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نفت دنبال وزیر جدید به
توی خاله اش دختر که رفقا از یکی طریق از
با یک است احمدینژاد برای نطق کار نوشتن
یکی از توانستیم باندبازی جیمز سری عملیات
از دفتر که را احمدی نژاد تلفنی آخرین مکالمات
نفتش، وزیر اخراج از بعد (درست ریاستجمهوری
برای و کرده ضبط داده انجام هامانه) وزیری کاظم
دمش ما که رفیق این کنیم. پیاده روی کاغذ شما
حزباللهیاش خاله دختر با زیاد بادا، گرم خیلی
نطق میکند که یواشکی نمیکند. او ادعا حال
در احمدینژاد حضور برای که را خالهاش دختر
سازمان مللنوشتهشدهبوددستکاریکرده وهمه
کار حضار شدن نور و میخکوب هاله جملههای آن

او. خاله دختر نه و اوست
گوشی احمدینژاد که این علت به مکالمه نوار
تلفنرامرتببهریششمیکشدومیمالد(احتماال
کیفیت از خارشموهایمجعدصورتش) خاطر به
بعضیجاهایش اگر نیست. صدایخوبیبرخوردار
از نه است و ضبط از اشکال متوجه نشدید را
احمدینژاد با مکالمه این در شما. شعور درک و
صحبت غالمحسین نوذری یعنی شوهر خواهرش

میکند:
الو ـ

بفرمایید ـ
غالم؟ ـ

تویی؟ محمود ـ
تویی؟ غالم آره، ـ

سالم. خودمم. محمود. آره ـ
شده؟ خواهرم شبیه صدات چرا ـ

نبودی رییسجمهور  اگر نکن. شوخی  ـ
بدهم. را جوابت چی میدونستم

بسوزه! دلت تا ـ
شب وقت این شده میزونه؟ چی چیز همه ـ

زدی؟ زنگ
زنگ بزنم؟ بعدا میخواهی بودی؟ وسط نماز ـ
را تماشا میکردم. بابا داشتم «تایتانیک» نه ـ

درآمده. تو دیدی؟ دوبله به فارسیاش
و تلویزیون سینما اهل فیلم و من میدونی که ـ
بود قارون» «گنج که دیدم فیلمی آخرین نیستم.
را و کابارهاش رقص بودند صحنههای گفته که

درآوردهاند.
کاندولیزا از شده؟ چی  نگرانه. خیلی صدات ـ

آمده؟ نامه
نه. ـ

شده؟ دعوات اسامه با باز ـ
بابا. نه ـ

زده؟ حرفی آقا ـ
رفت. کاظم نه، ـ

کیه؟ کاظم ـ
نفت. هامانه. وزیر ـ

چرا؟ اهه ـ
کوپنی میگفتبرنامه ازشراضینبود. زیاد آقا ـ

می کشه. آتش به را مملکت داره بنزین کردن
پمپبنزین تا چند کشید. هم آتش به خب ـ

بود؟
آقا خود  نریز. ما زخم  روی  نمک دیگه تو  ـ
انداخت گردن تقصیرها را بود. همه توافق کرده

کاظم. و من
رفت؟ که شد چطور ـ

راضی که کردیم کاری یک نرفت. که خودش ـ
و بماند است قرار مشاور عنوان به برود. و شود
دشمنتراشی نمیشه که میدونی بگیرد. حقوقی
درست جبهه و سازگارا با گنجی میره فردا کرد.

میشه دردسر برایمان و میکنه
رفته. هم صنایع وزیر که شنیدم ـ

ـاینبا کاظمباهمیک خویشاوندیدور داشتند.
افتاد. لجبازی روی

داشتی؟ چکار حاال خب ـ
داری؟ بازارتو کار اون هنوز تو میگم ـ

درست که برام او وام باحالی از ولی بعد آره. ـ
کمتر دیگه کنند. اداره بچهها دست دادم کردی

میرم دکون.
بشی؟ نفت وزیر داری دوست می گم ـ

چی؟ ـ
نفت. وزیر ـ

نمیدونم. وزارت چیزی من از نکن. شوخی ـ
انگلیسیبلدنیستم. یککلمه

ـخبمنم بلدنیستمورییسجمهورهم شده ام.
داره؟ ربطی چه

حالیم چیزها این و اوپک و نفت از من آخه ـ
نیست.

آقا دفتر از عمده دستورهای نیست. مهم ـ
و میدهی را کارمندان حقوق فقط شما می آید.

راه می اندازی. مصاحبه و تا جلسه دو روزی
درمیاد. گندش می شه؟ مگر آخه ـ

بحرانه خدای رفسنجانی اگر من. با اونش ـ
جوری یک زدن هستم. گند مبارزه با خدای من

نخوره. تکون آب از آب که میکنم درستش
مملکت وزیر که نمیشه همینجوری آخه ـ

شد.
ـفکرمیکنی بقیه چطوری وزیر شدند؟مهندس

دکتر جراح بهداشت، وزیر میشه و ساختمان راه
اهل اگر نداره، نشد خالصه بازرگانی. وزیر میشه

تدین باشی کافی است.
آخه... ـ

کن. نیانداز، قبول زمین من را روی ـ
را خواهرش شوهر  میگویند مردم  آخه ـ
از را پارتیبازیها گفتی خودت سرکار. گذاشت

بینمیبری.
لباس به گفتیمدولتچکار گفتیم. گفتیمکه ـ
از حالی چه دیدی ولی دارد پسران موی و خانمها
اینبچهسوسولهاگرفتیم؟سیاستتویهرمقطع

زمانیتغییرمیکند.
بگم... چی نمیدونم آخه... ـ

را حسینی ظهر از بعد امروز نداره. آخه ـ
یکی تاریخچه کتاب برات بیاره. تا میفرستم دو
دو این نوآموزان. برای شیمی کتاب دومی و اوپک
حسین «کیهان» وزیرت میکنم. فردا بخوان را تا
را بخوان تا اقتصادیاش صفحه و هم بگیر آقا را

بیاد. دستت نفت بشکه نرخ
سادگی؟ همین به ـ

من حرف حرف روی دیگه سادگی. به همین ـ
نزن.

خیر به می رسم. خدا فردا خدمت چشم. ـ
کند.

کفکفشهمشیره فقطامشببا ببین غالم، ـ
جاش سیاه که پیشونیت روی بزن سه ساعت دو
بگذار توی را نخواستی مهر نمازت اگر بشه. یا
روی جای مهر که بخون نماز داغ داغ مایکرویو و
خیلی نماز موردزخممهر در آقا پیشانیاتباشه...
مالیدن علت به مکالمه (بقیه داره. حساسیت
و استاتیک ریش طرفین دارای به تلفن گوشی

نیست...) شنیدن قابل و میباشد پارازیت

بوداییان اعتراض
از «داالیی الما» عالیجناب دفتر پیش هفته
طریقبخش روابطعمومی خودنامهای سرگشاده
آمریکا ادارهمحافظتملی(هوملندسکوریتی) به

تبعیضآمیز آنها و غیرانسانی رفتار و از نوشت
شکوه آمریکا فرودگاههای در آیین این پیروان با
«بعد است: آمده این نامه در نمود. شکایت و
پلیس  ویژه دولت آمریکا به ۱۱ سپتامبر فاجعه از
مزاحمات و مشکالت امنیتی و گمرکیاینکشور
برادرانبوداییایجادکرده فراوانیبرایخواهرانو
شمایل شکل و خاطر صرفا به این ادارات است.
اعضای تراشیده کلههای و نارنجی لباس های و
اعمال بدنی بیشتری جوی جست و مذهب، این
که شرقی آسیای  و چینی  نامهای  میکنند. 
برای است بهانهای آمده افراد این پاسپورت در
برادران  و خواهران کردن  «Racial Profiling»
سوی از انتحاری حمله یک حتی که آن با ما.
و انگلیس ویژه آمریکا به و منافع غرب ما به اعضا
بهانه به را افراد این برهنه پای اما نیامده وارد
میخچه و قوزک جاسازی شده در بمب داشتن
«اسکن» فلزیاب دستگاههای بمبیاب و با پا
فرودگاهها صف پرواز ساعتها آن را در و میکنند

میدارند.» نگه
که یک خود سرگشاده نامه پایان در این دفتر
نسخهآنبرایشبکه«الجزیره»ارسالشدهتهدید
و مزاحمات ادامه این در صورت که است کرده
نخواهند چاره مذهب  این اعضای  تبعیضات
برداشته عشق از صلح و صفا و دست که داشت
محلول «تی و موکتبری چاقوی با خودشان و
سر پوست زیر در و هواپیما برده داخل به تی» ان

دهند! قرار میخ و دینامیت کچلشان

موقوف! زدن رکاب
اصفهان شهردار دستور به گذشته هفته
معابر و خیابانها در خانمها دوچرخه سواری
عمومیممنوعاعالمشد. رییسپلیس وراهنمایی
«خواهران» بعضیاز اصفهانبهخبرنگارانگفت:
کوتاه مانتوهایتنگ و با درچند مورد«مادران» و
دوچرخه سواریمیکنندوشلوارهایجینچسبان
هم بر دوچرخه ها باعث زین روی آنها بر تنگ و
در ترافیکمی شود! خوردننظمعمومیو اختالل
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

 بقیه در صفحه ۳۳   

بده ببینم! سوخت کارت یک حاال مدارکم. هم این رییسجمهورم، من به خدا بابا ـ

اینشخصادامه داد که به محض مشاهدهدختری
دوچرخهسواران طوالنی از دوچرخه صفی روی بر
پای او که پا به میشود پشت او تشکیل مرد در
اومتذکرشدکهدرسالاخیرحدود رکابمیزنند.
باالی  از حواسپرتی مذکر از دوچرخهسوار نفر ۲۰

افتادهاند! پایین به زاینده رود رودخانه پل
از آن دسته جمعه اصفهان توصیه امام به
سرشان دوچرخهسواری به عشق خانمهایی که
کنند دوچرخه سواری خانه حیاط در باید یا زده
قبل از که مناطقی در یا و بچرخند خود دور و
به راهنماییتعیینشده توسطنیرویانتظامیو
اینمناطقدر خارج از بیشتر این ورزش بپردازند.

شدهاند! واقع لوت کویر حاشیه در و اصفهان

اکسیـژن لوله
در آمریکا یوتا ایالت در معدنی روز قبل چند
شش نفر گویا که کارگر معدن چند و ریزش کرد
خاکوسنگاسیرشدند. زیرخروارها هستنددر
تاکنون این کارگران احتمال میرود که آن با
که دارند امدادی امید اما تیمهای باشند مرده
برسند آنها محل به خاکها برداشتن با بتوانند
در آخرینتالشگروه را نجاتدهند. آن ها وشاید
مرکر اینچبه قطر چند امدادیلولهاییا تیوبیبه
اکسیژن رسیدن شاید با شده تا فرستاده ریزش
زنده روز دیگر را چند کارگران بتوانند آن ها به
را از عملیات این اخبار که همانطور نگه دارند.
تلویزیونمی دیدم نمی دانمچرا کلمه«تیوب»مرا
اینترنتی همین پایگاه تیوب» انداخت. یاد«یو به
کهمانندکتابخانهایعظیممیلیاردهاویدیووفیلم
روی خودجا بر خصوصیو عمومیمردمجهانرا
دادهاست.فیلم هاییکهگاهترانهورقصهستندو
درخیابانهای گاهکتکخوردنزنانودخترانرا
تهراننشانمیدهند.جمهوریاسالمیبا تالشی
اینترنتی پایگاه این کردن مسدود بر سعی فراوان
مخفی دوربین با مردم که فجایعی تصاویر تا دارد
این طریق از ضبط میکنند دستی شان تلفن و
ایران نرسد. داخل دست مردم به پایگاه اینترنتی
معدن کارگران درست مثل این گفتم خودم با
این طریق از بتوانند ایران مردم شاید بدشانس
لولهها مانندمریضیدر حالمرگاکسیژن بگیرند

نبازند. را خود کامل نفس نجات روز تا و

میشود حذف جهنم
از و قبل پریدم باال کاناپه از روی متر دو یکهو
لبه به را خودم بخورم مثل گربه زمین به که این
زده حدقه بیرون از چشمان با بند کردم. کاناپه
از تلویزیون را خبر ادامه شده گوشهای سیخ و

شنیدم:
تصویب با که کرد اعالم امروز اعظم  پاپ
اینلحظه بهبعدجهنم کلیسایمرکزی واتیکاناز
را چشمانم خواهد شد! مسیحیت حذف آیین از
را سینه هایم کشیدم. نوک گوشهایم را و مالیدم
وشگون گرفتمتابدانمبیدارمیاخواب؟خبر درست
ریموت تقتق با شبکههایتلویزیونیکه همه بود.
خبر بودند این هم قطار شده سر من پشت کنترل
پاپ خود میکردند. اعالم را باورنکردنی مهم و
کلیسا نطق رفیع که از بالکن دادند نشان اعظم را
بود ولیخیلیجدی لبخند از صورتش پر میکرد.
فروکشکرد میآمد. وقتیکههمهمه همه نظر به
صدایشرادرفضای عظیمبیرون کلیسابهانعکاس
لرز و ترس با ایتالیایی خوشگل کبوترهای درآورد.
افق طرف به و پریدند تلویزیونها دوربین جلوی از
متمرکز پاپ صورت روی دوربینها کردند. پرواز
کشیدن از و بعد کرد صاف سینهاش را شدند،

سینهاش گفت: و صورت صلیب روی
«بهحسابما جهنموجودخارجی ندارد.خدا
یا و عمد که به خداست و بخشنده. است مهربان
بشر که همانطور آفریده را گناهکار بشر سهو به
روانشناسی امروز علم آفریده. را متدین مهربان و
می شمرد. مردود را خشن کیفر و تنبیه و مجازات
تشویق میتوان انسان شایسته سایه پاداش و در
دریافت.» صدای هورای را الیق خلقت خدا و

رفت. تماشاچیان به هوا
است. متعلق شیطان به «جهنم داد: ادامه او
اولین ترساندنبشرازجهنمدیگرمفهومیندارد.با
گناهوقبولجهنم گناهان متوالی دیگریمیآیندو
حذف با ازدست میدهند. اهمیتاخالقیخود را
شما به خدا که است دنیایی تنها بهشت جهنم،

بس.» و می دهد قول
را کانالها تند تند نمیشد. باورم هنوز
و سی» بی «بی و  ان» «سی سی چرخاندم.
نطق کانالها همینطور و همه «فاکسنیوز»
تصویر «الجزیره»  شبکه  میکردند.  پخش  را

و داد را نشان کلیسا بیرون و مردم تماشاگران
روحانیونیکهباشنلوعمامهمراسمراباعصبانیت

میکنند. ترک فراوان
بود که زنم پریدم. خواب از داد. کسی تکانم
و مالیدم را چشمانم است. حاضر شام می گفت
خواب به در اثر خوابیدن روی کاناپه که را بازویم
و کش راست چپ و بود بیحس شده و رفته
پخش اخبار و بود روشن تلویزیون دادم. قوس
بودمکهچشمانمصفحه خوابآلود آنقدر میکرد.
به و مالیدم را آنها نمیدید. درست را تلویزیون
جوان چند خبر اعدام شدم. دوباره خیره تلویزیون
لباس با تینایجر تا سه دو میکردند. پخش را
با کرده اصالح موی و تراشیده صورت مرتب،
آنها از دمپایی یکی و بودند حلقآویز شده طناب
گرفتم دست در را سرم میافتاد. پایش از داشت
عقبتر کمی دوربین دادم. فشار را شقیقه هایم و
نشان داد. هنوز را از دور و صحنه اعدام رفت
ازچپصحنه فضا نوسانمیخوردند و داشتنددر

میرفتند... راست به

آهنگهای نقد و بررسی
ایران محلی

دستمالم به دزفولی «دست محلی آهنگ
آن است. جالبی و بامزه بسیار آهنگ نزن»
رهی قنبری، شهیار ترانهسراهایی چون زمان ها
نداشتیمکه شعرهای معیریو حتیشماعیزاده
کاملوخوببرایترانههایفولکلوریکبنویسند.
آهنگهای واضحاستچوندر دلیلشهم البته
مثل آهنگهای زیادی پول محلی فولکلوریک و
دهاتیهای نیست. عربی دزدی حتی و پاپ
اطالعی مولف حقوق و رایت کپی قانون از قدیم
وکیل و البته سواد نداشتن (به علت نداشتند
ترانههاشان همه مردم ایران زبردست). و خوب
هم قران یک حتی آنها ولی میخواندند را
گیرشاننمیآمدوتازهبایدخودشانپولمی دادند
که دیگران را خودشان آهنگ نوار صفحه و تا
آهنگ این کنند. گوش و بخرند بودند خوانده
سادهای بسیار شعر نزن» دستمالم به «دست

دارد. توجه کنید:

حریره دستمالم نزن، دستمالم به «دست
حریره... یار» دستمالم عزیز دلمی.

میگوید به طرف به محلی دختر چرا این
دستمالمدستنزنمشخصنیست.آیااینحرف
بهصورتسمبلیک گفته است؟چونسراینده را
احتماال سیاسی نبوده فعال روشنفکر و ترانه
منتفی میتوان بودن شعر را سمبولیک جنبه
بخصوصی جای در دستمال این آیا کرد. تلقی
(عزیز طرف نمی خواهد خانم دختر این که بوده
برایایندختر آن مرد آیا دلش) به آندستبزند؟
دستمال آیا «دستمالش»؟ یا بوده دلش» «عزیز
دید در روی آن را معموال می توان ورای که حریر
نمیخواسته مرد او داشته و قرار صورت دختر
به دستمال ببیند؟ اگر او را صورت محبوبش
بود چه ساخته شده اعال ابریشم از حریر جای
به آهنگ این محلی دختر آیا میافتاد؟ اتفاقی
«گفتم میگفت: و دلشسیلیمیزد گوشعزیز

نزن!» دست که
می دهد: ادامه را خواندنش دختر
کرد... جونم مجنونم «عشق تو

(راهی تهرونم کرد)» به تهرونم کرد ری
ازعشق مردی کسیکه پرسیدچرا اینجا باید
درباره دستمال است رسیده دیوانگی جنون و به
بیاهمیت بسیار چیزی دیگر باید که حریرش
مواظب و است هوشیار آیا است؟ نگران باشد،
قرار گرفته) کجا در نمیدانیم دستمالش (که
همه می کند فکر و دیوانه شده واقعا یا و است

بدزدند؟ میخواهنددستمالشرا
به نکتهجالبدیگراینکهایندخترمحلیما
شود! تهران روانه میخواهد شدن مجنون علت
بسیاری امروز نبود. امروز مثل تهران زمان آن در
فراری تهران شدن از و دیوانه مجنون خاطر به
شهرستان ها میروند. و دهات و به میشوند
مثل شدن دیوانه دختر به علت این چرا که این
توجه (با نمی رود دوبی به ایرانی امروز دخترهای
تهراناست) از دوبی نزدیکتر دزفولبه اینکه به

سئوال دارد. بسیار جای
مییابد: ادامه ترانه شعر

جونم اسمت بگو... از «اول
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امور کلیه در سرویس بهترین با
فروش، خرید، ملکی: معامالت

اجاره و سرمایه گذاری
عزیزان شما خدمت در

هومن فوالدوند گویا و دخی

                                                           
Cell: (703) 402.4679 هومن           Cell: (703) 945.8899 دخی

   Office: (703) 938.6070                 Fax: (703) 281.0715
Email: Houman@weichert.com

Voice Mail: (703) 319.1002     x 233 هومن       x 226 دخی

یارانش و چاوز ولی ندارند. را در ونزوئال رژیم»
مجدانه جدید انتصابات و سازمانی تغییرات با
کوششمیکنندکه ارتشرا تحتکنترلکامل

ملی درآورند. دولت
موقع در بتواند  ملی دولت که این  برای
کشور دفاع امنیت و ملی حاکمیت مناسب از
در نظامی برنامه یک تنظیم به دست کند،
نظامی،  برنامه این طبق زد.  ۲۰۰۵ جوالی
نظامی نظر کلمبیا از و دولت متحده ممالک
ممکن است آینده در که هستند تنها نیروهایی
دولتملی را که بزنند عملیاتنظامی دست به
ونزوئال دولت دلیل همین به سازند. سرنگون
آمریکا ملغی با تمامی معاهده هاینظامی خودرا
دنبالمتحداننظامیجدیدی، به و اعالمکرده

رفت. کوبا، ویژه به
حفظ جهت در ملی دولت حاضر، حال در
تالش ونزوئال ارضی تمامیت و ملی حاکمیت
و سیستم های ارتباطات سالحها، از که دارد
کشورهای از کندکه استفاده جدیدی مراقبت
است. برزیل خریده چین، اسپانیا و روسیه،
در سطح و کشوری در سطح او حامیان چاوز و
ملی دولت که واقفند خوبی  به بینالمللی،
امنیت کشور و از حاکمیت ملی زمانی میتواند
به که کند دفاع خارجی تهاجمات مقابل در
تقویت و ارتش پاکسازی نظامی، بازسازی یک
و دولتی دست بزند. بررسی اسناد دفاعی امور
تحلیلهایمتنوعازاقدامات،انتصاباتوپروسه
رفورمارتشنشانمیدهدکهدولتمردانونزوئال
و نظامی پیشینه دارای خود که چاوز شخص و
کوششی در این است، از هیچ خدمت در ارتش
و ملی دولت هم ولی نکرده اند. کوتاهی زمینه
مقاومت که رسیدهاند نتیجه این به ناظران هم
و آمریکا تهاجم مقابل در ونزوئال دولت و مردم
در و رسیده ثمر به زمانی کلمبیا، متحدش،
پیروزیخواهدرسیدکهدولت موقعوقوعآنبه
و اکثریت رفاه برای موازات گسترش به چاوز
به نظامی، زیرساختهای نوسازی و بازسازی
به رو خارجی سیاست در نوین استراتژی یک
در این زمینه دولت و مترقی دست بزند. رشد
سه متعددی در طول ونزوئال به دستآوردهای

است. رسیده گذشته سال
دارد ادامه

تدریجی طور به تنها اقتدارگرایی با مبارزه آنها،
میسر نظام) درون (از اصالحطلبانه به شیوه و
طرح «مسایل با نباید دلیل به همین است؛
اصالحطلبان سکوالریسم، از نظیر دفاع فرعی»

نمود! حساس را
است؟ مناسب راهکاری چه ولی

مورد در مسئوالنهای بحث هر آغاز نقطه 
اگر اصوال که است اینجا از سکوالرها موقعیت
تبعیض، اجتماعی مورد یک گروه اعضای خود
انسانی و حقوق از دفاع و جمعی به خودآگاهی
آنها دفاع از به دیگران نکنند، گروهیشان اقدام
بر روشنفکران اینمرحله، در نخواهند خاست. بر
وروزنامهنگاران ودستاندرکاران رسانههایجمعی
موضوع که است برونمرزی) جامعه در ویژه (به
تسلطدین وروحانیونبرحکومتودیگر نهادهای
تبعیضناشیاز اجتماعیوسیاستهایحذفو
روشنفکری و گفتمان وارد مستمر طور به آن را،
از نباید را ایران نمایند. اینامر فرهنگیمسلطدر
خود آنها داشت؛ انتظار حکومتی اصالحطلبان
رقیبدرازمدتسکوالرهایدموکراتمیدانند را
جایگاه تضعیف حاضر به خاطر آنها به طبعا، و،

نیستند. نظام درون در خود
نیست که قصد این رویکرد آن مراد از طرح
سایر از جدا را، سکوالرها کنیم که، احیانا، آن
و یکسان سیاسیشان، و اجتماعی خصوصیات
همگونفرضکنیم. طبیعیاست کهسکوالرها،از
جنبههایگوناگونی، ازجمله دیدگاههایسیاسی،
برخی دارند: تعارض حتی و تفاوت یکدیگر با
و دستهای سلطنتطلب جمهوریخواه هستند،
حال، این با نظایر آن. و چپگرا آنها نیز از پارهای
میان روشنفکران در سکوالریستی نگرش تقویت
و حداقل آنها است ضروری آحاد جامعه امری و
کنونی، نظام برابر در هویت شان، از وجه این به را

حساسمی کند.
بودن سکوالر جمهوریخواهان، ما نظر از
جزییاساسیازهویتمرکبماراتشکیلمیدهد؛
دموکراسی،جمهوریخواهی، حقوق با هویتی که
برایایران مبارزه و سکوالریسمعجیناست. بشر
به دادن پایان بدون نمی تواند آینده دموکراتیک
نهادها سایر و حکومت بر روحانیت و دین تسلط

سرانجامیمطلوبرسد. به
عوامل همه باید توجه داشت که خاتمه در
جایگاه به نسبت منفی نقشی کشور در موجود
ازروی شواهدغیررسمی میتوان سکوالرها ندارند.
دینی) غیر یا دینی از (اعم تخمین زدکهسکوالرها

تشکیلمی دهند. بیشازنیمیازجمعیتکشوررا
اخیرا که نظرسنجی یک طبق مثال، عنوان به
 Terror Free Tomorrow آمریکایی موسسه توسط
مخالفت  ایرانیها ۶۱ درصد از بیش گرفته، انجام
نظام یک با برخی نسبی) شدید و (برخی را خود
احکام دینی فقیه صرفا مطابق ولی سیاسی که
برکنار کند، او را نتواند رای مردم و حکومت کند
اینبخش احتماالنزدیکبه نیمیاز نمودهاند. ابراز
را نیمیدیگر کماعتقادو دینییا را سکوالرهایغیر

تشکیل میدهند. سکوالرهای دینگرا
دیگری مقاله در که همانطور که، آن دیگر
دولت سیاستهای  علی رغم دادم، توضیح 
و سکوالریزاسیون توسعه روند احمدینژاد،
است. قابل توجه ایران در سکوالر آگاهیهای
میدهد تغییر را امور ظاهر دولت سیاستهای
سکوالر رو به نگرش های جامعه عمق در ولی
شتابان «آهنگ نوشته به (بنگرید هستند رشد
از ایران»، در سکوالریزم و سکوالریزاسیون 
کشور نهادهای بنیادی از در بسیاری نگارنده).
آثار تولید مطبوعات، پرورش، و آموزش نظیر
نگرش غیره و ورزش ارتش، هنری، و فرهنگی
حاکمقطعاسکوالر استو سیاستهایحکومت
کند. دانشگاه وارد آنها در خللی نتوانسته است

است. امر این گواه بهترین

... یک مثابه به سکوالرها
۱۳ صفحه از بقیه

شد  ۱۳۵۷ افروخته بهمن و بختیار در دی دست
بماند.» روشن باقی گداخته و همیشه

همکارشادرانبختیاردر ادامهگفت:«بعدازما
هممسلمادربین۷۲ میلیونایرانی،وطنپرستان، 
ملیگرایانو دوستدارانی خواهندبود کهچونکاوه
و سوز وجودشان در و قلب در آتش وطن آهنگر
برایوطنوخاطره این مشعل را و بود گدازخواهد
سروش کتیبه پاسداری یاد شاپور بختیار و زنده

کرد.» خواهند
در پایانسخنانخودبهحق دکترمنوچهررزمآرا
در روشها انواع کارگیری به در ایران ملت طبیعی
«حق طبیعی گفت: کرد و مبارزه برایرهایی اشاره
با خشنترین که برای بقای خود ایران است ملت

تنبیه کند.» را امکانات جنایتکارانوالیتفقیه

سخنان به زیر سروده خواندن با آنگاه وی
داد: پایان خود

بنمودم طلبت من اندر است سعی «آنچه
نتوان کرد قضا تغییر که هست این قدر

افتاد بدست دل خون صد به دامن دوست
کرد نتوان رها خصم کند که فسوسی به
گفت نتوان فلک ماه مثل به را عارضش

نتوان کرد» پا هر بی سر و به نسبت دوست
گفتههای از نواری مراسم، ادامه در و آنگاه
از که خطراتی پخش شد که در آن بختیار شاپور
خواهد ایرانیان جمهوری اسالمی متوجه استقرار

بود. شده اعالم خطر و شد، پیش بینی
به ایران» ای «سرود پخش با که آیین این در
تصویروگفتههاییازشاپور یادواره ایبا پایانرسید،
شد. مراسم توزیع در بین شرکتکنندگان بختیار
باالی متناینیادوارهکهنسخهایاز آنبرای بر
شاپور دکتر از سخنی شده، فرستاده «ایرانیان»
بهمن۱۳۵۷، «کیهان»، روزنامه از نقل به بختیار
«جمهوری است: چاپ رسیده به مضمون این به
وسطی قرون دوران به را ایران خمینی، ناشناخته

خواهدکشاند.»
دراز «سالهای که: میخوانیم متن این در
می گذرد، بختیار شاپور زندهیاد گفتههای این از
درست درک و او ژرفاندیشی به زمان گذشت با
تفکری از او واژههای میبریم. پی سیاسیاش
نداشت جامعه تعلق انگار به آن بود که برخاسته
پیشاپیشمیدید اوباروشنبینیعمقفاجعهرا اما
خبرنگاران مصاحبههایش با و در میکرد حس و
در قفای جهان انقالبات «تمام میداد که: هشدار
سعی می آورند. هدیه دیکتاتوری نظام یک خود
قانون به احترام با مردم نفع به نهضت از که کنیم
صورت عالوه این غیر نماییم. در اساسی استفاده
دوران یک بدون تردید نابودی مملکت خطرات بر
خواهد باز ملوکالطوایفی شاید دیکتاتوریو سیاه

گشت».
[شاپور «او اینمتن گفتهشده است: ادامه در
از برابر دیکتاتوری در باید که معتقد بود بختیار]
میهن نجات به باور همین با و ایستاد نوعش هر
برخاست و خمینی هستیسوز رژیم از دست
روانش آرمانش نمود. فدای جانش را سرانجام

پایدار باد» و راهش شاد

۲۲ صفحه از بقیه

قتل زندهیاد... سالگشت مراسم شانزدهمین گزارش
۲۹ صفحه از بقیه

کجایی؟ مردم دلمی... عزیز کجایی؟ مردم
یار...

جونم؟ محلهای کدوم از
آشنایی که با عزیز دلمی... آشنایی؟... که با

یار؟»
زبل بسیار وجود دهاتی بودنش با دختر این
طرف اسم از پرسیدن چون بعد بوده زرنگ و
خانه محل کدام کجایی و در اهل میپرسد
روحیه بسیار دخترک سادهتر عبارت به داری؟
میخواهد دارد و ماتریالیستی کاپیتالیستی و
یا است شهر دلش بچه پایین عزیز که بداند
بههمین دلیل زرنگ او باالی شهر؟ کمیبعد،
معشوق از را خود مهم بسیار سئوال بودن،

میپرسد:

آشنایی؟» که «با
به اندازه رابط معشوق که خود طبیعی است
احتماال مهم نیست. برای دخترک آشنایش و
با آشنایی (که امروز مثل هم قدیم زمان در
بودن مهم است) آشنا و امام جمعه استاندار
جمعه و امام کدخدا و چون بخشدار کسی با
این شعر است. بوده احترام قابل و مهم بسیار
شرح به شده و بررسی ذکر از نقد بعد را ترانه

کرد: خالصه زیر میتوان
«بهدستمالمندستنزن.دستمالمحریره

دلمی! عزیز بشه... سوراخ ممکنه و
تهران میخواهم به تو عشق بشم. از فدات
بشوم! دیوانه بیشتر که نیست مهم و کنم فرار
کدام محله ای؟ از کجایی، اسمتچیه؟ بچه

می پری؟» کسی چه با
دیگر محلی آهنگ چند آتی شمارههای در
خواهیم داد... بررسی قرار نقد و مورد ایران را

خالی از شوخی

La Terre Construction  

Office: 703.440.8570     Cell: 703.928.0672

Driveways
Parking Lots

  مسکونی
 تجاری

برای برآورد رایگان هزینه انجام کار با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید

آسفالت و بتون
با مدیران با تجربه و دارای سابقه کار

با گارانتی و بیمه

OURISMAN FAIRFAX TOYOTA & SCION
WHY GO ANYWHERE ELSE?

AMIR SADEGHI 
(New & Used Sales)

 

صادقی امیر با بیشتر اطالعات کسب برای
بگیرید دوم)متاس دست اتومبیلهای نو و (فروشنده

Office: 703.359.1010     Cell: 571.331.3070

* Lifetime Powertrain Warranty (No Charge)
* Cars Starting From $10,000 & Up
* 3 Days Money Back Guarantee

* Lowest Price
* Special APR on Selected Models

* Will Work With Any Credit
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