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فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره
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P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

با تضمین ارزانترین نرخ ها 
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اخبار در پرسه
متکی  بای بای

دولت خارجه امور  وزیر  متکی  منوچهر
دریافت زمان در او شد. برکنار کار از احمدینژاد
علت بود. سنگال  سفر در خود اخراج  حکم
اخراج متکی هنوز مشخص نشده است. بعضی
تاییدچندمنبع به دولت(و اشخاصنزدیکبه از
موثقخارجیو چندمنبع غیرمعتبر داخلی)شایع
ولی با تلفنی مکالمه در احمدینژاد که کرده اند
دو با چون فقط حاال که است کرده اشاره فقیه
و حسابی نداریم درست کشور بیشتر رابطه سه
و ندارد لزومی امور خارجه وزیر داشتن اصال

هم رهبر و خودش کار دنبال برود متکی بگذاریم
است. کرده موافقت

با پول ایران حال می کند ترکیه
بانکهای کنترل و نظارت موسسه گفته به
کل  ۲۲ درصد ایرانیان سپردههای بانکی ترکیه
تشکیل سپردههای خارجی بانکهای ترکیه را
خبرنگاران به مرکز این سخنگوی میدهند.
و پول شمش طال و آن کامیون پر از اگر گفت:
ما چنگ ماموران مرز به نقد پارسال در دالرهای
ما  کشور سپردههای نمیافتاد ایرانیان۸۰ درصد

میشدند. دارا را

داغ پسته
جدیدی حل راه بوشهر استاندار جهانبخش
حاضر تاخیر جلساتبا در مدیرانیکه برایتنبیه
زمان در گفت وی است. کرده ارایه میشوند
که را مدیرانی شمالی خراسان در استانداریام
از که میکردیم داشتندمجبور تاخیر جلسهها در
بدهند! اعضا سایر بخرند و به جیبمبارکپسته
از توانستیم مقداری حتی کار با این گفت: وی
بودجه دولت راصرفهجوییکنیمچون اعضا حاضر
از و را میخوردند تاخیر کرده غایب و افراد پسته
تهیه دولت پول با جلسه که در موجود تنقالت

میکردند. استفاده کمتر بود شده
پیشنهاد بوشهر استانداری مدیران از یکی
پسته داغ داغ نقره جای به را تنبیه این کرده که
علت به که کرده دیگریپیشنهاد مدیر نامدهند.
یکمثقالزعفران کرده تاخیر گرانیزعفرانافراد
حساب تا بیاورند خود با دیرکرد ساعت هر برای
مورد در دیگری مدیر بنمایند. بیشتر را خود کار
نمیآیند اصال به جلسات که مسئوالنی و اعضا
هم آبجو پسته غیر از به است که کرده پیشنهاد

بیاورند. خود با

است! پس هوا
و دولت گریبان حسابی تهران هوای آلودگی

هم نمیکند. را گرفته و ول حکومت
سروصدایبسیاری، حتی تعدادیازحامیان

رییس که  کشوری در چرا که درآمده دولت، 
نمی توان ادعای رهبری جهانی دارد آن جمهور
حلوفصلکرد.محمود چنینمسالهساده ایرا
گفت: خود دولت از عملکرد دفاع در احمدی نژاد
که گفته بودم بایدچهارمیلیون پسچراحرفمرا

نکردید؟ قبول را بروند تهران از نفر
مشکل از دولت که این به اشاره ضمن وی
گفت: است بااطالع سالهاست که هوا آلودگی
این گناه دولت نیستبلکهتقصیر مردم است! وی
تهران در را تنفس هدفمندی طرح بزودی گفت:
این درباره توضیح زیادی کرد. وی خواهیم پیاده

نکرد. ارایه طرح
قرار است طرح این براساس گفته میشود
تولد روز زوج و فرد رقم براساس تهران شهروندان
دسته یک هر و شوند تقسیم دسته دو خود به

بکشند. نفس در میان روز

بزرگ «اطالعات» سوتی
چهارشنبه۱۷ آذر  روز در «اطالعات» روزنامه
به اینشرحنوشت: را بزرگصفحه اولخود تیتر
اصلی عامل خودروها سوخت پایین «کیفیت
یعنی۱۸  بعد روز در روزنامه همین هوا». آلودگی
زد: «موفقیت شرح این به دیگری تیتر بزرگ آذر
بنزینباکیفیت». آیا تولید بزرگ فرزندانملتدر
و واقعی دوی این خبر هر تصور کرد که می توان
خراب از اعالم وضعیت یعنی بعد درست باشند؟
شبه یک وطن و فرزندان جوانان هوا آلودگی
تولید به دست و شده اوضاع وخامت متوجه

زده اند؟! مرغوب بنزین
روزنامه«اطالعات»دربارهاینخیطی وسوتی
تاکنون خود خوانندگان به توضیحی خندهدار
بزرگترش برادر «کیهان» روزنامه مانند و نداده

است. کرده عمل
را آن دیگر کردی چاپ را چیزی وقتی یعنی
نزن که گندش بیشتر هم به و آن را فراموش کن

میآید. در
دو به این نزدیک موثق منبع گفته چندین به
بلکه نبوده «اطالعات» روزنامه از روزنامهمشکل
بود قرار گویا است. داده آب به دستهگل چاپخانه

تیتر و کند چاپ «اطالعات» را اول تیتر درشت
که این علت به «کیهان»! روزنامه را دیگر بزرگ
از همهستند کامال جدا نشریه خوانندگانایندو
هردو خبرمی توانستجنبهخندهدارنداشته باشد

شود. تلقی جدی و

تهران بر فراز آبپاشی
ایران جمهوری اسالمی خندهدارترین حرکت
مجدد  انتخاب از غیر (به اخیر عرض۳۰ سال در
احمدی نژادبرایدورهدومریاستجمهوری)نحوه
کم برای تهران است. هوای با آلودگی آن مبارزه
این شهر چند کربنیک گاز و غبار کردن گرد و
بر آسمان از که شده اند مامور ملخی هواپیمای
اینهواپیماها معموال سرشهر تهرانآببپاشند!
برایکار سمپاشیمزارعوکشتزارهامورد استفاده
چندین از روزانه بیشتر و نمیتوانند میگیرند قرار
تهران بزرگ حاال کنند. سمپاشی زمین را هکتار
وآب پاشی چندهواپیمای کوچککجاکسی کجا

نمیداند.
ازحقنگذریمزیادهم اینهواپیماها البتهکار
تهران مناطق از بعضی در است. نبوده بیتاثیر
این باران ریزش برای جمعهها امام دعای از بعد

ریختن بعد از و شده ظاهر آسمان هواپیماها در
اعتقادات مذهبی باعثشدهاندکه آبروی مردم
این خاطر بسیاری به حتی و قوی تر شود آنها

شده است. باز مسجد به معجزه پایشان
مردم «اهللاکبر» فریاد شهر نقطه چندین در
این هواپیما ها آب از علت ریزش پشتبام به روی
به خانههای دولت به معترضین شده و محدود

نشوند! خیس تا برده اند پناه خود

کار هوا آلودگی
خارجیهاست

و  دروغ با است که۳۰ سال «کیهان» روزنامه
همه گناه انداختن مهم تر همه از و اخبار تحریف
خارجی نیروهای منابع و به گردن ایران اتفاقات
تلف را ایران مردم بیتالمال جوهر و کاغذ پول
از تهران هم هوای آلودگی وضع مورد میکند در
خبر و است کرده پیروی خود قبلی سیاستهای
با اینتئوریتحلیل دموحشتناک تهران را و دود
بیگانگان خارجی و دشمنان این کار که کرده

است. بوده
میالد که برج عکس دادن قرار با روزنامه این
پنهان دودزده تهران هوای غبارآلود و ورای در
صهیونیست ها و آمریکاییان مینویسد: شده
شعبدهباز کاپرفیلد دیوید یعنی یهودی االصل این
غیب و را میالد برج تا فرستادند به تهران را

ناپدیدکند!

اگر طبیب بودی... کچل
به مربوط اخبار خواندن  با  چرا نمی دانم
شدن متاسف از غیر ایران به در طبیعی حوادث
دست می دهد. چند من به هم  حالت خنده
و توی «صدا آمد مزغل آیتاهللا یک پیش وقت
سیل علت و گفت: اسالمی جمهوری سیما»ی
گناهانزیاد مردم بهخاطر ایالت لوئیزیانایآمریکا
یک اینمنطقهاست. در ووجودقمارخانهها آنجا
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

(202) 669 - 6299

من می شوید؟ صیغه کنیم شما موقتا متوقف موقتا را هستهای فعالیت مذاکرات: اگر ما در میان جلیلی

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

دی) ۶) دسامبر ۲۷ دوشنبه

آذر) ۲۹) دسامبر ۲۰ دوشنبه

سرکوبها مخرب اثرات

روانی فشارهای و
سخنران: مریم فروزمند

جلسه کریسمس تعطیالت خاطر به
نمیشود برگزار کانون هفتگی

آیتاهللامزغلدیگربعد از زلزلههائیتیگفت:چون
به ساحلی پارتیهای میرقصند و مرتب آنجا در
این به را فراموش کردهاند و خدا میاندازند راه

افتادهاند. روزگار و روز
حاال بپرسد آیتاهللاها این از نیست که کسی
از اسالمی نعمت جمهوری برکت و سایه که زیر
نماز  روز ۷۰ میلیون ایرانی ۶۹ میلیونآنهاشبو
نذرشان ترک نمیشود و نیایش و دعا و روزه و
باران هم بر قطره یک امسال مرداد چرا از ماه
چرا حکومتی است؟ نشده باریده مردم ایران سر
است و در تماس زمان امام با به ثانیه که ثانیه
دارد فراوان جمعههای امام و مالیان و مداحان
و بگیرد را زایندرود خشکسالی جلوی نمیتواند

کند؟ خاموش را شمال جنگلهای آتش
بگم؟ هم باز بگم؟ هم باز احمدینژاد قول به

محیط سازمان اطالعیه
اسالمی جمهوری زیست
بدینوسیله بهعلتآلودگیشدید ووحشتناک
نام که می رساند به اطالع کشور هوا در سرتاسر
زیست» به «سازمان محیط دولتی از این نهاد
است. یافته تغییر نیست» «سازمانمحیطیکه

فرمایید. مکاتباتتوجه در لطفا
عمومی روابط دفتر

و آلوده هوای ادبیات
تهران کثیف

دو  حتی که شده بد اینقدر تهران * هوای
قدمیخودترانمیبینی.روزنامه«کیهان»اعالم
دید کاهش که باعث نیست آلودگی هوا این کرد
انجام را این کار غلیظ مه بلکه یک شده مردم

داده است!
آلودگی شدید  خاطر به که کرد اعالم دولت *
خانم ها تا نمیبیند را چشم چشم آن در هوا که
بهحالتعادیمی توانندروسریخود برگشتهوا
را آنها غریبه موی مرد که این از بیاورند و در را

باشند! ببیندهراسینداشته

همه  که شده است بد تهران آنقدر * هوای
سرفه نمیکردند که سیگاری نبودند و آنهایی
تا نکشیدند سیگار چرا که میخورند حسرت
بوده کرده حال کمی حداقل میکنند سرفه اگر

باشند!
ایران  اسالمی جمهوری مهندسان از یکی *
برای حلمشکلهوای تهران پیشنهادکرده است
داخل تونل در عظیم و قوی یک هواکش که
بهکرانه دریای کندوان کهکوههایشمالتهرانرا
با می گوید او دهند. قرار میکند وصل مازندران
هوای هم نشان میزنیم. تیر دو یک با کار این
با باد و هم میفرستیم شمال به کثیف تهران را
وهواکشمیتوانیمآتشجنگلهایشمال پنکه

کنیم! خاموش را
آلودگیهوایتهرانشهرداری  با * برایمبارزه
و فروش خرید بعد به این از که کرد اعالم تهران
مدت برای سیگار برگ قلیان و توتون و و سیگار
بود. ممنوع خواهد شهر در سطح نامحدودی
کشیدنتریاک کردکه شهرداریهمچنین اعالم
و مراجعتقلید مشمول علما از دریافتفتوا از بعد

همین محدودیتخواهد بود.
که  است آلوده و کثیف آنقدر تهران * هوای
نمی توانیحتی چندسانتیمتری جلویخودترا
ببینی.نیرویانتظامی و بسیجوحراستوپلیس
هزاران اخیر روز چند عرض در شخصی لباس و

زدهاند! کتک خیابانها در اشتباها را نفر

پایتخت جدید محل
برای احمدینژاد پیشنهاد این من نظر به
برای تهران از خارج به  دولتی  ادارات انتقال
ایده جالبی بسیار آلودگیهوا، ترافیکو مبارزه با
احتساب با گذشت. سرسری آن از نباید و است
پستهای نفر در میلیون حدود چهار که این
امام جمعه و قبیل مداح دولتی از مختلف اداری
لباس شخصیو وبسیجی وسپاهیوحراستیو
نیروی انتظامیواطالعاتیمشغول بهکارهستند
میتوانیدمجسمکنیدمیزانپاکیزگیتهرانبعداز
البتهمنپیشنهاداحمدینژاد را؟ خروجاینافراد
در دولتی ادارات کارکنان این که این برای را
تمیزی دارد و تازه هوای که لوت حاشیه کویر

بهترین نقطه ندارم. قبول زیاد را مستقر شوند
همآب برایانتقال اینافرادشهرجمکران است.
ظهور زمان در این که هم دارد و خوبی هوای و
برای همه این نیروها از چاه جمکران زمان امام
دود امام نبایدازتهرانبهآنجا بروندو با استقبال از

نمایند! را خرابتر خود هوا اتومبیل های

و شهرداری اطالعیه
انتظامی نیـروی

عزیز کلیه هموطنان اطالع به بدین وسیله
مقارن علت به که  آسوری می رساند و ارمنی
محرم از سوگواری ایام با کریسمس شدن جشن
روبانهایسیاهبرایتزییندرختکریسمسخود
استفادهنمایندوحتیالمقدوردرختخودراسرو

دهند. قرار خود خانه در وارونه صورت به و ته
بسیج نیروهای آزار و اذیت مورد متخلفین

گرفت. خواهند قرار
بیناالدیان عمومی روابط دفتر

اخبار ورزشی
ورزشکاران جمع در احمدینژاد محمود
و ضمناعطای از مسابقاتآسیاییاخیر بازگشته
اینورزشکاران گفت: جوایز ونشانهایدولتی به
شاهکار این مسابقات در ما واقعا ورزشکار زنان
و اینهمهمحدودیت(حجاب) وجود با کردندکه
زیرفشارروانیشدید(پوزخندتماشاگرانخارجی)

بیاورند. طال مدال ما توانستند برای
اگر گفت: ببینید خود ادامه سخنان در وی
به نداشتند را اینمحدودیتها دخترانما زنانو

می آوردند؟! مدالی چه طال مدال جای

سکهای دعای ماشین
تهران) «کیهان» خوانندگان از یکی (نامه
سکهای اتوماتیک دستگاه های قبل چندی
داده اند. ما قرار در مسجدمحله را مخصوصدعا
این ماشینهامثلماشینهایسکهاینوشابه در
انداختن سکه قوطینوشابهکوکاکوال با که آمریکا

با می کنند. کار میدهند مشتری به پپسی و
انداختنسکه ای دعایمخصوصی ازدریچهجلوی

ماشینپایینمیافتد.
مسجد شکایت این به مراجعین بسیاری از
را آنها پول گاهی دستگاه این که میکنند
اوقات گاهی نمیاندازد. پایین را دعا و میخورد
تکان شدیدا را دستگاه این که میبینم را افرادی
دعای تا میخواهند از جا دربیاورند و میدهند
جاییگیر کرده پایینبیفتد.مناصال در که آنها

نیستم. نگرانخوردنپولم
انداختم ماشین پول این که در آخری دفعه
صحبت متولی مسجد با نگرفتم خود را دعای و
کردمو اومتواضعانه از جیبشدودعای مخصوص
دفعه منپولی نگرفت. از و به منداد را شبقدر
نوری از ناگهان خورد را پولم ماشین این بعد که
و صدایی گفت: شد ظاهر من باالی ماشین بر

اینجا به مرگت از بعد که وقتی نباش. نگران
تو را پس خواهیم داد! آمدی پول

تقاضا داریم محترم مسئولین از این وجود با
کنند. توجه ماشینها این کارکرد به که

اولین تاریخی حقایق
بشر کنگره

محققین از دانشمندان و روزها بسیاری این
و دین خدا و وجود به که همچنین آنهایی و
بدون سئوال یک برایشان دارند شک مذهب

است. آمده پیش پاسخ
از سال گذشت هزاران از میپرسند بعد آنها
که باشد درست این اگر مذهب، و دین پیدایش
تعظیم برابر او در و نکرده سجده خدا را شیطان
او از بهشت بیرون انداخت پس او را و خدا نکرد
گول بزند بهشت در را حوا و آدم چگونه توانست

نماید؟ کردن وادار به گناه را آنها و
مذهبی مجتهدین و محققین این از برخی
هم مواردی در که کرده اند ارایه را زیر توضیحات
قابل را آنها بسیاری اما هستند نقیض و ضد

قبولدانسته اند:
در جهنم را خود حوا گناه و آدم تئوری اول:
به و را بخشید  آن ها خدا بعد و دادند  انجام 

آورد. بهشت

«نشرایرانیان»،کهشعبهایاز « شرکترسانه هایجمعیایرانیان
واشنگنت»(ناشرهفتهنامه«ایرانیان»)استآمادگیخودراجهت
اجنام جهت دنیا، سراسر از انتشاراتی سفارشات کلیه دریافت
و صفحهآرایی منونهخوانی، حروفچینی، منت، ویراستاری امور

می دارد. اعالم کتاب پخش و جلد،چاپ روی طراحی
داستان، کتابهای انتشار به عالقمند که درصورتی 
و دیدگاهها مقاالت، مجموعه شعر، فیلمنامه، منایشنامه،
متاس ما با میباشید خود و ... خاطرات زندگینامه، نظرات،

استثنائی بهرهمند شوید. این فرصت از گرفته و

واشنگنت» ایرانیان جمعی رسانههای «شرکت کتاب بخش
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عدن  خلیج به را دریای سرخ که تنگهای ۱ـ 
داشت. جنگ باید برای میکندـ  وصل

اختیار. صاحب ـ خاک ـ غوغا و شور ـ ۲
ـ توانگر و  ـ پذیرفته نشده و نیکی ۳ـ  خوبی

و نظریه ها. ـ عقاید دار مال
از  ـ دارویی گیاهان از ـ درشت مروارید ۴ ـ

نویسنده  بک  اشتاین  جان از  کتابی  ـ  ۱
آمریکایی.

شهری در  ـ آلودگی و ناپاکی ـ ۲ ـ فرمانروا
استانکرمان.

کشنده  است زهری ـ قسمت و نصیب ۳ ـ
بیزار. و رمیده ـ

ـ  ارک  شده ویران شهر ـ عرب عزیز ـ   ۴
کن روستای به ـ منسوب جداییها شکوهگوی

تازی. نفی ـ
تلگرافچی. پرنده ـ کیانی پادشاهان از ـ ۵

وحشی  و درندهیی زیبا ـ و فهم هشیاری ۶ـ 
بیزاری. و نفرت کلمه ـ

حال  در شتابزدگی، ـ موسیقی الفبای ۷ ـ
که». این «برای مفهوم به تعلیل کلمه ـ تعجیل

در  که بیابانی و خودرو است گیاهی ـ  ۸
ـ چسبناک بود ـ تنور وسیله گرمایش گذشته

یهودیان. معبد و عبادتگاه چند
رسیدن  از پیش نام رود کرخه ـ بلند آوای ۹ـ 

مرغابی. لرستانـ  به
از  ـ وجود و هستی ـ گوسفند آوای ـ  ۱۰

درختان.
ـ  دستور  از زننده باز سر متمرد، ـ   ۱۱
سیاستمداران  از ۱۹ و قرن صدراعظم اتریش در

اروپا. و خشن دیکتاتور
چهره  نظرـ  و عقیده ـ کوشش تالش و ـ ۱۲
سوم ضمیر مازندرانی ـ  ـ قورباغه نشین شطرنج

شخصمفرد.
عقرب  شهر گوـ  گفتو طرفصحبت و ۱۳ـ 

اروپایی. القاب از ـ
آبگوشت  ـ ناگفتنی! گفتنیهای ـ زیرا ۱۴ـ 

روسی.
فرانسوی لوییس پیر آثار از ـ ۱۵

و مرگآفرین. بیماریهای سخت
دوست  این  ـ نزدیک تر خویشاوند از  ـ  ۵

دانشمند. خاموشو
کیسه  ـ وسط و میان ـ ستوران گیسوی ۶ـ 
ناله. ـ سوادی گیاهان بعضی از الیاف شده تهیه

دیگر شلیل  نام پهلوان میگویدـ  از چند ۷ـ 
لباس. و جامه ـ

شکست و  ـ شمسی منظومه سیارات ۸ـ  از
گریزان. و در ـ در به دشمن پراکندگی

آفریقایی  کشور پایتخت ـ عشیره و طایفه ۹ـ 
در گلوله مخزن فروش،  چوب  ـ عاج ساحل

تفنگ.
ـ خالصترین آنالماساست  عددیاست ۱۰ـ 

تصدیق. کلمه پهلوانان شاهنامهـ  از ـ
اول قبرـ   شب بازپرس فرشته دو ۱۱ـ  یکی از

فیلمنقاشیمتحرک.
که  کوچک جنگی نوعی توپ ـ بایگانی ۱۲ـ 

ملک رازی. ـ میشد حمل شتر سابقا با
بر  حرفی سوار ـ الزم و ضروری ـ ـ نپخته ۱۳

آسمون جل! خودشـ 
است  کسیکهمویجلویسرشریخته ۱۴ـ 

و نیرنگـ  مجال و فرصت، توانایی. خدعه ـ
گیاهان  از ـ دارد جریان بیهوده که آبی ۱۵ ـ

رومی اسپرم شاه نام به دارویی

را شیطان خدا که است درست دوم: تئوری
که به بهانه این بعد او روز اما بهشت بیرون کرد از
آنجا را ببرد به اثاثیهخود میخواهد بقیه اسبابو

زد. را گول حوا روز آدم و و همان برگشت
گول را حوا نبود که این شیطان سوم: تئوری
از را او خدا که از این بود. بعد آدم خود بلکه زد
اغفالحوایجوانبیرونکرد حوا بهشت بهخاطر
که حامله گفت خدا به کرد و فراوان و زاری گریه
و سر زن این که باالی آدم را برای خدا و است

بهشتبرگرداند. به بچههایشباشد
شیطان خدا که درست است چهارم: تئوری
با دادن رشوه شیطان اما راند از بهشت بیرون را

طریق از شبانه الهی عرش فرشتگان از یکی به
کار و بین جهنم و بهشت برگشت مخفی نقب

داد. انجام را خود
گول را که آدم تئوریپنجم: اینشیطاننبود
گناه به و داد بود که او را فریب حوا این بلکه زد
لباسپوشیدنشمشخص نوع از کردنواداشت.

است. بوده کرده حلول او در شیطان که است
از شیطان که این به توجه با ششم: تئوری
آنجا در نمیتوانست و بود شده اخراج بهشت
برای راه یک فقط باشد داشته فیزیکی حضور
است داشته وجود او برای حوا و آدم زدن گول
کنترل دستگاه ریموت از او است که این آن و
کار خود را جهنم هدایت میشده از راه دور که

است. داده انجام

عام  قتل ۵۷ تا بهمن در مدرسه رفاه پشتبام
و  میگیرد بر در پاییز سال۶۷ را وسیع تابستان و

شکل میدهد؟ را کامل ساله دوره ده یک
پذیرشاین کهاشکالکارجمهوری اسالمینه
زمان  هر یا پسازمرگ خمینی و ازخرداد۱۳۶۰ یا
این نظام استقرار از روز اول دقیقا بلکه دیگر، و
آن ها اشارهشد بهدالیلیکه در باالبه شروعشده،
نیروهایسیاسی سادهاینیست. بسیاری از کار
انتقادی حد زیادی برخورد خود تا گذشته به ما
مانند تا کسانی گرفته چپ فعاالن (از کردهاند
است. تحسین مایه خود این و تاجزاده)، آقای
نتوانستهاندبپذیرندکه  ولیغالبایننیروهاهنوز
و ضد دموکراتیک پایه از اسالمی جمهوری پروژه
(کاری نفی میکردند را آن و باید بوده، واپسگرا
مانند روشنفکران از معدودی و بختیار شاپور که
سی از پس هم امروز و کردند). رحیمی مصطفی
سی تجربه با میگذرد، روزها آن از که سال دو و
و جهل سرکوب و و خشونت سال حاکمیت دو و

خرافات، هنوزبسیاریدربرابرپذیرشاین واقعیت
اشتباه تاریخی خود مقاومت میکنند. و

در کهدوران مخوف ووحشتناکیرا ما جامعه
نوعی به سر گذاشته است گذشته پشت دهه سه
نمیتوان و بدون آن ملی» نیاز دارد، «بیداری
گذاشتن سر و پشت دوران از این برون رفت به
که مخالفان بست. تا هنگامی چندان امید آن
از را اسالمی پروژه جمهوری نتوانند حکومت 
هر یکمقطع خاصیاز و بلکه اساسنفی کنند،
حیاتایننظامرامبنای«انحراف»آنبشناسند،
اینبیداریملیبهدستنخواهدآمد.بایدپذیرفت
تاریخی  اشتباه سال۱۳۵۷ یک مردم ایران در که
به مرتکب شدند (آری، مردم میتوانند را بزرگ
که کسانی همه و کنند) اشتباه نیز جمع صورت
مسئول حرکت این در راندند سو این به را مردم
پذیرش که کرد به این نکته نیز توجه باید بودهاند. 
نیست که مخالفت با این این اشتباه به معنای
رژیمشاهاشتباهبوده است. استبدادسلطنتیباید
که حرکتی به بهای حمایت از ولی نه ـ میرفت
داشتو تحترهبریروحانیتانحصارطلبقرار
بنشاند. آن جای استبداد آخوندی را تا میرفت

خراب شد؟ کجا کار از
۱۱ صفحه از بقیه

ایرانی... ملکه استر،
۱۳ صفحه از بقیه

سال هزار دو از بیش میشود و گشوده مقبرهها
دارد. عمر

به ویران و تهدید بهانه اعتراض
کردن آرامگاه چیست

آنچهکهتظاهرکنندگانخشمگینروزیکشنبه،
کهبهدروغ«دانشجویاندانشگاههمدان»خوانده
يا از، حاکی واقع در کردهاند، اعالم شدهاند،
در است انتقامجویی نوعی شده حساب نمايش
مقابلمطرحشدنامکانتخریبمسجداالقصی
که است پنج سال حدود اکنون اسراییل.  در
آنها مسلمان، کشورهای از برخی و ایران دولت
شدهاند مدعی اسالمی، حکومت تحریک به نیز
نابود را مسجداالقصی دارند قصد اسراییلیها که
آرامگاه و از مکه پس مسلمانان سنی، کنند.
«مسجدالنبی» (که مدينه در اسالم پيامبر
(که را «مسجد االقصی» میشود) خوانده 
بنای قدسی مهمترين بوده) قبله نخست شان
احترام عين در شيعيان که آن حال میدانند،
امامان احادیث و بر اساس «مسجداالقصی»، به
امام از قولی به موجب نقل خصوص به و خود،
جعفرصادق،امامششمشیعیان،«مسجدکوفه»
مکان و سومین از«مسجداالقصی» گرامیتر را

دانسته اند. مقدسخود
توجهحکومتاسالمیبه و اینحالعالقه با
است گرفته از پنج سال پیش اوج مسجداالقصی
فرهنگی میراث اداره بار که هر سالها، اين در و
اقدام هر یا و نوسازی برای داشته قصد اسراییل
و داد صدای این مسجد بزند به دست دیگری
شده بلند اسالمی حکومت انصار و اعوان فریاد
مقدس مسجد میخواهند «صیهونیستها که

کنند». نابود مسلمانانرا
که روندی اوج در پیش، سال چند حتی،
منظور به جهان مردمان اعتراض صدای آن طی
تخریبآرامگاه آبگیریسدسیوندو جلوگیریاز
کورش بلند شدهو،در همانحال، رییس مجلس
خونسردی وسکوت به وقت ایران، حدادعادل، با
نامهای او هم ویرانگرانمشغولبود، تماشایکار
که خواست آنها از و نوشت یونسکو به انتقادی
در که را اسراییلیها ظاهری «تعمیرات جلوی
آنها و از بگیرند است» برای نابودیمسجد واقع
ميراث این از یونسکو قوانین اساس بر تا خواست

مذهبیحفاظتکنند. فرهنگیو
تاکنونبا اقدامات تعمیراتیکهدولت یونسکو
است موافقتکرده می دهد و داده اسراییلانجام
اسالمی کشورهای و برخی از ایران حکومت اما
قصد ویران اسراییل دولت که همچنان معتقدند
دارد تعمیرات پوشش زیر را کردن مسجداالقصی
صیهونیستها خواست به تن نیز «یونسکو و

داده است»
قصد و کرده نکته را بهانه همين اکنون و
از و مردخای، استر آرامگاه با تخریب تا دارند
از و، باشند مسجد االقصی جلوگیر نابودی يکسو
يهوديان درصورتحدوثواقعهایاز سویديگر،

باشند. انتقامجوییکرده

تخريب دارد با حکومت حق آیا
کند؟ انتقامجویی مردم اموال

اسراییلی ها آیا که این به کاری اینجا، در من،
آنگونه یا، است مسجداالقصی نيتشان نابودی
قصدشان قبول کرده، نیز و یونسکو میگویند که
است تاریخی و فرهنگی میراث کارهای انجام
و منهم، به عنوان یک کوشنده فرهنگی، ندارم.
با را، بردارند، مسجد این از بخواهند خشتی  اگر
تقدس بر عالوه که چرا اينکار بهشدتمخالفم؛

مسجد این در نزد دينداران، مکانها اينگونه
آن حراست حفظ و و است جهانی تاریخی و اثری
قرار دارد. آن قلمرو در که است وظیفه کشوری
شوخی و جوک به که تاسفانگیزی ماجرای اما
ما شبیهشده، آن است که حاکمانکشور بیشتر
به هستند، دعوا و جنگ وارد کشوری با وقتی
مردم از را انتقامشان کشور آن با افتادن در جای
کشورخودشانمیگیرند.ووقتیمدعیمیشوند
این میخواهندخرابکنند، کهمسجداالقصیرا
یک به جایش ایرانی میخواهد به ظاهر حکومت
ازنظرجلب ـ کهچه را تاریخیسرزمین خودما اثر
قدمتتاریخیبرایمانارزش نظر از توریستوچه

کند! خراب داردـ  معنوی بسیار و مادی
در صیهونیسم با خودشان، قول به آنها،
یهودی بیگناه مردم از را انتقامش اما میافتند
و فاسد را آنها مقدسين و میگیرند ما سرزمین
و مردمان ساده و میکنند خطاب و قاتل فاحشه

میشورانند. مقدساتیکدیگر علیه را ناآگاه
و رفتار هر در که است حکومتی چه واقعا این
مردم به همه از میدهد، بیشتر انجام که عملی
وقت چند هر و می کند؟ ظلم خودش سلطه  زیر

گنجینههای بهانهایمذهبیبخشیاز به یکبار
میکشاند. یک ویرانی به را آنها فرهنگی ملی و
شیوخ از یکی خواست به را فیروزان آرامگاه روز
به مرکزیبرایسپاه پاسدارانمبدل و عربنابود
را، سرزمینمان مختلف معابد روز یک میکند،
میکند، آناهیتاست ویران آن معبد مهمترین که
بر تقدسشان آتشکدههامانرا،کهعالوه ویکروز
گرانبهای تاریخ آثار جزو ایرانیان از نزد بسیاری در
سر که همانگونه و می کند، ویران هستند، ما
اماکن تاریخیپيش از اسالممان ناسازگاری با همه 
ویرانهایتبدیل به را تختجمشید يکسو از دارد،
طال ساله خروارها استو، ازسویديگر،هر کرده
اماکن گنبد و دیوار و در به و خارجکرده کشور از را

می چسباند. کشورهای دیگر در مقدسه
محوطهای که میشود آماده تنها نه امروز و
همه متعلق به ثروتی که را ـ فرهنگی تاریخی
در بلکه ویرانی بکشاند، است به ایران مردمان
ـ ایرانی زنی به را عنوانها زشت ترین کنارش
احترام به هر دلیلی، مورد میدهد که، یهودی

دارد. قرار انسان میلیون
اینترنتی نویسنده پایگاه برگرفته از

این به محض صندوق مقدس میانداخت و به
بگوش در صندوق فرو افتادن سکه صدای که
میداد نوید آمرزش خریدار به کشیش میرسید،
روح و است شده شسته سراسر او گناهان که
شد. خواهد بهشت هنگام، روانه به پاکیزهاش،

با آمرزش»  «صندوقهای آن شباهت آیا 
به که «امامزادههایسیار»و یا « چاهجمکران»ـ
یافته چاه افزایش دو به دلیل سودآوری به تازگی

کننده نیست؟ خیره راستی ـ به است

شاهدها این من بر شناخت تاکید و اشارات
برانگیختن این واقع و در معنا این برای رساندن
ابرام سکوالریسم و مبحث وقتی که است توجه
است مطرح حکومت و مذهب جدایی لزوم بر
«دموکراسی که شود بسته مغلطه این بر راه
غرب در که هستند مفاهیمی سکوالریسم، و
و ما مردم سنخیت سنن و با شعائر زادهاند و
بطالن این و بیمایگی هرچند ندارند.» ربطی
از باب و هم تجربه منظر از گونه دعاوی هم
من، ولی  است مسلم  امری  تعقل،  و منطق 
سنخیت ها، همگونی ها و آن توسل به با خاصه
بر ارزشهای برآمده خواستم، دریچهای افزوده

که کنم «تجربه» باز و و «منطق» «واقعیت» از
نظر مایهی این درون بتوان تمام به روشنی آن از
همه در مذهبی»، «حکومت که کرد مشاهده را
و جبر فالکت به را حیات بشر زمان، هر در و جا
در و نیز آمیخته کشتار و دشمنی خصوصا بذر و
هم ـ پیشتر و شرق) (غرب همه جا و در زمان هر
و پاسدار کهنهاندیشی ارتجاع، ـ «پایگاه نوشتم
نوآوری و نوجویی هرگونه بیامان دشمن و جمود
و سنن و رسوم عادات به ربطی و این بوده است»

و غیربومی ندارد. بومی
پایان مقال این به و کنم مطرح را نظر بنیاد

دهم:

رویدادهایی توزین و تجربهها در مطالعه با
بر گذشته سال اندی  و  سی در  ویژه به که
باید قاعدتا شدهاند، جاری ما هستی و حیات
از فارغ که، باشیم رسیده برداشت این به
این طاعون با مقابله هرگونه «مصلحتپردازی»،
انواع خشن ترین و پسگرا ترین که استبدادی
بایدازخط تقاضای«یک و خودکامگیاست الزاما
نهبیشترو و نظامدموکراتیکوسکوالر»نهکمتر
لحظهای « مصلحت»، لفاف در پیچیده حتی نه
را مبارزه بنای باید دیگر بیان به و نگیریم فاصله

دهیم. قرار تقاضا این شالودهی بر
ـ بر یک فرد آزاد موضع از سهم خودـ   من به

ایستادگی تمام استواری با و علیالدوام باور این
ـ برخی تصور خالف که جامعهی ما، به داشتهام
هم دموکراتیک، و سکوالر یک نظم پذیرش برای
حکومت (حاصل جاری تلخ تجربیات لحاظ به
خود، فرهنگی میراث دیدگاه از هم و مذهبی)
اندیشه این مبشران که آن شرط به دارد. آمادگی
«خلط مبحث» به که ابالغ هایی از طلب، و
منتهیمیشود بپرهیزند.  سکوالریسمراعالمانهو
واقعبینانه،یعنیهمانگونهکههست(وازالزامات
با کنند، محسوب میشود) مطرح بشر حقوق
که شیوهای به و نجنگند مردم دینی معتقدات
آسان غایت به را کراهتهای رژیم آن و زشتیها
و محسوس واقعیت این بیان بر است، کرده
که «حکومت مذهبی»خاستگاه ملموسبپایند
« متکای» خود بر حتی که است و رذالتی شر

نمی کند. ابقا نیز یعنی«مذهب»

تمامی نظامهای... سنخیت

تکیه بر از ناگزیر دارد)، ادعایی چنین است (یا
اجتماعی» «سرمایهای مقام در مردم اعتماد
صورت از رنگ که اسالمی، جمهوری  است. 
این سخت به پریده، آن محبوبیت مشروعیت و
استفاده اما است. نیازمند اجتماعی» «سرمایه
چه است. هر فرسوده را آن سرمایه این افراطی از
اجتماعی اعتبار به بیشتر خود اسالمی جمهوری
نیازمند بدان را کمتر بزند، خود آسیب روحانیت

احساسمی کند.
نهاد به فزایندهای شکل به اسالمی جمهوری
آهنگ همین با تزریق میکند، اما پول روحانیت
جمهوری حاشیه میراند. هرچه پیوسته به را آن
اسالمیبیشتردردلتاریکبحرانهایسیاسیفرو

می آید. آن کار کمتر به روحانیت رود،
اینترنتی «مردمک» پایگاه برگرفته از

درد... چه به  روحانیت
۲۹ صفحه از بقیه


