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اخبار با شوخی
کند بمب  حمله آمریکا اگر * کره شمالی:

اتممیزنیم.
احمدینژاد! سر پشت صف، توی برو پس ـ

و  موسیقی پاپ با ارشاد: و * وزارت فرهنگ
میکنیم. قاطعانه راکبرخورد

که نکرده اید قاطعانه برخورد چیزی چه با ـ
اینها مستثنی باشند؟

فنآوری:  و تحقیقات و علوم وزارت  *
نمیگردند. باز به کشور بورسیه دانشجویان

کارگر  برگردند؟ شده که کم عقلشان ـ مگر
اینها! به رسد چه نمیگردد بر هم افغانی

پرونده  مورد بهموضعگیریدر حاضر * اوگاندا
نیست. ایران اتمی

کوفتشون بشه! احمدینژاد نمک نون و ـ

خراب سرشان روی اورانیوم استخراج معدن
شود!

* بهدنبالگرانی برنج قیمت شیرهمباشروع 
رفت. باال یارانهها طرح اجرای

کردند! مردم کوفت را برنج شیر بفرما. ـ
تهران:  وعاظ جامع دبیرکل شجونی * جعفر
قابل رهبری  به سرگشاده  نامههای  نوشتن 

بخششنیست.
وقتیسربستههایشان راهمقبولنمیکنند، ـ

بدهند؟ عالمت دود کنند؟ با چکار مردم پس
به  مدارس در و کمان تیر ورزش * تشویق

ورزش. این ورزشکاران لباس پوشیدگی خاطر
شطرنج از ورزش بهتر یک مرحله هم باز ـ

دارد! هم آزاد هوای است!
توپولفها  چرا اقتصاد»: «دنیای * روزنامه

سقوطمیکنند؟
که این  شده سال دیر دو سه ـ فکر نمیکنی

بپرسی؟ را سئوال
* خاویار ایرانبهجای روسیرویمیز صبحانه 

پوتین. والدیمیر
را  ایران طرف  چی برای کردی  فکر ـ 

میگیرد؟
«اهل  زندانی سه برای زندان ماه * سی

یزد. در حق»
ماه چند نبودند «اهل حق»  اگر ببین ـ

برایشانمی بریدند!
تک رقمی  تورم مرکزی: قول * رییس بانک

نشد. اما دادیم، را
رقمی  دو  تورم  قول نشده  دیر تا  حاال  ـ

بدهید!
(البی ایست  امیراحمدی هوشنگ دختر *
در هتل بزرگترین ساخت پیمانکار معروف)

کیشاست.
گنده خیلی را  هتل «البی»  امیدوارم ـ

درست کند!
یارانهها»  «هدفمندی طرح شروع با  *

هستند. صعود حال در اجناس قیمتهای
«هدف»! به زدهاند درست که معلومه ـ

سال  نیمی از سال ۸۹ و پایان تا * شمخانی:

بود. نخواهیم نظامی تهاجم مورد ۹۰
را زلزله که آیتاللهی را این امیدوارم ـ

باشد. نگفته پیشبینیکرده
حسین  علیه عبادی شیرین دادگاه * جریان

شد. پخش و سیما» از «صدا شریعتمداری
نفع  به که قسمتهایی فقط احتماال ـ

است. شریعتمداریبوده

گرمتر آریزونا هوای
میشود

تصویب در آمریکا هفته مهم این و داغ خبر
یا قانون «اگر و مهاجرین» آزار قانون «اذیت و
قانون «اول عبارتی به یا و نکن» گرفتی ولش
در کن» سئوال بعد و  کن  (اخراج) دیپورت
ایالتمدار تایید به این قانون که بود. آریزونا ایالت
بروور جنیس خانم خودمان) استاندار (همان
ایالت این انتظامی نیروهای و پلیس به رسیده
لزوم از هر که که در صورت این حق را میدهد
دلشانخواستبخواهند که مدارکاقامتقانونی
صورت این و در غیر کرده آمریکا را ارایه در خود
معرفی مهاجرت اداره قانونی و مراجع به را او
با این قانون تصویب نمایند. کشور اخراج از و
این ایالت اقلیت اسپانیایی زبانان اعتراض شدید
و  مکزیکی میباشد) جمعیت ایالت (۳۳ درصد
است. مواجه شده آمریکا سرتاسر آنان در بقیه
به ایالت مختلف این نقاط عظیمی در تظاهرات
خانم جنیس بروور روزانه در اطراف دفتر کار ویژه

جریان میباشد. در
این آمریکا، جمهور رییس اوباما، باراک حتی
و خوانده و نژادپرستانه بشر حقوق ضد را قانون
این قانونگذاران خود را به نظر تجدید تقاضای

است. فرستاده ایالت
از بعد بزودی که میکنند پیشبینی بسیاری
مشکی مو هیچ چشم و اجرای این قانون شروع
پاکستانیها و ایرانیانو و در اینایالتیافتنشود
وحتیآمریکاییان یونانیها و ایتالیاییها و ترکها

آفتابی نشوند. در این منطقه بلوند و غیر سبزه
به الزم ایران هستند در که  کسانی برای
کس هر نمیتوان آمریکا  در  که است توضیح
و بدون کرد من درآوردی متهم دلیل به هر را
صورت در بسیاری کرد. دستگیر قانونی مجوز
و شهروندی حقوق خدشه به کوچکترین بروز
توسطقانوناساسی برابریتضمینشده آزادیو
و شهردار انتظامی،  نیروی پلیس، می توانند 
ادعای و دادگاه بکشانند به خودشان را ایالتمدار
سازمانهای حقوق از بسیاری خسارت نمایند.
سیاهان حقوق که برای تساوی نهادهایی و بشر
دارند فعالیت آمریکا در خارجیها و سفیدان و
دفتر ایالتمدار اعتراضآمیز فرستادن نامه های با
مگر پرسیدهاند: آنها کردهاند. بمباران را آریزونا

اینجا ایران است؟!
تلفنی گوهای و گفت  شماره  همین (در
بروور انجام و مدیر دفتر خانم مباشر کوتاهی با

خواند.) خواهید که دادهایم

اختصاصی مصاحبه
 SB) جدید قانون آغاز اجرای و تصویب پی در
به آمریکا آریزونای ایالت در تازگی به که (1070 ـ
جنیس  خانم ایالتمدار آن Governor یا امضای
با کوتاهی تلفنی گوی و گفت است رسیده بروور

داشتیم. باره ایشان در این دفتر مسئول
الو؟ ـ

بفرمایید. ـ
دادن جواب برای شما وقت از تشکر با ـ
یا مهاجرت جدید قانون درباره سئوال چند به

آریزونا. در مهاجرین
بفرمایید. بله ـ

سرتان به آیا این است: من اول سئوال ـ
است؟ زده

منظورتانچیست؟ ـ
قانون؟ این هم شد آخه ـ

داده اند... رای آن به درصد هفتاد حدود ـ
آن ندادهاند رای هم مکزیکیها درصد سی ـ

است. شده آن ها طرح برای قانونی که به هم
است. درست ـ

خالص پوست سفید هم  درصد هفتاد ـ
درسته؟ آمریکاییبودهاند.

تصویب آراء اکثریت با حال هر به احتماال. ـ
خوبی است. قانون معلومه شده. پس

جمهوری درصد به هشتاد ایران هم در ـ
آیا گفتند، بله به خمینی و دادند رای اسالمی

بود؟ درست هم این
ندارم. کاری ایران با من ـ

به ضربهای کار چه این با میدانید که آیا ـ
زدهاید؟ فلج ایالت خودتان نیمه اقتصاد

مگه؟ چطور ـ
فراری  و خارجی اقلیت ۵۰ درصد حدود با ـ

خواهید کرد؟ چکار دادن آنها
حقشان که میدهیم آمریکاییان به را کارها ـ

دزدیده اند. آنها از را شغلها خارجیها و بوده
دربانی مثلچمن زدنو تمیز کردن توالت و ـ
کار که اهل آمریکاییانی توسط هم عملگی؟ آن  و

کردننیستند؟
تقریبا. ـ

حاضرند چنین آیا آمریکاییان ایالت شما ـ
قبولکنند؟ را شغلهایی

کالیفرنیا در میآیند. مجاور ایالت های از ـ
بیکاری کوالکمیکند.

آریزونا به از کالیفرنیا است حاضر کسی آیا ـ
ایالت در گرمای این دالر هفت ساعتی با بیاید و
تعمیر را شما سقف بزند و یا را شما خانه چمن

کم شده؟ عقلش کند؟ مگر
شاید... نمیدانم... ـ

ایرانیها و هندیها همه که میدانید آیا ـ
و دکتر مهندس و که مو مشکیهایی بقیه و
و اذیتنشوند آزار متخصصهستند برایاینکه
مالیاتهایتان رفت؟ خواهند دیگر ایالتهای به

شد؟ خواهد کم
شاید... نمیدانم... ـ

و خانه هزار صد حدود که میدانید آیا ـ
کوچ مهاجرین به خاطر ایالت شما آپارتمان در
نیمه بانکهای دست  روی  و  میماند خالی
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باشیم؟! رابطه داشته آن با که نمانده باقی کشوری دیگر الریجانی مطمئنید آقای

 بقیه در صفحه ۳۳   

باقیمیماند؟ ورشکستهشما
شاید... نمیدانم... ـ

خارجیان خالء که به زودی میدانید آیا ـ
گروههای نژادپرست توسط فراری شده و دیپورت
که شد خواهد پر «ککک» چون خطرناکی و

میدهند؟ مالیات نه و میکنند کار نه
شاید... نمیدانم... ـ

را عشقی شما پلیس دارید دوست آیا شما ـ
بگوید و بکشد بیرون اتومبیلتان از خیابان کنار
یا گرین بده؟ نشان را خودت مدارک سیتیزنی

کو؟ کارتت
گرفت. نخواهند را من ـ

چرا؟ ـ
آبی چشمان و هستم بلوند من چون ـ

دارم.
ندارم... سئوالی دیگر من ـ

خوب... چه ـ
گودبای ... ـ
گودبای... ـ

آریزونا نام تغییـر
ایالت بهدنبالتصویبقانونضدمهاجرتدر
مشکی مو خارجیان قریبالوقوع خروج و آریزونا
ایالت این نام سبزه و کوتوله مکزیکی های ویژه به

یافته است. از اونا» تغییر «عاری رسما به
سنتر) جئوگرافیک (نشنال جغرافیا ملی مرکز

اشغالگر جدید تعریف
تازگی به عربی متحده امارات خارجه وزیر
به اسراییلتشبیه کردهوگفته است دولت ایرانرا
تنببزرگ ابوموسی، عربی جزیره ایرانیانسه که
همچنین کردهاند! وی اشغال کوچک را تنب و
سرزمین های مانند جزیره سه این است: گفته
عربیهستند. اشغالکشورهایغیر فلسطیندر
اشغال مساله با حاالکه ما است: کرده ویاضافه
روبروهستیممیتوانیممساله سرزمین هایخود

قرار دهیم. دوم درجه در را اشغال فلسطین
زاید عبداهللا شیخ اظهارات ایران خارجه وزیر
زیادینامیده زر را امارات، خارجه وزیر آلنهیان،

زده حرف زاید اسمش مثل درست است گفته و
ایران خارجه امور وزارت بزودی است قرار است.
دولت عباس، رییس محمود در جواب نامهای
شدن وارد از را او و بنویسد فلسطین. خودگردان

دارد. باز و امارات ایران دعوای به
که نوشته نامهای عباس محمود گویا

است: خالصهاش این
مرگ میگه! راست ولی میزند زر که درسته

برایهمسایه؟! خوبه

با حجاب! رابطه زلزله
کاظم حجتاهللا آبگوشتی اظهارت از بعد 
جمله آیتاهللا از آیتاهللا مزغل چند صدیقی و
دو متر ولی قد دارد یک متر که جنتی (همان
زلزله با حجاب رعایت عدم رابطه مورد در زبان)
سرتاسر در تمسخر تهرانموج اعتراض و در آینده
آیتاهللا است. اظهاراتآنانبرخاسته جهانعلیه
اثر سست احتمالیتهرانبر زلزله که جنتی گفته
رعایت عدم و مردان) نه  (و زنان بودن عفت
پیوست. وقوعخواهد پوششمناسباسالمیبه
بیوه زنان اعتراضآمیز نامههای به جنتی آیت اهللا
چند زلزله مهیب در را خود که شوهران بم شهر
این چرا با پرسیدهاند و دستدادهاند سالقبل از
آمده ما زلزله شهر چاقچوری در چادر و زن همه

است؟ جوابی نداده است.
دیگر با  ارتباط  با اروپایی زنان از  گروهی 
برای کشورها سایر در زنان سیاسی گروههای
دستانداختن آیتاهللاهایایراندستبهتشکیل
 Boobs Quake مزه با نام به انجمنی و سازمان
جهان در سرتاسر را آن اینترنت از طریق و زدهاند
اینگروهجنبشاعتراضی اعضاء معروفکردهاند.
موی پوست و بیشتر چه هر نشاندادن را با خود
مراکز ویژه تکاندادنسینههای خوددر به و خود
این سخنان ببینند تا کردهاند آغاز دنیا زلزلهخیز
مکریت، خانم جنیفر دارد. چقدر صحت آیتاهللا
Boobs Quake، که  گروه سخنگوی و موسس
میشود لرزی» «ممه آن فارسی دقیق ترجمه
زلزله با شروع اولین خبرنگاران گفته است: به
ما اعتراض مشغولیم، به آن که در مناطقی در
بالفاصلهبه حجابو پوشش اسالمیپناهخواهیم

داد. خواهیم خاتمه خود اعتراض به و برد
تازه مشغول که جمهوری اسالمی بیچاره
در باید حاال و بود شده سبز» «جنبش سرکوب
متفاوتی درگیر شود! جنبش! جبهه جدیدی با

معاوضه یا فروش
با و معروف مکزیکی رستوران شیک یک
جدید قانون وضع به علت ظرفیت نفر چهارصد
ایالت مرکز فینیکس، شهر در مهاجرت ضد
با یا میرسد و فروش به نازل قیمت آریزونا، به
یکآپارتمان دو اتاق خوابه کوچک در شرقآمریکا

معاوضهمیگردد.
با (۴۸۰) ۶۶۷۷ـ  ۵۵۵ تلفن شماره با لطفا
برای یا و تماسحاصلکرده خوزه یا فرانکو یا پدرو

بگذارید. پیغام ایزابال یا مارگریتا و یا ماریا

با جواب و سئوال
خارجه امور وزارت
اسالمی جمهوری

از عضویت اسالمی  جمهوری که شنیدیم
عضویت دوره و داده انصراف بشر شورای حقوق
آنجا از است. نکرده تجدید و تمدید را خود آتی
بشر حقوق مطرح چهرههای از که ایران خروج که
امروز در جهاناست خبربسیار مهمیبود از طریق
با سخنگوی تهران در خود خبرنگار مخصوص
که ) مهمان پرست  رامین  خارجه  امور وزارت 
گذشته در مهمانهای خودش بسیار با میگویند
دادهایم: انجام مصاحبه ای است) کرده بدرفتاری
این برای شما وقت از تشکر با ما: خبرنگار

مصاحبه کوتاه.
متشکرم. شما از هم من سخنگو:

از شما انصراف علت بفرمایید است ممکن ـ
است؟ بوده این شورا چه در عضویت

این مصاحبه در که داشت دالیل زیادی ـ
نمیگنجد.

شماره دو در را این مصاحبه  میتوانیم ـ
کنیم. شما چاپ پاورقی صورت به یا حتی و

بفرمایید!
نامههای که جدیدا این بود اصلی دلیل ـ
زیادیازعضوهای دیگرشورای حقوقبشرمیآمد
میانداختند. دست و می کردند مسخره را ما و

چطوری؟ ـ
میگفتند. غربی لوس جوکهای این از ـ

مثل؟ ـ
بودند. انگلیسی نوشته به ـ

بفرمایید. را انگلیسیاش به خب ـ
نیستم. بلد خوب انگلیسی من ـ

کار خارجه امور  وزارت در شما  چطور ـ
گرفتهایدو انگلیسی بلدنیستید؟

را روی نماز انگلیسی این زخم مهر به جای ـ
کردند. قبولم و داشتم پیشانی ام

که بگویید را فارسیاش حاال ندارد اشکالی ـ
بودند. نوشته چه

این در شما عضویت بود گفته یکی مثال ـ
مثل عضویت زنمحجبه ایاست شورا انجمنو

لختیها! کلوپ در
چی؟ دیگه جالب. چه ـ

در میتوانند کچلها چطور که این یا ـ
شرکتکنند؟ تبلیغاتشامپویمویسر

چی؟ دیگه ـ

چطور نیست بلد هم سواری شتر که این یا ـ
خلبانخوبیباشد. میتونه

آنها دادید؟ به چه جوابهایی شما ـ
نامه همه به که فرمودند احمدی نژاد آقای ـ
فکر ما بیاید. باد  بگذارند و بروند  که بدهیم
که اصال جواب بود این و است کمی تند کردیم
خود عضویت مساله حذف برای گفتیم و ندادیم

تعلیق میکنیم. را
بود؟ نامهها از چه کشورهایی این ـ

البتهبیشترشانکشورهایاستکباریغرب ـ
حالیشان نمیشود. بشر حقوق اصال که بودند

در شما عضویت به که بودند کشورهایی آیا ـ
نداشتند؟ اعتراضی شورایحقوقبشر

بله. بسیاری بودند. ـ
مثال؟ ـ

کره شمالی، برمه، کوبا، روسیه، چین، ـ
ونزوئال. و زیمبابوه اوگاندا،

معروف به کشورهایدیکتاتوری دنیا اینها ـ
است. سیاه آنها بشری حقوق کارنامه هستند.
دیکتاتوریتعریف چهکسیبگوید. اینرا تا ـ
را کارنامه که دارد معلمی به بستگی و دارد

می کند. صادر

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
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703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:Kanooneiranian@hotmail.com          www.kanooneiranian.org

اردیبهشت) ۱۳) می ۳ دوشنبه

همبستگی روز کارگر، جهانی روز
ایران کارگر طبقه موفقیت و

پارسابناب یونس دکتر سخنران:
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و  «موشها  کتاب  آمریکایی نویسنده  ـ   ۱
و ترش مزه ـ است» پنهان «ماه و آدمها»

شیرین.
نوشتهها و  ـ آویخته و سست ـ ۲ ـ بندگی

گفتارهایتبلیغاتی.
مسلک  و عقیده ـ تشریفاتی! صندلی ۳ ـ

ورن نویسنده  ژول از رمانی ـ و گناه بزه ۱ ـ
فرانسه. خیالپرداز

ـ پایه و  گلدار نخی نازک و ۲ ـ نوعی پارچه
سرخ. شقایق ـ بنیاد

درنده و  شیر ـ دلتنگ و افسرده ـ ۳ـ  پرچم
بخشنده. و دلیر

ایدر سازمان  اداره بیزاریـ  کلمه نفرتو ۴ـ 
غذا. نوعی چاشنی ـ کشور عجایب ـ ثبت

برج  فوری ـ غذای نوعی ـ آزرم حیا و ۵ ـ
پیکر. دو

نو  شعر پدر زادگاه ـ دینی کتابهای از ۶ ـ
هنر هفتم. ـ

جایزه  گلدان ـ  باغچهای گلهای  از ـ  ۷
اروپایی. رود ـ مبهوت و سرگشته ـ قهرمانی

نیازی  خیر بدان کار در سنگ ـ نوعی ۸ ـ
درون. و داخل ـ نیست

تنظیم  و درشت ـ بخیه موسیقی الفبای ۹ـ 
نام قدیم ـ کوچکترینجزویکجسمبسیطـ ساز

مشکینشهر.
هارونالرشید  عهد دیوانه نمای دانشمند ۱۰ـ 
اسب پوست دباغی شده ـ و نابود شده نیست ـ

االغ. و
پردهدر  ـ ابزار دست نوعی و است ترشی ۱۱ـ 

ساکت! لطفا ـ زبان بد و
کشند ـ  در بند تا ـ می گذارند ۱۲ ـ بوییدن

غنیمت است. درویش را خشنـ  مربع ورزش
ـ صاحب ـ  ناراحت و ۱۳ ـ سختی کشیده

ابتدایینخریسیاست. وسیله
تصدیق  ـ پاکستان مشهور شهرهای از ۱۴ ـ

ایران. استانهای از ـ ماتادور
نویسنده  شاو برنارد از نمایشنامه ای ـ  ۱۵

بدن. جوهر ـ ایرلندی بذله گوی

بیدین. ـ
جابجایی  ـ ـ صدمتر مربع صدا و بانگ ۴ ـ

بلعنده. و بزرگ ماری ـ عشایری
که ناخلف  امید خداـ  به درگاه نیاز راز و ۵ـ 

گلهای زیبا. با درختی نشود!ـ 
پرندهای  ـ فراری پایتخت ـ فرنگی ضمیر ۶ـ 

کالغـ  اهلی شده. شبیه
روی  نقاب ـ حکومتی خراج و باج ـ  ۷

چهره.
میدان  قدیمی ترین ـ زبان بی زباندار ۸ ـ

شب تازی. تهرانـ 
الیق پیشوایی  بدان شخص که خصلتی ـ ۹

جدید. ترکیه پدر ـ گردد
ندا ـ  حرف وزن ـ واحد قایق ـ ۱۰ ـ نوعی

گوشتترکی.
سر  حالت با ـ پرونده ـ حرف فاصلهانداز! ۱۱ـ 

خوردن. زمین به
خار  ـ نجوم رادیویی ـ حساب تقویت ۱۲ ـ

زورخانه. محل ورزش در ـ شکسته
مامیرانـ   نام به زردچوبه نوع از ۱۳ـ  گیاهی
با گوشت پرندهای ـ قطر کم بسیار و دیوار نازک

لذیذ.
زندانی گرانبهایصدف  سوغاتقمصرـ  ۱۴ـ 

تصدیق آلمانی. ـ
تارزان  مشهورترین ـ دریافت و درک ۱۵ ـ
المپیک شنای طالی مدال سه برنده که سینما

بود.
بود؟ گفتید دلیل دیگرتان برایانصراف چه ـ

بود. زیادی دالیل
ـبله.دلیلدیگراینبودکهمیخواستیمعضو
شورایجهانیحقوق زنانباشیم واینوقتزیادی

شورای حقوق بشر باقی نمیگذاشت! برای
ـشوخیمیفرمایید؟
جدی میگویم. نه ـ

منطقی نیست. زیاد شما این حرف ـ
بشر یکی حقوق شورا دو در ما شرکت برای ـ
کند دردسر ایجاد ممکن بود حقوق زنان یکی و
مساوی بطور دسته دو هر حقوق از نتوانیم و

دفاعکنیم.
نمی شوم. شما حرفهای متوجه اصال من ـ
من خودم هم همین مشکل را دارم ولی ـ
ریاستجمهوریآمدهکهچطور دفتر دستوراتاز

کنیم. را توجیه قضیه این
شما که باشد خندهدار کمی نمیکنید فکر ـ

با آنهم باشید چنینشوراییعضویتداشته در
ایران؟ در زنان حقوق وضع

کشورهای از خیلی از ما است؟ چطور مگر ـ
هستیم. جلوتر زمینه این در دیگر

کدام زمینه؟ ـ
زنان. ماری زهر حقوق همین ـ

چه کشورهایی؟ مثال ـ
سعودی... عربستان مثال... ـ

دیگه؟ ـ
و... سعودی عربستان ... ـ

دیگه؟ ـ
گفتم؟ را سعودی عربستان ـ

گفتید. بله ـ
خیلی نمیاد. یادم اسمهاشونو االن ـ

هستند.
این برای شما وقت از ممنون خیلی ـ

کردید. تلف مرا وقت واقعا مصاحبه،
ـمنهمبههمچنیناز وقتیکهبهمندادید

تشکرمیکنم...

سوی... از مردان چالش

... قوه درگیـری های

ایران در و است برای ایران دور دموکراسی گفتار
نکرده وجود اعالم جنبشی مسیر این در  هم
و آزادی و مشروطهگرایی ملی حافظه و است.
اسالمی انقالب غبار و گرد زیر سکوالرگرایی حتی
ظهور آن به میدان هم جهانی بحران و دفن شده
ولی برای ما است ناگواری تصدیق این نمیدهد و
ارادهایمعطوف به شاهد ما و این استکههست.

آنیم. حسرت در تنها و نیستیم دموکراسی
فصل در جاری سال دیپلماتیک اتلس های در
رنگ سیاه مشخص با ایران رسانهها آزادی بیان و

است.(۷) بدترین معرف که است شده
این اسناد ایرانفعلیدر جنگو دردخالت برابر
پدیده ایندو است،پسپذیرایبحرانهایناشیاز
اعالم جنگ هیچ ظاهر در ایران به هرچند است؛
در اسناد ایران این برابر نمیبرد. به سر شده ای
ناسیونالیزماسالمی حساسیتهایاسالمیگریو
در ایران اسناد برابر این سر میبرد. به بنیادگرایانه
از اسلحه بسیار و تحریمها است ناشی از فشار
جهانی تروریسم بعضا به دست که می خرد چین
در منطقه جنایات ایران اسناد میرسد. برابر این
ایران مجاور و به سر می برد. یافته انسانی سازمان
تنگههرمزیاستکهساالنه دوهزارو۴۰۰ نفتکش 
عقالنیت کشور از و در چنین عبور میکند. آن از
چه نیست مردمش خبری صالح به الزم سیاسی

ملل.(۸) خانواده در همزیستی به رسد
نام «اتلس دیگری به اتلس همه این ها در با
طول در ایران نیرومندترین امروز ایران تمدن ها»
داوریهای علیرغم بعضی است و معاصر تاریخ
دو پادشاه دوره مشروطه و تجدد سویه میراث یک

انقالب آرمانهای و سفید انقالب آرمان پهلوی و
تاثیرگذار استقالل و آزادی بر مبتنی اسالمی
شدنی ملی حافظه  شستن که یعنی آینده اند 

نیست.(۹)

توضیحات: و منابع
این  بر بزرگ جهان در جراید مفسران ۱ ـ
 R. آن جمله نهادهاند. از تقسیم وظایف صحه
شماره  در «فیگارو» آوازه پر Girard تحلیلگر

میالدی. ۲۰ اپریل ۲۰۱۰ مورخ
میالدی  سال ۲۰۰۲ شمالی در دولت کره ۲ـ 
اتمی تکثیر سالح عدم قرارداد از تعهدات را خود
و ایناتفاق گرفت. معضلقرار در و آمریکا کرد آزاد

ایران شود. برای درسی ممکن است
دست  عصای «یارانه؛ مقاله به کنید نگاه ۳ـ 
۲۴ کارشناس  نظرات آن در که خربزه» پوست یا
و همین قلم به اقتصاد آمده است. و استاد مالی

همینصفحه. در
ـ درتحوالتاخیرقرقیزستانامورامنیتیبه  ۴

بود. آمریکا عهده لجستیک به امور و روسیه
سوی  از هم مقارن اتفاق دو این ۵ و ۶ ـ
شد از گرفته مثبت معنایی به روسیه چین و

ایران. دولت سوی
وضع  مبنی بر اتلس ۲۰۱۰ـ  به کنید نگاه ۷ـ 
مجله «دیپلماسی» نشر سال جاری، در جهان
موسسه  چندین مدد به که ۱۰ پیوست، شماره،

است. پژوهشیجهانیتنظیمشده
هستهای  با ۱۸ مرکز سند فوق ایران در ۸ ـ
نمایشدادهشدهاست!و مهمترینفروشندهسالح

شمالی معرفی شدهاند. و کره ایران چین به
پیوست  شماره تمدنها»، «اتلس ـ ۹

میالدی. ۲۰۱۰ «لوموند»،

ـ خامنهای حکومت اکنون ببندد. استالین و
ضد نیروهای در برابر را آزمونی دیگر احمدینژاد

است. امپریالیست جهان قرار داده
که میتوانند حساب نشان دهند آنها باید
با مخالف کانادایی دانشجوی یا مکزیکی کشاورز
مثل عوامگرایی با جهانیسازی را سیاستهای
خامنهای مثل جباری شخصیت و احمدینژاد
می کنند تیراندازی مردم روی به خیابان در که
زندانها در شکنجه زیر  را  ایرانی جوانان و
که دهند نشان باید آنها کنند. جدا میکشند
خیابانها در که را ایرانی  میلیون ها  میتوانند
و کرده قیام تمامیتطلبی و اقتدارگرایی علیه
نظامی به برابر یک دیکتاتوری در را جان خود
جنبش و حرکت این و ببینند انداختهاند خطر

کنند. درک را اجتماعی

درونزایی بیشمار نشانههای
سبز» «جنبش

ایران با ادبیات،خطابه ها، جنبشاجتماعی
دستبندهای چهرهنگاریها، آوازها، شعارها،
فوتبال، ویدئو ملی تیم بازیکنان بر دست سبز
گردهماییها، تحلیلی، مقالههای کلیپها،
عالم سراسر راهپیماییها در غذا و اعتصابهای
صرفا را آن که کسانی و میشود دیده خوبی به
مشکل می بینند خود اصلی دشمن سایه زیر در

بینایی دارند.
نمادهای «جنبش سبز» مردم ایران یکماه
سراسر در تهران بزرگ راهپیمایی های از پس
پارچههای بزرگ  به صورت میشد؛ جهان دیده

شهرداری در ساختمانهای در سر بر سبز رنگ
مچهای بر سبز دستبندهای صورت به ایتالیا،
به سال، مد نمایش های در لباس مدل های
یا فارسی نوشتههای و رنگ سبز نور صورت
مدونا،  برنامههایکنسرتU2 و در قطعاتکوتاه
و سرودها بازنوازی با موسیقی بیشمار قطعات
یوتیوب، در غیر ایرانیها توسط ایرانی قطعات
اینها شرتها. تی روی بر ندا عکسهای و

نمایانگر حمایتنیروهایدمکراتاز یکجنبش
تمامیتطلب توسط حکومتی که است درونزا
ضد نیروهای که همان طور میشود؛ سرکوب
همفکران از دهههاست غرب در امپریالیست
میکنند. چگونه آمریکای التین دفاع در خود
توطئه امپریالیسم به را میتوانهمه ایننشانهها

جهانینسبتداد؟
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

امپـریالیستها... ضد

پوشش مورد در خودم آینده همسر به بار یک
البته من محیط، و شرایط آن در دادم. تذکر پا
درک را بعدها آن و نبودم، آگاه کار خود قبح به
شده بزرگ محیطی در من کودکی در ولی کردم.
اعمال شده محدودیت های از بسیاری بودم که
در میرسید.  نظرم عادی دختران به و زنان علیه
و نمی دیدم نه فقط محدودیت را آنها من واقع
دیده دیدمن امتیاز در این محدودیتها گاه بلکه
عنوان به من میخوردم.  غبطه آن به و میشد
خرید برای گرما سرما و بودم در مجبور پسر یک
کنم طی را نزدیک و راه های دور مایحتاج تهیه و
وقت  به کار تمام ۱۲ سالگی از کمتر سن از یا و
و خانه خواهرانم در میدیدم و وقتی بپردازم،
احساسغبن میکردم میبرند محیطگرم بهسر
بیان خانهنشینی آنان که دریابم این که بدون ـ

امتیاز. و نه محدودیت است یک
همین حد تا تجربههای شخصی سخن از
این که به خانم صدر خاطر کافی است، آن هم به
واقعیت نشاندادهشودتعمیمگراییایشانتاکجا
به بحث مورد موضوع به اگر میکند. مخدوش را
عنوانیک مسالهفرهنگینگریستهشود وحامالن
راهحلی آنشناختهشوندمیتوانامیدداشتکه
مبارزه فرهنگیعلیه این در پیدا شود. برای آننیز
برندگان سود فقط نه (و آن حامالن همه مساله،
یکی که نه این مگر گیرند. قرار باید هدف آن) از
در تبعیضجنسیتینهادینهشده از دالیلعمده
و است، خود به حقوق ناآگاهی زنان ما جامعه

نه اینکه«کمپینیکمیلیونامضا» دقیقا مگر
ساختن آگاه هدف همین با و دلیل همین به
است؟ شده سازماندهی خود حقوق به زنان
در فرهنگی انتقال عنصر موثرترین و  بزرگترین
مادرانهستند،وتحولفرهنگی درونخانواده ها
تربیت (در مادران به نقش توجه بدون ما جامعه
پسر ودختر)عملینیست. اهمیت«کمپین یک
جا این در دقیقا فرهنگی نظر از امضا» میلیون

نهفتهاست.
فرهنگ در حساسی نقطه بر صدر خانم
را جامعه مردان انگشت گذاشته و ما مردساالر
نقدآن اینفرهنگ و در نقشخود براینگرش به
ایشان است. ولی تعمیمگرایی کشیده چالش به
مساله را به نمی رود) انتظار حقوقدان (که از یک
بالمنازعمرد حدیکنبرددایمو حلناپذیر سلطه
مانند مردان همه است. نه داده کاهش زن بر
نه و میکنند، عمل یا فکر صدیقی جمعه امام
مردانمسئولادامهفرهنگخشنمردساالر تنها
علیه مبارزه در را باید مردان جامعهاند.  بر حاکم
اینمبارزه ولی در فرهنگمردساالر تشجیعکرد،
فقطمردها)هدفقرار نه باید همه حامالنآن(و
خواست مردان از میتوان که این عین در گیرند. 
در دهند، تغییر خود را و کردار گفتار و پندار که
پافشاری و خود حقوق به زنان آگاهی این نهایت
در تعیین کننده نقش می تواند است که آن بر
باید کمک باشد.  داشته مردساالر فرهنگ تحول
بایستد، خود پای روی و یابد توان قربانی تا کرد
وگرنه از سرزنش ومحکومکردن مرتکب (و تعمیم
مرتکب به همه افرادیکگروهزیستی) راه به جایی

نخواهیمبرد.

همه دارای شاعر،  یک چون هم  و زن یک
آنها از ویژگی هاییمیداندکهجمهوریاسالمی
«بیزار»است:«فروغفرخزادزنیاستروشنفکر،
احساسات زنانه تمام که دلیر و آزاده، آزادیخواه
زنی است دیگر سوی میکند. از بیان خودش را
برای اجتماعیسرمشقیباشد نظر از کهمی تواند
است. همیشه بوده من گمان به دیگر، و زنان
جمهوری اسالمی که است چیزی هم البته این

نمیتواندتحملکند.»
که۳۲  حالی در در سال۱۳۴۵، فروغ فرخزاد
سالداشت وازشاعرانپیشگامومشهور آنزمان

دنیا رفت. از رانندگی سانحه یک بود، در

فرخزاد... فروغ نام حذف
۴ صفحه از بقیه

جلوه دروغگو داخلی و بینالمللی سطح در این
پیش که است از هزار قدمی قدم یک نکنید،

دارید.» رو

جریان پیگیری «کمیته 
وجود دانشگاه» کوی

خارجی ندارد
انتخابات پسازگذشتنزدیک به یک سالاز
حادثه آن دنبال به و اسالمی ریاست جمهوری
عضو انصاری، تهران، جمشید دانشگاه کوی
اسالمی، شورای مجلس در امام خط فراکسیون
که «اساسا در کرد اعالم هفته این دوشنبه روز
دانشگاه کوی پیگیری برای کمیتهای مجلس

تشکیل نشد.»
کمیته مثل  «تعابیری که گفته انصاری 
خارجی و کمیته ویژه اساسا وجود حقیقتیاب
«منتظر نباشید است: ویگفته نداشته» است.
خصوص ارائه این مجلس در سوی گزارشی از

و مجلس رییس سوی از نه کمیتهای زیرا شود،
خود مجلس انتخاب نشده است.» نه

از پس که بود شده اعالم بار پیشتر چندین
الریجانی، علی دانشگاه به دستور کوی به حمله
رییسمجلسشورایاسالمی،کمیته ایویژهدر این
مجلستشکیلشده است؛کمیتهای کهگفتهمیشد
در بازداشتگاه مختلف تخلفات افشای وقوع از پس
زندانیمنجرشدمامورشده کهریزککهبهمرگسه

کند. گزارشی تهیه زمینه هم در این که است

و... سیاسی خبـرهای
۳۱ صفحه از بقیه


