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اکسپـرس! اخبار
ولی خواندنی خبر کوتاه چند

مجوز  اگر کروبیتصریحکردندکه * موسویو
کردند: اضافه آن ها می کنیم. راهپیمایی بدهند،

راهپیمایی نمی کنیم. ندهند اگر مجوز مسلما
پناهی  جعفر آزادی احتمال است * ممکن
ژولیت خانم اشک های بخاطر ایرانی کارگردان
گفتهشده کانباشد. مراسمجشنواره بینوشدر
زندانتوسطیکآیتاهللا بررسیآزادیپناهیاز که
که ضمن انجام شده سینما و دوستدار باال مقام
اشک قضاییخودگفته: بهدستیار بررسیپرونده
مثل درست که بیحجاب فرانسوی را خانم یک

«شکالت»استنمیتوانمتحملکنم!
ایران،  کلینتون سابق خاتمی، بیل * محمد
پیشنهاد راه سه ایران جاری بحران حل برای

داده (که نام «راهکار» را حلها راه این کرد. او
کار در مسالهای کند تصور کسی اشتباها مبادا
این به راهکار سه این بخواهد). حل راه که است
حسین حذف فقیه، ولی حذف هستند: شرح

دهنمکی! شریعتمداری،حذفمسعود
برای  امام آرزوهای از دیگر یکی باالخره *
اسالمی صورت سطح جامعه در رفاه گسترش
اتوبوس و گاز و برق و آب از بعد یافت. تحقق
کردند تصویب امام خط نمایندگان مجانی
لیتری ۴۰۰  بنزین، لیتر  ۵۰۰ ماهیانه سهمیه

تومان بشود!
در  کروبی مهدی  و موسوی میرحسین   *
ماه خرداد «ماه تحت عنوان بیانیهای  نشستی
نه اینبیانیه کردند. پایداری»صادر ماه مقاومت،
طرفداران و نامعین بسیاری از مشخص چندان
گزارش تبریز از است. گیجکرده «جنبشسبز»را
مقاومت» مردم آنجا موافق«ماه نیمیاز که شده
و هستند موافق «ماه پایداری» دیگری نیم و
احتمالتاثیرگذاری «جنبش سبز»درمیانمردم

است! کرده پیدا تنزل کامال این شهر
شیخ  «مهر نیوز» حجتاالسالم گزارش به *
دارد) اسم بنابی (یک کامیون باقری مصطفی
همکاری عدم صورت گفت: در بناب جمعه امام
با بدحجابی نمازجمعه را اقامه مقامات در مقابله
حجتاالسالم این دفتر سخنگوی نمیکنم.
نوشتههای با زیادی نامههای که را شایعه این
شده را ارسال مقام روحانی این به «به درک»

بیاساسخواند!
که نمیداند  (کسی مشایی * اسفندیار رحیم
هر پدرش را چگونه پارسیاش اسم کامال با این
عنوان به او خجالت نمیکشد) از و میبیند شب
خالف بر گفت: خبرنگاران به احمدینژاد مشاور
درحال به همه کشورهایدنیا شایعاترایجکهما
باهیچکشوری  جنگهستیمبجز۱۵۰ تاکشورما

نداریم! جنگ سر
طرفدار برگزاری و خواهان ما اضافه کرد: وی
این البته هستیم. اسراییل در رفراندوم یک
اسالمی «جمهوری که باشد این اگر رفراندوم
اندازه همان است به کمی مسخره نه؟» یا آری

نبوده؟» یا بوده «هولوکاست که
ویافزود: امیدوارماسراییلنخواهد کهماهم
امور در و کنیم ایرانبرگزار در چنینرفراندومیرا

ما دخالت نکند! کشور
آیتاهللا  بیانات  و  اراجیف که  این از  بعد *
ریاضیو علمی رابطه مورد در صدیقی امامجمعه
خدادادی برآمدگیهای دادن نشان و بدحجابی
توسط تهران در آینده احتمالی زلزلههای با زنان
گرفته چالش به آمریکایی دانشجوی دختر یک
به وادار زن را هزاران وبالگش طریق از شد و
ادعای کرد تا خود لرزان دادن سینههای نشان
است شده رد نماید، تخمین زده آیتاهللا را این
برابر صد خانم آمریکایی از این مقلدین تعداد که
را مرجع مذکور آیتاهللا که است شده کسانی
تقلید خود می دانند. گفته شدهکههر روز «جفت
و زیادتر دانشجویآمریکایی هواداراناین جفت»

میشود! زیادتر

میشه... بهونه فوتبال
و خارجی  معتبر  خبرنگاران گزارش  به 
اختتام از بعد داخلی  معتبر  نیمه  خبرنگاران
ورزشگاه در شده  انجام فوتبال اخیر  مسابقه
و داده دولتی سر ضد تند مردم شعارهای آزادی
شخصی لباس انتظامی و پرسنل نیروی چند با
جوانان آنانرا تماشاگران که بیشتر شدند. درگیر
دیکتاتور» تشکیلمیدادندباشعارهای«مرگبر
این دشمن تویی، خاشاک و «خس همچنین و
خاکتویی»بهخیابانهایمجاوراستادیومرفتند
را خود معمول و سنتی حمله داشتند سعی و
آنها کنند. شروع واحد شرکت اتوبوسهای به
بهونه میشه، «فوتبال جدید شعار همچنین با
حفظ برای بود بهتر (که میشه» قیامت خرداد
زمونه آخر خرداد میشه، بهونه «فوتبال قافیه
میشه»استفادهمیشد)بهتظاهراتگستردهخود
جریان در ادامه دادند. نیم شب و ده ساعت تا
شخصی لباس و انتظامی نیروهای تظاهرات این
فیلمبرداری برای دوربینهای داشتن در دست با

آنان فیلم از جوانان بین در رعب و ایجاد ترس
رعب و ایجاد ترس هم برای میگرفتند. جوانها
فیلم آنان از خود دستیهای تلفن با متقابل
که جریاناینفیلمگرفتن گفتهشده میگرفتند.
خود مسابقه فوتبال هیجانانگیزتر از رو در رو

بوده است.
سایر است بزودی تظاهرات دیگری در قرار
صورت شهرستانها و تهران ورزشی جایگا ههای
بهونه میشه، «والیبال چون و شعارهایی گیرد
«بسکتبال همچنین و میشه» قیامت خرداد
«کاراته میشه»، قیامت خرداد میشه، بهونه
بهونهمیشه،خردادقیامتمیشه»،«وزنهبرداری
بهونهمیشه، خردادقیامتمیشه»، تنیسبهونه
بهونه «کشتی میشه»، قیامت خرداد میشه،
استفاده مورد میشه»... قیامت خرداد میشه،

گیرد. قرار

برای یکسان پوشش
زنان شاغل

خدماتی توزیعی و صنفی، مجمع امور رییس
دادکهدرصورت بررسیطرحیخبر تهراناز شهر
تصویبآنتمامزنهایی که درمشاغلآزادفعالیت
اسالمی حجاب و فرم لباسهای از باید میکنند

استفادهنمایند.
با که لباس ها این گفت: فراهانی نوده قاسم
سیاهپوستان کاندومهای مورد استفاده از الهام
بزودی طراحی شده هندی کیسه های برنج و
به حجاب» «جلوه مخصوص فروشگاههای در

گردید. خواهد عرضه ایرانیمسلمان خانمهای
به شهرداری همچنین کرد اضافه وی
کرده ابالغ لباس زیر پوشاک صنفی اتحادیههای
زیر لباسهای کننده عرضه  فروشگاههای که
نمایند خانم استفاده فروشنده باید از حتما زنانه
در وی باشد. پوشانده کامال  مغازه ویترین و
از مردم پس که پرسیده بود: خبرنگاری جواب
فروشگاهی که شیشههایش بفهمند که این کجا
چه چیزی پوشانده اند پرده یا و کاغذ و با مقوا را

ضمن که قدیم سلمانیهای گفت: میفروشد؟
کردن ختنه به کار مو کوتاه کردن و سلمانی
جلوی در و می کردند چکار داشتند اشتغال هم
تا مغازهخودچهچیزیرا به نمایشمیگذاشتند

تبلیغ کنند؟ را خود دوم خدمات نوع

سالگرد مثل سین
انتخابات سالگرد شدن نزدیک با ایران در
آماده برایآمدنبهخیابانها مردمباردیگرخودرا
کسانیکه برابر را دیگر زور خود یکبار تا میکنند
توالت دستمال به اندازه دزدیدند و را آن ها رای
حکومت بیازمایند. نشدند قائل ارزشی آن برای
سالگردی، (حاالمیخواهدسالگرد هر آستانه در
محمد مصدق باشدیاشاملو،یامنتظری ویا حتی
و می افتد و وحشت دلهره خیابان) به سر سپور
خودش و خشن بدقیافه آدم های از خیابانها را

میکند. پر
بیت دفتر شخصی بسیار نزدیک به گفته به
این معظم آفیس) مقام (لیدرشیپ هوم رهبری
حالت رعشه به سالگرد کلمه شنیدن روزها با
حرف شنیدن از بعد درست و میافتد لقوه و
بیرون دفترش از را افراد خود عصای با «سین»

میاندازد!

نشنیده چیـزهای حق به
بکارت پرده خبری «الجوار» پایگاه گزارش به
کشورهای مخصوص چین ساخت مصنوعی
مصنوعی این پرده است! آمده به بازار خاورمیانه
مخصوص پالستیکی کوچک کیسه یک حاوی
پر شدهاست.قیمتاین باجوهر قرمز میباشدکه
این  آمریکاییاست. دالر محصول جدید حدود۱۵
بیشتر کویت و مصر و سوریه در تاکنون محصول

است. رفته فروش
اغلب مصرفکنندگاناینکاالگفته اندقیمت
آنمناسباستولیچونساختچیناستدوام

خراب میشود! یک بار مصرف از و بعد ندارد

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»

Tel.703-724-9680  Fax:703-724-9689
E-mail: iranians@iraniansnewspaper.com
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مرز ایران! ژورنالیستها در خبرنگاران و تابلوی خوشآمد برای

 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) ۱۷) جون ۷ دوشنبه

ندارد خبر ایرانی گربههای از کسی
قبادی بهمن کارگردان:

برگزار میشود نیبرز رستوران سخنرانی در این مدرسه علت تعطیل به

نیبرز رستوران در فیلم نمایش

رجایی، کجایی؟
که کهریزک  زندان شدن  تعطیل از بعد 
و زندانبانان عیش و عشرت محل بیشتر گویا
تا بود! عزیزکرده بسیجیها و شخصیها لباس
اذیت زندانیان و آزار زندانیان، و حبس نگهداری
کرج شهر از زندان رجایی جنسی سر تجاوزات و

است. آورده در
بهرام نام به زندانی یک که شده گفته
دو تجاوز زندان مورد این خیابانی در تصویری
افسردگی و از شدت پاسداران قرار گرفته و تن از
ناامیدی اقدامبهخودسوزیکردهاست. همچنین
از نوع زندانی این به تجاوزات که است گفته شده
تجاوزجنسیبا باتومبودهاست. سخنگویزندان
این هیچزندانیدر کرج اعالمکردکه رجاییشهر
وی است. نگرفته قرار جنسی تجاوز مورد زندان
کارآموزی دوره که پاسدارانی از نفر چند به گفت:
دقیقا باتومرا میگذراندهاندواستفادهصحیحاز را

است! شده داده تذاکراتی نمیدانستند

عقیدتی ریاضی سئوال
و از باشیم داشته آقازاده هزار دو ایران اگر در
درکشورهایمختلف آنها اینتعداددویستنفر
وقت خارجیبهتحصیلوزندگیوبهصورتنیمه 
آزادیمطلقمشغول از استفاده بهخوشگذرانیو
باشند، تعیینکنیدضریبمقاومتدولت اسالمی

را. منحط غربی هجوم فرهنگ در برابر ایران
اجازه بدون که آقازادههایی برای اضافه نمره

کردهاند! پر را ویزا فرمهای جانشان آقا

مشهد شهر جدید درآمد
شهر انقالب و عمومی دادستان تایید با
مشهدجمعآوریجریمههایکالن برایبدحجابی
آغازشدهاست. محمودذوقی در اینشهر خانم ها
با در نشستی نهاد این آباد سخنگوی شوکت
خبرنگارانگفت:مجازات بدحجابیتایکمیلیون
خانمها  این از گفت: وی است. تومان و۳۰۰ هزار
نسبت بدحجابی قاضیبه و عکستهیه میشود
وی تعیین میکند! را جریمه کمحجابی مبلغ یا

اضافهکرد:ابتدا برایتنبیهاین بدحجابانتصویب
حرم یا رینگ دور بهمحدوده کردیمکه ورود آن ها
زیارتکنند نتوانند آنها تا ممنوعشود رضا امام
و فقط از نداشت اثری کوچکتری اما این قانون
اضافه درآمدآستانقدس کاستهشد. ویمجددا
 ۵۰۰ و میلیونی یک جریمههای این اخذ با کرد:
هزارتومانیآنقدردرآمدشهرمشهدافزایشخواهد
یافتکهحتیاز درآمدصدقههای دریافتیآستان

بزند! باال است ممکن هم قدس

هیجان ماه خرداد
زنم با من عادی گوهای و گفت بجای

پایاینترنتنشستهبودمکهزنمآمدوصورتم
یک و با کردم نگاهش زده تعجب ماچ کرد. را
سعی کردم صورتم روی گنده عالمت سئوال

بخرد. که دارد بفهمم چه چیزی الزم
گران کفشهای هم باز شده؟ چی پرسیدم:

شده؟ حراج قیمت
چه ماهی این ماه خره! گفت: نه خندید و

است؟
خرداد. گفتم:

میشه مگر نه؟ گفت: ماه جون
مگه؟ آره چطور گفتم:

به تفریحی کشتی بلیت که رفته یادت گفت:
یواش که را دوم عسل ماه که گرفتیم باهاماس
میشد منقضی مصرفش تاریخ داشت یواش

کنیم؟ برگزار
شدی سیاسی کردم فکر گفتم: و خندیدم
هستی ایران خرداد ماه سالگردهای منتظر و
حال رژیم را و خیابانها توی که مردم بریزند

بگیرند.
نمیاد یادت هست. آن ها به حواسم گفت:
چقدر پارسال انتخابات شلوغیهای از بعد که
و باال از خوشحالی چقدر بودی و زده هیجان

پایینمیپریدی؟
منتقل هم خواب اتاق به را هیجانت حتی
دو برای من مردم روز شلوغی هر با و انگار کردی

میشدی! جوانتر سال سه
ماچ کچل مرا و کله داشت سر همان طور که
بستمو می کردونوازشکنانمیمالیدچشمانمرا

رویایشیرینفرو رفتم. دریککشتیتفریحی در
تلویزیوناتاقخوابماننشانمیداد و بودم زنم با

کشیدهاند... را به آتش تهران مردم که
خوبی... عسل ماه چه

شادی تاکسی در
موقوف!

ارسال با خواندم کهشهرداری تهران اخبار در
آنها از تاکسیرانان سندیکای به بخشنامهای
ترانههایشاد خواستهاستکهپخش موسیقی و
وبهاصطالح مبتذل رادر وسیله نقلیه تاکسیرانان
اینصورت جرایمسنگینی متوقفنماندو درغیر

شد. خواهد اخذ آنان از
با جوک یاد این خبر با خواندن چرا نمی دانم
مزهقدیمیافتادم کهیک هموطن سادهلوحراننده
حق که تاکسیها از دریافت این خبر بعد تاکسی
پخش آهنگ عربی ندارندمعترضانه گفته بود: چه
قرآن یک مبارک رمضان ماه که در دارد اشکالی

کنیم!؟ گوش شاد
دستورشهرداریتهران درموردقطعموسیقی
شاد مبتذل موسیقی جای به که این پیشنهاد و
نماز خطابههای صوتی نوارهای از خلسهآور و
آیات و مذهبی مقامات توسط شده ارایه جمعه
شدیدا تحتتقلیداستفاده شودبهمذاق ترجیحا
است. نیامده خوش تهرانی تاکسیهای شوفر
به تاکسیرانان سندیکای نماینده اصغرزاده اکبر
خبرنگار خبرگزاری«فارس»گفت:قبالمسافران
پخش از بعد اما داشتند طوالنی مسافتهای
بعدی سر چهارراه  همه نوارهای مذهبی اجباری
به مقصدمی روند پیاده را راه بقیه پیادهمی شوند و

است! شده ما درآمد کاهش باعث کلی این و

افکار عمیق مذهبی
کلمات شنیدن از بعد محمد حضرت چرا
انتقال مسئول از الرحیم» الرحمان «بسم اهللا
نپرسید:پسجریاناینجهنم وحیهایخداوند

دهم؟! توضیح خود پیروان به چطور را

مرد یک خاطرات
شهوتران

بود. سن قانونی زیر که دیدمش باری اولی
سن به کرد و که رشد خیره شدم به او آنقدر
که نبودم مطمئن رسید. چون قانونی ازدواج
واقعا و یا نکرده را دستکاری کرده شناسنامه اش
یک  فقط و نکردم ازدواج او با رسیده ۱۸ سال به

داشتم. او با نامشروع سالم رابطه
زنگ  به عاقد شهرمان شد ۲۰ ساله که وقتی
متنفر بود خیانت به زنش بیاید. او از زدیم که
دختر این ازدواج و به عقد مرا که کرد قبول ولی
آب میخواند عقد را خطبه وقتی که بیاورد. در
عقد ثبت دفتر بود و لوچهاش سرازیر و لب از
اکنون بود. او شده خیس ازدواجش حسابی و

بود. من زن قانونا
آب پاک را ولی آمد باال شکمش بعد کمی
رویدستمریختوگفتکهحاملهنیستوفقط
لوبیا خورده و خوراک هم سر شب پشت دو سه

باد کرده است. شکمش برای همین

چند آمد. ما پیش مادرش مدتی از بعد
خوراک از هیچوقت اما ماند ما پیش هفتهای
کردم احساس بعد نخورد. کمی دخترش لوبیای
حس خودم زندگی دیگری را در مرد وجود که
کردم جدا قضیه این از را خودم وقتی میکنم.
وقتی دارد. رابطه دیگری مرد با زنم که فهمیدم
در مرا گفتم مادرش به را جریان کنان گریه  که
سر این بر خاک و گفت: بوسید و آغوش گرفت
را تجربه با قدر مردهای جا افتاده و که جوانها

نمیفهمند.
بود دوم ماه در و من مکرر گریه های از بعد
که فهمیدم چیست. مادرش منظور فهمیدم که
و با او شده جوان آشنا زنم با پسربچهای بسیار
از زنم رابطه این مورد در وقتی دارد. رابط عشقی
اینپسربچهنوجوان سئوالکردمکتمانکردکهبا
رشد تا میکند را نگاه او گفتهر روز و دارد رابطه
بتواند جواب بعدا تا برسد قانونی سن و به کند

بدهد. مرا سئوال
مجبور داشتم عشق به که مبرمی احتیاج با
اول به شب همان کنم. ازدواج مادرش شدم با
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل
خالی از شوخی

عمودی

۲۹ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۲۸ صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه

الحان باربدی  از لحن سومین بیست و ۱ ـ
پر. ـ

سنگین و  ـ باشد سرگرمی مایه ۲ ـ آنچه
ـ گزینش. موقر

در کوهستان ـ  عشاق درون کتاب و ۳ ـ از

برنده  و اسپانیا نامآورانفوتبالآرژانتینـ از ۱ـ 
۱۹۵۹ـ  ۱۹۵۷. سالهای طالیی توپ

ـ  میکند  طریق طی و است سالک ـ   ۲
از شهرهایمرکزی استاگر مکار نباشدـ  گچکار

آلمان.
ـ  تئاتری  آرایش  ـ پندارها و تصورات  ـ   ۳

شیرین. است و اغلب نوشیدنی
درد  کلمه ـ شرف و اعتبار ـ حاال همین ـ ۴

افسوس. و
کشورهای  پول واحد تابستانی ـ روانداز ۵ ـ
بیشتر بیش برفش که هر ـ و جنوبی شمالی کره

زرد. سوسن ـ
لب ـ  پشت موی ـ عجول! ۶ ـ هواپیمای

وایلد. از اسکار نمایشنامهای مشهور
ازسخت و  کنایه ـ ـ چهارشاخخرمنبادده  ۷

میگیرند. آب از زرنگ آدمهای ـ است محکم
و  پندار  ـ بلور پیاله ـ درخت ـ صمغ  ۸

تصور.
شهرهای  از پیشوایی ـ شکن ـ و چین ۹ ـ

عراق. در
من  کام کردن شیرین کارش شیطان ـ ۱۰ ـ

آذری. گویش به زمین ـ شماست و
بدگمان ـ  ـ است پرندهای ـ نه ۱۱ ـ هرگز

شکننده.
حقه  کوچکترین جزء یک جسم بسیطـ ۱۲ـ 

سنگ آتشفشانی. انواع ـ از نیرنگ و
خواب  در سنگینی و اختناق حالت ۱۳ ـ
شهرهای استان از ـ آلمان قدیم واحد پول ـ

فارس.
از  ـ فرانسه زبان لغتنامه در بزرگترین ۱۴ ـ

بزرگ. مادر و خاتون ـ میسازند شکر
پنجم  چهارم و قرن بزرگ شاعر صوفی و ۱۵ـ 
تصوف اصول که کسانی قدیمیترین از و هجری

داد. اشاعه خراستان در را

زیرزمینی. راهآهن ـ گریبان گوی
معنیطریقه  به آبدهانستوراناستو ۴ـ 
اساطیر در جنگ ـ خدای میباشد نیز روش و

می نوازند! هم رسوایی برای ـ یونان
و آسیب و  ـ گزند شتر پره بینی ۵ـ  چوبی بر

ناتمام! «سعی» ـ ضرر
عقیده  ایرانیـ بزرگترینجشن ـ دانه پنبه ۶ـ 

ومسلک.
پایتخت کشور  ـ آشپزخانه از ظرفهای ۷ ـ

از ورزشها. بعضی در زمان واحد عاجـ  ساحل
است ـ  داشته یاری چشم آنان از ۸ ـ شاعر

آبکی. آش ـ چاپار اسب
بالهای  با ـ حشرهای نویسنده و شاعر ۹ ـ

هم گفته شده. اندوهگین به معنی نازکـ 
دو  هر ـ و شکر آب در پخته شده میوه ۱۰ ـ

داخل. ضمیر دارندـ  اسم یک
با  صحرایی گیاهان از ـ تنها و آخر ـ  ۱۱

پافشاری. ـ خوشبو برگهای
سیم  ـ نگار پراکنده ـ وقایع و آشکار ۱۲ ـ

گردنکلفت.

بزرگتر ـ  که نیست ـ بزرگ و رو ۱۳ ـ این
شرحوقایع پیشینیان.

از رنگها. ـ مزدور ـ فرزند کودک و ـ ۱۴
موجب  که انگلیس پادشاه ـ بلدرچین ۱۵ ـ

شد. شکستنهاییوایکینگها
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گفته و من دروغ به سنش در مورد که من گفت
جور سنش بیشتر از سال پنج شناسنامه اش را
اولشازدواجکندومجبور بتواندباشوهر کردهکه
من به که این از صبر کند. قانونی سن تا نشود
جوان فکر میکردم که آنقدری بود و گفته دروغ
شده بود دیر ناراحت شدم اما دیگر نیست بسیار

بودم. کرده امضاء را ازدواج قباله و
مرا ازدواج که خبر این از  بعد سابقم زن
که این برای فقط نه شد. عصبانی بسیار شنید
نکرده دعوت عروسی خودمان جشن به را او
او مهریه از بیشتر مادرش بلکهچونمهریه بودیم
را  جدیدم می زد تا زن زنگ روز به من هر بود.

نمی زد زنگ به مادرش نمیدانم چرا کنم. ترک
کند. ول مرا تا

فهمیدم که بود تلفنی  مکالمات  طول در
دارم. دوست بودنش جوانتر خاطر به را او هنوز
پیشنهادکرد کهباهمرابطهنامشروعو غیر قانونی
برایاین کار اجازهمادرش باشیم. گفت که داشته

ندارد. الزم را
از بسیار مادرش کنم.  چکار  نمی دانستم
خالهاش پای به  اما  بود بلندتر  قد  و  زیباتر او
طالق را دوم زن اخالقیات ترس از نمی رسید.
آینده به  را  صورت حل مساله این به  و  دادم

موکوک کردم.
داریم. خوشی روزگار خودم سوم زن با امروز

زنمیانسالخوشگلیاست.
از که بچههایی از هیچکدام و مرده مادرش

نیستند. دختر خود دارد هم قبلی ازدواج

و ناگزیریم این درس تکیه کنم که بر سیاسی و
آزاد (و نه مردمان دولت ها بپذیریم در ردهی باید
به بست؛ حمایتی امید به دوست) نباید آزادی و
ما جز پشت نخارد که، کس پذیرفت عکس باید
ناخنانگشتما.واما ازاین واقعیتبسیاررخداده
که نگذریم در آسانی نیز به شده تجربه فراوان و
میداناندو همهی هستی خوددر وقتیمردمیبا
نهفقط حقاجتنابناپذیر خود را طلب میکنند،
باخوددارندکهدولتها وجدانمردمآزادجهانرا
همان«مصلحتهای»سیاست آلود، بر نیز بنا را
برویندای را گوشهایبسته تا وامیدارند بناگزیر

زنجیرشکنبگشایند. آنمردم

دارم، کاغذ بر قلم که لحظات همین در من
اینترنت از طریق عاجزم، آن از وصف که شوقی با
میشنوم ومیبینمکهچگونههنرمندان سینمای
شکنجه و همکار زندانی هواداری از به جهان
مگر جوشند. در پناهی) (جعفر خود شدهی
پراثر و گونه هواخواهیهای پرارزش این نمیتوان

داد؟ گسترش و بخشید ژرفا را
خواهمنوشتوخواهمگفت فرصتیدیگر در
ما برونمرزیها نه فرضکهوظیفه ورسالت بر که
پول بقدر که ـ عقاید» «جنگ فراسوی تا است
بسیج جهان آزاد با ـ نمیآید ما سیاهی بکار امروز
و تحتستم وطنمان، مردم مظلوم بهحمایت از
دارم یقین من که پشتگاهی بسازیم. پشتگاهی
«معامالت قماش آن از بسی بر راه است قادر
را فقها رژیم شیطانی و سد کند مصلحتی» گویا

و بپوساند. تنها بگذارد لجنزار خود در

جنایتکار... یک آزادی

افرادی... پرمدعا هستند[البته]تا میکنند.این ها
ایستادگینمیشود.» شش وقتی کهجلویآنها
ماه پساز سقوطدولتش،درنخستین گفتو گو
مالیانبایستی پاریساعالم کردکه در رسانهها با

مساجد باز گردند. به
و بینش دانش، از نقطه نظر را بختیار دکتر
عنوانکردننظریهجدایینهاد دولت شهامت در
بحبوبه در ویژه به دین و علمیه حوزه نهاد از
ایران میتوان جفرسن خمینی، عبودیت به ابراز
رییس جمهور سومین جفرسن تامس نامید. 
نامهای مشهور آمریکا اندیشهوری بزرگبودکه در
و دین جدایی از پشتیبانی راسخ در تاریخی و
هر احترام و استقالل حفظ منظور به دولت
نهاد کلیسا دو میان «دیوار کشی از تمثیل یک،
ایرانیان بیشتر کرد. اکنون استفاده حکومت» و
برخی دینی و نظریهپردازان و مالیان از گروهی و
یارانسابقخمینینیز به اهمیتبنیادینجدایی
اینمهم، ابراز در ایرانپیبردهاند. دولتدر دیناز
دیگران بود. از سال جلوتر سی به بختیار نزدیک
از و تاریخی بختیار این خواسته درست مجازات

بود. مرگ اسالمی جمهوری دینفروشان نظر
بختیار  عقالنیت. و انسانیت به اعتقاد ـ ۳
اساسا که بود؛ حزبی حزب ایران دیرینه عضو
دموکراسی و آبادی آزادی، سربلندی، خواهان
کردن فراهم و انسان نیکبختی بود. ایران برای
این پایهای اصول از آن تداوم و دستیابی زمینه
اوایلدوران پس حزب بهشمارمیرفت.بختیاردر
ازانقالب،دریکسخنرانیدرحضورهزارانایرانی
ایرانیم و دوم انسانم، اول «من گفت: در لندن
به انسان متکیبهعقلوتعقل بعدمسلمانم.»او
سیاسی کار بنای عقالنیت را سنگ داشت و باور
تفاوتنگرشعقالنی دموکراسیمیدانست. او و
فاشیستی و روش خود محوری برابر در خود
که معتقدم «من کرد: مطرح اینگونه را خمینی
انتخاببکنید.منمعتقدم بایدآزادباشیدو شما
من نیست. منزل وحی می گویم من آنچه که
با بسنجید میگویم من که را آنچه شما میگویم
[هرگونهحزب اخالقی و... اصولفلسفیو معیار

بکنید... انتخاب بعد [و] دارید که اجتماعی و]
یک موضعی صحبتمی کنند ایشان[خمینی] از
یک از من بشود باید می گویم من که را آنچه که
که است این آن و میکنم صحبت دیگری موضع
هرچهمنمیگویمبسنجیدباتعقل،بدونهیجان
انتخاب خودتان را راه و فریاد و بدون داد روحی،
درباره اینکهطرفدارانش پاسخی نغز کنید...»در
سخن از پیش آنها که هستند گفت کسانی چه
گفتنمیاندیشند.حکومتسفلهپروراسالمیکه
کمر دشمن خودمیداند، دانشوریوعقالنیت را

بود. بسته اندیشهوری نماد این نابودی به
ابرازاندیشهاشزیربار بختیاراندیشهوربودودر
باسیوهفتروزحکومتش نرفت. مردیکه ترور
تامل، پژواک به اندیشهورزی و دعوت مردم و
نظریه پرداز الکساندر هامیلتون، تاریخی نوشته
است. ایران  برای آمریکا، دموکراسی برجسته 
مجموعه  نخستین ١٨٧٨ در سال در هامیلتون
فدرالیستمطلبیبهاین مضمونمینویسد:«آیا
شایستگی میتوانند براستی کشور یک مردمان
تامل بر اساس نیکو حکومتی با تاسیس را  خود
در همواره که یا آن ثبوت برسانند؟ به انتخاب و
باد تند تسلیم کشورشان سیاسی سامانه تعیین
اندکدرستیدر اگر زمانهمیشوند؟ حادثهوجبر
شرایطبحرانی باشد، داشته پرسشوجود ایندو
ایندو انتخاب یکی از برابر در را موجوددیگر بار ما
مرتکباشتباهشدن دوباره است. داده قرار گزینه

است.» بدبختی عمومی نوعبشر نشانگر
چه هر زدودن با ایران مردم که آن امید به
جمهوری سفلهپرور و سفلگان حکومت زودتر
اساس بر حکومتی عقالنی اینبار به اسالمی، 
میبایستی این دست یابند. جز انتخاب و تامل
فتاحیانها، اکبر احسان کمانگرها، یاد فرزاد با
شیرین و پویندهها  جعفر  محمدیها، محمد
روزهای در بختیار دکتر گفته  هولیها، علم
و من مسکین که: کرد تکرار را نخستوزیریاش

من. حاصل بی رنجهای

توضیحات: و منابع
دکتر  مستقیم از قولهای بیشتر نقل ۱ ـ
اساس بر «زمانه» رادیو آرشیو از برگرفته بختیار،

است. روزنامههای دوره انقالب

بختیار و... دکتر شاپور

فقطیكی شانكارتداشت.معلومبوددونفرشان
و را ببینند رهبر را چپاندهاند آنجا كه خودشان
بازدید (حاشیههای بگیرند.» را چفیهاش البد
رسانی اطالع پایگاه کتاب، نمایشگاه رهبری از
۲۵ اردیبهشت  آثار خامنه ای، و نشر حفظ دفتر
پایین شد تمام رهبر كه «صحبتهای ۱۳۸۹)؛
را ایشان چفیه و رفت جلو سایپا مدیرعامل آمد،
من كنار كه سالن مهندسهای از یكی گرفت.
هی! ای كه گفت: و دستش روی زد ایستاده بود
برای بودم نقشه كشیده كرد. كلی كار چه دیدی
رهبر بازدید (حاشیههای خواندنی چفیه!» آن
اطالع پایگاه خودرو، صنعت نمایشگاه از انقالب
رسانیدفتر حفظونشر آثار خامنه ای، «تابناک»،

۱۱ فروردین ۱۳۸۹)

***
نوعنوشتههای اینکاتبیا کاتبانواشارات از
سخنانی و خامنهای آیتاهللا دیدارهای مربوط به
همه در میآید که بر گفتهاند وی مسئوالن به که
دارند برنامههایعمومیآیتاهللاخامنهایحضور
سرکوبهای رسواییهای از پس شغل این و
کوی دانشگاه، کوی (کهریزک، انتخابات دوران
جمعه۲۹ خرداد ۱۳۸۸  تهدیدهاینماز سبحان،
و تجاوزها شکنجه ها، قتلها، خامنه ای، توسط
عنوانشغلیسازمانیدر به دادگاههاینمایشی)
مستقیما تعریف شده است. حتی اگر وی بیت
با مستقیم کاتبانحقوقی پرداختنشود بطور به
آنها توسط دستگاههای یا خرید آثار دادن سکه
واگذاریپروژههایفرهنگیزحماتاین یا دولتی

می شود. جبران افراد
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

ولی فقیه کاتب ویژه بازگشت... سبز» «جنبش

این اتفاق به قریب اکثر ما. جهان شهری فرهنگ
 ۵۰ باالی نعمتی، چه حیدری چه روشنفکران،
چند ـ هر مرد هستند هم اکثر آنها سالاند (و
در زنان آزادی از جنبش بخشی موجه خشم که
است). سکوالریسم چنبر در گیر ایران همچنان
دو است. جوان ایران جامعه ای فعلی جامعه

مولفهعمدهایننسلکهخاستگاهعاطفیوفکری
بازیافتگی فرهنگ یکی است آن تعامل تامل و و
سال سی کهطی ماست همیشگی جهان شهری
اعدامهای وحشت و چماق و چوب زور با گذشته
و بود، مانده مظلوم و مخدوش دستهجمعی
دیگریزمان وموقعیتبازیافتگیاین جهان شهری
درفرهنگ جهانیشدهومتحولدنیاست کهدیگر
و نمیگذارد باقی خود حال به را فرهنگی هیچ
را «شرق» و «غرب» توامان و قالبی مفاهیم

باطل که تصور است انداخته از سکه همانقدر
این از افسانه های دیگر و خویش» به «باز گشت
محمد قوچانی آقای وزین مقاله را. آخرین دست
اردیبهشت (مهرنامه، بود» الییک «چرا نباید را،

نگاه کنید. (۱۳۸۹
به گرایش پارادوکس گلهمند  پیگیری با
شرف در ایشان دینی روشنفکران سکوالریسم
ولی ماست، جهانشهری فرهنگ همین کشف
جمهوری در فکری تکامل و تولد سال سی
کشف این مسدود اسالمی قدری و استبداد زده
قوچانی محمد نسل ـ انداخت خواهد تاخیر به را
جمهوری اسالمی سیندروم» گرفتار «استکهولم
در که دنیا آزاد هوای و باز پنجرههای ولی است،
آموخت که خواهد است به او دمیده این جنبش
آنفرهنگ جهانشهریمجال تنفس در دیانت او
یافت. خواهد بیشتری شهود و کشف و تکامل و
صادقترین و فکرترین خوش از قوچانی محمد
نظری اشتباهات خودش است، و نسل متفکران
مسلمات از راه گشاتر و و بهتر برتر تاریخیش و

اوست. از پیش نسل
طغیان فرهنگ  «جنبش سبز» کالم یک در
زور به فرهنگ علیه بر ایران مردم ما جهان شهری
شده «اسالمی» منحصرا تکفیر چماق چوب و
اعمال این در ذاتش در که ماست، «اسالمی»
اسالم بویی از و است فقهی» «اسالمی صرفا زور
فلسفییااسالم عرفانیحتینبرده استکههیچبا
فرهنگ جهان شهری همدارد. را کمال عناد آنها
مافرهنگیاستجهان شمولوبرخاستهومبتنی
نهشرقیاست ـ تجاربتاریخیو جغرافیایی ما بر
تاریخ و جنوب شمال و غرب و ولی شرق غربی نه
هیچ است. سهیم دخیل و در آن ما جغرافیای و
عنصریدر اینفرهنگ بیگانه نیستـهر جزویاز
اجزایآنبومیشدهفرهنگجهانشهریماست.

«خودی» بومی و فرهنگ این عنصری در هیچ
مردمان ها و خالق فرهنگ ذات نیست. صرف
عناصرمتشکلهخودراازجهانمیگیردومی پیچد
تا اسالم در فکر تاریخ تنوع از میآفریند. نو از و
در غربی اروپای روشنگری عصر فکر تاریخ ابعاد

است. دخیل سهیم و این فرهنگ شکلگیری
و نه اسالمی است انحصارا نه فرهنگ این
با عنادی نه و است نه «سکوالر» اسالمی؛ ضد
حال عین ول در دارد و سکوالرها «سکوالریسم»
من مقوله این فرهنگ قابل نقصان به قطع بطور
طرف از «دینی» و از طرفی «سکوالر» درآوردی
که فرهنگ جهانشهری نیست. این هم دیگر
در چهار مردم ما مدنی زندگی محمل محصول و
بوده تاریخی و دنیایی و سرنوشت ساز حوادث راه
را سکوالر مینامد یا چه خود آن و که آن است
یا غربزده بومییا راستیا چپیا یا دینیمیداند
مسلمانیاکافرمیگیردوازامتزاجآنهاخمیرمایه
هیچ دیگر به که میسازد را تصاعد»ی «انحالل و

نقصان نیست. قابل متشکله اجزا از این یک
جنبشآزادی بخشمردم ایراندرحالتصفیه
از ما ماست. جهانشهری فرهنگ اعاده و درونی
جهان خود و کشف دیگرگونهای از گذر به این
برکت ایننیستمگر از و ـ نایل خواهیمشد خود
با رنگ آن از ما فرزندان که موزونی و حرکت زیبا

یادمیکنند. سبز

***
و کمالی  حسین دکتر فرزانه دوستان از 
و مقاله این پیش نویس که صدری احمد دکتر
مرهون مرا و اخیر مرا خوانده مقاله های دیگر
است طبیعی سپاسگزارم. کردهاند خود نظرات
من نظری خطای هر  از  ایشان  ساحت که

مبراست.
(جرس)» راه سبز «جنبش اینترنی از پایگاه برگرفته


