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ولی کوتاه خبر چند
خواندنی

از  منتقدان  که «بهار» روزنامه ایران در   *
است اصالح طلبان طرفداران و احمدینژاد
استاین قرار شد. ممنوعاالنتشار توقیف و دوباره
از و بعد تابستان ایام شدن سپری از روزنامه بعد
ماه خرداد خیابانی اعتراضات و که تظاهرات این
اجازه امسال پاییز در دوباره کرد فروکش مرداد و

انتشار بگیرد!
ارتش  مشترک ستاد رییس مولن، * آدمیرال
دستور ایران منتظر به حمله گفت: برای آمریکا،
سرلشکر راستا در ایران هستیم. در همین اوباما
رییسستادمشترکنیروهایمسلح فیروز آبادی،
را وی که  خود از عکسی  ارایه  ایران، ضمن

به میداد، نشان امروز از قبراقتر و الغرتر بسیار
حمله منتظر این است سال ده خبرنگاران گفت:
روی از هم و کنیم نابود را آمریکا هم تا هستیم

کنیم! کم وزن کیلویی چند و شویم بلند کاناپه
در میان  محبوبیت کمترین * لیست میزان
پاکستان ایراندرکنار منتشرشدو کشورهایدنیا
میزان اسراییلقرار گرفت. کره شمالیو روسیه، و
مردم جهان  میان ۱۵ درصد در ایران محبوبیت
حدود داریوش چیزی و کورش در زمان (که بود

درصد بود). ۹۱
پاکستانبا ۱۶ درصد،کره  با۳۰ درصد، روسیه
رقبای  با ۱۹ درصد اسراییل و ۱۷ درصد با شمالی

بودند. همه پرسی این در ایران سرسخت
مفسرانسیاسیواجتماعیپیش بینیکردهاند
مجرد و مهاجر ایرانیان آمار این انتشار از که بعد
نایتکالبها و در دیسکو ها را خود دیگر بار جوان
جا ترکیه ای و لبنانی و قبرسی و ایتالیایی جای به
کتمان کنند! بطور موقت خود را ملیت بزنند و

ایران،  جمهور سابق خاتمی، رییس * محمد
ژاپنعازم کنفرانسیدر برایشرکتدر بود قرار که
به و نتوانست شد شود ممنوعالخروج کشور آن

برود. کنفرانس این
برای کنندهای قانع دلیل احمدینژاد دولت

است. نداده ارایه کار این
بود حسینشریعتمداری،سردبیر روزنامه قرار
مسافرت مقالهایعلتجلوگیریاز در «کیهان»،
از ناشی خاکستر توفان ابتدا را خاتمی محمد
کند. عنوان ایسلند آتشفشانهای انفجارهای
پرواز که بفهمند مردم که صورتی در شده گفته
کرد نخواهد عبور منطقه آن از خاتمی هواپیمای
و حفاظتی دالیل را او بودن ممنوعالخروج علت
اتمی بمب ژاپن ممکن است روی آمریکا که این

نمایند! اعالم پرتابکند
جمهوری  ساله تاریخ سی بار در اولین * برای
در شرکت که به خانواده یک کلیه اعضاء اسالمی
انتخاباتسالگذشته از اغتشاشاتبعد حوادثو
دریافت زندانی شده بودند حکم اعدام و متهم
کردند.مفسران سیاسیو مدافعان حقوقبشراین

نامیدهاند! «family special» منفی نوع تنها را
سازمان  رییس نقدی، رضا محمد * سردار

سیزدهمین حاشیه در مستضعفین، بسیج
جمع دانشآموزان مبتکر در جشنواره تجلیل از
لگنی آمریکا هواپیمابر ناوهای گفت: خبرنگاران
قوی تر بسیج که امروز گفت: وی نیستند! بیش
اضافه وی شده! ضعیف تر آمریکا نتیجتا شده
تکنولوژی کارآمد خود همه پیشرفتهای کرد: ما
اضافه باز وی هستیم! شهادت و ایثار مدیون را
آنبرایرهبرش نظام در ملتیهستیمکه ما کرد:

دارد! وجود دانشمندی شرط
سردارنقدیضمنانتقادازرهبریتکشورهای
دانشمند، پاک رهبر ما که وقتی گفت: دیگر دنیا
قاچاقچی (فیدل رهبران دیگر دنیا منزه داریم و
چاوز) بیعلم (هوگو و شرور (کیمایل) کاسترو)

هستند.
اودرخاتمهاز مسئولینبرگزار کنندهجشنواره
را او سخنان میکروفون از این بعد که خواست
ارزیابینماید روشنکنندتااوعکسالعملحضاررا

خندید! چقدر به حرفهای او خواهند بداند تا
*محمود احمدینژادمذبوحانهتالشمیکند 
به مرحله نصف را طرح تقلیل جمعیتتهرانبه تا
عملبرساند.اودرجمع مهندسینفارغالتحصیل
بافت را به بم شهر جمعیت از اگر نیمی گفت:
کمتری جانی تلفات میفرستادیم سیرجان یا

میداشتیم!
تا حدود  تهران کردن خالی طرح * قرار است
کار در دستور جدی بطور میلیون سکنه پنج
انتخاب مجلسقرار گیرد.فعال مشخص نشدهکه
به چه بشوند آواره قرار است که میلیون این پنج
بسیاری ازشهروندان تهرانیبا صورتخواهد بود.
کرده استقبال جمهور رییس طرح از نامه و تلفن
مداحان، جمعه ها، امام همه که خواسته اند و
کارکنان و بسیجیها شخصیها، لباس قاریان،
دفتربیترهبری(لیدرشیپهومآفیس)کهتعداد
صدر لیست در است میلیون پنج به آنها نزدیک

گیرند! قرار اخراجی ها
که از  جمعیت تهران با کاهش * در رابطه
زاپاس امامجمعه سویرییسجمهورعنوان شده
به چون کرد. ایراد خطابهای صدیقی کاظم تهران
زمین باعث خانمها بدحجابی این آیتاهللا گفته
که را بدحجابها است همین قرار میگردد لرزه

تهران از زدهاند تخمین نفر میلیون پنج حدود
باپاککردنصورتمسالهمانند بیرونبفرستندتا
این طرح گویا گردد. حل هم همیشه خود مساله
از بیشتر زنانشان از که مردانی شدید استقبال با

است! گردیده مواجه میترسند زلزله
بار  هشتمین برای است قرار چاوز * هوگو
جواب خبرنگار در وی کند. ایران مسافرت به
بود: که پرسیده کاراکاس در فرودگاه ونزوئالیی
ایراناینبارچیست؟گفته به علتمسافرتشما

طلبیده! رضا امام بود:

اینترنت حلزونی سرعت
ایران در

نشریه مجله و چند در شده آمار منتشر طبق
چندین  «feeds» و جمله از تکنولوژی و علمی
وبالگتخصصی سرعت اینترنت برای «آپلود»و
بررسی مورد کشورهایمختلفدنیا «دانلود»در
میزنید حدس است. همانطور که گرفته قرار
دارد. قعرجدول سرعتقرار ایرانمجددا در کشور
در بایت کیلو میلیون یک با هنگکنگ که وقتی
ایران در میدهد اینترنت سرعت مردمش به ثانیه
بایت  ۱۲۸ کیلو  معادل چیزی اینترنت سرعت
ایراندر زمان  اینسرعت۱۲۸ کیلو بایتدر است.
اغتشاشات و تظاهراتخیابانیبه۲۸  و شلوغیها
مردمنتواننداخبار وعکسها بایت میرسدتا کیلو

بفرستند. خارج به را خود ویدیوهای و
«بیت»آشنا یا با واحد«بایت» و که برایآنها
هنگکنگی که یک وقتی که توضیح این نیستند
عرض پنج در را جنیفر لوپز شوی چهار ساعت
میکند زنانپیاده لبخند خود کامپیوتر در دقیقه
حد تا لوپز جنیفر تصویر دیدن برای ایرانی یک
ساعت منتظر سه حدود باید گردن بناگوش و
سی تا کند صبر کامل ویدیوی دیدن برای و بماند
(اگر بگذرد! اسالمی ایران انقالب از سال دیگر

دهد). قد عمرش
در خبرنگاران جمع در ایران مخابرات وزیر
پاسخبهاعتراضاتوتمسخرآن هاگفت:امامگفته

ولی نگفته مجانی میکنیم گاز را و برق آب و بود
زیاد میکنیم! سرعت اینترنت را بود

اقتصادی اخبار
دوبی مستغالت در و امالک وضع میگویند
حسابیخراب شدهاست.گویاجدیدا حتیمالیان
و آپارتمان فروش خرید و از بازار هم آقازادهها و
دوری دوبی در زمین و تجاری ساختمانهای
صیغههای مخفی به سرزدن برای فقط گزیده و

مسافرتمیکنند. آنجا به
در که آپارتمانهایی فروش وضع میگویند
هستند بدتر مرتفع برجهای و آسمان خراشها
که همین روزها است است. امالک شده از بقیه
این آپارتمانها کردن باد و کسادی بازار علت به
یک ببینید: ساختمانها باالی در بزرگ تابلویی

مجانی ببر! یکطبقه طبقه بخر،

فضایی پروژه شکست
جمله از غیردولتی،  و دولتی مقام  چند
میر حسینموسوی،دربارهسرنوشتکرم هاییکه
به فضا «سیمرغ» ایرانی کاوشگر توسط موشک

کردند. نگرانی اظهار شدهاند فرستاده
ساخت جمهوری موشک این ماه قبل چند
کرم اسالمیچندحیوانازجملهیکالکپشت،
کپسول با را پنج ذره سلولی همچنین و موش و

بود. به فضا برده مخصوصی
اعالم اسالمی جمهوری خبرگزاریهای
روز همان چند حیوانات در کلیه این کرده اند که
شدهاند. سلولی ناپدید ذره و پنج شده نابود اول
دورافتاده شهرهای جمعههای امام از یکی
اصراف از خود آخر خطابه در تهران استان
بیتالمالمسلمینبرایکارهایتحقیقاتیفضایی
تقلیدازفرهنگوتکنولوژی را اینکار شاکیبودو
آخر این گفت: وی کرد. عنوان غربزده منحط و
فضا بفرستیم را به «سی مرغ» است که درست

کند؟ حمل را با خودش کرم چهار تا
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امسال! احمدینژاد پارسال و شد: همت مضاعف» نامگذاری ١٣٨٩«سال سال

 بقیه در صفحه ۳۳   

اظهارات پاسخ در احمدی نژاد محمود دفتر
شکست فضایی پروژه درباره موسوی میرحسین
غیر مستقیم اما جوابی نداده (۳) کاوشگر خورده
اعالمکردهکه در روزنامههایدولتیتوقیفنشده

می ریزد! کرم دارد موسوی

اطالعیه
انتظامی نیروی مشترک اطالعیه

ارشاد وزارت اسالمی (ناجا) و جمهوری
باتوجهبهفرا رسیدنفصلبهارو آغازگرمیهوا
در معظم رهبر دستوراتاکید راستایاجرای در و
پوشش مقررات جدید حجاب، رعایت کردن مورد

میدارد: زیر اعالم شرح به بانوان اسالمی را
از  یکسایز کوچکتر مانتوهاییبا استفاده از ۱ـ 

است. یا تنگتر کامال ممنوع و بدن اندازه
به  روسری، گردنبند، مچبند استفاده از ۲ ـ

بود. خواهد ممنوع سبز رنگ
در  ویژه به نمایش پوست بدن حداکثر ۳ ـ
به متر سانتی از سه پا قوزک گردن و آرنج، نواحی

کاهش مییابد. سانتی متر دو
قسمت  دو که جینهایی شلوار از استفاده ۴ـ 
ممنوع نشان می دهد وضوح را به باسن مجزای

میباشد.
رنگهای  با سر جلوی موهای دادن نشان ۵ـ 
ساعت از بعد فقط  نقرهای و طالیی  مصنوعی
مجاز شب طول در فقط و ظهر از بعد هفت

بود. خواهد
پوشیدنکفشهایجلوبازکهبیشترازسه  ۶ـ 
نشاندهدوهمچنینکفش هاییکه را انگشتپا
بیشتر ازهفتسانتیمترپاشنهداشتهباشد (حتی

خواهد بود. ممنوع قد) کوتاه برای خانمهای
از  نور عبور ضریب که لباسهایی پوشیدن ۷ـ 
بتوان منحنیبدن  باشد و از۵۰ درصد بیشتر آنها

بود. خواهد ممنوع کرد مجسم یا زد حدس را
لنزهای  با آفتابی عینک نوع هر پوشیدن ۸ـ 

میباشد. ممنوع استکان ته از بزرگتر
از ۶۰ درصد  نوعماتیکباالتر هر از ـ استفاده ۹
الیه از بیشتر صورت آرایش پودرهای و تند قرمزی

نیست. میلیمتریجایز سه
کرستهایساخت  سینهبندو از استفاده ۱۰ـ 
کاذب صورت به را سینهها برآمدگی که غرب

نشانمیدهند سرباالتر را آنها افزایشمیدهندو
بود. ممنوعخواهد

جدید است با توجه به مقررات خواهشمند
و برادران با را الزم همکاری آنها اجرای و فوق
به خواهراننیرویانتظامیو نهادهاینهیازمنکر
نقدیو محکمومیت پرداختجریمه عملآورده از

نمایید. احتراز
بدحجابی روابط عمومی، قسمت مبارزه با دفتر

و زلزله رابطه حجاب
میکنم فکر که مزغل آیتاهللا های این از یکی
جمعه (امام موقت جمعه امام صدیقی کاظم
ضمن خود خطابه آخرین در است تهران زاپاس)
اشاره به تحولروحیواخالقی درجامعهبهمساله
بدحجابی پرداخت.وی گفت بدحجابیاز گناهان
او می گردد. خداوند خشم موجب و است صغیره
و بدحجاب از این خانمهای برخی کرد: اضافه
ابوالفضل سفره پهن کردن اهل حتی کمحجاب
رفتار ناهنجار اما هستند هم غیره و هم رقیه و

میشود! زلزله ایجاد باعث آنها
امام با مرتب  که احمدینژاد قبل  چندی
کردن «چت» طریق و از است تماس در زمان
دریافت ایشان پیام از «اساماس» فرستادن و
زلزله بزودی  که بود  کرده پیشبینی  میکند 
سهمگینیدرتهران رخخواهد داد(حاال کسیکه
نمیتواند آیندهکشورشرا وضعاقتصادییکماه
را زلزله وقوع شده موفق چرا کند پیش بینی

برایبعد). پیشبینیکندبحثشبماند
از ماموران دیگر زنها و که دخترها انگار
حساب و لوتهای حزباللهی الت و انتظامی
مجبور آن ها ترساندن برای دولت و نمیبرند
زن ها شاید تا به وسط بکشد را زلزله پای شده
را روسریها و بکنند را خودشان کار حساب

محکمتر ببندند.
نماز مراسم در کسی نیست رسم معموال
او و می گذارند کند سئوال از امام تهران جمعه
بودم آنجا من اگر دارد بگوید. ولی دوست هرچه
آقا این می پرسیدم: حاج و را باال میبردم دستم
کهمیگوییدبدحجابی باعث آمدنزلزلهمیشود،
و آمریکا اروپا لختی جزیره های در هیچ وقت چرا

است؟ نیامده زلزله

تحقیقات سازمان اطالعیه
فضایی جمهوری اسالمی

فوت و وسیله درگذشت تالم بدین نهایت در
توسط فضا به ارسال شده حیوانات  نابهنگام
اطالع به را «سیمرغ» یا (۳) کاوشگر ماهواره

میرساند. آشنایان و دوستان همه
خود را جان که عزیزان این درگذشت فوت و
کفنهادند ایران بر اعتالیانقالباسالمی راه در
پیکر بر ضربه عظیمی باقی شتافتند سرای به و

ایرانبود. تحقیقاتفضایی
جهتبزرگداشتاینقهرمانانمجلسترحیم
خواهد برگزار تهران پامنار مسجد در یادبودی و
آنها فقدان غم کاهش مایه شما حضور و شد

بود. خواهد
شهید) (سه کرمها خانواده سوی از
شهید الکپشت سوی خانواده از
موش شهید خانواده سوی از
سلول) ذره خانواده شهدای گمنام (پنج سوی از

خبر؟ چه حسنی مال از
دیدار با در ایران بامزه حجتاهللا حسنی مال
ارومیه اخیر وی به سفر احمدینژاد در حاشیه
رییس جمهوریفعال را اوزدو او دستبهتقدیر از
اوکهبهفارسیشکستهبسته قلمدادکرد. پرکار و
که بر کارهایی وظایف و اشاره به سخن می گفت
باریکه اگر عهدهرییسجمهوراست کرد وگفت:
شده گذاشته خر روی است احمدینژاد دوش بر

بود! کرده بار سقط سه حاال تا خر بود این

هورا هیال!
کرده کوالک واقعا صدیقی هیال این خانم
و تصویر میکنی اینترنت را باز جای هر است.
میشنوی. چه شعرهای و او را میبینی صدای
«شب شعر این  مثل میخواند. هم  قشنگی
بشنوم آینهها». قبلازاینکهدکلمهشعرهایاو را
خراب ایراناینقدر زناندر اصالنمیدانستموضع
وفتوژنیکاستو حسابیبه است!خیلی همزیبا

دیشب تا میآید. او جور دوبلوری قشنگ صدای
دریوتیوبحدودیکمیلیونبازدیدکنندهداشت.
حتیوقتی که بهدنبالکلمهگازهلیوم در اینترنت
جستجو میکنیهیالخانمباالیهمه پیداشدهها

میگیرد. قرار
کنار، به قشنگش صدای و خوشگلی حاال
در چشم را خواب چون است مهم کارش خیلی
که رای مرا روزی یک اگر است. آخوندها شکسته
حتما کنند پیدا بودم داده موسوی میرحسین به

داد... خواهم خانم به هیال دستی را دو آن

گزارش از تهران
عبادی  شیرین تن به جنگ تن

شریعتمداری حسین با
(فعال عبادی شیرین شکایت دادگاه جلسه
شریعتداری حسین از ایرانی) وکیل و سیاسی
روزنامه «کیهان» در خامنهای علی (نماینده 
شیرین شد. برگزار قبل روز چند تهران) غصبی
زدن تهمت برای شریعتمداری حسین از عبادی

دادگاه ایجادشایعاتبی اساسبه دروغپردازیو و
بود کرده بود. شریعتمداری تقاضا کرده شکایت
کهرییس دادگاهدوستقدیمیاوسعید مرتضوی
درکاتهامخود به کفشمتهمانرا با (قاضیکه
مرتضوی خودش چون ولی باشد وادار میسازد)
در او شده به از اتهامات وارد دادگاه دیگری در
به حضور موفق می کرد دفاع جریان کهریزک
از ما خبرنگار ویژه نگردید. این دادگاه اداره و
مدافع وکیل ابتدا که میکند گزارش دادگاه این
شیرینعبادی جلویتریبونرفتو بدونمقدمه

کرد. را آغاز خودبه شریعتمداری حمله
چی هر نمیکشی خجالت مرتیکه! گفت: او
جامعه احترام مورد خانم که این درباره عشقته
روزنامهات در است دنیا مردم و بینالمللی
لبخندجواب مینویسی؟حسین شریعتمداری با
می کشیدم سی سال توی داد: اگر من خجالت

نمیماندم! اینروزنامه
می کرد سعی که عبادی شیرین وکیل
عصبانیتخود راکنترلکندپرسید: باچهمدرک
اوباش و  اراذل و خرابکار مرا سندی موکل 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

اردیبهشت) ۱۳) می ۳ دوشنبه

همبستگی روز کارگر، جهانی روز
ایران کارگر طبقه موفقیت و

پارسابناب یونس دکتر سخنران:

اردیبهشت) ۶) اپریل ۲۶ دوشنبه

آزاد بحث
انقالب یا اصالحات

کانون هفتگی جلسات برگزاری محل در
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۲۷ صفحه از بقیه

۱۷ صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه

آستانهـ   و درگاه کوتاهـ  بسیار ۱ـ  زمان
چهارپایاناهلی.

آثار  از ـ مترادف لند آرام و اعتراض ۲ـ 
ویکتور هوگو. بسیار مشهور

راه  برقـ  صنعت در عدد میلیون ۳ـ 
ـ این ورزش تاریخ مشتزن بزرگترین میانبرـ 

عصبانیت و  ـ رفتن حال از و ۱ـ  بیهوشی
رفتاری. خوش و آشتیجویی ـ غضب

توصیف  را چنین چشم معشوق شاعر ۲ـ 
مالی. ـ پایتخت کشور است کرده

کاستیـ   و کمی سبکـ  سوختی ۳ـ  گاز
زمستانی. روانداز

جمع  نشانههای زبانـ  از آذری بزرگ ۴ـ 
قنات. حفار ـ انبوهی و فشردگی ـ عربی در

زمانی  ـ کردستان استان در منطقه ای ۵ـ 
ساموراییها. جزایر در رایج پول ـ روز شبانه در

ذخیره  ـ محل نظامی مراسم احترام از ۶ـ 
ماندگار. و جاودان ـ کاال سازی

از  ـ است ـ میوهای دوستانه صحبت ۷ـ 
عواملدادستانی.

در  حاکم مذهب نیرنگـ  و فریب ۸ـ 
عمان. یمن و در پول رایج ـ عربستان سعودی

بخش  در گذار سرمایه شخص ۹ـ 
ـ زبان فرانسه در معتبر ـ فرهنگ گردشگری

دهان است.
«ال  گفتن ذکر ـ کودک کالم در ـ کودک ۱۰

اتمی مرگبار. پرتو ـ اهللا» اال اله
از  ـ و ظن حدس ـ معبود مشرک ۱۱ـ 

اتومبیل. قطعاتموتور
شدن،  پنهان جانور درندهـ  بانگ ۱۲ـ 

پیشوند استمراریـ  فعل نشانه کردنـ  مخفی
سلبکننده.

خراسان  لغت دلیلـ  شهری در جمع ۱۳ـ 
ترکمنستانـ  کوه شهرهای از بزرگ و اینک

جزیرهسیسیل. آتشفشاندر
اول  امام از لقبهای انگورـ  انواع از ۱۴ـ 

شیعیان.
صبور و  نورد ـ بیابان مدارا و ۱۵ـ  همراهی

و اقامتگاه. وطن از شدن ـ دور طاقت پر

دیگران. مغز در اندیشه کاشتن
مفتخور و  ـ زمین کره گرم بند ۴ـ  کمر

خدادادی ایرانیان. ـ سرمایه بیکاره
از  دور و امان در زیراندازـ  و سجاده ۵ـ 

اضافه. حروف از ـ خطر
سلطه  از دوران مانده بر جای عنوان ۶ـ 

بودن. مهم ـ پر تنوع میوه ـ مغوالن
کردن  هوشیار ـ نمودن محکم و سخت ۷ـ 

انزجار. و بیزاری ـ ساختن آگاه و
رنگـ   ـ گل سرخ و با وقار ۸ـ  سنگین

تمدن. از دوری
فوقانی  قسمت وزنـ  کم اندام و باریک ۹ـ 

عالمت و عربی مصادر پسوند ـ خواب بستر
مصدرجعلی.

باشدـ   آور نو و هنر کار در که ۱۰ـ  کسی
و لهستان. آلمان مرزی رود ـ و مخلص یکرنگ

کشور  ـ بندر باستانی در پسوند شباهت ۱۱ـ 
. ولتاژ برق سنجش برای ـ وسیله ای یمن

از  نمایشنامهای ـ مازندران در شهری ۱۲ـ 
و بومیان پرو درخشان تمدن ـ نیکالی گوگول

استعمارگران. سلطه بولیویقبلاز

قبلی  قانون جایگزین قانون رسنده، ۱۳ـ 
ـ ارزش صنم و بت ـ خندهآور وصف اشتباه ـ

اعتبار. و
درایزر آمریکایی  تئودور ادبی بهترین کار ۱۴ـ 

قرمز. خانواده از رنگی ـ
آرایشگاه  ـ به کوالک و باد تند ـ ۱۵

جمله. مفعول در وجود نشانه میگفتندـ 
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چسباندهای؟ صهیونیستها به را او و خواندهای
رو موقع به را داد: مدارک جواب شریعتمداری
که کسی آیا پرسید: مدافع وکیل کرد. خواهم
و جاسوسی به متهم می گیرد صلح نوبل جایزه
اگر شریعتمداری گفت: است؟ با غرب همکاری
بوده کاره این حتما بدهند هم پول جایزهاش با
دادهاند؟ پول چقدر پرسید: دادگاه رییس است.
موقع به را بانکی رسیدهای گفت: شریعتمداری
درج درباره عبادی شیرین وکیل کرد. خواهم رو
مورد این کهدختر خانمعبادی «کیهان» در خبر
خواست. توضیح است شده بهایی کانادا در
شریعتمداریگفت: مقداریاز آنمشابهتاسمی
و بقیهاشاشتباهحروفچینچاپخانه. وکیل بود
را خبر این تصحیح و پوزش آیا پرسید: مدافع
روش داریم گفت: شریعتمداری کردهاید؟ درج

کارمیکنیم.
حسابی چه به پرسید: عبادی شیرین وکیل
متهم شاه رژیم با همکاری به مرا موکل شما

کردهاید؟
«ع. نام به شخصی گفت: شریعتمداری
رییس است. کرده ارایه ما به کافی مدارک پ.»
اسمکامل این«ع.پ.»کیست؟ پرسید: دادگاه
دالیل داد: به جواب چیست؟ شریعتمداری او

را بگویم. او امنیتی نمیتوانم اسم
به شد و بلند خود جای از شیرین عبادی
روزنامه این که نیست خندهدار آیا گفت: قاضی
به و فقط نمینویسد کامل را هیچ وقت اسامی

می کند؟ اکتفا آن ها اسم اول حرف دادن
خندهدارهست ولی جوابداد: رییس دادگاه
رسوم و رسم نمیدانم و نیستم روزنامهنگار من

است. چطور ژورنالیستها
شریعتمداری شیرین عبادی از وکیل سپس
بوده چه شاه رژیم با من موکل همکاری پرسید:
و چاکر ایشان داد: جواب شریعتمداری است؟
و حتی و سازمانهایاو بودهاند مخلص فرحدیبا

رفتهاند. شاه و ایشان دستبوس به
فریاد اعتراض با عبادی شیرین اینجا در
اداره دولت که آیتاهللاهایی همه این پس کشید:
دست قبلی رژیم در و است آنها دست در امروز
قبلی رژیم با پول میگرفتند و میبوسیدند را شاه
چند اسم میخواهید میکردهاند؟ همکاری

کنم؟ ذکر را آیت اهللا
تقیه آنها داد: جواب شریعتمداری

میکردهاند.
جلوی کاغذ چند شریعتمداری زمان این در
شروعبهخواندنکرد. رویآنها از خودگذاشتو
شده بهایی ها مدافع وکیل عبادی خانم گفت: او
برخالف گفته ایشان که می دهد نشان کار این و
شیرین می کند. وکیل طرفداری این گروه از امام
عبادی پرسید:پساگرکسیازشخصیکه متهم
قاتل است و هم کند خودش دفاع به قتل شده
جنایترا دوست دارد؟ وی اضافه کرد: موکلمن
ایران نیز مقیم بهاییان و است بشر وکیل حقوق
دارند. حقوق ایرانی یک عنوان به و هستند بشر
خراب هم شما خود کار پس گفت: شریعتمداری
چرا از خانم گرفته اید. پول و از بهاییها است
همجنسبازها حقوق از چرا نمیپرسید عبادی

که اوال گفت: عبادی شیرین است؟ کرده دفاع
آنها ثانی در همجنسباز. نه است همجنسگرا
همحقوقدارند.شریعتمداریگفت:خانمعبادی
صورت ژنتیکی به اواخواهرها این میگوید که
اینحرف درستنیست. در آمدهاند. همجنسگرا
این را ایشاندرستمیگویند رییسدادگاهگفت:
اینرا خواندهام. شریعتمداریگفت: منچندجا

کرده اید؟ یکی به دست اینها با هم شما نکنه
حسین گفت: عصبانیت با دادگاه رییس
درباره مدرکی اگر و بچسب مطلب اصل به آقا
همکاریخانم عبادیباصهیونیستها وبهاییها

کنید. ارایه دادگاه به دارید بیگانه نیروهای و
وکیلشیرینعبادیگفت:مخصوصادرمورد
هم آن وطن فروش است. من که موکل این اتهام
دروغ و که خودش با کسی متهم شده از طرف
را کشورش و وطن نابودی اخبار تحریف و افترا

تسریعمیکند.
مدارکی دادگاه گفت: حسین آقا، این رییس
ارایه دادگاه به باید را میکنی رو بعدا گفتی که
و کنی که متهم نیست جمعه اینجا نماز بدهی.

کسیاعتراضنکند.
کیف سامسونایت عصبانیت شریعتمداری با
از مشت یک و می کند  باز را  خود قدیمی
و میز میگذارد روی را روزنامههای «کیهان»

مدرک! همه این بفرما. میگوید:
اینها چیه؟ پرسید: وکیل مدافع

ک ر مد مگر : گفت ی ر ا یعتمد شر
نمیخواستید؟

روزنامه های رییسدادگاهپرسید:مدارکشما
«کیهان»است؟

معلومه! شریعتمداریجوابداد:
که این آقا مثل حسین دادگاه گفت: رییس
واقعی «کیهان» که اخبار باورتشده خودتهم
عصبانیت شریعتمداری با سندیت دارد. و است
معلومه.چهکسیجراتدارهخالفش جوابداد:
میخندد عبادی شیرین اینجا در کند؟ ثابت را
حاال زنیکه میشود. عصبانیتر شریعتمداری و
شدی؟ میکنی آدم گرفتی فکر جایزه نوبل چون
آدم ترم! تو از عصبانیت بیشتر: با عبادی شیرین
غربی اربابان برای  با عصبانیت: شریعتمداری
عبادی: خوشرقصی میکنی؟ شیرین خودت
جاهالن و عقبافتاده ها این برای تو رقص از بهتر
بلد رقص اصال که مخصوصا است مذهبی

نیستی!
حسین که میکند گزارش ما خبرنگار
باکیفسامسونایتخودبه اینجا شریعتمداریدر
طرفشیرین عبادیحمله میکنداما چونآدمی
میافتد. از دستش کیف چلفتی است پا و دست
بود داده دست او به شجاعت که عبادی شیرین
با دستان و میکند حمله طرف شریعتمداری به
دستانش قرار در را شریعتمداری کوچکش گلوی

میکند. دادن فشار به شروع و میدهد
مرتیکه عبادی: شیرین فریاد صدای

دروغگو!
خفگی: حالت به شریعتمداری فریاد صدای

زنیکهجاسوس!
رییس که است نوشته پایان در ما خبرنگار
و موکول جلسه ختم چکش ضربات دادگاه با
به و کرد اعالم تاریخی نامعلوم را به کردن آن
هم از را این دو داد دستور امنیتی دادگاه نیروی

نمایند. جدا

جنبشیفرایعقاید مذهبیو آرمان هایسیاسی
باشناخت نیروهایشرکتکنندهدرآن.ولیتنها
میتوان استکه واقعیت در کردار این به اذعان و
سبز» «جنبش فعال در نیروهای متنوع اعتماد
را آن رهبری متناسب با و یک دست آورد به را
میتواند تنها چنینرهبری استکه شکلداد. و
بهگفتهآقایموسویبه«تبیینشعارهایدرست
بپردازد؛ مردم» حق خواستههای به با منطبق و
«و انتخاب» کند درست و دقت با «شعارها را

بایستد. تحقق آنها» سر بر سپس

آقای موسوی و...

فعاالنجنبشزنان درمجموعبهنظرمناگر
پيشبگيرند، را «جنبش سبز» راههمبستگیبا
مسلماجنبشزنان نهتنهابهتدريج منزویوکماثر
نخواهدشد، بلکهمیتواندسرمايههای اجتماعیو
زنان تزريق را در آينده به جنبش اخالقی بسياری
و هضم حل معنای به نظرم به روند کند. اين
نيست، بلکه به معنای شدندر يک جنبش ديگر
شايد که حرکتی در است آگاهانه» «حضوری
با میتواند جنبش زنان نيست ولی آن سکاندار
و جنبش زنان نفع به را آن و هوشمندی درايت

کند. تمام بوم زنان اين مرز و حقوق احقاق
آن جای به مهم این است که من نظر به
جريان اين «جلو دار» چرا که باشيم ناراحت که
نيستيم،فکرکنيمچگونهمیتوانيمبيشترينبهره
هر به که زنانی به و کشورمان زنان جامعه به را
درجنبشعمومیسبزشان ما اراده حالخارجاز
االندرجنبش برسانيم. در واقعما حضور دارند،
نياز نباشد مهيا شرايطش که زمانی تا زنان الاقل
تعريف کنيمکهقدرت نداريمکهکنش وحرکتیرا
بسيجکنندگی داشتهباشد،چون «جنبشسبز»
بسيج توانسته که پوياست و فعال جنبش يک
که زمانی تا و باشد داشته گستردهای کنندگی
اساسا است، حرکت در و پوياست جنبش اين
برنامههایبسيجگرمجزا ازآندرجنبشهایديگر
به جای کاری ناممکنوبهشدتانرژی سوزاست.
چنين فعاليت هایانرژیسوزیمافعاالنجنبش
گفتمانهايی جريانها و زنانمیتوانيم خطوطو
تقويت و ببريم پيش سبز» «جنبش همين در را
و در حال آينده در را زنان منافع کنيم که بتواند

حاضر تضمين کند.
ازسویديگرهمهمجموعهقدرتيکجنبش
است گسترده در سطح چقدر که نيست آن به

بهگسترش بههمانميزانيکجنبشنياز بلکه
عميق فعاليت و کارها انبوه ما دارد. هم عمق در
خود غيربسيجگر هم در اصطالح به و جدی و
جنجالگرايی مدت اين در که داريم زنان جنبش
و برسانيم انجام به نتوانستيم اخير ساله چهار
خيابان در حال کف در ديگر حاال که حرکتی
که آن باشد وقت شايد است در سطح گسترش
در جهت عمق بخشيدنبهمسایل تالشمانرا ما

کنيم. صرف زنان
يکحرکت  که باشد بنا اگر شرايطفعلی * در
خواستههای خود به زنان) جنبش مدنی (مثل
و البته باشد موجود شرايط در تغيير و بانی برسد
به بماند و باقی مدنی بخواهد هم درعين حال
ماند؟ خواهد زنده آيا نشود  آلوده راديکاليسم
شرايط تحمل با میتواند  جنبش  اين چگونه

کند؟ ايجاد تغيير و رود پيش موجود
و مدنی حرکتی خراسانی: احمدی نوشين
نهادينه و میرود پيش خوب وقتی مسالمتآميز
و آن جنبش و حرکت خواستهها که می شود
مهمترين باشند. شايد دو مدنی هر روشهايش
ما در جنبشهای اجتماعی که هميشه مشکلی
کشورمانداشتهايم ايناستکه انگاردردرازمدت
به خرج حوصله خيلی سختاستکهجنبشها
و مدنی» حداقلی «خواستههای و روی دهند
گروهسعی میکنند باقیبمانند. معموالدو خود
خارج خود خواستههای مدنی را از جنبشها اين
و اپوزيسيون ايدئولوژيک نيروهای يکی کنند:
و سرکوبگر درون ديگری نيروهای ايدئولوژيک
با اينکه هميشه نظرم به گروه دو حاکميت. اين
دردوقطبمقابلهمقراردارندوهمهمسالهشان
مشترکتمايلدارند بطور حذفديگریاستاما
گوناگون راههای اجتماعی را از جنبشهای که

افراطبکشانند.چونمنافع جنبشهایمدنیبه
افراط کاری ها است. چنين آنان در

تمايل حاکميت، درون سرکوبگر نيروهای
کشيده کاری افراط به مدنی جنبشهای دارند
را آنها بيشتر مشروعيت با و راحتی به تا شوند
و نيروهایافراطی اپوزيسيونهم سرکوبکنند،
افراطی شوند مدنی جنبشهای که تمايل دارند
سازند. نزديک به «نبرد نهايی» را جامعه زودتر تا
و تداوم در جنبشهای مدنی اتفاقا که درحالی
که و پيوستگیشان است آهستگی واقع در در
بطور حرکتها شوند و هرچقدر پيروز میتوانند
افراطگرايانهشود احتمال و ناگهانی شتاببگيرد
بنا سرکوبوشکست،بیشترو نزديکترمیشود.
اين، اگريکحرکتاجتماعیمشخص بخواهد بر
تغييرايجادکندبهنظرم مهمترينمسالهایناست
نرود، و بنيادين خودفراتر ازخواسته های اوليه که
نيز خود مسالمتآميز و مدنی روش از که آن دوم
جنبشهایاجتماعیمدرن به اگر دست نکشد.
موضوعات سر «حقو حقوق» و جایدرگيری بر
و ايدئولوژيک درگيریهای به ملموس و عينی
جنبش سوی و سمت از بياورند، روی کالننگر
ماندن میدانم که البته و خارج میشوند. مدنی
موجود ملتهب شرايط در واقعا اصول، اين روی
نيز با توجه به شرايط بينالمللی ايران و جامعه
ايران جامعه که خصوص به است. سخت بسيار
چنينمبارزات تجربه آن، پرتعداد نسلجوانو و
طبيعی گاه کم دارد و برای همين خيلی را مدنی
کامال خود در تجربههای آغازين نتواند که است
تجارب، اگر اين آينده در مطمئنا ولی موفق شود
شوند، میتواند فرموله و بازبينی تدوين و خوب
مسيريابی چه بيشتر جامعه و شدن هر بالغ به

کند. کمک آن

که است آن جلودار باشد. مساله زنان جنبش
حفظ هم زنان منافع فعال، و پويا جنبش هر در
کار از اين هم گفتم، که پيشتر همانطور شود و
تاثيرگذاریجنبشزناندر طريقميزانمعينیاز

میتواند تحقق يابد. که «جنبش سبز» است
بنابراين،بهنظرماينپيوندبيناجنبشیوجود
بتوانيمدر ميان درجنبشزنانبايد دارد. فقطما

پتانسيلهای موجودیکهزناندر «جنبشسبز»
آن بگذاريم و پتانسيلی بر انگشت ايجاد کردهاند
را بتواند منافع زنان آينده در پررنگ سازيم که را
نظرمنهمين نقش«خشونت که به حفظکند،
پرهيزیزنان»در کنارنقشهای متعددديگریکه
نقشی است مهمترين دارند، جنبش اين زنان در
آنانگشت ما فعاالن جنبشزنان میتوانيم بر که
شک بدون که سازيم. چرا را پررنگ آن و بگذاريم
خشونتبار در «جنبش سبز»، درگيری ها اگر
خواهد از دست منافعش که اولين گروهی شود،
آناندر منازعات زنانو منافع رفتزنان هستند.
به رفت. خواهد بين از بیشک خشونتبار،
میخواهم ولی نمیشوم بحث اين وارد هرحال
اگر جنبش زنان فعال عنوان به ما کنم که تاييد
به سبز» «جنبش در را زنان نقش بتوانيم اوال
و سازيم پررنگتر آن گفتمانسازیهای در ويژه
اين و معنوی فکری رهبران بر آن بتوانيم بستر از
اميدوار میتوانيم پس باشيم تاثيرگذار جنبش
هرحال به زنان که هزينهای همه اين که باشيم
آينده در داد، خواهند و داده سبز» «جنبش در
نفع شايد به بلکه بود نخواهد آنان ضرر تنها به نه

تمام شود. آنان نيز

«جنبش زنان» در... حضور نوشین احمدی خراسانی:


