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۲۰۱۰ بای بای
میالدی همباالخرهتمامشد.سال  سال۲۰۱۰
بعد سیل هاییتی، زلزله اولش نبود. زیاد خوبی
توسط اروپا قاره سر افشانی بر خاکستر پاکستان،
قلههایآتشفشانایسلندوپشتسرشهمفاجعه
و «بی پی» شرکت نفتی چاههای انفجار هولناک
مردم خواب همه خلیج مکزیک که نفتریزان در
شیلی از مرگ معدنچیان اگر کرد. دنیا را پریشان
یا و نمی کردند پیدا نجات معدن ریزش اثر در
انتخاب!مجدداحمدینژاد ایرانو انتخاباتاخیر
دراینسالاتفاقمیافتادمیتوانستیماینسالرا

بنامیم... یکم و بیست قرن سال بدترین

بی عشق عشق
اتحادیهچاپخانهدارانطیبخشنامهایبهکلیه
سراسر در خود پوشش تحت صنفی واحدهای
تبلیغاتی چاپ هرگونه کاالی کرد که اعالم کشور

بود. خواهد ممنوع والنتاین روز مناسبت به
تهیه وپخش آمدهکهچاپو این بخشنامه در
و تبلیغاتی کارتهای و جعبه بروشور، پوستر،
گل رز قرمز قلب، نیم دل، و قلب تبریک با نماد
مراجع سوی و از نبوده شکالت مجاز تصویر و

آمد. خواهد به عمل برخورد قانونی ذیصالح!
که انگار  می گفت: ایران در رفقا از یکی 
گروهی دوستی روز و محبت و دلدادگی و عشق
حسابی ناراحت وعصبانی میکند. «ذیصالح» را
کند گریه تلفن پای بود نزدیک که حالی در وی
ماهواره نداریم، اینترنت نداریم، موسیقی گفت:
و مالیده مهمانی و پارتی نداریم، روزنامه نداریم،

نداریم! هم والنتاین روز حاال
دولت آینده می شود که در سال پیشبینی
عشاق همه روز برگزاری از مردم برای جلوگیری
خیال و کند تعطیل هم را ایران گلفروشیهای
برده لولو را و صفا عشق نماید که راحت را همه

است!

دارد! درد اولش
ریاست جمهوریدرمصاحبه سخنگویدفتر
سوی یارانهها از هدفمندی طرح خود درباره آخر
و برخاست این طرح از به دفاع جمهور رییس
میگویند این و دارند شکایت مردم که گفت: این
دشمن پرداخته خورده، ساخته و شکست طرح
است. او نگفت که منظورش از دشمن چه کسی
ویاچه کسانیاست.ویگفت:حقیقتو واقعیت
ایناست کهگرانی هایجدیداولشکمی دردناک
قضیه  و زیاد به هستند اما اگر مردمRelax باشند
«درد» این تحمل نکنند  فکر  عمل این درد
برایشانراحت ترمیشودودرمدتکوتاهیعادی

بدون «درد» خواهد گردید. و

آهنگ یک با فقط
و «صدا از بازدید طی رهبری معظم مقام
سیما»یجمهوریاسالمی بهمسئولینایننهاد
دربارهنحوهکنترل موسیقیو حدوحدودانتخاب
شنونده نصایح هدایتهای فکری برای آن و نوع
آهنگ یک با وی گفت: ارایه کرد. توضیحاتی و
به وی داد. تکان و کرد منقلب را ملتی میتوان
مسئولین توضیحیدرباره اینآهنگنداد ونگفت
کرم»منقلب میشوند و آهنگ«بابا که ملتآیا با
چهره و است آهنگ «شب با و یا می خورند تکان

بیقراره)؟ (برادر سیاهه» میهن

کنجدی نان بای بای
یارانهها و هدفمندی طرح جنجال به دنبال
و تالشدولتبرایکنترل آنها افزایشقیمت ها
تهران، نانوایان اتحادیه رییس نظری، حسین
غیرقانونی افزایش «امکان دلیل به که کرد اعالم
قیمتها»هیچ نانوایی حقپختن «نانکنجدی»

ندارد! را
قیمت به باید بنزین مانند مردم گفت: وی
قیمت بعد بتوانند تا نانساده عادتکنند جدید

نمایند! را قبول کنجدی نان
تهرانی برایخریدنانهمهمشهری هایعزیز
بازار از باید مواد و مشروب  خرید مانند حاال
شوند. وارد عقب در کنند و از استفاده زیرزمینی
چهارراهها کسی سر روزها همین بعید نیست
به جای سئوال معمول شما نزدیک شود و به
همیشگی«کاستوسیدیودیویدیممنوعه
نمیخواهی؟» بهشمابگوید:اگر خشخاشیدبش

کوچه! بیا ته دیگه ساعت میخواهی یک

والنتاین هدیه بهترین
باتوجهبهاینکه برگزاریروز والنتاینیاعشاق
فروش که آنجا از و گردیده مخالفتدولتروبرو با
نانواها گرانفروشی با علتمبارزه نانکنجدیبه
بعدازشروع طرحهدفمندییارانهها ممنوعاعالم

شده منفکر می کنمبهترینهدیهایکه آقایان در
ومعشوقوصیغه با آن دلدار عشاقمیتوانند روز
سنگک کنند یک نان همسرشان را سورپریز و

است! شده پیچی کادو خشخاشی

مشاورت هدفمندی طرح
اخراجمنوچهر انگار از محموداحمدینژاد که
کرده قدرت احساس کرده و کیف خیلی متکی
 ۱۴ یکجا که گرفت تصمیم پیش روز چند است
آقا گویا کند. برکنار کار از را خود مشاوران از تن
گفتهبوده: «مشاورمیخواهیچکار؟ اگرمشورت

زنگ بزن!». خودم خواستی به
دفتر در لیستاعالم شده نکته جالباینکه
ریاستجمهورینامشخصیبهناممهدیچمران
احمدینژاد که هرگز مشاور میخورد چشم به
این لیست دیدن اسمشدر بعد از او نبوده است.
رییس مشاور اصال بنده گفت: خبرنگاران به
نبوده ام!(چکحقوقراچهکسیبهجای جمهور

نیست). معلوم میگرفته او
این آقا به اعتراض گویا احمدینژاد اعتنایی
چه بوده بنده مشاور چه ایشان گفته و نکرده

است! اخراج شده حال به هر نبوده

اصناف اتاق اطالعیه
تهران شهرداری

میرساند محترم شهروندان کلیه اطالع به
و قاچاق  الکلی مشروبات  قیمت  افزایش که 
مشمول هرگز کنیسهها و کلیساها شرابهای
محترم جمهور رییس یارانه های هدفمندی طرح
مورد گرانی شدید در شما لذا شکایات نبوده و
بررسی مورد دفتر این کارکنان توسط اقالم این
ایجاد از لطفا شد. نخواهد واقع قانونی پیگیری و

مزاحمتخوددارینمایید.
یارانهها هدفمندی طرح تحقق بخش
قیمتها کنترل عمومی روابط دفتر

معمای قتل گروهی
که  و زن ۴۷ مرد و اسکلت بقایای جمجمه
استان گوهر» «کان غار در قبل ماه دو حدود
پزشکی کل اداره در بود شده کشف فارس
آن نتایج قرار گرفت و فارس مورد بررسی قانونی

شد. اعالم
قضیه تحقیق این مسئول خادم نظمی دکتر
اساس بر قانونی گفت: تشریح پزشکی سالن در
و  بوده کشف شده زن ۴۱ اسکلت ما تحقیقات
(از چادرشان بودهاند مرد دیگر اسکلت  شش
به کرد: اضافه او دیگری؟!). چیز از یا فهمیده
فوت یک آتشسوزی در که اینها میآید نظر
فهمیده از بوی دود استخوان ها (آیا باشند کرده

است؟).
احتمال گفت: خود گزارش خاتمه در وی
داده رخ دستهجمعی مرگ افراد این برای که این
یا چون گفته غیب بسته (چشم دارد باشد وجود
میزند؟) وی بوده اند اینحرفرا هم کنار همه در
که خبرنگاران یکی از جواب سئوال در پایان در
روی گفت: بود پچ پچ کرده گوشش زیر یواشکی
به البته و وجود نداشته روبان سبز افراد این مچ
دستهجمعی از آتشسوزی در آن ها که علت این
باید از و بود مطمئن زیاد نمیتوان بین رفته اند

بگیریم! مقامات تهراناستعالم

عراق نجف در آبادی و عمران
جمهوری «فارس»، خبرگزاری گزارش به
ساخت برای که کرده آمادگی اعالم اسالمی
اسالم (گویا در زهرا حضرت جدید جامع صحن
باید گذاشتو نمیتوانرویمسجد را اسمزنها
 ۷۰۰ عراق نجف در کرد) استفاده صحن کلمه از
است.جالب تومانبودجهتخصیصداده میلیارد
۶۰۰ میلیارد  بودجه از بودجه این که اینجاست
و تخریب آمریکا برای بمبافکنی تومانی دولت
دولت کنی کم رو برای عمدا و باالتر نجف شهر

است. شده انتخاب آمریکا
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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

دی) ۲۰) ژانویه ۱۰ دوشنبه

دی) ۲۷) ژانویه ۱۷ دوشنبه

کانون میاندورهای عمومی مجمع
برگزار میشود نیبرز محل رستوران در

غربی فرهنگ های در حافظ حضور

قنادان رضا سخنران:

درآمد از شایعاتی طبق بنا ساختاین بودجه
گردیده است. تامین مشهد رضوی آستان قدس
خرجایجادمسجدحضرتزهرای عبارتدیگر به
به است. کرده تقبل خودمان رضای امام را عراق

اینمیگویندطرحهدفمندییارانه ها!

نباشید نگران
این خوانندگان وفادار از آن دسته اطالع به
که این مورد در آنها نگرانی که می رسانم صفحه
سوژهطنزهایاینقسمتممکناستتهبکشند
قبلاز چند روز است. کامالبی مورد تمام شوند و
و زدند زنگ من جمهوری ایران به ریاست دفتر
گفتندکهیکیازاهدافطرحهدفمندییارانههای
خارج طنزنویسان این بوده که احمدینژاد آقای
قطعسوبسید هایدولتیبدون بهخاطر کشور از
کار خود به و کماکان  نمانند  سوژه  مطلب و

ادامه دهند.

ظریف نکته
مسیحی نوی سال از که روزهایی تعداد امروز
ایرانی نوی سال به که روزهایی تعداد از گذشته
مانده خیلی کمتراست. پارسالهم درست همین
روزچنیناتفاقیافتادومتاسفانههیچکسدقت

ننوشتند... جایی هم را خبرش و نکرد

بدون سئواالت مبهم و
من جواب

و  و کفبینها فالبینها هیچکدام از * چرا
وقت هیچ پیشگویی میکنند آینده را که آنهایی

بلیتهایبختآزمایینشدهاند؟ برنده
می رود  آب گوسفند من پشم  بلوز چرا  *
استفاده مورد بعدا پشمش که گوسفندی ولی
کوچکتر باران زیر من شده  بلوز بافتن برای

نمیشود؟
کشتی  سوار ماالریا را پشه چرا حضرت نوح *

کرد؟ خود

میگوییم قرص  سردرد ضد قرص * چرا به
سردرد؟

گربه  غذای غربی مارکتهای سوپر در * چرا
طعمموشنمیفروشند؟ با

«بلک  میافتد فقط هواپیما وقتی که * چرا
در باکس»آنسالممیماند؟ چراهمهمسافرانرا
حادثه هر در تا نمیدهند قرار باکس» «بلک یک

هواییسالمبمانند؟
از  پیتزایسفارشیمنسریعتر وقتیکه * چرا
پیتزای به راننده میرسد در خانهام به آمبوالنس
قلبی یک حمله از بعد مرا که زنگ نزنم دلیوری

بیمارستان برساند؟ به آمبوالنس از سریعتر
عادت  سریع خیلی تاریکی به چشم * چرا
انجام را  کار این نمیتواند گوش اما میکند 

دهد؟
لنگه بهلنگه طرحنمیکنند  * چراجورابها را
یک آن را با بتوانیم شد گم اگر یک لنگهاش تا

بپوشیم؟ است نشده گم که دیگر لنگه
میلیونها سال  گذشت از بعد * چرا هنوز
شد درست غارنشینان توسط که غذایی اولین
جهان مردم غذای محبوب ترین کباب یعنی

است؟
پرواز  هواپیمای به پرنده قالیچه ایده * چرا
دستهجمعیتبدیل شد؟ مگر پروازهایخصوصی

میکرد؟ ایجاد اشکالی چه

عمیق افکار
(۱)

سالبهجای۱۲ ماه هفت ماه  اگر میدانید آیا
داشت  ۱۲ روز هفت روز جای به هفته داشت و
تعطیلی ماه چند میدانید میشد؟ عالی چقدر

هفتهمیداشتیم؟ آخر
(۲)

وقتیکهخدا شیطان را از درگاه خودشبیرون
برای عربستانسعودیرا کرد،شیطاناحمقچرا
قلوه هزاران روزی کرد که انتخاب اقامت محل

شود؟ پرتاب او سوی به زائران توسط سنگ
(۳)

آن ها گولزد و حوا را وقتی شیطانآدم و چرا
و از کردند تنبیه شیطان را فقط سیب خوردند

اسلحه به شما کسی اگر بیرون راندند؟ بهشت
جرم است شریک او هم بکشید را کسی بدهد تا
را او فقط که نیست انصاف مجرم. به شما هم و
در بهشت راحت و آزاد واقعی قاتل و تنبیه کنند

بگردد! ول

با ایران تلفنی و گوهای گفت
زمان قدیمی رفقای از یکی اینترنت طریق از
و در این کردم. پیدا ایران در را خودم دبیرستان
چند تا آوردم گیر را تلفنش باالخره و زدم در آن
بود خیلی سورپرایز شده گپ بزنم. او دقیقهای با
در او را آمریکا نمی شد که من از اصال باورش و
خاطرات کردن بدل و رد از بعد کنم. پیدا ایران
حاال پرسیدم: او از غیره قدیمیزماندبیرستانو

چکار میکنی؟شغلت چیه؟
می کنم. جور خانم گفت:

گفتم: بله؟!
شنیدی. درست گفت:

و آشنایی موسسه که اینه منظورت گفتم:
داری؟ حرف ها این از و ازدواج

میکنیم. چارج ساعتی تو! جان به نه گفت:
میآوردم. در شاخ تعجب از داشتم

شغلشریفمبارک! گفتم:
می کند. فرق بقیه با من کار البته گفت:

بقیه؟ با پرسیدم:
خیابانی و که دختر تلفنی اون هایی گفت:

جورمیکنند.
ممنوع کار ها اینجور اونجا مگر گفتم:

نیست؟
ممنوع چیزی هیچ اینجا گفت: و خندید
و نگو که شده زیاد دست هم اینقدر نیست.

نپرس.
هست رقابت توش اینقدر کار این اگر گفتم:

کار؟ این توی رفتی چرا
فرق کار من که گفتم بهت و گفت: خندید
دخترهای نیستم. سکس کار توی من میکند.

نمیکنند. بدنفروشی و خودفروشی من
پس چکار می کنند؟ گفتم:

حقیقتمغزفروشیمیکنند در اون ها گفت:
کرایه میدهند! فکرشان را اندیشه و و

قاطی کردم. که گفتم: من
داره سکس که وضع بازار دیدم من گفت:
مخصوصا و جوانها و مردها  و میشه  خراب
که دیگری هستند چیز دنبال روشنفکران به
سیرابشانکند وبهشانلذتبدهد. این هادوست
یک دخترانبا زنانو بهجایهمخوابگیبا دارند
و برخورد مناظره کنند. بحث و حرف بزنند نفر

باشند. داشته عقیده
گفتم: چه جالب!

دارمکهعاشق گفت: مثالیکمشتریپولدار
 ۱۲۰ است و ساعتی روسیه ادبیات و موسیقی
بفرستیم توی میدهد که یک دختر هزار تومان
کورساکف و تولستوی درباره او با و آپارتمانش

صحبت کند.
آوردی؟ گیر کجا از را دختره پرسیدم:

از روسی داره ادبیات طرف دکترای گفت:
ایران. و آمده گرفته طالق شوهرش از هاروارد.

چی داری؟ گفتم: دیگه
اینهایی برای داریم دختر تا سه دو گفت:
تومان  ۸۰ هزار ساعتی سینما هستند. خوره که
فیلم با طرفاز زمان سینمای ناطق تا میگیرند و
نقد و به بحث قادر حلقهها» و «ارباب «آواتار»

هستند.ساعتیده هزارتومانهم اضافهمی گیریم
کند. تماشا فیلم آنها با بخواهد طرف اگر

گفتم:جلالخالق!
پیر داریم که زنش گفت: یک استاد دانشگاه
تا  میدهد تومان هزار  ۵۰ ساعتی مرده. تازه
زدن بدون تپق را «شاهنامه» که بتواند دختری

برایشبفرستیم. را بخواند
کجا از جنست جوره. این که مثل گفتم:

میاری؟ گیر
بین کتابدارها، از توی دانشگاهها، از گفت:
بورسیه هایدولتی از زندانی هایسیاسیسابق،
ایران به مدرک گرفتن  از بعد  مجبورند که
را فرستادم کنکور شاگرد اول برگردند. پارسال
۲۰۰ هزار تومان چارج  ساعتی و بابا همین خونه
راضیه. هم دختره بود. راضی هم خیلی کردیم.
در اینقدر می گرفت هم کار اگر محال فرض به
و پروست و نیچه درباره ساعت چهار نمیآورد.

مارکس حرف زدند.
دیگهچی؟ پرسیدم:

گفت:یکچیزجالببهتبگم.یکمشتری
مثبت های مذهبی. وضعش این بچه داریم از

تبلیـغ شما در نشریه پرخواننده 

«ایـرانیـان» 
مطمئنا مورد توجه جامعه ایرانی 

قرار گرفته و بی پاسخ نمی ماند

برای کسب اطالع از ختفیف های ویژه 
آگهی های سه ماهه و یکساله سری به 
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۱۷ صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه

۲۷ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۱۱ صفحه از بقیه

ـ  استرآبادی  میرزا مهدی خان آثار از ـ   ۱
بردباری. سنگینیو

ابزار  از ـ  پهلوان  ـ درگاه و  بارگاه  ـ  ۲
موسیقی.

دهان گشاد ـ  بزرگ ۳ ـ ظرفی شیشه ای
و راه و روش عبادت و کمکـ  جای عبادت یاری

گشودن. پیروزی و ـ

درختانگورـبرایپیشگیریازبیماریهای  ۱ـ 
میشود. انجام واگیردار

تالش  ـ اختراعی دکتر زامینهوف زبان ـ ۲
کوشش. و

ـ  باالپوش و  جبه  ـ ـ بدگمان برهنه  ـ ۳
بانگ و آوا.

آمد  کثرت ـ تعداد و شماره ـ چاپار اسب ۴ـ 
و طمع. حرص ـ شد مردم و

ـ همیان،  ـ هستی داشتن ۵ -پسته مرغوب
پولقدیمی. کیسه

غذا  کردن سرخ برای ظرفی ـ گذشته روز ۶ـ 
مازندرانی. خروس ـ

ـ آزمون. دشنام ـ یک لحظه ـ ۷
مالمت  و سرزنش ـ خدا امید به زراعت ـ ۸

مایعات. برای دستهدار ظرفی ـ کردن
دانشمندآلمانیکاشفاشعهایکسـبنیاد  ۹ـ 

است. عددی ـ نهادن
بود  قهرمانش زمان ـ هلن در واحدی ۱۰ ـ

باال. طاقچه ـ
ترشی ـ  مظهر ـ اندوهگین و ۱۱ ـ سرگشته

مدیترانه. دریای در جزیرهای کشوری
تصادف ـ  نقشه صحنه پیروزی ـ ۱۲ ـ حرف

ستم. و ظلم ـ گالبی
معروفتر  خودش از پشتش که کوهی ۱۳ ـ
آن از  زائو ـ زماننما ـ آسمان چراغ ـ است 

میترسد.
در  بندری ـ خویشی و پیوستگی ـ  ۱۴

هاوایی.
نشان و  ـ مونتسکیو اثر ۱۵ ـ مشهورترین

عالمت.

فرق سر  نزدیکـ  به اشاره ـ ۴ـ  باران اندک
مانند. مثل و مفهوم پسوندی به ـ

میگوید  صوت همراه ـ طفیلی ـ ضبط ۵ ـ
نکنید. باور اما است پیشگو

میوهایدرختیـمطمئنشدن،سکوت  ۶ـ 
پیشینهها. یافتنـ

دستـ   باالی قسمت ـ ناماکول خوردنی ـ ۷
درخت. نازک شاخه

تیرانداز  بزرگ خارپشت ـ اندک روشنایی ۸ـ 
جمع. پسوند ـ

ـ سخنبیهوده  ازاقالم صادراتیبا نامدیگر ـ ۹
فرنگی. هفت ـ بیمعنی و

بندریمشهور  بیخردوجاهلـشهریو ۱۰ـ 
ارژنگ. خالق ـ اوکراین در

خواهش  و آرزو ـ باغچهای گل های از ۱۱ ـ
شده. لعنت ـ

که  امید ـ ورزشها بعضی در زمان واحد ۱۲ـ 
خاکی. تپه بزرگـ  خانه باشدـ  فرخنده

آرامش  آسایش و ـ خاورمیانه کشوری در ۱۳ـ 
نوعی بیماریکهدربچگیبهسراغانسان میآید ـ

تعجب. حرف ـ است همراه عمر پایان تا و
در  پی ـ گرفتن خو ـ ناعالج و ـ ناگزیر ۱۴

بودن. پی
دو  بین باریک  آبراهی  ـ  دین ستون  ۱۵ ـ

اقیانوسکبیر. قسمتاز
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وورمور یسم

کله اون از سپاه توی شد. توپ انتخابات از بعد
میره. ور اون و ور این هلی کوپتر با گندههاست.

مشتریاست؟ پرسیدم:
گفت: آره!

می خواد؟ چی دیگه این گفتم:
براشبفرستیم محجبه بایدیکدختر گفت:

کند. بحث او با دین درباره
دین؟ پرسیدم:

اسالم سرش. به زده شک جدیدا یارو گفت:
که براش تبلیغ میخواد را را زده. یکی دلش
دنبال دین یا نگذارد بیدین بشود و دینی بکند

دیگری برود.
نه؟ مگر را هم داشتی؟ دخترش گفتم:

فلسفه و حقوق  دانشجوی آره یک گفت:
بسیج و توی بوده زینبی خواهر قبال که اسالمی

میکرده. کار
که خانم بوده راضی هم دختره گفتم: حتما

راست هدایت کند. راه به کسی را بشود و
نه! و آره گفت:

منظورتچیه؟ گفتم:
گفت:دخترهبابحثحالمی کنهولیهمیشه
یکهوشهوتی از دوساعت جلسه اینمشتریبعد
و بیاورد در مقنعهاش را می خواهد طرف و میشه

است. توی خون طرف از اون کارها! خالصه
راضی نیست. با بحث خالی گفتم: نامرد!

نیستم. گفت:میدونیمنهم توی اونکارها
دربیارم! باشرافت نون لقمه یک میخوام

دوباره مرگخودت. خوبمنبرم. آره گفتم:
نداری؟ کاری میزنم. زنگ بهت

را دختری اونجا راستی سالمت. به نه گفت:
بخواد و باشد وارد آلمانی ادبیات به نمیشناسی

و فامیلش؟ تابستون بیاد تهران دیدار فک
کارها این من اهل اذیت نکن. نه. گفتم:

نیستم.
کمیسیون خودت همسرجاشه... گفت:

گفتم: نه مرسی!

و حتی داده جنگ اعالم اصالح طلبان علیه 
شرکت برای است، نگذاشته امان در را او خود
و شرط آینده سال انتخابات در اصالحطلبان
آنقدر حتی شروط این است. گذاشته شروط
به را آنها تحقق بتوان که نیستند مشخص
چیزیمحکزد.حتیآزادیزندانیانسیاسیکه
مشخصتریناین شروطاستازاین قاعدهمستثنا
ریاست زمان خاتمی در خود آقای نیست. مگر
«زندانی  شعار برابر ۱۳۷۸ در سال در جمهوری
تهران نگفت دانشگاه در گردد» بايد سياسی آزاد
در در واقع نداريم! سياسی زندانی در ايران ما كه
برای رژیم همیشه گذشته، دو سال و سی طول
احزاب (مجازدولتی)فضایآزادایجادکرده است؛
اساسی پایبند قانون به را خود مسئوالن همواره
به مرتبا اسالمی جمهوری رهبران و دانستهاند؛
بطور هم آن و سالم» «انتخابات آزاد برگزاری
در مورد کرده اند. افتخار بار یک متوسط سالی
حاکمیت که هم سیاسی زندانیان آزادی مساله
حاکمیت در خاتمی آقای خود وقتی جمله (از
آقای است. وجود آنان را منکر شده مرتبا بود)
برگزاری که ندیده است الزم ظاهرا حتی خاتمی

«انتخابات آزادوسالم» را بهلغونظارت استصوابی
بتوانازآنبهعنوانمحکمشخصی مقیدکندتا

کرد. استفاده
تجربهغم انگیزجنبش اصالح طلبیبایدبیش
آموزنده باشد. اصالحطلبان خود برای همه از
یک بیش از از پس اصالحطلبان نظری توهمات
اعتمادمردم از هزینهسنگینیکه با و تجربه دهه
شده اکنون پرداخت رای پای صندوقهای در
اصالحطلبانی ظاهرا ولی است. شکسته هم در
به هنوز گویی آقای خاتمی که مانند هستند
آقای که این غمانگیزتر دارند. باور توهمات این
به اصالحطلبان ورود برای شرایطی در خاتمی
(مبهم) شروط و شرط تعیین با سیاست صحنه
به او را حاکمیت که میزند دامن این توهمات به
حکومتی تبلیغاتچیهای و رانده خود از شدت
متهم میکنند. و جنایت خیانت رسما به را او
اظهارات به حکومتی عوامل توهین آمیز واکنش
پرسش ایناستکه نبود. البته نامنتظره خاتمی
هنوز درس تجربه همه آن از چرا آقای خاتمی
از دیگر هم باید یکی را است. شاید این نگرفته
به اصالح طلبان خوشخیالی مزمن نشانههای
داستانکسیکه نمایندگیآقایخاتمیدانست:
کدخدا سراغ خانه او و نمی دادند ده راه به را او

میگرفت! را

را... کسی که وقتی

غيرقابل موجودی به مرحله اين در مربی
هيچ از و بیرحم تبديل میشود که پيشبينی
صرف دادن آزار و کردن تحقير برای بهانهای
افراد به اجبار سر، موی تراشيدن نظر نمیکند:
(کندن گودال وسپس کارهای پوچو طاقتفرسا
عرف کارهای خالف انجام دفعات)، کردنش به پر
در غيره خالی و دست با کشتن حيوانات مانند
اطالعاتی بسياری از سرويسهای آموزشی نظام
برایتاثير گذاریبرهويت فردی مشترک میباشد.
دراينمرحله، دونکتهبسيارمهم يکیحذفکامل
هم با روز شبانه (افراد خصوصی فضای و زندگی
فرد ارتباط قطع کامل و ديگری میکنند) زندگی
او زندگی قبلی به که است چيزهايی تمامی آن با

تعلقداشتهاند.
در که گروههايی با فرد  رابطه قطع از پس
مرحله میکرده احساس تعلق آنها به گذشته

ايجاد سومآغازمیشود. هدفاصلیدر اينمرحله
افراد وابستگی و القای حس بودن گروه احساس
مداوم تحقير و سخت شرايط میباشد. گروه به
القا اينطور به فرد و پايان می پذيرد دوره اين در
دارد تعلق برگزيدهای افراد گروه به که میشود
دوش بر مهم بسيار و حياتی رسالتی و نقش که
میدهد اجازه ايشان به که رسالتی است؛ گرفته
بگذارند و پا زير «انسانهای عادی» را تا قوانين
فرمان جز و مرامی اخالق هيچ به لزوم صورت در
دروه اين نباشند. در پايبند قواعد گروه و رهبر
توانايیهای فردیبسيار احساسغرور، مردانگیو

تقويتمی شوند.
جهت نمايشی ويژه و مراسم مرحله آخر در
اعالمرسمیپيوستگیفردبهگروهجديدشانجام
و آشناسازی رسمی دوره مرحله، اين در می شود.
انتظار فرد پس از آن از و پايان می يابد رمزآموزی
را بر تمامی خود جديد گروه میرود تا ارزشهای
نظام سلسله از دانسته ارجح ديگرش تعلقات 

کند. تبعيت کامل بطور آن بر حاکم مراتبی

در تاکنون که تحقيقاتی مجموعه به توجه با
اينزمينهانجامشدهمیتواندرانتهاچنيننتيجه
نحوه از جامع فهمی آوردن بدست برای که گرفت
کنندگان خشونت اعمال و پيدايش شکنجهگر
نظامهای سياسی درون در ويژه به سازمان يافته،
خصوصيات توجه به و تماميتخواه، ديکتاتوری
شخصيتی،نظامحاکمسياسی،شرايطاجتماعی
تربيت برای که آموزشی سيستمهای آخر دست و
اول اهميت درجه از گرفتهمیشوند اينافراد بکار

میباشند. برخوردار
اين سر بر بسياری از تحقيقات حاضر حال در
نمیشودجنايتسازمان دارندکه اتفاقنظر نکته
به توسل با تنها عصر مدرن را در سياسی يافته
روانی گوناگون بيمارهای و بالينی تئوریهای
توضيحداد.درکومطالعهدقيقشرايطمحيطی،
نظاماجتماعی،سياسی،ايدئولوژيکوهمين طور
ميان اين در مهم نقشی خويشاوندی و خانوادگی

انگاشت. ناديده را آنها نبايد که دارند برعهده
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

میشويم؟ شکنجهگر چگونه

هم آن میشوند؛ مربوط دگرگونخواهانه نه
حکومت اساسی قانون خود وجود که اصالحاتی

می سازد. ناممکن را آنها تحقق اسالمی
بـبرخالفادعایگوينده،کاربرداصطالحاتی
برانگیز اعتماد و شفاف قانون «تدوین همچون
احیاء «آزادیزندانیانسیاسیو برایانتخابات »،
و مطبوعات «آزادی و آنها»، آبروی و حیثیت
توقیف روزنامه های مجدد نشر اجازه و رسانهها
برحقوقمساویتمامملت شده»،هيچ کدامناظر
«لغو پديدههاییهمچون«انتخابات»، و نيستند
«برقراریآزادیمطبوعات»به و زندانسياسی»،
داشتن به که معتقد کسانی دگرانديشان و سپهر
حکومتايدئولوژيکنيستندربطیندارند.جايگاه
مفسدان و نظام دشمنان بعنوان دگرانديشان،
آن در جانيان را زندانهایی استکه فی االرض، در
بکشند. دار به را برخی شان تا میکنند نگاهداری
خاتمی آقای را در سخنان نکات اين  شايد
نمايندگان با پيش در مالقات روز چند همين که
اصالحطلب مجلس بيانشدهبه صورت شفافتری
مشاهدهکرد. ايشان «کفو خواست اصالح طلبان

بر شمردهاند: چنين را و امروز» گذشته در
برای آزاد فضای ايجاد و زندانيان آزادی «۱ـ
نا محدوديتهای رفع و گروهها و احزاب همه 

جا؛ به
ـپایبندیهمگان،بهخصوصمسئوالن،  ۲
آن، کامل و جانبه همه اجرای و اساسی قانون به

اساسی؛ قانون روح به اهتمام خصوص به
برگزاری  برای کاری و ساز آوردن فراهم ۳ ـ

آزاد. و سالم انتخابات
اين اگر و انتخاباتزمانبسياریمانده «...تا
چگونه که میگيريم تصميم شد محقق شرايط

عملکنيم».
مواضع اعالم صراحتی که در اين عالوه بر
«قانون همچون اين که دارد، اگر سخنانی وجود
دليلی را بخواهيم منزل نيست» وحی اساسی
همچون اصالحطلبانی دگرگونیخواهی بر

ببينيم آنگاه بايد بدانيم خاتمی موسوی و آقايان
«اصول که اساسی قانون همين چگونه که
بحران «پایبندی از مغفوله»ای داردوشرطگذر
و اجرای آن مسئوالن، به خصوص به همگان،
اهتمام خصوص به آن، کامل و جانبه همه
میدهد اجازه است اساسی» قانون روح به
رسمی، مذهب لغو همچون خواستهایی که
و غيرخودی، و خودی بين تبعيض برانداختن
رسالههای حساب از حکومت حساب کردن جدا

میکند. تحققپيدا فقها عمليه
اين به را ما بديهی صورتی به پرسش اين
خواست وجود بدون میکشاند که نتيجهگيری
اسالمی هيچگونه اساسی حکومت  قانون لغو
حرکترفورميستیدرکشورممکننيستورفتار
را راه تاکنونمشاهدهشده حکومتبهصورتیکه

واقعی می بندد. بر رفورميستهای کلی به
بله،جنبش اصالحطلبیمیتواندهمچنانبه
ازبحران راهخودبرودوبکوشدحکومتاسالمی را
خانمانبراندازی که گريباناش را گرفتهنجاتدهد
جنبش يک به نمی تواند هرگز جنبش اين اما
دگرگشت واقعی فرابرويد؛ خواستار رفورميستی
شود، رژيم کار) و و ساز ساختار معنی (به شکل
به رفورميستی، واقعی روش های اتخاذ با و

بيانجامد. دگرگونسازیکل رژيم
اصالحطلبان راه که بگيرم نتيجه میخواهم
است جدا (دگرگونیخواهان) رفورميستها راه از
ما در سياسی نبايد علوم غلط واژگان ترجمه و

ايجاد کند. باطل تصور توهم و
گزارش تکهای از مقاله را با بگذاريد اين و
خبرگزاریدولتی«ايلنا»ازشاهبيتسخنانآقای

رسانم: پايان مالقات فوقالذکر به خاتمی در
ادامه اين کرد: تصريح خاتمی «سيد محمد
دفاع نظام  از ما است.  نظام  تضعيف شرايط 
میکنيم ومیگویيمنظامخوباستولی روشها
حذف با هستند؛ نقد و اصالح قابل سياستها و
ناروا صداهایی و خشن و برخوردهای [کردن]
مخالف و انقالب نظام اصل با تقويت میشود که

درون». در چه و بيرون در چه است؛
نو» «سکوالریسم اینترنتی پایگاه از برگرفته

۲۸ صفحه از بقیه
اصالحطلبی... رابطه

برایآموزشوپروزش دانشآموزان ايرانیبنيادنهند
«نوربخش» و «البرز» آمريکايی «کالج»های با که
که به «هدف» فرهنگی گروه بزند: کوس برابری
واژه سه نخست حروف از آن نام آمريکايی روش
بود. شده برگرفته «فرهنگ» و «دانش» «هنر»،
جاستينپرکينزکهدرنقاشیآبرنگنيززبردست
روستاهای و شهر متعددی از مردم تابلوهای بود،
کتابهای در آن ها را نمونه است که کشيده ايران
در خدمتش خاطرات دوران ديد. وی میتوان او
هشت «اقامتی عنوان زير کتابهايی در را ايران

با نسطوری مسيحيان ميان در پرشيا، در ساله
«زندگانی و محمدیها»، درباره يادداشتهايی

گرد آورد. ايران» مرسلی در
اين تالشهای از الگوبرداری با آمريکايیها
ايران هموطنشان، نخستينمدرسهمدرنطب در
خدمت  پی در وی، نهادند. ۱۸۷۹ بنياد سال در را
که بازگشت آمريکا به حالی در درايران، طوالنيش
بسته جهان فرو از ديده ايران، فرزندش در شش
از اندکی پس نيز جودث، فرزند، بودند. هفتمين

درگذشت. آمريکا به بازگشت
رازکاميابی ایملک جوانبخت، اما شهرزاد:«و
مسلمانان، بالد در دنيايی ينگه پيشاهنگان اين
مايه دين تغيير به بوميان تبليغ از آنان پرهيز از

به عرصههای ورود از پرهيزشان از و نيز میگرفت
سياسی...»

درگيریهای پرهيز از اين ديد که خواهيم اما
يکی که نکشيد. تا جايی چندان به درازا سياسی،
به حتی تفنگ جاستين پرکينز، از اخالف همين
با آزاديخواه  ايرانيان دوشادوش تا گرفت دست 
بر نيز را گرامی جان و کند پيکار استبداد نيروی
از آمريکايی جنگاور، اين از کار نهد... همين سر
ياور يار و از خواهمگفت؛ بيشتر هاروارد باسکرويل،
در ملی ايران و ساالر باقرخان، سردار و ستارخان

جنبشمشروطهخواهی.
دارد ادامه

كين و مهر رهروان


