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شهرزاد فروشگاه
Shahrzad International Market
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  Shop online: www.shahrzad.com     دهید انجام اینترنت طریق از میتوانید را خود خریدهای

مى نهید آن ارج به  نشریه اى كه مى پسندید و
«ایرانیان» اشتراکهفتهنامه
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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

Super Global
متنوع ترین با مرغوبترین و را نیاز شما مایحتاج مورد کلیه

میمناید عرضه مناسبتترین قیمتها و کاالها
است موجود ایرانی آجیل و خشکبار خانگی، شیرینیجات تازهترین و بهترین همچنین

میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
جورجیا: آتالنتا، در شعبه ٢ با

میباشد خدمت آماده و باز بدون تعطیلی سال تمام روزهای در گلوبال سوپر فروشگاه های

11950 Jones Bridge Road, Suite 105
Alpharetta, GA 30005

770.663.8823
Fax: 770.663.8262

11235 Alpharetta HWY, Suite 111
Roswell, GA 30076

770.619.2966
Fax: 770.442.5117

ایران اخبار با شوخی
ملی» اعالم  «اعتماد روزنامه دلیل توقیف *

شد.
بود دروغگو» «کیهان اسمش اگر گفتند ـ

بماند! میگذاشتیم باز
تهران. در فانتزی نان ناگهانی افزایش *

بامزه ای! و فانتزی خبر چه ـ
در  شرکتکنندگان انگشت طالبان:  *

قطع میکنیم. انتخابات افغانستانرا
انگشتان بقیه تا بگیرید را بیالخ فعال ـ

دیگر!
طرفه  یک تهران در ولیعصر خیابان * چرا

شد؟
زمان امام ورود  هنگام که این  برای ـ
شهرسازی و عمرانی (طرح باشد کمتر ترافیک

احمدینژاد).
ضعیف  آخوندها با هنرمندان  ارتباط  *

است.
برایهمینبهشونمیگویندهنرمند! ـ

هواپیمای  ـ تهران و * نقصفنیدر پرواز اهواز
توپولف.

جنوب در قدر این روسها یعنی وای! ای ـ
کرده اند؟ نفوذ

زندان  از براندازی به متهم فرانسوی * زن
شد. آزاد اوین

و گفته: مانده زندان در احمد زیدآبادی ـ
فرانسه! متولد نه شدیم زن نه شانس! بخشکی

محسن رضایی. مشاور فرزند تجاوز به *
زندانحصارک بر و نبایددور تقصیرخودشه ـ

میشد! کوتاه آفتابی شورت با
احمدی نژاد،  از  اطاعت یزدی:  مصباح  *

است. از خدا اطاعت
سنگینتر بودی! جوک میگفتی ـ

ایران  میدانی و دو تیم  به آلمان دولت  *
نداد! ویزا

دویده برای ویزا همه راه را بیچارهها این ـ
بودند!

* باشروعماهرمضاناعتراضاتوشورشهای 
داشت. خواهد ادامه خیابانی

کتک افطار از بعد فقط مردم حداقل ـ
میخورند.

به والیت  اعتراضآمیز *صدها نامهسرگشاده
شده است. فقیه ارسال

فقط گفتهاند و کرده لجبازی هم ایشان ـ
باز میکنند. نامههای سربسته را

میشود اما  شروع شنبه این از * ماه رمضان
دارد. ادامه هنوز خیابانها در جوانان تظاهرات

از که «کتک خوردن» بیاد فتوا بده یکی ـ
نه؟ یا میکند باطل را روزه بسیجیها

دکترا  مدرک مرتضوی سعید قاضی  *
گرفت.

کردان عوضعلی  را پایاننامه اش حتما  ـ
برایشنوشته!

* احمدینژاد:بسیاریازسرانکشورهایدنیا 

تبریک گفتهاند. را انتخابات من در پیروزی
نفرجمعیت هزار زیر کشورهاییکه اگر البته ـ

حساب کنیم. کشور بتوانیم دارند را

می خورد؟ شالق کروبی
تهران بچهها در که تهران جمعه موقت امام
خود در آخرین خطابه امام زاپاس می گویند او به
گلآلوده جرم به کروبی مهدی به حمله ضمن
او تنبیه خواستار اسالمی رژیم آب بیشتر کردن

شد. شالق ضربه ۸۰ صورت دریافت به
گفته های به عکسالعمل در کروبی مهدی
جمعه امام این که این ضمن تهران جمعه امام
نوع قربانی برای هر گفت: خائن خواند مزغل و را
میکنم فکر ولی حاضرم مردم برای فداکاری و
 ۸۰ جای به باید هستم امام یاران از من چون

بخورم. ضربه شالق فقط۴۰ ضربه
امامجمعهتهران درخطابه خودمهدیکروبی
زندانها کهدربارهشکنجه وتجاوزات جنسیدر را
گفت: خواند و دروغگو را است افشاگری کرده
با میخواهد و می ریزد آب دشمن آسیاب به او
اتهامات واهی با داستانسراییو ایجاد شایعاتو
از را رژیم قطار جنسی آزار و شکنجه مورد در

نماید. خارج خط
کرد: اضافه خود خطابه پایان در زاپاس امام
سال نداشت می فرستادیمش سن و اینقدر اگر
تا بگیرند را حالش حسابی بچهها تا حصارک

نزند! زیادی زر دیگر

فامیل و هزار فامیل یک
علی برادر الریجانی صادق که شدیم خبر با
الریجانیبهجایهاشمی شاهرودیبهریاستقوه

است. شده منصوب اسالمی جمهوری قضاییه
که است عراق نجف متولد الریجانی صادق
ایران به انقالب خمینی از قبل سال یک حدود

بود. کرده مهاجرت
برادرش و در راس قوه مقننه الریجانی علی

قدرت سوم دو اکنون قضاییه قوه راس در صادق
شیر و نموده نصیب خانواده خود را ایران در
الریجانی علی کردهاند. خود حالل مادرشان را
که داشتیم هم دیگری برادر گفت: خبرنگاران به
را مجریه قوه امروز بود زنده اگر و رفت زا سر گویا

میکردیم! واگذار او به
نیروی مسلما بودیم قوه سه سر اگر افزود: او

بیشترداشتیم!

فتوای جدید برای
خوکی آنفلو آنزای

سوی مقامات از تایید نشده اساس اخبار بر
مصاحبهای در یزدی مصباح آیت اهللا ایران ناموثق
و علمای فقیه از بسیاری و او نظر که به گفته
دچار آنفلو آنزای خوکی کسانی که مراجع تقلید
تماممدتبیماریآنها در و میشوندنجسبوده

نزند! دست آنها به کرد و دوری آنها از باید
پزشکیاظهاراتاینآیت اهللا چندمقامومرکز
مزغلرامضحکوبیاساسخواندهوطینامهای
او پرسیدهاند: با توجهبهاین که آنفلوآنزای خوکی از
آیا ایجاد نمیشود خوک خوردن گوشت اثر در
حاوی و مرغ داشت مرغی مریضی آنفلوآنزای اگر
هم مریض باز بود آیا ویروسذبحاسالمی نگردیده

نه؟ یا میگردد محسوب نجس
دفترمصباحیزدیهنوزجوابجالبی امروز تا

این سئوال جالب نداده است... به

شد یک طرفه ولیعصر
خبرگزاری هایایرانگزارشکردندکهبهدالیل
میدان بین تجریشتا نامعلومیخیابان ولی عصر
شد. خواهد طرفه یک مدتی برای تهران ونک
نصفه را چونخبرگزاریهایایرانمعموالخبرها
گزارش میکنند اشارهنکردهاندکه یکطرفه کردن
بسیج نیروهای کنترل افزایش برای خیابان این
این اگر بوده است. و انتظامی شخصی لباس و

تئوریدرستنباشدفقط یکتئوریدیگرمنطقی
زمان امام که این است آن هم میرسد. نظر به
مجلس نمایندگان و احمدینژاد خواب به دوباره
بهجایجمکران بسیار خواستهکه آنها و از آمده
و کلیدر از اینخیابان یکطرفه واردشود شلوغ

کند. صرفه جویی وقتظهورش

مطالب و ملی» «اعتماد
اونجوری

ملی» «اعتماد روزنامه که شنیدهاید حتما
درصدی یک کاندیدای کروبی مهدی ارگان
ریاستجمهوریایراناز سویقوهقضاییهتعطیل

است. شده
به علت گفته شدهکهعلت بستناین روزنامه
دست آنها به افشاگریهاییبودهکهکروبیاخیرا
و شکنجه و وضع بد زندانها از منجمله و زده

است. گفته سخن جنسی تجاوزات
باره این در درستی توضیح هنوز قضاییه قوه
و مصطلح روشهای راستای در و است نداده
اسالمی جمهوری مختلف مسئولین گیجکننده
خبری رسانههای نقیضی به و ضد حرفهای

دادهاند. ارایه
یکیازمسئولیندلیلتوقیفایننشریهرانشر
زندانیان) مطالبپورنوگرافی(تجاوزاتجنسیبه
توقیف گویا مسئولین از دیگر یک و کرده عنوان
کامال کتمانکرده وگفتهعدمانتشار ایننشریهرا
جوهرشان علت بوده که این روزنامه صرفا به این

بوده است. تمام شده

خبر؟ چه فاکر از آیتاهللا
چاپ زیر دارد نشریه این که لحظه این تا
نداریم. جدیدی هیچ خبر آیتاهللا فاکر میرود از
زنگ ما به فاکر مادر قبل، ساعت سه دو حتی
یا داریم خبری از پسرش که آیا پرسید ما از و زد
هست که جا فاکر هر آیتاهللا این حال هر به نه؟
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 بقیه در صفحه ۳۳   

گرفت؟! هدف یک تیر با را میشه خیابانی شورشی تا چند دفاع: ببینم محمدنجار وزیر مصطفی

و گناهان شاهان
Kings & Their Sins
باستان شهیـر مورخین گفتار طبق

از شاهان برخی هولناک در دربار و جنایات فساد
هخامنشی شاهان از بعضی نمودن گرایش باستان،
مزدک. و مسیحی  یهودی، ادیان به ساسانی  و
آشنا آن با بار اولین  برای که  ناگفتنیهایی
مطابق لذا بخوانند باید همه را کتاب این میشوید.
که هرچقدر بپردازید؛ کتاب این بابت خود بودجه با

کنید. باشد. تلفن جزیی

(۴۴۳) ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ سفارش تلفن
ناصری ابراهیم ـ ناصری هما نویسندگان:

«پژوهشگر»:
ناصری هما

Time: Sunday at 3:30 - 5:30 PM

Tel: 703.794.2733
E-mail: persianchurchva@gmail.com
Address: 3810 Meredith Drive, Fairfax, VA 22030

پارسیان، کلیسای شما، کلیسای
فیـرفکس، در خود را کار به آغاز

فارسی همه اطالع ویرجینیا، به
میرساند زبانان

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

(۲ شهریور)  آگوست                                  دوشنبه ۲۴
                                            گفتار درباره:

جنبش پیامدهای و                                                               ویژگی ها
                                                 کنونی  مردم ایران،

                                  یک بررسی تاریخی و تطبیقی                 
                             سخنران: یونس پارسا بناب

                   
(۹ شهریور)  آگوست                 دوشنبه ۳۱

                                     
بررسی و نقد و تحلیل کتاب        

                               طوبا و معنای شب  
       اثر:  شهرنوش پارسی پور

                                    سخنرانان:
مقدم، ماکان فردیس           پریوش مقصودلو،    هالله
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

           

دستش از خیلی هم غیابش در چون گرم دمش
حال میکنیم! میخندیم و

وصف در شاعران شعر
حوادث اخیـر

فرخزاد فروغ
زندگیشایدخیابانیاست

عبور آن از یواشکی  بدون روسری زنی که
میکند

میافتد بسیج گیر و
زندگیشاید...

جین شلوار با جوانی آن در که است خیابانی
سبز موهای و پاره

نوش جان میکند! ناجا کتک مفصلی از

سهراب سپهری
سهراب صدایم زد: کسی

صورتشرا نمیبینم
نامردها زدهاند چشمبندم

زد صدایم دوباره
قرتی! بچه گفت: سهراب، نگفت بار این

دخترهایم دوست تلفن دفترچه خدا ای
کو؟

گردنبندطالیمکو؟ موبایلمکو،
شده اند مالخور همه

نیستم کاشانم ولی ترسو اهل
بد حصارک این در روزگارم گفته کسی چه

نیست؟
است... سیاه روزگارم

احمدشاملو
نع! گفتند: مردم و
آری! گفت: رهبر و

جهان می گذشت... بر سطح اخبار و

است بس تا چهار
وقت به هر که ایران توی دارم یکی رفیقی
آنجا در خودش در مورد وضع میزند تلفن من

سعی می کند مستقیم غیر و پز میدهد خیلی
که چیزهایی از بعضی بسوزاند. آمریکا در مرا دل
میسوزاند. مرا بعضی وقتها دل واقعا میگوید
چلوکبابیهای یک درباره که مثل داستانهایی
فوتیآنجا میگویدو یا این که تویاداره دولتیاش
حقوق کلی و نمی کند کار هم ساعت دو هفتهای

و غیرو... مزایا میگیرد و
چهارمی دلت بسوزه و گفت: زد زنگ دیشب
دیگر صیغه سه تا زنم از غیر و حال کردم جور را
که حاال گفتم: میگرفتم. آتش داشتم هم دارم.
گرفتی هفتتامیگرفتیکههمههفتهاتپر شود.
خودش به جدی لحن بخندد که این جای به
پرسیدم: نه!چهار تا حداکثراست. گرفتوگفت:
هم و است من معتقدات هم گفت: دارد؟ علتی
منظورت محاسبههای مالیاتی. پرسیدم: نوعی
نیستی. زیاد آشنا اینجا قوانین تو با گفت: چیه؟
آنها را به از یکی باید بگیرم زن تا اگر من پنج
عنوان خمسبدهم برودومی دانی کهمناز لحاظ

معتقداتناموسیخیلیسختگیرهستم...

داخل، بفرمایند خانمها
بیـرون سرد است...

محمود بیسابقه اقدام یک در گذشته هفته
جدید  ۶۴ درصدی جمهور رییس احمدینژاد
خود کابینه زن را برای دو مقام وزیر دو ایران
پیشنهادنمود.گفته شده کهعلتتصمیمعجیب
را اینعلتبوده که اوخود احمدینژاد نه فقطبه
او کند بلکه از کسانیمانندطالبانومالعمرجدا
گلی حلقه دریافت تحلیف خود و مراسم در چون
اصابتکرده تصمیم زنی دستانشبهدستاناو از
) خود را به حجره زنها و ته خط برود تا گرفته

دهد. راه خود کابینه به ببخشید)
از یکی رجبی بسیاری فاطمه تصور برخالف
شغل وزارت برای احمدینژاد زنهای انتخابی
با مصاحبهای در رجبی  فاطمه  است. نبوده
«کیهان»تهرانگفت: کتاب «احمدینژادمعجزه
او بشود. (احمدینژاد)  او کوفت سوم» هزاره
همه کتابهایم میکردگفت: ضمناینکه گریه
خانه در در پاشنه را آنها و خاکستر می سوزانم را

ازگل مرتیکه ویاضافهکرد: احمدی نژادمیریزم.
جر انشااهللا سوراخدارش! و قزمیت کاپشن اون با

مسخره. زشت و او کاپشن بخوره
مرید اظهارات به توجه بدون احمدی نژاد
شمارهیکخودیعنیفاطمهرجبیبهخبرنگاران
امیدوارم آقایان و هستم راضی از انتخابم گفت:
برایکمکردنرویآن هایی گفت: او کنند. تایید
یا داشتند انتقاد من طالبانی سیاستهای از که
این کار باید یا میبستم را «کیهان» باید روزنامه
تا آوردم تا خانم دو براشون او گفت: میکردم. را

دهانشانبستهشود.
در سال تبعیض جنسی اضافه کرد: سی وی

شده است. جدیدی مرحله وارد نظام ما

وزرشی اخبار
آمریکا تیمهای فوتبالایرانو دوستانه! دیدار
به و شده سیاسی لغو و دالیل تکنیکی فعال به
بعد موکولگردیدهاست. سخنگویتیمآمریکا به
خواستیم فوتبال فدراسیون از گفت: خبرنگاران
با چون کند حذف را مسخره مسابقه این که
کشوریکه مرگبرآمریکا میگویدچگونه می توان
باعث تاسف موضوع این داشت؟ بازی دوستانه
علت به ولی ایران شده دوستداران ورزش بسیار
مسابقات بوکس، برگزاری شانس که هنوز این
سری مسابقات که از و کشتی تکواندو، جودو
دو این بین میباشند دشمنانه» «دیدارهای
زیاد زاری گریه باعث باعث دارد وجود کشور

است! نشده آنها

نداریم موسوی ترانه
قتل ترانه مورد در که صداهایی و از سر بعد
فعاالنسرشناس گویا از جوانی که موسویدختر
جنبشدانشجوییبود(ومیگویندجسدسوخته
تجاوزاتجنسی مکرری بعد از را او وچاقو خورده
پیدا تهران  بیابانهای در بود شده او به  که
مبادا این که ترس از جمهوری اسالمی کردهاند)
پایش بپیچد و دست دیگر به ندا آقاسلطان یک
اداره ثبتاحوالبه تلویزیون فرستاد شخصیرا از
ندارد! خارجی وجود اصال موسوی ترانه بگوید تا

روزنامه «کیهان» از یکی اگر حاال خودمانیم
ثبت اداره مامور چیزی! یک میفرستادند
نصف که مقام موثق؟ ادارهای شد هم احوال
با را سنها همه و است قالبی شناسنامههایش
به این کرده اند سهسالصادر تا دو ضریب اشتباه
تلویزیون در اینآقا چکار؟بههرحالحضور کارها
درتمامایرانسه ایشانگفتندما خیلیبامزهبود.
کردهایم! پیدا موسوی ترانه اسم به شده ثبت نفر
یکی یکبچهدوسالهاست(یکبچهدوساله تک
در بیابانهای بیرون تهرانچکار می کند؟) تنها و
به  (که فوت کرده که ۶۰ ساله خانم یک دومی
باشد) زهرا بهشت آنجا باید در بیابانهای جای
گویا چندین که است جوان خانمی سومی هم و
کاظمی (احتماالمثلزهرا کانادا سالپیشرفته

است)! نزده سرش به ایران به برگشت هوس

اردک برای کفش
اخبار خواندمیکمردخوشذوق انگلیسی در
میرفته اردک زخمی که به سختی راه یک برای
به گزارش «اسکاینیوز»این کفشدوختهاست.

اردک راست پای که دید از این بعد انگلیسی مرد
زخمبدیدارد برایاویکجفت کفشدستساز
بهخبرنگارانگفت: او پوشاند. او به و درستکرد
این که از بعد و میرفت راه معوج و کج این اردک
تنگیکفش پایچپشاز و پوشید کفشهایمرا
توانست تعادل میخچه زد تاول و و زخم شد من
در راه رفتن حفظ کند! (در ضمنقسمت را خود

است.) خودمان از خبر آخر

افکار عمیق
 دیشبداشتمازتلویزیونخبرآتشسوزیهای 
و جنگل کلی میدیدم. را کالیفرنیا جنگلهای

می سوخت. طبیعت آتش در کشتزار و مرتع
زمین کهگرمایکره آنجا از کردم خودمفکر با
اساس (بر بوده امروز از بیشتر درزمانغارنشینها
آتش از تبدیل حال در زمین کره که تئوری این
گرفت نتیجه است) میتوان سردی و خنکی به
هم زمان آن در خدادادی آتش های چنین که
ادعا می توان صورت این در است. داشته وجود
کشف را آتش میگویند بشر اینهایی که که کرد
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دکتر  از است پدیدار ـ کتابی و نمایان ۱ ـ
احوال در شرح معاصر بهزادی روزنامهنگار علی

انقالب. پیش از دهه رخدادهای دولتمردان و
دنباله و  ـ بازار و بانک در کشیدنیها ۲ ـ از

می خواند! بیمحل گاه ـ تابع
آب  کنار بیشتر که کبودرنگ پرنده ای ۳ ـ
خندهرو، ـ می کنند گوسفند و گاو ـ مینشیند

شادمان.
وسیله ایمسی یا حلبی که درهمهخانهها  ۴ـ 
پالستیکی که سالهاست ولی داشت وجود
روکار ـ و محکم سخت ـ بازار آمده به هم آن

ساختمان.
بهشوروی  وابسته و کشورهایمتصرفه از ۵ـ 

درنوردیدن. ـ حق حضرت صفات از ـ سابق
شهریدراستان  بندگیـ  دشنامونفرینـ  ۶ـ 

شکار کوهی. کرمانـ 
او  سفرنامههای زرنیخ سفیدـ  ـ مخالف ۷ـ 
ترجمه هم فارسی به سامانی منصور دستور به

است. شده
دوم  ـ نسبت همسر از مرتجعین بینـ  دو ۸ـ 

اول. همسر با آقا حاج
شایان  کار مقابل در ـ ذرهبینی موجودی ۹ـ 

جدیت. تالش و ـ میدهند
توان  طاقت و تفرقـ پراکندگیو سیلیـ  ۱۰ـ 

گویش آذری. گوشت به ـ
ـعالمتصفتتفضیلیـوسیلهجداکردن  ۱۱

کار. در و سختی ـ رنج ماسه از شن
ـ آنکه مورد استهزایدیگران قرار گرفتهـ    ۱۲

اسبدوانی. مسابقه ـ محل زمین از روییدنی هر
سال  از ماهی ـ میگوید! پهلوان چند از ۱۳ـ 

معدنی. اجسام از ـ فرنگی
خشنود و  ـ داستان کتاب ـ ۱۴ ـ دیرینهتر

خرسند.
کبیر  اقیانوس مجمعالجزایری بزرگ در ۱۵ـ 

زنانه. تنپوش ـ نوعی کشور چند از متشکل

قرن  سامانی در احمد و وزیر اسماعیل ۱ ـ
چهارم هجری قمری.

ابزارخوشنویس  بلند قدریـ از بزرگواری، ۲ـ 
دارد. عضوی نقص که آن ـ

تغذیه میکند  گیاه این شیره از قرمز دانه ۳ـ 

برخورد هم ـ به میکشند می زنند، هم هم ـ
کردن.

توپ همراه  ـ با ترشی انواع ـ از آتش آذری ۴ـ 
صدا. و بانگ ـ میزنند!

وحده. ضمیر متکلم ـ دستمزدـ  پیامبر ـ ۵
ازحشراتمزاحموخونخوارـصریحاللهجه  ۶ـ 

قرآن. سورههای از ـ
آگاهشدن  القاب تشریفاتیبزرگانعربـ  از ۷ـ 

آهن. خط ریل زیر تخته ـ
موتوری  بزرگ قایق کمرـ  شال یا دستار ۸ـ 

آهنگر. ـ
ورزش  در بازی زمان ـ مدافع و طرفدار ۹ ـ

آسمان. چراغ ـ خشن
حرف  و است خوراکی سبزی های از ـ  ۱۰
آلمانی تصدیق ـ هممینویسند «و» با را آن سوم

عرب. فرزند ـ
آن  از آبـ  بر شهری ـ بچهها به زبان بد ۱۱ـ 

است. آیین سو
فرنگی  راندنـ  چنگ خود شادمانیـ  از ۱۲ـ 

عالمتمفعولبیواسطه. ـ

روزگاری  ـ پسندیده میوه ـ فروغ و تابش ۱۳ـ 
بود! جنگل یکه تاز سینما پرده در

نامدار ـ  آهنگر ـ قاره شبه ایاالت از ـ ۱۴
سختیکشیدنبرایتهذیبنفس.

خالق  فرانسوی فیلسوف نویسنده ـ  ۱۵
»روح القوانین» و «نامههای ایرانی»

«جنبشسبز»فعالند اینزمامداراناکنوندر از
این در میآیند. شمار به آن رهبران جزو برخی و
به را کمپین سو یک از که گنجی آقای صورت
عمال دیگر سوی و از پیوند زده سبز» «جنبش
خواهانتعقیبو مجازاتآنانبه عنوانمرتکبان
جنایتعلیهبشریتشدهاستچگونهمیخواهد
آیا و و فصل کند؟ حل را میتواند این تناقض یا
متوجه بیانیه امضاکنندگان سایر یا گنجی آقای
صف در میتواند بیانیه این چگونه که شده اند
و بیندازد شکاف سبز» «جنبش نیروهای متحد
چنین آیا و کند؟ تزلزل دچار را آنان همبستگی
قاطع اکثریت پذیرش مورد میتوانست برآیندی

باشد؟ امضاکنندگاناینبیانیه
جنایت علیه مرتکبان کشاندن پیکار برای
در پاسخگویی اسالمی به جمهوری در بشریت
یکدادگاه عادالنهیکمبارزهحقوقبشریاست.
انتقامگیریبلکه برایروشن منظور نه به اینکار
شدنحقیقتواطمینانازاینکهچنینجنایاتی

کارنامه در است. ضروری نشود، تکرار دگرباره
جمهوریاسالمی،مصادیقجنایتعلیه بشریت
آنها  ۱۳۶۷ بارزترین سال عام قتل و نیست کم
کمپین بیانیه در اخیر مورد (این میآید شمار به
مواردی بیانیه از در که صورتی است در نیامده
علیه «جنایت سختی در تعریف به که شده یاد
می گیرند). درچنینپیکاریقاعدتا بشریت»قرار
بارزتریننمونهآنیعنیقتلعام سال۱۳۶۷  باید از
شروعکرد ولیبهروشنی درفضایفعلی کهبرخی
جمع به زمان آن زمامداران و دستاندرکاران از
زیرضرباتجناححاکم اصالح طلبانپیوستهاند و
فعالند، این در «جنبش سبز» و یا قرار گرفتهاند
بود. نخواهد برخوردار  زیادی حمایت  از طرح
مصلحت ولی اقتضا میکند. چنین «مصلحت»
خود استمرار با «حقیقت» و است، مدت کوتاه

شد. چیره خواهد آن بر
انتظار میتوان دور چندان نه هنگام آن در
برای حقوق بشری واقعی یک پیکار که داشت
شکل ایران در بشریت علیه جنایات به رسیدگی
ازحمایتهای ملیو بینالمللیبرخوردار و بگیرد

گردد.

قالب... در سیاسی مبارزه

روسری و باید با مانتو پس بانوان از این این آیا
برادر مبادا تا کنند، گردهمایی و راهپیمایی
«هواداران «کیهان» بهانه بگیرد که: در حسین
هرزه مشتی زنان کروبی و خارجه نشین موسوی
خیابانها به  نیمه عریان که بارند و  بیبند و
اینفهرست آیا آقایگنجیمی داند که میآیند»؟

دنبال گرفت؟ میتوان کجا تا به را
آن و همه ترس آقای گنجی گمان من به
در از چنین این خورشید و شیر با که دیگرانی
نیست. «کیهان» بهانههای درآمدهاند، ستیزه
بهانه کیهان» خود من «بهانه جويی گمان به
ملی بوی زدودن رنگ و زیرکانهای است برای
از بزرگی بخش هنوز که چرا سبز، جنبش از
اسالم برابر در را ایرانگرايی  ایرانی  دینباوران
«زبان جستار در که همان گونه و میبینند
باز کردهام، میان (۲) ملی» کیستی و مادری
کیستیاسالمیوکیستیایرانیخودسرگردانند.
بر اسالم کوبیدن نشان اسالمی برای جمهوری
خورشید آغاز شیر و همان از پرچم ملی ما سینه
را«نشان رژیممنحوسسلطنتی»نامید وشگفتا
یکم بیستو درسده برگزیدگانوسرآمدانما که
را شرمآور دروغ همین و میگیرند نادیده را تاریخ
این و میکنند دوبارهخواری که نه «دوبارهگو»یی

می نامند! پیشین» نظام «پرچم را پرچم
آقایگنجیو دیگر مندر پیآموختنتاریخبه
کشورمان می هراسند، ملی از نماد که کسانی
با اگر تاریخ از ناآگاهی که می بینم ولی نیستم.
اکبر همراهشود، چگونه یکسونگر بسته و اندیشه
ستایشپایمردی اش سخنها گنجیرا کهمندر
انگشت جایی میرساند که به (۳) بودم نوشته
نشانه دگراندیشان سوی به و برآهیزد سرزنش
ناراست درهمآمیختنراست و از در اینراه و رود،
بایدآقایگنجیو پاسخاین پرسش را پرهیزنکند.
هماندیشان او بدهند؛آیادشمنیاینان با نمادشیر
که می ترسند نمادهای رو است آن خورشید از و

بگیرند؟ را دینی نمادهای جای ملی،
و شما حقوق از «ما مینویسد: گنجی آقای
دیگری دفاع میکنیم.»راستیچه گروه فردو هر
چون و صدها هزار را «ما» کرده و من او کسی
بپاخاسته ایرانی میلیونها آن آیا «شما»؟ مرا
را پرچمها تا برگزیدهاند خود نمایندگی به را او
شدن سبز به فرمان و بگیرد ایرانیان دست از
این بگذریم، از این همه اگر و بدهد؟ همگان
دوران به بازگشت نماد چیست؟ نماد سبز رنگ
زرینامامخمینی(آنگونهکهمیرحسینموسوی
با انتخابات دوباره درخواست میخواهد)؟ نماد

و نگهبان همین شورای فقیه و والیت همین
شورای برچیده شدن نماد وزارت کشور؟ همین
دل قدرت در ساختار شدن دگرگون نگهبان و
نماد برچیده شدن اسالمی؟ جمهوری همین
یا ایرانزمین، خاک از دینفروشان فرمانروایی
اطهار»؟ ائمه و طهارت و عصمت «خاندان نماد
ندانستهام،چرا هیچگاه نماد خود مناینرنگرا
کدام به را خود آن برگرفتن با نمی دانم هنوز که

گرایشنزدیکمیکنم.
نشان سر پرچمشیر وخورشید بر سخنتنها
از یکی ایرانی جوانان که روزی فردای نیست.
و سردادند را جنبش این شعارهای زیباترین
جمهوری آزادی، «استقالل،  برآوردند فریاد
همه ناگاه موسوی به حسین آقای میر ایرانی!»
کرد و فراموش را دموکراتیک خود آن ژست های
مقتدای و موال همچون خشمگین و سرآسیمه
خودروحاهللاخمینی سخن از«جمهوریاسالمی؛

داد. سر کلمه زیاد!» یک کم، نه کلمه یک نه
به که ایرانیان، به  تنها  نه سبز جنبش
که آنچه آزادگی آموخت. همبستگی و جهانیان
آقایگنجیمیخواهد، که آنچه و منمیخواهم
جدا هم از ولی آنجا ما راه رنگ است، با پیوند در
در و من است، «همرنگی» پی در او میشود که
میخواند فرا را ایرانیان همه او «یکرنگی». پی
به را خود برون و کنند پنهان را خود درون که
که آنم پی در من و درآورند، او) (رنگ رنگ یک
به چنان و باشد یکرنگ دیگران و خود با هرکس
به رنگ برون، بتوان دیدن با گروه برود، که میان

برد. پی درونش رنگ
آن در خود، که نوشتار بلند گنجی در اکبر
را از ما گذاشته، پا زیر را جوانمردی گاه مرزهای
من هراس است. هراسانده پرچم» «دیکتاتوری
کلمه یک «نه گفتمان که است این از همه ولی
سبز رنگ و فراگیر شود کلمه زیاد» یک نه کم،

شود. «پرچم دیکتاتوری» بدل به
از را خشکسالی  و دشمن دروغ، خداوند 

دارد. دور به ایران زمین
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بنگریدبهدونوشتهمنبهنامهای«دردی  ۳ـ 
آبروی از پاسداری و گنجی مردن... غیر است
َسَبقَتنی؟ ریختهیکملت»و«ایلوئی! ایلوئی!ِلما
بایگانی در دو هر میالد»، چلیپای بر فراز گنجی

اینترنتی«ایرانامروز». پایگاه
امروز» «ایران اینترنتی پایگاه از برگرفته

یا...؟ پرچم، دیکتاتوری

است،خواستار«تشکیلیککمیتهحقیقتیاب
آرا شمارش رایگیری، فرایند بررسی منظور به
آرای در دستکاری و تقلب موارد نتایج اعالم و
بالفاصلهشان ولی چند خواست شدهاند. مردم»
جهت ایران دولت به فشار «اعمال اینهاست:
دولت] به [اعمال فشار انتخابات تقلبی... ابطال
به فشار ...[اعمال آزاد انتخابات برگزاری برای
در رسمیتشناختنحقمردم... به دولتبرای]
رسمیت انتخاباتاخیر... به نتایج اعتراض... به

نشناختندولتکودتاییاحمدینژاد...»
پرسید پسعلتوجودیکمیته باید اینجا در
با متقاضیان کمیته چون حقیقتیاب چیست؟
خواستهای بعدینشانمیدهندکه کلحقیقت
گرفتهاند تصمیم حاال از در چنگال دارند؛ خود را
بر بنا باید برسد «حقایقی» چه کمیته به این که
اقدامکنند! به استخودشانبیواسطه این بهتر

رژیم وارد بر باید عالوه این«فشار»یکهمیگویند
نیست، تحریم جنگ است؟ طریقی از چه شود
را خامنهای چیست؟ خوب، بسیار ـ نیست هم
وادارند بخوابانندو فلکشکنند؟ یا احمدی نژاد را

«غلط کردم»؟ بار بنویسد: صد
درابتدای مقالهگفتممشکلاصلی ایننیست
چنینمطالب سستی ازطرفاکبرگنجی کهچرا
قبیل نوشتهها ماهی این است. از منتشر شده
سویگروههایمختلفایرانیپخش از چندعدد
این در محل اعتنا هم نیست. آنچه و میشود
از موردمهماست ایناستکهچگونه مردمیکه
توقعدقتواطالعمیرود، ناگهانزیر چنین آنها
متونی را،گویینخوانده،امضامیکنند.نکته قابل
اصوال این تنها چون نه استـ  همین فقط تامل
امرمنطقیبهنظرنمی رسد،مایهنگرانینیزهست
خود بر را عوامگرایی نوع همان از ردی چون ـ
از روشنفکران و هفت انقالب پنجاه در که دارد

چشیدیم. را ثمره اش و دیدیم مملکت
«ایران لیبرال» اینترنتی پایگاه برگرفته از

اکبر کاروان

حقیقت  در و میزده اند زیادی زر کرده اختراع یا
کرده و یا اختراع کشف را بوده که آتش خدا این

بشر! نه و است

ترابری و راه وزارت اطالعیه
و برادران کلیه  اطالع به وسیله بدین
برادران به خواهرانمسلمانی کهکمکهای خود
ازطریق کامیونوبهصورتشمش «حزباهللا»را

طالازمرزهایترکیهبهلبنانوسوریهمیفرستند
جواز باید ابتدا جاری مهرماه اول از که میرساند
ازشعبات مخصوصمجوزحداکثروزنکامیونرا
نمایند تا دریافت نواحی مرزی در این وزارتخانه
پلهایکشور آسیب مالی و جانی به بدینوسیله

وارد نیاید. ترکیه ما و همسایه دوست
شمش دالر فقط نه بیلیون حاضر حال در
وزارتخانه این تایید مورد کامیون طریق از طال
جریمه دالر بیلیون متخلفین یک از و میباشد

دریافت خواهد گردید.
عقیدتی و عمومی روابط دفتر
مالی) امور اداره برای (رونوشت

برايشفکری کنند. بايد نيست؛ آيندگان
جنس از  سکوالريستها بگويم: صريح
از که است ضروری و نيستند  اسالميستها
اين کار اگر  کنند. پرهيز آنها با قاطی شدن 
مطرح اگر نيست، ممکن هنوز کشور داخل در
کردن خواستاریسکوالريسمهنوزمشکلاست،
اصل پافشاری بر اين کشور ما در خارج وظيفه

اوليه است.
با مذهب از حکومت کنيد که جدایی باور
میشود!و اسالميست ها آغاز از جداییسکوالرها
پذيرش تنها عمل» «اتحاد برای که کنيد باور
از جنبش، غایی هدف عنوان به سکوالريسم،
جانبهمگانشرطالزم و کافی است.مذهبیها
در دخالتی نبايد مذهب که بپذيرند اگر هم
سبز پرچمهای باشد میتوانند با داشته حکومت

خودکنارسکوالريستها بايستند.
که نکنيد فراموش نيز  را  نکته اين اما،
حضور نيستند حاضر هرگز اسالميستها
را تحمل کنند؛ فرقی هم نمیکند سکوالرها 
باريک يقه کالهی، عمامهای، باشند؛ کدامشان
بستهاند حکومت به دل هميشه آنان کراواتی. يا
حقطبيعیخودمیدانند وسیسالاستآنرا
دعوایی ـ خامنه ای  قول به ـ دعواشان هم و
ازشماجوانان و بهتر خانوادگیاست.آنها بيشتر
بیپيرايهومعصوممی دانندکهنبايدشاخه ایراکه
را بکار برآن نشستهاندببرندو، پس،همهترفندها
انديشه سکوالريستی،به می برندتاشما را،فارغاز

کنند. و رنگتان برده سبز خود چادر زير
شدنم رنگ سال و  سن از  اما يکی من

گذشته است.
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

... اسالميستها نگذاريم

ما حال عین در ولی کرد. خواهم همکاری هم
عمل در میکنیم ولی هم و جدل بحث هم با
سبز پرچم هم باز و میکنم اتحاد آنها با من
با که من حال بگویم عین دست می گیرم. در به
و نزدیکی هم آمریکایی» ـ ایرانی «جوانان گروه
یک سر بر هیچ گروهی با ولی من دارم. تفاهم
که است این آن و کنم توافق نمیتوانم موضوع

نمی دهم.» بر...» «مرگ شعار
قرار میکروفن  برابر زراندازچی  آنگاه حسن
رفع سوء برای است «الزم اظهار داشت: و گرفت
تفاهمباردیگربگویمکهمنجمهوریخواههستم.

من دمکراسی مساله نیست، من پرچم مساله
است.وقتی شمابخواهیدهرفردیرا حذفکنید
شد. خواهید سبز، دچار اشکال فقط بگویید و
گفته خود طرفداران به هم موسوی میرحسین
هستند از صفوف براندازی خواهان کسانی را که
که کل است این من خواست کنید. خود حذف
چه و آن چپ جناح برود؛ چه اسالمی جمهوری

جناح راست آن.»
من «رای گروه گفت: «من از ادامه در وی
ایران در وقتی دارم: پرسش یک کجاست؟»
این جمهوری ایرانی میخواهیم شما میگویند ما
ما میگویید ما به بلکه تکرار نمیکنید حرف را
میخواهیمآنحکومترااصالحکنیم.اینجاگفته

مختلف... گروه های چرا


