
300Iranians, Vol. 16, No. 571, Friday, March 9, 2012 ۱۹ اسفند ۱۳۹۰  جمعه ،۵۷۱ شماره شانزدهم، ۳۰  ایرانیان، سال
خالی از شوخی

مسعود ناصری
massoudnasseri@comcast.net

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
Subscribe To IRANIANS Weekly Publication

ایاالت متحده آمریكا
  كانادا 

كشورهاى اروپایى
خاورمیانه و     ایران

$130.00
  160.00
  320.00
  320.00

$65.00
  80.00
160.00
160.00

USA
Canada
Europe
Iran & Middle East

One Year
(52 Issues)

6 Months
(26 Issues)

YES! Please enter a       one year,     six months subscription 
to IRANIANS in the following name

Name ................................................................
Address ............................................................
City ...................................................................
State .................................. Zip..........................
Phone ........................................................
Email ................................................................

پرداخت: نحوه
از یکی از و صادره بوده دالر آمریکائی به میباید وجوه ارسالی کلیه :Money Order بانکی یا چک  از طریق

متحده باشد. ایاالت در موجود آمریکائی بانک های  

با  همراه پرکرده را آن فتوکپی یا زیر اعتباری: فرم کارت طریق     از
فرمائید. پست و یا فکس ما برای آن انقضای تاریخ و کارت اعتباری شماره

Washington Iranians Media, Inc.
P. O. Box 2023, Ashburn, Virginia 20146, United States

Tel: 703.724.9680       Fax: 703.724.9689

WORLDWIDE TRAVEL, INC.

TEL: (202) 355 - 9915
(800) 343 - 0038 Ext. 115

E-Mail: farzad@wwt-usa.com
with offices located at Maryland (Baltimore, Gaithersburg 

& Silver Spring),  Virginia (Alexandria) & Washington DC

ایران ـ ترکیه ـ افغانستان ـ امارات ـ کویت ـ عربستان
Iran -  Europe - Middle East

* بهترین و مناسبت ترین تورهای زیارتی حج *

فرزاد یزدانی
با سال ها جتربه 
در شرکت های 

هواپیمائی 
در خدمت شماست

برای مناسب ترین قیمت ها  با ما تماس بگیـرید

تهران          مشهد          تبریز          شیـراز          اصفهان          دبی 
       از ۵۶۷ دالر      از ۹۹۸ دالر       از ۵۶۷ دالر        از ۹۵۰ دالر           از ۸۰۰ دالر         از ۶۷۲ دالر 

به قیمت های فوق هزینه مالیات  (حداقل  ۴۲۱/۸۰ دالر) اضافه می شود

خبر؟ چه ایران از
تحقیقی دیدار که کرد  اعالم  اتمی آژانس
مانده ایران ناکامل در این سازمان کارشناسان

است.
را نگذاشتندهمه جا سخنگوی آژانسگفت:

بود. بسته ما روی درها بیشتر و کنیم بازدید
یک فعالیتهای نگران بسیار اتمی آژانس
پرچین است نام به هستهای مرکز فعالیتهای
شده اعالم ممنوعالورود آژانس ماموران برای که
«پرچین»، در ایران میگویند کارشناسان بود.
کارهای شیطانی پاورچین» و «پاورچین آهسته

انجاممیدهد!

*

انتخاباتمجلس رایدادنمحمدخاتمیدر
کهچند روزپیشصورتیافتبسیاریرا متعجب

است. کرده
از طرفداران بسیاری رای اخذ از روز قبل او
محمد بود. خوانده انتخاباتفرا تحریم به را خود
در خود دلیل شرکت در سایت اینترنتی خاتمی
به نوشت: او کرد. عنوان نامهای در را انتخابات
جهتپیچیدگیاین قضیهانتظار ندارمکههمگان
اجازه بدهیدچند اما توضیحات منقانعشوند از
که ندارم انتظار چون اما شوم. یادآور را نکته
این نکتهها گفتن از بخوانید را این نوشته بقیه

خودداری میکنم!

*
دوستی انجمن رییس مومنی، میرقاسم
از منجمد واردات گوشت برزیل، گفت: و ایران
میزان ۹۰۰ میلیون  ۲۰۱۱ به در سال کشور برزیل

است! بوده دالر
برزیل از گوشت کننده وارد اولین گفت: وی
زیاد مصرف به خاطر اما روسیه بود کشور قبال
هنوز هم واردات افتادهایم! جلو ما از روسیه مردم
از واردات از بیشتر نیوزیلند و استرالیا از گوشت
میکنندگوشتآنها برزیلاستچونمردمفکر

است. بهتر
مردمی برزیلیها چون حاال کرد: اضافه او
دلیلنمیشودگوشت وسیهچهرههستند سبزه
چنین باشد اگر و باشد تیرهتر و مرغهایآن ها گاو
در بهداشتی را فروشان گوشت گوشت احتماال
تیره و رنگ گوشت سردخانهها نگه نداشتهاند

است! شده

*
حسنموسویچلک، رییس انجمنمددکاری
متخصصین با گویی و گفت در ایران، اجتماعی
پزشکی سازمانبهزیستیگفت: حدود۳۴ درصد 

هستند. دچار روانی اختالالت به مردم تهران
است این در آمار این بودن جالب گفت: وی
این ۳۴ درصد همگی  از ۳۰ درصد حدود که
رای احمدینژاد محمود آقای به قبل دوره در

بودند! داده

*
در مجلس اخیر انتخابات واقعی آرای تعداد
و سیاسی نشریات از بسیاری جوک سوژه ایران
مسئول جناب گردیده است. آمار حکومتی ضد
سیما» «صدا و با خبرنگار مصاحبه انتخابات در
با  و بعد ۳۴ درصد را کنندگان شرکت درصد که
یکببخشید۶۴ درصدتبدیلکردبرندهجایزهاول 
بعدی سوژهجوک خبرگزاری«مهر» برنده است.
بهفاصله چندساعت استکهدر دوخبرجداگانه
۳۷۳ هزار نفر واجد  اعالم کرد که در شهر ایالم
آن نوشت به دنبال و دادن هستند شرایط رای
شده  ریخته صندوقها به رای تعرفه که۳۸۰ هزار
است! بسیاریمیپرسندبهراستیایندست غیب
را ایران در انتخابات رایگیری آمار که کجاست از

میکند؟ جهان مردم خنده سوژه همیشه

اخبار آخرین
ایران انتخابات

خبرنگار مخصوص ما طبق گزارش ارسالی
نهایی نتیجه است فعال و مستقر تهران در که
اعالم زیر شرح به  اسالمی مجلس انتخابات 

است: شده
درصد ۱۶ بدها:

درصد ۲۰ بدترها:
درصد بدترترها:۲۴

درصد بدترینها:۳۶
درصد ۴ خوبها:

درصد ۳ خوبترها:
درصد خوبترینها:۲

قراراستوزارت و گزارشنشده آمارهنوز بقیه
اعالم کند. را رسمی نتیجه کشور

از باال در درصدها جمع اگر که این توضیح
۱۰۰ درصدبیشترشده بهعلت سیستمجدیداخذ 
حدود است که از اسالمی جمهوری در رایگیری

اعمال شده است. و سال قبل پایهگذاری ۳۰

انتخابات از اخبار آخرین
روسیه

مسکو، در ما مخصوص خبرنگار گزارش به
در مراکز رای گیری شدن بسته بعد از بالفاصله
زیر اعالم شرح به انتخابات این روسیه نتیجه

است: شده
یک پوتین: والدیمیر

صفر روسیه: مردم
مهم این مسابقه جریان در شما را زودی به

قرار خواهیم داد.

موقت ازدواج الیحه
شده قشنگ عنوان با موقت ازدواج الیحه
شد. تصویب مجلس در خانواده حمایت الیحه
بودن قانونی ثبت و یعنی این قانون اجرای برای
تعیین سه شرط صیغهای و ازدواج های موقت
و توافق طرفین زوجه، شدن است. باردار شده
کردن عبارتساده ترصیغه به شرطضمنیعقد.

است. شده ساده تر هم خوردن آب از
این تصویب برای مجلس زن نمایندگان
نفر یک فقط و نداشتند زیادی اعتراض الیحه
نظر به بود: گفته الیحه این از در انتقاد آنها از
مدتش باید موقت خوب است فقط ازدواج من

کنند! زیادتر را

بودیم سوئدی کاش
بر اینترنتی بحث چترومهای در این دیشب
حمله ایران به وقت اسراییل چه که بود این سر
از آمریکا بعد اسراییل که می گفت میکند؟ یکی
نمی کند میگفت که دیگر یکی میکند و حمله
کنند. خط یا شیر است قرار میگفت دیگری و
میالدی یا آپریل در ماه مارچ که حمله این سر بر
این به هم بحث فراوان شد. لعنت بود خواهد
در فصل میخواهیم که وقت هر ما! شانس 

برویم ایران در خانواده دیدار به مناسب و مطلوب
به محرم ماه میشود. یا نصیب ما بزبیاری یک
این با حاال بیا و رمضان ماه یا و عید می افتد
«هایسیزن» توی فصل آن هم اسراییل حمله
کاش سوئدی این هم شد مملکت؟ ایام نوروز! و
حمله و نگران و بلژیکی بودیم یا و یا سوییسی
از فقط و مسافرت و تعطیالت مذهبی نبودیم
ایرانو خطوطهواپیمایی با سفرهایهواییخود

اسراییلوحشتمی داشتیم!

به احمدینژاد نامه
پوتین والدیمیـر
تعالی. بسمه برادرم... عزیز، پوتین

و تو به را تو پیروزی قلب صمیم از واقعا آقا،
تبریکمیگویم. روسیه انقالبی مردم

شاد کردی.  شهدای۱۷ اکتبر را روح که واقعا
گلکاشتی! واقعا

صورت به بود محکمی مشت تو پیروزی
مثل و پا کشورهای بیسر و این استکبار جهانی
ژاپنو و استرالیا آلمانو سوئدو و فرانسه و آمریکا
نوچههای و ایتالیا دانمارکو انگلستانو بلژیکو

ترکیه. و اسراییل یعنی آنها
هم عین تو کردم وقتی دیدم که چقدر حال
این  کرده ای. من باید آرا را کسب ۶۴ درصد من
استفاده نتوانی تو تا میکردم رایت  کپی را عدد
ما را چایی پول میکنی استفاده اگر یا کنی و
حال هم گذشته خیلی شوخی بیاد. از کنی رد
تو کمی تبلیغاتی شعارهای دیدم وقتی کردم 
البتهمنبهخاطر شبیهشعارهایمنبودهاست.
کشورم مردم به نمیتوانستم مذهبی مالحظات
در زمان انتخابات چون ودکای روسی بدهم قول
و بود نفت بشکه از بیشتر سیاه بازار در قیمتش

پولبیتالمالمسلمانانحراممی شد.
سال شش عرض در امیدوارم حال هر به
جمهور حسابی به کشور آینده به عنوان رییس

خدمت کنی.

کیک،  شیـرینی، سفارشات پذیرش PAR آماده
عروسی، برای مراسم دسرهای خوشطعم و تارت
و هرگونه گردهمائی میباشد جشنهای نوروزی
Tel: (703) 848 1833 • Cell: (703) 282 6371

Email: parvaneh.matini@yahoo.com
www.par-gourmet.com
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 بقیه در صفحه ۳۷   

تهران! در رانندگی و راهنمایی عالمت پرمفهومترین

حنیفه غفاری
مسکن وام امور مشاور

Cell: (301) 524 - 6175

مخارج حداقل خرید خانه با برای وام •
بانکی بهره بهترین و

بهره بانکی پائینتر  به  FHA وام  • تجدید
درآمد تائید بدون

وام
مسکونی

EMPIRE FINANCIAL SERVICES

بگیرید حنیفه غفاری تماس اطالعات بیشتر با برای کسب

تجدید
وام

Email: hanife.ghaffari@gmail.com
51 Monroe St., #1107, Rockville, MD 20850

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

اسفند) ۲۲) مارچ ۱۲ دوشنبه

(۴ فروردین) مارچ ۲۳ دوشنبه

کل منطقه و ایران در بحران سیاسی
محیط مرتضی سخنران:

کانون جلسات همیشگی محل در

 ۱۳۹۱ سال مناسبت آغاز به

است تعطیل کانون

عرضکردمکهبگذارندبعدازهشت آقا منبه
نخستوزیر  هم ۱۴ سال رییس جمهوری، سال
رفسنجانی دلشان آقایخاتمییا بشومو بگذارند
گفتند مگر اینجا و نکردند قبول بسوزد، اما آقا

ونزوئالست؟ یا روسیه
خدمات از مجدد تبریک عرض با خاتمه در
کشورروسیهدرقضیهوتوکردنقطعنامههایضد
و سایر امنیت ملل و شورای سازمان سوریه در
کاغذ و تبدیل کردنآنها به نهادهای حقوقبشر
دیگر کمکهای البته هستم. ممنون بسیار پاره
هم بیاورم نامه این آن ها را در اسم نمیتوانم که
قضیه مذاکرات دریای در انشااهللا نرفته و یادمان
موفق و شاد همیشه کرد. خواهیم جبران خزر
سابق بچههای برو و خانواده به مرا سالم باشید.

برسان. KGB
احمدی نژاد محمود ارادتکیش: و مخلص

تبلیغاتی آگهی
به خاص) (سهامی ساندیس آبمیوه شرکت
از که میرساند محترم کنندگان مصرف اطالع
که با را خود جدید محصول سه جدید اول سال
رایگیریدرشورایامنیتوسازمانملل از الهام
بازار نظاماسالمیکشورمانتهیهشدهاند به علیه

کرد. خواهد عرضه
کنید مصرف جدید را طمع آبمیوه با سه این

شوید. دائم مشتری تا
کیوی. و موز طعم با کاراکاس آبمیوه ـ ۱

نارگیل. موز و طعم با آبمیوه هاوانا ـ ۲
بدون  لیمو طعم با ودکاالیم آبمیوه  ـ ۳

ودکای روسی.
سفارشعمدهازمساجد و تکیههاوآستانهای

می شود. پذیرفته غیررضوی و رضوی

در بیپرده نمایشنامه
پرده یک

امروز ایران در دوراهیها
کردن گوش جای به چرا جان، بچه آخوند:
اینآهنگهایرپسیاهپوستیآمریکایییکی به

مسجد؟ نمیروی هفته در دفعه دو
داره؟ فایدهای چه چی؟ واسه آخوند: بچه

آخوند:همیک نمازی بخونی وهمیکجفت
خونه! بیاری برداری نو کفش

ما! محله این با هم تو بابا! برو آخوند: بچه
سوراخ و کهنه کفشهای فقط ما محله مسجد

داره.
شهر! شمال برو بگیر، اتوبوس خب. آخوند:
اتوبوس توی عبا این عمامه و با آخوند: بچه

داره... دردسر خیلی میدن. گیر من به
آخوند:خبتاکسیبگیر.

شما را تاکسی که آخری دفعه بچه آخوند:
کی بود؟ سوار کرد

بیاد. بزن آژانس زنگ راست میگی! آخوند:
می دی؟ را شما آژانس آخوند: پول بچه

همون از و توی اتاقت بمونی بهتره آخوند:
کنی... گوش آهنگها

تبریک و تسلیت
روز  مارچ، هشتم یا روز۱۸ اسفند رسیدن فرا
جدید الیحه طرح با مصادف که را جهانی زن،
اسالمی ایران شورای مجلس در موقت ازدواج
تسلیت و همه زنان جهان تبریک به میباشد

میگوییم!
زنان آزادی و برابری انجمن

برای فروش، شهر
سوریه حمص

خیابان و تجهیزاتشهری، کاملبا یک شهر
وخانههایخالی ازسکنه فاضالبو ساختمانها
مالکیت سند میرسد. فروش به فورا و بالفاصله

میباشد. آماده کافی استعالمهای شهر با این
و خانهها بازسازی نظیر تعمیرات مقداری
و موشک اصابت از ناشی خرابی اثر در آپارتمانها
از جمله تمیزکاری و نظافت کمی و و تانک توپ
غیره و شده و مغزهای متالشی شستن خون
فروش قیمت از الزم مذاکرات با الزم میباشد که

خواهدشد. کاسته

فروشنده با دستی... تلفن با عالقمندان
قیمت و کرده حاصل تماس االسد آقای بشار

بگذارند.

سیاسی مضرابهای تک
وقتی است برادری مسلمانی و هم این آخه
دارد و قوی فیلترشکن تهران شمال در که یکی
انتظار یکیدرجنوبشهر تمامماهرمضان بایددر
باشد؟! تقلید مرجع عکس یک کردن «دانلود»

*
که است ایران این در «جنبش سبز» تعریف
وقتییکسوسکتویدستشوییدیدیبالفاصله
کنی. لهش و سرش «کیهان» بزنی تو روزنامه با
کنارشردبشوی ویک اهللاکبر بگویی از صد از اگر

است! بدتر آن سوسک برای فحش تا

*
به که نوروزی برای ملیمذهبی پستال کارت
و بلبل و گل عکس با است کارتی افتاده محرم
و شلهزرد قیمه خورش و گالب بوی که شکوفه

بدهد!

*
دالری همه این گفت: اگر پسرش به پدری
را کنی تحصیل خارج در تا فرستادم برایت که
۲۵ سالگی  که به این از بعد و نگه می داشتم
میلیون سه دو االن بهت میدادم میرسیدی
که تا آخر تومانی داشتی هزار دالر دو نرخ به دالر

نکنی! کار و نخونی درس عمرت

*
پس آن ندارد؟ صدا دست یک چرا می گویند
فرمانچماق زدن باالمی رودوکسیرا دستیکه
را چگونه می آید به وجود «آخ» صدای میدهد و

داد؟ باید توضیح

*
است. بد خیلی باشد تو غذای توی مو وقتی
دختر ملی سبیل موی که نمیکند حاال فرق
ریش موی یا باشد تهران شهر جنوب مذهبی

امام جمعه شمال شهر!

*
و  میدهیم در ایران رای که است ۳۳ سال

شده. هم بدتر نکرده که تغییر اوضاع
و نداشتیم آزادی اگر  کن مجسم حاال

میشد؟ رایبدهیمچطور نمیتوانستیم

*
چند عرض در ایران در کار و کسب بهترین
زدنکراوات ایناستکهسرویسگره آینده سال
راه را ندیده کراوات حاال تا که انقالب برای نسل

بیندازی!

*
که یعنی این اسالمی جمهوری در استقالل
برنامهآشپزیتویتلویزیونباگوشتحالل داشته
ساموسنگ اجاق ماهیتابه چینی، با و باشی
کرهای،روغنمازوال،مایکروویوژاپنی،مخلوطکن
پنیر سوئدیو رنده هندی، کاری پودر آمریکایی،
از را تماشاگران برنامه ایتالیاییغذا درستکنیو

کنند! مکزیکیتماشا تلویزیونمونتاژشده

*
مثل ایران در سیاسی حزبهای کاش
انتخاب بودند تا آنجا نوشابههای رستورانهای

نارنجی، بیرنگ! سیاه، سادهتر میشد:

*
بتوانی تهران که در یعنی این جهانی دهکده

ودکای اسکاتلندی، جانیواکر شب یک در
فرانسوی، شراب کنیاک آلمانی، روسی، آبجوی
استرالیایی وعرقخانگیوطنیرابرای مهمانیات

کنی! جور

الکترونیکی پست دنیای در
پنج چهار روزی اینترنتی داریم که رفیق یکی
تاپستالکترونیکیمیفرستدکهازاینچهارپنج
مضمونضدعربوضد هفتهشتتایآنها تا
لطف دارند. به مذهب ضد و آخوند و ضد اسالم
که از را ایران جمعههای امام تمام اسم این رفیق
اخیر  ۴۰۰ سال و هزار در هفته جمعه های تعداد
نوشته هایش تمام در گرفتهام. یاد شدهاند بیشتر
در میکند. دیشب متهم بیغیرتی به ایرانیان را
عزیز، نوشتم: دوست از ایمیلهایش یکی جواب
اینها نیستکه می دانم ولی آیا بهتر را مناینها
داری جنگ سر آنها با که همان هایی برای را
این از کلی  نامه در ضمیمه  برایش بفرستی؟ 
فدای «من مثل اینترنتی سایت های آدرسهای
«پاسدار آقا»،«عروجوخروج»،«مبارزشهید»،
آنالین»، «آیالوسنگسار»،«صیغهداتکام»،
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آگهی از این با ارائه
۲۰٪تخفیفویژه

شوید برخوردار

صورت پوست کردن متیز و ترمیم �
ابرو متخصص و دائمی ��آرایش

(الکترولیز) زائد موهای دائمی رفع �
بند اپیالسیون و وکس، �
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۱۲ صفحه از بقیه

۳۱ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۱۱ صفحه از بقیه
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و  شاعر  مایاکوفسکی از منظومهای ـ   ۱
۱۹ و ۲۰ ـ  قرن در گرجی) ـ (روس درام نویس

قلعه. دیوار
نیست  رنگی از آن ـ باالتر کشیدن نقشه ـ ۲

ـطلبکار.
از صفات باری تعالی ـ  قاعده ـ و ۳ ـ رسم

سامان دادن. پایان و

از  معروفی نقاشی ـ  یورش و حمله ـ  ۱
میکلآنژ.

کار  به و ضایع ـ شده کباب و داده تف ۲ ـ
پیشینآلمان. نیامدنیـصدراعظم

یا  نوازنده یک توسط موسیقی اجرای ۳ ـ
غله. انبار ـ بی بنیان ـ خواننده

یک حرفوسهحرفـهمخوردنی است،  ۴ـ 
روستا. عدد آبزیـ  جانوری استـ  پرنده هم

قوی ـ  و سخت کار ـ تردستی در و ۵ ـ فن
پرهیزکار. و زاهد

سریالنکا  پیشین نام ـ نمیآموزد عینک ـ ۶
جمع. ضمیر ـ

درختیزیبا  ـ پلوخوریدارد! گاهیکاربرد ۷ـ 
پنهان. و پوشیده ـ بیخزان و

ایران و عراقـ  جایی  بین تر و تازهـ  رودی ۸ـ 
قدح! آرد باز که رود

خاطر ـ  ـ دیرینه کهنه و گذشته، ۹ ـ سال
برادرکمبوجیه.

قم  سوغات ـ شگفتی و تحسین کلمه ۱۰ ـ
بیگانه. ـ

بانک  و بازار در کشیدنیها از ـ هوسها ۱۱ـ 
موسیقی. در نتی ـ

ـ کشوری  ـ مروارید درشت آرام رود  ۱۲ ـ
ملت. منسوببه لیبرویلـ پایتختی به آفریقایی

ورزیده و  ـ مرتبه دفعه و ـ ۱۳ ـ سوداپیشه
سواری. اسب در مهارت دارای

را میبیند ـ  خوابش ۱۴ ـ جاهطلب همیشه
خمیدگی. ـ ستارهشناسی ابزار از

«من  اثر با معاصر آلمانی نویسنده خانم ۱۵ـ 
دینداری. ـ موالنا زندگی درباره تو آتش» و بادم

دور  میهنپرستی افراطیو برنجشوشترـ  ۴ـ 
بالغ. بلند و منطقـ  از

مژده  ـ بوکس رینگ در ضربه ای ـ  ۵
مسرتبخشـ عالمتصفتتفضیلی.

انگلیس  در مشهور بیمه شرکت های از ۶ ـ
گریزان. ـ

فیلم و  ـ دسترنج مکان ـ و زمان ۷ ـ ظرف
کمانگیر نامدار. ـ باشد ادامهدار داستانی که

از  ـ ارتش  در  افسری ـ خرما  موش  ـ  ۸
شهرهایاستاناردبیل.

اتصالوخویشیـحرف  خشکوسفتـ ۹ـ 
در نشستن. حالتی همراهیـ 

و  از شهر  دوری ـ گرفتن  نیک فال  ـ   ۱۰
وطن. زادگاه و

عددنفسکشـبخشندگانـتختروان  ۱۱ـ 
افتاده! آخرش حرف و است بیمار

مقدس  و علمی زبان ـ ستور گردن زنگ ۱۲ـ 
هندیانـ  سرشت و شریعت.

ـ  آموختن  آدب ـ عیان  و آشکار ـ   ۱۳
یکتاپرست و خداشناس.

اشاره  پیامبرانـ  مدارک ومستنداتـ از ۱۴ـ 
بهشخصیمجهول.

در زمینه  است کتابی ـ عصب فرنگی ۱۵ ـ
دل در ایران دیدنی و  طبیعی نقاط معرفی

کوهها.

«جمکرانداتکام»، «دفتر داتاورگ»،«ظهور
غیره فرستادم. کام» و دات

کمی من راستش داد: جواب روز چند از بعد
ایناسمهای با این آدرسها فرستادنایمیلبه از
دارم! جوابش وحشت غریب و عجیب ترسناک و

ندادم. را
منظورم گفت: زد و ایمیل دیگر یک فرداش
هم ندارم! باز که غیرت نیست وحشت این از

ندادم. را جوابش
اگر و گفت: زد دیگر ایمیل فردایش یک پس
دوستان برای فقط را ایمیلها این بدهی اجازه
ایران به بخواهم اگر چون بفرستم کشور از خارج
فرودگاه مشکلی در نمی خواهم مسافرت کنم

برایمپیشبیاید!
فقط که جوابفرستادم برایشیکایمیلدر
(!) تعجب یک عالمت و یک عالمت سئوال (؟)
برایم چیزی که است هفته سه دو االن داشت.

است. نفرستاده

مذاکرات رییس هیاتنمایندگیایران در جلیلی،
«پنج بهاضافهیک»،طینامهایخواهانآغاز این
بود کهموردقبول نمایندگان«پنج مذاکراتشده
بدون است. آقایاوباما اضافهیک»،قرار گرفته به
بودنسیاست تردید اینتحوالت را دلیلی بر موثر
را خطر ظاهرا نیز ایران رژیم میداند. تحریم
آینده بایددر اگر چنین باشد است. احساسکرده
جمهوری سوی از بیشتری انعطاف های شاهد
در باشیم. آن اتمی سیاست زمینه در اسالمی
اینصورت،خطرجنگکههمچونشمشیر غیر
ممکن افکنده سایه ایران مردم سر بر داموکلس

نماند. معلق در فضا بیش سالی است

بر جنگ، اختالف... توافق
و«صاحبان تشکالتطبقاتیآندستکاریکرده
اکنوندر ميانشاناختالف اصلیانقالب»را (که
همين اختالف زایيده نيز اصالحطلبی و افتاده
به امتيازات خود و منافع و از مناصب است)

سازند. کلیمحروم
جبهه مبارزه  چند اصالحطلبان در لذا، ـ ۱۲
میکنند، يکجابانشستگانانحصارگرای درقدرت
اما انقالب برآمده از نيروهای يکجا با درگيرند،
و يکجا میرزمند، آن نعمات در شراکت نداشته
از جا قصد که انحاللطلبان اند نگران اردوگاه نيز

دارد. را رژيم کل کندن
دوازده همين  داشتن دست در با  حال،
به اصالحطلب بين چهرههای در میتوان معيار،
بيشترينوفاداریرا جستجویچهره ایبرآمدکه
است. داده نشان اسالمی اصالحطلبی گوهر به
کانديدایمن برایاينسمتسيد محمدخاتمی
دادن نشان بدون شده، الزم هر کجا که است
و آبرو از گذشتن با و مرسوم خودخواهیهای
به اصولواقعی استتا حيثيتخويش، کوشيده

بماند. اصالحطلبیوفادار
«آيا که: بوده پرسش اين همواره او قرمز خط
رژيماسالمی میزنم حرفی که میکنمو کاریکه
که دچارخطرمیکند؟»اوهرکجا تضعيفيا را ما
و عمل از ديده دست مثبت پرسش را اين پاسخ
کرده است. تصحيح را خود راه و گفتار کشيده

اصالحطلب شناخته عنوان به که ديگرانی
کرده، او اشتباه يک بسيار بيش از هر میشوند
به اردوگاه اگر نيزـ  اغلب داده و به خرج جسارت
و خطرات متوجه يا و نپيوسته انحاللطلبان
شده کردهاند وارد بر رژيم اسالمی که لطماتی

گشتهاند. پشيمان خود کرده از ـ باشند
را خود خاطرات منتظری آيت اهللا آنگاه که
شده خارج اصالحطلبی اردوگاه از کرده منتشر
ظاهرا) که دکتر ابراهيم يزدی (الاقل آنگاه است.
اصالحطلب ديگر شده خواستارحکومت سکوالر
ميرحسين موسوی که آنجا خوانده نمیشود.
شعارهای با شنيدن نخستين کروبی مهدی و
مورد را مردم و نکشيده پس پا «ساختارشکن»
صفوف از خود سکوت ندادهاند، با قرار عتاب
دسته آن شدهاند. خارج اصيل اصالح طلبان
در شرکت تحريم به دست که از اصالح طلبانی
پايههای ناخواسته، و خواسته زدهاند، انتخابات
رژيمراسستکردهاندوآنهاکهصفت«اسالمی»
عدالت و دموکراسی همچون مفاهيمی از را

گمراهه به  کارشان کردهاند، اجتماعی حذف
کشيده است.

محمد سيد نام به مردی اين ها همه برابر در
حفظ برای می کند که فکر است ايستاده خاتمی
زد، کارها  رذيالنهترين به دست میتوان رژيم
از کرد، خاموش را با گلوله برافروخته اميدهای
بهخاطرستمی خانوادههایداغديدهخواستکه
عذرخواهی او از کردهاند رهبر به فرزندانشان که
در انتخابات روز در مردم که هنگامی و کنند،
به را رژيم اين حقانيت فقدان تا نشستهاند خانه
به دماوند در اخوی از خانه بايد دهند، نشان دنيا

رفت. رای صندوق پای
کار توجيه او در که را آنچه يکبار ديگر بيایيد

کنيم: مرور میگويد خود اخير
سياسی بينش و من از منش اقدام «عزيزان!
باور دارم و پایبندم آن من و آنچه به فکری و
در و اصالحات موضع از من ريشه میگيرد.
که آن اصالحطلبی روزنههای نگاهداشت جهت
کشور و سربلندی راه تنها بلکه و را مهمترين
تامين و انقالب اصيل آرمانهای دستيابی به
برای میدانم و نيز ملت مردم و مصالح حقوق
دفعمخاطراتو تهديدهایدرونیو بيرونیاقدام
امور بازگرداندن مطلوب، و ممکن هدف کردهام.
کشور و مصلحت آن در که است به موقعيتی
قرار مردم اصل تاريخی و خواست های اساسی
اساسراهبرداصالحطلبانه به آشتی منبر گيرد.
و انقالب اصيل آرمانهای به بازگشت و ملی
مشارکت و همدلی فضای ايجاد و اساسی قانون
داشته انتظار میکنم و کرده و دعوت همگان
با و گذشته نماندن در اسير همه، با که دارم و
کنند. آغاز کشور را در روند تازهای آينده، به نگاه
و اقدامهایقانونیو تاکيداصالحطلبیبر روندها
غيرخشونتآميزبهاينمعنانيستکهاصالحامور
هر در اما است. ميسر بدونپرداختهزينه کشور
شرايطی و گرفتن مصالح در نظر سياسی، اقدام
آن مواجهاند با کشور داخل در نيروهای فعال که
و فعال انتخابات مشارکت در مورد دارد. ضرورت
مناسب شرايط وجود گرو در طبعا نامزد معرفی
بر مقدم اصالحات و کشور بزرگ تر مصالح است.
اقتضائاتخاصخود مالحظاتشخصیاستو
ارائه معرفی نامزد و عدم دارد. تعيين استراتژی را
و نبود انتخابات تحريم معنی به هيچگاه ليست
با تا کنيم اثبات عمل در را امر اين میبايست
بدخواهانروزنهای برای بهانهایاز گرفتن هرگونه
با تکيهبرحقوقومصلحت امکانمفاهمهبيشتر

شود.» باز کشور واقعی پيشرفت و مردم
نيست بد اظهاريه روشن، کنار اين در آنگاه،
شیعه ديگر از سالله روحانيت مردی سخنان به
درک را خاتمی کنيم که مواضع توجه ايرانی ضد
فرزند مطهری، علی میکند. قدردانی آن از و
حماقت رديف در امری را ايرانيت که آيتاللهی

است: نوشته میانگاشت،
نظام آقای خاتمیبرایآشتیکسانیکه با «از
جامعه با مصلحان قهر سپاسگزارم. قهر کردهاند
به تندروها و و فرصتطلبان رخنه نظام، يعنی
اينهمان باليی حاشيهراندنانقالبیهایاصيل.
همين به آمد. مشروطه سر انقالب بر که است
اعتراض شان علیرغم  که آنها معتقدم  دليل
را درستتری شرکت کردند روش انتخابات در
و شد وارد انتخابات راه از بايد که چرا برگزيدند.
راستای حرکت در و حريف به واگذاری ميدان نه

خواستدشمن.»
باری،براساسهمهآنچهنوشتم،فکرمیکنم
برهه در این ما مردم بزرگ از شانسهای یکی که
وجودهمینآقای میتواندر تاریخکشورمانرا از
هیچ که چرا کرد، جستجو خاتمی محمد سید
است نتوانسته از او بهتر بیشتر و اصالحطلبی
حکومت در مذهبی اصالحطلبی ماهيت واقعی
دليل همين به دهد. نشان عمل در را اسالمی
اصالحطلبی» نشدنی فراموش «نماد را او من

میدانم.

اصالحطلبی برتر نماد خاتمی؛

هم دید ادبیات حوزه «در افزود: زهره خیام
نوشتههایادبی کلیه در مردساالرانهحاکماست.
نکته این دیگران، تا فردوسی آثار از آکادمیک، و
سعدی نمونه و برای جمله یافت. از می توان را
کند / خوب فرمانبر پارسا است "زن معتقد که
است که هم آمده "قرآن" در را پارسا". مرد درویش
مردان به که این یا و النسا" علی قوامون "الرجال

بزنند.» خود را زنان داده که اجازه
گفتارش دیگری از بخش سپس در سخنران
نام آزاده به توسط فردی مقالهای که نقل از به

سپری شده مطالب کتاب «روزگار نقد آزاد در
در دولتآبادی، محمود اثر سالخورده» مردمان
است، شده قرارداده اینترنتی پایگاههای از یکی
و نتیجه گرفت«حرفهایی عنوان کرد مطالبیرا
دولت آبادیمی زندهمانحرفهایی استکه که

روحانیتمیزند.»
ابزار در زن را نقش که این تفکر آنگاه وی
کار خرفتیآور تولیدمثلو ارضایجنسی مردان،
به روحانیت اسالم منحصر خالصه میکند، تنها
ندانستواظهار داشت:«ایننحوه تفکرنمایندگی
جایگاه حفظ برای است که ادیانی همه ذهنی

فعال جنسی تجربه از را زن مرد، خدایی انسانـ 
و مسیحیت، در باکره مریم قصه معافمیدارند.
ایرانامروز در ماجراهایمراسمجشن تکلیف که
پا بر دختربچههای نه ساله در دبستانها برای
به ازدواج و اصوال وادار ساختن آنان میکنند
زنان، سنگسار زنان و در سنین کودکی، خنته
شریعت، قوانین در زنان انسانی نیمه موقعیت
واقعیت غیره همه بیانگر این اجباری و حجاب
استکهجامعه "مردمحور"درمقابل تحولبنیادی

است.» سخت مقاوم تفکر این
امروز «زنان کرد: اضافه زنان حقوق فعال
تمایالت از فارغ تاریخ، بازنگری خواهان ایران
_ زبانی بازاندیشی فرهنگی و تاریخ نگار یا آن این
زنان علیه عرصه خانواده و خشونت در هستند.
درجامعهباعث گسترش اشکال وسیعترخشونت
با که زنانی تعداد می گردد. اجتماعی حوزه در
میبرند نشان سر به زندان در اتهام شوهرکشی
خشونت قضیه از هم مردها که است آن دهنده
تجدیدخشونتدر میبینند. اصوال چرخه لطمه
جامعه چهبهکودکان وچه بهبزرگساالنصدمات

می زند.» بسیار
موقعیتی چنین «در گفت: سپس سخنران
قانونوظیفهمند است در حفظ مدنیتدرجامعه
ازمیانبردنخشونت، دفاعازحقوقشهروندی و
قوانین تغییر و ـ جنسیت وی از مستقل ـ فرد
دو وجهتشدیدمجازات علیه مربوط بهخانوادهدر
نماید.» عمل حمایت از قربانی و خشونت عامل
موانعی بخشآخرسخنانشبه خیامدر زهره
از ایران جامعه پیشاهنگ زنان و زنان جنبش که
تاکنون مشروطه خواهی دوران مبارزات از پیش
«عامل و گفت: کرد بودهاند اشاره به رو رو آن با
روحانیتو حضورانگلیآنهادرجامعه برایکسب
عواملاصلینرسیدن از یکی حفظقدرتخود یا

زنانبهبرابریبامردانبودهاست.نتیجهاینتفکر
انتخاب از محجوران همردیف زنان که بود آن
کردنوانتخاب شدنبرایپارلمان محرومبودند.
به که عاملدیگر تحوالت اجتماعی عظیمیبود
مشروطیت به ندهد تن مشروعه به که آن خاطر
پادشاه انجامید قدرتمداری به امر مشروط یعنی
به فضای اختناق شد داده شاه که به قدرتی و
باعث شدکهجنبشزنان آوردوهمین امر وجود

گیرد.» قرار فشار تحت
سازمانهای سیاسی از سخنران همچنین
نام زنان جنبش راه در دیگری مانع عنوان به
ایدئولوژیک و نظری «وابستگی گفت: و برد
آنها سیاسی الگوی که سیاسی سازمان های
و مذهبی اندیشه از فارغ دمکراتیسم به نظر
برابر در یکی که شد سبب نبود ایدئولوژی یا
فرو آورد و دیگری اسالمی سر نفوذ و حاکمیت
در عامل دیگر روسی. ـ توده ای برابر ذهنیت در
ناآگاهینیروهایسیاسیازمقوالت همینراستا
تئوریکمربوطبهسازماندهیمبارزهدمکراتیک،
مبانی از عدم فهم و ایجاد تشکیالت دمکراتیک

مدنی بود.» جامعه محوری کلیدی و
گذشته سال  سی مسایل به سپس  وی
«مثله گفت: و کرد اشاره ایران زنان جمبش
و زنان دمکراتیک جنبش دستاوردهای کردن
پذیرشمقوالتیچون"فقه پویا"،"نسبیتفرهنگی"
حفظ برای تالش در که اسالمی" "فمینیسم و
حکومت با سازگاری چهارچوب در زنان مبارزات
کرد، مماشات آن با چانهزنی با و گرفت صورت
فکر آنها کشاند. بیراهه  به  را مبارزات این
چهارچوباینحکومتمیشود در میکردندکه

کرد.» کاری
تاثیر را به خود بحث آخر خیام بخش زهره
منفیروشنفکرانبرجنبشزناناختصاصدادو

اظهارداشت:«بیاعتناییومقاومتروشنفکران
آنان شد که موجب ضرورت تحول و برابر نیاز در
مشارکتعملیدر از هم مشارکتذهنیو از هم
نقاد نگاه که حال آن خودداری کنند. حوزه این
آن خواستههای و زنان جنبش دستآوردهای به
محال ساختن آنچه که عملی و یاری به تعهد و
بهنظرمی رسد،وظیفه عینیجامعهروشنفکری
اعم هنرمندان در این زمینه است. ایران امروز
هنرمند، زنان ویژه به و...، نقاش و سینماگر از
نقش سنتشکنی و مردانه ذهنیت فروپاشی در

کردهاند.» ایفا بقیه از مهمتری
آتی سوی خیام از زهره پایان سخنان از پس
استراحت زمان دقیقه ده جلسه، رییس وکیلی،
و طرح پرسش به مایل که کسانی از شد و داده
به عمل نام بودند ثبت بیان دیدگاه های خود
ترتیب به حاضران برنامه دوم بخش در آمد.
آنها سخنران به از سوی و صحبت کردند نوبت

شد. داده پاسخ

است برابریخواهی سیاست بر مبتنی فمینیستی جنبش
۲۷ صفحه از بقیه


