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لحظه آخرین اخبار
میرفت چاپ زیر روزنامه که وقتی اخبار این

است دستمان رسیده به

(۱)
دستجردی، وزیر وحید مرضیه که اعالم شد
که اولین احمدینژاد، دولت درمان بهداشت و
و  رساله میباشد، اخیر ۳۰ سال در ایران وزیر زن

قالبی دارد. تحصیلی پایان مقاالت
منبعموثقخارجیوچند طبقگزارشچند
زبان به مقالهای که تنها غیرموثق داخلی منبع
است، شده منتشر خانم مرضیه از انگلیسی
و  مقالهیک دانشجو اقتباس وکپی۷۰ درصدیاز
دیگر چینیمیباشد.چندیقبلیکوزیر کارورز
نام نامعوض علیکردانکه کابینهاحمدینژاد به

به متهم میکرد استفاده را کردان علی مستعار
زیر و از مدرکجعلیدانشگاهیشده بود استفاده

از دست داد. را خود جان فشار این اتهامات
خانمدستجردیدرجمعچندخبرنگاردولتی
به پایان نامه ها مربوط شمردن اخبار واهی ضمن
خالف بر میدهد که نشان این مقاله ها گفت: و
یک از رژیم این در مردها و زنها مردم گفتههای

هستند! حقوقمساویبرخوردار

(۲)
روسیه خارجه الوروف وزیر امور سرگئی آقای
نگران بسیار برنامههای هستهای ایران از گفت:
بود: ویدر جوابخبرنگاریکه پرسیده هستیم.
اصلی مجری درست نیست که طراح و این آیا
گفت: هستید؟ شما خود ایران اتمی برنامههای

هستیم! هم نگران همین برای

(۳)
نیروی فرمانده رجبزاده، عزیزاهللا سردار
طی در روز عاشورا در که تهران بزرگ، انتظامی
کتک تظاهراتمردمیاز یکدختر (بگوشیرزن)
دادوجایخود فرطخجالتاستعفا از بود خورده
گفتهشده اینسردار داد. بهحسین ساجدینیا را
در مردم کنترل و سرکوب مسئول باید که جدید
«کتکخورش» باشد امسال چهارشنبهسوری
خجالت کسی از و است قبلی نفر از بهتر خیلی
کار انتخاب این برای هم همین برای نمیکشد و

است. شده

در ایمنی جدید دستگاه
فرودگاه

در بعد به این از که  بود  آمده اخبار در
و حساس بسیار دستگاههای آمریکا فرودگاه های
«اسکن» کردن با که شد خواهند دقیقی نصب
روی آیا دستانمسافرانمی توانندتعیینکنندکه
منفجره و محترقه مواد ذرات اثر دست پوست

این از استفاده  با نه؟ یا دارد وجود گوگرد  و
حفاظتی نیروی و کامپیوتری پلیس دستگاههای
مسافران شدن سوار مانع  میتوانند  فرودگاه
جان و شوند هواپیما به بمبگذاری به مشکوک

نجات بخشند. را هزاران نفر
زاییده تکنولوژی و علم چون میکنم فکر من
خوبی و کننده خوشحال خبر این است نیاز
میباشد.فقطنمیدانماینتروریست هایمسلمان
جاگذاری شورتشان  در را بمبها جدیدا  که
ایندستگاههای گیر به میتوانند میکنندچگونه
دست جای به و بیفتند فرودگاه «اسکن»
مواد پای رد و کرد «اسکن» باید را کجایشان

یافت؟ عضو شریفشان روی کدام را منفجره

به کوی دانشگاه حمله
مجدد حمله اخیر روز چند در ایران داغ خبر
نیروهایانتظامی ولباسشخصی بهکویخوابگاه
و فیلم که حمله این در بود. تهران در دانشجویان
برای اولین گرفته و قرار روی اینترنت جزییات آن
قسمتهای سانسور (با «بیبیسی» شبکه از بار
قسمتها) بعد بدون سانسور برخی از و دلخراش
و حمله مورد و پسر دانشجویان دختر شد پخش
از آنان و بسیاری گرفته گروهی قرار و شتم ضرب
ایرانرسمشدهکه در زخمیوخونآلودمیشوند.
اول ترم بیشتر در و سال هر معموال کوی خوابگاه

گیرد. قرار حمله نیروهای دولتی و هجوم مورد
کنفرانس سخنگوینیرویانتظامیتهراندر
که کرد اعالم بسیج نیروی سخنگوی مشترکی با
به علت اما گیرد انجام زودتر حمله این قرار بود
کمی از انتخاباتحملهها مشکالتتظاهراتبعد
علت به دانشجویان است. آنها از افتاده تاخیر به

اینتاخیر پوزش خواستند.
گفت: تهران انتظامی نیروی فرمانده
کلیپهای از و کرده مونتاژ را فیلم «بیبیسی»
اوگفت:کسی است! کرده سالهایقبلاستفاده
جواد محمد است. نکرده حمله دانشجویان به
الریجانی، دبیر،ستاد حقوق بشرایران، کهمشغول

توصیه به دنیاست در بشر» حقوق «تور برگزاری
بشر «حقوق عنوان زیر خود کنفرانسهای تهران
است» ندارد خر هر که قبول است، ایران سر در
صدای و سر تا است کرده تعطیل موقت به طور را

بخوابد. کویدانشگاه
و حمله کردن محکوم با خامنهای آیتاهللا
گفت: کویخوابگاه در آخریننطقخود یورشبه
کرده حمله جوانان ما به دیگر جهانی بار استکبار
هم اخیر در سال های را این کار گفت: وی است.
و میگرفتهاند خط خارج از مطمئنا و کردهاند
بوده از مسیر خود انقالب قطار کردن برای خارج
«کیهان» گفته به که حجازی آرش وی است!
از یکی را آقاسلطان بوده قتل ندا مسئول تهران
مسئولینحملهبهخوبگاهدانشجویانمعرفیکرد
را «بی بی سی» او بیگناه است چرا او گفت: اگر و

ایراننمیفرستد؟ به برایمحاکمه
اینکار شنیع ویدر پایانسخنانخودگفت:

دادهاند. انجام ناشناس گروهی را
در چند نفری زمان همین در شده که گفته
از «ناشناس» از شنیدن کلمه میانجمعیتبعد
برایآیت اهللاخامنه ایدست جایخودبلندشدهو

لبخند زده اند. داده و تکان

تلویزیونی کمدی شوهای
نیم شوهای دیدن آمریکا بودیم آمده که تازه 
این نه بود. خندهدار کمی برایمان کمدی ساعته
میخندیدیم بلکهخندهمان دیدناین شوها از که
را رویاین شوها صدایخندهحضار میگرفتکه
بامزهایبخندندو ازهر جمله بعد می گذاشتندکه
ازگفتههایهنرپیشگانغشوریسهبروند.برایمان
به زور که این از و داشت مصنوعی خیلی حالت

را بخندانند خوشحالنبودیم. ما میخواهند
بدون شوها دیگر این سال ها، امروز از بعد
حساس جاهای زدن حضار در دست و خنده
سکوت در آنها ندارند و دیدن لطفی برایمان
کاملحضارزیادجالبنیست.بعضیاوقاتهمین
کمدی صداگذاری شوی روی حضار که خنده

الین» «پانچ یا و مطلب که می شود باعث شده
پیش سه روز دو و خندهات بیاید. مثال بگیری را
مصاحبهمحمدجوادالریجانی، دبیر،ستادحقوق
«سیانان» شبکه در را جمهوری اسالمی، بشر
کریستیانامانپورگفتوگوداشت. با میدیدمکه
ما استو ایران دموکراسیکامل برقرار در اوگفت:
در بلکه و خاورمیانه در لحاظرعایتحقوقبشر از
خنده هستیم. چون این شوی تلویزیونی اول دنیا
رویش نگذاشتهبودندکلی طولکشیدکه حضاررا
را بگیرم و محترم این مقام الین پانچ و جوک من

خنده... زیر بزنم تا کشید طول دقیقه سه

توالت مشکل
۲۲ بهمن  فیلمهای روز هم باز دیشب داشتم
مردم تهران) قول«کیهان» (به ! باشکوه وحضور
می دیدم. را احمدینژاد دیکتاتوری رژیم طرفدار
سعی اینترنت فیلمها از دیدن این موقع همیشه
و بفهمم کنم مکث مردم قیافه های میکنم روی

است؟ آمده خیابان چه برای طرف این
باشد؟ داشته محدود آزادی که این برای
و و تلویزیون که روزنامه و کتاب و سینما این برای
خواهر زنو برایاینکه شود؟ سانسور اینترنتاو
زیر و بکنند سیاه پارچههای توی را مادرش و

که... این برای شوند؟ کچل روسری هایشان
عظیم جمعیت این و فیلمها  دیدن موقع
نفر میلیون چند این که افتادم این فکر به ناگهان
میدانآزادیعالف درخیابانهایدور تمامروز که

می روند؟ توالت به چطور هستند
تظاهرات این فیلم های و عکسها تمام در
گول ملت که نشان دادند اتوبوس را هزاران فقط
بودند آورده تهران به شهرستانها از را خورده
سیار توالت همان که پاتی» «پورته از نشانی و
آخر نبود. فیلم ها و عکس ها در میشود خودمان
آن روز همه را مردم همه این میشود چطوری
دولتی» ساندیس «آبمیوه کلی خوردن از بعد هم
نگه داشت؟ آیا مرتب و منظم بدون توالت رفتن
گذاشته خیابانها در سیار توالت هزار صد واقعا
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نمیآید! خوشم زنها از دیگه کهریزک در خدمت از بعد

 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

کسروی احمد ترور
زندگی، آثار و ترور کسروی

اسفند) ۱۰) مارچ ۱ دوشنبه

اسفند) ۱۷) مارچ ۸ دوشنبه

امانی الهه سخنران:

امینی محمد سخنران:

خیابان در زنان مقاومت
اینترنت و

چمن های در را خود کار مردم که این یا و بودند
اینمردم فداکار آیا «آزادی» انجاممی دادند؟اگرنه
شماره که بودند کرده مجبور را رژیم به وفادار و
دارند و نگه روز را تمام خود دوی شماره یک و
به خود را موکول کار راستای یک «جهاد» در
و دهات شهر به و رسیدن اتوبوسها برگشت به

محلاقامتشاننمایند؟

نوروزی آگهیهای
نقاط در شعبه چندین با شهروند فروشگاه
شما برای مایحتاج عرضهکننده مختلف تهران
برگزاریجشنچهارشنبهسوریامسالمیباشد:

چهارشنبهسوری. آجیل انواع ـ
قاشقزنی. کامل پکیج ـ

بازوبندهای و پیشانیبند و روبان انواع ـ
سبز.

سبز. بادکنکهای ـ
فشفشه. و ترقه انواع ـ

سنگ. قلوه انواع ـ
نارنجکهای و مولوتف کوکتل نوع همه ـ

دستساز.

جدید شهردار
چندوقتپیشدرانتخاباتشهرداریشهرما،
خانم  جای به Kassim Reed را آقای مردم آتالنتا،

انتخابکردند. قبلی، شرلیفرانکلین،شهردار
برمیآیدکهیکنوعی ازناماینشهردارجدیدما
باید نام«کاسم» و عربیداشته یا اسالمی ریشه او
همانقاسمخودمانباشدکهبرایسهولتتلفظاز
ایرانیانمقیم ما تبدیلشده است. کاسم به قاسم
آتالنتاخوشحالیمکهامروززیررهبری«حسینآقا»
(باراکاوباما)و«قاسمآقا»قرارگرفته ایموبهنوعی
احساس خاورمیانهایشان نام خاطر به آنها به
اینآقای فقطامیدوارم برادریمی کنیم. نزدیکیو
به مسایل باراکاوباما از شهردار جدیدماکمیبهتر
او ندارم دوست و مشکالت مردم توجه کند. اصال
دفتر محل کار جلوی معترض مردم خراب کند و
برایبرکناریاو خشمآلودفریاد تظاهراتکنند و او

بکشند: قاسم رید... قاسم رید... قاسم رید...

عمومی اطالعات بخش

میدانستید؟ آیا
که است کشوری اولین ایران امروز که این ـ
را عوض کرده دنیا قبلی انقالبهای همه مفهوم
در سعی طبقه بورژوا همیشه اکنون عکس بر و

دارد؟ عامی و پابرهنهها طبقه شکست
اینکهطبقادعایدولتاسالمیایرانهمه ـ
مردمکشوربهغیراز حسین شریعتمداریومسعود
دهنمکی برایدولتهایبیگانهخارجی جاسوسی

حفظ منافع آن ها میکوشند؟ و در میکنند
رعایت جدول قعر در ایران که زمانی که این ـ
آن این خارجه وزیر گرفته قرار دنیا در حقوق بشر
در آنحقوق بشر تنها کشوری میداند که کشور را

رعایتمیشود؟
تعدادتصادفاتجادهایایراندرسال اینکه ـ
اتومبیلهای ناامن شرکت گذشته مساوی تمام

شدهاند میباشد؟ Recall که تویوتا
یکبار حداقل که دانشجویانی تعداد که این ـ
ایران مذهبی نظامیان شبه و دولتی مامورین از
مساوی تعداد خوردهاند کتک اخیر پنج سال در
دولت  از اخیر ۳۰ سال در که دانشجویانی است

هزینه دریافت کردهاند؟ کمک
ـاینکه۵۰درصد ازکسانیکهانقالباسالمی 
از امروز سعی می کنند به راه انداختند ایران در

ببرند؟ بین از انقالب را کشور این از خارج
ناخالص  تولید ۶۰ درصد از بیش که این ـ
ترکیه اماراتو از طریق کشور «ملی»غیرنفتیما

می شود؟ تامین قاچاق صورت به و
ـاینکهدرعرضپنجسالاخیردرصدافزایش
غنیسازی اتمیدر ایران رابطه مستقیم، موازیو

است؟ داشته بیکاری افزایش درصد با مساوی
است که ارتش کشوری تنها این که ایران ـ
و اقتصادی مشغول است به کارهای سپاه آن و
نظامی کارهای به آن مذهبی های و روحانیون

میپردازند؟
شرایط را برای سختترین این که ایرانیان ـ
و دارند دنیا کشورهای از مختلف ویزاهای گرفتن
مغز فرار سرانه درصد باالترین مقام وجود این با

دارند؟ دنیا در را

تظاهرات برای روزها تقسیم
خودمان، نشریه جمله از رسانهها، از بعضی
زده درشت تیترهای گذشته هفته دو ظرف
در توسط دولت سبز» موقتا که «جنبش بودند
این  حقیقت شده است. سرکوب ۲۲ بهمن روز
بیرون  روز۲۲ بهمن اگر سبز» «جنبش که است
را  ۲۲ بهمن جشن که بود این معنی اش میآمد
خیابانها به نداشت قبول چون و داشت قبول
و که برخوردها این برای است اصال بهتر نیامد!
حداقل به خوردن ها باتوم و چماق و خونریزیها
به ایرانی روزهای  در سبز» «جنبش  برسد
روزهایاسالمی در بیایدوجنبشقرمز خیابان ها
اگرجنبش قرمزمردانگی کندمیتوانددر وعربی!
نوروز،سیزدهبدر، عید روزهایچهارشنبهسوری،
خون زن جهانی روز همه از مهمتر و مهرگان
بماند. «جنبش و در خانه نکند را کثیف خودش
روزهایشهادت در همقولبدهندکه سبز»یها
وقت و گروگانگیری و قتل خونریزی و مرگ و
نکنند. تلف خیابان ها به آمدن برای را خودشان
ممکن است آنهایی که طرح عمل شود اگر این
شده قرمز روز در هر دولت ملت و برخورد منتظر
انقالبی برای را خودشان امید هستند تقویم در
خیلی بهتر نتیجه ولی بدهند دست خونین از
یا بکشد طول دو سال بیشتر حاال بود. خواهد

می کند؟ فرقی چه دیگر، سال ۳۲

فولکلوریک بخش
برای جدید ضربالمثلهای

حوادث امروز ایران
ثابت اولبرادریاترا تو رجوی: برایمسعود

کن! دعوا ارثیه سر بعد کن
یا کنم باور را قسم ات الریجانی: علی برای

را؟ خروست دم
کاکو،خیلی خوش برای هاشمیرفسنجانی:

میری؟ کاری هم باال سفید و پایی از دیوار پر
میاد، بهار خاتمی: بزک نمیر محمد برای

میآد! خیار و خربزه
سیاه، میگه روت دیگ به گنجی: دیگ برای

عال! صل میگه پایه سه

راه ده  توی را یارو کروبی: مهدی برای 
میگرفت! را کدخدا خونه سراغ نمیدادند

جیک جیک که رضایی: وقتی برای محسن
بود؟ زمستونت یاد بود، مستونت

میگه نشسته، گود پای پهلوی: رضا برای
لنگشکن!

کوری عصاکش کور برای مسعود دهنمکی:
دیگر شود!

را ابرویش اومدی مخملباف: محسن برای
کردی! را کور کنی، چشمش درست

تو می گیره، آب را دنیا البرادعی: محمد برای
میگیره! خواب را

برایابوالحسن بنی صدر:خود کردمکهلعنت
باد! خودم بر

افادهها طبق شریعمتداری: برای حسین
و وق! وق دورش به طبق، سگها

نوروز استقبال به
به عید  روز   ۲۱ دقیقا من حساب به االن
این شما که البته وقتی مانده است. باقی نوروز
است. کرده تغییر رقم این می خوانید را مطلب

تا بخوانید موقع مطالب را به کنید سعی لطفا
وقتتانتلفنشود.

 ۳ ـ کاوشگر
 ۳ ـ کاوشگ سفینه  پرتاب از هفته  چند
مقام یک میگذرد. فضا به اسالمی جمهوری
تهران در ما خبرنگار به فضایی و نظامی بلندپایه
گفتکهماموریتاصلی این سفینهیافتنکاوشگر
خبریدر  آنها مدتیاز ـ۱ و کاوشگرـ  ۲ استکه
و دوم ماموریت گفت: مقام این نیست. دسترس
بسیارمهماینسفینهایناستکهبهجایاهتزاز
پارچهای تابلوی ایران رنگ سه پرچم درآوردن
عظیمیرادر نزدیکیسفینهتحقیقاتی بینالمللی
درفضامعلقکندکه رویآن نوشتههای«مرگبر
است. نقش بسته اسراییل» بر و «مرگ آمریکا»
توسط بهعلتاینکهجاندارانفرستادهشده
و حیوان میباشند سفینه انسان نیستند این
تحقیقات فضایی مرکز مکالمات تاکنون متن
نشده منعکس جایی سفینه در سرنشینهای با

است.
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خالی از شوخی

عمودی

۱۱ صفحه از بقیه

۱۰ صفحه از بقیه

۱۷ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

صاحب کتاب  از شاعران مشروطهطلب و ۱ـ 
جهت. و طرف ـ «سبک شناسی»

پرنده نامهبر. هجرانـ  ضروریـ  ـ ۲
خون آشام ـ  مکنده ـ روزگار و ۳ ـ جهان

عشیره. و طایفه
انقالبیون  که زندانی ـ میگو دیگر نام ـ ۴

مشروطیت  دوره معروف خطیب و واعظ ۱ـ 
قتل به باغ شاه در شاه علی دستور محمد به که

درجه. ۳۷ باالی حرارت ـ رسید
فرو  محصول ـ رومی سریانی یا ماههای از ۲ـ 

پدران. ـ ساختمان ریختن
افسردگیـ   و دلتنگی ـ خداوندی ۳ـ  نعمت

رومی. ماههای از
برای  صفتی غضب، روی  از غرنده ـ  ۴
کردن درنده ـ استواری و پایداری ـ پاک شیر

زدودن. و
و آواز  ـ بانگ از سیارات منظومه شمسی ۵ـ 

عرب. دریای ـ میخوانند نیز گونه این را سگ
خرگوش  ـ جانشینی ـ کشیدنیها از ـ  ۶

عرب.
رویروشنگیتی  ـ ناپیدا ـ جانوریدرنده ۷ـ 

باغچه. در و گلی است ستاره ـ
سوغات گجرات ـ  یکسان ـ ۸ ـ مساوی و

جنابعالی! مطلوب بنده و کاالی
عضو  ـ بیدرنگ و فوری ـ شکاری پرندهای ۹ـ 

چهارپا. شمارش واحد ـ رهرو
وحشی. جانور ـ بازدارندهها ـ هوو ـ ۱۰

کتاب  فرنگی ـ گوجه ـ صریح اللهجه ۱۱ ـ
مانینقاش.

تا  میبندند بعضی پل الزم ـ و ـ ضروری ۱۲
حمامهای قدیم. کارگر آن بگذرند! از

از  ـ آمدن پایین شخصیـ  و غیرنظامی ۱۳ـ 
اسامیفرنگی.

تئاتری ـ  آرایش ـ صحرایی ۱۴ ـ مهمانخانه
کردن. نرم و سودن

ادیبو نویسنده  ـعالمت صفتتفضیلیـ ۱۵
رنسانس ادبی  از پرچمداران ۱۶ و قرن فرانسوی

کشور. این

آغاز کردند. را کبیر انقالب گشودنش با فرانسه
ـ ظاهر ساختمان  ـ اسبکهر آسمون جل ۵ـ 

پهلوان. ـ
کلمه  پاخاستنـ  ضمیر متکلموحدهـ  به ۶ـ 

ـ پیشرو. و پرسش تعلیل
واحدی  پسندیده ـ و نیکو اخالق دارای ـ ۷

پیشینیان. حال شرح ـ وزن در
اهل  ـ مرمت و بازسازی ـ مال التجاره ۸ ـ

محل.
ـمطلع  سخن یاوه نفسنکوهش کنندهـ  ۹ـ 

کار. به آشنا و
در  مثبت سیم ـ دارایی و ثروت ـ  ۱۰
برفی روزهای در قیمتش و قدر ـ  الکتریسیته

بند. آب ـ میشود معلوم
ـ  بزرگ  آبادی  ـ آذری  زبان  به ـ زمین   ۱۱
و حفار معنی پسوندی به دوانی ـ اسب میدان

جستجوکننده.
دستان. آهنـ  بلبل و هزار سبزی ـ ۱۲

آبـ   تبخیر محصول ـ و عالمت نشانه ـ ۱۳
و شکایت. شکوه

و تفرق ـ  پراکندگی ـ ۱۴ ـ سازش پنهانی!
بختیاری. و چهارمحال استان در شهری

فرانسوی  ریاضیدان ـ  مرتبه و دفعه ـ  ۱۵
بسط و را نوموگرافی هندسه جدید که شعبه

داد. توسعه
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بهرهمندی ۸۰ درصدی  ـ۳ با کاوشگر سفینه
(که بهصورتقاچاقخریداری تکنولوژیآمریکا از
کره  تکنولوژی از ۲۰ درصدی بهرهمندی و شده)
این است. ساخته شده شوروی سابق و شمالی
گم فضا در که قبلی سفینه دو جای به سفینه
جای به و قطبنما  قبلهنما از  شدهاند (چون
استفاده (GPS) محلیاب پیشرفته دستگاههای
برخوردار بهتری تکنولوژی از بودند) کرده

میباشد.
فضایی نظامی و مقاماتبلندپایه یکیدیگر از
خبرنگاری به خصوصی بهطور اسالمی جمهوری
که سبز» گفت «جنبش و اصالحات از جبهه
شکست با لحظه این تا  سفینه  این ماموریت
به مردم ایران پول دالر میلیونها و شده مواجه

است. رفته هدر
سه با گفت: خود  سخنان ادامه  در وی
فرستاده بودیم فضا به سفینه این با حیوانی که
مشکل کرم خاکی و الک پشت و یعنی موش
نبودن داشتهایم. وی گفت: کرم خاکی به علت
داده را از دست خود جان مناسب در فضا خاک
از یکی و به کرده استفاده فرصت گویا از موش و
کراتآسمانینزدیکپناهندهسیاسیشدهاست.
داشته و فراوانی مشکالت فنی گفت: سفینه او
بیرونپرتاب شده آنبه از الکپشتفضانورد گویا

بهکرهزمین برگردد که قرار استپایپیاده است و
خواهد کشید! سالی طول احتماال۵۰۰

جمهوری زودی به است قرار که شده گفته
۴ به  ـ کاوشگر نام به دیگری سفینه اسالمی
کردن زبالههای خالی ماموریت بفرستد که فضا
دولت هستهای انرژی برنامه های از حاصل اتمی
اتمی زبالههای کردن خالی دارد. را احمدی نژاد
امور در فعال کشورهای تمام توافق طبق فضا در
آمریکا قرار میباشد. به پیشنهاد فضایی ممنوع
روی آن نصبشود که فضا است تابلوی بزرگیدر
اینجا کسی که و مادر بر پدر شده «لعنت نوشته
 ۴ ـ کاوشگر بود بریزد». ابتدا قرار اتمی آشغال
یک میمونتعلیم کهگویا موجودجاندار دیگریرا
که عکس از این بعد اما ببرد به فضا دیده است
ایران،محموداحمدینژادبا عکس رییس جمهور
میمونیرویجلدنشریهمعتبربین المللی«نشنال
به پروژه این فتوشاپ شد تلفیق و جئوگرافیک»

است. شده متوقف ایران جمهور رییس دستور
که ایرانی فضانورد زن اولین انصاری، انوشه
در کرد، مسافرت فضا به پیش سال چند در
جمهوری فضایی ماجراجویی  به  عکسالعملی
کاغذ با بودم که بچه کرد: وقتی اظهار اسالمی
ول هوا توی و میکردیم درست کاغذی موشک
خاک از را خاکی کرم یک بار یک حتی میدادیم،
در بالهایاین موشک باغچه خانهماندر آوردمو
کاغذیقرار دادماماموشکمبهعلت سنگینیکف

درآمد. حسابی گریه ام و افتاد خانه حیاط

خطر را به رژیم موجودیت و بینالمللی داخلی
آن برای حلی راه زودتر هرچه باید و انداخته
میکنند تالش آنان منظور این برای جست.
از حداقلی به تا آورند عقل سر بر را حاکمیت که
خواستهایرهبراناصالحطلب«جنبشسبز»
مقاومت شدیدا با تا کنون امر دهد. این پاسخ
اصالحطلب شده است. رهبران روبرو حاکمیت
به در گذشته امتیازهایی نیز که سبز» «جنبش
طبیعتا و نگرفتهاند بازدهی دادهاند حاکمیت
می کنند خوش دل وعدهها این به کمتر اکنون
جمله (از کردهاند حفظ را خود قاطع مواضع و
یکتغییر تنها بیانیهاخیرخود). مهدیکروبیدر
موجود بن بست می تواند خامنهای فاحش رفتار
هنوز از آن نشانهای کمترین که امری بشکندـ  را

دست نیست. در

تالش... رفسنجانی و

قبلیدر ناکام پيروزی انقالباز تالشهای اگرچه
و چهل سی دهه مبارزات و نفت شدن دوره ملی
قالب لحاظ به بود ولی آن متاثر از و گرفت بهره

بود. کامالمتمايز حرکتی،
برای  پايين به باال موضع از اخيرا کسانی *
يک طرفه شروع سبز»، تبيين هويت «جنبش
ادعای را بر فرض اگر کردهاند. پيچيدن نسخه به
در سبز» «جنبش ويژگیهای که بگذاريم آنان
خط سياسی، اسالم طرفداری چون محورهايی
قانون چهارچوب در حرکت به اعتقاد امام،
و بستان بده ساختارشکنی ، اساسی، مرزبندیبا
طرفداری پذيرشاصلواليتفقيه، حاکميت، با
میشود و محدود چون و ... لبنان حزباهللا از
تعريف برای مانع و جامع حالت ويژگیها اين
اين نگرش به قائالن آنگاه دارند، سبز» «جنبش
بپذيرند.اوالريزش وشکافعميقی بايدالزاماتیرا
درصفوفکسانی پديدمیآيدکه تاکنون«جنبش
هواداران اين از پس و برده اند پيش به را سبز»
به باورمندان «جنبشسبز» تقليلپيدا میکنند
بديهیاست اينگزارههایعقيدتیوسياسی. به
کهاين رويکرد آسيبیجدیبهتنوع وتکثر موجود
در می برد. از بين را آن نقطه قوت و زده جنبش
برای کمتری از بخت «جنبش سبز» شرايط اين
منطقا اين افراد ثانيا بود. برخوردار خواهد بقا
اين با سبز» بپذيرند که «جنبش است شايسته
باشد بلکه داشته نامحدود عمر تعريف نمیتواند
تحقق خواستههای در برعکسبايد دستآوردیرا
که نشان دهد مشخصی زمان در مدت مردم
و تعاليم طريق قانون اساسی موجود میتوان از
به شده داده به مطالبات وعده خمينی آيتاهللا

مردم پاسخ داد.
باديدی حداقلیجبرانمافات ازخونهای اگر
آمران و مجازات مظلومان ، شده ريخته به ناحق
به عنوان باز پسگيریآراءسرقتشده را عامالن و
مدت در و آن ها بگيريم در نظر مطالبات کف
زمانمشخصیتحققنيابند آنگاهنمیتوانانتظار
داشتکهجنبشاجتماعی ازقانوناساسیوخط
را خواه نيروهایتحول نمیشود نکند. عبور امام
که داشت نگاه سراب در نامعلومی زمان مدت تا
عاقبت کلبهاحزانروزیگلستانمی شود! همين
ندارد. هنگامی زيادی زمان جريان هم اين االن
اجتماعی ـ سياسی نيروهای و مردم میتوان

جمهوری مرزهای گفتمانی را در تغيير خواهان
که نگهداشت خمينی آيتاهللا نگرش و اسالمی
و گرنه معترضين کرد ارزانی خور بتوان متاعی در
پاسخگويی در نگرش اين ناتوانی شدن قطعی با
آنانناگزير بهخواستههایمردمی،عبورجنبشاز
خواهد بود؛بهخصوصکهاينمسایلخود بخشی

باشند. موجود مشکالت ريشه يا و
«جنبش سبز» از قرائت اين ثالثا مدافعان
فعاليت های تعارض و تناقضها پاسخگوی بايد
انتخاباتیواعتراضاتپسا انتخاباتیشاننيزباشند
اساسی قانون با تناسبی نه آنها از کثيری که

امام. خط از نشانی نه و داشت
اخالقیاينپاسخگويیاهميتزيادی در بعد
تا دارد مردم برطرفکردنشائبه برخورد ابزاری با
اينتصورپيشنيايدکهآقايانبرایجمعکردنآراء
مقابلهباجريانرقيب،نيروهایخواهانتغيير ويا
خواستههای به توجهی و کشاندهاند صحنه به را
در خمينی آيت اهللا که کاری مشابه ندارند؛ آنان
هنگاممبارزه ايشاندر از انقالبکرد. بعد پيشو
نظر مساعد که گونهای صحبت کرد شاه به با
تشکيل از پس اما کند جذب را مخالفين همه
را خودش خاص رويه وعده خلف با حکومت،

وعدههايی با کامل تضاد در که گرفت پيش در
بود! داده ايران لوشاتو به مردم نوفل در که بود
از  ۲۲ بهمن راهپيمايی مصادره که همانگونه
«جنبش مصادره است ، محکوم حکومت سوی
صدای خاص فکر و ديدگاه، سوی يک سبز» از

است. مذمت و نکوهش خور در نيز
يک  سبز» «جنبش برای  ساماندهی  *
رهبری ايجاد و ساماندهی اين اما است. ضرورت
جريانات گوی و از طريق گفت میبايست کارآمد
مشارکت و سبز» «جنبش در حاضر متنوع
جنبش گردد. حاصل اثرگذار و حامل نيروهای
و است اين تنوع موفقيت نيازمند حفظ برای
است. حد تعامل محتاج توافق و نيز اين کار
متوسطمطالبات،نقطهبهينهبرایتبيينهويتی
جنبش،مطالبهبخشیوتعييناهدافمشخص
بايد مهم اين رسيدن به است. برای آن مرحله ای
بخش محافظهکار هم و دغدغههای خواستهها
منطقه و گرفت جنبش را در نظر راديکال هم و

کرد. پيدا را آن مشترک
بلوک مخالف و نظام مدافع نيروهای هم
هم و اصالحطلبان هم احمدی نژاد، ـ خامنهای
سهم جنبش اين در اسالمی جمهوری مخالفان

تعامل برای  مشخص قواعد استخراج دارند. 
مشترک، حوزه  حول جريانها اين رقابت  و
پويايی و نشاط تداوم و قوام تضمينکننده

جنبشاست.
عرصه در همگان مشارکت نيازمند مهم اين
عنوان داور به مردم نهايتا تا است و گو گفت
و الگوی مورد نظرشان برای کنشورزی نهايی
گفت .اين کنند انتخاب را جنبش هويتی شاکله
هم و باشد همکاری شامل هم میتواند گو و
برخوردهای بربگيرد. در را انتقادی برخوردهای
سممهلکی تقليلگرا و انحصار طلبانه قيممآبانه،

کرد. بايد از آن پرهيز که است
ما و جامعه سياسی فرهنگ که از آنجايی
ضعفساختارهایکنترلکنندهاجتماعیبشدت
توليد استبداد استلذا بايدمراقببود مستعدباز
مبارزات از دل ديگری ديکتاتور فقيه و ولی که
آزمون «جنبش سبز» آينده بيرون نيايد . کنونی
بلوغ ايجاد فرهنگ دموکراتيک، برای مناسبی
حذف فرهنگ دوری از مدارا، تعامل و سياسی،
جامعه بر مبتنی مناسبات کلمه يک در و طرد و

تغيير است. خواهان نيروهای بين مدنی در
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از برگرفته

... پيـرامون نکاتی

جهت در وجود تمام با و میشوند او اهداف
میکنند.» کار هدفها این به رسیدن

را خمینی آیتاهللا رهبری شیوه سپس وی
را مشکل آن ارزیابی که دانست دارای عناصری
یک او قطع بهطور حال این «با افزود: و میکنند
رهبرکاریزماتیکبودکهازشیوههایمثبتومنفی
شیوههای است؛ کرده شرایطمتفاوتاستفاده در
مثبتبرایتقویتطرفدارانخودوشیوه هایمنفی

خود.» مخالفان سرکوب برای
را خمینی «آیتاهللا کرد: اضافه مقیمی دکتر
موقعیتشناس رهبر یک میتوان حال عین در
متضاد گاه و متفاوت شیوههای از که نامید
و کرده استفاده متفاوت موقعیت های در رهبری
تحمیلی و شیوههای متعددی موارد در از جمله
از همچنین او است. برده کار به دیکتاتورمنشانه
بهره خودی ها میان دگرساز در رهبری شیوههای
به میانخودیها آیت اهللا خمینی در است. گرفته
از خودیها خارج در و اخالقی رهبر یک عنوان
شده غیراخالقی شناخته رهبر یک عنوان به

است.»
شیوه رهبری از خود بررسی پایان سخنران در
شششخصیتسیاسیایراندرسدهبیستمعنوان
سایت یک در را خود رساله مطالب وی که کرد
اینترنتیقراردادهوازخوانندگانخواستهبودکهبه

دهند. پاسخ بوده کرده مطرح که پرسشهایی
پاسخ  پرسشنامه این به ۵۵ نفر که گفت وی
پایه بر که  آماری درباره توضیحاتی و دادهاند 
حاضران به آورده دست به افراد این پاسخهای

داد. ارائه
رییس جلسه سخنران، گفتار از پایان پس
دوم جلسه بخش در کرد. استراحت اعالم زمان
کسانیکهمایلبهطرحپرسشوبیاننظراتخود
بودندبهترتیب نوبتبرابرمیکروفون قرارگرفتندو
بیانکردندکهازسویدکترفرشید مطالبخودرا

شد. داده به آنها الزم های پاسخ مقیمی

همگون... رهبری شیـوههای

میافزاید. آن جذابیت
این  در که تلفنی تماسی در توزیع  هوشنگ
و شور از داشت «ایرانیان» نشریه دفتر با هفته
واشنگتن شوقوهیجانشبرایحضورمجدددر
همسرش همراه با تازه نمایشی اجرای آتالنتا و و
کارم «این گفت: صحبت کرد و آغداشلو شهره
تازگیهایی ارایه طرز و اجرا و موضوع لحاظ از
اساس بر و دارد من قبلی نمایشهای به نسبت

تجربههاییکه از اجراهایتاکنون به دستآوردهام
دیدنآنرضایت از گمانمیکنمدوستدارانتئاتر

داشت.» خواهند کامل
مربوط تبلیغات  که اخیر هفته سه  ظرف
در بهشت» در ایرانی «یک نمایش اجرای به
دوستداران رسید، «ایرانیان» به چاپ هفتهنامه
توزیع هوشنگ و آغداشلو شهره هواخواهان و
و درباره گرفته دفتر نشریه با تماسهای زیادی
میکردند. مطرح را پرسشهایی آن چون و چند

هفته چند این ظرف که اشتیاقی از مجموع در
میتوان شد داده نشان عالقهمندان سوی از
یکشنبه مارچ و ششم شنبه که اجرای زد حدس
با آتالنتا و الکساندریا در نمایش این مارچ هفتم
شهر این در رکوردشکنی و فوق العاده استقبال

شود. رو به رو
آن که مرسوم چنان هفتهنامه «ایرانیان»،
بودهاست،هربارکههوشنگتوزیعنمایشتازهای
از درآورده، با بهرهگیری واشنگتن به اجرا در را
و گفت منطقه، در ارزش با هنرمند این حضور
نیز قصد بار این و است آورده عمل به وی گویی با

حضور شهره استفاده از داشت، بهخصوص با
هر با و گوی مشترکی همراه وی، گفت آغداشلو
ولی متاسفانه آنها این هنرمندان ترتیبدهد دو
پس داشتو واشنگتنخواهند توقفکوتاهیدر
یکشنبه روز صبح شهر، این در نمایش اجرای از
همین به و خواهند کرد آتالنتا پرواز سوی به
نظر گوی مورد و گفت انجام فرصتی برای سبب
هنرمند محبوب دو این همه این با نخواهد بود.
اولینفرصتیکه در کرده اندکه وسرشناسوعده
درآینده پیشبیایدگفتوگویمفصلیبا خبرنگار

داشت. خواهند «ایرانیان» هنری

توزیع... هوشنگ و آغداشلو شهره تازه نمایش
۱۷ صفحه از بقیه


