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اخبار هفته پرسه در
خاتمی پدر قبر به پاشی رنگ

لباس احتماال  (که ناشناس  نفر چندین
خاتمی پدر قبر به بودند) پوشیده شخصی
بر و کردند حمله روحاهللا خاتمی آیتاهللا یعنی
از کدام هیچ تاکنون کردند. پاشی رنگ او مزار
پاشی رنگ این که در مورد خبرگزاریهای ایران
کمالی، احمد ندادهاند. خبری بوده رنگی چه به
که خبرگزاری «ایسنا» گفته فرماندار اردکان، به
بی حرمتی این با رابطه در مظنون شخص یک
دستگیرشدهوچوناعترافنکردهودستهایش

گشته است. آزاد بالفاصله نبوده رنگی
غیرموثق منبع موثق و چند منابع از برخی
محمد پدر محبوب بودن به علت که گفتهاند
او قبر به عادی است مردم بعید بسیار خاتمی

به علت که نظر میآید و به باشند حمله کرده
شخص خاتمی روحاهللا قبر فرسودگی و کهنگی
دیگری با قبر آیتاهللا را احتماال این قبر معترض

است. گرفته اشتباه

ندیدی دیدی شتر
در که کرد «واشنگتن پست» گزارش روزنامه
همجنسگرایان ایران فرار اخیر دو سال عرض
است. داشته افزایش برابر چندین کشورشان از
غیر به فرارها بسیاری از نوشته که روزنامه این
به آزاد، از کشورهای ویزا قانونی اخذ راههای از
به مرز از عبور و شبانه و غیرقانونی فرار صورت
احمدینژاد محمود است. بوده قاچاق صورت
مطبوعاتی در آمریکا کنفرانس پیش در یک سال
ندارد. همجنسگرا وجود ایران که در کرد اعالم
گفتهشدهکهعلت عدمدخالت دولتبرمهاجرت
بوده اساس این بر صرفا ایران از همجنس گرایان
نداردنمیتوانگرفت کهوجود کهجلویچیزیرا
بگذارند نیاورند و در را قضیه است صدای بهتر و

کنند. ترک را ایران گروه این

کاری اضافه
اسالمی جمهوری رهبر خامنهای،  آیتاهللا
امسالیعنیسال۱۳۸۹ باید  اعالمکردهکه ایران،
نامگذاری و کار مضاعف» مضاعف «همت سال
درباره این زیادی توضیح خامنهای آیتاهللا شود.
معتبر سیاسی مفسران اما است نداده نامگذاری
که گفتهاند می برند بسر زندان در اکثرا که ایران
سازمانهای که است این ایشان منظور احتماال
در شناسایی امنیتی همت بیشتر اطالعاتی و
بسیج سپاه و نیروهای و دهند خرج مخالفان به
مردم بچه زن و زدن کتک شخصی برای لباس و
انجام کار مضاعف یعنی اضافه کاری صورت به

وظیفه کنند.

روزنامه نگاری شرافت
که آمریکایی ایرانی خبرنگار صابری، رکسانا
اتهام به  را وی چندین ماه اسالمی جمهوری

فشار جاسوسیدر زندان اویننگهداشته بودو زیر
کردند، کتاب آزاد را او بینالمللی باالخره جوامع
این منتشر کرد. دو دنیا» «بین به نام را خود
صابری مشاهدات خانم و درباره خاطرات کتاب
در می باشد. وی ایران در خود طول اسارت در
چندمصاحبهبارسانههایبینالمللیشرکتکرد
هستم جاسوس که کردن به این اعتراف گفت: و
که بود آزادی من بود و یکی از شرایطی راه تنها

کردند. توصیه و پیشنهاد من به زندانبانان
مستقل رادیوی با که مصاحبه ها از یکی در او
گاهیازخودمخجالت «انپی آر»انجامدادگفت:
بازجویان جمهوری اسالمی زیر فشار میکشم که
کرد روزی اضافه گفتن شدم. وی دروغ مجبور به
خودم هم سلوالن از گرفتم اعتراف به تصمیم که
اجتماعی بودند فعال سیاسی و همه زنان که
پس این ها همکاری کنم من به پرسیدم: اگر
چه من شرف روزنامهنگاری و تکلیف اخالقیات
جواب دادند: صدا آن ها یک همه میشود؟ و
آبش کوزه دم بگذار را اینها هستی ایران در تا
اخالقیات و شدی نگران که آزاد بعد و بخور را

باش. شرافت

است؟ چقدر ایران جمعیت
از که جمعیت ایران کرد اعالم ایران آمار مرکز

است. گذشته نفر میلیون مرز۷۴
در ایران مرکز گفت: جمعیت این سخنگوی
و  صد یک و ۱۳۸۹ به ۷۴ میلیون سال ابتدای
کرد قرار اضافه وی است. رسیده نفر یازده هزار
بودجمعیتایران سالگذشتهاز اینمرزجمعیتی
و کشته شدگان تعداد به توجه با کند اما عبور
کار این انتخابات جنجالی بعد از شدگان مفقود
کرد: سرشماری اضافه ویباز هم تعویق افتاد. به
دولت کارمندان و شخصیها لباس تعداد اخیر

نشدهاند. نامرییمنظور

بدر سیزده در سوری چهارشنبه
بدر سیزده مراسم از رسیده خبرهای طبق
و به ویژه ایران مردم نقاط امسال در بسیاری از
خامنهای آیتاهللا پوسترهای و عکسها جوانان

زدهاند. آتش را
افراد این  درباره دستگیری تاکنون خبری
بعد اشخاص این میگویند است. نشده مخابره
به نیرویانتظامیخودشانرا رسیدنپلیسو از
بهانه آورده اندکهسیزده بدر کوچه علیچپزدهو

کردهاند. چهارشنبه سوری قاطی با را

و انتظار امید
دانشجوی و سیاسی فعال منتظری، امید
شد آزاد بطور موقت دانشگاه عالمه طباطبایی،
به خبرنگاران امید منتظری مرخصی رفت. به و
«امید» این روز به خیلی زندان گفت: بیرون
لحظه این  «منتظر» هفته چندین و داشتم 

بودم!

دولت و مردم جنگ
به و دولت مردم بین جنگ ایران هنوز در
و اخبار با دارند دو سعی هر دارد. ادامه شدت
بهراهبیندازندو شایعاتجنگروانیعلیهیکدیگر
بترسانندوتضعیفکنند.نمیدانم کدام دیگری را
مردم از است: «اگر فهمو باشعوریگفته آدم چیز
دولتبترسنددیکتاتوریوفاشیسمپیروزمی شود
از دموکراسی و آزادی بترسد مردم از دولت اگر و

بودم! گفته من کاش این را میرسد». راه

بچه مرشد مرشد و
چطوریبچه؟ مرشد:

اوستا. خوبم مرشد: بچه
خوش گذشت؟ مرشد: سیزده

ماندم. خونه نرفتم. جایی مرشد: بچه
چرا؟ مرشد:

بودن حرام درباره آقا ترسیدم مرشد: بچه
سنگین ترافیک داده باشد توی فتوا هم سیزده

کنم! گیر
باز بختت که گره نزدی سبزه پس مرشد:

بشه؟

پیش یک سال سی ما بخت بچه مرشد:
نشد. دیگه باز و توش رفت هواپیمای ایرفرانس
ناامید باشی. اینقدر نباید جان! مرشد: بچه
بچهمرشد: نهاوستا.مگرنشنیدی کهامسال

سالاستقامتاست؟
چی؟ برابر در استقامت مرشد:

کنند! اعالم قراره بعدا مرشد: بچه
بیرون میرفتی بدر سیزده باید مرشد:
زن میشدی. آشنا بخت دم دختر یک با شاید

میگرفتی.
زیر مفلوک من به دختری کدوم مرشد: بچه

میکند؟ نگاه فقر خط
بردارند قراره را سوبسیدها که حاال مرشد:

میشود. بدتر می شود؟ وضعت چی تکلیفت
بزرگ مادر از بروم باید مرشد: احتماال بچه

خواستگاریکنم. شما
شو! خفه مرشد:

به کس وسعم چیه؟ من تقصیر بچه مرشد:
نمی رسد. دیگر

کارت درست بدهند که را مرشد: یارانهها
نخور. غصه میشود.

نوبت من از فلسطینیها بعد تا بچه مرشد:
پوساندهام. کفن دو من بشود

بردارند اسکناسها را قراره صفرهای مرشد:
شود. زیاد خریدت قدرت که

خراب با این وضع مرشد: دلت خوشه؟ بچه
صفرها و بگذارند بردارند را «یک»هایش  باید

بمانند.
و ازدواج قضیه تمام کی از حاال مرشد:

پول؟ شده زناشویی
وقتی که مجنون و لیلی زمان از بچه مرشد:
فراهمکندودیوانه مجنوننتونستمهریهلیلی را

زد. بیابانها به سر و شد
برایاین نکنه اینبهانهها ببینم.همه مرشد:

هستی؟ تو «گی» که باشه
چی چی؟ بچه مرشد:

اواخواهر! گییعنیهمجنسگرا، مرشد:
رییس آقای که همینهایی از مرشد: بچه
باید وارد کنیم؟ و نداریم ایران جمهور گفته توی
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است! مافیای اقتصادی و صحنه پشت منظورم محرومین البته

 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

فروردین) ۳۰) اپریل ۱۹ دوشنبه

اعدام حکم لغو
شاعر میترا ذاتی، رضا سخنرانان:

فروردین) ۲۳) اپریل ۱۲ دوشنبه

آمریکا: و ایران روابط
ایران در مدنی حقوق نهضت

فرهنگ منصور : سخنران

آره. مرشد:
این با وجود ولی نمیکنم مرشد: فکر بچه
همین نیستاز ماهوارهایبعید پارازیتهایضد

ندارم. و خودم خبر که میگی باشم چیزهایی
استقامت سال امسال گفتی خودت مرشد:

است.
این با ولی میگی. راست مرشد: بچه
حامله من دیگه سال دیدی اگر قوی پارازیتهای

نکن! تعجب زیاد شدم

نامزدی دوران در تلفن
مذهبی سایت نیوز»، «شیعه گزارش به
مکه فقهای از یکی شیعه، مسلمانان مخصوص
در تلفنی تماس حرمت درباره جدیدی فتوای
دوراننامزدیدادهاست. بهگزارشاینخبرگزاری
اینترنتی، شیخ عبداهللالمنیعگفتو گویدختر
علت کرد. اعالم حرام نامزدی زمان را در پسر و
بودن نامحرم تلفنی نامزدها گوی و گفت حرمت
است. شده  عنوان عقد زمان  تا هم به آنها 
برجسته هیات علمای عضو دینی که عالم این
عربستانسعودیمیباشددرجوابخبرنگاریکه
درباره «اسام اس»بیننامزدان فتوا بود: پرسیده
چیست؟گفت:وقتیتلفنزدنحرامباشدفتوای
اینچیزیکهمی گوییدو بهنظر مورد اینجانب در
زیر ممنوعیت نیز را می آید عمل سکسی نوعی

می دهد. قرار

ایرانی بیاری بز انواع
بچگی  زمان از این است که بیاری بز * یک
در و شوی معروف که یک روز باشی رویا این در
بزندو دنیا مردمهمه تو را بشناسند. بعد سرتاسر
را بچه مردم زن و و بعد و بسیجی بشوی پاسدار
در خیابان کتکبزنی و عکس و فیلمترا بگیرند و

کند! تماشا دنیا اینترنت و همه توی بگذارند
پولجمع  بیاریایناستکهسالها * یکبز
درست و موبایل بخری تلفن بتونی یک تا کنی
انتخابات ایران در دستی تلفن گرفتن از بعد
ثانوی اطالع تا همه موبایلها را و مخابرات بشه

قطعکند!

دولت  وزیر که است این بیاری بز یک  *
مدرک صحت مورد در که روزی و بشوی دهم
تحصیلیات ازدانشگاهیدرخارجشبهه وسئوالی
یکهو دهی و به خبرنگاران نشان را آمد آن پیش
را دکترا مدرک زیر جعلی امضای که بیفتد یادت

گذاشتهای. فارسی به انگلیسی جای به
بازاری  که حاجی است بیاری این بز * یک
رفقای دولتی نفوذ و واسطه طریق و از باشی
چین از فشفشه وارد کردن ترقه و انحصاری حق
کنی. کسب را سوری امسال چهارشنبه برای
سوری که چهارشنبه بدهد آقا فتوا و بزند بعد

مشروعیتندارد!
بکشی  را خودت این است که بیاری بز * یک
بعد یادت برسی. در دولت دهم وزارت به مقام تا
دادهاندکهزنها بیفتدکهزنهستینهمرد و فتوا

معطلند! وزارت ول برای
که ممنوعالخروج از  این است بیاری * یک بز
آمریکا گرین کارت قرعهکشی و توی باشی ایران

شوی! برنده سال هر
تویشلوغیهای  بیاریایناستکه * یکبز
بکشی: فریاد و شوی زده جو تهران خیابان های
بعد همهستیم. با همه ما نترسیم... نترسیم...
یادتبیادکهبسیجیهستیورویموتورسیکلت

رفقایتنشستهای! کنار
مذهبی دو  ملی این است که بیاری * یک بز
جلوی فکریات تعادل درباره کلی و باشی آتشه
آقا بعد بزند و و کنی دفاع آن از پز بدهی و همه
غیرمشروع چهارشنبهسوری جشنملیمردم را

کند! اعالم

حجر عصر زناشویی تفاهم
زمان در زندگیبشر به اندازه از منشایدبیشتر
آن زندگی میکنم میکنم. سعی فکر غارنشینی
امروز مردم و بقیه خودم زندگی امروز با را زمان

مقایسهکنم.
غارنشین مرد دیشبداشتمدرباره روابط زنو
زناشویی راستی رابطه فکر میکردم. حجر عصر در
یک اگر بود؟ چگونه ما استاندارد هایامروز با آنها
چه پیش میشد دعوایشان غارنشین و مرد زن
آیا وجود نداشته کاناپه زمان آن چون در میآمد؟
هوای در تا میفرستاد بیرون غار از را خود مرد زن

بخوابد؟ چمنها و درختها روی آزاد
این که باشد؟ میتوانست چه علت دعوایشان
برای سحر کله شوهرت خوابیدهای و ظهر لنگ تا

است؟ بوده بیرون کردن شکار
درستنکردهای؟ چونبرایشوهرتصبحانه
با چگونه میتوان نداشته پول وجود که وقتی
را تو پول رفته چرا که کنی دعوا غارنشینت زن
غارنشین مرد زنو است؟ آیا بیحسابخرجکرده
بههمخیانتمیکردهاند؟وهمینعلتدعوایشان
و ازدواج قباله زمان آن که وقتی است؟ می شده
که همه آزاد بوده اند و نفقه وجود نداشته و مهریه
سنگی رختخواب آن سنگی به رختخواب این از
چه باشند نداشته محذوریت و محدودیت و بروند
است؟ داشته وجود زناشویی دعواهای برای علتی
خانه مادرش به و کند قهر زن میخواست اگر
را مادرش از کجا است؟ چه بوده تکلیف برود
کجا مادرشدر میشناختهوچطور میدانسته که

زندگیمیکند؟
دعوایشان غارنشین شوهر  و زن که وقتی
اتفاقی شوندچه میشدهومیخواستند از هم جدا
بینخودشان میافتاده؟آیا غار محلاقامت خود را
آنرامیفروختندوهرکدامبه تقسیممی کردندویا

می کردند؟ نقل مکان مجزا کوچکتر و غار یک
شوهر از باید  غارنشین زن یک چرا  اصال

شود؟ جدا خودش غارنشین
که دیگری باشد؟ وقتی با مرد این که برای
لباس بد و همه پشمالو به همو شبیه مردها همه
بهتر مرد عرقمیداده اند کدام همه بوی و بودهاند

است؟ دیگری مرد از
روی شوهرش غارنشین با مردی به غیر زن آیا
بزرگتری راصاحببوده و غار هم میریختهچون او

درازتری؟ نیزه یا است داشته بزرگتری گرز یا
برای باشد که دارم  هم دیگری  سئواالت

دفعههایبعد...

خبری از کوبا
میلیون یک کوبا دولت که شد اعالم دیروز
واکسنآنفلوانزای خوکیسفارش دادهکهچندروز
اختیار مردم این و در دیگر وارد اینجزیره میشود
کشورقرارخواهدگرفت. با توجهبهادعایدوستان
کوبا پزشکی  سیستم که کاسترو، طرفدار فیدل

بینظیر در دنیا کنارسیستم آموزشیآنکشور در
استآیا خندهدار نیستکهاین واکسنها یکسال
دست به خوکی آنفلوانزای بیماری ظهور از بعد
ازمرگسهراب میرسد؟ نوشدارو بعد مردمکوبا

کرد؟ ترجمه می توان چگونه اسپانیایی به را
برای۱۲ میلیون  ایناستکه جالببودنخبر
جمعیتکوباییفقطیکمیلیونواکسنواردشده
بوده است! (احتماالنیمیاز آن کادویهوگوچاوز

تامین شده). ونزوئال مردم پول با که
وقت نیمه که بهداشت وزیر از خبرنگاری
پرسید: میکند کار هم کوبا اطالعات وزیر برای
وزیر  میشود؟ چه دیگر ۱۱ میلیون تکلیف پس
در  ۱۱ میلیون به هر حال این داد: جواب هم
کنند فرار جزیره که از این بودند راهی جستجوی
را کوبا انقالبی مردم پول نباید و شوند پناهنده و

کرد! احمق ها این صرف

دانشگاهی طنزهای
دوستی و که این برای احمدینژاد یک روز
به دهد نشان دانشجویان با را خودش نزدیکی
که خواست و از دانشجویان رفت تهران دانشگاه

بازی کنند. او ورق با
دانشجویانچونمیدانستندآیکیویاضریب
هوش ضریب نصف اندازه به احمدی نژاد هوش
کنیم. بازی شرطی بیا گفتند: اوست کاپشن
کنید اضافه ستاره همه ما یک به بردید شما اگر
را زندانی اوین دانشجویان همه ما بردیم اگر و
ساده آدم هایی دانشجویان می دانید کنید. آزاد
را خودش کیو آی نصف که احمدی نژاد هستند.
نماینده در جواب است و آخوندها مالها مدیون
دو افراد حراست بردم من اگر دانشجویان گفت:
برابرمیشوندورییسدانشگاهروحانیخواهدبود
بردیدهمه با هممیرویمکهریزک با شما ولی اگر

میکنیم! ایکستماشا فیلم هم

جالب خبرهای مسخره و
خبرهای «فارس» خبرگزاری کارکنان آیا

نمیخوانند؟ خودشانرا
را آن مردم بیشتر که «فارس» خبرگزاری
یعنی قالبی  falseهمان خبرگزاری«فالس»(که
اخیرا گذاشتهاند میدهد) نام معنی ساختگی و
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منفذ  ـ قیامت روزگار نزدیک به واپسین ۱ ـ
روزنه. و

و بیباک ـ پهلوان و  ۲ ـ همشیره ـ نترس
شجاع.

عقاید و  ـ صبح سپیده ـ خرما ۳ ـ موش
نظریهها.

پایان ،سرانجامـکتابیازهانس کریستین  ۱ـ 
قصههایکودکانه. آندرسننویسنده

ظرف  ـ جل آسمون ـ حرمسرا محرم ۲ ـ
چایخوری.

اروپایی ـ  از القاب مستمری ـ و ۳ ـ جیره
بود. رایج در قهوه خانه ها بازی روزگاری

صحرای  آشکارـ  راه روشنو ـ جانور گریزپا ۴ـ 
جهت. و طرف ـ لمیزرع و خشک

اندیشناک  راه و چشم به طوایف ایرانیـ  از ۵ـ 
علف. زمین پر آب و ـ

فصل  ـ مرتبه  و  است سواری  اسب  ـ  ۶
حرارت پیشه.

کتابی  ـ است خدا راه می گویند تالشگر ـ ۷
شده ـ گرفته دیگر کتابهای از آن که مطالب

عنوانیدر هندوستان.
کشتی میزنند  معروف ومشهورـ  درـ  در ۸ـ 

احمق. و ابله ـ
بیآب و  و خشک بیابان ـ است ۹ ـ عددی

و همتا. ـ شریک علف
که  ورزشی ـ مآب فرنگی عکسالعمل ۱۰ ـ
این در اخیرا رایج شده و تیم ایران ایران در اخیرا

رسید. سوم مقام به آسیا در ورزش
یادتبخیر!  همیشهوجاویدـکجاییکه ۱۱ـ 

شامهنواز. ـ
امید  زراعتبه ستوندینـ ـ سخنیاوه ۱۲ـ 

بی حس. و سست ـ خدا
حدس  ـ ـ ستاره آمدن گمراهی در از ۱۳ ـ

یقین. بطور نزدیک به زدن
حیوان  ـ خوانده اند نیز چنین را آریا نژاد ۱۴ـ 
خوانده تنهایی به که  نمازی  ـ است نجیبی

شود.
پایه  ـ از مهدی بازرگان است کتابی ۱۵ ـ

اساس. و

طور  این ـ بازدارنده ـ عجول هواپیمای ۴ ـ
داشت یک الفدر آخر معنی می دهد ولیاگر ابله

بود. داوطلب
مربع. صد متر ـ ـ خنده رو سیاح ـ ۵

در  شهری ـ داس شبیه نوعی سالح ـ  ۶
قند. کارخانه با خراسان

ـ پرندهای  ـ مرغ میرود پوش چهارپا تن ۷ـ 
ـ آبگینه. گوشت لذیذ با

ـ  شده!  واژگون پایتختی ـ سرسرا ـ   ۸
باده استو هم گرفتار ـ هم سرخوش از گنجشک

ومسکنت. فقر
دوستی ـ  در ایران ـ همدمی ـ ۹ ـ رودی

خرما. شهر
ـ وسیلهای  فاصلهدور ابزاری برایرویتاز ۱۰ـ 

پرواز. برای
ـ کتاب  زیبارو پیامبر ـ موسیقی آالت از ـ ۱۱

است. ایرانی نویسنده این آثار از ادبالکبیر
روسای جمهوری  از ـ قرارداد نوعی  ـ  ۱۲

بر خودش. سوار حرفی ـ پیشین آمریکا
از  ـ اذیت و منع کردن، آزار و بازداشتن ۱۳ـ 

گلخانهای. صیفی و میوهای مرکباتـ  انواع

امیل زوال ـ  کتابی از اقبال ـ بخت و ـ ۱۴
است. پرندهای

در  ـ تاالبی مشهور قوی جثه و ـ تنومند ۱۵
استانکرمان.

نکردنیهستند. باور میکند که منتشر اخباریرا
مدیرانو مسئولین ایناستکه ایننشان دهنده
آن ها کسی اخبار هستند خبرگزاری مطمئن این
دلشان هرچه و نمی کند باور یا و نمی خواند را
میدهند. قرار خود اینترنتی سایت در میخواهد
بهخبر روز۲۲ اسفند ۱۳۸۸ درباره  کنید مثال نگاه
از حجاب حیرتانگیز: و جالب بسیار موضوعی

میکند! جلوگیری زنان در حنجره سرطان
گزارش به مینویسد: «فارس» خبرگزاری
«فارس» خبرگزاری مجازی» فضای «سرویس
که است خبرگزاری اینترنتی بخش (منظورشان
ترجمه استفاده از دیکسیونر آن را با کلمه به کلمه
بر خبری «ترانیم» از سایت نقل و به کردهاند!)
کانادایی پرفسور ملکر، دکتر تحقیقات اساس
بیمارستان بالینی شناسی سرطان بخش رییس
جده عربستان،مشخص نوره» درشهر «شاهزاده
گردیدهکهنرخمبتالشدنزنانمحجبه به سرطان

است! مردان از کمتر سعودی عربستان در گلو
کشف خبرگزاری «فارس» اضافه میکند این
احکام فواید از کوچکی بخش تنها علمی عظیم
اسالم دین از پیروی و میباشد زنان برای اسالمی
آنها با بشر که را امراض دیگر از بسیاری میتواند

نماید! معالجه میکند نرم پنجه و دست
«فارس» ثابت کنیم خبرگزاری که این برای
ایران به ملت چقدر و مینویسد گالبی خبر چقدر
زنگ کانادا در ملکر پروفسور به میکند خیانت
خبرگزاری خبر مورد در را ایشان نظر و زدیم
«فارس»(فالس)پرسیدیم. ایشانگفتند:تحقیقات
سرطان حنجره میزان میداد که نشان این را من

است. زنان از بیشتر سعودی مردان میان در
اینجا مردان چون است طبیعی این البته
استفاده چپق و قلیان و می کشند سیگار بسیار
حجاب  در عربستان زنان چون همه میکنند.

در حنجره «سرطان صورت به خبر دارند طبیعتا
عربستان در مردان کمتر از محجبه زنان میان
مشاهده میشود» درجشدهاست. پروفسور اضافه
نهدر تحقیقات دیگری هم انجام دادیمکه ما کرد:
خبرگزاری «فارس» و نه شده عربستان منعکس

کرد. نقل قول آن را (فالس)
مثالدریافتیم کهدرصدهوش زنانبیحجاب
است وحتیدریافتیم از زنانمحجبه باالتر بسیار
رعایت زنانیکهحجابرا از زودتر زنانمحجبه که
نمیکنندبهیائسگیوافسردگیجنسیمیرسند.

جایی منعکس نکردند. در این اخبار را اما
گره میکنید فکر آیا پرسیدیم: پروفسور از
به که می شود باعث چارقد یا و روسری محکم
علتتنگ شدنگلو ورود و عبور ویروسو میکروب
و گلویزنانعربستانسختتر بیماریسرطاناز
ما سئوال به جواب در پروفسور باشد؟ محدودتر

نگفت. چیزی و خندید فقط
نیوز (فالس) «فارس» گزارش به پرسیدیم:
و صد یک خود را در تحقیقات سه ساله شما
شما  تحقیق نتیجه داده اید اما انجام ۱۲ کشور
آیا است عربستان مردان و زنان به محدود فقط
درستی جواب پروفسور است؟ داشته دلیلی این
فقط نتیجه که خواستهاند او از کرد و اشاره نداد
را سعودی عربستان محیط در خود تحقیقات

بیاننماید.
ملکر پروفسور با صحبت ساعت چند از بعد
دریافتیم کهیااینپروفسوردرطولمدت تحقیقات
خبرنگاران و یا جوانا زیاد میکشیده خود ماری
مجازی» فضای «سرویس قسمت مدیران و
مجازی فضای یک در واقعا «فارس» خبرگزاری
در اما هستید مرد شما اگر می برند. بسر عقالنی
آنخبرگزاریدودل و ادعایاینپروفسور موردرد
از بهترنیستکهروسریسرتانکنیدتا هستیدآیا
تنفسی و ریوی و حنجره ای و گلویی امراض کلیه
چارقد گره زن هستید هم و اگر باشید؟ امان در
هیچوقت تا ببندید محکمتر روسریخودتانرا و

نگیرید!... حنجره و گلو سرطان

داد. قرار خواهند را هدف خودی دیگری جریان و
به خامنهای  نشریاتو پایگاههایاینترنتیوابسته
دنبالنشانکردناین به اینروزها وجناححاکم
جدید «فتنه»ای از هستند. یکی گروهها یا گروه
این «پرچمدار احتمالی که و میپرسد میبرد نام
مشایی تلویحا و بود؟» خواهد کسی چه فتنه
میداند. سئوال را پاسخ این احمدینژاد معاون
رییس شمول (به را میانه بازان نقش  دیگری،
را رفسنجانی انگیزه و میبرد سئوال زیر مجلس)
دنبال«کسب نوعیجایگاه به عنوانکسی که به
از یک میشناسد. هر پدری» است «رذیالنهتر»
پایدشمن رد جناحهایمختلفحاکمیتالبته
هر ولی می کنند، خود دنبال حریف اردوگاه در را
حاکمیت و برای جدید دشمنی جستجوی دو در

ولیفقیههستند.
جمهوری ماهیت که با سازی دشمن روند
اسالمی عجینشده درسالهای اخیرشدت یافته
نیروهای ریزش به مستقیما سیاست این است.
به را پایگاه اجتماعی آن است و منجر شده رژیم
برای متقابال رژیم میبرد. تحلیل به سرعت رو
تراشیدندشمن چارهایجز حفظنیروهایخود
ندارد.ایندشمنرا جدیدوبزرگنماییخطرآنها
بایدهمیشه کرد،و نمیتوانهمیشهازخارجپیدا
تشخیص نیز را داخل در دشمن پنجم» «ستون
این از همه برخاست. مهمتر آن با به مقابله و داد
کرد را از عواملدشمنتصفیه نظام باید مرتبا که
پایگاه ترتیب، به این بیرون راند ـ و به را آنان و
هر در که کرد. روندی ضعیفتر را نظام اجتماعی
ازدستمیدهدونیرویی حرکت،رژیمنیروهاییرا
که روندی به زوال. رو نمیآورد. روندی دست به
و تمامخواه ایدئولوژیک همه نظامهای سرنوشت

اسالمی است. جمهوری جمله از و

به... رو َدَوران

اسالم... پاسداران وقتی

چشم پس پای نخواهد افتاد، نرسد، از بورانی و
بر آن دست و برداشت باید امید از «اتفاقات»

بست. گرهگشا دل
نیز و  این است که نسل جوان گمان من
غیرت و با همت امروز ایران و جانباز دلیر زنان
تدارک را آن «دست» خود، ظهور ستایشانگیز

دیدهاند.

مرجعها: یادداشتها و
نابودی  و سوزی» «کتاب رویداد درباره ی ۱ـ 
کتابخانهها ومنابعفرهنگیایراندر جریانیورش
آن اسـالمگرایان، خاصه پارهایاز ایران، عربانبه
نظام«والییو تـدارکظهور کهسهمیدر گـروه
علی و یا جاللآلاحمد نظیر اسالمی»داشتند،
سعی داشتند اصرار و تعصب نوعی شریعتی، با
یک«دروغمحض»وساختهی چنینگزارشیرا
دشمناناسالم وعناصر«غربزده» معرفی کنند.
تاریخهای در چنان شوم رخداد آن وقوع ولی

مورخینعربوعجم بااستواری وایقانثبتشده
پناه»متقابال تقالی آنحضرات«اسالم استکه
نیست. تعبیر قابل کممایگی و عصبیت به جز
زندگانی به امروز که آشنایی هایی با ما وانگهی،
نیز و جاهلی»، دورهی «اعراب خلق و خوی و
داشتهایم و « ادیان» طبیعت از که با آگاهیهایی
نظیر نقل تاریخ هایی که دلیلی ندارد هیچ داریم،
«تاریخگزیده» «تاریخ طبری»، «مروجالذهب»،
از دیگر انبوهی ابن خلدون، و مقدمهی حتی و
یا و نامربوط را اسالم وقایع اولیه ی گزارشگران

بدانیم. عصبیت از برآمده
ماه  ششم شهریور در ـ آیتاهللا خمینی ۲
موسی صدر  خانواده ی با مالقات ضمن ۱۳۵۹
مادی پیش مردم که «این حسابهایی گفت:
چه ایران و برای هستیم ما ایرانی که است مطرح
بلکه اسالم نیست، در اینحسابها باید بکنیم،

اسالم است.» با متضاد
فصل آغاز پیامی به مناسبت در چنین هم
و «ملیت گفت: ۲۱ شهریور ۱۳۵۹، در حج، 
که طراحان استعمار از مسایلی است قومیت
تبلیغ میکنند... » و کردهاند آنها طرح عمال و

خاصی قوانین فقهمان در ما و... است؟] حجاب
دیگر گونه  به فرانسه قوانین در مسایل این داریم.
ولی هیچ جور دیگر، قوانین انگلستان است، در
مادامی را، قوانین فقهی ما ندارد که وجود دلیلی
بشر نیست، حقوق مغایر و خلق حال مضر به که
قوانینفرانسهیکسانکنیم. عوضکنیمومثالبا
به احکام ضرورتی ندارد. اما ممکن است شما
ارتداد مربوطبه دیگریبرخوردکنید،مثال احکام
باید اینجاها دارد. در بشر منافات حقوق با که ـ
مناسبت اسالمی اخالق با را و اینها کرد اجتهاد
هم فلسفه فقه نیست؛ فقط که  اسالم بخشید.
مد باید هم را آن ها و هست هم اخالق هست،
اسالمی نظام یک صورت این در داد. قرار نظر
میتواند آن را می پسندند، هم مسلمان مردم که
عادالنه اسالم یک به که حاکمانی با برقرار شود؛

باشند.» دموکراتیکپای بند و
و ابقا اينسخنانبویمشوشکننده  تمام  در
میرسد به مشام در ايران حکومت مذهبی ادامه
که اگرچنين نبودجایطرح اينگونه سخنان چرا
مدارس حجرههای در که سياسی سپهر در نه هم
قمبود. بدينسان،شايدبايدآرزوکنيمکه خداوند
ايندوستاندينباوربهمامميهنماآنچنانصبری
تضادهای به مذهبیمان نوانديشان که کند عطا
و بردهاند پی اگر ببرند (يا پی خود فکر درونی
به  بردارند) و دست آنها از نمیآورند، بروی خود

مجموعه نظریمنسجمتری برسند.
عقيده بيان اين از نمی توانم زمان اما آن تا
ايشان سخن در من، نظر به که، کنم خودداری
استکه مهموسرنوشتسازینهفته بسيار نکته
خروجگاهی مسلما آن باشند پیگير صادقانه اگر
وجود به ما سياسی کنونی بنبست از رهایی برای
از بخشی من نظر اين میدانم که اما آمد. خواهد
وقتی مثال، نمیآيد. خوش را سکوالرم دوستان
سروش پيش، همين سخناندکتر هفته دو من،
تمام، احتياط با را، سياسی سکوالريسم درباره
از يکی  شهباز نخعی،  آقای آمد گفتم،  خوش 
میپسندم، نويسندگانخوش فکری که قلمش را
نوریعال پیش دکتر تاسفنوشت: «مقالههفته با
احتیاطتمام»اشبه «با وخوشآمدگوییاگرچه
بهقلمروخواستاری [ورود]«اصالحطلباندینباور
اینکه فکر برد. فرو فکر به حکومتی سکوالر»مرا
که از یک داریم عالقه حتی و عادت مردم ما چرا

شویم...» گزیده چندین بار یا چند سوراخ
گزيدهشدن اينترساز آيا خودمی پرسمکه  از
تقرب هر نوع با که شود آن بايد موجب مکرر
برخوردی سکوالريسم دينباور به اصالحطلبان
از پيش يقين داشته باشيم خصمانه داشته و
دارند؟ به کفش کار خود ريگی در اين آنها که
باشد جز اين اينپرسشچه می تواند پاسخ من به
بروی مفاهمه را در اما میکنم «من احتياط که:

نمیبندم.»
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

سياسی؟ سکوالريسم نام به حلی راه

بهمقصدشان برسند، تا مردمکه راهمیافتند
افسارمیکشند و زمانیکههمهمردمدر عوضیها
رهبری میکنند. هوس حاضر میشوند، صحنه
طرفدار میشوند روز یک ندارند، سبیل و ریش
حرف دگراندیشان علیه  و  اسالمی جمهوری
طرفدار جمهوری میشوند دیگر روز میزنند و
دگراندیشانشعارمیدهند. رفتار علیه اسالمی و

ثابتیدارند.
تهران در عوضیها لندناز وینو در عوضیها
و مینویسند مقاله روز هر باهوشترند. اندکی
و براندازان با که میکنند جمع مدرک و سند
عوضیها که این از اما مخالفند سرنگونیطلبان
نمیبینند و را مدرکها و سندها این در تهران،
اصالحطلبان لندنبا وینو در فرقبینعوضیها
واقعیوانقالبیونحقیقیراتشخیصنمیدهند،

میروند. و غش میکنند کف
شکم اسب تروای این که از روز بعد از یک
طرفداراناحمدی نژادبیرونآمدند،ازعوضیهادر
اتاقفکرشانرا تعطیل لندنو وینخواستملطفا
آدرسهای مردم و به نگاه دارند اندازه کنند،
باشد آن هنر میکنند خیلی که ندهند. عوضی
اما داخلایران گوشبدهند، رهبرانشان در به که
دخالت کارهایی در برنداشتند. دست عوضیها
آنها به و نیست آنها اندازه در که اصال میکنند

است. نیامده
دریک کالم،عوضیهایموردنظرما،کسانی
«فرهنگپرور» و طنزنویس زمانی که هستند
احساس جوگیر شدهاند، حاال اشتباها و بودهاند
به بزرگ جنبش یک ملت و یک سیاسی رهبری

است. دست داده آنها
روز» «اخبار اینترنتی پایگاه از برگرفته

عوضیها!
۴ صفحه از بقیه

پارک ورودی دروازه به ظهر، از پس ساعاتی تا
در را خود  اتومبیلهای شدند ناگزیر رسیدند 
را خود بنه و بار و کرده پارک اطراف خیابانهای
خودحملکنند. در تمام محلاجتماعمردمبا تا
پارک فضای در ایرانی شاد موسیقی صدای روز
و گسترده حضوری که جوانانـ  و میشد شنیده
دلشان که آنجا ـ تا مراسم داشتند این در قاطع
انرژیهاشاناجازهمیداد رقصیدند میخواست و
و میوه و خوراک و خورد بساط کردند. شادی و
بود پهن جا همه پارک کنار و گوشه در نوشابه

نیز «فرندز» رستوران کارکنان این، بر عالوه و،
برای را نوشابه و بالل رشته، آش کبابها، انواع

بودند. آن فراهم و آماده کرده خواستاران
اشاره کنیمکه پارک نیز به ایننکته البته باید
مقیم ایرانی های محلی نبود که تنها الگونکیان
ویرجینیاروزیکشنبهگذشتهبرایدرکردننحسی
بسیاری  ۱۳ ماهفروردین درآنگردآمدهبودند، زیرا
بهپارکهایوسیعدیگر اینروز در ایرانیها از دیگر
پتوماک رودخانه کنار در فالس گریت پارک نظیر
مانیومنت و بنای کنگره باز اطراف فضای نیز و
هوایدلکش از و واشنگتناجتماعکرده شهر در

کردند. را استفاده نهایت بهاری

ویرجینیا در بدر سیـزده
۲۳ صفحه از بقیه


