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شد؟ چه ما میلیـون یک
جمعیت ازدیاد برای احمدینژاد بزرگ طرح
ایرانکه در آنهدیهیکمیلیونتومانی به نوزادان
با مشکالت زیادیروبروشدهاست. گنجاندهشده
احمدینژادعقیدهداردکهبایدجمعیتمسلمانان
با اسراییل احتمالی در جنگ تا کرد را زیاد ایران
است قرار باشیم.کسی نیست بپرسدمگر آمادهتر
قرار اگر و جنگ تن به تن بکنیم؟ اسراییلی ها با
اتم بمب داری باشد پس چرا اینطوری است

درستمی کنی؟
تاخیر اجرای سخنگوی بانکمرکزی در مورد
و داد خبرنگاران به توضیحاتی مهر» «آتیه طرح

اجازه ما نقدینگی میزان حاضر حال در گفت:
نمیدهدکهبرای۹۶۰ هزارنوزادهدیهیکمیلیون 
تومانیتخصیص دهیموباپیش بینی اینکهشمار
و میلیون رقم یک سال آینده به نوزادان در تولد
چهارصدهزارخواهدرسیدتواناییمالیماکاهش

بیشتری خواهد داشت.
جمهور رییس دستور به کرد: اضافه وی
به صورت سفته را پول این محترم قرار است
 ۱۸ به و بعد از این که این نوزادان کنیم صادر
آنها حساب بانکی در را رسیدند پول سالگی

نماییم! واریز

دیگر هواپیمای یک
در اطراف ایران ایر هواپیمای یک روز قبل دو
از  ۷۰ نفر و متجاوز از کرد شهر ارومیه سقوط
شدند. کشته آن خدمه و خلبان و سرنشینان
در یک هواپیما بار یک ماه هر چند که آن با
می شود هوایی  سانحه  دچار ایران  از  جایی
تشر و توپ با کشور هواپیمایی سازمان مسئول
پروازهایجمهوریاسالمی بهخبرنگارانگفت:
پروازهای و کم حادثهترین بیخطرترین زمره در

میباشد! دنیا
ویاضافهکرد:اینسانحههواپیماییمشیت

الهی بوده است!
علت «کیهان» روزنامه بود قرار که آن با
سبز» «جنبش هواپیما را به گردن این سقوط
بیاندازدویاآنراکارنیروهایخارجیقلمدادکند
هوا سردی فنی و نقص را این حادثه علت ولی
سری از این هواپیما که آن است. با کرده اعالم
(نتوانستهاند نبوده توپولف روسی هواپیماهای
کند توپولف اعتراف که کنند راضی هواپیما را
آن پرواز که بوده هواپیماهایی سری از اما است)
اتحادیه اروپا ایمنی مقررات رعایت علت عدم به

است. بوده شده محدود قاره این به
روزنامه میزنید  حدس که همانطور 
هواپیمای این پرواز  محدود شدن «کیهان»
گزارش اروپا تحریم علت به را فرسوده و قدیمی

را و دروغش کسی هم راست است. چه کرده
آنها! خانواده های و مقتولین جز به میفهمد

سخته! اولش سال ۲۰
زیدآبادی، احمد ظالمانه محکومیت از بعد
ستوده نسرین به  نوبت بقیه و  پناهی جعفر
با که رسید ایران دادگستری وکیل و حقوقدان
انقالب(نامقاضی  دادگاه صدورحکم ازشعبه۲۶
بسپارید) به مجازاتسخت پیرعباسیرا به خاطر
حبس تعزیری، ۲۰ سال  ۱۱ سال تصور غیرقابل و
ومهمتر ازهمه۲۰ سال  ممنوعیت خروجازکشور

گردید. محکوم وکالت از محرومیت
اینقاضیهای ایرانیواقعاشورشرا درآوردهاند
محرومیت  ۲۰ سال که نیست حالیشان اصال و

یعنیچه.
پیدا کند تا ادامه منوال همین اگر وضع به
طول در مردم ایران از نیمی سال آینده پانزده ده
خورده اند،  شالق ضربه ۸۰ حداقل عمرشان 
حبس خانگی در و دادهاند دست از کارشان را
شده خراب اون توی باید مهمتر همه از و هستند
در التاری اگر حتی درنیاید صدایشان بمانند و

شوند. برنده گرینکارتآمریکا

یارانهها هدفمندی
میشود! جهانی

در کاالها بسیاری از حذف یارانه  به دنبال
تونس و الجزایر چون دیگری کشورهای ایران،
سوبسیدهای احمدینژاد مانند گرفتند تصمیم
از طرحهدفمندییارانهها و حذفکنند دولتیرا
هر دو اولایناقدامدر روز چند در سخن بگویند.
وحشتناکیباالرفتو قیمتاجناسبطور کشور
در ریختند. تظاهرکننده به خیابانها نفر هزاران
و  کشته ۱۰۰ نفر گویا حدود تظاهرات جریان این

مجروحشدهاند.

تونس، مادام العمر جمهور  رییس علی بن
با و  بوده «فتنهگران» کار تظاهرات گفت که
وی قاطع» خواهدشد. تظاهرکنندگان «برخورد
جنجالها و جار این همه مسئول کرد: اضافه
و «فیسبوک» نظیر غرب جاسوسی نهادهای
صحبت فارسی علی اگر بن هستند. «تویتر»
گوش را او حرفهای بسته چشمان با و میکرد
و نطقهای به حرفها که دارید میکردید انگار
احمدینژادگوشمی کنیدباهمانکلماتکلیدی

کلیشهایمعمول. و
کشورهای به انقالب صدور میگویند این به
آن درباره همیشه اسالمی جمهوری که جهان

میزند. حرف

با مردان رابطه اشک
که کرد اعالم «ساینس» علمی معتبر مجله
اسراییلاشک وایزمندر طبقتحقیقاتموسسه
که است شیمیایی ترکیبات از برخی حاوی زنان
باعثکاهشتستوسترون ونتیجتاموجبکاهش
«انگیختگیجنسی»مردانمیگردد.اینتحقیق

مسخره به نظر و کشکی کمی من علمی به نظر
میآیداما اگرکمیبیشتر فکرکنیمزیاد همبیربط

نیست. بیاساس و
بدبخت زنذلیل رفقای این به کنید نگاه
دوست زنشان، تا لقمه سکس  یک برای که
صیغهشان هم شاید معشوقهشان و دخترشان،
را خود که مردانگی این گریه برای زیر میزند
او طرف می خواهد به هر چه دست ندهند از

نریزد. تا دیگر اشک میدهند
آخوندهای است که برای همین هم شاید
در الزمه پیشگیری های برای خودمان شهوتی
را زنها و ترحیم ختم و و روضه عزاداری مراسم
ایمنی گریه آنها تا اشکو مردانجدا میکنند از

نیاندازد! را به خطر آنها جنسی

خطرهای پزشکی
زیبا دختران

خبرگزاری مجازی فضای سرویس گزارش به
نشریه اینترنتی منابع از نقل به و «فارس»،

 آموزش عکاسی و ساخت مولتی مدیا

تصاویر مورد نظرتان 
را خود عکاسی کنید 
و سوغات حال برای 
آینده را از هم اکنون 

با خود به همراه 
داشته باشید

اگر عالقه مند به عکاسی هستید 
برای آموزش آنچه نیازمند آن 

هستید از جتربه ۲۵ ساله 
حسن سربخشیان، عکاس 

سابق آسوشیتدپرس،
بهره مند شوید. در این زمینه 

می توانید با ایمیل یا تلفن 
زیر متاس بگیرید.

info@easternviewer.com
Tel: (240) 477- 0057

نگاه شرقی
www.easternviewer.com
   www.hasanpix.com
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

(202) 669 - 6299

شدند! تبدیل غارنشینان آپارتماننشینها به هدفمندی یارانهها طرح اجرای از بعد

شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market

و حومه آتالنتا ایرانی جامعه به خدمت سابقه سال ٢٢ با
جهان سرتاسر گلچینشده از قیمت مناسب ترین و کیفیت عالیترین ایرانی با خواربار

منیکنیم را فدای قیمت ارزان مرغوبیت ما
آشپزخانه ـ لوازم و بستنی ـ شیرینی سبزیجات کمیاب و میوه

Books + DVD + CD + Newspapers
«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل

(I.T.C) بشقاب بدون ایرانی ماهواره احنصاری مناینده

Phone: 404.257.9045
6435-A Roswell Road N.E., Atlanta, GA 30328

  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

تحقیق یک براساس  که نوشت «تلگراف»، 
یک با در دانشگاه والنسیا مالقات انجام شده
موسوم باعث افزایش هورمون استرس زیبا زن
(البته انسان می شود! بدن در  کورتیزول، به

است). مرد انسان، از منظورشان
مذکر  ۸۴ دانش آموز از دانشگاه این محققان
با یا امتحان را یک بار خواستند که دو تست
بدون بار یک و همکالسی حضور دختران زیبای
میزان که داد کنند. آزمایشها نشان برگزار آنها
دانشجویان در کنار دانشجویان مذکر استرس

است. رفته مونث باال
احتماال و که مذبوحانه «فارس» خبرگزاری
داردزمینه هایعلمیبرایجداسازیدانشجویان
را ایران اسالمی دانشگاههای در پسر و دختر
اضافهمیکندکههورموناسترس فراهممیکند
کورتیزول،باآنکه درکوتاه مدتمیزانهوشیاری
اگربطورمداومدر اما افزایشمیدهد! وسالمترا
باعث بیماریهایقلبی، دیابتوفشار بدنباشد
بخوانید!) تعجب عالمت دو میگردد!! (با خون
خبرهای از اما من هیچ کدام نمی دانم را شما
قالبی) یعنی فالس به (معروف فارس خبرگزاری
مهمتر همه از و اجتماعی چه سیاسی، چه را

را باور ندارم. علمی
دختر هزار صد روزی میدهم ترجیح من
و آنها باشم کنار ببینم و در و زیبارو خوشگل
کیف کنمو مطمئن هستمکه میزان استرس من
ازخواندناخبار ودیدن از استرسیاستکه کمتر
عکسهایمربوطبهمرد نه چندانزیباروییچون

میدهد! دست من به احمدی نژاد محمود

اطالعیـه
اجتماعی ارتقای طرح

نیرویانتظامیجمهوریاسالمی«ناجا»،به
تاریخ از که میرساند اطالعکلیههممیهنانعزیز
بلند، پاشنه کفش پوشیدن امسال بهمن اول
و ناخن استفاده از تیغتیغی مدل آرایش موها به
خانمهایایرانی ممنوع مصنوعی برایدخترانو
تراشیدن مجازاتهایی نظیر متخلفان با و است
توسط قاضیان قتل ناخن و سر، کشیدن موی

خواهند شد. رو روبه کفش وسیله شرع به

نان فروش  که میرساند اطالع به ضمنا
هدفمندی طرح طبق کماکان کنجدی سنگک
رییسجمهورمحترمممنوع نیزدستور و یارانه ها

باقی مانده است.
عمومی روابط دفتر
هدفمند فشارهای بخش

کنید کیف را خبر
که بعد نوشت ایران در «آتی» سایت دولتی
بولوار سالهای در پنج جسد دختربچه کشف از
مراجع قانونی به این دختر مادر فرودگاه مشهد
مراجعه کرد وگفت:شوهردومشبا ضرب وشتم
کشته است. پلیس را او ساله مائده دختر پنج

دستگیر کرد. را مرد این بالفاصله مشهد
دختر پنج قتل مائده اعتراف به متهم ضمن
نیز آمریکایی نیروهای برای جاسوسی به ساله،
سرم که گفت: حاال شخص اعتراف کرد! این
هم بودنم جاسوس دار برود به است باالی قرار
هست هم جرمهای دیگری اگر میکنم و اعتراف
هم را آن ها خود دو جرم این کنار حاضرم در

قبول کنم!

زمان امام پول
احمدینژاددرجمعمردمیکیازشهرستانها
برکت و است زمان امام پول یارانه ها گفت:

دارد.
گفته احمدینژاد درباره ایران رفقا از از یکی
نخواستیمو میگفت:ما اصالیارانهاحمدینژادرا
اینپولمالامام زمانباشد واقعا نمیگیریم. اگر
را میچسبد و ما یقه صاف قبر می آید شب اول

یااهللا کو؟ یارانه بقیه میگوید

افتخارات عظیم برای ایرانیان
تاریخی  زیبای ۲۰۱۰ رتبههای سال پایان در
الهی  حکومت ۳۰ سال از بعد جمهوری اسالمی
چندین توسط ایران مردم بر مذهبی و معنوی و
شد. باعث منتشر معتبر دنیا موسسه آمارگیری

بر و غرور با بتوانیم که است ایرانیان ما افتخار
جنگلی مرد تارزان و مانند بایستیم دنیا بلند بام
برسینهمانمشت و آهو... یاهو... فریادبکشیم:

بکوبیم. غرور
چین. بعد از دوم جهان اعدام: رتبه *

ـاگر چینی هایکبیلیوننبودندخیلی راحت
میکردیم! یا مساوی ما می شد مال اول مقام
جهان. در اول رتبه نخبگان: مهاجرت *

ازدانشمندانایرانیسازمان«ناسا» تشکر با ـ
مقام! این کسب در کمک برای

کشور. رتبه ۱۷۲ از ۱۷۶ مطبوعات: * آزادی
رقابت شدید و برمه کره شمالی و اگر کوبا ـ

میشدیم! اول آخر از حتما نمیکردند
کشور. * فساد دولتی: مقام ۱۶۸ از ۱۷۵

که دادند پول ایران اسالمی جمهوری در ـ
مدال  ۱۶۸ بنویسد ۶۸ وگرنه بجای «کیهان»

شاخمان بود. برنز روی
میان ۲۲۵ کشور  مقام ۲۱۹ در تورم: * نرخ

آمار گرفته شده.
ـانشااهللاباطرحجدیدهدفمندیاحمدینژاد،
خواهیم کم را کشورها  بقیه روی  آینده سال

کرد.
* ارزش گذرنامه: مقام ۱۷۶ از ۱۸۰ کشور 

مسافرت. حق و پاسپورت دارای
تهران در قالبی گذرنامه اینقدر اگر  ـ

بودیم! اول آخر از حتما نمیفروختند
با  شانه به شانه توریستی: جاذبههای  *

آنگوال. کشور
وضع را نداشتیم جهان اصفهان نصف اگر ـ

میشد. خرابتر
ریالسومینپولبی ارزش  پول: * ارزشواحد

جهان.
ـاگرسومالیو سودانبجای چاپاسکناسبا
واحداستخوانحیوان دادو ستدمیکردندحتما

بودیم. بیارزش جهان اولین پول دارای
برای  کشور امنترین بالگ نویسی: *

آخر. از وبالگنویسان پنجم
افتاد زندان به که گرم درخشان حسین دم ـ

می شدیم! آخر از ششم کشور وگرنه
جهان. در * سرعت اینترنت: رتبه ۱۸۶

در  ۱۸۵ کشور میگفتند فقط که پس این ـ
دروغ بود؟ دارند اینترنت به دنیا دسترسی

در ایران اسالمی جمهوری مقام مورد در 
ردهبندی حقوقزنان، تعداد زندانیهای سیاسیو
تعداد روزنامهنگارانممنوع القلمبهتراست چیزی
افتخار آنقدر و غرور باد از سینه تان نگوییم چون

شود! است منفجر ممکن میکند که باد

متکی؟ یا احمدی نژاد
امور وزیر  متکی، منوچهر اخراج جریان 
هم موضوع هنوز احمدینژاد توسط خارجه، 
سنگال سفر در که هنگامی او است. ایران روز
دیگر لولو برده و را ممه اون خبر یافت که بود

نیست. وزیر
آقای که گفت احمدینژاد مشاوران از یکی
از متکی منوچهر که گفته او به احمدینژاد
داشته خبر سنگال به سفر از قبل خود برکناری
اخراجاوبدوناطالعقبلینبودهاست. منوچهر و
چیزی چنین گفت: و کرد رد را ادعا این متکی
من و میباشد حقیقت خالف و درست نیست

سنگالی ها گرفتم. را از خبر

یا میگوید،  دروغ دارد نفر یک این وسط
این این نشان دهنده یا متکی. احمدینژاد و
استکه حداقل۵۰ درصداعضایدولتجمهوری 

اسالمی دروغگو هستند.

اطالعیه
بدینوسیلهطرحهدفمندییارانههایرییس
که افزایشقیمتنان،کمبود نانخشک جمهور
باعثمیگردد، وورشکستگینمکیهایتهرانرا
تقاضای مسئوالن از می کنیم و محکوم شدیدا

رسیدگی داریم.
وابسته االغان و تهران نمکی های اتحادیه

خواب دیشب
یک توی خوابم. آمدی جنیفر لوپز دیشب
دیشب بود. پرسید: هم اخمهایش توی کمی
لبخندی نبودی! خوابت توی آمدم بودی؟، کجا

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

بهمن) ۴) ژانویه ۲۴ دوشنبه

دی) ۲۷) ژانویه ۱۷ دوشنبه

کانون میاندورهای عمومی مجمع
برگزار میشود نیبرز محل رستوران در

باب ترقیخواهی، در تاملی

بیان آزادی و واپسگرایی

امامی روزبه سخنران:
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

۹ صفحه از بقیه

۱۲ صفحه از بقیه

خالی از شوخی
۲۷ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای

فیلم  کارگردان و بازیگر ـ درازگوش ـ  ۱
گرگ». با «رقصنده

زنندـ   بسیار ـ در غربت گوسفند ۲ـ  تعدادی
و نما. نشو محل و نقطه آغاز

و رنجور  که بیمار از بدن صفت عضوی ۳ ـ
ـ عزیز مصر. بنیانبرانداز بالهای از ـ باشد

سال  در که از منوچهر آشتی است کتابی ۱ـ 
بخش  در سال برگزیده کتاب عنوان ۱۳۸۱ به

شعر معرفی شد.
زمانی رییسجمهور  و خودپسندـ  فریفته ۲ـ 

خوانی. دوباره ـ بود مصر
شتر  ـ عراق شهرهای از ـ داخل و درون ۳ـ 

مرغآمریکایی.
اروپایی  ـ روزی پایتختی بدن در عضوی ۴ ـ

صدا. و بانگ ـ استوار و محکم ـ بود
واحد  ـ پارسا و عابد ـ خانگی مرغ - ۵

واکسن.
دزدی! ـ  برای آدم ناشی انتخابی ۶ ـ محل

زاده شود. گله آنچه از
ـ خو  فرنگی شیرینی نوعی ـ آزاد و ۷ ـ رها

ابزار موسیقی. ـ از گرفتن
باگذشتوبخشنده  ازمراکزاستانی ایرانـ  ۸ـ 

خربزه. و هندوانه مزرعه ـ
قاصد  ـ از اقوام تاریخ و مرغوبـ  گرانمایه ۹ـ 

مربع. صد متر فرستادهـ  و
نگاه  از مقدس ـ کوهی است پولی واحد ۱۰ـ 

هموطنارمنی.
رومی  ناقال ـ سردار پیمان ـ عرب عزیز ـ ۱۱

شد. ایران سپاه تسلیم که
ـ واحد  چنگیزی قانون ـ ریاست از انواع ۱۲ـ 

پایتختی اروپایی. استـ  پولی
دریغ  ـ مردمان ـ دلشوره و اضطراب ۱۳ ـ

حسرت. و
اعیاد  ـ از سام عمو سازمان فضانوردی ۱۴ـ 

مجارستان. برای فرنگی نامی ـ یهود قوم
مردم  از نامدارترینفوتبالیستآلمانکه ۱۵ـ 

کشورش لقبقیصر گرفت.

به  ستاره فیلم «شمال دو فلکی ـ برج ۴ ـ
ـ گرینجر استوارت و وین جان همبازی آالسکا»

می گیرند!. کودکانه بازی در
هرزگوین  در بوسنی شهری آلمانیـ  آقای ۵ـ 

بود. در آلمان نازی آن حکومت سومین ـ
در  ـ قمر همچون قرص دهنده ـ آواز ۶ ـ

کشتیمیزنند.
طاقت  ـ وطنی خودروی انواع بر مارکی ۷ ـ
ـ مانند و مثل مفهوم به پسوندی ـ  توان و

میانجیگری.
و  همنشین  ـ  کشتی راننده  ـ  بینا ـ   ۸

همگو.
شکوهگوی  ـ آذری گویش به درنده شیر ۹ ـ

زبردست. و ماهر ـ صریحاللهجه ـ جداییها
در سینما ـ  فیلم نمایش ـ واحد ۱۰ ـ تلخ

جهان. شهرهای عروس
خسته. نفس ـ آهو ـ یکم و اول ـ ۱۱

و دودلی  تردید آید حکایت از کار چون در ۱۲ـ 
کوچکش دو و بزرگ ـ ونزو ئال پایتخت ـ است

است. فارس خلیج در ایرانی جزیره

دیگر  نامی با کوه ـ است ـ پرندهای ۱۳ ـ
ونزوئال. همسایگی در جزیره ایی است کشوری

مهربانودوستدارـکلمهتعلیلوپرسش  ۱۴ـ 
رو! در و بزن کار ـ

ـ  مترلینگ  موریس از است کتابی ـ   ۱۵
شیپوریبزرگ.
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تانالا

به سری یک رفته بودم و گفتم: زدم پوزشآمیز
که لنگه بود نشده تمام حرفم هنوز شکیرا بزنم.
کوبید محکم و را در آورد بلندش پاشنه کفش
خواب که از بود بلند آنقدر تویسرم. شدتضربه
داشت و بود نشسته رختخواب توی زنم پریدم.
خوابهای اون از باز پرسید: میزد. زل من به
بخدا گفتم: را مالیدم و میدیدی؟ سرم سکسی
خواب گفت: میدیدم. سیاسی خوابهای نه!
آره،خوابدیدمتویخیابانهای سیاسی؟گفتم:

می خورم! کتک دارم تهران

آزادی عوضی آدرس

خبر با امکان بگيرد، خود به افرون روز سرعت
خود وضع با مقايسه و ديگران وضعيت از شدن
است؛ نداشته وجود زمين سياره  ساکنان برای
گسترش و پيدايش با خصوص  به اکنون، اما
میتوانند جای جهان همه مردمان در اينترنت،
بطورمستقيمو روشن شاهدو ناظر زندگیيکديگر
باشند؛میتوانندبدانند وحتیببينندکهديگران
دستمزدی چه میپوشند، چه میخورند، چه
جزيياتکاملآندسترسی و آمارها به میگيرند،
کشورهای محرمانه اسناد حتی باشند، داشته
برای انتشارش پيش سال چند تا دموکرات، که
اکنون بايدبينبيستتاسیسالمنتظرمیبود،

است. شده دسترس قابل آسانی به

مقايسه وجه مهمترين آزادی
امروز مردمان

ديگر شيوه زندگی به و دسترسی نظارت اين
دموکرات کشورهای خصوص به جهان، مردمان
وپيشرفته(بهدليلداشتنامکاناترسانهایبهتر
پراکنده انسانهای توقع هم آنها) گسترده تر و
است، و برده باال به شدت را زمين سياره در
اين که در را آنچه از محروم حسرت مردمان هم
در شرايط دارد. ترديدی نيستکه کشورها وجود
تاريخ از و اين لحظه تا اين زمان (يعنی موجود
اروپا و آمريکا مثل کشورهايی مردمان بشری)
نظر تنها از جهان، نه معدود کشورهای ديگر و
مردمان کشورهای ديگر داشتن امکانات مادیاز
نقاطدنيامرفهترهستندبلکهبيشازهمهمردمان
فرهنگیو موهبتآزادیهایاجتماعی، جهاناز

برخوردارند. سياسینيز
ما کشور کشورهايی چون مردمان  اکنون
کشورها قبيل اين مردمان با را خود روزمره بطور
هيچ ديکتاتور حکومتهای و میکنند مقايسه
ندارند.نهفيلترهايی را راهیبرایکنترلدايمآنها
که پارازيتهايی نه و میبندند را اينترنت راه که
افتاده، فرو شنيداری  و ديداری رسانه های  بر
بشری عظيم تکامل با اين نمی توانند يک هيچ

شود. روياروی
مورد و اساسیدر مهم، تکاندهنده نکته  اما
اکنون میبينيم که آن است مقايسهها اين نتايج
مردمان زندگی که حسرت کشورهايی مردمان
رنج آن که از بيش دارند، را کشورهای دموکرات
آزادی های حسرت ببرند، را خود مادی رفاه نبود
که در نوشته هايی به نگاهی دارند. را اين مردم
بوک»، صفحات «فيس  وبالگ، هزار هزاران
در که ديگر وبسايتهايی باالترين، و «توئيتر»،
نشان است ايران متوسط طبقه و جوانان دست
میدهدکهدرموقعيتکنونیاولينوجهمقايسه
سرزمينهای دموکرات به با مردمان اين مردم
مربوط آزادی نداشتن رنج يا داشتن خوشبختی
که قوانينی و مذهبی ديکتاتوری گويی میشود.
بر زندگی را سالها استماهيت تبعيضآلود خود
مفهوم دست خود به کردهاند، تحميل  مردم

از ارزشتر با و روشنتر مردم اين برای را آزادی
هميشهساخته اند.

چون مفاهيمی است روشن  کامال اکنون
برابریمفاهيمی ايستا و تبعيض، عدالت، آزادی،
آنگونه تعريف زمانها همه در که مرده نيستند و
فرضا،عدالتدر شوندکهقبالتعريفمیشدهاند.
در اگرچه پيش، سال هزار دو يا پيش، سال هزار
داشته اما همان واال معنايی ارزش و خود زمانه
مفهوماکنونمیتواندمعنایکاملتریازعدالت،
را و حتی بيدادگری با آن، بیعدالتی تضاد در و
که (گفته زمانهای مثال، در کند. حمل خود در
به زنده «اعرابجاهليتدخترانشانرا میشود)
اين که جديد نگاهی شدن پيدا میکردند»، گور
کنارشازدواجمرد در اما منسوخمیکرد سنترا
مجازمی دانست،اجرای کنيز را ده ها باچهارزنيا
کتک زنان و اين آب و نان کردن وظيفه فراهم
شناخته «عدالت» نوعی میتوانست نزدنشان
گورکنندگان در به نسبت مردی، چنين و شود
مرد يک امروزه پيشرفته باشد. اما آدمی سابق،
سمبل مظهر و صيغه چند صاحب زنه و چند
باز اگر، يا عقبماندگیاست. و بيداد بیعدالتی،
موهبتی آزادی روم باستان، دوران در مثال، هم
و بود زادگان» «نجيب يا «اشراف» مختص
آزادی نام به چيزی بردگان و پايينتر طبقات
امروز، آزادی با آن آزادی نمیکردند، تجربه را
انسانها» همه به متعلق و همگانی «حقی که

محسوب میشود متفاوت است.
روزگار در که است دليل همين به واقع، در
دولت اپوزيسيون در که کسانی هستند اگرچه ما
پديدهایسیو اعتقاد به با دارند اما، اسالمیقرار
«جمهوری يا اسالمی» «حکومت ساله به نام دو
وضيعت در تغييراتی ايجاد قصدشان اسالمی»،
در که (مثال اين است ايران امروز هراسانگيز
زندانها شکنجهنکنند،ياانتخاباتدر چهارچوب
در زن ها يا باشد، آزاد اسالمی جمهوری قوانين
چهارچوبقوانيناسالمیاندکحقوق بيشتری
اميد«هميناندازه فقطمیتوانند باشند) داشته
اما در يک مقياس بدهند، تغيير» را به مردم
آن شوند مدعی نمیتوانند آنها آگاهی جهانی
«برابری» يا «آزادی» همچون ارزشهايی از که
معنايی و مفهوم به «دموکراسی» يا «عدالت» يا
حتی يا و دارد، وجود بشر حقوق اعالميه در که
سخن هست، امروزی نامههای ساده  واژه در
که است آن دليل، بهتر به همين و، میگويند.
افرادصادق مذهبی، از همواره، وهمچونخيلی
کنند تا مزين پسوند «اسالمی» را به کلمات اين
هزار ارزشهای همان منظورشان که شود روشن
وچهارصدسالپيشاست ونهمفاهيمیامروزی

حقوق بشری. و

آزادی عوضی آدرس
هنوز چه اگر ما، روزگار در خوشبختانه،
میشودبخشی از مردمانآگاهنشده را درفضاهايی
خدا و مذهب،همچنانبی خبر ترساز با و بسته
نمی توانامکانمقايسه طبيعیرا داشت اما نگاه
آنها، از طريقهمان گرفت. برایهميشه از آنها
ناچار به حکومت که پيشرفتهای و مدرن وسايل
انسانها به آنها بيشتر گرفتن برای به اسارت و
صف به زودی به به مرور و است، شده مجهز
يعنی پيوست. کنندگان خواهند مقايسه ديگر
بههمانزبانیسخن گفت آنها با ديگر نمی شود
پيش سال پنج حتی سال و ده و سال سی که

سخنگفتهمی شد.
درک آن، در پی و امکان مقايسه، اکنون
مفاهيمیچونعدالت،تبعيض،برابریحقوق،و
است شده يافتنی ساده و دست چنان آن آزادی،
راحتینمیشودبهمردمان،حتیمردمانی به که
آدرسعوضیداد ما، زده چونسرزمينديکتاتور
تبعيضآفرينی پديده کنار در را ارزشها اينگونه و

چون«حکومتیمذهبی»نشاند.
اینترنتی نویسنده پایگاه برگرفته از

خواب به بسا ای ایران، به آمریکا دیپلماتیک
با ۱۳۵۸، ۱۹۸۰ برابر سال در نمیدید که هم
خط پیرو «دانشجویان نام به گروهی حمله با
گروگان و تهران در واشنگتن سفارت به امام»
نو با دنیای رابطه آمریکایی، شدن دیپلماتهای

شد. قطعخواهد یکسره ایرانزمینکهنسال،

به آمریکا دموکراسی از نسیم
می وزد ایران سوی

آمریکاییان، بهپایاینهمدلیوهمآوازیها، پا
با را ایرانیان تمامتر، چه هر احتیاط با همچنان،

میکنند. آشنا اندیشههاینوینآزادیخواهانه
همزمان،حاجی حسینقلیخان، نخستینوزیر
ایران درواشنگتن،درراپرتهای محرمانهای مختار
کهبرایامینالسلطان،صدراعظمناصرالدینشاه،
باد اگر که میکند یاد مفاهیمی از گاه مینویسد،
بهگوش سلطان صاحبقرانمیرساند، را آنها خبر

میداد. بر باد را حاجی واشنگتن دودمان
ستایش روش راپرتی، در حاجی واشنگتن، در
«مسطر بودن پاسخگو از آمریکا، در حکومت
سکرتری»و«مسطرپرزیدنت»کهدرحاشیههمین
خوانده رییس» «آقا و میرزا» «آقا ترتیب به راپرت

قلمفرساییمیکند. شدهاند
جمهوری در مملکت و مناصب القاب ...»
و مینامند پرزیدنت مسطر را رییس خود نیست،
خودش خیال و مقصود به نمی تواند شخص یک
و رییس نمیتواندیک خاللتعارفقبول کند. کار
می شود او مواخذه از کند تعارف قبول اگر کند.
معرض در دیگر حالیه تا سه ماه رییس همین و
نشد، دیگری مردم اگر پسند و امتحان درمی آید

انتخاب را مینشیند. یعنی مردم دیگری او جای
میکنند...»

حاجی ملک جوانبخت، اما ای «و شهرزاد:
بعد، ماه سه بود. نگفته بیراه خان حسینقلی
رفتند صندوقهای رای پای به اهالی امریک آحاد
کاخ در را جدیدی آقا رییس یا پرزیدنت مسطر و

سفیدنشاندند ...»

برکنار دیوانه» حسینقلی «حاجی
میشود

پیشبینی حاجی حسینقلی خان آنچه اما
مختاریایران درهمان وزیر از نمیکرد، برکناریاو

بود. جمهوری آمریکا انتخابات ریاست سال
در خود که خان همچنان حسینقلی حاجی
ساله یک دوره بود، نوشته بارها گزارش هایش
بسنده نمیدانستو واشنگتنرا برایماموریت در
محال... بود. آرزویی آن آرزوی تمدید در همواره

همراه که اعتمادالسلطنه خان حسن محمد
روزنگار در بود، کرده پاریسسفر به ناصرالدینشاه
پایان از ،۱۳۰۶ ذیحجه دهم تاریخ به خاطراتش،
از میکند. آگاهمان واشنگتن حاجی ماموریت
نوشته اعتمادالسلطنهبهروشنیبرمیآیدکه حاجی
واشنگتن،بهدالیلیکهمعلومنمیکند، برکنارشده
واشنگتن حاجی با دشمنی بوی همزمان است.
اعتمادالسلطنهمیتوانحس کرد: از ایننوشته را
را او دنیا از ینگی که خان دیوانه حسینقلی «حاج
این کار، مشتبه است شاه به و هنوز بیرون کردند
به مارسیل راه از را شاه بارهای که است مامور

تهرانبرساند...»
(اعتمادالسلطنه) صنیعالدوله منظور که ...
در مارسی بندر «مارسیل»،  از  فرانسویدان
یادداشت اعتمادالسلطنه در جنوبفرانسه است.
مرکز  تفلیس، ۱۳۰۷ در محرم دهم جمعه، روز
به دیگری اشاره نیز تزار، فرمان زیر گرجستان

حاجی واشنگتن دارد: «حاجی حسینقلی خان
با دنیا، ینگی در سابق ایران مختار وزیر دیوانه،
هم با پاریس از که میرزا ابراهیم سلطان امیرزاده
هر کردند، کتککاری و دعوا در اسالمبول و آمده

دیدم.. .» اینجا در را دو
با نام نیز فیلمی که خان حاجی حسینقلی
حاتمی، علی کارگردانی با واشنگتن»، «حاجی
از تفلیس به تهران است، درباره او ساخته شده
و گرفت لقب «صدرالسلطنه» زودی به و بازگشت

شد. گماشته عامه فواید وزارت به
درباریان میان در که خان حسینقلی حاجی
نیز شعرهایی  گاه و می شد، خوانده لوح ساده 
خواندن آنها، آشنایانش، گفته به میسرود که
اشاره با یادداشتی، در می شد، اسبابتفریحخاطر
دومین صدراعظم پدرش و خان نوری، میرزا آقا به
ناصرالدین شاه،ازخودچنینمیگوید: «زمانعزل
به  پدر ۱۷ ساله. فوت و زمان بودم. ۱۰ ساله پدر
سفیر دنیا، ینگی در و قنسول جنرال هندوستان
به مکه کبیر شدموپسرهفتممرحومپدرمهستم.
امروز رفتم. زیارت به مقدس مشهد و عتبات و
و عامه هستم وزیر فواید به صدرالسلطنه و ملقب
سپهساالر مسجد نظامیه، روبروی در بنده خانه
انگلیسیمیدانم. اوالدممنحصر استو فرانسه و
تباه را سیاه و ایران روزگار و همین دختر است به
محل دنیا کند. رحم همه به خدا میبینم. شده

میرویم ...» هم ما و رفتند است. عبرت
نخستینیدیگر از پس، گفتیم، نخستینها از
رضا محمد مال، بن علی محمد از نیز بگوییم.
عنوان به او از که سیاح، حاج به معروف محالتی،
بخش میشود. یاد ایرانیتبار آمریکایی نخستین
سرگذشت جمله، از مقاالت، رشته این آینده
خواهد بازتاب را ایرانیتبار آمریکایی نخستین این

داد.
دارد ادامه

۱۷ صفحه از بقیه

كين و مهر رهروان

به رییس جمهور اول معاون به پرونده رسیدگی
را و آن دانسته گروکشی نوعی را پرونده نادران
«تداعیکنندهادعایمعترضانبحراناخیرمبنی

است. خوانده مخالفان» برای پروندهسازی بر
از نادران،  الیاس  این از پیش  روز چند 
برنامهتلویزیونی نمایندگاناصولگرایمجلس،در
که این بدون فردا» امروز، «دیروز، به موسوم
چندمین برای را نام ببرد، او رحیمی از مشخصا
در برابر و مقاومت کرد مالی متهم به فساد بار
را مورد احمدینژاد اول معاون تعقیب کیفری

داد. قرار انتقاد

ایننمایندهمجلسدرتوصیفمتهمموردنظر
دولت کارمند عادی یک آقا، که «آن گفت خود
مفاسد مبارزه با ستاد رییس این شخص نیست،

دارد.» و خودش پرونده است اقتصادی
فروردین از رحیمی، اتهاماتمالیمحمدرضا
نماینده نادران، که  شد  خبرساز  امسال ماه
اصولگرایتهران، درحاشیه جلسهعلنیمجلس
رحیمی رضا «محمد گفت: اسالمی شورای 
مورد در که است فاطمی خیابان حلقه رییس
و میکرد تصمیمگیری آنها توزیع و فاسد منابع
دستگیر وی جز به این حلقه اعضای تمام تقریبا
مسئولیت را به دلیل این که کسی و شدهاند
نه اقدام نه عادالنهاستو اجراییمستثنیکنند،

درستی است.»


