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مصاحبههای میان از
هفته داغ

(۱)
خود مصاحبه آخر در یزدی آیتاهللا مصباح
معظم مقام ویژگیهای به «فارس» خبرگزاری با
آیتاهللا وجود و گفت: نعمت کرد اشاره رهبری
برتر جهان نعمتهای تمام مجموع از خامنه ای
است!خبرنگارتوضیحبیشتریدربارهاینمجموع
منظورتانهمه نپرسید«واقعا نعماتنخواستو
برق یعنینعمتآبو نپرسید: نعمت هاست؟»و
آزادی نعمت و حتی و غیره و ثروت باران و غذا و

یک کفه؟! و آقا در یک کفه در

(۲)
رسانه اژهای در نشستی با اصحاب محسنی
درباره او گفت.  پاسخ سئواالت خبرنگاران  به
جاسوسی و جرم به شده بازداشت دو آمریکایی
به تعویق سرنوشتآنهاگفت:فعال محاکمهآن ها
آزاد که را گروه این سوم نفر چون است افتاده
نیست است حاضر کشور خارج شده و از کردهایم
برگردد. ایران ادای توضیحات به و شهادت برای
نفر دو آن محاکمه برای اگر که نداد توضیح وی
را او چرا پس داشتند را الزم نفر سوم این اول،
از که می شناسید گروگانیرا مگر آیا و کردند؟ آزاد

برگردد؟! آنجا و دوباره به شود خارج ایران

(۳)
لگد سعی و مشت و زور با دولت احمدی نژاد
کند. پیاده را یارانهها کردن هدفمند طرح دارد
که گفت مصاحبهای در اقتصاد وزارت سخنگوی
نیروی مراکز تهران نقطه هزار دو در است قرار
نکند جرات تا کسی قیمت بگذارند افزایش ضد
مطیع و حتما بفروشد بیشتر با سود را جنسش
توسطدولتباشد(حتی قیمتهایتعیینشده
این صرف با کسی نیست بپرسد کند). ضرر اگر
نیروهای این گرفتن کار به برای هزینه همه
صرف سابق را مثل پولش بهتر نبود قیمت شکن
بهخودمان دردسر اینهمه و سوبسید میکردیم

نمیدادیم!؟
(۴)

و صداها و است بعد از همه سر قرار گویا
محمدی سکینه جمعآوری امضاها، و اعتراض ها
کنند. اعدام آینده روز چند عرض در را آشتیانی
بازداشت آنجا در کهسکینه سخنگویزندانتبریز
گفت به خبرنگاران با دقیقه چند است زندانی و

نشست. گو و
خبرنگارانسئواالتزیادیداشتندکه مهمترین
در احمدینژاد آقای وقتی چرا که بود این آنها
ادعا داشت مصاحبه غربی رسانههای با مصاحبه
نخواهدشد وحرف آن ها کردکه سکینه سنگسار
هم باز خانم اما این دشمنان خواند، شایعات را

سنگسار شود؟ قرار است

از بعد ایشان تبریز گفت: زندان سخنگوی
گفتند که و از خارج تلفن زدند این مصاحبهها
است پس اوضاع چون کنیم متوقف را سنگسار
که کار کنیم. بعد اعدام روی دستور دادند که و
فعال را ایرانبرگشتندفرمودندکهمراسماعدام به
سنگسار کار ایشان روی احتمال تا معلق کنیم
و نیستند خارج در دیگر ایشان چون البته کنند.
کارشان کسی نیستند به توضیح دادن به مجبور
از بتوانیم  امیدواریم است! هوشمندانه بجا و
از امتیاز مقداری سکینه وضعیت با بازی طریق

غربیها بگیریم!
(۵)

محموداحمدینژاددریکمصاحبهتلویزیونی
یارانهها مزایای پرداختهای نقدی توصیف در
زیادی چیز نظر به تومانها اینبیستهزار گفت:
اینمبلغدیگریکچلوکباب با نمیآید(چونشما
ندهد اسهال شما مرض که به حسابی و درست
را پول این اگر بخورید) اما بخرید و نمیتوانید هم
از۱۵  بعد بگذارید خود فرزندان حساب در ماهانه
و ۱۰۰  ۵۰ میلیون، ۷۰ میلیون مثل رقمی سال
میلیونتومانخواهد شد. هیچخبرنگاریجرات
اینبابا واقعا آیا خودشبپرسد نمیکندحداقلاز

ریاضی خوانده است؟ و مدرک مهندسی دارد
که محاسبه کند فکر است هم ممکن شاید
پسانداز حساب بهره براساس جمهور رییس
به  است قرار دولت که است ۴۰۰ یا ۵۰۰ درصدی

اعالم کند! زودی
(۶)

ایران، ترابری و راه وزیر بهبهانی، حمید
مطبوعات نمایشگاه هفدهمین از بازدید ضمن
 ۳۰ افزایش مورد در  توضیحاتی خبرنگاران  به
ارایه داخلی هواپیماهای بلیت قیمت درصدی
بلیتها قیمت که است سال ده گفت: وی داد.
او بود! آن افزایش وقت دیگر و نداشته افزایش
دولت اصلی که اقالم زمره در هواپیما بلیت گفت
و کرده نمیباشد ممنوع را قیمت آنها افزایش
و گوجه گوشت و مرغ تخم و نان مثل آن نباید به

کرد. فرنگینگاه

به مالی مضیقه در سخت که آن با گفت وی
دستاجرا در پروژههایبسیاریرا اما می بریم سر
بود: که پرسیده خبرنگاری در جواب وی داریم.

آمد؟ خواهد کجا از پروژهها این پول
البته میرساند، این پروژه را اعتبار خدا گفت:

نمایند! را تایید خدا اعتبار که آقا این از بعد

(۷)
محموداحمدینژاددرمصاحبهدیگریدرباره
کردن هدفمند خصوص در فضاسازیها از برخی
ایران سراسر اجرایاینقانوندر با گفت: یارانه ها
او اضافه شد. نخواهد پیدا هم یک فقیر حتی
قبال که صدقهای پول چقدر مردم میدانید کرد
صرفهجویی را میدادند فقیرها و گداها این به

کرد؟ خواهند

رفت! دانشگاه به االغ با
یک امسال آبان چهار روز در ایران در
به سیاسی علوم ارشد کارشناسی دانشجوی
خر از گرانی بنزین و کمبود اعتراض به عنوان
االغش با و کرد استفاده دانشگاه به آمدن برای
جلوی و آن را رفت چالوس نوشهر به دانشگاه از
نیروی اعتراض با کار این کرد. پارک دانشگاه
در بازداشتشد. بالفاصله او شد و حراستروبرو
نیروی حرکت به دیگر دانشجویان اعتراض برابر
دانشگاه چالوس حراست حراست، سخنگوی
گفت:علتدستگیریایندانشجوسیاسینیست
بسته ممنوع پارک در محل را خرش او چون اما

کردیم. را کار این بود
وضعیت ایناالغاطالعی امروزهیچکس از تا

ندارد!

و اقتصادی ابهامات سیاسی
دالر  میلیارد ۱۰۰ میگوید: ایران اقتصاد وزیر

داریم. ارزی ذخیره
مصرف لحاظ از میگوید: کشاورزی وزیر

شدهایم. داخلیخودکفا
را نفت پول میگوید: مرکزی بانک رییس
اساسی  کاالی تن میلیون ۹۰۰ و خریدهایم طال

ذخیرهسازیکردهایم.
قیمتدالر در صرافیهای ایرانی۲۰۰  وقتیکه
نمیفروشد، بانکمرکزیدالر تومانباال میرودو
و شده برابر دو گوجه و سیبزمینی قیمت وقتی
اساسی کاالهای قیمت میخواهد زور به دولت
در گرانی و صدایشان از مردم سر کند تا کنترل را

کرد؟ قبول باید کسی را چه حرف نیاید،
زمان امام یا و میگویند دروغ ما به دارند یا
دارد و شده باز سرشوخیاش نیامده هنوز عزیز

میگذارد! ما سر به سر

مقابل   یک دلیل در
دلیل ۲۲

نویسنده یک خبرگزاری «فارس» گزارشی به
مصریکهسردبیرسایت«العربنیوز»می باشدو
مسایل عنوانیکتحلیلگر به او اینخبرگزاریاز
فروپاشی  برای دلیل  ۲۲ کرده یاد بینالمللی
استو تاکیدکرده عنوانکرده قریبالوقوع آمریکا
جماهیر اتحاد سرنوشتی همچون کشور این که

شوروی خواهد داشت!
شامل کرده عنوان تحلیلگر این که دالیلی
بودن این خطرناک افغانستان، و عراق فساد در
افغانستان در افزایشتولیدموادمخدر و دوکشور

میباشد.
وضعیت مالی به خود میان دالیل در وی
باال بازرگانی، موازنه کاهش آمریکا، بانک های
بدهی و دالر بیکاری، کاهش ارزش بودن نرخ

کرده است. خارجی اشاره
هیچ  که خودش سر جای آقا این ۲۲ دلیل
باعث نمیتوانند و نمیگیرد جدی را آن ها کس
۵۰ کشور  خودش که عظیم کشور یک فروپاشی
مغزهای  و ۵۰ درصد دنیا ثروت ۶۰ درصد و است
کاش این گردد، ولی صاحب میباشد جهان را

با تضمین ارزانترین نرخ ها 
به ایران، افغانستان و اروپـا

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates 
to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi

تهران از 650$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $370
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود
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 بقیه در صفحه ۳۳   

شوخی عکسی

(202) 669 - 6299

که میآورد دلیل یک بینالمللی مسایل تحلیلگر
گرین فرم قرعه کشی سال خودش هر ایشان چرا

می کند؟ پر را آمریکا کارت

خلقت نقد
او دو گوش به کرد خلق را بشر وقتی که خدا
روزی کرده بودکه را داد. احتماال پیشبینیآینده
دو بشر با و بشود اختراع موسیقی استریوفونیک
از دو لذتشنیدنصدا بتواندحداکثر گوش خود

کند. تجربه را واحد آن در بلندگو
با دستگاهها اکثر و آمده جلوتر علم که حاال
چرا میپرسم خودم از می کنند کار بلندگو پنج
روز به یعنی گرید» «آپ را خودش خلقت خدا
من صدای نکرده است. بهبود خلقت نکرده و
دیگر عضو با کدام بلندگوی اضافه را سه این

بدنم گوش کنم؟

شده مکالمات تازه کشف
پیدا ویدیویی و صوتی نوار با رقابت عنوان به
کمال با گو و در حال گفت شاه رضا از شده
از انقالبسال۵۷ مهمترینواقعه  آتاتورککه بعد
است، کشور از شاهدوستان ایرانی خارج میان در
دفتر کارم ناپیدای کنارهای و گوشه هم در من
تاریخیتر و قدیمیتر بسیار مکالمهای صوتی نوار
با حوا که آدم و مکالمه نوار این پیدا کردم. در را

شده است: ضبط شده انجام تلفن دستی
الو؟ ـ آدم

شما؟ بله؟ ـ حوا
هم هست؟ دیگری کس من از مگر غیر ـ

حواستکجاست؟
بودیشکار رفته کردی. کجایی؟خیلیدیر ـ

دایناسور. نه خرگوش
گم شدم. ـ

گم توی جنگل نیستم تو با وقت من هر ـ
میشوی.

تو ببرم. خودم با ترا نمی تونم که همیشه ـ
کجایی؟

ـمعلومه.تویغار.منتظرتونشستهام.برقها
تاریکی. توی رفته. هم

خونه. برگردم چطوری نمی دونم ـ
نبردی؟ همراهت را «جیپیاس» ـ

چون نمیخورد درد هم گذاشتم. به جا نه! ـ
را توش آمدهایم که تازه جدیدی غار این آدرس

بلدنیستم.
نمی آیی؟ خونه امشب پس ـ

من بخواب. و تو شام بخور نمیکنم. فکر ـ
جوری میرسانم. یک خودم را فردا

باشه. ـ
بخوری؟ داری غذا ـ

امشب خوردم. ناهار برای را دیشب غذای ـ
خوردهایم. زیاد گوشت میخورم. میوه فقط

میوه؟ ـ
بد علت به سیب! (بقیه مکالمه تا چند آره ـ

نیست) شنیدن قابل اتصال بودن

جام از بعد خماریهای
جهانی

۲۰۱۰ و  جام جهانی مسابقات از پایان بعد
ندیدنروزانهمسابقات، احساسپوچیوبیهودگی
هرویین که کسی درست مثل میکنم. عجیبی
نمی دانم) را دیگری که اسمشان مواد (و کراک و
مانده خماری حالت باشند و در کرده قطع را او
دیدن مکرر بهخاطر باشد. درجوابرفیقمکه مرا
در مراسم گشایش شکیرا و آواز ویدیوی رقص
آهنگ شب هر تماشای خاطر به نیز و مسابقات
به و میکند مسخره «WA KA - WA kA»
از وقتیتریاکنداریو اگر منمی خنددمیگویم:

دارد؟ اشکالی چه بکشی شیره اجبار روی

ادبیات بخش
جدید جیغبنفشی شعرهای

مبلماناتاقتخیلمهستی تو
هستی روشنم خوابهای چلچراغ تو

روانکاویم اتاق تخت تو
هستی راه زندگیم قوه کوره چراغ تو

افلیجم مغز توصندلیچرخدار
خسته ام برانکارد بدن تو

پنچرم دل تایر چرخ آچار تو
بلیتسینمایشبجمعه امهستی تو

هستی ماهیتابه ام داغ روغن تو
تنهایی سرد شبهای یخ ضد تو

نوشتههایمهستی مدادتراشخودکار تو
جوانیم قدرت ویاگرای تو

پیریام هستی... پوشک روزهای تو

افکار عمیق مذهبی
احتیاج اینقدر قولرفقایمذهبیخدا به اگر
پس ما دارد عبادت عرض و پرستش نیایش و به
نکرد تا خلق زمین برای کره خورشید تا چرا دو
۱۷ رکعت نماز ۳۴ رکعت نماز  هر روز بجای ما

بخوانیم؟!

تبریک
فرم پرکردن ماهه دو دوره فرارسیدن
دکتران، مهندسین، بههمه را گرینکارتآمریکا
ایران علمی نخبه های و مخترعین محققین،

تهنیتعرضمی نماییم. تبریکو
آمریکا مهاجرت اداره عمومی روابط

عمیق ادبی افکار
داریم. چون پیاز چون است دنیا قشنگ
پیازی ایرانرا بخوانم اخبار بدون اینکه میتوانم

کنم... گریه نصف کنم و وسط از را

ندامت و پوزش
اینجانبکنتدراکوالیخونآشامکه بهعلت
زیاد معمولدر ایام هالوینو همچنینبه مشغله
پاکستان در انتحاری خودکشیهای ازدیاد علت
فورانخون و پا مراسم قطع دست و نتوانستمدر
حضور و جسته شرکت ارومیه در سارق دست از
ایران دولت اسالمی محترم تمام مقامات از یابم

پوزشمیطلبم.
آینده برنامههای در شرکت امید و احترام با

دراکوال کنت

عمیق افکار
جشن ایرانروزهاییرا در نیستکه خنده دار
میگیریمکهاصالموردتوجهوعالقهکسی دردنیا
قایل آن ها برای ارزشی دنیا مردم بقیه و نیستند
و بسیج هفته انقالب و سالگرد مثل نمیباشند.

قدس و غیره... روز
دنیا که همه مردم این است وقتی جالب و
ستایشگرشخصیمانندکوروشبزرگهستندروز

نیست! دولتی تعطیل ایران در او تولد

با زنم من گوهای گفت و
به نقشی چه در امسال عزیزم گفتم: زنم به
کوچولو تا بچههای محله می روی هالوین جشن

مادرت؟ نقش در بترسانی؟ را
تو! در نقش گفت:

بیچاره اونبچههاییکه بایدیکسال گفتم:
برگردد! کنند تا او از ایران صبر دیگر

***
هفته دو هر که این خانمی چرا گفتم: زنم به

زشت است. و پیر کند اینقدر تمیز را میاد خونه
گفت: چطور مگه؟

یک بودم، این رفیقم حسین خونه گفتم:
تمیز را خونه اش داشت خوشگل و جوان دختر

میکرد.
اینها بیاری. از نمیرسه تو وسعت گفت:

ورشکست میشی!
مگه؟ گفتم:چطور

گفت:برایاینکهطرفکلفتنیستوصیغه
نگفته! زنش به ایران آورده ولی از که آقاست

***
بچهها میگویند گفتم: زنم به خانه و آمدم

منخیلیزنذلیلهستم.
اونهمتو!چه کسی گفت: آرهمرگعمهات!

گفت؟ تو به را این
راست میکنی  فکر اصغر. رفیقم گفتم: 

میگه؟
کهاسمشاصغر است گفت: توحرفکسیرا
که مرا و حرف میکنی قبول نیست را اکبر و

نداری؟ قبول نیستی زنذلیل تو میگویم

***

میکردیم! حالی چه انقالب از پیش قبل سال ٣٠ یادش به خیر

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION
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خاطر  به که  آمریکا سینمای ستاره  ـ  ۱
فیلمهای«انتخابسوفی»و«کریمرعلیهکریمر»

هنگام. و وقت ـ گرفت اسکار دوبار
از  ـ اول همسر با آقا دوم همسر نسبت ۲ ـ

فنون کشتی. القاب اروپاییـ  از
قهرمانی  ظرف ـ چاه از آبکشی سطل ۳ ـ

سنگ  نام به ـ نوعی نمک کارگری ماه ۱ ـ
جهنم.

شمیمیایی  عناصر از ـ صادراتی اقالم از ـ ۲
امور اوقاف. عهدهدار شبتابـ 

ـ آرامگاهـوسیلهای  از آبادی دور زمینبایر ۳ـ 
توزین. برای

طبیعتـ   و سرشت ـ باردار بانوی ۴ـ  هوس
فقطیکپهلوان!

از  ـ تزویر و ـ حیله بخش هستی مایع ۵ ـ
انواع مختلف. در غذاهای سنتی

برگشته  آسیاب ـ گندم از مسافرتی کیف ۶ـ 
ارزش فرنگی! ـ

حرف  ـ ـ شیشه وسیع و بالکن مهتابی ۷ ـ
شرطبا تخفیف.

سبکی  نوعی جنون و ـ واحد پولی است ۸ـ 
تهیه مربا. برای مرکبات نوع از ـ میوه ای عقل

واحدپولیاستآسیاییـجانوریعلفخوار  ۹ـ 
در شیخنشینی ـ دارد شکاف آن باالیی که لب

جنوبخلیجفارس.
کرمان  بخشهای ـ از ساختمان نمای ۱۰ ـ

نظر. و عقیده ـ
آن  در خورشاه رکنالدین که بود قلعهیی ۱۱ـ 
جانبه دو که به روزی ـ وای بود ساخته زندان

چاشنی غذا. نوعی باشدـ 
زردرنگ و  صمغی ـ مادر نخستین ۱۲ـ  شیر

ابراهیم. حضرت همسر ـ خوشبو
قرن ۱۸  فرانسوی نویسنده و فیلسوف ۱۳ ـ
محصول ـ پاره و ـ کهنه «زائر» تراژدی خالق

پرتوافکنیماه.
سنگیآنروزگاری  گفتنـ  مدحکسیرا ۱۴ـ 
باریک. و ظریف ـ میشد فروش و خرید خانه با

۱۵ ـ رودی به طول سه هزار و ۸۰۰ کیلومتر 
دراقیانوسیهکه ازآلپاسترالیا سرچشمهمیگیرد

نفی تازی. ـ

ماده یک زنجیرهای واکنش آن در که وسیلهای ـ
قابلشکافتانجاممیگیرد.

جبه  تیغی ـ جوجه ـ چیزی پایان آخر و ۴ ـ
باالپوش. و

از قهرمانان استورهاییونان  نوعیسنگـ ۵ـ 
جداییها. شکوهگوی ـ

امور  در اصالح تغییر و حرارتـ  گرمی و ـ ۶
اتومبیل. توقفگاه ـ

خوشبوـ   است ـ چوبی نقشهکشی ۷ـ  درس
عالمت تفریق. و عمل ـ خورشید

دزد خانگی!  و زیباییـ  و شکوه، زینت فر ۸ـ 
است. درختی

عشاق درون  از ـ چهارشنبه سوری از ابزار ۹ـ 
ترس و بیم. ـ توان و کتابـ  طاقت

ـ  بنیانگذار  ـ کشور سنگال  پایتخت ـ   ۱۰
چوپان. ساز

که  تهران قدیمی مناطق از ـ عرب عزیز ۱۱ـ 
پایداری. و استواری ـ داشت هم دروازهای

با  ترکیب شده ـ آهن دوختن بستن و ۱۲ ـ
ارتش. در افسری ـ کربن

ماست  یونان باستانـ  خدای خدایان در ۱۳ـ 

ترک. پدر ـ چکیده
کاال! ـ  نگهداری جای ـ سرخ شقایق ـ ۱۴

باشد. نداشته ابتدا و اول آنچه
اعجوبه  نوزاد ـ برای عنوانی خودمانی ۱۵ ـ
را  جهان نیزه با پرش رکورد ۱۷ بار که اوکراینی

شکست.

میدونی که و گفت: عزیزم خانه به زنم آمد
است. راه در کریسمس

گفتم:منظور؟
هنوز را خرید با کریسمس رابطه گفت:
در زندگی سال  همه  این از بعد  نمی دانی؟ 

آمریکا؟
را تو خریدهای با کریسمس  رابطه گفتم:

نمیدانم؟
بیشتر نمانده. ماه دو یکی حال به هر گفت:

چیه؟ منظورت حاال خوب گفتم:
رییست اگر که کنم یادآوری خواستم گفت:

ذوقش نزنی! توی کنی خواست اضافهکاری

***
کوچه بوتیک سر فردا گفت: شام زنم موقع

داره. حراج
به حالش! گفتم: خوش

گفت:یککوپن۲۰ درصدتخفیففرستادهاند 
کنم. استفاده من که خونه دم

به حالت! گفتم: خوش
اندازه به  پول بده، پول خرده یک  گفت:

ندارم. کافی
گفتم: چقدر؟

را! بقیه درصد ۸۰ حدود گفت:

***
گفتم: زنم به تلویزیون تماشای موقع
سه دو و کینگ ها شاه ها زمان قدیم میدونستی

داشتند؟ زن تا
با باید تو و رفته شاه که میدونستی گفت:

بمونی؟ زن یک

***
لباس میخوام برم یک گفت: پول بده زنم

بخرم. خودم برای قشنگ
گفتم:میدانستیکهمابیشترینپولراصرف
بیشترین که حالی در میکنیم خریدن لباس
کسب نیست تنمان بر لباس که وقتی را لذت

میکنیم؟
را گنده منده فلسفی این حرفهای گفت:
بگذارکنارو راستشرا بگو، می خواهی بهانهبیاری

شدهای؟ یا شهوتی ندهی پول و

هزینه سفرها  این که میرسد نظر به  اما
بابتعهداتبیتالمالبه روسای از هنگفتی دارد
باب «یارگیری از دارد ناچیزی و بازده حوزهها

خسرو ناصر قول به که رهبرانه»
باز آمده دیده مکه و رفته

سیم به خریده بادیه محنت
یکی است. دیگر باقی دو سفر را ایشان پس
سفر به آن انتخابات و دیگر اعداد و ارقام سفر به
اولیمردودو دومیدرشیوه اما ظاهرا قلبمردم.

حضرتشاننیست.

***
باب عکسالعمل در کوتاهی کنیم به تاملی
هر از قبول کردند را رهبر که زیارت روحانیونی
عمق ذهن در روحانیون این گرایش. هر طبقه با
وجدان به ذوب نشدنی دارند که چیزی خود

باشد. حرفهایمی تواندشبیه
که دارند مریدانی و شاگردان که آن دیگر

آناند. و متعهد زندگی آنها است سرمایه
درمی یابید که زنید جمع هم با که را این دو
«کمک نغمه این بر بنا نیستند. معاش لنگ

ندارد. چندان اثر آن ها بیتالمال» در
آن عمق آن ها  از  بسیاری که  آن میماند 
نامیدهاند به خوبی «فتنه»اش امروز بیداد را که

آناند. و خود جزء میشناسند
اینجماعتبیشتردرمقاومتاندتادرتبعیت.
بسر حرفهای در عقالنیت پیوسته این جماعت
پیرو را نیستند عقالنیت رهبری مایل میبرند و
رفتاری عقالنیت گفتاری و و مقاومت زیرا شوند
آنها به زیارت را خامنهای که رهبر بود آنها

آنهاست. از جاذبه کشانید.
به عدالتاسالمیطالببر باور فکریو فشار

زیاداستچراکهجواناند حضراتروسایحوزه ها
این امروزی. فنآوریهای جاذبههای تاثیر تحت و
دارندمسایلتازهای صراحتلهجهایکه طالببا
مطرح نفاس» و و حیض زکات و «خمس بجز
از بیدادهای آنها سئوال و سادهترین میکنند

است. روزمره
میخواهد آنها  از خامنه ای  رهبر  وقتی
آنها دهید»مسلما ارایه را «پاسخمسایلجهان
میپرسند«پاسخمسایلایرانبهعهدهکیست؟»
بر عوارض شک از تا است کافی همین تامل و
و رسند. بر وجود «بیدادها» یقین به بیدادها
همان برون «از کوزه این که می رسند به برسند و

تراود که در اوست»
«نمیتوان گفت: اخیرا رفسنجانی آیتاهللا
کرد. سانسور» «بخوانید محدود را اطالع رسانی
کند» گوش تا دیوار در می گوید «به همیشه وی
گوش موشها دارد و موش که «یوار می دانید و
وقتی کردهاند. محدودش ندارد، چاره دارند»،
میکشد دود کم چنین نظام دو شماره مرد
درشهرمقدسقمبهطالبمی گوید چگونهرهبر

ماست؟ سنت آزاداندیشی» و «آزاد فکری
این نظام این از اما نداریم خبر عقبی از ما

است. خراب دنیای ایران دریافتیم که دنیایی

توضیحات: و منابع
رضا  آقای قلم به ـ  «ملت»  روزنامه ـ  ۱
حسینی.ونگفتکهخودشانیهاپایاستداللیان

دادهاند. تشخیص چوبین را
توطئههای  به «ملت»: با حمله مقاله سر ۲ـ 
و انقالب علیه طراحان نبرد نرم درشت و ریز
در «آفتی از  ولی شبهات؟ کدام نمی نویسد 

حوزهها» حرف میزند.
استناد MetroMonde مورخ ۲۶ اکتبر  به ۳ـ 

میالدی. ۲۰۱۰

چرا؟ قم به سفر

سطح  دموکراسی در به باور تضاد میان ۴ ـ
به والیت انتقاد تبعیت و عدم و گفتار رسمی؛

فقیه در عمل.
قابلیتعملیاصالحطلبانبه انجام  عدم ـ ۵

اصالحاتدموکراتیک.
نتیجهآنکهازاوایلدورهدومریاستجمهوری
از ویژه بخشهایی به افکار عمومی، خاتمی،
و دانشجویان روشنفکران، شهری، میانی اقشار

گرفتند. اصالحطلبانفاصله دانشآموزاناز
جذب بالفاصله نیروها این تمامی اگرچه
مدعی میتوان ولی نشدند دموکراتیک گفتمان
که آنها ویژه این ناراضیان، به از بخشی که شد
متعلقبهبخش هایمتجددبودند،بهدموکراسی

پیدا کردند. تمایل حقوق بشر و

ـ سکوالر «گفتمان فرادستی
دموکراتیک»

خاتمی محمد  زمامداری هشت سال در
پیدا نکرد هیچ اصالح معنی داری تحقق اگرچه
ـ سیاسی فضای گشایش نسبی از نباید ولی
و پویایی به غافل شد. این فضا کشور فرهنگی
تحرکهای سیاسیو اجتماعی انجامید وامکان
نسل اختیار در را تازهای دموکراتیک تجربههای
آموزش های منبع تجربیات، این داد. قرار جوان
آغاز انسداد سیاسیدر و پساز گرانبهایی شدند

اوایلدهههشتاد، ایننسلبه اهمیتآزادیهای
پیبرد. دموکراتیکبیشتر

تقویت به  که  عواملی به مهمترین زیر  در
ـدموکراتیک»دردهههشتاد «گفتمانسکوالر

میپردازیم: خورشیدیانجامید،
فاصلهگیریتجددطلبان  اثر ـخالییکهدر ۱  
اصالحطلبان از مدرن اجتماعی نیروهای و
گفتمان انکشاف برای را زمینه شد، ایجاد
«گفتمان محدودیتهای از فارغ که تازهای
بپذیریم اگر آورد. فراهم باشد، اصالحطلبی»
مهمترین دین جایگاه و دموکراسی موضوع که
برای اصالح طلبی» «گفتمان محدودیتهای
اقشارمتجددمیانیوروشنفکرانبودند،طبیعی
استکهگرایشتازهآن هادربرگیرندهسکوالریسم
و سکوالر مفاهیم اگرچه باشد. و دموکراسی
در اصالحطلبی حرکت ابتدای در دموکراتیک
حوزههای روشنفکریحضورداشتندولی هنوزبه
در سازمان یافته عملنمیکردند. و صورتموثر
دورهمحموداحمدینژاد در ویژه به دهههشتاد،

گرفت. صورت مهم این که بود
در  مهم روشنفکری تحوالت جمله ـ از ۲  
حقوق و «حق» مفاهیم تکوین سال ها، این
این جنبشهای اجتماعی شهروندیبود. خرده
حرکت با دانشجویان، و زنان ویژه به سالها،
مناسبات کردن دموکراتیزه به منظر، این از
جنبش دستآوردهای آوردند. روی اجتماعی

زنان،ازجمله «کمپین یک میلیون امضا»،تاثیر
ـ سکوالر «گفتمان شکلگیری در توجهی قابل

گذاشت. دموکراتیک» بر جای
محمود  جمهوری ریاست دوره در ـ  ۳  
انقالب «نسل سوم» تدریج، احمدینژاد، به
میشود. کشور اجتماعی ـ سیاسی صحنه وارد
ارتباط در که از آن ویژه بخشی به نسل، این
شکست تجربه است، شهری میانی اقشار با
به و دارد  سر پشت را اصالحطلبی پروژه
گرایش خانواده ساختار در موقعیتاش علت
مساله نسبتبه نسل های اولو دوم قویتریاز
فرایند محصول که نسل این دارد. دموکراسی
بهمن انقالب پس از (baby boom) «پرزایی»
در خود مشابه نسل با تشابهاتی دارای است،

است. (۱۹۶۰ دهه (در آمریکا متحده ایاالت
تحوالت و تغییر محصول پرشمار، نسل این
است. اخیر دهه های ایران در خانواده ساختار
(در خانواده سطح در که تغییراتی مهمترین از
ایرانصورتگرفتهاندمیتوان طبقهمتوسط)در

کرد: یاد زیر فرایندهای از
شوهر در جایگاه پدر ـ کاهش وزن و الف ـ

خانواده پس از انقالب.
همسر. ـ مادر جایگاه و وزن تقویت ـ ب

مادراندرجایگاهتصمیمگیریبیشتری پـ
و در عمل گرفتند قرار خود نسبت به فرزندان
کردند. برخورد آن ها نسبتبه تساهلگرایانه تر

استقالل از جدید مناسبات در فرزندان ـ ت
ساختار بودند. برخوردار بیشتری آزادی های و
پدرساالری به فرزندساالرید گردیسی خانواده از

است. یافته
افراطکارهای به علت حال، عین در ـ ث
جوان نسل حکومت اخالقی و ایدئولوژیک
صاحب اتوریته و به نسبت رویکردی واکنشی

دارد. قدرت
با تقابل انقالب در سوم نسل آن که، نتیجه
فرهنگپدرساالرانه،محافظه کارانهوسنتیاست
در آن ها  «اصالحطلبانه»اش). اشکال در (حتی
بدونمحدودیتهای جستجویمناسباتآزاد و
و انتظامی نیروی خانواده، حکومت، از ناشی

آنهستند. نظایر
رسانههای  نقش به می باید سرانجام، ۴ ـ  
این در در دهه اخیر نظر افکند. جهانی گروهی
نمادها، جهانی، گروهی رسانههای سالها،
دموکراتیکتری و باز تر تفسیرهای و ارزشها
واقعی آنها انگیزه که این پخش میکردند. را
که این تا  دارد اهمیت کمتر است بوده  چه
پراکنده ایرانیان میان در را دموکراسی گفتمان

ساختهاند.

گفتمان دموکراسی سبز و جنبش
اگرزمینههاو مولفههاییک «گفتمانسکوالر
این شد، پیریزی هشتاد دهه در دموکراتیک» ـ
عرصه را در گفتمان این که سبز بود جنبش
سیاست واقعی رودرروی دوگفتمان رقیب، یعنی
«محافظهکاریدینی»و «اصالحگریدینی»قرار
دادهاست. مبحثسکوالریسمدریکسالاخیر،
به برونمرزی جامعه و ایران در را بسیاری توجه
خودآگاهی کرده است و سبب یک جلب خود
سکوالر در میانبخشهایقابلتوجهی از جامعه

است. شده ایرانی
نیروهای و دینی» محافظهکاری «گفتمان
رو و فقط آن بیآینده هستند اجتماعی حامی
روشنفکریـ  جامعه اصلی چالش دارند. به زوال
«گفتمان میان آینده سالهای در ایران سیاسی
ـ سکوالر «گفتمان و  دینی»  اصالحطلبی

بود. دموکراتیسم» خواهد

چرا دموکراتیک ـ سکوالر گفتمان

داشت. عهده
ششمیننشستکنفرانس بامدادروزیکشنبه
شد.  آغاز صبح نیم نه و ساعت از و ۳۱ اکتبر
محمل «هنرها بعنوان تحت عنوان نشست این
با دموکراسی» بشر و فردی، حقوق آزادیهای
آن پرستو و در شد برگزار مدیریت ناهید مظفری
آرش مندنیپور و شهریار غفوری، فروهر، هاله

سبحانیسخنگفتند.
شعر قرائت که به این نشست دوم بخش در
فارسی اختصاص شعر درباره و شنود گفت و
داشتفرزانهمیالنیدرمحلکنفرانسوسیمین
خط با حاضران روی تلفن و بر بهبهانی از طریق
ابتدای پرداختند. در قرائتشعر و به سخنگفته
سیمین درباره که کوتاهی ویدیوی بخش این
بود، شده تهیه فارسی شعر بانوی غزل بهبهانی،

شد. داده نمایش
به کنفرانس پایانی بخش و نشست آخرین
آینده «راه عنوان تحت آزاد» «میکروفون جلسه
ماچیست؟»اختصاصداشتکهبامدیریتدکتر

شد. کریمی حکاک برگزار احمد

... وضعیت ایرانی، فرهنگ
۳۰ صفحه از بقیه

در آگهی سفارش برای

«ایرانیان»
شماره با

     703.724.9680 
بگیـرید تماس


