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انرژی یا اتمی بمب
اتمی؟

اسالمی جمهوری اتمی فعالیتهای اسرار
تمام تقریبا و  مانده باقی ابهام پرده  در هنوز
دستهجمعی طور  به بین المللی سازمانهای 
نتوانستهاندبفهمند کهعلت پافشاریرژیمتهران
مصارف برای هستهای فعالیتهای ادامه برای

بمب های جنگجویانه؟ صلحجویانه استیا
میکند که تقریبا گزارش تهران خبرنگار ما از
که فعالیتهای هستهای برای مطمئن گشته
چند تصدیق به می گوید: او می باشد. دوم هدف
شاهددیگردرمراسم شرفیابی نوروزیاحمدینژاد
که شنیده خودش گوش به بیترهبری در

«Happy New Year» گفتن به جای احمدینژاد
گفته رهبر به با لبخندی مبارک سالنو یعنی
جواب رهبر و «Happy Nuclear Year» است:

شما! به همچنین داده:

نوروزی پیام
ایرانیرا به باستانی وسالنو فرا رسیدننوروز
آرزو و ننموده عرض تبریک عزیز هموطنان کلیه
اختناق، سانسور، از پر سالی آینده داریمکه سال
از گرانی، فحشا، سرشار و همچنین سالی ترور
انزواهای و سیاسی بحرانهای از لبریز اعتیاد،
باشد. ایران شریف و عزیز ملت برای بینالمللی

تهران «کیهان» روزنامه تحریریه هیات

جواب سئواالت بی
و نوروز و عید سوری، چهارشنبه که وقتی
خود حتی و سوی مراجع تقلید از بدر سیزده
چرا است شده شرعی خوانده غیر فقیه والیت
جشن برای هفته یک تهران «کیهان» روزنامه

تعطیلمیکند؟ نوروز

تفسیـر بدون اخبار
ایران: ۱۳۶  سال۸۷ در رانندگی کارنامه *

تصادف. هزار
نوروز ۸۸ در  مسافرتهای  تلفات جانی  *

نفر. ۲۰۰ و هزار چهار ایران:
در جشنهای  کنندگان * دستگیری شرکت

نفر. ۷۰۰ سوری: چهارشنبه
بلندی  از سقوط خودکشی با و * خودسوزی

نفر. ۱۴ :۸۷ سال در
دریافت  ستاره مخالف رژیم که * دانشجویان

نفر. ۸۵۰ و هزار سه کردهاند:
التحصیلو اخراجیدر  * دانشجویان ممنوع

نفر. ۷۶۳ :۸۷ سال

در پایانسال ۸۷: فقر * آمارجدید ایرانیانزیر
نفر. هزار و ۲۰۰ ۱۴ میلیون

در  کننده شرکت جوانان دستگیری * شمار
نشده اعالم هنوز :۸۸ سال بدر سیزده جشن

است.

اینترنت جنگ به سپاه
میرود

سپاه پاسداران بعد به این از رسیده که خبر
وبالگهای یافتن سایتهای اینترنتی و مسئول
انتخاب خالفاخالقوخالف مصلحت رژیم ( به
در بود. خواهد آن ها بردن میان از و خودشان)
چه از بودند پرسیده که خبرنگاران سئوال جواب
موقعکنترلاینترنت شده وظیفهسپاه؟مسئول
به شماچه!خبرنگاران ایننهادجوابداده است:
مگر گذشته شوخی از که کردند مطرح دوباره
مرزها از که نیست این پاسداران سپاه وظیفه
مقاومت نیروهای خارجی در مقابل و کند دفاع
وزارت ارشاد آنوظیفه نه! کند؟و جوابگرفتند:
هم مخابرات اداره است قرار و است امورخارجه و

کمککند!

میـرصیافی امیـر یاد به
از که ایرانی نویس وبالگ میرصیافی، امیر
بازداشتبهسر میبرد، بهمنماه سالگذشتهدر

اوین درگذشت. زندان در روز پیش چند
به شش ماه نظام علیه تبلیغ امیر به اتهام
و خمینی آیتاهللا به توهین اتهام به و زندان
بود. شده محکوم زندان سال دو به خامنه ای
برای ماه و شش آیتاهللا! برای هر (یک سال 

رژیم!) براندازی
قلبی حمله را علت مرگ او زندان پزشکان
مصاحبهای در میرصیافی وکیل کرده اند. عنوان
(سابق) موکل است: گفته آمریکا» «صدای با
به مشکوک او کمی قلبی و حمله بود جوان من

پزشکان دیگر سخنگوی از سوی میرسد. نظر
این از آدمهایی است: گفته خبرنگاران به زندان
دستهحمله بیرونزنداندسته سالمتر و جوانتر
زندان با کسی که رسد به میکنند چه قلبی
افزوده او ندارد! را حبس تحمل و نمی کند حال
ترسو و سوسول میرصیافی خیلی امیر است:

بوده است!
ضربان مرز خبر دادهاند که گزارشگران بدون
بسیار نحو به مرگش روز در میرصیافی قلب
سخنگوی  است. بوده ۴۰ رسیده به مشکوکی
تقصیر است: گفته اوین زندان پزشکی تیم
سلول انفرادی اش روزنامه در است که خودش
به بیماری نهایت در و می خواند «کیهان» تهران
در هم دیگر نفر قبال چند گردید. دچار افسردگی
از که بودند شده افسردگی دچار به زندان همین
امیرحسین کاظمی، از زهرا میتوان آنها میان
ولیاهللا همچنین اکبر احمدی و حشمتساران،

برد! نام مهدوی فیض

۸۸ انتخابات از خبری
نشست یک در ایران انتخابات ستاد رییس
خبریاعالمکرد کهواجدینشرایط برایانتخابات
خرداد امسالچیزی حدود۴۶ میلیونو ۲۰۰ هزار 
دانشجو، کامران خواهند بود. دهنده رای نفر
دانشگاهشرا کهمیگویند سخنگویاینستاد،
به خبرنگاران مانده، باقی دانشجو نکرده و تمام
گفتهاست:البتهبرایانتخابرییسجمهورآینده
با  و فقط نداریم نیازی ۴۶ میلیون نفر این به ما
نماییم. را اعالم برنده ششمیلیوننفر می توانیم

دیگر توضیحاتی نداد. هزار نفر ۲۰۰ درباره او

داخلی محرمانه نامه
خیلیمحرمانه.خیلیفوری

ازسویوزارتاطالعات وامنیت،دفتر نظارت
انتخابات تحریم موضوع: انتخابات. بر

بسمهتعالی

در برادر و خواهر ماموران کلیه اطالع به 
فصل شروع با که میرسانیم جهان سرتاسر
تلفنی تماس با فورا آنها انتخاباتی مبارزات
انجام و کشور از خارج ایرانی  ماهوارههای با
مانند سایر رسانه ها در مقاالت درج و مصاحبهها
مردم میان در را انتخابات تحریم موج قبل دوره
ضد نیروهای شرکت مانع و آورده در حرکت به
و تنخواه گردان مخصوص گردند. بودجه انقالب
پایانسال جاری تا دور هزینه مکالماتتلفنیراه
گرفت. خواهد قرار برادران و خواهران اختیار در

و موید باشید. موفق
ندارد پیوست: و رونوشت

بایگانی:کالسه

قدردانی و تشکر
ایران جامعه بهاییان اطالعیه

بدینوسیلهازکلیهمسئولیننیرویانتظامی،
کشور برای انقالب دادسراهای و اطالعات وزارت
و اذیت آزار سیستماتیک اعمال سیاستهای
آنان مهاجرت کوچ و به نتیجتا بهایی که ایرانیان
بهکشورهایخارجودر نهایتبهکسبموفقیت،
منجر و فراوان آنها رفاه بینظیر ثروتاندوزی و

قدردانی مینماییم. تشکر و گردیده
عمومی روابط دفتر

دوم در مقام ایران
آخرین گزارشخود سازمانعفو بینالمللدر
سال در را اعدام دوم مقام ایران که کرد اعالم
گذشته(۲۰۰۸)دررقابتشدیدباچین،عربستان

است. آورده دست به برمه و
ارایه گزارش ضمن سازمان سخنگوی این
مسلما کرده است: اشاره باره در این خود مفصل
یابد دست اول مقام به می توانست ایران کشور
محمود مهرورزانه و مردمی سیاستهای اما
کسب مانع رییس جمهور اسالمی، احمدینژاد،

گردید! افتخار این
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خونه! ببرم رو بردارم مانکن خانوم این کنم، ول اینجا رو میشم زنم وسوسه دارم ـ

 بقیه در صفحه ۳۳   

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    
Vienna, VA 22182
Emergency: 240-731-3768

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

703-448-2349

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
اکثربیمههاپذیرفتهمیشود

تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند

و سواحن جتاری وامهای مسکونی و مالی و در امور جتربه شما مشاور با
مناسبترین نرخ با عمر و بهداشت و اتومبیل، بیمههای حوادث، ناشی از

گرامی میباشد هموطنان خدمت شما در

مامقانی شهریار
  A. B. P. Insurance Agency

Residential & Commercial

متاس تلفن

703-906-5776
 smameghani@gmail.com

7202 Arlington Blvd., Suite 300, Falls Church, VA 22042

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

فروردین) ۱۰) مارچ ۳۰ دوشنبه
     مقایسه وضعیت زنان

شاخص               در ایران با
              برابری جهانی

                        
                 سخنران:

         گوهر فراهانی

فروردین) ۱۷) اپریل ۶ دوشنبه
مخالف» «باد سینمایی فیلم نمایش

رسولاف محمد بهکارگردانی:
وی ینا در نیبرز رستوران نمایش: محل

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org
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عمیق افکار
نمی دهد پس شیر جوجه هایش به اگر مرغ

است؟ سینه داده به او خدا چرا

تاریخی عمیق افکار
وقتیکهشپشخواستسوارکشتیحضرت
پیغمبر این مهربانی خاطر به او آیا بشود نوح
کچل پیغمبر یک او چون یا گرفت ورود اجازه

لیبرالبود؟

بیاری بز انواع
که است این ویژه بسیار بزبیاری نوع یک
صفر که محرم و سالی چند از بعد ایرانی باشی و
کرده خوشحال خراب را نوروزت رمضان عید و
غصه  و غم از دور به را باالخره ۸۸ نوروز که باشی
بزند خواهی کرد. بعد و خوشی برگذار خوبی به
دو دولت و شود مرحوم خمینی و همسر آیتاهللا

کند! اعالم ملی روز عزای

عمهات برای بودجهات
است! خوب

آینده سال بودجه شنیدهاید که همانطوری
به اسالمی مجلس شورای احمدینژاد در دولت
احمدی نژاد و حتی نمایندگان نرسید تصویب
مجلس، رییس الریجانی، علی از بود نزدیک 

سیلی بخورد. توگوشی و
نمایندگانبا بیشتر مفاد بودجه موافقبودند
زیادخوشحالنکرد. را اماچندموردکوچکآنها
یکیازموارداینبودکهاحمدینژادپیشنهادکرده
و مصرفی سوختی از مواد برخی که قیمت بود
دولتی حذف یارانههای با را و آب گاز و برق مانند
بهطور متوسط۶۰ هزار توماندرماهافزایش دهند 
نقدی ماهانه چک ایرانی هر عوض برای در و
بفرستند. خانههایشان به تومان هزار معادل۲۰
آنها حتی اکثر که مجلس برای نمایندگان

تحصیالت دبیرستانی همندارند (البتهبه جزچند
بسیار گرفتهاند) را آکسفورد مدرکدانشگاه که تا
تومانبیشتراست  مشکلبودکهبفهمند۶۰ هزار

تومان؟ هزار ۲۰ یا
گزارش تهران از ما  اختصاصی  خبرنگار
و بحث بین جر ساعتها از بعد کرده است که
تومانبیشتر  آیا۶۰ هزار نمایندگاندرمورداینکه
یک  کمک با باالخره تومان، هزار ۲۰ است و یا
شکسته نمایندگان رای طلسم حساب ماشین
پیشنهادی بودجه با مخالفت در آنها و شد

دادند. احمدینژاد رای

رویاهای نوروزی
جنیفر با که دوباره خواب دیدم خالی جاتون
و تنها هستم بیانسه و جولی  آنجلینا و   لوپز

میکنیم. چهارتاییداریمصفا
قصرهایقصههایقدیم شبیه توییکقصر
و داشتم بودم مخده لمیده روی سالطین عرب

شیرینیمیخوردم. یاقوتیبسیار انگور
لوپز باگوش هایم بازیمیکرد وآنجلینا جنیفر
بیانسهکهداشت روکردمبه نوکدماغم. جولیبا
او از و میگذاشت دهانم در و میکرد حبه انگور
یکهو احساس کند. بازی موهایم با خواستم که
پرید توی حبه انگور کشید. موهایم را کردم یکی
زنم صدای ناگهان میشدم. خفه داشتم و گلویم
آن رفته بود. به هوا و فریادش داد شنیدم که را
لوپز جنیفر یعنی تا سه هر که کرد صدا سرو قدر
فرار به پا از ترسشان و بیانسه آنجلینا جولی و

گذاشتند.
نشستم. تخت توی و پریدم خواب از ناگهان
کنار در آنها سهتای هر که دیدم تعجب کمال با
تختخوابخوابیدهاندوصدایخروپفشان مندر

است. رفته هوا به
بر و دور  و  مالیدم را بار چشمانم سه  دو
او از زنم گشتم. به دنبال و نگاه کردم را اتاق

خبرینبود.
فهمیدم کرد. باز مرا لبان لبخندی ناگهان
جا مانده آنجا و کرده گیر من خواب زنم توی که
راحت خیال با و کردم مرتب را متکا است!
برای یکخوابعمیق بستم!خداکند چشمانمرا

دادهایش و جیغ حوصله نیاید. خوابم توی زنم
ندارم... را

سالنو انشاءهای
گذراندید؟ چگونه را امسال نوروز
اینجانبعالالدینفرزندمحمدشاگردکالس
خود را انشاء محترم معلم اجازه با اول راهنمایی
خاطراتنوروز امسال تقدیممی دارمتا بهشرح زیر

نموده باشم. را بیان خود
کردم. مسافرت آمریکا به من امسال نوروز
اجازه با ببیند داشت که مرا اصرار پدرم چون
و نموده تهیه من برای پاسپورت جدیدش خانم

بود. فرستاده بلیتهواپیما
چون مادرم اما آمدهام دنیا به آمریکا در من
با هم مرا برگشت و ایران به دعوا داشت پدرم با

است. آورده اینجا به خودش
چیز همه است. خوبی خیلی جای آمریکا
و دوچرخه ماشینها بوق نمیزنند. و است تمیز
تف کسی در خیابان ها است و کم خیلی موتور
نمیکندوآدامسنمیاندازد.نیرویانتظامیآنها
ندیده بود سال چند پدرم را است. مهربان خیلی
خانمجدیدش بودند. موهایشسفیدشده بودم.
بودوموهایبلوندوطالیی موهایشسفیدنشده
با گذاشتکه و برایمن پیتزا خرید دوبار داشت.

کنم. باکس» بچهاش بازی «اکس
باید که گفت پدرم ورودم از بعد هفته یک
را خود ایرانی روحیه و برویم نوروزی بازار به
کنیم. تقویت شده یکبار هم که سالی برای حتی
میتوانیم و می فروشند چیز همه آنجا میگفت
ناهار برای و بخریم را سین هفت سفره وسایل

چلوکباببخوریم.
رستوران در روز آن صبح اینکه از بعد
سوی به خوردیم نیمرو ساندویچ مکدونالد
ایرانی پدرم آهنگ کردیم. نوروزی رانندگی بازار
به . بود برده خیلی باال صدایش را و بود گذاشته
یکبار سالی دارد؟ اشکالی چه خانمشمیگفت:

دیگه... است
گفتند نیامدندو ناتنی من با ما برادر و خواهر
و با کامپیوترشان بمانند میخواهند در خانه که
و داد آنها فحش هردوی به کنند. پدرم بازی

مادر به بعد
ناتنیمنچشمغرهرفت.وقتینوارتمامشد،
رادیوگوشمیکردوهرچنددقیقه به راه پدرمدر
بازار بیرون در فحشمی داد. آمریکاییها به یکبار
که گفت و داد بد فحشهای دوباره پدرم نوروزی
جایپارکینگ اما نوروزیمیگذارند بازار ایرانیها
بازار نوروزی این آمریکاییها اگر ندارند. میگفت
هم را پارکینگ حساب حتما بودند گذاشته را

نمیکردند. عالف را و ملت میکردند
را همه بود. پدرم شلوغ نوروزی بسیار بازار
حرف میزد. بعد انگلیسی آنها با ماچ میکرد و
اینکهدورسالنچنددورچرخیدیمپدرمدوباره از
خانمش می گفت دادن کرد. به به فحش شروع
به و دزدیدهاند عید نوروز را شهر مسجدهای که
شهر ایرانیهای به او کرده اند. در خودشان اسم
بازار و نوروزی مراسم و نمیرفتند مسجد به که
خالی جا را برای مسجدیها نمیکردند و درست
بودندمرتبفحشمیداد.جلویغرفههایی کرده
که خانمها روسریسیاهبهسرداشتند نمیرفت و
زیرلبغرمیزدوچشمانشرابهحالتعصبانیت
که شنیدم میگفت خانمش میچرخاند. برای

نوروز بهاینکالغ سیاههاچه ربطی دارد؟خانمش
زنمهربانیبود.هیچوقتعصبانینمیشد.شاید
پدرم سن نصف از کمتر یا نصف سنش او چون
پدرمگفت: چه او به مثلاوفحش نمیداد. بود و
و روضه سال این بدبختها تمام دارد؟ اشکالی
داشتهاند و حاالمی خواهند عزاداریو روزه و نماز
باال شبعیدیکحالیبکنند.پدرمشانههایشرا
راه توی میچرخاند. را چشمانش و میانداخت
میخواهد می گفت: که مرتب نوروزی پدرم بازار
خانمش گندم سبزه بخرد. نوروزی سبزه آنجا از
یادموهایعموجواد بودو مرا به آمده خیلیبددر
آنجا میخواست از پدرم تهران میانداخت. در

هم بخرد. قرمز و ماهی سمنو
داد. فحش سبزهها پدرم دوباره میز جلوی
آنها ارزانتر سبزههای از که ماریجوانا میگفت
نمیشناسم. احتماال است.من اینخانمماری را
ماهی و سمنو که گفت خانمش است. ارزانی زن
پدرم ماشین بگذاریم ولی و توی را بخریم سبزه و
چلوکباب میخواهد است و گشنه اول که گفت
جلوی به تا بودیم صف توی ساعت دو بخورد.
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درباره  شهیدی جعفر سید دکتر از کتابی ۱ـ 
غذای و نان روی ـ قارچ شیعه امامان از یکی

مانده.
را  خانه بام پیشترها ـ هندسی اشکال از ۲ـ 

امیران. ـ میکردند اینگونه
انصاف  و عدل ـ فارس استان در شهری ۳ـ 

امری. در اصرار و پافشاری ـ
ـ کتاب  به دور اشاره ـ از ادوات ورزشی ۴ ـ

لغتبه فرنگی.
ـ پرندهایبه نامدمجنبانک  پسوندجمع ۵ـ 

پرسش. ادات از ـ رسید نتیجه به و مفید ـ

کشتی. فرمان کرم خوکـ  بیماری ـ ۶
تک  دو اسبش ـ چیزی خالص و برگزیده ۷ـ 

نورانیتر. ـ رود!
می گردد  جهان گرد شاعر و است خانه در ۸ـ 
ـ عوارض پرداخت از پس کاال خروج جواز ـ 

میدانجنگ.
لباس  اتصال گوی ـ ندارد نظیر و شبیه ۹ ـ

دلداده. عاشق ـ
عالم  در بیداری و خواب حالت و ربودگی ۱۰ـ 

پادشاهان اشکانی. ـ از درویش
ـ  زیرزمینی غذا ـ قطار چاشنی نوعی ۱۱ ـ

پهلوان. درندهـ  شیر
ترکیهـ   توریستی و تاریخی شهرهای ۱۲ـ  از

تار. به ظاهر قویـ  رنگ تیره و جنس
غارت  ـ چراغ دریایی برگشتگیـ  بخت ۱۳ـ 

چپاول. و
همان  ـ نامید پسر شمشیر  را خود ـ  ۱۴

گوشت گیاهی. موسیقی خودمان استـ 
امروز میگویند  ـ بانگو آوازمهیبدرنده ۱۵ـ 

نوانخانه.

با  هشتم و هفتم قرن در تشیع عالمان از ۱ـ 
آثاریچون «شرحشفایابنسینا»ـ شهرستانی

گیالن. استان در
که  عنوانی دروازهـ  و خانه در حبوباتـ  از ۲ـ 
فاتحان جنگ ملی به چند تن از مجلس شورای

داد. مشروطه
هرگز،  ـ حال پیشینیان شرح ـ ابدی ۳ ـ

هیچگاه.
هم  ـ روی و اندوه ـ غم درخت مجنون ۴ ـ

انباشتهشدن.
فرانسوی و  زیست شناس ـ سگی ۵ـ  بیماری

کاشفمیکروب.
بیهوده و  ـ نخورده صبحانه ـ یک و ۶ـ  یک

جمع. ـ ضمیر بیمصرف
و  زیرکی  ـ زیرلبی خشمناک ـ سخن  ۷

افیونیمنقلپناه! گرز ـ هوشیاری
پسندیده  رفتار و خوش ادب ـ آهنگر! ۸ ـ

سترون. ـ
قلیاییاستـ روزانه  فلز همین طوریهم ۹ـ 

خط آهن. ـ
و ممسک  خسیس ـ شیمیایی از عناصر ۱۰ـ 

اندک. شیطانـ  ـ
بازی و  ابزار هست ـ آن هم باریک ۱۱ ـ کمر

هدف. به زدن برای نشانهگیری
هرکهبیش،برفش  پایتختساحلعاجـ  ۱۲ـ 

بیشتر!ـ  مثل و مانند.
سایبان  مایوس و درمانده ـ خجالتی ـ ۱۳ ـ

اتومبیل. و درشکه

خانه  ـ فرانسه  قدیم پول واحد  ـ  ۱۴
از سرمایهای با  است کاری ـ  ستارهشناسی

پررویی و سماجت!
شهرهای  از است آفریقایی ـ کشوری ۱۵ ـ

استاناصفهان.

سلطان اقتدار نيز از اساسی مدون قانون وجود
نمیکاهد.

حکومتی،  نهادهای شکلگيری  روند ـ  ۷
سلطانی در جوامع سياسی، يا غير سياسی خواه

است. کند بسيار
گرچه می توان  سلطانی يک جامعه در ۸ ـ
اجتماعیبود، اقتصادیو نوعیپلوراليسم شاهد
قدرت و نيست اثری سياسی پلوراليسم از اما
سلطان شخص اختيار در مستقيما سياسی

دارد. قرار
نيست و  پيشبينی قابل سلطان ۹ ـ رفتار
سلطان در دخالتهای از جامعه از هيچ بخشی
سلطانی در جوامع ديگر، به سخن نيست. امان
و زندگیشخصیواجتماعی همهنهادها،گروهها
افراد،جملگیجوالنگاهدخالتهای غيرقابلپيش

بينیسلطانهستند.(۹)
را اينشناسه ها بسياریاز ترديدینيستکه
اما بازيافت. پهلوی حکومت ساختار در میتوان
اينشناسهها برای تحليل دقيق حکومتپهلوی
پيشين گفتار دو در ما چنانکه کفايتنمیکند.
نمونههای با تاکيدکرديم، درجهانواقعی، ما نيز
نيستيم. رو رو به اينقبيل حکومتها «خالص»
مقايسهدولتچائوشسکو با دولتپهلویبازتابگر
سلطانی دولتهای بين که است تفاوتهايی
برخی ديگر سوی از باشد. داشته وجود میتواند
در ما نيز را حکومتهای توتاليتر شناسههای از
تاييدی اين نيز دولت پهلوی شاهديم و ساختار
دولتهایاتوکراتيک متاخر که نکته بر اين است
گاه و متفاوت شناسههای از آميزه ای مدرن، و

متضادند.
برگرديم، گفتار اين آغازين پرسش به هرگاه
میتوانيمبگوييمکهدولتپهلویيکیازنمونههای
نمايندگیمیکند. مدرندولتهایاتوکراتيکرا
میتوان بربستر وجهغالبآن،دولتی ايندولترا
سلطانیناميد، امابايد به ايننکته توجهداشتکه
دولتپهلوینمونه«خالص»يکدولتسلطانی
حکومت های سلطانی غير ويژگیهای و نيست

است. آورده گرد خود در نيز را اتوکراتيک
که کرد پرسشهايی اشاره بايد به خاتمه در
میتوانند تئوری دولتهای سلطانی با رابطه در

مطرحشوند:
و ويژگیهای  خصوصيتها توجه به با ۱ ـ
قبيل اين میتوان آيا سلطانی دولت های سنتی
حکومتهای مدرن انواع شمار در را حکومتها

دارد؟ قرار اتوکراتيک
ساختار  با مدرن بوروکراسی وجود آيا ۲ ـ

سازگار است؟ دولتهای سنتی قدرت در
دولتهای  متاخر و مدرن گونههای ـ  ۳
نمی توانند پهلوی، حکومت جمله از سلطانی،

زمينههایسنتی بر اتکا با تنها را مشروعيتخود
رو اين از کنند. کسب خونی پيوند چون هم
جوامع در مدرن دولتی ماشين مشروعيتيابی

سلطانیچگونهممکناست؟
گفتن نظر در با پرسشها اين به پاسخ
عصر پهلوی در ايران اجتماعی و ساختار سياسی
اتوکراتيک مدرنيزاسيون پديده به را بحث دامنه
به مفهوم مدرنيزاسيون در گفتار آينده میکشاند.
داد خواهيم و نشان خواهيم پرداخت اتوکراتيک
کهتضادبينالگویسنتیقدرتوماشيندولتی
مدرنيزاسيون اتوکراتيک همين ريشه در مدرن،
مدرن بوروکراسی همزيستی حيث اين از و دارد
ممکن شناسههای سنتی يک دولت سلطانی با
استوآسيبپذيری سياسی چنينحکومتینيز

دارد. تضاد اين در ريشه جمله از
دارد ادامه

توضیحات: و منابع
تحليل  در ايرانی پژوهشگران غير از برخی ۱ـ 
انقالبدولت خودازساختارسياسیايرانپيشاز
گونهایاز دولتهای سلطانیدانسته اند. پهلویرا
نبودن، صحيح  يا بودن  صحيح  از نظر  صرف
برخی از سوی انتقادی نگاه موضوع بدون اين
برداری نيز الگو ايرانی مورخان پژوهشگران و از
شناسههای دقيق از تعريف آنجا که از و شده
دولت با آن را عمال نداشته اند، دولت سلطانی
پژوهشگران فرض کردهاند. مترادف اتوکراتيک
را پهلوی که دولت ايرانی جامعهشناسان غير و
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... انقالب بازخوانی

از سرعت عمل همچنین آنان مثبت داده است.
شعارها خامنهایو محتوایپاسخاوصرفنظر از
رو، این از میرسند. نظر به راضی رجزخوانیها و
کردهاند. استقبال آن از سفید کاخ سخنگویان
کند، گو و گفت خامنه ای با است خواسته اوباما
داده دعوت پاسخ این به خامنهای بیصبرانه و
ماه خرداد رای گیری است. گو و گفت آماده و
بنا ندارد. اعراب از محلی رابطه این در نیز آینده
این نتایج انتظار به آمریکا که ندارد دلیلی این بر
مذاکره برداشته گام اول برای رایگیری بنشیند.

دلیل به این پیش برد. را و می توان آن است شده
هماکنون که گفتهاند  کاخ سفید سخنگویان
است. این در حال بررسی قدم بعدی آقای اوباما
رسمی به نامهای به صورت زیاد احتمال گام به
گفته این به که کاری بود، خواهد آقای خامنهای
انجام آینده ماه دو یکی در است قرار سخنگویان
نخواهد خردادماه رایگیری منتظر آمریکا شود.
موثر نمی داند در سیاست خود را چون آن  ماند
ولیاقدامات آمریکادراینفاصلهبر فضایسیاسی
خواهد تاثیر خردادماه رایگیری جمله از و ایران
شد گذشته گفته هفته که و همانطور گذاشت،
دو عامل اصلی خواهد بود (همراه امر یکی از این
این رایگیری سرنوشت که بحران اقتصادی) با

زد. خواهد رقم را

مذاکره شروع شده...

به فحش شروع دوباره پدرم رسیدیم. میز غذا
دیگر بودو دادنکردچونگوجههاشانتمامشده
اگر میگفت: خانمش به نداشتند. هم آشرشته
را بیشتری رشته و آش فکر گوجه بودند آمریکایی
باالخره نمیکردند. تمام زود اینقدر و میکردند
غذایمانراخریدیمو چون جاینشستننبودروی
را غذایمان دیوار کنار توالت نزدیک سالن موکت
سردم چلوکباب گذاشتیم. من نصف زمین روی
ایرانیکفش یکخانمگنده منده تا بودم خورده را
بشقابم. وسط گذاشت را نوکتیزش بلند پاشنه
بعد از این و گفت بد خانم آن به پدرم به انگلیسی
کهشوهرآنخانمکه خیلیازآن خانمگندهمندهتر
دیگر به گوشه شد و ساکت راه رسید پدرم از بود
آش از غیر که فحش میداد پدرم رفتیم. سالن
و چنگال قاشق و و دوغ سماق گوجه اینجا و
نو سال و ندارند هم حسابی و درست پالستیکی
پدرم خوردن از غذا بعد کوفت کردهاند. او برای را
وقتی که بخریم. سمنو و ماهی برویم گفت که
بود. شده تمام سمنو و ماهی رسیدیم میز جلوی
پدرمهمبهفارسی وانگلیسیبه خانمفروشندهکه

گفت. بیراه و بد بود سرش هم روسری اتفاقا
پارکینگ از ماشین را بود که غروب نزدیک
اینکه از پدرم خانه شدیم. راهی و آوردیم در

غر مرتب نبوده کافی نوروزی بازار جنس های
تا سه دو از بعد و بلند کرد را رادیو بعد میزد.
عوضکردو گذاشت آنرا برنامه فحشبه گوینده
تکان روییکآهنگایرانیتندقدیمی.خودشرا
آروغ یکبار سه دقیقه دو هر می رقصید و و میداد
آرایشمیکرد. خانمشداشت صورتش را میزد.
خیلی از محل خود که پارک ماشین وقتی که از
بودیم تمام دور بود پیاده راه رفته بازار نوروزی
پایین و پدرمرویصورتشعرقکرده آرایشخانم

شده بود. ترسناک خیلی قیافه اش ریخته بود.
ماهیقرمز سال نو کمیبعد بهخانهرسیدیم.
خریده فروشگاه آمریکایی از یک راه سر که را

یک توی و آوردیم در نایلونی کیسه توی از بودیم
روی را آرم رستوران مکدونالد که لیوانگنده
یک تنگ برایش فردا تا گذاشتیم خودش داشت

شیشهای بخریم.
زنده سیزده روز ماهی را تا میخواهد پدرم
ببرد سیزدهبدر نوروزی بازار به را آن و دارد نگه
هم آنجا میگوید بیندازد. آنجا رودخانه در و
چلوکبابمیدهندو قاشقو چنگالهاپالستیکی
سیزدهبدر نمی شکند. من و محکم تر است آنها
شروع ایران در مدرسهام چون نبودم آمریکا در
واینبود انشایمنکه باید برمیگشتم. میشدو
باشد. آمده خوشش آن از محترم معلم امیدوارم

است. آورده فراهم
نيز گذشته دادگستری آمريکا، سال وزارت
تحريم  قوانين نهادن پا زير اتهام به را ۱۴۵ نفر
دادگاه به جنگی،  ابزارهای و لوازم  فروش

کشاند.
با همکاری اين تعداد، به نيمی از به نزديک
چين خلق جمهوری و ايران اسالمی جمهوری
زن يک متهمان، از جمله اين بودند. شده متهم
برای اقدام به گذشته، ماه دی در که بود ايرانی
شب در ديد عدد دوربينهای ويژه هزاران فروش

متهمشد.

ميليون يک کمپين
جایزه یک برنده امضاء

شد دیگر بین المللی
 Feminist) مجوريتی» فمينيستی «بنياد
زنان سراسری جايزه (Majority Foundation

امضاء» ميليون يک «کمپين به را خود امسال
است. کرده اهداء ايران در

آمده برابری برای تغییر اینترنتی پایگاه در
است کرده اعالم مجوريتی بنياد فمينيستی که
کمپين فعاليتهایمبتکرانه خاطر به اينجايزه
قوانين به پايان دادن امضاء برای ميليون يک
کمپين به اين زنان در ايران، تبعيضآميز عليه

است. تعلقگرفته
از سمر سيما ايران، از عبادی شيرين

منچو ريگوبرتا و عراق، از محمد ينار افغانستان،
جايزه در اين برندگان جمله از گواتماال از تام

بودهاند. گذشته سالهای
بنياد است افزوده  اینترنتی پایگاه  این
دولتی غير مجوريتی، یک سازمان فمينيستی
سال۱۹۸۷ توسط  در مدافعحقوق زناناست که
آمريکا، النوراسمیل،فعالباسابقهحقوقزناندر

بنيانگذاریشد.
که نزدیک هدفاز کمپینیک میلیون امضا،
فعاالن حقوق از تعدادی توسط پیش سال دو به
ایرانراهاندازی شد،جمعآورییکمیلیون زندر
اززنانومردان ایرانی برایرفع«تبعیض های امضا

است. ایرانی» زنان علیه قانونی
سيموندوبووار معتبر جايزه نيز سالگذشته
تعلق ايران در  امضاء ميليون يک  کمپين به

گرفته بود.

اسالمی جمهوری و چین
در اعدام رکورددار

 ۲۰۰۸ سال
اعالم هفته این سهشنبه روز بینالملل عفو
در سازمان  این آمار جدیدترین اساس بر کرد 
و هزار دو تقریبا ،۲۰۰۸ میالدی، گذشته سال
اعدامها  این که بیشترین شدهاند اعدام ۴۰۰ نفر
ایران اجرا اسالمی جمهوری و کشور چین دو در

است. شده
گذشته  که سال ۳۹۰ اعدامی هزار و از دو
است، ۹۳  گرفته انجام دنیا در۲۵ کشور میالدی

پاکستان، ایران، چین، پنجکشور فقطدر درصد
از و شده اجرا متحده ایاالت سعودی و عربستان
هزار بیش از اعدام مسئول چین میان کشور این

نفر بوده است. ۷۰۰ و
درسالگذشته میالدی،درجمهوری اسالمی
ایران۳۴۶ نفر،درعربستانسعودیدستکم ۱۰۲ 
در  (بیش از نیمی از آنها ۳۷ نفر آمریکا در و نفر

شدهاند. اعدام تگزاس) ایالت

گزارشساالنه عینحالدر بینالمللدر عفو
خودبااشاره به«نشانههاییمثبت» میگوید«سه
کامل لغو به سوی پیوسته آرام و حرکت دهه
مورد در ملل سازمان قطعنامه دومین با اعدام»
برایلغواعدامبه اعالممهلتقانونیبرایکشورها
عنوان نتیجهخواهدرسید.گزارشاینسازمانبا
درسال۲۰۰۸»میگوید اعدامها و «محکومیتها
ژانویهتادسامبرسال۲۰۰۸ بهطورمتوسطروزی  از

روش های سر از یکی دنیا با سراسر در هفت نفر
تزریق سم، دار، چوبه از آویختن زدن، سنگسار،

اعدام شدهاند. الکتریکی صندلی تیرباران یا
اسالمی جمهوری بینالملل عفو گزارش به
ایران درسال گذشتهمیالدیهشتزندانیکهدر
اعدام را بودهاند قانونی سن زیر جرم ارتکاب زمان
اعدام نوجوانان در اول رتبه ترتیب به این و کرده

است. خود اختصاص داده به را


