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جایی را اخبار این
خواند نخواهید

اسلحه! و برنج ـ ۱
به که تهران الهادی مسجد در قبل هفته
امامتهادیغفاریادارهمیشود مقدار مدیریت و
شد. مامورین برای کشف و مهمات زیادی اسلحه
این متولین توسط گویا که برنج ضبط و کشف
به که بودند رفته به آنجا بود شده احتکار مسجد
به غفاری هادی یافتند. دست مهمات و اسلحه
در اگر بودیمکه کرده انبار را برنج خبرنگارانگفت:
روز۲۲ بهمنحکومتنظامیشروعشودمجبوربه 
در مورداسلحهها اوگفت: رفتنبهخیابان نشویم.
و آمریکا احتماال اطالعی ندارم و مهمات هیچ و
کردهاند. جاسازی ما مسجد در را آن ها انگلیس

جرم نگهداری به غفاری هادی شده که گفته
سالحغیر مجازدستگیرشدهوسختدرتالش این
و رفقای دوستان ویژه به باال مقامات از که است
جواز کشور، مدرک قالبی کردان، وزیر سابق علی
دزدیدن جرم به فقط تا کند جور اسلحه حمل
که گردد محاکمه مسجد نذری غذاهای برنج
خفیف مجازات مسجدها متولیان برای میگویند

دارد! ناچیزی و

پرید قفس هم از کنسول دیگر یک ـ ۲
کنسول حیدری رضا محمد استعفای پی در
ابوالفضل (نروژ) اسلو سفارتجمهوریاسالمیدر
نیز توکیو در ایران سفارت سابق رایزن اسالمی
زهرا قتل پرونده بررسی مسئول او کرد. استعفا
تهران برای ایرانی کانادایی بودودر کاظمی خبرنگار
پناهنده فعال وی میکرد. کار ایران اسالمی دولت
و اطالعاتی از دست ماموران و شده ژاپن کشور
ضمن او کرده است. پنهان را ایران خود امنیتی
جمهوری کنسول حیدری رضا محمد کار تایید
جن تخم این گفت: خبرنگاران به نروژ در اسالمی
وی خوبیشد. کشور پناهنده و آورد شانسخوبی
بدو بیراه میزنند و غر من به دو طرف افزود: از
طرفدار طرف همکاران از یک سو از میگویند.
و شده ام پناهنده که چرا احمدینژادام محمود
کردهامو ازسویدیگر همسرمکهسرکوفت استعفا
بودمو اروپایینشده سفیریککشور می زندکهچرا

آوردهایم! در سر بادامیها چشم سرزمین از

در فرانسه سفیر کتک خوردن ـ ۳
سفیر میرابوطالب، مهدی قبل روز چند
مشغول فراهم که فرانسه، در اسالمی جمهوری
نوفل انقالبدر کردن بساطپارتیوجشن سالگرد
لوشاتوی فرانسهبودباهجومتظاهرکنندگان ایرانی
فحاشی که به آنها از این شد. وی بعد رو به رو
گالویز شود توسط آنها با داشت سعی و کرد
آنها کتک از و شد کشیده کنار به پلیس امنیتی

مفصلی خورد.
این به را خشونت بیشتر که پلیسی شخص
گفت: فرانسوی خبرنگاران به بود کرده وارد سفیر

محل همین در من پیش خردهای و سال سی
روحاهللا خمینی بودم از حفاظت و امنیت مسئول
روزی رهبر مملکت او که اصال تصور نمیکردم و
در را او و سی سال بعد من سفیر شود بیصاحبی
چقدر دنیا کرد: اضافه او بزنم! کتک جا همین

کوچک است!

داور بدون فجر جشنواره ـ ۴
در فجر جشنواره شروع از روز چندین که آن با
تهرانمیگذرداماهیاتداوراناینمسابقهانتخاب
برایداوری واعالمنشدهاند. اکثرکسانیکهاز آنها
اعمالرژیم عنواناعتراض به بودند به دعوتشده
شانه مسئولیت قبول این احمدینژاد از دولت و
خالیکرد هاند(حتیعباسکیارستمی!).مسئولین
از داوران بعد اسامی که کردهاند اعالم جشنواره

شد! خواهد جشنواره اعالم اختتام

خون کنسرت صلح یا کنسرت - ۵
کاسه از شده  خالی آب کردن جمع  برای
دولت جهانی، کسب اعتبار و اسالمی جمهوری
برایاجرای را احمدینژادگروهینوازنده وخواننده
به صلح» «کنسرت عنوان زیر کنسرت سری یک
از تاکنون است. فرستاده دنیا مختلف شهرهای
جار بدون شده انجام کنسرت سه دو از هیچ یک
مقیم تظاهرکنندگان خشن برخورد و جنجال و
این خارج مقیم ایرانیان است. نبوده شهرها این
قرار و نهاده اند نام خون» «کنسرت را کنسرت ها
خود اعتراض صدای کنسرت این تور طی در است
در کنند. بلند کنسرتها زدن هم به طریق از را
با زیادی عده اجرای کنسرت صلح ضمن در هلند
یکدیگر از و ضمن کتک خوردن شدند گالویز هم
ازکتک خوردنتوسطمسئولینامنیتو حفاظت
بینصیب نماندند. نیز محلکنسرت (سکیوریتی)
گروهیپیشنهادکرده اندکهجمهوریاسالمی بلیت
صلح» «کنسرت را در دو قسمت کنسرتها این
و «بوکس دوم قسمت و آواز و موسیقی شامل
کشتیکج»شامل کتککاریو خشونتبفروشد
درآمد هم و شود کمتر مدعوین برخورد هم تا

بیشتری کسب نماید!

مصاحبهایخصوصیبه صلحدر ارکستر رهبر
این به وضع خارجی گفته است: اگر خبرنگاران
ایران به که گرفته ایم تصمیم کند پیدا منوالادامه
برنگردیموازکشوری بهطور دستهجمعیپناهندگی
ادامه را کنسرتها البته گفت: او بگیریم. سیاسی
کشور روی ما همه هنرمندان گروه تا داد خواهیم

کنند! توافق هواتری و آب خوش و بهتر

کنید آبی را سبز ـ ۶
با که روسای «ایرنا» معارفه تودیع و مراسم در
پرچم بود شده برگزار احمدینژاد محمود شرکت
سفید و و سبز رنگ سه جای به ایران سه رنگ
قرمز و سفید و آبی پریده رنگ به صورت سبز قرمز
احمدینژاد دولت که شده گفته درآمد. نمایش به
حتی که پیدا کرده حساسیت رنگ سبز به آنقدر
مستند و فیلمهای خواسته سیما» و از «صدا
سبز چمن که در آن صحنههای را خود سینمایی
کند پخش رنگ کم صورت به دارد وجود جنگل و
نشود. مسئول مردم تحریک باعث رنگ سبز تا
خبرگزاری به معارفه و  تودیع  مراسم برگزاری
عمدی پرچم سبز رنگ حذف گفت: «فارس»
خشکشویی داده به تازه را پرچم چون نبوده و

افتاد. اتفاق این بودیم
فیلمبرداران این از احمدینژاد که گفته شده
و سیاه طریق بود که مراسم را به خواسته جلسه
به علتماهمحرمو سفیدضبطکنندو بگویندکه
بهاو گفتهبودند اینکار صورتگرفتهاستاما صفر
است ممکن و گفتهاند دروغ زیاد جدیدا مردم به
را قبول دولت و حرف نشوند اینقدر خر آنها دیگر

باشد. داشته بدی نتیجه کار این و نکند

اطالعیه نیـروی
بزرگ تهران انتظامی

و احتمال  ۲۲ بهمن سالگرد فرارسیدن با
در فتنهجویان و اغتشاشگران مجدد فعالیت
تهران اهالی ویژه به محترم هموطنان از روز این

که مراسم باشکوه این جشن خواهشمندیم در
بوده دشمنان بیگانگان و در چشم خاری همواره
آن را مستقیم پخش و نکرده شرکت است اکیدا

نمایند. تماشا تلویزیونهایخود از
تشکر با
سرکوب و کنترل اداره عمومی، روابط دفتر

تهران «کیـهان» به نامه
شهرستانی شهروند یک دل درد

دلمانخوشبودکهدرخوشههایتقسیم بندی
حتی یا و دوم خوشه به اول خوشه از دولت شده
دکتر نقدی یارانههای با کلی و میرسیم سوم
ما به تعالیحالمی کنیم. بعد احمدینژاد بسمه
اولبمانیم چوناگر بایدفعالدرخوشه گفتندکه
هم آمارشان به بشود ما حال شامل یارانه نقدی

میشوند. قاطی خوشهها و میخورد
به خوشه این از رفتیم پایین و باال خیلی
این یارانه بتونیم جوری یک تا خوشه پریدیم او
بگیریم. اصالآدمهاییراکهزیرخطفقر بدمصبرا
تحویل  هستند تومان و۷۳ هزار صد چهار یعنی
هم  تومان که۴۷ هزار من رسد به نمی گیرند چه

میآید. شهید نصفش از بنیاد و نمیآورم در
به وضعمن به مسئولینمحترمبگویید لطفا
مویز و کشمش یک من مثل با و کنند رسیدگی

ننمایند.خیلیممنون. رفتار

زندانی یک دلخوشی های
دکتر احمد زیدآبادیبهدالیل طبقگزارشها
به مهیب اوین زندان در خود سلول نامعلومی از
است. منتقل شده کرج شهر در حومه زندانی
بعد که است دستگیر شدگانی معدود از زیدآبادی
بهشرکتدر محاکمات ازحوادث انتخاباتحاضر
بودن و زندانی نشد دولتی دادگاههای نمایشی و

داد. ترجیح آزادی به را
با کوتاهی و گوی گفت زیدآبادی در احمد
نشریاتاصالحطلب توقیفنشده یکیاز خبرنگار
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خامنه ای ـ ما را بگو که باید با این کور و کچل ها انقالب مردم را سرکوب کنیم!

 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

 President's Day است تعطیل  مدرسه
کانون میاندورهای عمومی مجمع

نیبرز رستوران در

بهمن) ۲۶) فوریه ۱۵ دوشنبه

بهمن) ۱۹) فوریه ۸ دوشنبه

اشکوری حسن سخنران:

آموزههای از برخی تطبیقی بررسی

معاصر: اسالمی جریان سه

نوگرایی و بنیادگرایی سنتگرایی،

گفت: زندان گوهر دشت فرق زیادی با زندان اوین 
ندارد و میزان شکنجه روحی و جسمی من یک 
سال است تنها فرق قضیه این است که شنیدم 
غذای این زندان بهتر از زندان اوین است و برای 
تهیخ آن از مواد سالم تر و طبیعی تری از زندان های 

تهران استفاده می کنند!

تونل توحید افتتاح شد!
تونل توحید که دو بزرگراه چمران و نواب 
صفوی! را به هم وصل می کند توسط شهردار 
تهران و حضور ده شهروند نمونه افتتاح شد (این 
ده شهروند نمونه تنها تهرانی  هایی بودند که در 
عرض چهار سال اخیر برای تظاهرات ضد دولت و 

ضد احمدی نژاد به خیابان  ها نیامده بودند).
دارد.  متر طول  و ۱۳۶  هزار  دو  تونل  این 
قرار بود طول این تونل دو هزار متر باشد اما 
برای مشغول نگه داشتن کارگران و مهندسان 
این پروژه و بازداری آن  ها برای آمدن به خیابان 
جهت تظاهرات صد و ۳۶ متر دیگر به آن افزوده 

گردید.
جریان افتتاح این تونل به طور مستقیم از 
«صدا و سیما»ی جمهوری اسالمی پخش گردید 
اما در نیمه پخش مستقیم تصویر تلویزیون برای 

مدتی طوالنی قطع شد. 
مدیران تلویزیون جمهوری اسالمی علت قطع 
برنامه را نقص فنی عنوان کرده اند اما شاهدان 
می گویند درست بعد از افتتاح تونل و اجازه ورود 
وسایل نقلیه در همان دقایق اول چندین تصادف 
وحشتناک صورت گرفت و تلویزیون مجبور به قطع 

پخش مستقیم آن شد.

سورپرایز!
محمود احمدی نژاد در چند مصاحبه تلویزیونی 
و غیر تلویزیونی اشاراتی به این که او در روز ۲۲ 
بهمن سالگرد انقالب خمینی خبر بسیار خوشی 
و به صورت سورپرایز برای مردم ایران دارد، کرده 
هیجان زده شده اند.  بسیار  ایران  مردم  است. 
گروهی می گویند بمب اتم آماده شده است! گروه 
دیگری می گویند که قرار است حجاب اجباری 

زنان غیر قانونی شود! یک گروه دیگر بر این عقیده 
است که امام زمان ورود خود را به احمدی نژاد 

ابالغ کرده است!
البته این گروه ها بیشتر از ده درصد مردم ایران 
را شامل نمی شوند و نود درصد بقیه امیدوارند خبر 
خوش او استعفای از ریاست جمهوری ایران باشد. 
دل ملت ایران تاالپ تاالپ می زند و چشم به راه 

این روز بزرگ و سورپرایز احمدی نژاد هستند.

اخبار اقتصادی 

بودجه سال جدید
جاری  سال  بودجه  احمدی نژاد  محمود 
حکومت خود را تقدیم مجلس شورای اسالمی 
کرد تا از تصویب آن ها بگذرد. به گزارش خبرنگاران 
هزار صفحه ای  بودجه چند  این  در  اقتصادی 
یک سوم بودجه به تبلیغات و ارشاد اسالمی، 
احداث مساجد و تربیت عمامه  به سران و جذب 
بچه مثبت های پیرو انقالب اسالمی تخصیص یافته 
است. یک سوم دیگر این بودجه به نهادهای دولتی 
انتظامی، مخفی  نظامی،  امنیتی،  اطالعاتی، 
و تربیت پلیس ضد شورش و لباس شخصی و 

بسیج تعلق می گیرد. 
به عبارت دیگر یک سوم بودجه سال آینده 
صرف شستشوی مغزی مردم و یک سوم دیگر 
اعتراض  علت  به  آنان  تنبیه  و  صرف سرکوب 
به شستشوی مغزی و خروج از یک سوم اول 

خواهد شد!
از کل مبلغ بودجه یک سوم آخر هم مثل سابق 
قرار است به لبنان و سودان و یمن فرستاده شود 
و صرف مبارزه با نیروهای غربی که مخالف یک 

سوم اول و یک سوم دوم هستند گردد.

باز هم بودجه سال جدید
مجلس  به  شده  تقدیم  بودجه  در  امسال 
احمدی نژاد چندین  از سوی محمود  اسالمی 
عنوان  زیر  مختلف  جاهای  در  تومان  بیلیون 
«بودجه مخصوص رییس جمهور» قرار گرفته 
و در طبقه بندی محرمانه واقع شده اند. طبق 
قانون اساسی هیچ کدام از نمایندگان مجلس حق 

خواستن توضیح از رییس جمهور درباره این ارقام 
هنگفت را نخواهند داشت.

بسیاری می توانند حدس بزنند که این بودجه 
برای چه کاری منظور شده است. اگر خرید طناب 
دار برای نیمی از ایرانیان، استخدام عرب های 
برای سرکوب و کتک زدن  لبنانی حزب اللهی 
مردم در خیابان ها، ماشین های ضد گلوله ۳۰۰ 
هزار دالری برای سران رژیم و خرید گاز اشک آور و 
گلوله پالستیکی و شلنگ آب فشار قوی را حساب 
نکنیم بیشتر آن صرف خرید موتور سیکلت های 
قرمز و خوشگل و کاله حفاظتی که رنگشان با 

این موتورها جور است خواهد شد.

افکار عمیق (۱)
را  حیواناتی  می پرسم  خودم  از  همیشه 
کرد  خودش  کشتی  سوار  نوح  حضرت  که 
چندتایشان دریا زده شدند و روی عرشه کشتی 

او باال آوردند؟

افکار عمیق (۲)
سوار  که  حیوانی  هر  از  نوح  حضرت  اگر 
نفری یک دالر می گرفت  بود  کرده  کشتی اش 
کلی وضعش توپ می شد و مجبور نبود ۹۵۰ سال 
عمرش را به کار بسیار شاق و سخت پیغمبری 

بگذراند و از زندگی اش لذتی نبرد.

پرداخت حقوق شهروندی 
با چک برگشتی!

مصطفی محمد نجار وزیر کشور در آخرین 
مصاحبه مطبوعاتی خود گفت:

ایران در چند ماه قبل پیشرفت های زیادی در 
زمینه حفظ حقوق شهروندی داشته است!

که  این مصاحبه مطبوعاتی  در  نجار  آقای 
چندین ساعت ادامه داشت مشخص نکرد که در 
مورد حقوق شهروندی کدام کشور دنیا صحبت 
می کند و همه حضار و خبرنگاران را در خماری 

نگه داشت!

کوچک ترین مسجد دنیا
تهران  چاپ  «کیهان»  روزنامه  گزارش  به 
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری از ثبت کوچک ترین مسجد دنیا در 

«بازار کهنه» قم خبر داد.
تهمینه دانیالی که نامی نیمه ایرانی و نیمه 
ارمنی دارد و از بدی بازار کار مسئولیت این نهاد 
دولتی را بر عهده گرفته است به خبرنگاران گفت: 
با ثبت این مسجد به عنوان کوچک ترین مسجد 
دنیا نام قم بار دیگر به عنوان «ام  القرای» جهان 

اسالم مطرح خواهد شد!
وی توضیحاتی درباره این مسجد نیز ارایه 
کرد و گفت: این مسجد به جای دو گلدسته یک 
گلدسته دارد و گنجایش فقط دو مسلمان را دارد! 
وی اضافه کرد: در این مسجد نماز جماعت هم 
برگزار می شده که با شرکت پیش نماز و شخص 

دیگری بوده است!

نکته ها

وزن داریم تا وزن
به گزارش خبرگزاری ها کشور آمریکا در ماه 

گذشته بعد از زلزله مهیب هائیتی  
۵۰۰ هزار تن مواد غذایی، دارویی و بهداشتی 
به این کشور ارسال کرده است. به گزارش همین 
خبرگزاری ها دولت ایران در ماه اخیر همین مقدار 
وزن را به صورت شمش طالی قاچاق و اسلحه و 

موشک و بمب به کشور لبنان فرستاده است!

تجربه تلخ کلیسا
به دعوت یکی از دوستان ایرانی تازه مسیحی 
شده (به لطف فشارهای جمهوری اسالمی و 
تبلیغات و ارشاد آن ها که همه را از دین اسالمی 

LAW OFFICE OF ALI R. KESHMIRI

Immigration
Green Card
Family Sponsorship
Marriage Petition
Fiancee Visa
Citizenship

امور مهاجرت
کارت سبز

ویزا از طریق خانواده
کارت سبز از طریق ازدواج

ویزای نامزدی
تابعیت آمریکا

امور مهاجرت و دریافت ویزا
علی کشمیـری

Phone: 571-212-8002
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شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

و... سیاسی خبـرهای
۲۹ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه

۱۷ صفحه از بقیه
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افشار  نادرشاه ـمنطقهایکه یکتا پروردگار ۱ـ 
کرد. منهدم کلی به را افغانها آنجا در

پرندهای  ـ نوعی پارچه رنجها ـ و دردها ۲ ـ
گلی هم. است و

و امواج  باد حرکت شدید نارواـ  و کار بد ۳ـ 
رود ایران. آبترین ـ پر دریا

کشاورزی  در آفتی کشوری ـ مقامات از ۴ ـ

ـشهری  پایتختجمهوری آفریقای تانزانیا ۱ـ 
ایران. در استانی و

دام  به ریسمان ـ تنپوشها و جامه ها ۲ ـ
صندلی. نوعی ـ حیوانات انداختن

کمان. ـ زه نمد زین و حکایتـ  قصه ـ ۳
ـ بهترین  و شرف ـ حیثیت عزیز عرب ۴ ـ

برزیل. از سال۱۹۹۴ در جهان فوتبالیست
ازشهرهای مرزیاستان  واحدیدر وزنـ ۵ـ 

شکننده. ـ خراسان
روسهاـ   تصدیق ـ پسندیده رفتار ۶ـ  دارای

اشاره به دور. خوک نرـ 
است  دین ستون گویند می ـ هم از جدا ۷ـ 

صدا. بانگ و ـ
خلیج  در متانت ـ جزیره ای و سنگینی ۸ ـ

مریض. و بیمار ـ فارس
از  ـ خوراکی سترون ـ در بدن عضوی ۹ ـ

آبغوره. یا شیر و نمیکوب گندم
از  ـ احمق و عقل کم آدمهای صفت ۱۰ ـ

مقرب. ویژه، سرای مهر و کینـ  ـ حبوبات
ناشی  بیماریهای ـ از گندزدا مادهای ۱۱ ـ
و تحسین  کلمه ـ کبد نکردن کار خوب از 

شگفتی.
خوشاوندیـ   باریدـ  سی لحن از ۱۲ـ  لحنی

پیشقراولاعداد.
قلیل ـ مشهور  و کم ـ هوش و حافظه ۱۳ ـ

معروف. و
ـ پرندهای  زبان بد و پردهدر ـ تا رند چند ۱۴ـ 

خوشخوان.
از  نمایشنامهای ـ مایعات حمل وسیله ۱۵ـ 

کریستوفرمارلو.

مزاحم. راندن ـ
کوتاه. ناقص و ـ شامهنواز ـ زبانه آتش ـ ۵

سعی و  ـ میکند خدمت بیمارستان ۶ـ  در
فرانسوی. شاتوبریان از کتابی ـ جدیت

دعایزیرلبـحرصو طمعـ   ۷ـ  اثر چربیـ
نظامی. اقدام طریق از حکومت دگرگونی

زیرساخت  واقع در ـ دلی دو و تردید کلمه ۸ـ 
مدارس در آن طرح ـ میدهد تشکیل را جامعه

منسوخشد.
جمعـ  مالیم و  ـ ضمیر کهنه و فرسوده ـ ۹

پهلوان. ـ نرم
ـ  زمین  از زراعی محصول برداشت ـ   ۱۰

چاه. از ـ طناب آبکشی شکاک فیلسوف
شطرنج  چهره ـ شده انتخاب و برگزیده ۱۱ـ 

پنجم شیعیان. امام ـ لقب آشیان
ایران  مرز رودی در خرماـ  انگور و شیره ۱۲ـ 
بخشنده ـ آذربایجان جمهوری و ارمنستان با

کریم. و
عدل  زشتی ـ عیب و ستیز ـ جنگ و ۱۳ ـ

انصاف. و
مبهم  اشاره هفتمـ  روز سازشـ  و صلح ۱۴ـ 

نظر. مورد شخص به
کتابیاستازحکیمعمرخیامنیشابوری  ۱۵ـ 

داشتن. گرامی ـ

جای چه رفتم. او کلیسای به است) کرده بیزار
قشنگوخوبیبود.خیلیبهترازمسجدشهرمان
کهآنقدرمحقروکثیف است کهبهترمیشددرآن
جایی باشد برای تا مرغو خروس پرورشمیدادند
برادران. و خواهران با گردهمایی و نیایش و دعا
کشیش کلیسا زیبا و بزرگ این کلیسای در
خواب را آن زد که دو ساعت حرف ساعت چهار
بیداریام باقیمانده ضمن ساعت  دو و بودم
و صلح از خوبی میزد. حرف قشنگ و حرفهای
اینکه امیدوعشقمیگفتو از دوستیداشت،
دوستم به باشی، دوستداشته را «همسایهات»
گفتم: اگر«دخترهمسایه»رادوستداشته باشم
کوبید تو آرنج خوبی هستم؟ با مسیحی باز هم

شو! یعنی خفه سینهام که
گرفتند و را هم دست همه برنامه در آخر
سالن کنار در که چاقی خانم پیانوی صدای با
سرود و آواز عشق با آرامش و میکرد نوازندگی
و بستم را که چشمانم وسطآهنگ بود خواندند.

کردم. مجسم را ایران

دیگر امام و خاتمی و جنتی آیتاهللا سخنان
در و بلند بلندگوی قوی یک جمعههای تندرو از
است کم سه تا میکشیدند: پیچید. فریاد سرم

بکش! را همه بکشی! که
همه بزنید! دار کنید! همه را اعدام را همه

کنید! زندانی را
از نفر هزاران شد. عمیقتر  کمی رویایم
بیرون از را به خود دستان الی میلههای زندان
آنها ناله و گریه و می دادند فشار خود سلولهای

میکرد. پر را فضا
سنگسار زنیرا که دیدم رویایکابوس وارم در
تماشا همه و بر دار می کشند را مردی و میکنند
جلوی نتوانستم دیگر میخندند.  و میکنند
وسط بیاختیار و بگیرم را خودم احساسات
کلیسایتمیزوشیک وبراق وخوشگلرویزمین
کشیش لباس هم روی آن آن و شفاف و مرمر
دستانش در صلیب با لحظه همان در که کلیسا

آوردم. باال میکرد عبور ما نیمکت کنار از
از غیر  میسوزد. خیلی دوستم برای دلم 
بخواهند او از میکنم فکر او شب آن شرمندگی
به کلیسای کهدیگر هرگزدوستانمسلمانخودرا

نیاورد... آنها

جایتانسفتاست!
شما،اینوکرانملت!شماحتیبرایدین تان
نیز به را «پیروان» شما نداشتید. نیز دستآوردی
و از اسالم گرداندن هرگز روی ناپیروی واداشتید.
است. نبوده گسترده اندازه این تا ایران در شیعه
تفکر نمیتوانست دینستیزی حکومت هیچ
رواج دهد اینگونه جامعه در را سکوالر و عرفی
میخواهند شما حاال عدهای از دادید! شما که
سکوالریسم» «رواج از «اصالحات»شان با
میتوان همواره ناآگاهان! ای جلوگیری کنند؟!
به آگاهی رسید. از ناآگاهی ناآگاه ماند. می توان
تبدیل ناآگاهی به را آگاهی میتوان مگر لیکن

کرد؟!
معامله که میجنبانید دم پیشنهادات این با
«جمهوری سر بر سر چه؟ بر کنید؟ سازش و
اسالمینهیک کلمهبیشتر،نهیک کلمهکمتر»؟
به و میزند دار که حکومتی حکومت؟ کدام با
شرایط؟ کدام میکند؟ در و تجاوز میبندد گلوله
احکام ندارد؟ پایان که دستگیریهایی هنگام به
که داری چوبه های میشود؟ صادر که حبسی
امتناع؟ میکشند؟ آن به زیر از را پیکری روز هر
که ریخته خونهایی بها؟ کدام به تبعید؟ فرار؟
خانه به دیگر هرگز که شیفتهای جانهای شد؟
را در خود نوبت که انسانهایی باز نمیگردند؟
به می کشند؟ چه انتظار شما دستگاه سرکوب
ریال تورم، گرانی، ترور، تهدید، میرسد؟ مردم
بیارزش؟ تحریم،جنگ، بمباتم؟در یککالم:
که آنگونه بود، که آن گونه اسالمی جمهوری

باشد؟! که جز آن نمیتواند آنگونه و هست
نمی گذاریم!ماکیهستیم؟همانهایی اما ما
از کسروی، احمد مشروطه، از ترور انقالب که از
سال، ده سال، بیست سال، سی از ،۴۲ خرداد
ماه پیش با هفت همین از فقط یا پنج سال و
و داخل در هستیم؛ جا همه ما مخالفیم! شما
خارج.ماجمهوریخواه ومشروطهطلبهستیم.
و دمکرات، کمونیست و چپ، لیبرال و راست
هستیم. دیندار هستیم. بیدین و سوسیالیست
و جوانهستیم. روستاییوشهری پیر مرد، زنو
و استاد و بیکار آموزگار و و کارمند هستیم. کارگر
بازاری هستیم. کشاورز و دانشآموز و دانشجو و
عرب و بلوچ و ترک هستیم. کرد و سرمایهدار و
و سفیر گیلک هستیم. حتی لر و و فارس و
وزارتخانه در هستیم! مجلس نماینده و کنسول
در هستیم. بانک ها در شهرداری، و استانداری و
تلویزیون،درمطبوعاتشما،در«کیهان» و رادیو
و خبرگزاری فارس و اسالمی جمهوری و تهران
دانشمندهستهای ما «ایسنا»هستیم. «ایرنا»و
اتمی در تاسیسات ما فیزیک هستیم! استاد و
حوزههای علمیه هستیم. ما در و اراک نطنز
ما هستیم. بسیج سپاه و ارتش و در ما هستیم.
شما دولت گوش بغل و وزارت اطالعات حتی در
هستیم!مادر«بیترهبری»هستیم.مافرزندان
نمیگذاریم شماهستیمکهبرشماشوریده ایم.ما
و بر کنید ما معامله سر بر بفروشید و را شما ما
دو نسل، سوگوار مادران سنگین و اندوه اشکبار
ما ملت! نوکران ای بزنید! زهرخند نسل، سه

بفروشید! ملترا نمیگذاریمشما
لندن «کیهان»، چاپ گرفته از بر

این... نوکر شما
۱۱ صفحه از بقیه

عرصه در باالتر دست گرفتن برای آن باورهای و
عمومیتوصیهمی کنند.

دولت ایدئولوژیک بیطرفی
فروپاشیجمهوریاسالمیدورانحاکمیت با
ایدئولوژی اما  میرسد پایان به اسالمگرایی 
از شکست سیاسی هوادارانی اسالمگرایی پس
راه مهار تنها کرد. خواهد حفظ در جامعه را
امکان یک جامعه دمکراتیک، در اسالمگرایی
در چهارچوب قواعد رقابت سیاسی مشارکت و
و ایدئولوژیها همه برای دمکراتیک بازی
گرایشهاست.قواعدبازیاسالمگرایانهسممهلک
بر هم برای اسالمگرایان میل است. شرایط این
دمکراسی پایینکشیدن کرکره بازی و زدنقواعد
بایک انتخاباتوکسباکثریتهموارهوجود دارد
تضمین کرد خواهد جلوگیری امر این از آنچه اما
بیان توسط اجتماعاتو احزاب، آزادی رسانهها،
نهادهای قوت طرف یعنی دولت و بی مرجع یک
دینی نهادهای از دولت تفکیک است. مدنی

پیدا میکند. ضرورت اینجاست که

بازی قواعد و سازی اعتماد
برایتسهیلگذارازاسالمگراییبهدمکراسی،
اسالمگرایان به روش آناست که هزینهترین کم
حکومتی یک جامعه متکثر با زندگی در نوید
در شود. داده ایدئولوژیک  حیث  از بیطرف
نابود اسالمگرایان اسالمگرایی، بعد ما جامعه
اعمال قدرت مطلقه، اریکه بلکه از نمیشوند
زیر به دیگران بر باورهایشان وتحمیل تبعیض

کشیدهمی شوند.
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

مابعد... از ترس

در آنها به کشور تعلق احساس خوشبختی و و
«سکوالريسم اصل بر نتوانند نيروها چرا باشد
هيچ که بشر» ـ حقوق بر مبتنی دموکراتيک و
جبههوفعاليتی رانفینمیکنداما برایحفظبقيه
ايدئولوژيک گروه يک دست به حکومت افتادن از

توافقکنند؟ ـ ممانعتمینمايد
اينجااستکهبهنظرم میرسدکهدرموقعيت
مهم اصل اين به نيروهایی تنها کشورمان کنونی
که میکنند بیاعتنایی اثباتی کننده متحد و
خمينیوار میخواهند و دارند» کفش به «ريگی
بگويند سخن دموکراسی از هم «خدعه آميز» و
آينده  نسل های بر را مکتبشان و مذهب هم و

کشورمانتحميلکنند.
وانقالبها واينگونهاستکهاغلبجنبش ها
و سلطه  اما میانجامند حاکميتها تغيير به 
نخورده دست به جان آمده ملتهای سرکوب

باقیمیماند.
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

اتحاد... بد، اتحاد

افراد این که نیست مهم و دارد وجود غیرقانونی
او برای مهم ندارند. انتخابات جریان به ربطی

گرفتن است». چشم زهر اعدام برای
آخریننخستوزیرجمهوریاسالمیهمچنین
در دستگاه قضایی عملکرد از انتقاد شدید با
است کرده اضافه انتخاباتی متهمان پروندههای
نیروهای این عمال که میبیند وقتی ملت ما که
قوه پرونده های بر که هستند نظامی و امنیتی
قضاییهحکممیرانندو در حقیقتاینقوهقضاییه
است، به شده نیروهای امنیتی ضابط است که
زیاد انقالب اول در ما که میرسیم نتیجه این

بودیم. شده خوشبین
قرائتی که به اعتقاد وی گفته است موسوی
بزغاله و و خاشاک، خس مردم را که اسالم از
میکند قسمت را مردم و مینامد، گوساله و
از بیفتند، متاثر دیگر عدهای جان عدهای به تا
است داده ادامه و است شاهنشاهی فرهنگ
چند اعدام جای قوه قضاییه به بود سزاوار که
نحوه مورد جدی در شایعات نوجوان که و جوان
ریشهها این به دارد، وجود آنها از اعترافگیری

می کرد. توجه
را زندانها امروز که است کرده اضافه وی
دانشجویانو از کرده اند؛ پاکترینفرزندانملتپر
ومطابقفرمولهای مندرس اقشار دیگر اساتید و
هستند با آن ها برای پروندهسازی دنبال شده به
حالی در یا جاسوسی. مالی، جنسی پروندههای

کهمنحرفانواقعیوغارتگرانبیتالمالدربیرون
جای به آنها جوالن هستند، مشغول زندانها
انسانهای دنبالجاسوسانواقعیباشند، آنکه

میکنند. متهم جاسوسی به را مومن و شریف
گوی و گفت این دیگری از بخش در موسوی
با بیاناینکه قانوناساسی وحیمنزل تفصیلی
کرد،  در سال۱۳۶۸ تغییر که همانطور نیست و
کارآمدسازی در جهت گام های مهمی میتوان
که «جمهوری است افزوده آن برداشت، بیشتر
ما و بی معناست اساسی قانون منهای اسالمی
نقضقانوناساسی، مراقبتجهتعدم بر عالوه
شدن به بخشهایی توجه نشدن یا کمتر اجرا
به اساسی قانون نقض نوعی باید هم را آن از

حساببیاوریم».
وی«اجرایبدونتنازلقانوناساسی»رایک
که است کرده اضافه دانسته و راهبردی خواست
اگربخشهایقابلتوجهیازقانوناساسیبهویژه
گیرد، بهطور قرار بی اعتنایی مورد سوم آن فصل
خواهد بدیلهایدیگریبراینظامظهور قهری،
قانون کرد.عدمرعایتحقوقاساسیمردمکهدر
نشناختن رسمیت به همچنین و آمده اساسی
این ابطال به خود، سرنوشت بر مردم حاکمیت

انجامید. میثاقارزشمندجامعهخواهد
شماره موسوی با اشاره به بیانیه میرحسین
روشنی  است که یکی از نهرهای گفته ۱۷ خود
طغیانی و گل آلود رودخانه به ورود با میتواند که
روشن کند، و تدریج آرام را به آن کنونی جریان
به همه است قرار شود «رسما اعالم آن است که

قانوناساسیبرگردیم».

می گوید خاتمی محمد

مدنی اعتراض پاسخ
اعدام نیست

جمهوری پیشین رییس خاتمی، محمد
برخورد به  شدید اعتراض ضمن اسالمی، 
خشونتآمیزبامردمو«آزادیمطلقخشونتگران»
از و رعایتحقوق مدنی شهروندانشده خواستار
«رهبر است خواسته هم اسالمی جمهوری رهبر

باشد. مردم» همه
دیدار  در  محمدخاتمیروز یکشنبه گذشته
در ایران احزاب مرکزی خانه شورای اعضای با
برخوردهایخشونتآمیز از سخنانیضمنانتقاد
اشاره با و ایران در انتخابات نتایج به معترضان با
بازداشت تن از چند برای حکم اعدام صدور به
و مدنی اعتراض «پاسخ داشت: اظهار  شدگان
احیانا اعدام و زندان سرکوب و فشار انتقاد از
افزایش میدهدوتمایلبه بحران را این ها نیست.

میکند.» تقویت چارچوب ها را از خروج
ایران جامعه کنونی وضعیت تشریح در وی
شده، ایجاد فضایی چه اینروزها «ببینید افزود:
بازداشتها، برخوردهایخشنو و فشار بر عالوه
یک از این که و هست هم اتهام تهمت و فضای
کردن صحبت محدودیتهای شدید برای طرف
از و دارد برقرار کردن با مردم وجود ارتباط و
پردازیها، دروغ با معتقدم کسانیکه طرفدیگر
خشونت جوالن سمت جامعه را به اتهام زدنها

مطلق دارند». میدهند آزادی
«مسایل این که با بیان بنیاد باران رییس
سخت گیری حل نخواهد و با فشار اجتماعی 
اعتراض هر کس گفت افزود: «نمیشود شد»
رفتار سختی با باید او با و است برانداز دارد

رفتاری هر نمی شود هم برانداز با معتقدم کرد.
کرد.» را

خاتمیدربخشدیگریازسخنانخوداظهار
میخواهیم، را اسالم قانوناساسی و «ما داشت:
قانون چارچوب در که رهبری میخواهیم ما
و کشور همه رهبر دارد، مهمی جایگاه اساسی

باشد.» مردم همه
جریان و «هر روش،سیاستیو هر وی گفت:
انقالب ورهبری امامو جناحیکهبخواهد اسالم،
جناح به یک فقط تعلق که ایشان پایین بکشد را
انقالبکرده به امامو خاصداشتهباشد،هم جفا

اسالم.» به هم و


