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نو اخبار آغاز سال
(۱)

همسر جنازه تشییع مراسم گذشته یکشنبه
حضور مراسم با این برگزار شد. آیت اهللا منتظری
شخصیها لباس و انتظامی نیروی گسترده
و از مرگ آن آیت اهللا بود که هیچ کدام همراه
دور تصور از عزادار نبودند. و غمگین همسرش
تشییع این مردم برای از ازدحام دولت که نیست
آن ابعاد کاهش در سعی و داشته وحشت جنازه

کرده است.
از بیشتر ازدحام از بعد گفته اند خبرگزاریها
انتظامی، نیروهای و اطالعات پیشبینی وزارت
از را منتظری آیتاهللا  همسر جنازه ماموران
مراسم بقیه و  کردهاند خارج سوگواری  محل

انجام گرفته است. جنازه تشییع جنازه بدون
تاریخ بدون جنازه در اولین تشییع جنازه این
که  اسالم است. قابل توجه آنهایی ساله ۱۴۰۰
و نیست آونگارد اسالمی  جمهوری میگویند

خالقیت ندارد.

(۲)
انتخابات برگزاری مسئولین از یکی ایران در
دیگر که کرد اعالم جمهوری ریاست دوره بعدی
برگزارنخواهد مناظرههایتلویزیونیبین کاندیداها
غرب تقلید از که خواستیم بار هر وی گفت: شد.
گفت: خبرنگاران به او شد! خراب کارمان کنیم
احتمالی کاندیداهای بین زیاد کینههای وجود با
اخیر  ۳۰ سال در عرض اسراری که دوره آینده و
درمقابل را پنهان مانده استبهصالحنیسترقبا
یکدیگرقرار دهیمو پتهمسئولین راروی آببریزیم.
مناظره جدید محدودیتهای درباره او خاتمه در
و کرد جمهوری اشاراتی کاندیداهای ریاست بین
استمناظرههای بین اساسطرحیقرار گفت: بر
به صورت«اساماس»و فقطبهصورت کاندیداها

شود. انجام آنها بین خصوصی

(۳)
محموداحمدینژاد در یک کنفرانساقتصادی
ومطبوعاتی از عملکرددولتخود در سالگذشته

کرد. دفاع
در تورم مهار در دولت گفت: خبرنگاران به او
جواب وی در است. کرده کوالک واقعا اخیر سال
انگشتشعالمت بهجایسئوالبا خبرنگاریکه
(و بالفاصله میداد نشان جمهور به رییس بیالخ
ما تورم بود قرار شد) گفت: محلکنفرانسدور از
میلیون استانداردهایجهانیچیزیحدودسه با
و صداقت و درایت حذاقت و که باشد درصد
ناچیزی حدود چیز درصد به این کفایت دولت

است. کرده پیدا کاهش درصد ۲۵

(۴)
تایید (و مرز بدون خبرنگاران  گزارش به
زندانیانسیاسی خانواده خبرنگارانبدونترس)
خود سنتی سین ایران سفره هفت در عقیدتی و

زندان پنجاه و صد حدود یک بیرون صحن در را
خود عزیزان با تا دادند قرار ایران سرتاسر در
از بیرون مراسم این در نمایند. نزدیکی احساس
خانوادههای با زندانیان حق تماس بیشتر زندان
عزیزان با را سال نو و نتوانستند نداشتند را خود

خودسپریکنند.
در هفت سین مراسم که  این به توجه  با
مردم شرکت گسترده با از زندان بیرون صحن
انجام میگیرد طبیعت در نیک شکل پیک با و
شبیه است) سیزده بدر به مراسم به بیشتر (و
راستایتشدیدعملیات در پیشبینیمیشودکه
بدر سرکوبگرانه دولتدرسالهایآینده، سیزده

شود. برگزار نو سال از قبل

با زنم گویی گفت و
این آیت اهللاهای ایرانی یکی از گفت: و آمد زنم
رزاقیتهستند وزنان مظهر گفته: «مردان مظهر
است من از بهتر عربیات که تو خالقیت»،

کنی؟ ترجمه من برای را این میتونی
گفتم:خیلیساده است. منظورشایناست
در بیاورند تا شب میدوند تا پول مردان صبح که
زنها بسازند. «رزق» خودشان را اصطالح به و
خالقیت با یعنی خالقیت هستند  مظهر هم
شوهرشان پول کردن خرج برای راهی کامل

پیدامیکنند!

یا آپریل شوخی
سیـزده دروغهای

یا آپریل ماه روز اول آمریکاییان که رسم به
به میکنند و برگزار کردن شوخی به آوریل را
برای را امسالزیر رسمخودماندروغهایسیزده

کردهایم. انتخاب سال دروغ بهترین برگزیدن
کردن  مهار در احمدینژاد: دولت * محمود

کرده است! کوالک اقتصادی تورم
*آیتاهللاجنتی: پسرمندر ماجرایپولشویی 

است! دستی نداشته بحرین در

*هاشمیرفسنجانی:والیتفقیهالزمهبقای 
حکومتاسالمی ماست!

* محموداحمدینژاد:مادرایرانهمجنسگرا 
نداریم!

مندر زماناتفاقاتزندان  * سعیدمرتضوی:
از جریانات اطالعی بودم و مرخصی در حصارک

ندارم! آن
جهان  قدرت ابر ایران تهران: * «کیهان»

است!
برای آژانس  * محمود احمدینژاد:موقعیتما

نمایان است! و شفاف کامال اتمی
خارجهدایت  از فتنهسبز تهران: * «کیهان»

میشد!
در  بشر حقوق وضع احمدی نژاد: * محمود

است! بهتر دنیا کشورهای تمام از ایران
قتل  در آقاسلطان ندا تهران: * «کیهان »

داشت! دست خودش
ایرانزندانیسیاسی  در ما ایران: کشور * وزیر

نداریم!
سالگرد  مراسم در «ایرنا»: خبرگزاری  *
بهصورتخودجوشبه میدان انقالب میلیون ها

آمدند! آزادی
را  خوانندگان نامه بخش تهران: * «کیهان»

نمینویسند! نمیسازندو نویسندگاننشریه
* دادستانکل کشور: در ایران کسیسنگسار 

نمیشود!

مخابرات اداره اطالعیه
بدینوسیلهبهاطالعکلیهکاربران ومشترکین
اوضاع شدن آرام از بعد که میرساند اینترنتی
تظاهرات ناآرامیها و کاهش کشور و سیاسی
گشته باز سابق میزان به اینترنت اتصالی سرعت
کردن دانلود هنگام می توانید اینک است.
فقطدر  را عکسهای خود بهجای۱۲ ساعتآنها

نمایید. مشاهده و کرده باز ساعت شش عرض
عمومی روابط دفتر
عقیدتی و سیاسی بخش

بچه مرشد مرشد و
چطوریبچه؟ مرشد:

اوستا. خوبم مرشد: بچه
مرشد: عید خوش گذشت؟

بود. کساد کاسبی بخدا! نه مرشد: بچه
عیدینگرفتم.

چی؟ برای مرشد:
ماچ را کسی دست این که برای مرشد: بچه

نکردم.
میگرفتی. از احمدینژاد یاد باید مرشد:

کردن از ماچ مرشد: او نکه شنیدم غیر بچه
پا می لیسه. و دست

است. مرد موفقی برای همین مرشد:
ممکنه. ما کوچکش دنیای توی بچه مرشد:
بسمان است! میکنیم را شما نوکری همین که

چکار کردی؟ سوری مرشد: چهارشنبه
ترقه در رفتیم اوستا. معلومه بچه مرشد:

جات خالی! پریدیم. آتش روی از کردیم و
داده خرج  به احتیاط امیدوارم مرشد: 
خیلی نگیری. نشی و آتیش مجروح که باشی

خطرناکه!
بچهمرشد: نهحواسمانبهبسیجو پلیسبود

کهمجروحماننکنند.
نه؟ مگر بود. شلوغ خیلی خیابان ها مرشد:

برابر بود. دو اوستا. غلغله مرشد: آره بچه
بود. آمده آدم پارسال

بود؟ بهتر هوا چرا؟ مرشد:
بود. فتوا داده آقا مرشد: نه. بچه

جشن خیابانها توی بیایند مردم که مرشد:
بگیرند؟

آدم خنگهم میگویند به تو بچهمرشد: آخه
مرشد؟

شو! خفه مرشد:
بود فتوا داده آقا این که برای مرشد: نه بچه

چهارشنبه سوری مشروعنیست. که
آدمیه؟ عجب بابا! ای مرشد:

یکفتوا هم کنه خدا دمشگرم! بچه مرشد:
کنیم. حال حسابی بده بدر سیزده برای
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کنفرانس سرکوب! در ساندیس» «آبمیوه رهبران جنبش

 بقیه در صفحه ۳۳   

فولکلوریک بخش

پیدایش ریشههای
بدر سیزده

سالی یک است شما ممکن از چون بسیاری
دور از به بدر پیک نیک سیزده روز در هم بار آن
مشغلههایمعمول ومرتب ساالنهروزنامهبخوانید
نگه تازه شما برای از است بعضی ممکن چون و
این از بدر روز سیزده خود در سبزیجات داشتن
صفحه این ورقهای  از  خصوص  به و  روزنامه
تاریخچه درباره کوتاهی مطلب کنید استفاده
پیدایشسیزدهبدربرایتاننقلمیکنیمتاعیشتان

شود: برابر دو
برایهمه کامال بدر ریشههای پیدایشسیزده
نشده مشخص ایرانی فولکلورنویسان و محققان
مورد بحث قرنها سیزده عدد بودن است. نحس
دیگری عددهای که این با است بوده ایران مردم
عرضه باستان به ایرانیان نامیمونی و نحسی هم
بهخصوص عددسیزدههموارهمورد کردهبودنداما
بوده باستان دوران خرافاتی ایرانیان انزجار و تنفر
پادشاهی قبل هزار سال که دو شده گفته است.
شکست دشمنان سیزده بار در جنگ با که ایرانی
عدد این نحسی بار نخستین برای بوده خورده
بعد کمی است. کرده عنوان تئوری صورت به را
شیراز در منطقه زن سیزدهم خود توسط مردی
مورد عدد بیشتر این بودن نحس رسید و قتل به

گرفت. قرار توجه
سیزده اول باستان روز در ایران که گفته شده
بسیاری و دهقانان بوده اخذ مالیاتاز سالروز هر
مثلروز۱۵ آپریل، روز مالیات  را دهقاناناینروز از
از فرار برای و میشماردهاند نحس روزی آمریکا،

می رفتهاند. صحرا و دشت به مالیات
آقایانجویشیرازیازمحققینبزرگفرهنگ
چاپ که هرگز نوشتهای در و فولکلوریک عامیانه
ایرانیان فرار را بدر سیزده برگزاری علت نشده
گفته و کرده قلمداد نوروزی مهمانان دست از
صحرا و کوه به و رسیده لب به جانشان ایرانیان

میزدهاند.
سیزده دیگر روز و تاریخشناس محقق چند
صحرا و به دشت اضافات و بردن آشغال روز را

و آشغال میزان نوشتهاند: آنها کردهاند. عنوان
باقی مخصوصا و مهمانان توسط نخورده غذاهای
هفت سین) (غذای سفره سرخ شده مانده ماهی
اینسفرهکهمعموال وهمچنینسبزهکاشتهشده
درهمینروزبویگندیدگیولجنزدگیمیگرفته
میکرد. روانه و صحرا سوی دشت به را ایرانیان

تئوریجالبدیگردر مورد علتبرگزاریسیزده
اینروزدخترانو اینصورتارایهشدهکهدر به بدر
پسرانبا یکدیگر آشناشدهوقصد وصلتو زناشویی
مهمانیهای از بعد می گویند محققین میکنند.
نور در را یکدیگر پسران و دختران که نوروز عید
آرایش و دوزک و بزک داخل اتاق و احتماال با کم
«جنس بیشتر مطالعه برای میدیدهاند صورت
را همدیگر میرفتهاند تا مخالف»بهدشت وصحرا
از زیبایی طبیعیطرف نور خورشید ببینندو زیر در
اطمینانحاصلکنند.اینمحققینمیگویندچون
دختران ایرانیخجالتیبوده اندخودشانرا سرگرم
گره آن ها را می کردند و چمن سبزه و رفتن با ور
اولین می شود وقتکشی نمایند. گفته تا میزدند
از  پیش ۲۰۰ سال و دو هزار حدود پیشنهاد ازدواج
سویشاهزادهایایرانیبهدختریکهمشغولگره
آنقدر است. اینشاهزاده داده شده بوده زدنسبزه
وپاکدامنایرانی کهمشغول زیبا زیبایی ایندختر از
تاثیر بوده تحت وقت گذرانی با چمنهاو رفتن ور
سبزه گره فدای آن الهی میگوید: قرار میگیرد که

میشوی؟ من زن زدنت،
مبارک! بدرتان سیزده

مهم خبر آخرین
دفتر میرحسین ایران از اخبار رسیده طبق
گرفتهاند تصمیم ایشان که کرد اعالم موسوی
سبز»مردم ملحق «جنبش به جدید در سال که
مهم جزییاتاینخبر امر در را بزودیشما شوند.

قرار خواهیم داد.

پوزش و تصحیح
تعطیالت از قبل که سال آخر شماره در
نوروزی» «تبریک آگهی در شد چاپ نوروزی
وسیله بدین چاپی وجود داشت که اشتباه یک

پوزش بابت این از خود وفادار خوانندگان از
هموطنان همه به را «نوروز جمله میطلبیم.
باید بهصورتزیر ایرانیتبریک عرضمینماییم»
ایرانی هموطنان همه به را «نوروز میشد: چاپ

تبریکعرضنمینماییم.»
تهران «کیهان» روزنامه

عمیق افکار
تنها توجیهمنطقی برایاین کههمهمردم کره
در این استکه نیستند برادر و هم خواهر زمینبا
ازهمطالقگرفتهاند یکمقطعنامعلومآدموحوا

کردهاند. ازدواج دیگری کسان با مجددا و

خوانندگان از پوزش
چند این شماره مطالب تراکم به  توجه با
درج شماره  این در جا کمی علت به مطلب 
قبلی شمارههای در مطالب این چون نگردیدند
عزیز خوانندگان بدین وسیله از بودند شده چاپ
ومحترمپوزش نمیطلبیم.امیدواریم بتوانیماین

نماییم. آینده چاپ در شماره های را مطالب

سوری چهارشنبه
خیابانی قصههای مجموعه از

تلفن اتفاقیباهاشآشنا شدم. داشتمشماره
و صفر روی زدم هشت جای به می گرفتم را دایی
افتاد رویموبایلاو.صدایبسیارقشنگی داشت
مثل اون صداها که حرف سین را کشیده و از
صدایش  میگویند. وth انگلیسی عربها «ث»
مثل خوانندههای کرده بود نازک هم عمدا را
اون و گذاشتم سرش به سر یکخرده هندی.
چند نرفت. رو از اصال و پای من آمد به پا هم
چند برایش که شد قرار و زدیم حرف دقیقهای
دو کنم. «اساماس» احمدینژاد جدید جوک تا
هم او و فرستادم جوک برایش مرتب هفته سه
از جوکهای از بامزهتر جوکهایش داد. جواب
است و شکلی اصال نمیدانستم چه بودند. من

هندی مانندش نازک صدای سال دارد. چند
زیر۱۸  نکند بود. ریخته هم به مرا کامالمحاسبه
اینجا درک! به بودم گفته خودم به باشد؟ سال
زیر با دختر رابطه برای را آدم که آمریکا نیست که

بگیرند. سال ۱۸
که بود فرستاد. نوشته که پیغام بود یکشنبه
و دادم جواب فورا بیرون. بریم سوری چهارشنبه
کافی جلوی شش ساعت که نوشت کردم. قبول
استار همان قالبی معادل که ستاره جعبه شاپ
پرسیدم ببینیم. را همدیگر آمریکاست باکس
چطوریبشناسمت؟جوابدادبهقوزکپایمیک

نارنجی دارم. روسری و بستهام روبان سبز
به کاری و نیستم سیاست اهل من اصال
بماسه چیزی اگر ولی ندارم قرمزها و سبزها
بزنند. رنگ سبز بدهم را ماشین مزدایم حاضرم
و به من دلم گفتم تا مغزم نشنود این را توی
نگرانبودمکهطرف یکخرده درس اخالقندهد.
بی این برهوت ولی در و بدهیکل باشد بیریخت
لنگهکفشینعمتاست. این دوست دختریهر
نشنود دلم گفت که هم و آهسته گفت مغزم را

نزند. غر و

حسابی تیپ کردم و ظهر سه شنبه بعد از
سه تیغه اصالح صورت به سه لیتر اودکلن دو
کافی جلوی خیابان. توی زدم و مالیدم شدهام
بودند. ایستاده و سر کلی دختر بود. غلغله شاپ
جلویکافی شاپ یکیدرصندوق عقب ماشینرا
بود. برده ته باال تا را موزیک و صدای بود باال زده
گروه «باروبکس» از کیهستی؟» آهنگ«بابا تو
کوچهاونطرفترمیشنیدی. خواننده سه تا تا را
همه و یاال یاال...» شادی... و «رقص می خواند:
تکان موسیقی ریتم باسنهاشان را با بیاختیار

میدادند.
گشتم. سبز روبان  با پایی قوزک  دنبال
نارنجی روسری اول نخواست دلم چرا نمیدانم
به را بسته سبز باالخره روبان کنم. را جستجو
که دوربین چشمم روی و وقتی قوزک پایی دیدم
و خواهره هیکلطرف باال رفت دیدمکه طرف اوا
شلوارجین کوتاهپوشیده.تصمیمگفتم بهدنبال
سه دور از باشم. نارنجی روسری یعنی اول نشانه
بودند ایستاده هم کنار که دیدم را دختر تا چهار
که روسری کسی رفتم. جلوتر بشکن می زدند. و

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

فروردین) ۱۶) اپریل ۵ دوشنبه

مرزی رسانههای برون سقوط و ظهور باب در بحث
: وفا آذربهاری سخنران

کانون هفتگی جلسات برگزاری محل در

فروردین) ۲۳) اپریل ۱۲ دوشنبه

آمریکا: و ایران روابط
ایران در مدنی حقوق نهضت

فرهنگ منصور : سخنران
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۳۱ صفحه از بقیه

۱۲ صفحه از بقیه

۱۵ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۲۸ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای
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تاریخی  بنایی دروازه ـ بزرگ و چوبی در ۱ ـ
محمد سلطان عهد از مانده جا به و زنجان در

خدابنده.
از  ـ سگی  بیماری موسیقی ـ ابزار از  ـ  ۲

زنان. برای فرنگی نامهای
اغلب  عنوانی احترام آمیز رویدادـ  و حادثه ۳ـ 

ازبناهایتاریخیومیراثفرهنگیایراندر  ۱ـ 
به معنی ادامهدار. و است از بحور شعر ـ شیراز

ارتباطی ـ  وسایل بانوان ـ از برای ۲ ـ نامی
ناروا. کلمه نفرین و و دشنام

شکافندهبهعربیـحمامآنتاریخیاست  ۳ـ 
آسیایی. پایتختهای از ـ

و  مهم  شهرهای از ـ  گوسفند آوای ـ   ۴
گویش به پرستش ادات از ـ اندونزی توریستی

آذری.
عالمت  ـ نیمروز  غذای ـ زوزه سگ ـ ۵

مفعولبیواسطه.
در  را روسیه ـ  منفیباف کالم  تکیه ـ  ۶
برآمدگی ـ میکردند  تلفظ قاجار چنین دوره

پشتشتر.
زده! ـ  گره زن مادر یک را دو هر ۷ ـ ریش
از مقاطع یکی مدرس و است منشی ـ از غذا بعد

تحصیلی.
آهننورد و  زوزهکش ـ خونخوار و ۸ ـ سبع

شیرین! نه ترش و نه بیابان پیماـ 
ـ  مالدار  و توانگر ـ تایلند پیشین نام ـ   ۹

شد. چین ملحق خاک به جزیرهای که
ـ پایتخت جمهوریآفریقایی  ۱۰ـسوغات مالیر

و آزاد. ـ رها غنا
بیعیب  ـ قالی و عبا شهر ـ حاتم قبیله ۱۱ـ 

نقصتر. و
گرداگرد  ـ آسمان راهی در ـ کلیسا ساز ۱۲ـ 

دهان.
انگشت  فشاردادن به بدن کسی با دوسر ۱۳ـ 

و شریف. ـ اصیل ـ گناه دست
لرزان ـ  درخت ـ دیگری از پس ۱۴ ـ یکی

شکلیهندسی.
در  کودکان بیماری فلج کننده ـ ویران ۱۵ ـ

اصطالح پزشکی.

وسیع. و فراخ ـ آقایان برای
فرنگی ـ  به کارکرد و بازده ـ باران ۴ ـ مادر

ورزشها. بعضی در زمان واحد
مقصد  که به راهی آفرین کماننشین ـ ۵ ـ

آواز. خوش کوچک و پرندهای رسیدـ  نخواهد
باطلـ بهجوش  میانحقو تمیز دهنده ۶ـ 

آمدن. خروش و
و  قنات  الیروبی ـ مصاحب  و نزدیک ـ ۷

شامهنواز. ـ راهآب
فارسی خودمان ـ  ـ کردن خود دور ۸ ـ از

چنگکماهیگیری.
ـ دارویی برای پیشگیری  سودای ناله کنند ۹ـ 
زبان معروف دستمال ـ واگیردار بیماریهای از

بازی.
گرفت  اسکار چندین که تاریخی فیلمی ۱۰ـ 

نوعی بازار. ـ
فرانسه  در زیبا بندری ـ سرزده و بیخبر ۱۱ـ 

است. را غنیمت درویش ـ
طرفدار اصالحات  ـ خانه اسباب خانه و ـ ۱۲

سعد. مسعود ـ زندان اساسی و گسترده
زمین  تهیه آنبرایجوانانسادهنیستـ  ۱۳ـ 

نزدیک رودبار. ـ بخشی مرتفع
ـ حیله ونیرنگـروزگاریبازیچه کوچک و   ۱۴

فارس. در خلیج ایرانی ـ جزیرهای بود بزرگ
در  که ملل سازمان پیشین دبیرکل ـ  ۱۵
ـ  شد کشته کنگو در ماموریت سال۱۹۶۱ هنگام

تعجب. و حیرت

پایش قوزک به دیدم. را داشت سر به نارنجی
انگار من برگشت. طرف به زده بود. سبز روبان
دنیا تمام ناگهان بود. کرده حس مرا حضور که
توی زمینخورد به اندازه کره مثلیکتوپگنده
بودند زده بیرون حدقه از آنقدر چشمانم سرم.
میکردم همیناالنکفخیابانبیفتند. فکر که
وای!خدایاچقدرخوشگلبود.مثلهدیهتهرانی،
روی آنجیلیناجولیو جنیفر لوپز، البته اگرهمهرا
پاهایم میلرزید و بود. گرفته هم بگذارند. نفسم
کرد. نگاهم و آمد جلو بود. حتمی سقوطم خطر
به و آمدند هم کنجکاوانه جلو دخترش دوستان

شدند. خیره من
صدای  بود. مطلق سکوت ۱۵ ثانیه حدود
موسیقیقطعشدهبود.بههمخیرهشدیم.ناگهان
به که می خندیدند کر دوستانش و هر صدای از
گفت: زنان لبخند و داد دست من با آمدم. خود
اسمم دادم. فشار را دستش هست. بنفشه من
دستم فشفشه داد یک خندید و رفته بود. یادم
باال را سرم احمقها مثل آمادهای؟ پرسید: و
شلوغ یکهو خیابان بله. یعنی بردم که پایین و
هوا به سویی همه از فشفشه و ترقه صدای شد.
و هیزم آتش آمد بیرون شاپ رفت. صاحب کافی
کوچک سوری را که در سطلهای چهارشنبه
دو کرد. روشن فندکش آتش با بود ریخته حلبی
تاماشیندیگرپشتاونماشینقبلیپارککردند

باال بردند. ته تا را موزیک صدای و
جمعیت وسط و به مرا کشید دست بنفشه
ول کرد ومشغولرقصیدن شد. برد. بعددستمرا
باید بود. دیر شده ولی بود یادم آمده اسمم تازه
مثلپیرمردهای مستتوی رقصم میافتادم. یاد
دادم. تکان راست را به چپ و خودم میهمانیها
قطع نمیشد. فکر دوستانش او و صدای خنده
بین از من خوشش آمده بود. در همین میکنم
کنار و گوشه از هر و آمد آژیر بوق و صدای ناگهان
شاپ. اول کافی جلوی ریخت بسیجی پلیس و
رفتندسراغماشین اولیکه موسیقیبلندپخش
صدای ماشین و عقب شیشه توی میکرد. زدند

دزدگیرشاز صدایموسیقیبلندتر شد.جمعیت
سراسیمهبههمریخت.بهدنبالبنفشهگشتم.با
باسر بودند. دوستانشجلویکافیشاپ ایستاده
انگشت بهمن اشارهکردکهبهطرفش بروم. وقتی
و دوستانش خودش که دیدم نزدیک شدم که

برداشتند. را روسریهاشان
کرد ولم دخترم دوست که پیش سال دو از
برق بودم. ندیده روسری بی دختر کانادا رفت و
ناگهاندستانهمهدختران کشت. موهایشمرا
درآوردند روسریسبز کیفهاشانرفتوچند در
من به طرف چند قدم سر کردند. بنفشه به و
به من بود اضافه که را سبز روسری یک آمد و
من که می خواست انگار نگاهش با داد. نشان
افتادم که حاضر دلم حرف یاد کنم. را به سر آن
و بیاختیار سبز بزنم رنگ ماشین مزدایم را بودم
را صورتش مهربانی لبخند کردم. سرم را روسری
تیغ زده ام و نرم صورت انگشتانش سر با کرد و باز

کرد. نوازش را
و صدا سر با جمعیت و بود بین پلیس ریخته
وهیاهوهمه را متفرقمیکرد. یک جوانریشوی
سیزده منطقه  جوانهای لباسهای با  زشت
به که وقتی بود. افتاده دخترها جان به باتومزنان
گرفت. بنفشهنزدیکشدخونجلویچشمانمرا
طرف جوان به و محکم گره زدم را روسری سبزم
به کوبیدم بردم. با لگد به کمرش هجوم ریشو
ازدستداد ودرجویکثیف تعادلش را طوریکه
گرفت خیابانافتاد. بنفشه آمدبه طرفم. دستمرا

دویدن کردیم. به شروع کشید. دوتایی و
یک طرف تر جلوی آن چهارراه پنج تا چهار
هر ایستادیم. بود بسته که فروشی لباس مغازه
نشستیم. زمین روی می زدیم. نفس نفس دو
برق تاریکی چشمانش در کرد. را باز روسریاش
و حالت تشکر خیره شد. نگاهش من می زند. به
دوست مرا مغزم میگفت که داشت و قدردانی
دستباریکو گرفتو در میاندو را دستم دارد.
را محکم و دستانم داد. لبخندیزد ظریفش قرار
فشرد.آنقدرمحکم کهنزدیکبود صدایمدربیاید.
میکردم. غرور احساس داشتم. خوبی احساس
و روشن شده بودند فشفشه در سرم دو انگار

میشدند. پخش جا همه به جرقههاشان

اعدام خط در سیاسی غیر «جرایم» به دیگر نفر
جمهوریاسالمیدر سال۲۰۰۹ رکورد  دارند. قرار
گذاشت جا بر در سالهای اخیر اعدام از جدیدی
اندیشه نفر. یک دست کم روز هر متوسط بطور ـ
میشوی بلند صبح که از خواب روز هر که این
انسانی هر باید برای شده ایران اعدام در نفر یک
این روز هر اندیشه باشد.  این دهنده آزار بسیار
با چه نظامیسر ما میآوردکه واقعیترا به یادما
بیشاز دارد بکشد، تعمد داریم. نظامیکه کار و
واهی دالیل بکشد، به جهان دیگری در نظام هر
خشونت بکشد، با عقیدتی دالیل به جمله از و
باک نیز کشتن کودکان و از بکشد، شکنجه و

جمهوری اعدام. نداشته باشد:

اعدام جمهوری و «مفاخره»خواندم آنرا پیشتر که نوعیمیکند
همیشه که کند وانمود که است این هدفش هم

دیگرانمقصرند.
احزاب توسط اساسی قانون روی توافق نبود
مختلف درمردمایجادسردرگمیمیکندو موجب
قبول به نسبت را احزاب این ادعای که میشود
و این نمیکنند. باور پیروزی از بعد تکثر احزاب
سیاست از مردم اصوال که می شود موضوع باعث
تمامیتگرا را سیاسی احزاب همه و شوند زده
باعث پارلمانی روش از استفاده نبود بدانند.
حقوق گرفتن نظر در بدون اکثریت که میشود
که کنند تنگ طوری را فضا و کرده رفتار اقلیت
تسلسل و وارد شود انشعاب مجبور به اقلیت
از عدد دانبر باعث و عدم شناخت دیگری شود
موضع گیریهای در را انشعابات علت که میشود

طرفمقابلببینند.

... در انشعابات علل

حکم شراب خواری، حکم محاربه، حکم ارتداد،
به دلش کند، می و...) سنگسار حکم سرقت،
قاتل است، تيرانداز است، کار فريب میآيد، رحم
دومی، میخورد. سرکوب و سلطه درد به است،
از آنان مسلمان است. و فيلسوفان عارفان خدای
اين مدعای آنان میکنند. آغاز کمثله شی ليس
شبيه جهات از از هيچ جهتی خداوند اگر است:
هيچموجودیازموجوداتنيست،شبيهانسان ها
صورت مولوی، تعبير به نيست. هم پادشاهان و
(خداوند)، کار آدميان به امر بیصورت بخشی
همين به است. بیصورت صورت خداوند است.
به  ۵۰۵ هجری) (متوفی غزالی محمد امام دليل
صراحتتمام گفته است:«اصوالجميعالفاظ زبان
و مجازی کار میروند، خداوند به حق در وقتی
استعاریمی شوند.»خدایفيلسوفانمسلمانکه
واجب الوجود بالذات و حيثيات جميع جهات از
حرکت که آن برای نيست، تحريکپذير است،
قوای که است امکانی موجودات خصوصيات از
و عارفانه سنت در میرسانند. فعليت به را خود
فيلسوفانه مسلمين،هيچموجودیغير ازخداوند
وجود ندارد. برای اين که فرض وجود موجودی غير
تعارضدارد. بینهايتبودنخداوند با خداوند، از
خداوند«مطلقوجود»است،نه«وجودمطلق».
صديقين برهان (خصوصا صانع اثبات براهين اگر
اثبات را خدايی آن) روايت های تمامی با صدرا
آن خدا،خدایغيرمتشخصيا فراشخصی کنند،
است. خدایابن عربیومولویو مالصدرا،چنين
از خود فلسفه عالمه طباطبايی در است. خدايی

می کرد. دفاع خدايی چنين
عبارت برنامه «به پرسش  پاسخ به در من

به و دارم  را قبول  ديگر» گفتم چنين خدايی
مالصدرا و ابن عربی که مولوی و معنايی همان
را مالصدرا هستم. مسلمان هستند، مسلمان
عينحال در آورده اند، اما صدرالمتالهينبه شمار
سيمای کرده اند. بزرگان را تکفير اين سه هر فقها
حقيقیولیفقيه اين سخنانرا حذف کردتابتواند
آسمان ها پادشاه زمينی نماينده را خامنه ای علی

قلمدادکند.»
صفحه  کديور، «حق الناس» ، محسن ۳۲ـ 
در اين کتاب اين از ديگری در بخش ۴۰ و ۴۱.
خصوصگفتهاست:«تکتکاحکامشرعی(غير
اول: داشتهاند: ويژگی سه نزول عصر در عبادی)
محسوب میشدند. عقاليی روز آن عرف مطابق
میشدند. روز عادالنه تلقی آن عرف مطابق دوم:
مکاتب راه و اديان احکام ديگر با مقايسه سوم: در
آن عقاليی حساب میآمدند... سيره  به حل برتر
هيچ و میکرد امضا را احکام آن معقوليت عصر
يا موهن خشن، ظالمانه، را احکام اين از يک
الناس»، («حق نمیکرد.» ارزيابی عقاليی غير

صفحه۱۳۹).
اسالم در احکام فقهی کديور که سخن اين
برتر آئين ها و اديان همه  احکام از خود زمان
تاييد قرائن و  شواهد کدام مبنای بر  بودهاند،
احکام در خصوص به عنوان نمونه او میگردد؟
حقوق «وقتی میگويد: زنان به ناظر تبعيض آميز
مقايسه زن در جاهليت را با حقوق اسالم در زن
تک در است، اسالم برتر که میديدی می کردی،
يونان رم و حقوق زن در ايران، احکام وقتی تک
حقوق اين میديدی میکردی مقايسه باستان
شرعی ويژگیاحکام مهمترين و باالخره برتر است
آنها نزول عصر عرف آن هاست. بودن عادالنه
ارزيابی دادگری و انصاف عدالت، نهايت در را

صفحه۲۹۱). الناس»، میکرد.»(«حق
محسنکديور،«حقالناس»،انتشارات  ۳۳ـ 

۱۲۷ و ۱۴۵ و ۱۱۵ و ۱۱۶. کوير، صفحه
عقل  «بازشناسی حق محسن کديور، ۳۴ ـ

بشر». حقوق و سازگاری دين الزم شرط
صفحه  الناس»، «حق کديور، محسن ۳۵ـ 

.۴۱
صفحه  الناس»، «حق کديور، محسن ۳۶ـ 

.۱۴۵
ستد اسالم و  و «داد محسن کديور، ـ ۳۷

کديور. محسن سايت به شود رجوع مدرنيته»،
صفحه  الناس»، «حق کديور، محسن ۳۸ـ 

.۱۵۱
صفحه  الناس»، «حق کديور، محسن ۳۹ـ 

.۱۵۴
صفحه  الناس»، «حق کديور، محسن ۴۰ـ 

.۱۶۱
اسالم  در زنان «حقوق کديور، محسن ـ ۴۱

وی. سايت به شود رجوع معاصر»،
صفحه  الناس»، «حق کديور، محسن ۴۲ـ 

.۱۷۶
محسنکديور، «حق الناس»،صفحات  ۴۳ـ 

.۱۲۶ -۱۲۷
کديور معيار  محسن که مواردی يکی از ۴۴ـ 
مطرح بودن مفاسد ازمصالح»را ومالک«بيشتر
کرده،از اینقراراست: «مخالفتيقينی حکمیبا
سيره عقالياتنافیباضوابطعدالتيااثباتبيشتر
و بودن موقت تز مصالح، کاشف از مفاسد بودن
«(محسن است احکامی چنين بودن دایمی غير

.(۳۱ صفحه الناس»، «حق کديور،
صفحه  الناس»، «حق کديور، محسن ۴۵ـ 

.۳۰۸
صفحه  الناس»، «حق کديور، محسن ۴۶ـ 

.۱۴۲
صفحه  الناس»، «حق کديور، محسن ۴۷ـ 

.۳۱۰

ترازوی... کديور: محسن

خود پسر و دختر همراه به طاهرهسعیدیکه
وضعیت به نسبت سرگشادهای نامه در تازگی به
که گفته ادامه در بود، نگرانیکرده همسرشابراز
موردوضعیت در نگرانیوی اینمالقاتاندکیاز

است. تندرستیهمسرشکاسته
پناهی جعفر که تاکید کرده حال این با وی
نیز پیش روز و چند شده الغر بسیار مدت این در
به که دادهاند انتقال کوچک سلول یک به را وی

نیست. مکان راحت در این وی گفته
روز که گفته است سعیدی همچنین طاهره
وی همراه نیز مادر جعفر پناهی و دختر سهشنبه
داشتهاند. اوین حضور زندان او در با مالقات در
که داشته اظهار ادامه در سعیدی طاهره
بهویژه و زندان بیرون اخبار مالقات طول در
را از همسرش خارجی و داخلی حمایتهای 
این خوشحالی موجب که رسانده وی اطالع به

است. فیلمسازشده
وزارت ماموران گذشته، ماه اسفند در
پناهی جعفر منزل به یورش از پس اطالعات
بر وی، عالوه منزل از فیلمبرداری بازرسی و و
از  ۱۲ نفر به همراه را وی دختر و وی همسر خود

مهمانان شانکهسرگرم تهیه یکفیلمتازهبودند،
بازداشتکردند.

فیلمهایی سازنده فیلمساز و پناهی، جعفر
«دایره»، «آینه»، سفید»، «بادکنک چون
از که تاکنون است «آفساید» سرخ» و «طالی
برلین و ونیز کن، چون معتبری جشنوارههای
نمایش اغلب از اما کرده، دریافت جوایز معتبری
ایرانتوسطوزارتارشاداسالمی فیلمهایویدر

است. شده جلوگیری
سال  اوایل مردادماه ۴۹ ساله، پناهی، جعفر
دخترش و همسر اتفاق به که هنگامی گذشته
اعتراضات کشتهشدگان  به احترام ادای  برای
در بهشت زهرا به گورستان نتیجه انتخابات به
از سوی بهدستور مقامات جنوب تهرانرفته بود
شد، بازداشت نیرویانتظامیجمهوریاسالمی

آزاد شد. بعد روز اما چند
به عنوان گذشته شهریورماه پناهی، ششم
رییسهیاتداورانسی و سومیندورهجشنواره
اعضای دیگر همراه به مونترال فیلم بینالمللی
برای سبز شالهای با جشنواره این داوری هیات
مراسم در انتخابات از پس معترضان از حمایت

شد. حاضر جشنواره این گشایش
قصد ماه مهر در هنگامی که فیلمساز این
جشنواره داوران هیات در حضور برای داشت
در کند سفر کشور به این هند در بمبئی فیلم
پاسپورتش و نیافت خروج اجازه تهران فرودگاه

توقیفشد.


