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تولید بنزین داخلی
از پیش و قبل روز چند احمدینژاد محمود
ظاهر خبرنگاران جمع در نیویورک به خود سفر
علیه غرب دنیای تحریمهای آینده درباره و شد
گفت او داد. جواب حاضرین سئواالت به ایران
وی ندارد. از بابت تحریمها نگرانی هیچ ایران
در  ما اقتصادی فعالیت ۸۰ درصد اضافه کرد:
اقتصادی تحریم نتیجه در و دارد جریان امارات
گفت: وی داشت. نخواهد تاثیری ما روی غرب
هم ما نظامی فعالیتهای روی میخواهند
که۸۰  حالی در کنند بلوکه را ما و بگذارند تحریم
متمرکز لبنان در ما نظامی فعالیتهای درصد
آمد. وی نخواهد بر آنها از کاری و شده است
جلوی اگر بود: پرسیده که خبرنگاری جواب در
گفت: شد؟ چه خواهد را بگیرند بنزین واردات

میگوییم خودمان بچههای به میکنند! غلط
با او بیندازند. راه به داخلی تولید بنزین فورا که
بچه های فکرمیکنیدوقتیکه خندهگفت:شما
خود بهتر از را خیلی و کنیاک ویسکی ودکا و ما
که است برایشان سخت درست میکنند اون ها

بنزیندرستکنند؟!

حقوق زنان؟ ایران و
و با چنگ شد موفق ایران اسالمی جمهوری
انجمن خالی کرسی پارتیبازی و رشوه و دندان
۱۱ کشور  از یکی عنوان به را زنان حقوق جهانی
آسیاییعضواینانجمنتصاحبکند.اینانتخاب
اعتراضو حتیتمسخر بسیاریاز اعضایدیگر با
ایران که عضویت این برای شده است. رو به رو
به است خندهدار چقدر بفهمیم و کنیم توجیه را

توجه نمایید. زیر و تشبیهات امثال
جهانی در انجمن اسالمی عضویت جمهوری

که: است این مثل درست زنان حقوق
جشن  در بالفطرهای قاتل یا دزدی  *
انتظامی و پلیس نیروی ساالنه فارغالتحصیلی

شرکت کند.
اقتصاد  وزیر تقصیریبخواهد به * ورشکسته

شود!
یک  مدیر بخواهد طالبان اعضای از * یکی

مدرسه دخترانه بشود!
کند  قد قد خروسیباشدکه بهتر: همه از * و

تخم بگذارد! که بیاورد بخودش فشار و
هم باز بگم؟ هم باز احمدی نژاد قول به

بگم؟

مجسمه و تندیس مشکل
برق کابل دزدیدن نشنیده! چیزهای حق به
شنیده بودیم دزدیدن آن ها برای آلیاژ مس را
میوه باغها و برق کنتور و لولههای ساختمان
مجسمههای بودیم ولی دزدیدن شنیده هم را
نشنیدهبودیم. اماکنعمومیوپارکهایتهرانرا

کسانی (سبزهای یا و سریالی!) کسی (دزد گویا
فلزات) (قاچاقچی دیگری کسان یا و انقالبی)
نقاط مختلف تهران  از حدود۱۱ مجسمه برنزی را
شاه بزرگترین زمان و دزدیدهاند. در رفته کش
گوشی تلفنهای سیم بریدن به شکل اعتراض
عمومی شهرهاظاهرشدهبودکهتازهگوشی تلفن

دردشان هم نمیخورد. به
تهرانربوده در آخرینمجسمهایکه گفتهاند
که در میباشد سینا ابوعلی مجسمه شده است
از قبل بود و در آمده به نمایش در تهران میدانی
به مجسمه متعلق نمیدانسته آن کسی دزدیدن
چهشخصیتیمیباشد.شهرداریتهرانباکمک
پلیسو نیرویانتظامیتالشزیادی برایردیابی
این لحظه تا اما دادهاند خرج به دزدان مجسمه
موفقبهدستگیریهیچکدامازاینمجسمه ربایان
نشدهاند.سخنگویشهرداریتهرانبهخبرنگاران
و شناسایی را گروه افراد این نتوانیم اگر گفت:
را مجسمه ها که نداریم چارهای کنیم دستگیر
عظام و آیات از ساخته شده با مجسمههایی
ربودن و انگیزه کنیم دولتی تعویض مسئولین
حد تا را انقالبی ملیگرای گروههای آن ها توسط

زیادی کاهش دهیم!

مهندسی جدید اصول
آیات از تن چند مکرر خطابههای از بعد
کوتوله جمعه امام تایید و خطیبان و معظم
کل اظهارات رییس درج با و همچنین (جنتی)
حوادث خطر که در مورد این هواشناسی اداره
رعایت با توفان و سیل و زلزله نظیر طبیعی
حجاباسالمیبسیار کاهش مییابد،مهندسین
جدیدی تهران تصمیم آرشیتکتهای ایرانیدر و
کاهش که برای کردهاند حساب گرفته اند. آن ها
برجهای مرتفع و ساخت ساختمانهای هزینه
خیلی زلزله ضد مهندسی اصول با مطابق بلند
طبقه چاقچوری در چادر زن چند است به بهتر
اولاین ساختمانهامسکنرایگانبدهند وبدین
این نمایند! زلزله ضد را ساختمانها این وسیله

بزرگتریناختراعواکتشافدردنیایمهندسیدر
چندین  میتواند و است بوده اخیر طول۳۰ سال
امالک این صاحبان برای دالر و زلیون ترلیون

صرفه جوییکند.

اطالعیه اداره مهاجرت
و هوملند آمریکا

سکیـوریتی
جهت ویژه دائم اقامت کارت گرین تعدادی
در مدتی بتوانند که ایرانی محجبه و چادری زنان
با که نقاطی و دیگر و توفانخیز زلزلهخیز مناطق
نرم میکنند، پنجه و دست فاجعههای طبیعت
و حوادث از این جلوگیری مانع نمایند و اقامت

می گردد. عرضه گردند، فجایع
بایکعکسکهدر تقاضا نامههای خود را لطفا
اداره دفتر به است پوشیده شما صورت تمام آن

نمایید. ارسال تکزاس در مهاجرت

با افغانستان معامله
اعدام مورد در  ایران تصمیم دولت پی در
جرایم علت به گویا که ایران در زندانی افغانهای
قضایی وجناییمختلفازجملهقاچاقمواد مخدر
نفر پنجهزار حدود آنها تعداد و شدهاند دستگیر
آمده افغانستاندر میباشدصدایاعتراضمردم
اعدام های این علیه تظاهرات آخرین در است.
کابل در شهر که دادگاه تشکیل و بدون عجوالنه
به را اعتراضشان افغانستان مردم شد انجام
این در بیرویههموطنانخودنشاندادند. کشتار
و آیتاهللا مرگ بر احمدینژاد تظاهرات تابلوهای
همین گویا میخورد. چشم به بسیار خامنه ای
جرمهای زندان هایافغانستانبه ایرانیدر تعداد

میبرند. سر به جاسوسی و سیاسی
همتای افغانستان با ایراندر امور خارجه وزیر
گفت بحث و به زندانیها این اعدام در مورد خود

به وزیر امور خارجه افغانستان نشست. وی گو و
و افغانستان ایران برادر ملت دوستی دو گفت:
هزار وجود چند و حرفها است از این مهمتر
افغانی و ایرانی میلیونها دوستی نباید زندانی
است قرار بیندازد. مخاطره به را برادر و خواهر
ایران در افغانها از کدام  هر اعدام صورت در
وابسته زندانیان ایرانی از نفر افغانستان دو دولت
تا اعدام کند کشور آن در را سپاه پاسداران به
برای بهانه ای  و گردد حفظ کشور دوستی دو

نماند. باقی دعوا

بچه مرشد مرشد و
مرشدکجایی؟ بچه مرشد:

اوستا اینجام مرشد: بچه
کجایی؟نمی بینمت... ـ

اوستا... شدم قایم میزم زیر اینجام. ـ
چی؟ برای ـ

قرار گفته  جمهور رییس نشنیدی مگر  ـ
زلزله بیاد.

سرت هم رو میز این بیاد زلزله احمق. اگر ـ
بیرون. بیا میشه. خراب

چشم اوستا. ـ
کردهای؟ سیاه چادر سرت چرا ـ

گفتهاند عظام نشنیدی آیات مگر اوستا، ـ
زلزله است؟ حجاب ضد
بچه! نکن شوخی ـ

هم هواشناسی اداره رییس اوستا، نه ـ
تایید کرده!

حق چیزهای نشنیده! به ـ
ازمحکم کاریعیبنمیکند! بههرحالکار ـ
هم و سیاه بلند مانتوی تا دو از ترسم که من

خریدهام. زاپاس
بودی؟ کجا رفته هم نبودی. دیروز ـ

از دست چاه جمکران ولی بودم سر رفته ـ
برگشتم. درازتر پا
چی؟ برای ـ

که گفتند بعد بدهم صدقه و کنم نذر رفتم ـ
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در بیاوریم! را اخیر سال سی در جهان میان مردم در اسالمی جمهوری محبوبیت موفق شدیم میزان باالخره 

 بقیه در صفحه ۳۳   

باال. صدقه رفته قیمت برداشتند و یارانهها را
دارد؟ ربطی چه صدقه به یارانه ـ

زندگی مملکت این توی که این مثل اوستا ـ
هم اگر همه چیز بههمهچیز ربط دارد نمی کنی.

ربطشمیدهند. باشد نداشته
مرشد؟ چه خبر بچه دیگه ـ

رفت دوباره احمدینژاد که شنیدی ـ
نیویورک؟

اگر ایران. آمده چاوز باز شنیدم من اهه. ـ
میکنه؟ چکار ایران تو چاوز نیست احمدینژاد

و اونجا خونه الریجانی قراره بره ولی آره. ـ
برگرده. رییس جمهور تا بمونه

نیویورک؟ رفته احمدینژاد پس ـ
ندیدی؟ را فیلمش اوستا. آره ـ

زنش رفته؟ نه. با ـ
یک شد وارد که وقتی نمیدونه. کسی ـ
کردند فکر همه رنگدنبالشمیآمدو سیاه چیز
چمدانهای این معلوم شد از بعد است زنش
بخره سوغاتی که آورده رنگ مشکی ایرانی بزرگ

ببره. ایران به و
از نیویورک نیست. چیزی هیچ که اهل این ـ

بیاره؟ سوغاتی میخواد چی
جایی نمیدهد. به عقلم اوستا. منم ـ

از لیدی» «فرست برای می خواد نکنه ـ
بخره؟ لباس زیر «ویکتوریا سیکرت»

انگلیسی که حالت  به خوش  اوستا ـ
بلدی...

بیاره که بیاد گیرش چیزی نمی کنم فکر ـ
ایران.

که گوجه میاره گاهی رب احتماال فقط ـ
کردهاند پرتاب او به که فرنگیهایی گوجه با

درست شده!
میز قراره زیر برو و نکن لوس خودت را ـ

بیاد... زلزله
اوستا... چشم ـ

قمی! جوکهای
یکشبهمسرآیتاهللامنتظریتویاون دنیا
(ایشان میپرسد: منتظری، خوابش و به میآید
چرا به نام خانوادگی صدا می کنند) همسرشانرا

من؟ جنازه تشیع مراسم توی نیامد هیچ کس
عصبانیتهمانطوریکهداشت منتظریبا
میکرد اختالط خواب توی بهشتی حوری یک با
من از چرا می دهد: جواب اصفهانی لهجه با

بپرس! از امام میپرسی

اخبار حقوقی
عبادی علیه شیرین ادامه دادگاه

شریعتمداری حسین
طبقاخباررسیدهاز ایراندر موردجریاندادگاه
شکایت شیرینعبادیازحسینشریعتمداری گویا
این مسابقهشیرین عبادی(شاکی) و در نیمهدوم
را عوض خود حسین شریعتمداری (متهم) جای
به دادن پاسخ مشغول عبادی شیرین و کرده

اتهاماتحسینشریعتمداریمیباشد.
بهشرطاینکهشیرینعبادی آینده درشماره
بقیه در جریان را نشود شما کفش کشته لنگه با

داد. خواهیم دادگاه قرار در این بامزه اتفاقات

سیاسی(۱) درسهای
که مییابیم  در کنیم  فکر  عمیقتر اگر 
ایجاد را سبز» «جنبش موسوی میرحسین
ایجاد را او  سبز» «جنبش بلکه است  نکرده

کرده است.

سیاسی(۲) درسهای
جای هیچ نشود موفق سبز» «جنبش اگر
به دیگر چند رنگ که نیست. میدانید نگرانی

سیاه داریم؟ از رنگ غیر

سیاسی(۳) درسهای
انقالب های با باید را دنیا انقالبدر حسابدو
ساندنیست های انقالب  یکی کرد. جدا دیگر
بگیران ساندیس انقالب دیگری و نیکاراگوئه

تهران.

عمیق افکار
رعایت که میدانست نوح حضرت اگر آیا
انهدام و سیل از جلوگیری باعث عفت و حجاب
مانتوی و چادر حیوانات همه به شد خواهد دنیا
میپوشانید و بعد مقنعه و روسری و سیاه و بلند
از غیر هیچکس میکرد؟ کشتی سوار را آنها

نمیداند... خدا

افکار عمیق
چطور می شود میپرسند از کافران بعضی
سوار عظیم سیل از نجات برای حیوان همه این
به این حضرت نوح شده باشند؟ کشتی کوچک
آن زمان احتساب با داد که توضیح باید کافران
یک خودش برای زمان آن در کوچک کشتی

است! تایتانیکبوده

اطالعیه وزارت اطالعات
اسالمی ارشاد و

در که کسانی کلیه اطالع به وسیله بدین
آیتاهللامنتظری مراسم ختموخاکسپاریهمسر
شرکتنکردهاندمیرساندکهبرایدریافتسهمیه
این دفاتر به زودتر هرچه خود ساندیس آبمیوه

کنند. سازمانمراجعه
سرکوب اداره عمومی روابط دفتر

با زنم من گوهای گفت و
بهزنم گفتم: اونپیراهنقهوهای آستین کوتاه

کردی؟ اطو مرا
و اطو الزم چروکه ضد گفت: اون پیراهن

نداره.
بیرون از غذا نداره؟ الزم گفتم: پیراهن اطو
تو من پس میشورد، ماشین را ظرفها میآید،

گرفتم؟ چیزی چه برای را
در اتاق امشب روتو زیاد نکن گفت: خندید و

تو! بیایی نتونی میکنم قفل را خواب

*
کارت و رفتی خرید که هم گفتم: باز زنم به
استفاده داشت اعتباری که بیشتر از را اعتباری

کردی.
اصال حواسم نبودکه لباسی کهخریدم گفت:

اضافه میشه! بهش هم مالیات فروش
 *

عزیزمدوستداری زنمگفتم: به و آمدمخونه
دریا؟ کنار بروی روز دو هفته آخر که

عزیزم. البته گفت: و کرد ماچم خوشحالی با
خوبی! سورپرایز چه

شماره دستی ام تلفن با کردم شروع
گرفتن...

میکنی؟ رزرو هتل داری پرسید:
آخر که میزنم زنگ بچهها به دارم نه گفتم:

کنیم! بازی میتونیم پوکر آزاده و وقتم هفته

*
ایران از عزیزیم، مادر و گفت: خونه آمد زنم

آمریکا. میاد دوباره که زد زنگ
چی؟ برای پرسیدم: نگرانی با

کارتش گرین که برای این چی؟ برای گفت:

میپرسی؟ چرا معلومه. باطلنشه.
میآید؟ پدرت هم گفتم:

و دیگه بمونه ماه چند قراره نه. اون گفت:
بیاد. بعد

از این گرین کسیکه تنها گفتم: فکر می کنم
پدرت است! برده منفعت کارت مادرت

 *
پوستم بدم گفت: میخوام برم و آمد زنم

بکشند. را
گفتم: بله؟!

و شکم گردن و چروکهای چین و گفت:
خوشگلتر و جوانتر تا کنند صاف را صورتم

بشوم.
چی؟ برای گفتم:

برای اینکهتو از ظاهرجدید منبیشتر گفت:
خوشتبیادومثلجوانیهایمنبهمناشتیاق

داشته باشی.
که موقع باشه ارزانتر نمی کنی گفتم: فکر
را زمانها اون و ببندم را چشم هایم عشقبازی

مجسم کنم؟
شو خفه گفت:  و سرم  توی  زد متکا  با

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) ۲۷) می ۱۷ دوشنبه

استراتژی و آزاد انتخابات
ایران در سازی دموکراسی
بخش سخنران: امیرحسین گنج

اردیبهشت) ۲۰) می ۱۰ دوشنبه

بسیجی نیـروهای به دیگر نگاهی
باجغلی نرگس سخنران:

(202) 669 - 6299
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افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

خالی از شوخی

عمودی

۱۳ صفحه از بقیه

۱۵ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

۲۹ صفحه از بقیه

محمدشاه  از غنایمیکه نادرشاه جمله از ۱ـ 
ـ بههرشکلازسیارات هندیدریافتکردهاست 

منظومهخورشیدیاست.
از نخستوزیراناسراییلـواینهم رییس  ۲ـ 

قطر. کم و نازک دنیا بودـ  ینگی جمهوری
نیست  ـ بزرگ همه مادر تراش ـ چوب ۳ ـ

شدن. ویران و

فوق  نوعی قدرتی به ایران آن در مجمع ۱ ـ
دارد. قانون گذاری

مهربانی و  ـ گل نامتجانس ۲ ـ همنشین
زمینه خوش این در حقوقبگیر طبقه شفقت ـ

است. همه از حساب تر
کرمان  استان در شهری ـ نغمه و سرود ۳ـ 

پناهگاه. ـ
شده  ـ ترک کامیون بچه ـ پرنده سخنگو ۴ـ 

واگذاشته. و
اشارهبهدورـتهنشینمایعاتوهمنشین  ۵ـ 

فارس. در استان قلهای ـ بلندتر ـ باالتر و گل
تنآسایی.  و آسودگی ـ کنیهدار ۶ـ 

گیاهی  و جو ـ از داروهای گندم پوست ۷ ـ
اروپایی. رود ـ ملین

«گلهای  خالق قرن ۱۹ و هلندی نقاش ۸ـ 
بزرگ. کاسه و تغار سفالی ـ آفتابگردان»

مردگان ـ  جایگاه دفن سنتی ـ ۹ ـ غذایی
پوستکلفت. کاغذ

امربهآراستنـازآنطرفازنخستوزیران  ۱۰ـ 
است. پیش انگلیس دهه چند

شعر  زادگاه پدر ـ سوداگر ـ فرزند عرب ۱۱ ـ
سیلی. ـ نو

ـ  هنگام  و وقت ـ نیمروزی غذای  - ۱۲
همواره. و پیوسته

خانم  عروس جهاز برای دیگر عنوانی ۱۳ ـ
عهد موسیقیدان ـ نازک و ابریشمی پارچهای ـ

ساسانیان.
میگردندـ   خورشید دور به که ۱۴ـ  اجرامی

کمرنگ. سرخ ـ اوستا از بخشی
عهد صفوی و  مینیاتوریست ۱۵ ـ نقاش و

اول. طهماسب شاه استاد و تیموری

فرعونها  سرزمین بخش هستی رگ ۴ ـ
کشور پایتخت  ـ در جبهه سرباز پناه جان  ـ

آفریقاییغنا.
نتیجه  ـ عرب عزیز ـ پول کیسه همیان، ۵ـ 
دریای ساحل در خلیجی یا تیرویید غده نمو

خاندان. ـ عمان
بین  بزرگ دریاچهای ـ جمع ضمیر ـ  ۶
صورتی در ـ تانزانیا و کنیا اوگاندا، کشورهای

که.
گلها  از ـ انسان بدن در رنگ زرد مایعی ۷ـ 

چلچراغ. ـ
ناحیه  در غدهای ـ پرست شکم و پرخور ۸ـ 

حلقههای نای. نخستین جلوی گردن و
پنجره  نوعی ـ و شکوه عزت ـ کمان زه ۹ ـ

کفشپاشنهدار. یا قدیمی
صمغ  سقز، گجرات ـ جوهر سوغات ۱۰ ـ

خودش. سوار بر حرفی کاجـ  درخت
ازجملهداروهای مسکن و  توانـ ـ طاقت و  ۱۱

خور روز. در و ـ شایسته تو نه من نه مخدرـ 
عرض  را جنابعالی ـ ستاره ـ تاریکی ۱۲ ـ

میکنم.

کشیده  گریبان ـ زند ـ تفسیر کتاب ۱۳ ـ
بلند. و

نوعی خودرو ساخت  ـ از خلفای عباسی ۱۴ـ 
در تو. تو وطنـ 

طلب یاری  ـ گیالن استان شهرهای از ـ ۱۵
خواستن. کمک و
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بیمزه!
داره؟ خرج چقدر حاال پرسیدم:

سانتیمتریچارجمیکنند. گفت:
میلیونرم؟ فکر کردی من تو گفتم:

*
نشسته رویکاناپه تنها زنم دیدم و آمدمخانه

است.
چشمکزنانگفتم: مثل این کهبچههاخونه
همخلوت کنیم. با نیستند ومی توانیمیکخرده

(چشمکمجدد)
زدتویسرشوگفت:چنددفعهبهتبگمکه

نزاییدهام. هیچ وقت و من نداریم بچه ما
باتعجب پرسیدم:پساینبچه هاییکه هرروز
اینجاهستند و مزاحمعشقبازیمن و تومی شوند

آمدهاند؟ کجا از
گفت: اینهابچههایهمسایههستندکه پنج
برای میتوانند شب ها گفتی بهشان پیش سال

خونه ما! شام بیایند

*
گفتم: سالم. به زنم و آمدم خانه

مار! زهر سالم و کشید: عصبانیت فریاد با
عصبانی اینقدر چرا شده؟ چی گفتم:

هستی؟
نه؟ مگر بودی گذاشته جا را تلفنت گفت:

برگشتم. همین برای آره. گفتم:
به پیامک تا چهار کیه که الیزابت این گفت:

تلفنتفرستاده؟
محمد این گفتم: و خندیدم لرز و ترس با

رفیقمونه.
الیزابت به ربطی چه محمد محمد؟ گفت:

داره؟
نمیدونی تو گفتم: و دادم قورت را دهانم آب
که این برای ایرانیها احمدینژاد کارهای این با
اسم های چه هستند کجایی نشوند مشخص

می گذارند! خودشان روی مستعاری

*
گفتم: زنم به عصبانیت با و خانه به آمدم
چکار ایرانی مجرد زنان چتروم توی دیشب

میکردی؟
در قوری را میکرد. درست زنم داشت چایی
و فریاد کشید: تو اونجا طرف من پرتاب کرد به

میکردی؟ چکار

سیاست... انحالل

تحقق برای و کنیم توافق مشترک خواست این
آزاد انتخاب حق بکوشیم. آن شرط و قید بدون
یک اصالح طلب که این نه و باشد برای همه باید
نتواند نامزد دیگری و باشد برخوردار این حق از
دهد. اگر رای خود عالقه نامزد مورد به یا و شود
اینخواستمشترکتوافقوخود را به همه ما بر
کمک سبز» «جنبش تقویت به کنیم متعهد آن
این دور کشیدن و مرز خط نه با اگر و کرده ایم،
آنرا آنتنها بر آرمانهایخود تحمیل جنبشیا
به تعهدعملیما تضعیف میکنیم. عالوه بر این،
انتخاب تنها چیزی شرط حق و آزادی بدون قید
دموکراسیخواهی ما ادعاهای میتواند است که

بزند. محک را

آن اهداف سبز» و «جنبش

مادر (که را سياسی اسالم پيشفرض های خود
در است) پذيرفتهاند، تالشهاشان اسالميسم
دست برابر است که بديلهایی را در آن راستای
ساختهای«اسالميستهایاصولگرا»بيافرينند
نباشند هم «غربی» بودن متفاوت عين در که
که اعتقادبهبدبودنپديدههایغربی نيزيک (چرا
کوشش اين توهم اهل است). اسالميستی اصل
اصالحطلبانسرگردانراحملبرحرکاتتاکتيکی
ومصلحتیآنها کردهوخويشرا فريبمیدهند،
حالآنکهايناصالحطلباناگرهم تاکتيکیبکار
نه و است توهم اهل همين فريفتن برای میبرند
معمای اينجا، در بدينسان، اصولگرايان. برابر در
اهل اين گروه سرگردانی که جالبی پيش میآيد
«بديلهای که آنجا از میسازد: چندان دو را
به اسالميستها واکنش حاصل اسالميستی»
روند بديل میشوند، محسوب غربی پديده های
ازيکسو، سازیاصالحطلبانمذهبیناچاراست،
اصلی پديدههای به سوی واکنشی، صورتی به

غربیحرکتکند وازسویديگر،مبانی اسالميسم
میبينيم، که همين علت است به نکند. نفی را
که مصاحبهای در سروش عبدالکريم دکتر مثال،
را سياسی» «سکوالريسم که میدارد اعالم آن در
«دموکراسی لزوم برقراری میپذيرد، بالفاصله از
دو اين بين ظاهر به و میگويد سخن هم دينی»
هم و هم خود نتيجه، در و، هم نمیيابد تعارضی

میکشاند. سرگردانی به را خويش مخاطب
«خوارج  می توان را  سوم گروهی ـ  ۳
که قدم هر با آنان چرا که دانست اصالحطلبی»
برمیدارنديکقدمبهخروجکاملاز«اسالميت»
و اگر میشوند نزديکتر سياسی) اسالم ديگر (نام
با را خود ناف عاطفی بلند مدت، در بتوانند،
يک از که توانست خواهند ببرند اسالميستها
«اسالميست»بهيک«مسلمان»تبديلومتحول
شوند؛ مسلمانیکه درمقياس شخصیدلبا عالم
اجتماعی مقياس در و دارد الهی ملکوت و غيب
بهضرورتسکوالريسم برایبرقراری آدمیمعتقد
حکومتفرادينیو فرامذهبی، يعنیحکومتملی
چنين اکبر گنجی است. و دموکرات، سکوالر و
آشکار مصداق میتوان را او و است اصالحطلبی
ايمان بيد برسر اينسخنحافظ دانستکه:«چو
ابرویی دست کمان به دل که می لرزم / خويش

کيش!» کافر است
بر بنيادگرا اسالميستهای هرچه باری،
يکهخواهیهاويکه تازیهایخودبيافزايند،میتوان
اميدواربودکهاسالميستهایاصالحطلبازگروه

بپپوندند. سوم به گروه شده و جدا دوم و اول
به واقعی میدانم که برای يک معتقد اگرچه و
رنج با سکوالريسم،اينکهعده ایازاسالميست ها
خود تا میکوشند تالشیجانفرسا تعبفراوانو و
ايستاده آن در ابتدا از آنها که برسانند جایی به را
و شادمانی هيجان برای چندانی بودهاند جای
تحولی چنين که بدون کنيم قبول اگر ندارد اما،
همچون خطری همواره اسالميستها جبهه 
میکند آنگاه نابودی تهديد به را ما جامعه جوان
جهنم استقبالفرارياناز به مشفقانه ناچاريمکه

اسالميسم بشتابيم.
نو» «سکوالريسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

اسالميست؟ يا مسلمان

انتخابات راهبرد  در رساند. به مقصد و گیرد
راهبرد حامل این و عامل «جنبش سبز» آزاد،
سبز» «جنبش است الزم است. برای موفقیت،
شود سازماندهی آزاد انتخابات نهضت عنوان به
شکستن در هم برای شگرف آن و انرژی توان تا
به آن، الزامات و ساختن آزاد انتخابات موانع
انتخابات آزاد تحقق بدون افتد. مجرای مناسب
ایران، «جنبشسبز» به اولیهترین هدفهایش در

رسید. نخواهد هم
که است سیاسیونی آن دیگر، بهتر سوی از
مقابل در را خود آلترناتیو نمیپذیرند را راه این
دیگر، راهبرد به روشنی ارایه کنند. به سخن این
دهند: «روایـت پاسخ پرسش به چند دستکم
در سبز» «جنبش نقش چیست؟ آن ها گذار»
اینروایـتکداماست؟ هدفاستراتژیک«جنبش
برای استراتژی آن ها چیست؟ چه نظر از سبز»
و کدام هدف پیشنهاد میکنند آن رسیدن به
کارآ استراتژی آن برد پیش برای را اقدامات

میدانند؟
باید فرضکردکه سیاسیون اگرچنین نکنند
و عراق  مانند  ایران هم  در که  دارند  توقع  ما 
خالء آمریکا یا غرب سیاسی جامعه افغانستان،
در کوتاهی کنند. پر را ایران سیاسی جامعه
بر معنی تکیه به ایران سیاسی باز سازی جامعه
نکنیم، فراموش است. خارج سیاسی جامعه
کشوری هر ضعف آن) (یا جامعه مدنی نبود با
جامعه بدون اما دهد، حیات  ادامه میتواند

پاشید. خواهد سیاسیفرو

پیشین: نوشتار *چهار
گام  گذار راه نقشه آزاد: انتخابات کمپین ۱ـ 

دمکراسی. به گام به
آزادی  روایت آزاد: انتخابات کمپین ـ  ۲

سبز». از «جنبش خواها نه
شکفتن  برای آزاد: انتخابات  کمپین ـ  ۳

آن. با شکافتن مقابله سبز» و «جنبش
تقسیم  تجلی شماره ۱۷ موسوی؛ بیانیه ۴ـ 

سبز». «جنبش در نانوشته کار

بدی از کودکان  ندارد. در کوبا خیابانی وجود
نه تنها ایران در که حالی در تغذیه نمیمیرند.
کودکان روستاها، در حتی که بزرگ شهرهای در

وجود دارند.» خیابانی فراوانی
آیا که بود باره این  در  بعدی پرسش های
سوسیالیسمومارکسیسمدرحالتکاملهستند
گفته مارکس آنچه طبق همیشه باید آیا و نه؟ یا

شود؟ عمل است
را سخنراننظرخوددربارهپرسشهایمذکور
آغاز کردهام مارکس که: «من با کرد اینگونه ارائه
سال مارکس من نمیکنم. تمام مارکس با ولی
که با  نسبیت تئوری همانند دارم، ۲۰۱۰ را قبول
نمیشود. تمام او با ولی می شود شروع اینشتن
جمله از است، اندیشهها رشد طرفدار مارکسیم

آمدهایم.» تکامل جلو با ما همواره و علوم، رشد
آخرین پرسشونظری که درنشستاین هفته
کارگران آگاهی میزان مورد در شد مطرح کانون
اظهار کرد اشاره مساله این به که شخصی بود.
مساله امشب روی سخنرانی «کاش در داشت:
آگاهیبیشترتکیهمیکردید.منفکرمیکنمامروز
ایران عدم در کارگری جنبش های دلیل ضعف
درک یعنی انگلس میگوید «آزادی است. آگاهی
بر را خودمان تاکید باید من نظر به و ضرورتها»
مرحله وظیفهجنبشکارگریدر بگذاریمکه این

فعلیچیست؟»
نکات به این پاسخ بناب در یونس پارسا دکتر
مردم بالی که چیزی آن معتقدم گفت: «من
است بنیادگرایی سیاسی یعنی اسالم شده ایران
مردم کرد. قاطی ایران مردم  با نباید را آن و
در بنیادگرایی اسالمی ظهور در هیچ نقشی ایران
الماییسم، صهیونیسم، اصوال نداشتهاند. ایران

سوی از سنی بنیادگرایی نیز و شیعه بنیادگرایی
رشد عوارض  از بلکه نیامده وجود به مردم 

جهانگرایییعنیگلوبالیزماست.»
چپ، نیروهای تمام «وظیفه کرد: اضافه وی
میان به که است مارکسیست ها، این منجمله
اگرکارگران آگاهیبدهند. کارگرانبروندوبهآنها
وظیفه ما شده اند، گرفتار مذهب و دین در ایران
کنیم. آگاهشان درون آنها برویم و به که داریم
خارج حتیوقتیدر است؛ تاریخیما اینوظیفه
است و داخل هستیم. بطن و متن در از کشور
آن در خدمت و همواره باید حاشیه هستیم ما

بگیریم.» متنقرار
نشستاینهفته«کانوندوستدارانفرهنگ
سپس رسید و ده شب به پایان ساعت ایران» در
صرف برای سخنران همراه حاضران از شماری
وی ینا، به رستوران نیبرز، در ادامه بحث و غذا

رفتند.

آقازاده ها... و آقاها
۲۸ صفحه از بقیه

گذاشته شما اختیار HUD-1 در روی فروشنده و
میباشد. زیر هزینه شامل اقالم میشود. آن

 settlement) محضر به مربوط هزینه های ـ ۱
دالر هزار  یک از بیشتر نباید که  (company

باشد.
و  فروش  نمایندگان کمیسیون مقدار ـ   ۲

خریدخانه.
انتقال  و اسناد ثبت به مربوط هزینههای ۳ـ 
هزینههای آنها از بخشی که طرفین نام به آنها
ایالت  به مربوط دیگر بخشی county و به مربوط

زیر: میباشد؛ به شرح
انتقال اسناد  county مربوط به مالیات الف:

درصد یک معادل که (County Transfer Tax)
آن نصف پرداخت  و است  فروش قیمت  کل
عهده به نصف دیگر و شما به عهده درصد) (نیم

است. خریدار
 State Transfer)ب:مالیاتایالتیانتقالاسناد
و است فروش کل درصد نیم معادل Tax)که
فروشنده و خریدار بین  مساوی  بطور معموال

تقسیممیشود.
 State) اسناد ثبت جهت ایالتی مالیات ج:
مورد خانه های در مبلغ آن که (Recordation Tax
و  دالر شش به ازای هر هزار دالر دالر هزار ۵۰۰ زیر
معموال  نیز هزینه این میشود. محاسبه سنت ۹۰
این که تقسیممیشودمگر فروشنده و بین خریدار

باشند. رسیده از این غیر توافقی به

پاسخ... و پرسش چند
۳۱ صفحه از بقیه

فکر و دارید امالک و فروش خرید درباره پرسشی هرگونه
از یا مالیاتی ندارد، به پاسخ حقوقی و که نیاز میکنید
و کنید من ارسال برای زیر فکس یا شماره ایمیل طریق
در شمارههای تا بگیرید تماس من با طریق تلفن از یا

بدهم. را آن مشروح پاسخ «ایرانیان» بعدی
RobertSoltani@MCM-Realty.com

Fax: (571) 918 - 0822 
Phone: (703) 554 - 7720 & (301) 529 - 1720

خانه میفروشید که خانه ای  اگر ضمن در
پرداخت  دالر اولآن از هزار باشد۵۰ مسکونیشما
باالی۵۰۰  خانه شما اگر دارد. مالیت معافیت این
 ۱۰ یکهزار دالر هر ازای برود به فروش به دالر هزار
دالرجهتمالیاتایالتی برایثبتاسنادمحاسبه
و فروشنده عهده به آن نصف پرداخت که می شود

میباشد. عهده خریدار به دیگر نصف


