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سال دهمین
سال دهمین شماره این مطالب نوشتن با
آغاز «ایرانیان» نشریه در را خودم پراکنی» «قلم

میکنم.
درژانویهسال۲۰۰۰ اولینمطلبکوچکخودم 
انقالب و قبل از داغ پیاز عنوان «خاصیت به را
این ده در نوشتم. این نشریه برای از انقالب» بعد
و نشیب هایفراوانی فراز ومن در سالمملکتما
بوده (بیشترشنشیب)و منهممثلکودکی روی
بازی تهرانبا هموطنانمباال چرخوفلکهای شهر
طنزهای بهترین ده سال در این رفتهام. پایین و
اثر تلختریناتفاقاتکشورم وبیمزهترین در خودمرا
مهم گفتار مقامات و رفتار از با اقتباس را آنها

ایراننوشتهام. مذهبی مملکتیو
عبور از مرا ایندهسالدوستانی داشتمکه در

این به بهمحضاین که ازخطقرمز میترساندندو
دعوت خانهشان شام به مرا به دیگر رسیدم خط
و برگردند. ایران بروند به تا بتوانند راحت نکردند
دوستانیهمداشتمکهمرابهنوشتنتشویقکردند
و یک  و سالم صحیح و می روند به ایران هر سال و

برمیگردند. اینجا به پارچه
با زنم درباره قسمت ده سال بارها در این من
خواب اتاق در زنم»  با من گوهای  و «گفت
دارای رفقای تهدید مورد بارها و شد دعوایمان
«افکار تاریخی نوشتههای درباره سطحی افکار
بابا نوئل و نوروز عمو با گرفتم. قرار عمیق» خود
آن ها با و خوردیم سر شمال قطب یخ های روی
رنگکردهام.همه تخممرغهایسالنویایرانیرا
و مقالهها خط آخرین در صفحه این خوانندگان
نوشتههابهیکلذتودلخوشیمشترکدراینده
احترامبهحقوق لذتآزادیبیان، سالرسیدهاند:
نه دلداری از جنبشهای مردمیو دلجویی و بشر،
مورد تبعیض دختران و زنان با و همدردی عامی

خشونت مردان. و
صدها آقاسلطان ندا با من سال ده این در
احمد کنار  در شب هزار  و  خوردهام گلوله 
بارها کردهام. سر مختلف زندانهای در زیدآبادی
انوشه گیالس شرابیبهسالمتیشیرین عبادیو
هورا افشینجم نازنین برای و نوشیدهام انصاری

کشیدهام.
ومنتقدانه نامههایاعتراضآمیز آنهاییکه از
متشکرم. احتماال بسیار من نفرستادهاند برای
هفت هشت این نوشتن برای مرا انگیزه منطق و
آنها تا حدی با احتماال و کرده درک مطلب هزار
را معروف به که امر گرم و دمشان بودهاند موافق

قبولکرده اند.
وقت تمام طنزنویس یک میخواست دلم
دولت از که رفقای طنزنویس دیگر مثل و بودم
وکمکهای محلاقامتخودشانعایدیماهانه
دو هفتهای جای به میتوانستم میگیرند مالی
مطالب صرف نوشتن ساعت هفتهای ده ساعت

طنزبکنم.
وپستهایالکترونیکیدهسال ازهمهنامهها
اخیرمتشکرم.از زنمبسیارتشکر می کنمکهمجوز

برای را او به مربوط مطالب نوشتن اجازه رسمی
قرار و است کرده تایید و تمدید هم آینده سال ده
اتاقخواب مرا بستنو قفلکردن در با نیست که

دارد. نگه دور او با کردن شوخی از
ازجورجبوش،محموداحمدینژاد، خاتمه در
حسین چاوز، ایل، هوگو کیم  کاسترو، فیدل
آیتاهللا آیتاهللافاکر، شریعتمداری، فاطمهرجبی،
بن اسامه مشعل، خالد عزیز، طارق سیستانی،
تشکر بسیار نوشته هایم خلق به کمک برای الدن
خدمت هم در دیگر ده سال و امیدوارم میکنم

باشم. شما

یک خاطرات
تهرانی تظاهرکننده

بودند  خیابان. آمده توی امروز رفتیم ۱۶ آذر:
کتک خوردیم. بدجوری... مفصل.

خلوت بود.  تویخیابان. رفتیم ۱۷ آذر: امروز
برگشتیمخانه. کتکنخوردیم.

خیابان. خبری  به رفتم دوباره ۱۸ آذر: امروز
خوردم کتک مفصلی زنم از برگشتم خانه. نبود.
حسابی به میروم. کجا بودم نگفته چون بهش

گرفتهام. صیغه که است مشکوک من
سنگ  قلوه کلی خیابان. توی رفتیم ۱۹ آذر:

گردیم. بر عاشورا گفتند روز بودیم. برده هم
کتک خیابان. توی رفتیم عاشورا: روز
خوردیم.طرفهایبعدازظهرجمعیتزیادشدو
کتکنزدند. را کتکزدیم.مثلسابقما را کلیها

بوده. خشونتکمتر تاسوعا میگفتند
خیابان. به رفتیم امروز عاشورا: از بعد روز
را زده بقیه برسیم این که ما از قبل خبری نبود.
موتورسیکلتهایشانداشتمیسوخت. و بودند
و یوتیوب فرستادیم برای گرفتیم و عکس کلی

توییتر.
خیابانها غلغله امروز عاشورا: از روز بعد دو
هم را تا سه و دو کتک نخوردیم کسی از بود.
نکنیم خشونت بودند گفته زدیم. کتک مفصل

جلوی نتوانستم بسیجی اسکلهای این با ولی
۱۶ آذر مرا کتک زده  که را یکی بگیرم. را خودم

زدم. کتک بود
خیابان. به رفتم امروز عاشورا: از بعد روز سه

خانه. آمدم نبود. زیادی تظاهرات
هفتروزبعداز عاشورا:بازهم رفتمتظاهرات.
پیشبینی اندازه که اون به ولی نه بود شلوغ
هفتم عاشورا روز شهدای برای میکردیم. اگر
احتماال میآمد. بیشتری جمعیت میگذاشتند

بوده... ترسشان از
توی رفتیم هم باز عاشورا: از بعد روز هشت
مردممعترضازهر تعدادخیلیزیادبود. خیابان.
زیاد بود آنقدر جمعیت بودند. آمده کنار گوشه و
برگردیم. قراره فردا نرسید. ما به زدن کتک که
بیشتر ما خوردن کتک احتمال باشد خلوت اگر
و تفریح نوع بهترین این فعلی شرایط در است.

سرگرمیماست.

خامنهای سرگشاده نامه
ایران مردم به

را شنیدم. صدای انقالبتان ایران، مردم ای
خواهشمی کنمهمهشما ساکتشویدوبگذارید

بخوابم. چرت یک من

هفته سیاسی تفسیـر
ایران درباره حوادث روزها اسراییل این دولت
از است. مانده سر دوراهی بر و شده گیج کامال
به ایران اسالمی رژیم که است خوشحال یک سو
اتمی حمله خطر نتیجتا و رسیده سقوط حالت
از است. افتاده به تعویق موقتا ایران سوی از
سبزها آمدن کار است که با سر نگران دیگر سوی
و ویژه آمریکا به غرب با آنها و نزدیکی دوستی و
یک دانه» یکی «بچه مقام از اسراییل انگلیس و

شود. تبدیل ناتنی» «پسر به
ایران داخل در هم از تالطم و آشوب اسراییل

از به هدفرسیدنو نتیجه هم خوشحال استو
اینرا میتوانبهطور آشوب. مطلوباینتالطم و
خالصهچنینبیانکرد که دو راهیاسراییلمانند
بهطور کاشریشده که غذایغیر ژامبونخوک یا
عرضه ارتدکس خاخام یک به مجانی و رایگان

عاجز میگردد. تصمیمگیری از و او میشود

را مردم چطور ببین
میکنند تحریک

ازطریقیکیازرفقا درایران یکیازاعالمیههایی
حزباللهیهای و بسیجیها خانههای در به که
پخش بینمحافلآن ها در و فرستادهاند آتشه دو

است. رسیده ما دست به کرده اند
کار ایران اطالعات وزارت برای ما این رفیق
تاشغلدارند. ایراندوسه در میکندوچونهمه
نمیهوقتدرسازمان «سیا»و «افبی آی»آمریکا
خانمش تقاضای چون جدیدا شاغل است. هم
مجبور کرده در دوبی آپارتمان کوچک یک خرید
برای به عنوان مشاور و بگیرد  سوم  کار شده
اعالمیه متن میکند. کار هم «موساد» سازمان
زیر  Flyer میگویند به قرار آن به غرب در که
دولت است. اعالمیه برای کشاندن مردم طرفدار

است. شده تهیه خیابان به
گرامی، برادر و خواهر

تثبیت  مزایای انحصاری میخواهید از * اگر
وخانوادهخودهمچنانوکماکان برایشما شده

بفرمایید... استفاده
رادیو  در موسیقی پخش میخواهید * اگر
خواندن زنان حق و باشد تلویزیون محدود و

باشند... نداشته
شلوار  پسرتانکراواتنزندو میخواهید * اگر

جیننپوشد...
به جای  دخترتان و زن  اگر می خواهید  *

گردد... باز خانواده محیط به تحصیل
اسراییل  نابودی در سهمی میخواهید * اگر

باشید... داشته
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شد! دستگیر نیروی انتظامی تهران توسط حسین روز عاشورا: امام از خبر آخرین

 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

                  

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:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

ایران مسایل مورد در آزاد بحث
نیبرز رستوران در

سازمانهای عملکرد و وظایف
فرهنگی: دموکراتیک

فرهنگی؟ است سازمانی کانون آیا

دی) ۲۸) ژانویه ۱۸ دوشنبه

دی) ۲۱) ژانویه ۱۱ دوشنبه

رفیعی فرامرز و ناظر مهدی سخنرانان:

مانند  شما اینترنت سرعت میخواهید * اگر
به شما دسترسی خانواده تا حلزون باشد سرعت
سایت هایغیر اخالقیوقبیحسیاسیوسکسی

باشد... نداشته
رژیم  مسیحیان و بهاییان میخواهید * اگر

کنترلنکنند... را کشور
ندارید... خوشی دل منافقین از اگر *

«کیهان»  و «فارس» خبرگزاری اگر  *
و رادیو «فاکس» و «بیبیسی» به خودمان را

ترجیحمی دهید... «زمانه»
بر  ایران به شاه پسر میخواهید اگر  *

نگردد...
در  که میلیونی که این چند دارید قبول * اگر
از همه کردند اغتشاش عاشورا روز در خیابانها
محارب همه و گرفتهاند خط بیگانه کشورهای

فیاالرض هستند...
اصالح  رنگی، قشنگ لباس پوشیدن از اگر *
مناسب اصالح سر بدن، خوش صورت، بوی

خوشتاننمی آید...
برادران رویموتورهای *اگرمیخواهید مانور
نزدیک از بهصورترایگان و در خیابان ها را هوندا

کنید... تماشا
به  دولتی که شما را استخدامکرده اداره * اگر
حقوقبهخرج بیت المال یکروز مرخصیبا شما

کرده است... اعطا اسالمی ایران مسلمین
با را روز یک میخواهید اگر باالخره... و
هم اوقاتیخوش با خانوادهخود راهپیماییکنیدو

سپریکنید...
به فتنه سبز دهنی تو زدن همین فردا برای
امام و فقیه والیت مخالفان و اغتشاشگران و
ما بزرگ راهپیمایی در بیایید و خیابانها به و...

شرکتکنید.
و بوده رایگان اتوبوس و تاکسی نقلیه وسیله
بین تظاهرکنندگان خوشمزه ساندیس میوه آب

پخش خواهد شد.

ورزشی اخبار
وزارت فشار زیر ایران  فوتبال  فدراسیون
که ورزشکارانی با وزارت اطالعات سخت و ارشاد
فوتبال استفاده بازیهای در مچبند روبان و از

در مسابقه یک در است. پیکار حال در کنند
تیمی را بازیکنان مسئولین شهرستانها یکی از
تا کردند بودند مجبور سبز پوشیده یونیفورم که
پیراهنخودرا عوض کنند واز رنگ سفیداستفاده
رنگ همین هم مخالف تیم که این جالب کنند.
بفهمد در آمد تا مسابقه داور پدر پوشیده بود و را

کدام است. کدام تیم
گویا بهعنوانآخرینمرحلهمبارزهبارنگ سبز
راهی جستجوی در دولت فوتبال، مسابقات در
سبز چمن دیگری برای از رنگ حتی که هست
تماشاچیتحریک مردم تا کند استفاده استادیوم

شورش نزنند! به اغتشاش و و دست نشده

اطالعیه وزارت اطالعات
اسالمی جمهوری

ازکلیهکسانیکه درمراسم تشیعجنازهوشب
هفتآیت اهللاحسینعلیمنتظریشرکتکردهاند
زودتر«داوطلبانه» هرچه که است خواهشمند
کافه به ایشان نذری خرمای و حلوا خوردن برای

مراجعه کنند. اوین تریای زندان
مردمی مذهبی حرکت های با اداره مبارزه
(نجفآباد) اصفهان دفتر برای رونوشت
(قم) قم دفتر برای رونوشت

انحرافی سئوالهای
عقیدتی برای کنکور

ایران آینده سال
با  نرمش با که  کند اعالم دولت اگر ـ  ۱
تظاهر کنندگانعاشورابرخوردکردهوهمیندولت
فقط۱۰۰  «کیهان»اعالمکند که طریقروزنامه از
تظاهراتزدهاند تهراندستبه درسطحشهر نفر
که۵۰ نفر  کنند خارجیاعالم مطبوعاتمعتبر و
به انتظامی با نیروی درگیریهای مردم این در
تعیین کنید درصدنرمشدولتبر کشتهشده اند

را؟ «کیهان» اخبار اساس
در مراسم  قمه زنی اثر در که اگر افرادی ۲ ـ

رادیکالبگیریموتعدادی عاشورازخمیشدهاندرا
خون ریزی دچار به انتظامی نیروی که توسط را
که کنید تعیین برسانیم دو توان به را شده اند
بدون سالی در چه عاشورا باال مراسم فرمول با
شرکتکننده خونریزیمردم از خالی جمعیتو

بود؟ خواهد
خیابانی  تظاهرات مقتولین همه اگر ـ  ۳
توسط عاشورا به روز منتهی شده روز چند در
این به توجه با و باشد شده کشته «بیبیسی»،
قتل  به ۱۵۰ کشور در پراکنی سخن بنگاه این که
عاممردم مشغول استتعیینکنید تعداد کارکنان

این خبرگزاری را؟
عاشورا  روز از بعد دولتی تظاهرات در اگر ۴ـ 
انجام احمدینژاد آقای دولت و رژیم نفع به که
ساندیس میوه آب و بیسکویت هزار چهل گرفت
برای مردم هجوم به توجه با و باشد شده پخش
آب بسته بیسکویتو دریافتبهطور متوسطسه
۶۴ درصدی  به رای توجه با همچنین میوه و
درصد کنید تعیین  محترم  جمهور  رییس
تعداد ماخذ را؟ رهبری معظم مقام محبوبیت
که «کیهان»، روزنامه گزارش به شرکتکننده
شده  گزارش نفر به ۱۶ هزار میباشد ۱۶ میلیون

داشت. خواهد ترجیح بیطرف مطبوعات

نو سال تبریک
پیامبر تولد و میالدی سال نوی رسیدن فرا
کلیههموطنانمسیحیعزیز به عیسیمسیحرا

بهاییانتبریکعرضمی نماییم. ویژه به
«کیهان» روزنامه تحریه هیات

برای زمینه سازی
سبز سران محاکمه

تهران «کیهان» جمله از دولتی روزنامه چند
درجستجویراهیهستندکهبهموسوی،کروبی
و جاسوس آنها وصلههایی بزنند تا خاتمی و
به با خدا محارب و فی االرض مفسد و مزدور
زمینه وسیله بدین میخواهند آن ها آیند. نظر
این محکومیت سریع و و محاکمه دستگیری

روزنامهها حملههای این فراهم کنند. را نفر سه
دیگر نفر دو از بیشتر موسوی میرحسین به
و بهایی منافق، را او «کیهان» روزنامه است.

است. صهیونیستخوانده
«حزباهللا» نشریات از که دیگری روزنامه
اتهامات عالوه بر و رفته جلوتر حتی کمی است
کردهکه امامرضا توسطموسویمسموم باالادعا
کسی در که است باقی شکرش جای شده است.
موسویو وگرنه نمی خواند را ایراناینروزنامهها

بقیه پوستشانکنده بود.

ایران شوخیهای تلفنی با
که را بابایی یک تلفن رفقا از یکی طریق از
توی بود رفته فقیه والیت احمدی نژاد و نفع به
برایتظاهرکنندگانروز و بدهد خیابانکهشعار
کارت با و گیر آوردم نشان بکشد و خط عاشورا
سر تا زنگ زدم به خانهاش ایران ارزان به تلفن

بگذارم. سرش به
بفرمایید و سالم به جای و برداشت را گوشی
دارید؟ توالت تشریف کرد. پرسیدم: سرفه فقط

گفتم: چه؟  شما به گفت: و شد عصبانی 
خیابان؟ توی رفتید چرا بپرسم میخواستم
و بیسکویت ساندیس میوه آب شما شنیدهام به
بکنید. را این کار که دیگر دادهاند کادوهای و
پرسید:شماازکجامیدانید؟گفتم:عکسهایش
چه شما پرسیدم: کرد. سکوت کمی داریم. را
سی که آدمها این  نفع به که  هستید آدمی
توی کار می روید سر را گذاشته اند مملکت سال
خجالتدارد.طرفکمی شرمنده خیابان؟ واقعا
فریاد ناچاری روی از بعد و کرد من و من و شد
آخرین قطره کشید: بهشماچهربطیدارد؟منتا

ساندیسبرایرهبرممیجنگم!
چه و گفت آدمهایی چه میتوان چنین به
و قطع تلفن... خداحافظی جز میتوان کرد به

اخبار مالی
اخطار مهلت و روز بیشتر به که چند آن با
ازسویبانکمرکزیبهمردمیکه روی داده شده
اسالمی رژیم و به شعار مینویسند اسکناس ها

ایرانیان جمعی رسانه های از « شرکت شعبهای که ایرانیان»، «نشر
راهاندازی تازگی به و است «ایرانیان») هفتهنامه (ناشر واشنگنت»
شده،آمادگیخودراجهتدریافتکلیهسفارشاتانتشاراتیازسراسر
منونهخوانی، حروفچینی، منت، ویراستاری امور اجنام جهت دنیا،

میدارد. اعالم و پخش کتاب طراحی روی جلد،چاپ و صفحهآرایی
منایشنامه، داستان،  کتابهای  انتشار به عالقمند  که درصورتی
زندگینامه، نظرات، دیدگاهها و مقاالت، مجموعه شعر، فیلمنامه،
فرصت این از و  گرفته متاس ما با می باشید خود ... و  خاطرات

شوید. بهرهمند استثنائی

واشنگنت» ایرانیان جمعی رسانههای «شرکت کتاب بخش

شد راهاندازی
است  کتاب نوع هر پخش و چاپ آماده  و
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شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۲۷ صفحه از بقیه

۱۵ صفحه از بقیه

۱۰ صفحه از بقیه
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بایست.  ـ کردن پهن ۱ـ 
لویی  تابان ـ آفتاب سرزمین شهری در ۲ ـ
شانزدهموماریآنتوانت درجریانانقالب فرانسه

شدند. اعدام معروف میدان این در
هم  به چسبیده ـ آخر حرف تکرار ـ مردار ۳ـ 

دلو. ریسمان ـ
دارنده ـ  صاحب و ـ در سطح ۴ ـ واحدی

برایاین  را عنصرالمعالیکتابقابوسنامه ۱ـ 
مستمری. وظیفه و ـ است تحریر کرده شخص

بازیگریجان  به فیلمیساختهجانفورد ۲ـ 
جادو. و طلسم عمل ـ وین

ـ نوبت  تازی شتر ـ خوارزمی از شاهان ۳ ـ
نوشتن. و اثر ـ بازی

عوض کردن و  ـ سلیقه ـ سیما ۴ـ  صورت و
حرف فاصله. ـ و فروش خرید

مقصود  ـ بیوه ـ سر مغز باالی استخوان ـ ۵
مطلوب. و

ـ قسمتگیاهیروناس  بهمقصودرسیده  ۶ـ 
باردار. هوس ـ

ـ  نقصان  و  کمی ـ  عرب دریای  ـ   ۷
چهرهنما.

صحرا. و ـ بادیه سیاه بخت ـ تله ـ ۸
عرب.  و بیچیزـ  عزیز پناهگاهـ  فقیر ۹ـ 

و  ساده  ـ سیاه رنگ ـ کننده بس ـ   ۱۰
زودباور.

ـ  حلقوم  و گلو ـ ایتالیا خبرگزاری ـ   ۱۱
لگدکوبشده.

مهم  ارتفاعات از ـ آلبانی  پول واحد ـ  ۱۲
درختان از ـ شده معروف ایران آلپ به که ایران

آبادی. و شهر ـ
پراکندن  و نظراتـ توانـ عقاید قدرتو ۱۳ـ 

بلند. لباس ـ
اختراع  ـ ایران در سانسور وزارتخانه ـ  ۱۴
انقالب عصر تحوالت مهمترین از وسیله  این

صنعتیبود.
عدلیه  چرب زبانی و چاپلوسی ـ پیشتر ۱۵ ـ

نامیده میشد.

ناله. سودای ـ آسمان کرانه های
از گلهای  خطرناک ـ بمب قرار دادن ـ ۵ ـ

زیبایباغچه.
کرمانشاه  توابع از ـ می دهد معنی گنبد ۶ ـ

آب. جوی ـ
که. زمانی ـ تا کمان ـ زه ظالمتر ـ ۷

جمع ـ صحرانورد و بیابانگرد ـ  عالمت ـ ۸
ترکی. اسم

از  ـ جنگی گوسفند ـ عبرتآموز ایوان ۹ ـ
ادبی. فنون

افسانهای  قهرمانان از ـ نخستین انسان ۱۰ـ 
ازدواج مادر با و کشت را پدر ندانسته که یونان

آفتاب. ـ کرد
بیگانه  ورودبهکشور اجازه ـ فرستادهخدا ۱۱ـ 

شاهی. اریکه ـ
به  اشاره ـ موسیقی الفبای از گام آخرین ۱۲ـ 

به اندازه. و کافی ـ شده گذارده ـ گرو نزدیک
اصل و  ـ صومعهنشین ـ گجرات ۱۳ـ  ارمغان

جامه. و لباس ـ مایه

نگهبان  ـ  آشوریها نزد عشق الهه  ـ  ۱۴
کاروانسرا.

کشور  قلهایدر ـ عروسبیآننمی شود ۱۵ـ 
آسیایی بوتان.

فحشمیدهندباقینماندههنوزدولتنتوانسته
بین نگذارد کند و خارج دور از اسکناسها را این
بانک رییس دست بگردد. گویا به دست مردم
محمود تلفنی با مکالمه قبل چند روز مرکزی
پرسیده او که جواب داده و در احمدینژاد انجام
آمادهجمعکردنایناسکناسهاهستید؟ آیا بود:
بکنیم۸۰ درصد وجوه نقدی  اگر این کار را گفته:
تا چند برایمان فقط و کردهایم خارج را مملکت
مالی و ارزی کارشناس چند میماند. فلزی سکه
کهبهعنوان مشاوردربانکمرکزیکار میکنندبه
احمدی نژادپیشنهادکردهاندکهازاولسالجاری
اسکناس هاییبا عکسموسویو کروبیوخاتمی
دستکاری مورد تا کنند چاپ رضایی احتماال و
به خطر کشور و سیستم مالی نگیرد مردم قرار
جلسه در زودی به است قرار پیشنهاد این نیفتد.

انجمنتشخیصمصلحتمطرحشود.

شادمانی آزادی و به و بگذراند آتش را از سالمان
طبيعیو انسانیبرگرداند.

***
بلندترين از است گذشته جمعهای  امروز،
جهان از آن بخش عمدهای در که سال، شب
ديگر نيز ما نوی تا سال می کند و نو را خود سال
میتوان واقعبينانه و نيست در پيش درازی راه
میتواند امسال سوری چهارشنبه آيا که پرسيد
ولی از همسری انسان نما فرزند ما جشن طالق
تاريخ باشد ماقبل وحش اعماق از بيرون آمده

بشود؟ و
راه ماهی سه از عيد کمتر آن تا عيد اين از
را با فرصتیديريابکهمیتوانداينفاصله استـ 
آدميانیازخود گذشته آرزوو شادمانیپرکند؛اگر

آيند. در حجرههای سکوتشان به از
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

۲۹ صفحه از بقیه
جان... حالل و مهر

غربی جوامع در بودن سکوالر و فردی خداباورانه
جفرسون، نویسنده توماس مانعالجمع نیست.
استقالل آمریکا،یازده سالپیش ازانقالب اعالمیه 
فرانسه، بر جدایینهاددین از حکومتتاکید کبیر

بود. خداباور حال درعین و میکرد
تبارشناسیمفهومسکوالریزم بحثواژگانیو
انگاشتن مساوی علت نیز،  فارسی زبان در
آشکارمیکند. ماتریالیسمفلسفی باسکوالریزمرا
ماتریالیسم ،(interchangeable) کاربردعلی البدل
فلسفیوسکوالریزمدر میان فارسیزبانان احتماال
سکوالریزم واژه برای نارسا فارسی معادلهای از
شروعشدهاست.اغلبفرهنگ نامه ها،سکوالریزم
را«دیدگاهدنیوی»تعریفکردهاند.احتماالقریحه 
را در فارسیزبانان کار ما قافیهپردازی، شعر و
خراب کرده واژه این برای دقیق یافتن معادلی
«دینی»، فرهنگنویسان ما بیدرنگ در برابر و
بیتوجه به ریشه کردهاند؛ «دنیوی» را انتخاب
حاکمیت دقیق تعریف بدون آن کاربرد و واژه
خطا همین دینی. قانون جای به مدنی قانون
واژه  برخی و  شده منتقل نیز سره  فارسی به
ارجمند، زبانشناس پیشنهاد به را «گیتیانه»
نیز،  معادل این می برند. کار به آشوری، داریوش

توهمعلیالبدلبودن«سکوالریزم» و«ماتریالیسم
در حال آن که میزند، دامن فلسفی» را بیشتر
ضرایبی از یکی واژگان، برای معادلسازی هنگام
زباناصلی تبارشناسیواژه در بایدرعایت شود که

است. مفهوم کنار در
از «عرفگرایی»بهجای سکوالریزم، استفاده
«عرف»در معنایدقیقآناستزیرا به نزدیکتر
یوسفیاشکوری، ازمتفکران برابر«شرع» بهگفته 
ایرانی تاریخ و فرهنگ در سابقه دینی، نواندیشی
آداب مدنی رسم و اشکوری به تعریف دارد. عرف
واژه نگارنده، نظر به همچنان اما است. روز
است، فضای سنتی واژههای خود «عرف» چون
مدرن فاقد عنصر و نمیکند ایجاد زبانی را دقیق
واژهسکوالیزماست.زیراعرفبهمعنایسنتهای

هست. اجتماع نیز یک نانوشته در
اینامرکهتاضربشدنمعادلیدقیقچگونه
درمتونفارسی را واژه هایسکوالریزموالئیسیته
فکری و زبانی، ضرورتهای از یکی ببریم به کار
درزمانحاضراستکهتالشجمعی اجتماعیما
شاید می طلبد. جامعهشناسانرا زبانشناسانو
از «تفکیک بتوان دقیق، معادلی پیدا کردن تا
ولیدستکمگویا ترکیب هایطوالنی تر گرایی»یا
گذاشتن با مبادا کنیم؛ استفاده زیرنویسها یا و
بر کالهی دیگر، مفهوم سر بر مفهوم یک کاله

بگذاریم! خود سر
امروز» «ایران اینترنتی پایگاه از برگرفته

۲۸ صفحه از بقیه

مفهوم... یک کاله

کشور، وزیر نجار، محمد مصطفی میدمند.
حاضر تجمعات اگر در مخالفان دولت میگوید
اسماعیلاحمدیمقدم، شوندمحاربهستند.
که کسانی است گفته نیز ایران، پلیس فرمانده

شعارهایتندمیدهندمحاربند.
مجلس  دیگر روحاهللاحسینیانو۳۵ نماینده
به اعدام سریع محاربان برای  طرحی  اسالمی
دادستان مجلستقدیمکردهاند.محسنیاژهای،
از تن چند قریب الوقوع اعدام از کشور، کل
است. دستگیرشدگان روز عاشورا سخن گفته
بین در مقامات رژیم ادعای به این که بر عالوه
تعدادی بهاییمذهب عاشورا دستگیرشدگان روز
دیگر بهایی شهروند نه دستکم دارند، وجود نیز
شدهاند. دستگیر تهران در اخیر روزهای در نیز
تعداد اعدام قتل و خطر ایجاد شده، فضای  در
تحت دستگیرشدگان و زندانیان  از بسیاری
جدی محارب عنوان به و مختلف بهانههای

است.
از و استیصال فرط  از اسالمی  جمهوری
آخرین به خود اجتماعی پایه های دادن دست
میبرد. پناه اعدام یعنی خویش سرکوب حربه
ضعف حقانیت بر دلیل بهترین  کاربرد خشونت
شدیدتر، هرچه خشونت و است، مشروعیت و
کمتر. کسانی مشروعیت مرتکبان آن و حقانیت
انقالب از پس اول دهه تجدید رویای در که
نیز را دهه آن عامهای قتل میخواهند هستند
و امروز شرایط غافل از این که در ـ کنند تجدید
قرار حاکمیت برابر در که فراگیر جنبشی وجود با
گرفتهچنینسیاستیتنهازوالحاکمیتراتسریع
خشونت و خون جنون را حاکمیت کرد. خواهد
داشت. خردگرایی نمیتوان انتظار آن از و گرفته
از جلوگیری برای دیگران است که عهده بر  این
و ملی سطح در هر امکانی از بزرگ فاجعه این
این تالش هرچه بیشتر با گیرندو بین المللیبهره
است ممکن که جنونآمیز را در هر جا جنایت

متوقف کنند.

... و دار چوبههای هشدار:

خانه به حمله در این که آنان است این میکند
پیامبر، را دختر و او همسر فاطمه، علی حضرت
و شکستند او خانه را بر پهلوی در و زدند کتک
شدند. بود شکم او در جنینی که سقط سبب
یزید و معاویه یعنی خلفا همین وارثان هم بعدها
یعنیهمینکهحکومتی کشتند. را پیامبر نوه دو
دیناسالم بنیانگزار و پیامبر پاساحترامخانواده
ندانستخودنشان میدهد کهسرکردگانآنتا را
که جاهطلب بودهاند خونخوار و بیرحم و حد چه
اوالده حتی هیچ کس قدرت حرمت کسب برای

ندانستند. را پیامبر
در خمینی، امام نوه یاسر، عاشورا شب در
محمد آقای حسینیه امام خمینی یا جماران
برایسخنرانیدعوتکردوحکومتیان خاتمیرا
هم بر را مجلس آن نوه او امام و خانه به حمله با
خانه به حمله ماجرای همان تکرار یعنی که زدند
و استیصال سر از دولتی رسانههای لذا پیامبر،

درماندگینوشتندطرفدارانمیرحسینموسوی
شعار و با سوت مجلس حمله کردهاند و این به
مقاومتنیروهای اثر برهمریختندو در مجلسرا
به شدند. رانده آنجا بیرون از حکومت به مومن
محمد آقای موسوی به سخنرانی یاران عبارتی
ولی شدند صحبتاو مانع و کردند خاتمیحمله

کردند! حمایت خاتمی آقای از حکومتیان
ایناستیصالوپراکندهگوییبسیاربدانسبب
آقای رمضان نیز ماه در قدر در شبهای که است
دارد را بزرگ پدر تولیتآستانه خمینیکه حسن
شب مجالس در که کرد دعوت خاتمی آقای از
برگزار خمینی امام مقبره سر بر ساله هر که قدر
آن دولتیان تهدید با که کند سخنرانی میشود
مجالستعطیلشد وبعدهمتنی چندازمقامات
در که کردند اعالم دولت طرفداران و دولتی 
کرد. اصالح را آن و باید شده انحراف امام بیت
زدن عکس آقای آتش جریان در گفتنی است که
ایشان بیت امام یعنی همین اوالده خمینی هم
و اتهام گرفته جناح سبز جنبش نفع سران به
گناه این در عمل کردند و به آنان رد را دولتیان

فریاد دیگر بار و انداختند حکومتیان گردن بر را
کردند. بلند را یارانش و خامنهای آقای

اهل ماجرای حمله به دیگر بهدیگر سخن، بار
اهل به بیحرمتی و حرمتشکنی و پیامبر بیت
بیتبنیانگزار جمهوری اسالمیبرایحفظقدرت
و روضهخوانها نوحهخوانها لذا حال شد. تکرار
نمی دانند درگم شدهاند و شدیدا سر عمل در
تکرار را اسطورهها این خود مجالس در چگونه
عینحال ذهن در و اشکبگیرند مردم از کنند و

نسبتبهحکومتبدبین نکنند. مومنان را
گردانندگانحکومتدینیبهخوبیمیدانند
به بیشتری اذهان مومنان هر روز زمان گذر با که
تکرار این بار و هر مسایل میپردازند این قیاس به
اسطورههاضربهایسنگینبرذهنسر سختترین
از روز هر نتیجه در و میزند آنها مومن طرفدار
یارانمومنحکومتکمترمیشودونیازحکومت
هر و میشود بیایمانشبیشتر نیروهایمزدور به
اینتکیهگاهچقدرسست حکومتگریمیداندکه
اولیناحساسخطر اینگونهجماعتبا استزیرا

میگریزند. میدان از

دین... جایگاه  به نگاهی

است.» کرده
مانده از جلسه باقی وقت به آنگاه با توجه
سربخشیان از عکسهای حسن دیگر شماری
از هر کدام درباره سخنران و نمایش درآمد به
عکسهاتوضیحاتیدر مورد زمانعکسواحتماال
دنبال به وی عکس برای انتشار آن که مشکالتی

داشته است داد.
که عکسها از در مورد یکی سخنران جمله از
اسالمی، جمهوری پیشین رییس خاتمی، محمد
در میدهد از سخنرانیهایش نشان یکی هنگام را
دستدراز پشتسر محافظان ویاز یکیاز حالیکه
عمامه روی و دارد نام آخوندک که حشره ای تا کرده
«دوره خاتمی برای بردارد، گفت: خاتمی نشسته را
عکاسان و خبرنگاران ما که داشت کارنامهای من
نوع کار بکنیم. اگر یک مقداری میتوانستیم الاقل
در که و تساهلی در دوره خاتمی شد که برخوردی
دکتر که نامهای همانند ـ شد داده نشان دوره آن
برخورد از مانع و نوشت شهربانی به مصدق محمد
هم دیگر دوران در ـ شد خود منتقدان و مخالفان به
توسطمسئوالنبهکارگرفتهمیشدمی توانمبگویمما

نداشتیم.» سانسور نام به مشکلی کشور در امروز

فضای... ایجاد اثر در
۱۷ صفحه از بقیه

بهوسطکاروانسرامیانداختند. تشکهایخودرا
خانهها از تشکهاییروبروشدکه انبوه وقتیبا او
آمدهبود،عشقوعالقهاشبهمردمبیشترمیشد

خشم مخالفان نیز. و
تختی در اتاقی مرگ خبر همزمان با انتشار
جمشید [طالقانی خیابان تخت هتل در یک در
سازمان مرکز با هم چندانی فاصله که فعلی]
دستور به نداشت،  کشور امنیت و  اطالعات
به تختی تلفن دفترچه از برگهایی حکومت
خانوادگیاش اختالفات از که شد داده روزنامهها
بعد روز نشد. باور هرگز که امری داشت؛ حکایت

توانست «اطالعات» روزنامه عکاس خبرنگار که
عکسی تختی جسد از قانونی پزشکی داخل از
نشان کالبدشکافی از بعد را او بدن که بیندازد
عالوه که کرد تقویت را عمومی ظن این میداد،

است. بوده کار در هم شکنجهای قتل بر
گزارشی و خبر نوع هر چاپ روز آن فردای از
و شد روزنامهها ممنوع در مرگش تختی و درباره
چه آزادی، هر کمال با تا اذهان برای باز ماند جا

واقعیت بپذیرند. قالب در میخواهند را
دفن با امنیتی و انتظامی دستگاه مخالفت
کنار مصدق] و دکتر [مزار در احمدآباد تختی
بود از جمله عواملی سیام تیر، خود شهدای
با سرانجام تا داد تازه دامنه های شایعات به که
و اصناف طبقه [از شمشیری خانواده موافقت

آن در ملی] نهضت هواداری در تختی همفکران
مزارشهدایسیتیر داشت اندکیبا که فاصله جا

شد. سپرده خاک به
آن از بتوان شاید را تختی محبوبیت میزان
تن هفت او خبر مرگ انتشار که با زد نشانه جا
از که کشتند خود را مختلف کشور شهرهای در
خود که در کرمانشاه بود فجیعتر قصابی همه
بر شیشه بزرگی یادداشت و انداخت به قناره را
جهانپهلوان بی «جهان که گذاشت مغازهاش

ماندنینیست.»
ری همان زمانیک قهرمان بوکساز شهر در
چاپ شد اطالعاتی که در روزنامهها تاثیر تحت
خانه به تختی همسر توکلی شهال قتل قصد به
که دریافت و ماند ناکام چون که برد حمله وی

او وفاداری از محبت با خود وصیتنامه در تختی
همان سپرده، به او را خود تنها یادگار و کرده یاد
که او حمامی در شهر ری خود را کشت. در شب
در چند قدمی بود، تختیمرده با یک روز تاخیر با

است. شده دفن تختی غالمرضا
از بعد هم مردم ایرانهنوز استکه بدینگونه
دوسال] قهرمانملیومحبوب  ۴۰ سال[چهلو
باحضور بر سر خود را فراموشنکرده اندوهرساله
خاطره این ری یاد و در ابن بابویه شهر مزار تختی
پهلوانبزرگ را گرامیمیدارندودر آن قصیدهبلند
میخوانند را ایران نامدار شاعر کسرایی سیاوش

تو باد.» صفای پهلوانا گفت «جهان که
همان زمان در شده و نوشته پیش سال مقاله دو * این

است. شده درج «بیبیسی» اینترنتی پایگاه در

مرگش... و تختی
۴ صفحه از بقیه


