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عید تاریخی ریشه های
شکرگزاری

از تعطیالتمهماین عید شکرگزاریدر آمریکا
هم دور خانواده اعضای روز این در است. کشور
جمعمیشوندو باخوردنغذاهای مفصلازجمله

میگیرند. جشن روز را این بوقلمون
آمدن سپیدپوستان زمان شکرگزاری از عید
با جنگهای آنها خاتمه روزهای در آمریکا و به
علت آغاز شده است. سرخپوستان این سرزمین
برگزاری اینجشنداستانهایزیادیدارد امامن

میپسندم: بیشتر را آن روایت این شخصا
سپیدپوستانبعدازکشتنهمهسرخپوستان

آمدند. جمع هم دور شب یک
سال سه کوفته. دو و خسته بودند حسابی

یکنفر میشدکهمشغول جنگوکشتن بودند.
بهتر شدهایم خسته اینقدر که حاال کرد پیشنهاد

کنیم. را تعطیل فردا است
ایدهخوبیاستمیتوانیم دیگرگفت: یکنفر
و کنیم سورچرانی و بیاندازیم راه به مهمانی
دیگری پرسید: کس بیاوریم. در از عزا شکمی
معلوماست. بخوریم؟همه جواب دادند: چه غذا
همینسرخپوستانیراکهکشتهایمکبابمیکنیم

میخوریم! و
به را سرخپوستان اولین خواستند که وقتی
صدایی ناگهان بگذارند آتش روی و بکشند سیخ
بلندو ترسناک. آسمان بلندشد.صداییبسیار از
همین را هم گفت: به ابراهیم عصبانیت صدا با
بهسپیدپوستانبوقلمون گفتم:نکنآقا!بعدخدا
در بکشید و بخورید! این را داد و گفت: نشان را
وارد استرالیا و نیوزیلند از گوسفند هنوز زمان آن
بر نمیشدوصنعتچوپانیبعدازبالیی که آمریکا
سرعیسیمسیحآمدازرونقافتادهبودوبوقلمون
از آنزمانبه میتوانستباشد. انتخاب خدا تنها
مرسوم بین آمریکاییان بوقلمون در خوردن بعد
به و جدید سرزمین یافتن برای را روز این و شد
کنند آدمخوری نیستند مجبور که این خاطر

جشنگرفتند...

پژوی فروش: برای
احمدینژاد

در روز گذشته اجتماعی تامین رفاه و وزیر
همایش جمع آوریخیریه برایبودجهطرح مسکن
جمهور رییس پژوی خودروی ، که کرد مهراعالم
حراج برایکمک بهساختمسکننیازمندان به

است. شده گذاشته
این خبر تایید در کشور وزیر صادق محصولی
دارد قرار بین المللی مزایده در خودرو این گفت:
شد. خواهد اعالم زودی به آن فروش مبلغ و
ارایه قیمتهای بهترین فعال کرد: اضافه وی
داخل از بوده و غربی سوی کشورهای از شده
دریافت پژو این خرید برای جالبی پیشنهاد کشور

گرفتن نظر در با البته گفت: وی است. نشده
مرسدس  همه ایران جمعیت ۷۰ میلیون این که
یک خرید مدل سوار میشوند آخرین بنزهای
منطقی ایران مردم سوی از زیاد قدیمی پژوی
خرید پیشنهادهای درباره وی نمیرسد! نظر به
از گفت: یکی ولی نداد زیادی خارج توضیح از
کلکسیون که از سوی کسی بوده پیشنهادها این
دیکتاتورهایسابقجهانراداردوطبیعتا اتومبیل 

شد! ما رد خواهد سوی از

اقتصادی بحث
خواجه! علی چه علی خواجه چه

و جایگزین یارانهها ایران در روز مهمترین خبر
میباشد. یارانهها هدفمندی طرح با آن کردن
از که دولت از سوی خبر این اعالم از بعد بود قرار
عرض (در میشوند واقعی! قیمت ها آذر ماه اول
قیمت  بودهاند)، قالبی قیمتها سال اخیر ۳۰
شود اعالم دولت سوی از و کاالها اجناس واقعی
با است!). بیخودی قانون چه تقاضا و (عرضه
رفته هنوز قیمتها اعالم آذر آمده و که اول آن
(حدود ناچیز است مبلغی بسیار قرار نشدهاند.
تا  شود خانواده ها داده تومان) به ۲۰ تا ۲۵ هزار
پنجه دست و واقعی! قیمتهای این بتوانند با
به رژیممثل مناطق وابسته کنند. یارانهها در نرم
و پانصد هزار چهل ماه هر برای خراسان رضوی
بهحکومتپشتنکنند آنجا مردم توماناستتا

دهند. خود را ادامه حمایت و
مهرماه اول یارانهها از اولین پرداخت بود قرار
را آن قول احمدینژاد دسته و دار اما شود شروع
بیشتر حال مردم دادند تا امام رضا تولد برای روز

شوند. نمکگیر بهتر و کنند
یارانهها پرداخت در تاخیر علت که شده گفته
افزایش پولکافیناشیاز کهدولتهنوز اینبوده
شده ایجاد خودشان توسط که دالر نرخ ناگهانی

است. نکرده جمع را
از بزرگ است کلیه معامالت شش ماه حدود
ایران و مستغالت در فروش خانه و خرید جمله
فراوانی ضررهای و درآمده کامل انجماد حالت به

باقی از آن یا هرچه (و سیستم اقتصادی کشور به
است. آمده وارد مانده)

غیراسالمی میگویند اقتصادی کارشناسان
۲۵ هزار  مردم به و میبری باال را وقتی که تورم
این  از تومان ضرر خود ۳۰ هزار تا میدهی تومان
اینهمه خرج نبودکه بهتر آیا جبرانکنند تورم را
آماده سازی هزینه جمله (از یارانهها طرح اجرای
اعتراض با مقابله برای کشور کل انتظامی نیروی
نگه مردم)نمیکردیموهمانقیمتهایقالبیرا
علی! خواجه، چه خواجه میداشتیم؟ چه علی

در کارآموزی شدن رد
انتحاری

از تن پنج «صداقت» خبری شبکه گفته به
بلوچستان تربت شهر در اسالمی جمهوری اتباع
پایگاه «آی.آر .وای» خبرگزاری شدهاند. کشته
گویا گفت: خبر این تایید در پاکستانی خبری
و فوت آموختن و کارآموزی برای نفر پنج این
این به کمربندی بمب با انتحاری حمله های فن
نتوانسته که برمیآید و اینطور بودند آمده منطقه
رعایت علت را به خود دوره کارآموزی بودهاند
و کمربندها این از استفاده ایمنی امور نکردن
به (مانوئل) مصرف کننده دستورالعمل نخواندن
انفجار در کسی را بدون این که برسانند و پایان

بکشند خودشانمنفجر شدند!

کتک! با اعتیاد ترک
اعالم اسالمی جمهوری اینترنتی سایت یک
اعتیاد مراکز ترک یا و کمپها برخی از که کرد
«کتک و درمانی»  روشهای «سگ  از  کشور
مجبور را معتادان تا میکنند استفاده درمانی»
و روانکاوان  از بسیاری کنند. اعتیاد ترک به 
درمان این نوع ایرانی روانپزشکان روانشناسان و
حتی است ممکن که گفتهاند و ندانسته موثر را

گردد. بیشتری روانی مخرب اثرات باعث

ازمعتادینبستری دو نفر طبقآماردولتتنها
اعتیاد ترک کمپها برای همیشه این در شده
جان زیر کتک که بوده این آن علت کرده اند و
مواد نمیتوانند دیگر و دادهاند دست از را خود

کنند! استفاده مخدر
که میباشد نیز این نشاندهنده دولت آمار
کتک باالخره میل این بیماران که زیر از برخی
ازدستدادهاند به را خود برایمصرفموادمخدر
و بهکتکخوردن مریضهایجنسی تبدیل شده

معتادگردیدهاند!

سیاسی حلهای راه
ساکنین از شده گرفته  آمار  آخرین طبق
غربی کرانه اهالی (شامل فلسطین و اسراییل
فلسطینیان  ۳۵ درصد حدود فقط غزه) نوار و
و قانونی اسراییل کشور وجود که دارند عقیده
 ۶۵ حدود آمار همین طبق می باشد. بالمانع
باید همه درصد اهالیاسراییل معتقد هستندکه
داد پس فلسطینی ها به را اشغالی سرزمینهای

صلح کرد. با آنها و
فکرنمیکنیدکهبهترینراهحلمشکلاعراب
آن ۶۵  ۳۵ درصد و این که باشد این اسراییل و
طرف  یک در ۱۰۰ درصد میشوند که را درصد
اسراییلقراردهیمو۱۰۰ درصدمخالف  مثالکشور
بگذاریم فلسطین نام به مثال کشوری را در بقیه
کشور زندگی کنند؟ اسم و صفا در صلح همه تا
کدام کرد توافق باید روی آن و نیست مهم هم
فلسطین. بدهمنیستکه و کدام اسراییلباشد
ده و اسراییل باشد بار یک سال هر ده کدام هر

سالبعدفلسطین...

انحرافی! ادبیات
ترک را من بخدا دوستت دارم. عزیزم... نه
نکن.منبهتواحتیاجدارم.توتاجسرمنهستی.
تو کلی  برای هستم. تو با که ۴۰ سال است من

کرده ام. خرج
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 بقیه در صفحه ۳۳   

احمدینژاد! یارانه های طرح اجرای از بعد آجیل قیمت اسفناک وضع

Madison Family Medicine
دکتر حمید اسدی

خانواده پزشک تخصصی در برد دارای

2555 Chain Bridge Road, Vienna, Virginia 22181

(703) 261 - 6550
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بیمهسالمتیوبهداشتیبیمهسالمتیوبهداشتی
گروهی فردیو

بیشتر اطالعات و بروشور دریافت برای
زیر تلفن شماره بصیری در الدین نجم با

بگیرید تماس

مخارج و دارو، ویزیت، شامل
بیمارستان آزمایشگاهی

مناسب قیمت بیمه دندان با همچنین و

301-299-4800
Insurance Brokers of America

www.InsuranceBrokersUSA.com

این از دادهام. تو هم خواستی به تو هرچه
بدون همینجوری که هستی بیوفا آدمهای
اصال چه کسی می روند؟ و میکنند ول دلیل
تقصیرمناست؟توخودتهمکمیمقصر گفته
ترا نرو... خیلی دوستت دارم... نرو... هستی...

نرو... خدا به
من با یکی گوهای و «گفت بخشی از کتاب

سرم» موهای از

محاکمه تعویق علت
جاسوسان!

فرزندانشان که آمریکایی شهروند دو خانواده
جرم به و هستند اسالمی جمهوری گروگان رژیم
جاسوسیدرزنداننگهداریمیشونداعالم کردند
کارشکنیمقاماتایرانیبسیار بیتوجهیو از که
که محاکمه این از هستند و و معترض نگران
آینده روز چند عرض قرار بود در که آن ها فرزندان
موکول و منتقل زمستان فصل پایان به را باشد
ساده آمریکاییان این نمیآورند. در سر کردهاند
درک را اسالمی رژیم فکری سیستم نمی توانند
را آنها احمدینژاد بفهمند که نمی توانند کنند.
سرکارگذاشتهاست.اومیخواهدمحاکمهراقبل
مشخص کامال نتیجه با هم آن کند تمام نوروز از
بعد به دستور و است آنها قبل که محکومیت از
شلوار و کت دست یک آنها به جمهور رییس
بدهندوآزادشان کنند.اسمشرا همبگذارندعفو

هدیه نوروزی! و مهرورزی عطوفت و و

کبیسه سال
منحسابسالهایکبیسه،یعنیسالهایی
کهحسابریاضیدانانو تقویمنویسانحسابیبه
در محاسبات اضافه روز دو یا یک خورده و هم
کامالازدستم باقیگذاشتهاند، خودشانبرایما
چه کبیسه سال نمیدانم و اصال رفته بیرون
حالت کی می رود؟ و کی می آید و است سالی
این که کردهام پیدا اوین را زندان زندانیان این
قضیه اصالبرایشانبهصورتجدیمطرحنیست
روز سه دو یا سال عادی باشد نمی کند فرقی و

طوالنیتر...

شماست! با قضاوت
مجددااعالمشدکهمحاکمهسعیدمرتضوی،
از مختلف زندان چندین زندانیان دادگاه قاضی
به خاطر اعتراض به بسیاری حصارک که جمله
و مورد افتاده آنجا به انتخابات نتایج ساختگی
افتاده است. تعویق به بودند، گرفته شکنجه قرار
علت تاخیر گفت: دادگستری سخنگوی وزارت
هنوز که است آن این علت نبوده و سیاسی اصال
در قضاوت داوری و داوطلب مناسبی که قاضی
این نکردهایم. پیدا را شود تاریخی محاکمه این
البتهجنابقاضیسعیدمرتضوی سخنگوگفت:
پیدا نکردیم را که اگر کسی پیشنهاد کرده اند
عهده به را دادگاه این قضاوت کار ایشان خود
نرسیده هنوز دستوری باال از چون بگیرند ولی
موکول به بعد آن و تاریخ معلق فعال محاکمه کار

است! شده

اطالعیه
خواهران برادران و اطالع به وسیله بدین
کمکهای مرکز آماده این می رساند که محترم
برق و آب قبض پرداخت مورد در آنها به معنوی
و شروع دولت جدید از طرح بعد شده گاز صادر و

بود. خواهد یارانهها هدفمندی طرح
زمان در سایه تعجیل ظهور امام زودی به
کاغذ که قبوض، این کلیه معنوی پرداخت
انجام الهی صورت به نمیباشند، بیش پارههایی
خواهند فارغ نگرانی  از  همه و  یافت خواهد

گردید.
غایب امام از پیشواز سازمان
اقتصادی امور فرهنگی و دفتر

ادبی بخش
سبز آرزوهای

بودند سبز راهنمایی چراغهای همه کاش
چشمک زن نه میان، در نه یک

بلکههمیشه...
بهار بود کاش همیشه

یک دفعه... چهار فصل نه

بلکههمیشه
بودند سبز همه پرنده ها کاش

کاراییب مثلطوطیانسبز
پستهای مغز  قناریهای  مثل  حداقل  یا

فالفروشانتهرانی
سبز بود انار و هندوانه کاش داخل

نرسیده... چیز کال بود و همه کاش
نیست... مهم پوستش رنگ میوه

کاشخارهایبیابانی
بوتهمیماندند

بوتهها درختانسبز میشدند
ما نه  خا شومینه در هیزمی کاش 

نمیسوخت...
زبانم سبز سرخ میشد و کاش سرم

نداشتم قرمز خون کاش
تکه کردم تکه را منفجر خودم

خونم فوران کاش
میزد... سبز رنگ را شهر همه

اخبار ورزشی
از زیادی تعداد شدن پناهنده علت به
از جهان مختلف کشورهای به ایرانی ورزشکاران
جمله کشورهاییکهموردرقابتبودهانداخبار این
قسمتبهبخشاخباربینالمللوسیاسیمنتقل

فرمایید مطالعه آنجا در را آ نها و شده
تهران «کیهان» روزنامه

نوروز استقبال به
مانده  عید نوروز باقی به ۱۲۰ روز دقیقا امروز
روزی چنین است که پارسال این جالب است.
هیچ و نوروز مانده بود به همین مقدار روز دقیقا

نشد. کسمتوجه

افکار عمیق
بودم افتاده دور گذشتههای یاد به که دیشب
انسا نهای چه افتادمکه این آدم وحوا اینفکر به
میخواندند دعا نه باید نماز و بودند. خوشبختی
باید نه و و کنیسه میرفتند کلیسا و مسجد به و

صدقهو زکات وخیریهمیدادند.نه پلیس اخالقی
ازدواج با هم بدونقباله بود که بهشانبگویدچرا
بودکه کار نیرویانتظامیجنگلیدر نه هستید.
اینقدر حوا که چرا برگ انجیر بدهد گیر بهشان
به خوش بلند. اینقدر آدم موی یا است کوچک

حالشان.

کالسیک ادبیات بخش
سپهری سهراب اجازه با

سهرابکجایی؟
بردم هم را کفشهایم

بردم هم را کفش هایم بند
حتی نپرسید طاق. طاق به به لنگه... لنگه

کفشمچیست؟ سایز که
را گلآلود کردند آب

روزی یک مبادا تا
غزالی حتی و گوسفندی گاوی، کفتری،

بخورد... آب رود سوی آن در بیمجوز
سرخ گل نماز مهر جای به جانمازم روی

گذاشتم
شوخی گفت: آمد و حراست ارشاد و و بسیج

میکنی؟
اکبر» و «اهللا پشتبام روی شب هر ترسم از

میگویم
بفروشند گازم را به ترکیه مبادا تا

کویت به را آشامیدنیام آب
جهانی استکبار به را نفتم
بخورم برقی باتوم روز هر و

سهرابکجایی؟
تو مثل کاشانم. اهل

سیاه است اما روزگارم
سهرابکجایی؟...

دستمالی؟ یا ایکس اشعه
این قضیهاسکنرهای جدیدفردوگاه آمریکا در
ببینند را همه بدن ایکس اشعه با میتوانند که
پروسه مصایب و  مشکالت  و کنند تماشا و
و سر و کرده حسابی بیخ پیدا بدنی جستجوی
مرسی است. آورده در آمریکا در را همه صدای

بن الدن! آقای
این اشعه زیر  از یا باید  مسافر هستی اگر

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

آذر) ۸) نوامبر ۲۹ دوشنبه

آذر) ۱۵) دسامبر ۶ دوشنبه

دانشجو روز آذر ۱۶
رضا شالگونی سخنران: محمد

ایران   مقاومت نقش زنان در
صد سال اخیـر در

نریمان شیرین سخنران:
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بناهایتاریخی  از ـ ازجهتهایچهارگانه ۱ـ 
امیرکبیر. یادگار

پیامبر  طایفه ـ  زوالپذیر ـ  ناشایسته ـ  ۲
اسالم.

فوری  ـ ستاره شناسی علم ـ بهار فصل ۳ ـ
زود. و

میبندند  دور کمر بیشتر پارچه که نوعی ۴ـ 

سال ۱۹۵۵ برای  در از ۲۹ کشور اجتماعی ۱ـ 
رهبری جمال به رای هم حرکت تشکیل یک

مارشالتیتو. و سوکارنو عبدالناصر،
ـ  حیران  و سرگردان ـ نیمروز غذای ـ   ۲

جوان.
قافلهـ   گردنـ  به دست شکسته ۳ـ  صفت

شمشیر عربی.
بیشبرفشبیشترـدلیروپهلوان  هرکهرا ۴ـ 

در تنیس. زمان کردـ  واحد پاکیزه پاک و ـ
نژاد. و عشیره ـ آلمان آهنین صدراعظم ـ ۵

از  ـ سیاه عقاب شتر ـ شمارش واحد ۶ ـ
فارس. استان شهرهای

کالبد ـ  زندانی ـ بیزاری و نفرت و ۷ ـ کلمه
نمیبیند. خوبی به را دور که کسی ـ چلچراغ

چاهـ   از آبکشی سطل ـ بدن در ۸ـ  عضوی
شباهت. ـ پسوند مرتجعین از

لطیفه  ـ عدد آذری انفجاری! ـ ستاره ها ۹ ـ
کوزهگری. خاک ـ خندهدار

مزه  ـ دیدنیها از ـ نوشیدن برای ظرفی ۱۰ـ 
شیرین. و ترش

ـ محصول  آوردن نظر به و شکل دادن ۱۱ ـ
آنوفل. نیشپشه

مجلس شورای  بچه بهجان مادرمیزندـ  ۱۲ـ 
دولتهای از ـ مناقشه نیست! آن در ـ روسیه

کهنبینالنهرین.
از  ـ روشها و تدبیرها ـ سر پشت ـ  ۱۳

الهی. وظیفه خوران درگاه
ابتدا. و آغاز ـ جوان ـ زنان اسامی از ـ ۱۴

مشایخ  و و مشاهیر عرفان بزرگان از ۱۵ ـ
«سعادتنامه». و راز» «گلشن صاحب

گرامی و بزرگوار ـ کند آبدیده را مرد میگویند ـ
عرب. برادر ـ

دشمن شناختهشده  غرشبدون پایان!ـ  ۵ـ 
بافتهها. ـ حضرتابراهیم

ستایش  ـ بردباری ـ  مرزبان  و حاکم ـ  ۶
شده.

درون  عاشقان از ـ سفر ارمغان و تحفه ۷ ـ
بخشندهتر. کتابـ

درخت  ـ خال و خط خوش خزنده ـ  ۸
شود ـ «ناو» نیکی یاد که به کریسمس ـ امید

شکستهشده!
زنندـ   در غربت بسیار ماههای رومیـ  ۹ـ  از

نرسیده. مقصود به
بیآن گنجمیسر  بیمارـ  ـمالقات ودیدار از ۱۰

قرار دارند. آن روی ـ دندانها نشود
صورت  دست و ـ مژده مسرتبخش ۱۱ ـ

حیات. مایه ـ خشککن
از  ـ غم انگیز نمایشنامه ـ آسمان خرس ۱۲ـ 

آباد بود. مشهد این شهر ـ قبل از مواد گندزدا
این  به را ـ شهر هرات درخت آرایش ۱۳ ـ

خورشید دور به معموال ـ هم می شناسند نام
میگردند.

ـمحصول فروریختن  همنشین وهمگو ۱۴ـ 
طال! به تبدیل مس ـ جوهر ساختمان

معروف  نقاش ـ چلپاسه شبیه جانوری ۱۵ـ 
اسپانیایی.

دستگاهها ردشویکهمیگویندممکن استبرای
چرا می آورند دلیل و باشد داشته خطر سالمتی
ضد گلوله پتوی یک رویت مطب دندانپزشک در
پهنمیکنندوخودشانموقععکساشعهایکس
ولیدر قایممی شوند اتاقمعاینه گرفتنپشتدر

نمیکنند. کارها این از فرودگاه
شوی رد دستگاه ها این جلوی از نخواهی اگر
که کنی درخواست میتوانی کنند اسکن را تو تا
طریق لمس (از بدنی جستجوی را شخصی تو
به خودت چیزی شود مطمئن تا کردن) نماید
این حملنمیکنی. بمبیرا یا اسلحه نبستهایو
قسمتهم کمی خجالتآوراست چون جستجوی
گاهی و شده طوالنی و مفصل بسیار جدید بدنی
پروستات دکتر یا و زنان دکتر مطب به رفتن از

است. افتاده جلوتر قدم چند
با هواپیما زیاد باید کارم به خاطر که من
ازجلویدستگا ههای زنم توصیه مسافرتکنمبه
عقیده دارد او نمیشوم. رد ایکس اسکنر اشعه
از قویتر  و خطرناکتر امواجی این دستگاه ها
علیه که اسالمی جمهوری پارازیت دستگاههای
و دارند میفرستد خارجی ماهوارههای سیگنال

پیدا کنم. جنسی ضعف من ممکن است
ایمنی «پروسه یا بدنی جستجوی قسمت در
مسئولینو نگهبانان با دستمالی» منهمیشه
حسابی حرفمان و دارم مرافعه و فرودگاه دعوا
و می زنند دست زیادی به آدم خیلی می شود.

روی  همیشه لبخند بودن جدی به جای معموال
لبشاندارند!

ایننشانمیدهدکهمنظورشانفقطمسایل
ایمنینیست.

شهرهای فرودگاه سه دو در گذشته هفته
عصبانی حسابی و در آمد صدایم و سر مختلف
اتاق معاینه رفتن به بعد از در فرودگاه اول شدم.
سکیوریتی یا نگهبان ورودم محض به بدنی
و کرد روشن صوتش را دستگاه ضبط فرودگاه

 I want to be و رمانتیک آرام «سیدی» آهنگ
آهنگ فرودگاه دوم گذاشت. در toched by you را
کردند  پخش برایم Touch me in the morning را
را بدنی معاینه اتاق چراغهای کامل پررویی با و

کردند. کمسو
بود و قرار همان به اوضاع سوم در فرودگاه
برایم  Reach out and touch someone را آهنگ

گذاشتند.
جالبتریناتفاقدرسفرآخرمپیشآمد.وقتی
مسئول شدم بدنی جستجوی اتاقک وارد که
از سالم کرد. انگار من به به فارسی بازرسی
بود فهمیده روی بلیتم یا اسمم و پاسپورتم روی
به شدم. خوشحال خیلی هستم. ایرانی من که
را کار راحتتر و است ایرانی طرف گفتم خودم
انجاممیدهد.خوشحالیمچندثانیهبیشترطول
کذایی از آن ضبطصوتهای هم او چون نکشید
دستکشهای بود. کرده نصب معاینه اتاق در
پخش دکمه کشید بهدستش و پالستیکیاش را
یا «خوابم بود: گوگوش آهنگ زد. را استریو

نیست...» خواب تنت لمس بیدارم،

شدهاند.مردمانحقدارنددرآسایشزندگیکنند
فرایند برکاتپیشرفتانسانیبرخوردارشوند. از و
دمکراتیکنمیبایدتوسعهرابهدستاندازبیندازد.
بهدالیل قاضی بتواندجلو پژوهشعلمی را اگرهر
به اجرایی اختیارات واگذاری یا بگیرد، مذهبی
مراجع محلی طرح هایحیاتیراتاابد معطل کند،
در بحثهایی است. اشکال سیستم دچار همه
ایرانی جامعه از جاهایی در تمرکززدایی درباره که
بهمخاطراتچنان میباید استهمواره درگرفته
انحصار فساد، مراکز شکل گیری نیز و هزینهها،
توجه مرکز بر سطح محلی عالوه در بی عدالتی و
کمتری زیان دمکراتیک فرایند شکست داشت.
ایندومی داردتاشکستسیاستهایتوسعهزیرا
به شکستخواهد کشید. فرایند دمکراسیرا نیز
و صدها است. خوبی مثال بافتار این در چین
موارد سوءاستفاده بدترین میلیون مردم صدها
میکنند تحمل دستکم یا پشتیبانی را قدرت از
و رفاه به که میکند کمک آنها به ضمنا زیرا

دستآورد هایملیتصور ناپذیریبرسند.

اصطالح به دورههای کارنامه ما خود مورد در
طبقه با (۲۱ ـ ۱۹۰۷ و ۵۳ ـ ۱۹۴۱) دمکراسی
بار و حکومتهای و کوچک و بیبند سیاسی
با مقایسه  در آسانی به خود نکن کار هیچ 
میبازد. رنگ اقتدارگرایانه سازندگی دورههای
دورهای نیز هر معمولی بشر ایرانیان حقوق در
در هرچند داشت را خود جدی محدودیتهای

زمینههایمتفاوت.
 ***

ماست. حرکتپر حقوقبشر سرنوشتکشور
قدرتنسلنوینایرانبسویحکومتدمکراتیک
تنها دمکراسی و شود. جلوگیری ابد تا نمیتواتد
را اساسا که دیگران کند هنگامی می توانند کار
بگیریم. عصر «متاایدئولوژی»ها و برابر با خود
در رهبران فرهمند سپری شده است. مردمان را
دیگر، چیز همه پیوند با چیز در همه زمانه این
نمیتوانزیرچناننفوذهاییهنگ آسایاهیپنوتیزه
کرد.گزینهدیگرینداریممگربهعنوانشهروندان
کار هم با و مسئولیتهای مدنی حقوق در برابر
آزادیهای مثبت تفاوتمشهور به اینجا کنیم. در
هنوز که میآید من نظر به و میرسیم منفی و

تمام دریابیم. به را آن است که مانده

بشر... حقوق و دمکراسی

به مشیرالدوله، صدارت آغاز از پس کوتاهی زمان
جولیوس توصیهملکم خاندولت ایران قراردادی با
به ایرانرا امتیاز بهرهبرداریاز معادن بستو رویتر
با  اینقرارداد عقد کرد. ویواگذار مدت۷۰ سالبه

شد.» مواجه خارجی و داخلی مخالفت
برای خان ملکم بعد «اندکی افزود: سخنران
با انگلستان، به ناصرالدینشاه مقدماتسفر تهیه
در شاه شد. فرستاده لندن به مختار، وزیر عنوان
تزار با پترزبورگ سن انگلستان در به خود سفر راه
آن صدراعظم گورجاکف و دوم الکساندر روسیه
شدید خود مخالفت دو هر و کرد مالقات کشور
نیز انگلیس دولت اعالم کردند. را قرارداد این با
روسیه با خود مناسبات در تنش ایجاد به مایل که
پارلمان قرارداد رویترحمایتنکردو حتیدر از نبود
شاه نتیجه شد. در اعتراض این قرارداد به انگلیس
و مشیرالدوله لغو اروپا قرارداد را برگشت از از پس

کرد.» عزل را
بهمنامیرحسینیآنگاهبهمسالهقطورپرداخت
 ۱۸۷۸ سال جوالی و جون ماههای «در گفت: و
میالدیقدرتهای اروپاییبرای تقسیممستعمرات
کردند. برگزار برلین در کنگرهای بالکان در عثمانی
کنگره آن ایران در نماینده عنوان نیز به خان ملکم
را منطقه قطور گرفتن پس مساله کرد و شرکت
در ایران سرزمین  از قسمتی کرد. قطور مطرح
به آن از پیش که سی سال است مرزی منطقه
به دولت ایران بود و آمده ارتش عثمانی در تصرف
گرفتن پس به قادر سیاسی و نظامی ضعف دلیل
کرد مطرح کنگره در را مساله این ملکم نبود. آن
و انگلیس بیطرفی و روسیه دولت پشتیبانی با و

ایرانبازگرداندهشد.موفقیت به اینمنطقه فرانسه
بازگرداندن قطور سببشدتا ملکم خانباردیگر در
ارتقای ضمن و شود واقع ایران دولت توجه مورد
انگلستان لقب ایران در کبیر مقام اوبهعنوان سفیر
اروپا در ناظمالدولهتبدیلشد.ملکمکهخودرا به او
«پرنس رفرماتور» مینامیددرعین حالاجازه یافت

کند.» استفاده «پرنس» عنوان از رسما تا
در خان «ملکم کرد: اضافه امیرحسینی
سال در انگلستان ناصرالدین شاه به سفر سومین
اشرفی امتیاز  سکه پیشکشهزار میالدی با ۱۸۸۹
برای منشیسفارتکه ایرانرا انحصاریالتاری در
کرد دریافت بود کاردوال نام به فرانسوی فرد یک
گفته کرد. خود نام به امتیاز را این بعد اندکی ولی
در امینالسلطان،صدراعظموقت، که میشود که
بازگشت به بود در نکرده سهمی دریافت این قضیه
و دانستن بر قمار دال فتوایی مراجع دینی از تهران
آنناصرالدین شاه بودنالتاریگرفتو بر پایه حرام
لغو  التاری را میالدیامتیاز پنجم دسامبر۱۸۸۹ در

شد.» لندن مخابره موضوع به و کرد
اظهار داشت: خود گفتار ادامه سخنران در
امتیاز گرفت و نادیده را تلگرام خان اما «ملکم
شرکت یک به لیره چهل هزار مبلغ به را التاری
را امتیاز ایران دولت فروخت. انگلیسی سهامی
را خود پول سهام خریداران می دانست، باطل
و شاه به پول را که بود مدعی و ملکم می خواستند
گفتهشدهکه جنجالالتاری صدراعظمداده است.
و ملکم امینالسلطان بین لجاجت از بیشتر ناشی
لندن رفتوکار به تهرانبه خان پدیدآمد. هیاتیاز
دولتایران مسئول جبران دادگاه دادگاه کشید. در
از اما شد محکوم ملکم و نشد شناخته خسارات
سیاسی جرم مصونیت وقوع در زمان وی که آنجا
واقعه پی این تعقیب کیفری نشد. ملکم در داشت

دست داد.» از خود را و عنوان پست
پیاین امیرحسینیاضافهکرد: «ملکمخاندر
درگیریکهبا دربارناصری ودولتپیدا کردبالفاصله
به انتشارروزنامهانتقادی«قانون»همتگماشت و
منتشر  میالدی ۲۱ فوریه ۱۸۹۰ در آن شماره اولین
صحنه دیگر به بار «قانون» انتشار ملکم با شد.
برگشت ایران در اجتماعی اصالحات حمایت از
در پرداخت. مردم مستقیم تحریک و تشویق به و
ایرانتبعید از همانزمانجمالالدیناسدآبادیکه
و شد خان ملکم و میهمان رفت لندن به بود شده
زمانترور ناصرالدین تا مقاالتیدر «قانون»نوشت.
نوک  شد. منتشر روزنامه این از ۴۲ شماره شاه
صدراعظم و شاه متوجه «قانون» مقاالت حمله
میرزا، به مظفرالدین ولیعهد، از ملکم بود ولی

میکرد.» یاد احترام
به«قانون» گفت:«از سخنراندر اشارهایگذرا
علمایاسالم  تعریفاز «قانون»ملکمبه شماره۱۷
هیچ ایران تنظیم مینویسد «در طرح و میپردازد
مقدس قوانین آن اجرای مگر نداریم قبول تدبیری
واجب و از برایزندگی وسعادتما مقرر دینما که
شماره۱۸ «قانون»  تا حالی که و در است» ساخته
همیشه صحبتاز مجلسشورای دولتیو مجلس
خان  ۱۹ ملکم شماره از است ملی کبرای شورای
میکند و اشاره اسالمی قوانین و قضا مجلس به
روزنامه  ۲۴ آن شماره در که میرود پیش آنجا تا
چه قانون نیست. نداشتن ما «درد ملک نوشت
و هزار که قوانین خدا صریح تر از عالیتر و قانونی
است. شده عالم منتشر در کل است سال سیصد
ما از که است این ملی در مصیبت و درد اصلی

غافل مانده ایم.» قانون بالمره اجرای
قتل از ساخت: «پس خاطر نشان سپس وی
نام«اشتهارنامه ملکم رسالهای به ناصرالدینشاه،
او فرستاد. تهران به و کرد منتشر آدمیت» اولیای

در دوران که کرد اطمینان اظهار این مطلب در
و کرد خواهد تغییر کل به شرایط شاه مظفرالدین
از میان وزیران بود، خواهد مشورت بر اداره امور
مالیات تحصیل برگزیده خواهند شد، دانشمندان
آهن راه های بود، خواهد قانون توسط آن خرج و
ساخته و تعمیر مدارس شد، خواهد ساخته

و...» میشوند
خوشبینی با وجود افزود: «ملکم سخنران
سه موارد این انجام برای ولی شرایط بهبود به
منافع از که وزیران آن میشود. نخست قایل شرط
که متملقان آن دوم شویند. خود دست شخصی
آن سوم شرط و شوند. گذاشته کنار شاه اطراف از
ایرانبدانند «در اصالحاوضاعدولتهیچ مردم که
ثمری نخواهد همت ملوکانه ابدا هیچ ملی و طرح
استقرار بر اتفاق جماعت، اتفاق به مگر بخشید
برای اتفاق و ملت... حقوق حفظ بر اتفاق قانون،

ایران.» احیای
شاه «با تمایل نسبی امیرحسینی آنگاه گفت:
صدراعظم، تغییر با نیز و اوضاع بهبود به جدید
او و یافت کاهش ملکم خان با دولت مخالفت
شد. برگزیده ایتالیا در ایران سفیرکبیر سمت به
از دست نانوشته معاملهای  در  نیز خان ملکم
که  میالدی سال۱۹۰۸ تا و کشید «قانون» انتشار
وی این همه با را گذراند. آرامی درگذشت، زندگی
مظفرالدین  آخر سفر در و میالدی ۱۹۰۴ سال در
نوشت نام «ندای عدالت» اروپا مطلبی به به شاه
در همچنین خان ملکم داد. قرار شاه اختیار در و
«درباره نام به مطلبی خود زندگانی آخر ماه چند
ایران خارجه به وزارت امور خارجی» استقراض
کرد.» مخالفت خارج از وام گرفتن امر با و نوشت
به شماریاز خود گفتار سخنراندر بخشآخر
رفیق»، ـ ازجملهرسالههای «وزیر و ملکم خان آثار
اداره مجلس و لشگر «تنظیم دیوان»، «دستگاه

توضیح و کرد اشاره مجلس» و لشگر انتظام یا
خاطرنشان و داد محتوای هر کدام درباره کوتاهی
بیشتر «دفتر توضیح در نامبرده رساله که سه کرد

تنظیمات»نوشتهشدهاند.
(به یقظه» و «نوم  رساله از  همچنین وی
برد و گفت: «این معنای خواب و هشیاری) نام
همانند بخشیاز دفتر تنظیمات بیانخوابی جزوه
روزی استکه آنآمده در و دیده نویسنده استکه
پیرمرد محترم و و می رفته راه خیابان در تهران در
اوباش به اوحمله ثروتمندی را میبیندکهگروهیاز
و را زخمی او، وی دارایی ضمن غارت می کنند و
مردم می پرسد از نویسنده هم میسازند. مجروح
ایران او نام که میشنود پاسخ و کیست مرد این
که چنین هستند او پسران هم اوباش و این است
ملکمخان در ادامه مطلب سر او میآورند. بالیی بر
به را کشور که می کند انتقاد و حمله ایران رجال به

چنینروزیانداختهاند.»
داشت: امیرحسینیدر پایانسخنخود اظهار
«پسازمرگملکممشخصشدکهاومبلغ۴۰ هزار 
بود کرده دریافت التاری امتیاز فروش از که لیرهای
باقی مانده دست نخورده این مبلغ و خرج نکرده را
او، فریدونملکم، دردوراناستبداد پسر است.تنها
به ایران گروهی از روشنفکران مهاجرت و صغیر
به ملی به خواست کمیته آنان پیوست و به پاریس
ترجمهکتابیدربارهتاریخپیشینهوایجادمشروطیت
اینکتاب انگلستانتاحکومتکرامولپرداخت. در
زمان همان «گزیده تاریخ فریدون ملکم» در نام به
از خان ملکم را آن هزینه و شد منتشر پاریس در

پرداخت.» خود از آن مبلغ ارثیه سهم
استراحت، زمان و سخنرانی پایان از پس
خود را و پرسشهای حاضران نظرات از چند تن
پاسخ آنها به سخنران سوی از که کردند مطرح

شد. داده

میـرزا... آثار و زندگی


