود: خیام زهره
کردند شرکت اجتماعی تولید و انقالب زنها در
ولیبهحقوق خودنرسیدند.نگاهکنید ببینیدبعد
پولیتبورو  نفر زنعضو از۷۰ سالحکومتچند
بودند؟ شوروی کمونیست حزب سیاسی] [دفتر
همه میگفتند زنان به هم ایران در گذشته در
بعد از رفتنشاه شرکت کنید، انقالب با چادر در
این است سر بر بحث اکنون صحبت میکنیم؛
زن و میشود مبارزه گفته هم حاال برود. شاه که
دارد. مرد و زن مبارزه من نظر به ولی ندارد مرد
حقوق از باید میبخشیم! خلیفه کیسه از چرا
دفاع بشر حقوق از همانطور که کرد دفاع زن
باید معتقدند کسانیبهحقوقبشر اگر میکنیم.

بگذارند.» احترام هم زنان حقوق به
من که شد «گفته گفت: ادامه در وی
بیتعارف هستی. روشنفکر تو هستم، روشنفکر
بگویمخیلی ولخرجیمیکنید.شما چهکسیرا
راه میتوانیدپیدا کنید که در بیست سالگذشته

حلعملیارایهدادهباشد؟شرکتدرجنبشسبز
نیست. که نشاندهنده روشنفکری قرمز و آبی و
ببیندو بتواندراه را آینده روشنفکرکسی استکه

هدایت.» صادق مثل کسی دهد؛ ارائه حل
پرداخت پرسش به طرح که نفری آخرین
در بیان سخنران صادقانه لحن از از تمجید پس
و کرد مادری اشاره زبان مساله دیدگاه هایش، به
به نظر اما نام زبانمادری. گفت: «بحثیداریمبه
میرسددر۸۰ سال گذشته گویا زبان مادری همه 
است.»ویسپس خواستار ایرانیان فارسیبوده

باب شد. این در نظر سخنران
زهرهخیامدر پاسخاظهارداشت: «مندرمورد
زبانبررسی و مطالعهچندانینکردهام و زبانشناس
و بیشترفرهنگ ها بشر نیستم. منفکرمیکنمدر
عنوانسمبل خوب به چیز درختوطبیعتو هر
مهم است. خیلی این دیده شده و مادرانه زنانه و
«زن ها میگویند و می شود صحبت وقت هر ولی
و قولش» است «مرد یا میکنند» و مردانه مبارزه
فرهنگمردساالری برخوردها نشانه و اینحرفها

است.» حرمتی به زنان بی و
از جمله ویدر پایانافزود:«درهمهجوامعو
جامعه پیشرفت عنصر فرهنگی در ایران جامعه
ناتلخانلری پرویز روشنفکرانیمانند مهماست.
مدرنیزاسیون عیسیصدیقاعلمجنبههاییاز و
درحد را اینها ایرانآوردند. منالبته بهجامعه را
هدایتقرارنمیدهم. ولیدر هرحالجامعهایران
جوامع به نسبت استثنایی است که جامعه یک
رشگ آوری در خاورمیانه، سرمایه ویژه به دیگر،
عنوان به ما اگر کارآمد دارد. انسانی نیروی از
روشنفکرنتوانیمازاینسرمایهاستثناییاستفاده

ماست.» خود بیتردید عیب از کنیم
«کانوندوستدارانفرهنگایران»در جلسه
واشنگتن دقایقیماندهبهساعتدهشب دوشنبه

رسید. پایان به گذشته هفته

سکوالر... روشنفکران
۱۷ صفحه از بقیه

دلیل به هم آن زندانم؛ در که است سال سی
مجلس انحالل «طرح  تهیه  و  خدمتگزاری
آرا مطلق اکثریت با موقت دولت که خبرگان»
کرد وتو ولیآقایخمینیآن را تصویب کرد آنرا

شد. آن انجام مانع و
بود این قانونی طرح آن تهیه از من هدف
تلخ خاطره و نیاید کار سر بر دینی حکومت که
سالهای که از عقاید حکومت تفتیش تاریخ
قرن برقرار  مدت سه میالدی به ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰
گرفت انجام  زمان آن در که فجایعی و  بود

تکرار نشود.
پسازاینکهزعمایحکومتدینیفهمیدند
به متهم مرا هستم، من طرح کننده تهیه که
همه من، ولی کردند. آمریکا برای جاسوسی
هرگز و گذراندم زندان در باافتخار را سال ها این
را آن شدت و به نشدم قبول اتهام به تسلیم

کردم. رد
هستم زندانی هنوز حاضر حال در دخترم،
منزل در استعالجی مرخصی از با استفاده و
ایران فکر به دائما مشغولم و خودم مداوای به
دینی این نظام اسیر که هموطنانم هستم و

شدهاند.
برایشما منآرزویموفقیتهای بیشتریرا
شما ایران روزی در امیدوارم دارم و پدرتان و

گیرم. آغوش در را عزیزان
است: زیر به قرار من سایت نشانی

www.iran-amirentezam.com
ایران آزادی امید به

راه پويندگان باد راه رهرو ايران، پر باد پاينده
عدالت. و آزادی

احترام: با
عباساميرانتظام

«۱۳۸۸ سال ماه آذر چهارم ـ تهران

بیست... مخملباف حنا
۹ صفحه از بقیه

چگونهمیبینید؟
پسر خوانده  یک و ۲۳ ساله دختر یک من ـ
دو ساله  و نوزاد فرزند تا دو که ۳۷ ساله دارم
بودند، ما نگران ما مادر و پدر که همان طور دارد.
کسانیهستند هستم. آنها آینده نگران منهم
مساله می کنند. ایجاد مشکل آسان خیلی که
جهان مرا نگران آینده هر نوعش بنیاد گرایی از
است ممکن هستند که هنوز آدمهایی میکند.
آمریکایی که این خاطر به فقط را من بخواهند
من میکنم که فکر در صورتی بکشند، هستم
ایران ملت میدانم هستم. خوبی انسان واقعا
ولی دولتها را دوست دارند آمریکا همدیگر و
ما رابطه که این و جلوی کردهاند ایجاد مشکل

گرفته اند. را شود بهتر
کردهاید،  دریافت زیادی جوایز شما * میدانم

و چرا؟ است مهمترین شما برای کدام یک
کودتا درشیلیعکسی  از در سال۱۹۷۳ بعد ـ
 Robertمدال طالیی خاطر آن جایزه به گرفتم که
است  عکاسی نام به جایزه این بردم. Capa را
یا فرانسه اهل کنم فکر و است من محبوب که
کشته  ویتنام سال۱۹۵۴ در در است که لهستان
۱۶ ساله بودم  وقتی از او دیدن عکسهایی شد.
حرفهای عکاس یک  امروز من  که شد باعث
در تهور و شجاعت به خاطر را جایزه این باشم.
جایزه این او خاطر اسم و به گرفتم عکاسی کار

است. ارزشمند بسیار برایم

که... کسانی همان شاید
۳۰ صفحه از بقیه

۹ صفحه از بقیه
پیشتر رسانههایایران ازنامهسرگشاده مهدی
هاشمیرفسنجانیخطاب بهدادستانعمومیو
در هاشمی مهدی داده بودند. خبر تهران انقالب
مسئوالن که تاکنون است تصریح کرده نامه این
یا اخطار اسالمی جمهوری امنیتی و قضایی

احضاریهای به وی ندادهاند.
به واکنش در را نامه این هاشمی مهدی
نوشته دولت آبادی جعفری عباس اظهارات
بازگردد تا ایران به بود خواسته وی از است که
خود از او به نسبت شده مطرح اتهامات برابر در

دفاعکند
نسبتبه«شانتاژ ایننامه مهدیهاشمیدر
تبلیغاتیبرخیرسانههای»نزدیکبهدولتانتقاد

کرده است.

انتقال تازه بر سر جنجال
کهریزک به زندانیان

شورای مجلس محافظهکار نماینده یک
دارد در اختیار مدارکی است اعالم کرده اسالمی
کهنشانمیدهدسعیدمرتضوی،دادستانسابق

کل جمهوری دادستان فعلی  معاون و  تهران
از پس حوادث زندانیان انتقال دستور اسالمی،
کرده صادر کهریزک بازداشتگاه به را انتخابات

است.
علیرضا زاکانی،نمایندهمجلسوعضو کمیته
این روز سهشنبه انتخابات، از وقایع پس پیگیری
سعید مرتضوی تازه اظهارات به در واکنش هفته
کهریزک قضایی دستور مرتضوی است: گفته
صحبتهایم برای من و  است کرده صادر را

دارم. مدرک
بود با اشاره به این که پیشتر گفته زاکانی
شاهرودی طبق دستور آیت اهللا مرتضوی سعید
برده کهریزک به که افرادی بوده امر این «متولی
که همچنان«برحرفخودم تاکیدکرده شوند»،

همهستم.»
ایننمایندهمجلسهمچنینسعیدمرتضوی
شکایت وی از که صورتی در است کرده تهدید را
خواهد مطرح دادگاه در را خود مدرک وی کند،

کرد.


