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تهران از 650$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $370
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

ایران اخبار با شوخی
در  ایران نقش از  آمریکا نگرانی  ابراز  *

بحرانهای افغانستان
ابراز فقط نمیکنید بعد از هشت سال فکر ـ

دیر باشد؟! کمی نگرانی کردن
فنآوری: تابلوی  و علوم وزیر * کامران دانشجو

می شوند. جدا پسران و دختران نمرههای اعالم
نمرهخوببگیرندممکناستباال ـچوناگر

کنند؟! بغل همدیگر را بپرند و پایین و
افغانستانبهدریافتپول  * حامدکرزاییرهبر

کرد. اعتراف ایران رژیم مقامات از
ایران به تریاک مجانی میخواستی پس ـ

بفرستد؟!
انقالب شهرستانزرند:  *دادستانعمومیو

نفع دولت به مخدر مواد کنندگان منازل توزیع
ضبطمیشوند.

کرایه میگویند ایران در جدیدا که این پس ـ
اینه؟! بخاطر است باصرفهتر خرید از

درخطبه  را آیتاهللاخامنهایمخالفانرژیم *
نامید. «میکرب» خود آخر

احمدینژاد کهمردم ـخواسته محبوبیتشاز
کمتر نشود! بود خوانده خاشاک خس و را

اسالمی ایران:  جمهوری گمرک سخنگوی *
کردهایم. صادر بنزین لیتر میلیون امسال۳۲

را  وارداتی بنزین لیتر اون۳۲۰ میلیون همه ـ
کرد. داخلی مصرف فقط که نمیشد

خامنهای  تضعیف رفسنجانی: هاشمی  *
حرام است.

را حالل و حرام و بخور رو ساندیست تو ـ
تعیینکند! آقا بگذار

زندانهای  مدیرکل سلیمانی، سهراب  *
هتل مانند زندانهای جمهوری اسالمی تهران:

هستند.
مشتری با و فقطسرویس دهیخوبندارند ـ

بدرفتاری میکنند!
توهین  علومو فنآوری: * کامراندانشجو وزیر

نداریم. مغزها فرار نکنید.
«پاورچین کردن فرار جای به اگر ـ
حساب بگوییم توهین جیم میشوند» پاورچین

نمیشود؟
میکرب  را دولت  مخالفان خامنه ای   *

خواند.
از فردا باید زیر ودرستشکن! حاال بیا ایبابا ـ

بگذارم! امضا کمپینیک«میلیونمیکرب»

آزادی خونبهای
هزاران انتشار ضمن لیکس» «ویکی سایت
سندکتبیو صوتی وویدیوییدر مورد وقایعجنگ
حدود که کرد افشا عراق و افغانستان در آمریکا
این  به حمله آمریکا از ابتدای عراقی ۱۰۹ هزار
اینرقمبسیار ازدستدادهاند. را کشورجانخود

جای خوشحالی البته است. دردناک غمانگیز و
رادیکال هایضد از ازرقمبعضی  همداردکهبسیار
تخمین  نفر ۶۵۰ هزار تلفات عراقی ها را جنگ که

است. پایینتر و کمتر بودند زده
سخنگوی پنتاگونضمنابرازنگرانیاز افشای
حدود نه این اسنادجنگگفت:طبقتخمینما
نشده اند ما کشته سربازان بیشتر توسط نفر هزار
هوا  به بمب خودشان با بقیه را نفر ۱۰۰ هزار و
فرستادهاند ویاشبانهترورکردهاند.وی اضافهکرد:
اینقیمتیاستکهیکمملکتبرایدستیافتن

خونبها... نوع یک بدهد. باید آزادی به
۱۰۹ هزار کشته  عراقیها که با خوش به حال
ما میرسند. بهتر زندگی و دموکراسی و آزادی به
گذشته  ۳۰ سال این عرض در که بگو را ایرانیها
دوسهمیلیونکشتهدادهایمولیهنوزدرخمیک

آزادی ماندهایم. جرعه یک و تشنه کوچهایم

ایران از جدید جوکهای
این از ایران که عزیزی از دوستان تشکر با

جدید را برای ما فرستادهاند: جوکهای
در  تقوا و مدیریت از نظر خامنهای آیتاهللا *

بی نظیر است! تمام دنیا
تهران) ـ نیوز» «فارس (ارسالی

داخلی  بازار از از ارز جمع آوری با * دشمن
وارد ضربه اقتصادی سیستم به میخواست

کند!
فرمانده احمدیمقدم، اسماعیل (ارسالی

پلیس)
آزادیخواهان  امید رهبری معظم مقام  *

جهانهستند!
(ارسالیمجتبیذوالنورجانشیننمایندهولی

پاسداران) سپاه در فقیه
سایتها  کردن فیلتر دستاندرکار  *

نیستیم!
ایران) وزیر ارشاد (ارسالی

ایرانبدون  پایاندولت دهمهیچفردی در * تا
مسکننمیماند!

احمدینژاد) (ارسالیمحمود
با مردم  فتنه سران که است * دیگر روشن

نیستند!
مجلس نماینده شاهرخینژاد، علی (ارسالی

اسالمی) شورای
افرادی  دنیا، کشورهای رهبران اغلب  *

فاسدند! و قاچاقچی بیسواد، کالش،
نقدی، رییس سازمان (ارسالی محمد رضا

بسیجمستضعفین)
جوکهای برای دوستان این همه از تشکر با

باشید. سبز و شاد خوبشان. و بامزه بسیار

ملی ضد موزه
جهانی کوروشبزرگ روز هفتم آبانکه روز در
بشر کوروش در از منشور حقوق نام گرفته دیدار
روابط بود. نخواهد امکانپذیر ایران ملی موزه
عمومیموزهملیایران(کهمیگویندهمهکارکنان
آن آبمیوهساندیسمجانیگرفتهاند)اعالمکردکه
تعطیل هفتم آبان در روزهای ششم و موزه این

بود! خواهد
اسالمی رژیم دهنده این است که نشان این
به دارد و وحشت مردم ملیگرایی از ایران بسیار
ملی ریشههای از را آنها میکند سعی طریق هر

دارد. نگه دور خود تاریخی و
چقدرجالبمیشدکهاینپرروییرابهحداکثر
با میزدند موزه بیرون در تابلویی و میرساندند
امروز که ما بخواب آسوده عنوان «کوروش این

تعطیلیم»!

مرکزی؟ بانک یا مادرم
رییسبانکمرکزیگفتکهدررتبهبندی۱۳۹ 
سه تورم با ایران تورم شاخص نظر از جهان کشور
است! ایستاده آخر هجدهم از رده در درصدی!

نوعریاضیات مننمیدانمبانکمرکزیازچه
و رقمها همه که میکند استفاده آماری و
عددهایشبا منابع خارجی تفاوت دارد! حاالمنابع

خارجیبه کنار، وقتیکهمادرم گزارش خریدهای
تلفن و پای می دهد تهران به من در روزانهاش را
و بنزین سبزی و که گوشت می کشد کلهام سوت
همسایه دختر مهریه و چلوکباب و ساندویچ و
این  کنم؟ قبول کدام را داشته ۲۵ درصدی تورم
و مادرم یا میگوید دروغ من به دارد یکی وسط

مرکزی! بانک یا

من با گوهای گفت و
زنم! خواهر

زوج یک با تلویزیون  اخبار بخش  گوینده
مثل که کالیفرنیا هیپیمسلک و لیبرال بسیار
یک ایران در «اوپن» خودمان  آشپزخانههای 
این شوهر میکرد. دارندمصاحبه ازدواج«اوپن»
علنی صورت به وی بودن با مزدوج ضمن خانم
این خانم داشته است. رابطه او هم دو خواهر با
یکزن از با بیشتر گفت: چونازدواج خبرنگار به
دارد زندان مجازات و است غیرقانونی آمریکا در
تا کند ازدواج من خواهران با نتوانست شوهرم

شایدمشمولمقداریمعافیتمالیاتیشویم!
زیر نون تو گفتم: و کردم صدا را زنم خواهر
کبابمنهستیوخیلیشانسآوردیکهخواهر
خوردن بر عالوه چون نداری خودت از کوچکتر
گفت: و خندید میزدم. لیس هم را بشقاب نان
مخالف زنان در آمریکا است که ما همین برای

کردنقوانینشریعتهستیم! پیاده

زندان مگر خبـره؟ چه
خرسه؟ علف

 ۵۴ شعبه در بنی یعقوب ژیال قضایی حکم
به و او شد تایید تهران استان نظر دادگاه تجدید
از  محرومیت ۳۰ سال قطعی و حبس یک سال
روزنامه نگاریمحکومگردید.چنینحکمسنگینی
این  برای فقط جمهوری اسالمی ساله تاریخ۳۰ در
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 بقیه در صفحه ۳۳   

در بیاوریم؟ را چفیه ها این اسراییل و فلسطین مذاکرات شکست از بعد که میدی خان، قول علی

است. صادر گردیده زیدآبادی احمد روزنامهنگار و
جرم خانمبنییعقوبفعالیتهایرسانهایاست که
روی سرشان فعالیتها را نوع غرب این معموال در
اگر زیادفعالباشیبه توچندینجایزه و میگذارند
هممیدهند!حکمایندادگاهچندنتیجهاخالقی

ارایه میکند: سیاسی فعاالن سایر به
چون نکنید نظر تجدید تقاضای وقت هیچ *
خدای است ممکن حتی و نمیشود عوض حکم
روی بازی و پررو خاطر به را شما ناکرده مجازات
قطع و حتی کنند بیشتر زدن قاضی حرف حرف

برود. شاختان روی بدن عضو
کنید بهتر زندگی ایران در اگر میخواهید *
فعالیتهای رسانهای فعالیتهای جای به است
باشید داشته تجاری فعالیتهای نظیر دیگری
از  ۳۰ سال شما را و هم میآورید پول در چون هم
جزایری). شهرام (مثل نمیکنند محروم تجارت
را خود رسانه ای فعالیت که کنید سعی *
یا در شده توقیف رسانههای به فقط معطوف
برای نیمه وقت صورت به و نکنید توقیف حال

کنید. هم کار رسانه دولتی چند
اسالمی  جمهوری که میآید بر حکم این از *
دارد نقشه برای همین و کار بماند سر است قرار
برای کهصدایهمهنویسندگانو روزنامهنگارانرا

سال آینده هم خاموش کند. ۳۰

دومی با اولی گوی و گفت
سالگرد انقالب بازهم دیگر ماه سه ـ دو اولی

نرفتهاند. آخوندها هنوز و است ایران اسالمی
اذیت و بنداز ما هی یاد هم تو دومی ـ حاال

کن.
بخیر! قدیمها یاد ـ اولی
منظورت چیه؟ دومیـ 

را پولروضه آخوندها وقتیکه قدیمها اولیـ
میزد. غیبشان ثانیه چند عرض در میگرفتند

هزار برابر پولروضهخورده اند دومیـحاالکه
ماندهاند. و

که شده وقتش حاال که این ـ مثل اولی
و کنی بیرون سرت ایران را از به برگشتن فکر

آمریکا بمونی.
میگی. راست ـ دومی

و کنار بگذاری را لجبازی که وقتشه ـ اولی
یک و تختخواب خودت یک دست برای باالخره
نگویی همش و بخری خونه وسایل و مبل سری

ایران. داریم میریم چون فردا بخرم چرا
میگی. راست ـ دومی

لو ممه را اون کن. قبول را ـ واقعیت اولی
برد! لو

را راستمیگی. فکر میکنیچمدانم دومیـ
کنم؟ باز ایران با خودم آورده بودم را هم از که

بهمن امسال تا میخواهی ـ نمیدونم. اولی
محکمکاری عیب نمیکند! کنی؟ کار از صبر

تکنولوژی علمی و اخبار
کمپانیژاپنیسونیاعالمکرد کهممکناست
(walkman) واکمن دستگاه های تولید بزودی
شرکت این سخنگوی کند. متوقف را خود
و چون «آیپاد» پدیدههایی از عرضه بعد گفت:
صوتی دستگاههای این از استفاده پلیر» «امپی
فقط را آن است ممکن ما و آمده پایین بسیار
نرسیده صفر به آنها در تقاضا که بازارهایی در
(احتماال ایرانو چندکشور آفریقایی کنیم عرضه

رژیمهای دیکتاتوری). با
اول نسل توسط فعال واکمن، گفت:  وی
نسل و است توجه مورد هنوز کاال این مشتریان
از آن استفاده به امروزه عالقهای و سوم دوم
مصرف که این به توجه با کرد: اضافه او ندارند.
بازنشستگی به سن بزودی واکمن  کنندگان
«واکمن» را از آن نام رسید ممکناست خواهند
یعنی مرد روی «ویلچر من» به یعنی مرد دونده

عوض کنیم! صندلی چرخدار

عقده خودبزرگ بینی
اخیرامثلاینکه جماعت ساندیس نوشانکه
دستمال سرویس ولی میخورند مجانی آبمیوه
در تعدادشان نمی دهند حسابی و درست یزدی
ازایران ایرانزیادشدهاست.خبرنگارمخصوصما
تاریخی و مهم نطق جریان در که میکند گزارش
را کار امور ایشان قم طلبههای برای معظم رهبر
بسیار شما ملتی گفت: و دست گرفت به شخصا

که رهبری هستید خوششانس خوشبخت و
امور در کارا عطوفت و با با درایت، فرزانه، چنین
از جمعیت او فریادکشان سپس مدیریت دارید.
کهازشدت بازمبگم؟بازمبگم؟وطلبهها پرسید:
یک بودند کرده غش زمین روی شادی و هیجان

بسه!... دیگه! نه کشیدند: فریاد صدا

شد! گران برق با خودکشی
قیمت در مورد توضیحاتی نیروی ایران وزیر
براساس وی گفت داد. به خبرنگاران برق جدید
قانون جدیدهدفمندکردنیارانه هاقراراست قیمت
جدید هر کیلوواتبرق به جای۱۶ تومان ۴۳ تومان 

کردن!) گویند هدفمند (به این گردد تعیین
به  تومان تومان ۳۰   ۴۳ این از گفت:  وی
خواهدشدو۱۳ تومان  منظور حسابوزارتنیرو
خواهد واریز یارانهها هدفمندی صندوق به بقیه
سهم تومان سه سهم امام، تومان (سه گردید
تومان یک و مجتبی آقا سهم تومان سه رهبر،

و زکات!). خمس هم برای بقیه
آیا پرسیده بودند جواب خبرنگاران که در او
به زودی اعمال  و نرخ۴۳ تومان رسمی است این
جمهور رییس جناب گفت: شد؟ خواهد ابالغ و
اعالم را قیمتهای جدید فعال که فرمودهاند
گفت: ایشان خود بیشتر توضیح در نکنیم. وی
فرمودندکهقیمتهایجدیدرابهصورتمرحلهای

نپرد! آن ها از برق برسانیم تا مردم اطالع به
مرگ میگفتند: شوخی بچه ها به قدیم ها
تصور نمیتوانستند اصال ایران. برو میخواهی
ایران در دیگر هم با برق خودکشی حتی که کنند
برق۱۱۰ ولتآمریکا  بهتر استبا صرفنمی کند و

خودمان را بکشیم.

تاریخی و مذهبی ابهامات
ایرانیانی که جلویاسمشانعبارت میگویند
خویشاوندیآنها لزوما دارند پیشوند«سید»را و
به پیامبراسالم نمیرسدوزاده کسانی هستندکه
را خودشان سرزمین اشغالگر اعراب با همسری

آن ها درآمده اند. زوجیت و به کرده قبول
ایرانی اصیل زنان زیباروی این نمیدانم من

خوش تیپ پارسی مرد یک همسری به جای چرا
انگیزهای چه اینکار از و ازدواجکرده اند عربها با
که می شود قضیه بیشتر بغرنج این داشتند؟
هم ساندیس زمان آن می گویند در تاریخنویسان
مجانی آبمیوه کسی و به نمیشده تولید هنوز
ساخته هنوز نکاح هم و خانه های نمیدادهاند

بودند... نشده

و پزشکی اخبار علمی
دستگاه هاروارد دانشگاه فیزیکدان یک
«امآرآی» جدیدیبرایتصویربرداریاز جریانهوا
ساخته کهدر حالتی ایستادهمیتواند درونریهها
برابر که بیست همه این و مهمتر از بگیرد عکس

است. «امآرآی» رایج ارزانتر از
گفت: روزن،مخترعایندستگاه، آقایماتیو
میتواند مریض که است این دستگاه این خوبی
بدی تنها را بگیرد. ایستادهعکساعضا بدنخود
باید شده گرفته عکس که است این دستگاه این
آن بهعکاسی هایمخصوصبرودوچاپوظهور
مدت در این و کشید خواهد طول سه ماه تا دو

دریافت از قبل جان خود را است ممکن مریض
دست بدهد! نتیجه از

نیست بیدلیل ارزانی هیچ میگویند که این
همین است!

جدید کاریکلماتورهای
* بهتلویزیونمگفته ام کههرکانالیکهخودش 
میخواهد پخشکندومنتظردستورمن ازطریق
فقط که شب است کنترل نباشد. چند ریموت

است. مانده کانال یک روی
کردم  خاموش  را اتاق چراغ که وقتی   *

بست. شیشکی برایم و شد عصبانی
عصبانی  دریا دریا سپردم، به دل که * وقتی

چرا نافم را تمیز نکردهام. که شد
عاشق  که می شناسم را صندلیهایی  *

رقصیدن روی میز هستند.
ماه جلو  شش را هر سال * کاش ساعتها
آواز پاییز هم روزهای بهاری پرنده میبردند تا

بخواند.

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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در  زمستانی ورزشهای محلهای از ـ  ۱
سال۱۸۶۴  هورفر اتریشی در ـ اختراع میتر ایران

میالدی.
ـ  مرگ  اخوی ـ گوشخراش! آوای ـ   ۲

پناهگاه.
چروک  چین و ـ روبنده زنان بود نقاب یا ۳ـ 
پوستـازقطعاتموتوراتومبیلومحلمسابقات

برای  قراردادی که فتحعلیشاه صدراعظم ۱ـ 
فرانسوی  گاردان ژنرال با تفنگ ۲۰ هزار دریافت

امضا کرد.
ازشهرهای  کیشـ رسمو رنجوسختیـ ۲ـ 

مشهورایتالیا.
سرسختوستیزهجو  اصلیآبگینهـ  ماده ۳ـ 

سردار بزرگ اشکانی. ـ
ـ حماسهسرای  ـ ضمیرجمع  سقفدهان  ۴ـ 

حرف. سه و حرف یونانـ  یک باستان عهد
واسطه  ـ بود شهر پلیس رییس روزگاری ۵ـ 

آلمانی. ـ آقای نفر دو بین
است  فروشی پارچه بزرگ بازار راسته ۶ ـ
ـ باستان روم  سالطین لقب از  برگرفته و 

جانشین.
سابقا  ـ جگرسوز بیماری ـ آذری گوشت ۷ـ 

ابریشم نتابیده. کاشمر میگفتندـ  به
و  کمک  ـ خوردنی  ـ همکار و انباز  ـ   ۸

مساعدت.
وسیلهای آسمان پیما ـ  تسبیح ـ ۹ ـ درخت

میرود. مرغ ـ کارگری ماه
پایتختهای  از ـ زینهاری و پناه ـ  ۱۰

اروپایی.
در  استانی مرکز ـ قاطر ـ آهنگ مایه ۱۱ ـ

ایران.
چهارپا  ناخن مصرـ  عزیز سوزانـ  و گرم ۱۲ـ 

قورباغه. ـ
وابستهبهسلطنتـسوداپیشهـبیمناک  ۱۳ـ 

خاطر. رمیده و
تحفهها  ـ ارژنگ آفریننده ـ کتان تخم ۱۴ ـ

ارمغانها. و
بعد  سال یک که استالین جانشین ۱۵ ـ

مشمولتصفیهحزبکمونیستشورویشد.

خشن. ورزشی
بختکی  اهللا کار مصرـ  شام و بین شهری ـ ۴

یک آه!. ـ فقط و دیگران! تو من و ـ
شهرهای عراقـ   از ـ خرما و ۵ـ  شیره انگور

ذره بینی. جانور
نوعی تنپوش  ـ اندام باریک نحیف و ۶ ـ

تلخ. ـ زنانه
است  روباه اجساممعدنیبلوریشکلـ از ۷ـ 

درخت. نازک شاخه ـ زردپوست قومی و
یونان  اساطیر قهرمانان از ـ افغان و ناله ۸ـ 

نیست شونده. ـ

آن  حب ـ سیاهدانه ـ دراز و تاریک شب ۹ـ 
میخورند. فرار برای را

آسیاییـ   کشوری پایتخت ـ اروپایی ۱۰ـ  رود
نیقلم خطاطی.

بلوچستان  ازشهرهایاستان سیستانو ۱۱ـ 
معطر. ـ دانه و نامعلوم پیچیده ـ

درنوردیدنـ   ـ کودک متحرک ۱۲ـ  خوابگاه
کردن. ناصواب کار و زشتی ـ موسی پیرو قوم

فلزی  آبراهه ـ نازلشدنیها از ـ یار مصغر ۱۳ـ 
زمین. به سقف از

ـ  منزلت  و مقام ـ زینهاری  و امان ـ   ۱۴
خویشاوند.

در  مدت ۲۳۹ سال به که سلسلهای ۱۵ ـ
ـ نیام، پوشینه. از ایران حکومت کرد بخشی

یادمرفتکوککنمو  * ساعتشماطهای امرا
این همه سالوقت از بعد نزد. فکر میکردم زنگ

بیدار شدن مرا حفظ شده باشد.
او  نمیتوانستی بود که زشتی زن آنقدر  *
کنی تحمل مشروب گیالس ده از کمتر با را
او باید با عشقبازی از پس که هم مشروبی آن

میخوردی.
آیا  آواز خواند؟ چرا زندانی برای مرد * پرنده

میکشید؟ او رخ به را آزادیاش داشت
به  دو میکند فکر که کسی با وقت * هیچ

کرد. نخواهم می شود پنج بحث دو اضافه
جهشهایمردمیهستندوضد  انقالبها *

آنهایی میخواهند کسانیهستندکه انقالبیها
دو روی و سالم غوطه میخورند را فضا در که را

بیاورند. فرود زمین بر پا
* بهپستچیامرشوه دادهام کهنامههایحاوی 

بدهد. تحویل همسایهام به را صورتحساب
آفتاب  از میکنم و پر سبز از جوهر را * قلمم

مینویسم. وسبزینهها
به خانهام  آورده * وقتیکه مورچههایهجوم
کارگران به جرمبدرفتاریبا راکشتموزارتکارمرا

کشید. دادگاه به
یوگا نوشتهاند  به راجع که * کتابهایی را
چون نیستند خواندن قابل من برای وقت هیچ
کلهام روی که حالی در و ته و سر را آن ها باید

بخوانم. زدهام معلق
بافتنی کلفتم  ژاکت در را * گرمای تابستان

کردهام. با زمستان پنهان مقابله برای

این یورو به و در بستههای دالر پول نقد مافیایی
نماند و باقی آن از اثری تا بدهد سیاستمدار یا آن
با کرزایی آقای مورد در باشد.  ساده هم آن انکار
رسما را آن هم و کرزایی رفت لو موضوع که این
البته است. قضیه منکر همچنان رژیم کرد تایید
بوده قضیه«شفاف» آقایکرزاییمدعیشده که
مجاری از ـ والبد بههمیندلیلهمپول نه است
به بانکیوبلکهدرکیسهتحویلایشانشدهاست!
پولشویی و ـ پول انتقال و نقل گونه این حال هر
رژیم عادی است کارگزاران برای در داخل ایران ـ
به ترتیب، تعمیم آن این به زیاد اتفاق میافتد. و
می رسد. برای نظر به عادی نیز روابط خارجی
نبود. ولی تازه چندان خبر این هم مردم ایران
کار رژیم شیوه این نیز با جهانی اکنون جامعه
رهبران از برخی حمایت دلیل و است شده آشنا
کشورهایجهانسومیازخامنهایواحمدینژاد
روزنامهنگارانغربیمجیزگوی سیاستمدارانو یا

می کند! درک بهتر را ایران رژیم

یورو... و بستههای دالر

تندرو میشود جناحهای تقویت و باعث ندارد
اقتدارگرایانه، خشونتطلبی و که برخوردهای 
فروکش در روش مفیدترین را وحشتپراکنی
بقای تداوم و نارضایتیها  و اعتراضات  کردن

حکومتمیدانند.
پایدار از عرصهسیاسی خشونتزمانی به نحو
و نظامیگری اقتدارگرایی، که میگردد محو
و دموکراسی، تسامح به را خودکامگی جایشان

دهند. جمعی خرد پذیرش
و ایران در به دموکراسی گذار مرحله در لذا
باید خشونتطلبانه حاکمیت با رفتار مواجهه در
اجتناب از و اقتدارگرایی شکست هدف اصلی،
بین اینراستا باید در انفعالباشد. افتادندر دام
خودکامه اعمال حاکمیت سوی از خشونتی که
بسته میگرددباخشونت موجهیکه مردمپساز
دفاع از برای مسالمتآمیز مجاری شدن تمامی
حقوقشان متجاوزین به عقب راندن و خودشان

با را دو هر و شد قایل فرق میکنند، استفاده
از قولی نقل نکرد. طرد خشونت مذمت چماق

روشنگر است: اینجا در هربرت مارکوزه
بسیار میزانی به خشونت موجود جامعه «در
عظیم نهادینهشدهاست.مسالهنخستاین است
بهعقیدهمن میزند. کهخشونتازچهکسیسر
می توان شونده، آغاز ضد انقالب مرحله هر در
موجود سر جامعه از نخست خشونت گفت که
برابر مساله مخالف در گروه این حیث از میزند و
نه بیگمان دفاع و متقابل، خشونت خشونت

میگیرد.» قرار خشونتپرخاشگرانه
جنبش آسیبشناسی در تفکیک این
بسیار فاکتور ایران مردم دموکراسیخواهانه

مهمیاست.
خشونتدراشکالمنفیاشازسویحکومت
غیردموکراتیک قدرت ساختار میگیرد. صورت
سرچشمه مصادیقآزاردهندهوتخریبگر خشونت
از پرهیز برای که شود توصیه مردم به اگر است.
خشونت از برخوردمحکم و مقاومتفعال در برابر
باعث اینامر نیروهایسرکوبگر خودداریکنند و
دینی استبداد و اقتدارگرایان تثبیت و پیشروی
منفعل را مردم اعتراضی نیروی همچنین و شود
خشونت به نفی چنین رویکردی نه تنها سازد،
بیشتر شدن و نهادینه بلکه دوام نمیگردد منجر

دارد. پی در نیز را مخرب خشونت
تداوم ایرانتابعیاز پدیدهخشونتسیاسیدر

اقتدارگرا است. حاکمیت حفظ بقای و
اضمحالل در عامل  مهمترین این،  بر بنا
ساختار به رسیدن خشونت و ناموجه اشکال
به حاکمیت و مدنی تغییر مسالمتجو قدرت
ویرانگر است. منبع خشونت بزرگترین عنوان 
اصلی ترین راه حلنیست اما اینعامل همه البته
مقام در موجه استفاده از خشونت است. آن جزء
راههای مسالمتآمیز بودن صورت بسته در دفاع
محدود، استفاده مقطعی، اما این دارد. ضروت
از استفاده عدم به تعهد با و غیر پرخاشگرانه
روش و سیاسی اهداف تحقق برای خشونت
موفقیت در  اصلی مالک است. حکمرانی
در آنها قدرت بیخشونت، مبارزه راهکارهای
و خودکامه قدرت ساختار راندن عقب و تضعیف

امنیتیاست. حاکمیتپادگانیـ
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

خشونت چگونگی نفی در

و نکات فلسفی آن شاهنامه مهمترين جنبه های
حکايت نقلهر است که پساز ديدگاه هایشاعر
و برداشت حوادث از گرفتن فاصله با حماسی

میکند. خود را بيان اندرزهای
با شاهنامه که کسانی اکثر شايد برای اما
اين اثر مهمترين جنبه تاريخیخلق آشنا هستند
سرزمينی هويت دادن شکل به آن شايان کمک
ساير با تاريخ و فرهنگ و زبان نظر از که است
دارد. فردوسی جهان اسالمی تفاوت بخشهای

در که مینوشت خراسان در را شاهنامه کتاب
هويتی جداگانه و به دادن شکل در حال آن ايام
متفاوت از نظام سياسیوفرهنگی حاکم بر بغداد

بود. اسالمی خالفت و
اين کريمیحکاکفردوسی در گفته احمد به
اسالم دوران ايران بر را از اسالم قبل ايران اثر
ترجيح نمیدهد ولیدرمقابلبه يکهويت جديد
شکل است ايران کهن  تاريخ زاده  که اسالمی
میدهدکه با هويت مشترک حاکم بر جهانعرب

دارد. تفاوت زمان آن
موزه اسميتسونین در اين نمايشگاه برگزاری
برای برنامه و اقدام اولين واشنگتن شهر

از بيش نيست. شاهنامه خلق هزاره بزرگداشت
جهان مختلف و نقاط در ايران که است سال ده
برنامههايیبه اينمناسبتترتيب دادهشدهاست؛
سر بر مورخان ميان در که دليل اين به شايد
اختالف اثر اين پايان و نگارش شروع دقيق سال

دارد. وجود نظرهايی
چندان خلق شاهنامه در زمان فردوسی شايد
میزد حدس او احتماال اما قرار نگرفت قدردانی مورد
يافتکما را خواهد اهميتخود اين اثر يکزمانی که
کتاب که اين میکند خود آرزو اشعار خالل در که اين
شد. نيز همين و بماند. زنده خالقاش از طوالنیتر

است. زنده قرن هنوز ده از گذشت پس شاهنامه

در... شاهنامه نمايشگاه
۳۱ صفحه از بقیه

مشکل انتخاب میکنی با و اعتیاد را طبقاتی
مواجهمیشوی.»

اومی گویدکه درطولساختاین فیلمازجعفر
است. کرده استفاده مشاور عنوان به پناهی

نسیمکیانی،بازیگرنقشاولفیلم،هنرجوی
رشته بازیگریدرمدرسهسینماییامینتارخ است

می کند.  ارایه در این فیلم خوبی بسیار و بازی
(الهام) با دو دسته شخصیت وی در فیلم
است. مواجه یزد سنتی جامعه در محدودیت
نظام به مربوط کلی محدودیتهای دسته یک
عرفی شرعی و قوانین که است اجتماعی ایران
بسیج، و سپاه انتظامی، نیروی و کرده تعیین
محدودیتهایی دیگر دسته و آنهاست مجری
قشری به او سنتی و طرف خانواده است که از

تحمیلمیشود.
دارد یکنواختی و کند ریتم مجموع در فیلم
ماموران دست از دختر فرار صحنههای جز و
زمان فیلم بیشتر دادگستری، و نیروی انتظامی
کرده و پر آدمها میان طوالنی گوی گفت و را
آن ریتم به کندی نیز موسیقی متن نداشتن

است. کرده کمک
کالنتری داخل در که فیلم از بخشهایی
این بودن ساختگی دلیل به میگذرد زندان و

واقعگرایی به و نیست باورپذیر چندان مکانها
فیلم لطمه وارد کرده است.

بهفیلمساز فیلمبرداری دریزداینامکان را اما
و بامها و بافت معماریسنتیاین شهر از که داده
تاریک خانههای متصلبههمو کوچه هایتنگ و
صحنههای ببرد. را الزم دراماتیک استفاده آن
بر انتظامی ماموران نیروی دختر و گریز و تعقیب
تو، درد داالن هایتو و روی پشت بامهایخانه ها

است. دلهره آفرین و دارد خوبی تعلیق
فیلم، سکانس سکانسهای از بهترین یکی
و تصویری قدرت که  است آن  پرتنش نهایی
درخشان سکانس دارد و یادآور باالیی دراماتیک
کشمکشبینسوسنتسلیمیوحسینمحجوب
اینصحنه در فیلم«مادیان»علیژکاناست. در
ننگ برای پاککردنیک«لکه الهام پدر استکه
کشتن قصد نفرت، اوج خشم و در خانوادگی»،

الهام را دارد.
کارگردان«اوریون» درباره امکاننمایشفیلم
هیچوجه به حاضر که در حال میگوید ایران در
امیدوار است وی اما ندارد وجود چنین امکانی
کرده تغییر به سینما مسئوالن ارشاد روزی نگاه

شود. بازتر و
جاهد پرویز نوشته:
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

ایرانی دختر بکارت از تصویری «اوریون»؛

«۸۸ سال «فتنه در بسیج کرده تاکید و دانسته
از گروهى جمع در که وى است. نکرده اشتباه
این بارهگفته بسیجیاندر قمسخن مىگفت، در
فتنه سال۸۸ خیلىها اشتباه کردندو  است: «در
مدتى اشتباهخود از اینجمع، بسیارىهمبعد از
راتصحیحکردند،اماحرکتعظیمبسیجباحفظ
توانستدر و نکرد اشتباه را مسیر بصیرت، پرچم

حق بماند.» صراط
رهبر جمهورى اسالمىهمچنینافزودهاست:
و توانایى افزایش بسیج، موفقیتهاى از «یکى
توطئههاى شدن پیچیده مقابل در خود بصیرت
۸۸ موید  سال فتنه قضایاى که است دشمنان

است.» موضوع این
خونین در سرکوب سپاه بسیج و نیروهاى
نتایج به ایران گذشته مردم سال اعتراض هاى
ایفا محورى نقش جمهورى ریاست انتخابات

کردند.

آبانماهسالگذشتهخورشیدىودرحالى در
در انتخابات نتایج خیابانى به اعتراضهاى که
ایرانهمچنانادامهداشت،محمدعلىجعفرى،
نقش اشاره به سخنانى با سپاه، در فرمانده کل
بود: گفته انتخابات از پس رویدادهاى در سپاه
فرونشاندن در سپاه و بسیج اقدامات از «رهبرى

کردهاند.» تقدیر فتنه، آتش
یکشنبه آیتاهللاعلىخامنهاىدرسخنانروز
تاریخچه به بسیج از دوباره  حمایت با خود
«بسیج گفته است: و کرده آن اشاره شکلگیرى
پیدایش تفکر که است الهى قدرت آیات از یکى
تاریخ آنبهدستبنده صالحوشخصیت بىنظیر
به سپس شد و پردازش خمینى، ما، امام معاصر
این بعد ازگذشتسى سال، مرحلهعمل رسیدو
گذشته براىانقالبو ملت پربارتر از طیبه شجره
سخنان ادامه در خامنه اى مى دهد.» ثمر ایران
بهتالش براى«مایوسکننده خود«دشمنان» را
اقتصادى دادن» وضعیت بنبست جلوه به رو و
و گفته است: «برخىافرادىکه کشورمتهمکرده
دادند، قبلاز درفتنه سالگذشته امتحانخود را

تاریک برگزارىانتخابات، سخناز سالىسختو
حالى در مىدادند، اقتصادىبراىمردمسر نظر از

نبود.» سالى چنین سال۸۸ دیدند، همه که
بیاناینکهدرسال هاىاخیر وىهمچنینبا
است: افزوده مردم هستند، جنس از مسئوالن
سخنان و اسالمى مخالفان نظام تبلیغات «در
دنیا در ایران مىشد، گفته فتنه اصحاب برخى
که امروز در حالى است، و بى آبرو شده ذلیل
ملتهاى میان در ایران جمهورى اسالمى آبروى
هم افزایش بلکه نکرده پیدا کاهش تنها نه دنیا

یافته است.»
مردم «استقبال از اسالمى رهبر جمهورى
به عنوان نمونهاى از محمود احمدىنژاد لبنان»
«این است: گفته یاد کرده و رابطه همین در
هیچ جمهور رییس براى پرشکوه استقبال
افتاد نخواهد اتفاق دنیا جاى هیچ در کشورى
به ایران اسالمى جمهورى رییس سفر موضوع و
نباید دستکم شد، انجام که و استقبالى لبنان

گرفته شود.»


