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اخبار در پرسهای
چند اسالمی جمهوری امنیتی نیروهای
موسوی را شخصی میرحسین محافظ روز قبل
احمد نامعلومی بردند. نقطه به کردند و دستگیر
محافظ موسوی وزیری نخست زمان از یزدانفر
«سپاه جماران» پاسداران قدیمی از و  بود او
موسوی حامیان اعتراض طرفداران و میباشد.
به دستگیری این مورد در احمدینژاد دولت به
محافظ دادهاند جواب آنها به و نرسیده جایی
او محافظ محافظ میگیریم هیچ، که را موسوی

هم خواهیم گرفت! را
 *

به غرب سنگین تحریمهای تصویب ترس از
احمدینژاد مثل دولت ایران، علیه ویژه آمریکا
پرنده ای که در قفس شیشهای خود را به هرسویی

برنامههای اعمال تا افتاده پا و دست به میزند
از بعد معوق نماید. حداقل متوقف یا را تحریم
آمریکا اینکه مهمانیبزرگجمهوریاسالمیدر
همراه مختلف کشورهای کامل سورچرانی با که
بود، تاثیرینکرداحمدینژادتصمیمگرفت کمی
مبادلهسوختاتمیکه توافقنامه در بیاید. کوتاه
همکاری با ایران شد قرار گردید تصویب تهران در
نیم  و سه اورانیوم ۲۰۰ کیلو و و برزیل هزار ترکیه
آن ازای در و بفرستد ترکیه به را خود درصدی
این  نماید. دریافت اورانیوم ۲۰ درصدی ۱۲۰ کیلو
احمدینژاد کلهشقیهای تمام خالف بر حرکت
استکهشعار آن«انرژی عرضپنج سالاخیر در
وابستگی هر و بود ماست» مسلم حق هستهای

میدانست. و خواری را خفت خارج به اتمی
برنامه موفقیت این صورت که در شده گفته
اساس همین بر سایر تولیدات جمهوری اسالمی
قرار است مثال می گیرد. قرار نظر تجدید مورد
نیم و که سه را تراکتورهایی و و دوچرخه اتومبیل
کشورهای به پایان رسیده تولید آنها به درصد
و دوچرخه و اتومبیل آن جای به و بفروشند دیگر
پایان  به آنها تولید که۲۰ درصد را غیره و تراکتور

رسیده وارد کشور کنند.
در گفت: بازرگانی اقتصاد و وزارت سخنگوی
اینمعاملههاحدود۱۷ درصدنیرویکاروسرمایه 

کرد. خواهیم صرفهجویی اولیه مواد و

*
اساس بر اسالمی جمهوری مجلس 
نزدیک نماینده  کواکبیان، مصطفی تقاضای 
از تفحص و تحقیق و بررسی به اصالح طلبان،
کار دستور در را ایران بازداشتگاه های وضعیت

داد. قرار خود
موافق،  رای  ۶۲ با رایگیری  انجام  از بعد 
مجموع ۲۰۲  از ممتنع و ۱۱ رای مخالف ۹۲ رای
آبدارخانه و دستشویی بودند رفته (بقیه نماینده

شد. رد تقاضا این مجلس)
داده مخالف رای که نمایندگانی  نماینده
این الیحه طرح از گفت: خبرنگاران بودند به
پیدا چیزهایی بود ممکن چون میترسیدیم

بازداشتگاهها را مثل همه شویم کنند که مجبور
نگه داری برای جایی و کنیم تعطیل حصارک

زندانیانباقینماند!

*
شاپور قاتل وکیلیراد،  علی فرانسه  کشور
ایران به او تا اجازه داد  آزاد کرد و را بختیار،

گردد. باز
آزادیاینشخص فقط به این دلیلمیسرشد
کهجمهوریاسالمی زنجوان فرانسویکلوتیلد
آزاد را بود اصفهان دستگیر کرده در که ریس،
زن این مدیون را خود آزادی وکیلیراد علی کرد.
ابد حبس در که وقتی گفت: و دانست فرانسوی
فرشته این بزنم حدس نمیتوانستم اصال بودم
جار و شخص این آزادی آمد! خواهد به کمکم
گروهی و است برانگیخته را زیادی جنجالهای
هر که نمیتوان کرده اند فرانسویان اعتراض از
جمهوری که این خاطر به صرفا را ایرانی زندانی
میگیرد گروگان را ما شهروندان از یکی اسالمی

کنیم. آزاد
که زمانی در  هم آن علی وکیلی راد آزادی
تقاضا کردهاند قضاییه قوه از نمایندگان مجلس
میر حسین ویژه به سبز» «جنبش سران با که
شده توصیف مشکوک شود «برخورد» موسوی
آزادیشخصی کهمتخصص که گفته شده است.
تصادفی است سابق» نخستوزیرهای «ترور در

نمیباشد!
 *

کتاب اهل دیگر خامنه ای با آن که آیت اهللا
رعایت برای  شده اینترنت مشتری و  نیست
آنجا از و رفت کتاب نمایشگاه به تشریفاتی جنبه

کرد. بازدید
نمایشگاه و سومین که بیست نمایشگاه این
بود. شده تهران برگزار در کتاب است بینالمللی
ویژه غرفه چند از  عبور هنگام  آیت اهللا
متری مجسمه دو به چند تاریخی کتابهای 
هخامنشیبرخورد کردوباعصبانیت بهوزیرارشاد
به وگرنه بردارید را ملی مجسمههای این گفت:

می کنم! برخورد دیگری صورت

گروهیاز مفسرین سیاسیو مخبرین حرفهای
کهپلیسیوجنایی فکرمیکنندبر اینتئوریتایید
میکنندکهدزدیدنمجسمه هایپارکهایشهر
کار بوده اند ملی شخصیتهای بیشتر که تهران
خودحضرتآقابودهاست.آنهاگفتهاندبهبلندی
زیر عبای آقاهمهچیز اینمجسمهها نگاه نکنید،

کرد! میشود قایم را

*
نیویورک به خود در سفر احمدی نژاد محمود
دفتر طریق از که ایران سفارت شام ضیافت در
برای و  کرد شرکت می کند فعالیت حفاظت 
سخنانی خود کمک مترجم با خارجی حضار
و شکوه  ۲۵۰۰ ساله ایران درخشان سابقه درباره

کرد. بیان آن عظمت و
رجبی، فاطمه مذاق به زیاد گویا سخنان این
خوش احمدینژاد، شماره یک حامی و طرفدار
از خود اینترنتی سایت در وی است. نیامده
کاش گفت: و کرد انتقاد جمهور رییس سخنان
شکوه  ۲۵۰۰ سال تایید تمجید و به جای ایشان
۳۰ ساله  عظمت و شکوه از پادشاهی عظمت و

میراند. سخن ایران! اخیر
خانم این با در تماس تلفنی احمدینژاد گویا
شده انجام نیویورک در اقامتش محل هتل از که
گفته است: و خوانده آرامش و سکوت را به او
میزنم داخل در که حرفهایی از خارج در من
عمل شما توصیه به اگر بگویم کسی به نمیتوانم
به آینده سال و میآمد در حضار خنده میکردم

مهمانیشام سفارت نمی آمدند.

خیابانها نامگذاری
شنیدهاید یا و خواندهاید که همانطور
نخستوزیر بختیار شاپور قاتل وکیلیراد، علی
ایران به آزاد شد و فرانسه ایران، از زندان سابق
مقامات استقبال فرودگاه مورد در وی برگشت.
و گرفت شخصی قرار لباس بسیجی و دولتی،
ماچ و در غرق انداختند و حلقه گل او به گردن

بوسهاشکردند.

ویکهازاستقبالبیسابقهاینمقاماتبسیار
اشک در که حالی در بود گرفته قرار تحت تاثیر
میکروفون جلوی بود  شده  جمع چشمانش
محوطهاستقبالفرودگاهامامخمینیقرارگرفتو
گفت:از لطفشمابسیارمتشکرم.امیدوارم بتوانم
به صورت را شما محبت و صفا همه جبران این

سازم! میسر سابق نخستوزیرهای همه ترور
او بازگشت از بعد وکیلیراد علی خانواده گویا
ازمقاماتدولتیوشهرداریتهرانخواستهاندکه
خیابان های تهرانرا افتخار اینشخصیکیاز به
سادات انور قاتل خیابانی را به نام که (همانطور

نمایند. مزین او نام به کردهاند) نامگذاری
است قرار شهرداری تهران گفت: سخنگوی
ولی شود انجام بررسیهایی تقاضا این مورد در
علی نام به را توانست خیابانی نخواهیم احتماال
اکثر کرد: اضافه وی کنیم. نامگذاری وکیلی راد
مرتکب که اشخاصی  نام تهران در خیابان ها 
تعداد اگر و دارند شدهاند را سیاسی قتلهای
و صدای سر است ممکن کنیم زیاد را آنها 

بیاید. در مردم

 ۵۰۰ جایزه و گنجی اکبر
هزار دالری

 ۵۰۰ جایزه ایرانی سیاسی فعال گنجی اکبر
دریافتکرد.وی هزاردالری«میلتون فریدمن» را
سازمان این مسئولین به خوشحالی ابراز ضمن
اینقدر انقالب در شرکت میدانستم اگر گفت:
و و الجزیره کوبا و شیلی انقالب در دارد درآمد
اکتبر کبیر انقالب میداد حتی در اجازه سنم اگر

هم شرکت می کردم! روسیه

تایلند از خبری
تایلند در شنیدهاید یا خوانده که همانطور
با شدید برخوردهای و خیابانی تظاهرات روزه هر
اوضاع به معترض سوی مردم از دولتی نیروهای

آمریكا سراسر در خود اقامت محل از گزارش هایى تهیه خبرها و با

به جمع خبرنگاران هم شما
بپیـوندید نویسندگان«ایرانیان» و

دیگران خبر بدهیم به ما تا ما خبر بدهید به
آمریكا سراسر در زبان فارسى رسانه قویترین «ایرانیان»
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شده! کویت خیلی اوضاع چون خودتونه خونه مثل هم اینجا کویت: مجلس رییس به الریجانی

 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

خرداد) ۱۰) می ۳۱ دوشنبه

خلیـج فارس سهگانه جزایر ایران و
و تنب بزرگ جزایر حاکمیت ایران در (ماجرای اعاده
در شده آزاد اسناد تازه بر اساس ابوموسی و کوچک

( ملی بریتانیا آرشیـو

تفرشی مجید سخنران:

خرداد) ۳) می ۲۴ دوشنبه

کنونی: سکوالر به جنبش نگاه
آزادی و اخالقیات سیاست، دیانت،

حسامی آرام سخنران:

برگزار میشود نیبرز رستوران سخنرانی در این مدرسه علت تعطیل به

صورت میگیرد. کشور این و اقتصادی اجتماعی
تقاضای به خیابانها می آیند و مردمدسته دسته

را دارند. استعفای رهبران خود
نیروهای با مردم برخورد اخیر روز چند در
در را خود جان و صدها نفر شده شدیدتر دولتی
شلیک صدای داده اند. دست از اعتراضات این
نمی شود. قطع لحظهای اشکآور گاز و گلوله
و پلیس نقلیه وسایل دولتی و اماکن از بسیاری
اگر است. کشیده شده آتش انتظامی به نیروی
فیلمهای در را بادامی مردم و تنگ چشمهای
از بعد رویداد های انگار کنیم فراموش خبری
اینجا جالب هستیم. نظارهگر را ایران انتخابات
و  هستند بودایی تایلند مردم ۹۰ درصد است که
تنفر ازخشونتو طبقدستوراتمذهبشانباید

خودداریکنند.
و صفا اهل صلح و این همه بودایی وقتی
داشته خیابانها و زخمی در کشته آرامشاینقدر
مسلمانبودند اگر باشندمیتوانیدمجسمکنید
میآمدند خیابان ها به ایران در خودمان مثل و
زخمی و کشته میلیون چند و می شد چه

میشدند؟

۱ افکار عمیق
وقت نوح حضرت اگر که نمیکنید فکر آیا
جانور همه این صرف نجات را خودش انرژی و
و نجاری در کارهای فقط نمیکرد و حیوان و

بهتریمیداشت؟ آینده کشتیسازیمیماند

خبر؟ جعفر پناهی چه از
که ایرانی، مطرح  کارگردان پناهی،  جعفر
امروز درباره اوضاع که ساخت فیلمی خاطر به
از طرفداری برای همچنین و است ایران در
حرکتهای«جنبشسبز»دستگیرشدهبودهنوز
جمهوری قضایی سیستم میبرد. بسر زندان در
قشنگترین و عادلترین شیکترین، که اسالمی
۷۰ روز  از حدود بعد دنیا است سیستم قضایی
اعالم قانونا و مستقیما را پناهی اتهام هنوز
داشته وکیل مدافع باز از گرفتن او را و نکرده
سردبیر شریعتمداری، حسین است قرار است.

بزودی مقاالتش یکی از «کیهان»، در روزنامه
کرده موشکافی و را بررسی پناهی جعفر اتهامات
تا نماید اعالم انقالب به دادگاه های و نتیجه را

نمایند. اجرا آنها
گفتهشده کهجعفرپناهیدرنهایت افسردگی
و تلخ مرتب فیلم هایافسرده و میبرد کامل بسر
و میکند تماشا زندان در را کیارستمی تاریک و

است. کرده خودداری غذا خوردن از
زندانبان بخشی که پناهی در آنجا نگهداری
به خبرنگاران شود) ساخته (تا اتهامش میشود
و است پناهی دروغ آقای اعتصاب غذای گفت:
ایشانبهعلتتماشایفیلمهایآقایکیارستمی

است. داده از دست را موقتا خود اشتهای
و معتبر فیلمسازان و کارگردانان از بسیاری
آزادی میرسد صدها به آنها تعداد که دنیا مهم
خواستار شدهاند ایران دولت مقامات را از پناهی

نکردهاند. دریافت آنها از جوابی اما
از یکی به نامهای ایران طی ارشاد وزیر گویا
«ناتو» وقتی که است: گفته کارگردانان هالیوود
خاطر را به ما سال همه این سازمان ملل و
به و ما محکوم کرده اند متهم و کارهای مختلف
بیاعتناییکرده ایمدلتانزیادخوشنباشد آنها
ننه و بچه هنرپیشه کارگردانو تا که جوابچهار

بدهیم! این زودیها را به هالیوود جلف

 ۲ افکار عمیق
بهخودشمشغول خیلی مرا فکریکهجدیدا
در عربستان که خدا خانه این که این است کرده

است؟ کسی چه دست قباله اش و سند است

مفقود و گمشده
سال انتخابات در رای ورقه برگ یک تعداد
از آن هنوز و پس از یک سال شده قبل مفقود

ندارم. خبر
را رای ورقه این میشود تقاضا یابندگان از
که انتخابات سالگرد تظاهرکنندگان از یکی به
داده و تحویل میشود برگزار امسال در خرداد

مژدگانی دریافت نمایند.
دوست ایران اصغر علی

خدا خاطرات
الهام از نوشتهای در اینترنت با

عنوان همین با
خواستمبخوابم ازظهر بعد امروز چهارشنبه:
انتحاری این بمبهای و صدای سر نشد. هم باز
درافغانستانوعراق حسابی مراکالفهکردهاست.
بخوابم. نتوانستم حسابی و درست هم دیشب
و میآمد نیایش صدای دعا و و سر شب تمام
بودند رفته هم یک سری کلیسا. زنگ صدای
رویبامخانهشاندر ایرانو فریاد«اهللاکبر»شان

بلند بود.
«اهللاکبر» میگفتندخیلی اینکه از قدیمها
دهنده شده خیلی آزار ولی جدیدا خوشم میآمد
برای تا بخوابم چرت یک کنم سعی باید است.
با کرمانی ریاضی این شوم. آماده امشب مهمانی
و کردهاند کشف جدید ستاره تا دو گالیله کمک
ما درگاه مهمانی به برای است آن ها قرار رهبران
در و مذهبرا توافق برسیم اگر بتوانیم به بیایند.
آنجا کلی پیاده کنیم میتوانیم هم سیارات این

خدایی کنیم.
سری یک جهنم پلیس امروز پنجشنبه:
جهنم را به لبنان هیزمهای ایرانی را که یواشکی
برای و کرد  دستگیر میفرستادند سودان  و
خداییاش واقعا تعیینمجازاتپیشمنآوردند.
جهنم از کنم و تنبیه را آنها نمیدانستم چگونه

بفرستم. دیگری جای به
که کرد پیشنهاد شیطان پسرخاله آخر سر
مخصوص  که ۱۳۴ بهشت بند به را آنها همه
«لوسآنجلس» ایرانی بیاستعداد  خوانندگان
استبفرستیم.خیلیخندیدیمولیممکناست

عملیباشد.
نزدیک دارد هفته آخر که خوب چه جمعه:
خدا کنم. روز استراحت میتوانم دو و میشود
پیش هفته مثل امروز افراطی مسلما نهای کند
که اهل آنها تا از دو هفته قبل شلوغ نکنند.
کار کرده طالبان پیش وقت نیمه و سوریه بودند
میآمد گیرشان تعداد باکرههایی که سر بر بودند
 ۷۲ می زدند و چونه بهشت حسابداری با رییس

می خواستند. تنباکره
حاالچون حملهانتحاریکردهبودند دوقورت
چاپی۷۲ به  اشتباه باقی بود. این هم نیمشان و

مدیر  و ما داده دست حسابی کار ۲۷ باکره جای
حسابداریمیگوید بزودینسل فرشتههایباکره
مورد حل این در باید رفت. خواهد بهشت از بین

کرد. کار بیشتر کمی مساله
بار این را ایرانی تا سه دو باز دیشب شنبه:
آورد. پیش من و کرد بهشت دستگیر پلیس
میخواستندشرابهایبهشترابالولههاینازک
جهنم بفرستند. در خود مشتریان زمینی به زیر
یکی از و بود کرده بدتری کار آن ها یکی از
جهنم در دوستش برای  را بهشت  باکره های

بود. کرده جور
آنها بهتر مجازات برای که شیطان میگفت
ایرانبفرستیمولی به زمینو کره به را استهمه
منقبولنکردم وقرارشدمدتیمثل بیخانمانها
بدانند را عافیت قدر تا کنند زندگی صراط پل زیر

نکنند. غلطها این از و
پاپ های این از تا سه دو است قرار امشب
ارایه ببینموگزارشمالیواتیکانرا را اعظمایتالیا
پولهای از که میگفت حسابداری مدیر کنند.
زیاد اختالس احتمال آمده و کم صدقه کلیساها
دنبال هم باز دارند ملک و پول همه این است.

پولهستند. چندرغاز
خاخامهای این از تا سه دو امروز یکشنبه:
توی حیاط که بیرون بازیگوش آمدند شیطان و
بود. بایدخیلیمواظباینها طناببازیکنند.
ملت این ها که در رفته بود دهنم از چیزی یک
را حاال حسابی خودشان و هستند من برگزیده
اتاق به بودند رفته قبل هفته میکنند. لوس
تهویهمطبوعمنظومهشمسیوباهمهدکمه هاو
بازی کردند وکلی سونامیوزلزلهو کلیدهایآنجا

افتاد. راه زمین به کره کوالک روی توفان و
شیطان کنم. تنبیه را اینها جوری یک باید
کنیم ختنه را آنها دیگر بار یک بیاییم میگوید
مدافع زمین کره در فرشتههایی که از یکی ولی
فعال است بهشت در حاال بشر بوده و حقوق
در میگوید این نوع تنبیه این کار است و مخالف

نیست. خدا شان
و رفت فرشتهها از یکی امروز دوشنبه:
بود آورد. همهحاوی که درپستآمده نامههایی را
درخواستهای و تقاضای مغفرت و نیایش و دعا
که این از شدم ناراحت بودند. غریب و عجیب
هم باز عربستان کعبه ما در خانه اجاره چک
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گنج  ترتیب این است به معتقد شاعر ۱ ـ
در هم است دست ورزشکار هم ـ نشود میسر

اختیار جنگجو.
فایده و سودـ  بیبند و بارـ  پناهگاه. ـ ۲

بیماری  نوعی به ـ مبتال دستآویز و بهانه ـ ۳
بیوه. مرده، زن مرد زن ـ غش

سروش. عبدالکریم از کتابی ـ ۱ 
تهران ـ  اطراف ییالقی بود در روزگاری ـ ۲

کاغذی! گفتنـ  نان آفرین
جایگاه  حمام آب پاش ـ چهارده شب ماه ۳ـ 

است. شکر می گویند ـ
پنجگانه  حواس ـ از ارمغان سفر و تحفه ۴ـ 

کوچک. ـ
واجب. غیر عبادت ـ یکتا پروردگار ـ ۵

خسرو  زمان موسیقیدانان از ـ معطر دانه ۶ـ 
تلخ. ـ ناشنوا ـ پرویز

کوهیمقدساز نگاههموطن  اهلیشدهـ  ۷ـ 
تهی. میان پوچ و ـ ارمنی

روشنیهاـ  سردار  و پرتو ـ کمی و کاستی ۸ـ 
بزرگاشکانی.

ارزشمندـ   ـ سربازی غذای معین ۹ـ  مقدار
قوی. اراده و عزم

کشتیبان  ورزشکارـ  عادت و روشـ عدد ۱۰ـ 
ـ صدمتر مربع. و سرهنگ دریایی است

نیست ـ  خدمت خلق جز ۱۱ ـ میگویند به
مستمری. حقوقو

آهن  ـ فرمانروایی ـ عرب عزیز ـ  ۱۲
جوهردار.

قرض  ـ انگور درخت ـ کوچک مزرعه ۱۳ ـ
وام. و

صحن  فضای خانه یا پرده بزرگ که ۱۴ ـ
هفتم برج  کندـ  دو قسمت به تاالر را مسجد و

اندام. بلندی ـ خورشیدی
آدمیت. فریدون از کتابی ـ ۱۵

کردند.  وصلش ولگا به پیش سالها ـ  ۴
وسایل ـ از کنند ـسودایناله ترکیه دریاچه ای در

نیرو. مولد
نتابیده. ابریشم ـ یزد استان شهرهای از ـ ۵

در  آباد ـ پیروانش و قرار آذری ـ بر آتش ۶ ـ
کوچک. نیزه بسیارندـ  آسیا

پایان نامه  اسالم ـ پیامبر جنگهای از ـ ۷
و آراستگی. ـ نظم تحصیلی

آرزوی  و امید ـ رسالت صاحب و فرستاده ۸ـ 
شتاب. به رود تک دو اسبش ـ بزرگ

اشکال مجازات  غایب ـ از ضمیر جمع ۹ ـ
بدن. جوهر ـ

ـ ضمیرمتکلموحدهـساختمانمقواییـ    ۱۰
کهنه. آزار دل ـ ستوران غذاخوری محل

هنگام  شب که شیمیایی عنصری ـ  ۱۱
در مسابقات. داوران رییس ـ درخشندگی دارد

بنادر  از ـ پرسش ادات از ـ کشنده زهری ۱۲ـ 
دهان. غذا از حالت برگردان ـ کشور لیبی مهم

ـ هوشیار و  پیوسته ـ و ایمان ۱۳ ـ یقین
آگاه.

نگیردچهره  ـعروسخانمتا پارسا زاهدو ۱۴ـ 
نو فارسی. شعر پدر نگشایدـ 

سویس. در دریاچه ای ـ اسب آوای ـ ۱۵ یک است که سال صد چهار و هزار نیامده بود.
که نفتی همه این با نمیدانم ندادهاند. هم قران
این اجاره هم نمی توانند چرا باز دادهایم آنها به
مالی مشاور که زن شیطان بپردازند. را خانه
میگوید است  آمریکا وال استریت  شرکتهای 
دیسنی والت به شرکت و آنها بگیریم از را خانه
را پولش هم کنند و حال هم بچهها تا بفروشیم

موقعبگیریم. به
از داریم. کف یکی حسابی الزم هم را پولش
عسل و شیر شده و سوراخ باغ کوثر چشمه های
هرچه میریزد. باید مریخ کره چکه روی چکه آن
زرد هم چمنهای بهشت تعمیرش کنیم. زودتر
سبز تا دارند یک کود مفصل به احتیاج و شده

بمانند.
گفتم از آن دو سیارهای که سهشنبه: امروز
تازهکشفکردهایم جوابآمد کهحاضرندهمکاری

پیغمبر دو قرار است خداپرست شوند. و کنند
کند دو تا کتابآسمانی.خدا برایشانبفرستیمبا

شوند. راست هدایت راه به
هم با کمی و آمد شیطان امروز چهارشنبه:
برنده میشود. ورقبازی کردیم.تخمجنهمیشه
کرد خاطرات پیشنهاد میکند. احتماال تقلب
فکر کنیم. منتشر کتاب صورت به را خودمان

بدینیست.
در که پرستش گری  و مرید همه این  با
اینکتابها داریمکلیاز اینکهکشانها سرتاسر
میآوریم. در پول تومان خدا و میفروشیم را
تعمیر کنیم.آسانسور میتوانیمچشمه باغکوثر را
هیزم کنیم، آتش درست را پنجم بهشت طبقه
کنیم، اسفالت را پل صراط کنیم، برقی را جهنم
برای کنیم، اضافه را بهشت باکرههای حقوق
بچهآزاری به متهم که کاتولیک کشیشهای
همه مهمتر از شدهاند وکیلهای بهتریبگیریم و
شیطانرامرخصیباحقوقبدهیمتامدتیشرش

کند... کم ما سر از را

و از همه مهمتر میکشد را نیز به میان نظام
این جنایت به عنوان فرمانده را استوره خمینی
بزرگدرهممیشکندپیشبیاورند.ستادکودتابه
شدت تضعیفشدهاستوآخرینسالحهایخود
«جنبش در صفوف میدان می آورد تا شاید به را
سبز»خللیواردکند.آقایمرتضینبوینالهکرده
استکه «حتیدربیننخبگاناصولگراهم تفرقه
دوستان و... بعضی از آرا دیده میشود تشتت و
بریدهایم». ما میگویند صراحت با نزدیكمان
 «جنبشسبز» دستآوردهایزیادی داشتهاست،
تابوی بزرگترین تا واداشته را حاکمیت اکنون و
از  این مساله هم شکند. طرح در خود را ۲۰ ساله
از موفقیتهای یکی باید را سویدادستان تهران

دانست. سبز» «جنبش بزرگ
آقایجعفری پنجم،همانطورکهگفتهشد،
آقای که کشیده پیش نظر این از را موضوع این
در را او و وجهه بشناسد آن مقصر در را موسوی
معنای به امر این کند. خراب سبز» «جنبش
عام قتل که میداند جعفری آقای که است این
به آن  انتساب بزرگی بوده و ۶۷ چه جنایت سال
بزرگیبهحیثیتسیاسییک لطمه میتواندچه
فردواردکند. البته آقای موسوی بهعنواننخست
اجرایی جمهوری مقام باالترین زمان آن در وزیر
نمی تواند ایشان اساس این بر و داشته را اسالمی
کامالازمسئولیتبریبداند. ولینزدیکان خودرا
این قتل جریان در او که مدعیاند آقای موسوی
آناز جریانمطلع خاتمه و فقطپساز نبوده عام
سیاسی به ساختار توجه با این امر است. شده
چندقطبیجمهوریاسالمیکامالعملیبهنظر
دهه از دو بیش حال سکوت عین در میرسد. 
اورا درمسئولیتاخالقی این باره آقایموسویدر
و یا قدرتبوده اند آنهنگامدر در همه کسانیکه

درموقعیتهاینزدیکبه حاکمیتقرارداشتهاند
کردن محکوم و عام قتل این به اذعان از هنوز و
که اکنون میکند.  شریک باز میزنند سر آن
را خویش حاکمیت شکوفایی سبز» در «جنبش
آقای که است جا به بشکند را تابو این تا واداشته
بپردازد این امر به تمام با شجاعت نیز موسوی
و اطالعات و احساس موضع و و نظر طرح و با
آنقتلعامسرمشقیبرای مسئولیتخوددرباره

سایر اصالحطلبانبشود.
خود زبان حاکمیت به اکنون که ششم، و
وقت  کرده، ۶۷ اذعان سال فاجعه قتل عام به
از عام قتل این قربانیان دادخواهی که است آن
تاکنون اگر شود. دنبال رسمی و قانونی راههای
دادگستری وکیل هیچ در دوره اصالحات حتی و
بپذیرد، را ایندادخواهی طرح نمیتوانستخطر
این شکسته شده خطر رسما که این تابو اکنون
اکنون به باید است. شده کمتر مراتب کار به
تهران دادستان جعفری آقای که دادگستریی
او سخنان استناد به و  کرد مراجعه است آن
به  و شود عام۶۷ باز که پروندههای قتل خواست
وچگونه عزیزانآنانچرا که گفتهشود خانواده ها
چه رفته آنان اجساد با و شدند به نیست سر
در موقعیتی در چه مقام و کسانی و چه است،
اینقتلعامدخیل بودهاندو مشخصاتقربانیان

است. بوده چه
دادستان سوی از این مساله  طرح از باید
پروندهها و از او خواست که استقبال کرد تهران
در عام قتل آن به مربوط حقایق تا کند باز را
آنگونه اگر نیست گیرد. مهم قرار مردم اختیار
موسوی آقای پای میکند ادعا جعفری آقای که
این مهم شود. کشیده میان به واقعه این در نیز
چیزی ـ شود روشن تمامی به حقیقت که است
نظر دیگری مد مالحظه هر از بیش بیشک که
فعاالن دموکراسیطلبانو آزادیخواهانو قاطبه

هست. نیز «جنبشسبز»

لطفا... دادستان، آقای

منبعی به است که درست کل شما در کار بود.
ما برای چیزی و کرده اید مراجعه کشور داخل در
خارج در که ما استکه اینجا اشکالدر آورده اید.
ازکشور هستیمنتوانستهایممرکزیبرای مطالعه

بررسی مسایل ایران داشته باشیم.» و
آنگاه نوبتبهپاسخگویینرگسباجغلی رسید
را خود سپاس از کسانی که نظرات ضمن وی و
«اجازه بدهید نمونهای کرده بودند گفت: مطرح
کادرهایمختلفبسیجبرایتان تفکر موردطرز در
مناطق از  یکی در درمانگاهی پزشک بگویم. 
تعریف میکرد من ایران برای شمال روستایی در
این پزشک خواسته از رییس بسیج آنمنطقه که
برای و دهد ترتیب آموزشی کارگاه یک تا است
رابطهجنسی  بسیجدرباره دخترانعضو پسرانو

دانستن به نیاز و جوانند آن ها زیرا کند. صحبت
یک زبان از را مطالب این که بهتر چه و دارند

پزشکبشنوند.»
سخنران افزود:«نیرویبسیجیکهدر شهرها
و روستاها فرق شهرستان ها با بسیج حضور دارد
دید نحوه هم میکند فرق فعالیتشان هم دارد؛
کارهایی بسیج است.  متفاوت آنها  به مردم
دیگران که دهد می انجام شهرستان ها در
اینگونه به مردم دهند و لذا انجام نمیخواهند

می کنند.» مثبت نگاه با دید بسیج کارهای
«خیلیوقتها بیاناینکه با نرگسباجغلی
کشور از خارج ایرانیان ما که پیشفرضهایی
دوستان و تندرویی است بسیج سازمان که داریم
درست است هم کشتهاند را ما و بستگان ما
است سازمان بزرگی بسیج فراموش نکنیم ولی
دوشنبه نشست دارد»، هم دیگر جنبههای و
ایران» را فرهنگ دوستداران «کانون این هفته

رساند. پایان به

چگونه سازمانی... بسیج

بيان آزادی حق به احترام با مشترک، بيانيهای
جمهوری از ايران، مردم برای خالقيت حق و
جعفر پناهی وقت اسرع در اسالمی خواستند

کند. آزاد را
کن، بینالمللی جشنواره گشایش مراسم در
احترامجعفر صندلی هایهیاتداورانبه يکیاز

بود. شده گذاشته خالی پناهی
کن جشنواره برگزارکنندگان این، بر عالوه
جعفر فيلمی درباره گذشته پنجشنبه هفته روز
چند که فیلم این در دادند. نمايش را پناهی
تشریح به پناهی جعفر شده تهیه پیش سال
امنیتی ماموران توسط بازجوییهایش از یکی

است. پرداخته
مدیر به خطاب اوین، زندان از پناهی، جعفر
جشنواره بینالمللیفیلم کنپیامیفرستاد کهاین
پنجم  و بیست با برابر می، ۱۵ ماه شنبه روز پیام

شد. خوانده کن جشنواره در اردیبهشت،
مدیر از تشکر ضمن پناهی  پیام این در
جشنوارهفیلمکن،وزیرامورخارجهووزیرفرهنگ
برای آزادی پیامشان و تالش ها خاطر به فرانسه
خود را بازداشت روزهای که است وی، نوشته
هیات در سینماگرش دوستان همه به عشق «با
در شرکتکنندگان همه و فیلمسازان داوران،
خالی صندلی بر را وی نام  که کن جشنواره

میبینندسپریمیکند.»
تنها کیارستمی عباس خبری کنفرانس
زندانی واکنشابرازشده دراینجشنواره نسبتبه
کنفرانس از بعد روز  نبود. پناهی  جعفر بودن
مطبوعاتی کیارستمینیز «کمپینحمایت ازجعفر
و خارجی ایرانی سینماگر چند حضور پناهی» با
کنفرانس یک جشنواره سالنهای از یکی در

خبری برگزار کرد.
این چهارشنبه که خبری کنفرانس این در
فرانسه، وابسته فرهنگ سازمان به همت هفته
ژيل برگزار شد، فرانسه، خارجه وزارت امور به

توبيانا سرژ کن، فيلم جشنواره ریيس ژاکوب
مدير دآروور پوار اليويه فرانسه، تک سينما مدير
و فرانسوی بازيگر بينوش ژوليت کولتور، فرانس
اهل سرشناس سينماگر سيسکو عبدالرحمان

داشتند. موريتانیحضور
محمد مخملباف، محسن قبادی، بهمن
مهدی و  فرانسه، مقيم فيلم منتقد حقيقت 
این در نیز سویيس مقيم منتقد عبداهللا زاده

نشستشرکتداشتند.
مدیر بختیاری، کنفرانس عباس این آغاز در
پناهیدرمورددالیل پیامجعفر فرهنگسرایپویا،

کرد. قرائت را خود غذای اعتصاب
پیام بینوش ژولیت مزبور، کنفرانس ادامه در
فرانسه زبان را به عباس کیارستمی صفحه ای دو

کرد. قرائت
از انتقاد ضمن خود پیام در کیارستمی
روشهای سانسور وزارت ارشاد جمهوری اسالمی،
در پناهی جعفر چون فیمسازانی به تالشهای

اشاره کرد. ایران بقای سینمای
است: گفته  خود  پیام از بخشی  در  وی
دیگر و جعفر پناهی بر آنچه امروز «مسئولیت
وزارت گردن به میگذرد ایرانی فیلمسازان
اقدامات انجام اتهام او است. اگر اسالمی ارشاد
غیرقانونی استدلیلشسیاستناسالم ومدیریت
است که اسالمی ارشاد وزارت در مسئوالن غلط
مسدودکردنمداوم مسیر اینفیلمسازانبرای با
جانشان برای افکندن مخاطره به جز آنها راهی

نمیگذارند.» باقی خود حرفه انجام
گفت که نیز ریيس جشنواره کن ژيل ژاکوب
پناهی مسئوالنوزارتارشاد برایآزادیجعفر با

است. کرده گفت و گو زندان از
این در  که ایرانی، فیلمساز بهمن قبادی،
با گو و گفت در داشت حضور خبری کنفرانس
به پناهیرا اعتصاب غذایجعفر خبرنگارانادامه

نفعحکومتجمهوریاسالمیدانست.

وی از جعفر پناهی، برای پیام خود در قبادی
بکشد. دست اعتصاب غذا تا از کرد درخواست
زیادی پناهیهای «ما جعفر  است: گفته وی
بهترینهاست و جزو پناهی نداریم. در مملکت
دوستانی همه و ما درخواست بماند. سالم باید
از دست که این است جعفر هستند از اینجا که
را هنگام او آزادی زود بکشد. قطعا اعتصاب غذا

بود.» خواهیم شاهد
محسنمخملباف،فیلمساز،نیزجعفرپناهی
رافراترازیک شخصو«نماینده سینمایمستقلی

دانست. ایران» سینمای نام به
موریتانیایی فیلمساز سسیکو، عبدالرحمن
هیات داوران  میالدی ریاست ۱۹۹۵ سال در که
داشت عهده را بر کن نگاه جشنواره نوعی بخش
برای پناهی جعفر به را سال آن طالیی دوربین و
این در  نیز کرد، اهدا سفید» فیلم «بادکنک

داشت. کنفرانسحضور
افتادن بند در «با گفت: خبرنگاران به وی
زندان در ما احساس می کنیم همه پناهی جعفر
من مبارزه منزله به او مبارزه من برای هستیم.
در که او آخر جمله دلیل همین به هست. هم
کرد. دگرگون را من میگیرد کف در را جانش آن
میرود، پایان تا را راهی هر همیشه که او برای

مرگ.» و نه باشد باید زندگی هدف
در جشنواره حاضر از شخصیتهای گذشته
راس در فرانسه و فیلسوفهای شماری از کن،
حمایت بیانیهای طی نیز لوی هانری برنار آنها

کردند. اعالم را پناهی از جعفر خود
ايرانی و تالش هنرمندان پی در چنين هم
فرانسویمقيمپاريسقراراستطیروزهایآينده
ميتران، وزير فردريک سوی از نفره هياتی چهار
امورخارجه فرانسه، فرهنگ،و برناردکوشنر،وزير
خود جهت کتبی درخواست تا شوند راهی ايران
مقامات را به برجسته سينماگر فوری اين آزادی

دهند. ارائه احمدینژاد دولت

کرد: اضافه ایران سینمای مشهور کارگردان
و دولت دستگیری آقای پناهی حریم بین «با
حاال از است، و شده برداشته سینماگران ایران

بیفتد.» است اتفاقی ممکن هر بعد به
که بود این بر امسال قرار کن جشنواره در
جعفر پناهی،فیلمسازدربندایرانی،بهعنوان یکی
به و باشد داشته حضور مسابقه بخش داوران از
زندانی علیرغم پناهی، جعفر نام جهت همین

فیلم جشنواره مدیر ژاکوب، ژیل توسط بودنش،
هیات داوران، به اعضای زمان معرفی کن، در

شد. اعالم جشنواره داوران از یکی عنوان
در بینالملل عفو سازمان راستا این در
اسالمی جمهوری از بیانیهای طی جاری ماه
تا بتواند کند آزاد پناهی را جعفر درخواست کرد

يابد. کن حضور جشنواره فيلم در
خارجه، امور وزير کوشنر، برنارد همچنین
در فرانسه، فرهنگ وزير ميتران، فردريک و

خواسته... دو پناهی جعفر غذای اعتصاب روز پنجمین در


