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براندازی و خودسوزی
رفتن و تونس انقالب که میدانید همان طور
اینکشور،با خودسوزی بنعلی، رهبرمادامالعمر
در خیابان که میوهفروش و جوان سبزی یک
دستفروشیمیکردآغازشدوبهنتیجهرسید.بعد
جوانان بسیاری از هیجانانگیز این خبر پخش از
فکر این به دیکتاتوری حکومت دارای کشورهای
اساسی تغییرات خود زدن آتش با که افتادند
به ایجاد کنند. کشورشان ساختار حکومتی در
در سادهلوح خبرگزاریها چندین جوان گزارش
خودسوزی به اقدام عربی مختالف کشورهای
(شهر را در الجزیره غیر از جوانیکهخود کردهاند.
آتش الجزیره) شبکه نه الجزایر پایتخت الجزیره

شهر در مصر پارلمان مقابل در دیگر نفر یک زد
مبارک نمود تا حسنی اقدام به خودسوزی قاهره
او کار متاسفانه ولی دهد فراری کشور آن از را

نتیجهاینداشت.
است. ایراننیفتاده تاکنونچنیناتفاقاتیدر
هوشیاری با خود در وبالگ جوان ایرانی چندین
و شانس یک تونس «اتفاق  نوشته اند:  کامل
نمیتوان خودسوزی اما با هر بود بیسابقه امر
و فراری میشود کشورت رهبر بود که مطمئن
بود چنین اگر میگردد. بر تو سرزمین به آزادی
تهران خودمان روزی در همین مطمئن باش
شاید سید تا میزدند آتش را خودشان هزار نفر

برود. علی

هفته سیاسی تفسیـر
سودان کشور می آید بویش که اینطور
تقسیم جنوبی و شمالی قسمت دو به قراراست
از رسیده آمار و  اخبار آخرین  طبق شود.
بخش  مردم ۹۸ درصد صندوقهای رایگیری
جنوبی جداشدن قسمت ایده سودان با جنوبی
از سکوالر) یا و مذهبی غیر و مسیحی (بیشتر
موافق بودهاند. قسمتشمالی (مسلماننشین)

شد. اعالم خواهد بزودی آرا رسمی نتایج
جمهوری دل بسیاری برای این خبر اعالم با
پول سودان در که سالها سوخت ایران اسالمی
به نحوی در بود تا موش دوانده خرج کرده و
کشور نفوذ آن و حکومت قانونگزاری سیستم 
از غربیها ببیند را کار نتیجه آمد تا ولی نماید

بردند! نصفش کردند و وسط
خودمفکرمیکردمآیندهسودانچهخواهد با
آب در از شرقی غربی و مثل آلمان چیزی شد! آیا
شرقی آلمان شقی کله سالها از بعد که میآید
دامن و گریهکنان به اشتباه میکرده قبولکرد که
کشوری جنوبی سودان آیا برگشت؟ غربی آلمان
یا سودان و خواهد شد مرفه و ثروتمند و مدرن
به اینکشور را نیاییموضعیتامروز شمالی؟ چرا
ده از بعد مثال که بگذاریم وسط شرط عنوان یک
و بدون دخالت مذهب اگر سودان جنوبی سال

سعادت صلح و و خوشبختی و رفاه روحانیون به
دیکتاتوری اصل بر حکومتهایی که تمام رسید
که کنند قبول صادقانه میشوند اداره مذهبی
خود رژیم اساسی و با تغییر می کرده اند اشتباه

بردارند. مردم سر از دست

ایران به تلفن
میکردم و صحبت تلفنی ایران در با رفیقی
و غیره شکیرا و لوپز جنیفر از گو و موضوع گفت
یارانههای احمدینژاد طرح هدفمندی به رسید
در : پرسیدم اجناس. اقالم و وحشتناک گرانی و
بگذار گفت: داری؟ احساسی چه طرح این مورد
بهطورخیلی خالصهجواب بدهم.بعدازانتخابات
وادامهحکومتاحمدی نژادهنوزداشتجاییمان

شد! اضافه بهش هم درد این که میسوخت

تبریک
تونس در سبز انقالب پیروزی بدین وسیله
را این کشور، مادام العمر رهبر بن علی، رفتن و
عرض تهنیت و تبریک کشور این مردم همه به
و علی ها بروند همه که روزی امید می کنیم. به

کنند. کم مردم سر از را خود شر
جوانان سبز ایرانی

کوبا از خبری
بازجوییو محاکمه داغاینهفته کوبا خبر در
بیمارستانروانی آنکشور پزشک شاغلدر چند
عمدا  را بیماران از ۲۵ نفر شدهاند متهم که بود
کشتهاند. این آنها وضع به بیتوجهی سر یا از و
خاطر سرمای به افراد این همه دکترها میگویند
مردهاند. بسیاری و کرده ذاتالریه ناگهانی هوا
و محاکمه بازجویی این که دارند مردم عقیده از
بیماران این قتل در دولت خود و بوده نمایشی
دست داشته است. مردممیگویند برای آنکه در
صرفه جویی اینبختبرگشتهها مراقبتاز هزینه

حرف این اگر کردهاند.  را مسموم آنها شود
جهانی مدیریت درسهای که انگار باشد درست
میانمقاماتکشور احمدی نژادگوششنواییدر
جهانی مدیریت اول درس است. کرده پیدا کوبا
مساله صورت جای حل مساله، «به احمدینژاد

دارد! نام کن» پاک را

اخبار سال آینده
اجرای بعد از و گرانیها کمبودها

یارانهها هدفمندی طرح
مبارزه  برای که کرد اعالم دولت  امروز  *
اتومبیلهای بنزین، گرانی و سوخت کمبود با
که داده سفارش کشور هند به سیلندری یک
ایران جنوبی محموله آن به بنادر اولین بزودی

خواهد رسید.
تازه دامادی  از دفاع در از روحانیون * یکی
آزادی، بهار سکه صد جای به ازدواج قباله در که
نان سنگککنجدی عدد صد مهریههمسرش را
شرعی این شخص کار گفت: داده است، قرار

است.
صرفهجویی  برای گفت: تهران شهردار  *
از بزودی شهری خودروهای بنزین مصرف در

شد. خواهد استفاده طبقه سه اتوبوسهای
رانندگان  گفت: تهران اصناف اتاق * مدیر
وزن کیلو هر اساس کرایه بر گرفتن حق تاکسی
باید نفری داشت و نخواهد چاقی افراد مسافر و

دریافت کنند. کرایه را
* وزیر رفاهگفت:بهعلتکمبودموقتی سبزی 
قورمه برایتهیه مردممیتوانند تهران، در ترهبار و
ورزشگاهها و  پارکها چمن از کوکو  و سبزی

استفادهکنند.
شایعه  این تهران گرمابه داران صنف * رییس
از برخی سوخت، آب و افزایش بهای از بعد که
میخواهند مشتریان خود عمومی از حمامهای
بی اساس را به همراه بیاورند را خود داغ آب که
خواندوگفتکه فقطدر مواردی مشتریانمجبور

و صابون شدهاند. آوردن سدر به

هدفمندی  طرح تحقق دفتر مسئول  *
مسافر خواست که از تاکسی یارانه ها از راندگان
پرداخت برای نقد آن پول در که چمدانی برای
بار اضافه میکرده، حمل  خود تاکسی کرایه

دریافت نکنند.
که به علت  کرد مراجع تقلید اعالم از یکی *
از مالی برخی و عدم وسع آب شدن نرخ گران
مشترکین برایپرداختهزینهمصرفآب، بهطور
کلوخ و سنگ و دهان آب با وضو گرفتن موقت

میباشد. بالمانع لحاظ شرعی از

میدانستید؟ آیا
آیامیدانستیدکهایرانجزومعدودکشورهایی
کار طرز از یاد گرفتن آن قبل  مردم که است
میآموزند؟ انواع فیلترشکنرا کار طرز کامپیوتر،
سرنوشت به که است باقی شکرش جای البته
از استفاده کال که  نشدهایم دچار  کوبا مردم
برایشان بدون فیلتر، و چه با فیلتر چه کامپیوتر،
کوتاه موج رادیوهای دارند با هنوز و است ممنوع

میکنند. کار خود

پوزش تصحیـح و
شماره در که می رساند خوانندگان اطالع به
آزاد «خشخاش  خبر عنوان روزنامه دیروز این
خبر اصل و شده درج تایپ و اشتباها میشود»

است. آزاد میشود» «خشخاشی
سنگک نان آزاد فروش  درباره  خبر این
و شهرداری توسط گذشته ماه در که خشخاشی
هدفمندی طرح اهداف راستای در اصناف اتاق
شده درج بود، گردیده اعالم ممنوع یارانهها

است.
و و معتادان خوانندگان همه وسیله از بدین
این هزارانتماستلفنی با دفتر قاچاقچیان که با
خود وقت خبر، اطمینان از صحت جهت نشریه

می طلبیم. پوزش کردند تلف را
کیهان روزنامه
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است مطمئن برای معرفی کاال و 
خدمات خود به جامعه ایرانی

Advertise with us

شوخی عکسی

صیغه ای! زن بوفه کامل جون، یک مجلس: آخ در آقا حاج

 بقیه در صفحه ۳۳   

شهادت در نکتههایی
خودش به تندرو کلهپوک مذهبی آدم یک
خودش کردن منفجر ضمن تا میبندد بمب
از قبل ولی برساند قتل به نیز را دیگر گروهی
بمب کمربندی اش بشود اینکار موفق به اینکه
کشته او و میرود در عملیات محل مسیر در

میشود.
زمینه همین در  خبر چند امروز  به تا
این از که بسیاری این به به توجه خواندهاید؟
ناشی و خدا در راه را چیز افراطی همه مسلمانان
نبایدفکر کنندکهخدا ازخواستخدا میدانندآیا
اینشخصمخالفبوده و فکر با ایدئولوژیوطرز
کرده است؟ آیا منفجر زودتر را برای همین بمب
یکیاز این بمبهایاشتباهیمنفجر شده نشانه
باید همه این نوع عملیاتبالفاصله آننیستکه

متوقف شوند؟

توجیه علمی میکرب
جواب در طبیعی علوم امتحان در شاگردی
وجود میآید؟ به چگونه میکرب پرسش که این
اراذل بعد هستند، آدم اول «میکربها نوشت:
میشوندوسپسخسوخاشاکنامیدهمیشوند
می شوند! تبدیل میکرب به عاقبت و انگل بعد و
پدرش اعتراض گرفت و نمره صفر او طبیعتا
شنیدن عاشق فرزندش و او که مدرسه مدیر به
به ولیفقیههستند و رهبر جمعه نطق هاینماز

جاییو نتیجهای نرسید!

معاشرت آداب
اوضاع اگرکسیازیک هموطنایرانی بپرسد:
چطوراست؟کاسبی ودرآمد خوباست؟مسلما
پنیر و نان لقمه شکر خدا یک داد: خواهد جواب
یکایرانیهیچوقتمثلیکآمریکایی درمیآید!
اوضاعمتوپاستوشکر خدا جواب نمی دهدکه

می آورم. در پول حسابی
یا ایرانیها نیست. خارج حالت دو از قضیه
این یا و بزند چشم آن ها را طرف که میترسند
و کاری خط کسب در همان از حسادت برود که

گردد. و رقیب به کار بپردازد انجام میدهد او که
جمله «شکر همین باید غرب در البته ایرانیان
کمی هم را می آید» در پنیر و نان لقمه یک خدا

تخفیفدهند.
دالر طرف ممکن  ۱۵ تا ده کیلویی پنیر با
میتواند که است خوب او وضع کند فکر است
این است از برآید. بهتر این جنس عهده خرید از
پنیر از ارزانتر بسیار بوقلمون گوشت چون بعد به
دالر یک زیر گاهی به کیلویی آن قیمت و است
لقمه یک خدا، شکر دهیم: جواب می رسد هم

میآید! در بوقلمون و نان

اروپا در جلیلی سعید
در اسالمی جمهوری نماینده جلیلی، سعید
خارجی جمع خبرنگاران هستهای، در مذاکرات
دارا را منطقه دمکراسی بهترین ایران گفت:
درجلسه هیچکدام میباشد. خبرنگارانوحضار
احمدینژاد از قبال را جوک این چون نخندیدند

بود. بودند و تکراری شنیده

ادبی بخش
کوتاه و جدید شعرهای

سوزاند را بدنم گرمت دستان
جایپنجهدستانت

گاوی کپل بر داغی مهر مانند
زد آتشم

نازنین! هستم ای عشق تو جزغاله

*
میبینم را تو میبندم، را چشمانم
نیستی تو می کنم، باز را چشمانم
میبینم را تو میبندم، را چشمانم
نیستی تو می کنم، باز را چشمانم

نمی خواندم! و این شعر را بودم کور کاش
 *

دنیا قله رفیعترین از می کنم سالمت
صدایم که است بلند آنقدر

برسد تو به سفر است تا در سالها
میآید دیر جوابت

دره ته به خودم را که این بعد از ثانیه چند
کردم!.. پرتاب

 *
نخفتهام است که شب دیرگاهی

گذاشتی تنهایم و رفتی که زمانی آن از
ای شیرینم خواب ساعت چند آرزوی در

نازنین...
بردی؟! را رختخوابم چرا

جمهوری بزرگ مشکل
اسالمی

یکیازمشکالتبزرگجمهوریاسالمیاین
و که دخترها که راهی پیدا کند این است روزها
و بپوشند چکمه زمستان در ایرانی خانمهای
نه و پا کنند روباز صندل تابستان کفشهای در

آن! برعکس

به شیـوه روزنامه ترجمه
«کیـهان»

سودان رهبر علی بن غربی: منابع از خبری
آیاسید علی توسط مردمشاخراجشدوفرارکرد.

است؟ بعدی نفر خامنهای
رفت! علی  بن «کیهان»: روزنامه ترجمه 
حادثه تکرار منتظر منطقه عربی حکومتهای

تونسباشند!

خورشید؟ تا چند
دانش و علم این حوزههای از دارم رفیقی یک
چاپ دنیا در چیزی هر میکنم فکر تکنولوژی. و
سایت بیلیون و به همه دو سه خوانده را شده
و زد زنگ دیشب زده است. سری یک اینترنتی
گفتم: شنیدهای؟ را جدید خبر گفت: هیجان با
با نه، گفت: میگیره؟ طالق داره لوپز جنیفر
کار هاوایی رصدخانه در که جدید تلسکوپ یک
و بیلیون شش سیاه» «سوراخ توی گذاشتهاند

کله  خورشید جدید پیدا کردهاند! ۶۰۰ میلیون
داشتم هنوز نداری؟ قبول میکشه، سوت آدم
میکردم و سعی میکردم فکر جنیفر لوپز درباره
کنم قضیه را وارد «سوراخ سیاه» جوری یک

نمیشد. اما
پرسیدم:مطمئنیششبیلیونو۶۰۰ میلیون 
شش میدونی گفتم مطمئنم. گفت: است؟
و  تا طلوع ۶۰۰ میلیون خورشید چند و بیلیون
 ۱۳ معلومه داد: جواب مغرورانه می شه؟ غروب
بیلیونو۲۰۰ میلیون.گفتم:می دونیچندرکعت 
نماز میشه؟گفت: چی؟گفتم: فکرنمیکنم خدا
اطالعات برو شوخی داشته باشه، ما با اینقدر
چاپی اشتباه ممکنه بررسیکن. دوباره خودترا
و میلیون واقعا شش میکنی پرسید: فکر باشد.
بیلیون  شش نوشتهاند بوده خورشید ۶۰۰ هزار
خورشید  تا از شش گفتم بهتره ۶۰۰ میلیون؟ و
رکعت حدود صد روزانه خودش کنی که شروع
می کنم دعا گوشی را گذاشت. می شه... نماز
خوانده بود که خدا کند خبری و نزند فردا زنگ
به اعتقاداتمذهبیمرا درستنباشدچونتمام

ریخت... خواهد هم

محمود خواب
لوپز جنیفر که همیشه برعکس دیشب
کیم دختره این جدیدا و بیانسه و شکیرا و
احمدینژاد خواب میآیند خوابم به کارداشیان
بخوانید). و بقیه را نکنید و تف (لطفا اخ دیدم را
و لبخند عصبی و پاره و با همون کاپشن مسخره
عشوه وکرشمهمثل چشمهای ماری چشمان پر

حوا را گول زد تا سیب را بخورد. که
میخندی؟ چرا پرسیدم: میخندید. مرتب
چی چی گفتم: بود! شوخی همهاش گفت:
و رهبر و امام و انقالب گفت:  بود؟ شوخی
منظورت تعجب پرسیدم: بنده. با شخص البته
اعدام نفر را گفت: میدونی که ما چند چیه؟
را نفر چند زدیم، شالق  را نفر کردیم؟ چند 
زندان شکنجه در را نفر چند سنگسار کردیم،
گفتم:یک کردیم؟ جنسی بهشانتجاوز و کردیم
زنها سر که میدونی گفت: شنیدم. چیزهایی
حیوان تا مثل دو را مرد و کردیم، زن روسری
متن کتابها را کردیم، جدا از هم و ماده نر
گفتم: کردیم. سانسور را فیلمها کردیم، عوض

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

بهمن) ۴) ژانویه ۲۴ دوشنبه

بهمن) ۱۱) ژانویه ۳۱ دوشنبه

پارسی ادبیات در نظربازی
کشفی صمصام سخنران:

باب ترقیخواهی، در تاملی

بیان آزادی و واپسگرایی

امامی روزبه سخنران:

تسلیت

گرانقدر همسر تشکری، مهین سرکار خامن درگذشت
کلیه و ایشان به را تشکری، سیفاهللا آقای جناب
ایشان برای و گفته تسلیت بازماندگان و فرزندان

آرزو میکند. تندرستی شکیبائی و

و دانشگاهیان التحصیالن فارغ اجنمن

ایران ملی  دانشگاه
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۲۷ صفحه از بقیه

و... سیاسی خبـرهای

۱۳ صفحه از بقیه

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

خالی از شوخی

۱۵ صفحه از بقیه

۲۹ صفحه از بقیه

۱ـملقببه خالقالمعانی،شاعروقصیدهسرای 
زنگی. سعد بن اتابک مداح هفتم و قرن

عالم  ـ شاخ میان تهی بزرگترین قاره ـ ۲ ـ
طبیعی و مادی.

در  روستایی ـ میشود! بافته جدا گاه ۳ ـ
فرنگ. ارتش سرهنگ فیروزکوهـ  مرکزی بخش

ـ  سوییس  کشور در بزرگ دریاچهای ـ   ۱
پابرجا. و استوار

و  عرض  کردن از ضرب مستطیل ـ در  ۲
ـ دیوار ساختمان ـ پایه یا دست میآید به طول

پایتختهایآسیایی. از
غلغله  و صدا و پاریسـ  سر شهر سمبل ۳ـ 

شهری. راه آهن ـ
بدون  از کشوری ـ عبور کاال جل آسمون ـ ۴
شهرستان بخشی از ـ حقوق گمرکی پرداخت

مهاباد.
شادی میکشند ـ  و مقام تحسین ۵ ـ در

پا مانده. زیر ـ خون بیماری قند
رود  تیراندازیـ نشانه صورتـ عضویدر ۶ـ 

دهان. اروپاییـ 
در نتیجه  آهن چهارپاـ  ریزه زنگ گردن ۷ـ 

شرح وقایع پیشینیان. زدنـ  سوهان
خراج  و باج ـ  سربازی غذای  ظرف ـ  ۸

حکومتی.
در پاکستان ـ  ـ شهری و شیرین ۹ ـ گوارا

تا معده. از گلو مجرای غذا
ـ  جداییها  شکوهگوی ـ آهنگ مایه ـ   ۱۰

حرف تعجب. همیشه همراه آدم استـ 
روا نباشد  خیانت آن در ـ رود آفت پیشه ۱۱ـ 

کشنده. زهر با حشره ای ـ
باالرفتن  وسایل از ـ مادر نخستین شیر ـ ۱۲

چندین امت. ـ کوه راحت از
پولفلزی  بندریایرانیدرخلیجفارسـ ۱۳ـ 

چادرصحرانشینان. ـ
ـ  پهلوان  ـ باستانی است کشوری ـ   ۱۴

حالی. شوریده و اضطراب
خالق  روس و مشهور نویسنده ـ پاره پاره ۱۵ـ 

«قمارباز».

ـ سخن اشاره  ـ یعنی «بس» میز زیر کتاب ۴ـ 
الکتریسیته. نیروی واحد ـ کنایه و

موقر  سخنرانی ـ میز ـ پوش نوعی تن ۵ ـ
وسنگین.

دردمند. کار ـ نقل و حمل فارسی واژه  ـ ۶
از  دوتایش بهتر ـ درگوشی و گوی گفت ۷ـ 
طاقت ـ میگیرند دل به بعضی ـ میرسد یکی

توان. و
برج  و چاه از آبکشی سطل ـ تزویر و حیله ۸ـ 

بنیاد نهادن. ـ یازدهم فلکی
ـ  کرمانمیبرد آدم ناشی به آوایمگسـ ۹ ـ 

رضاست. عالمت ـ گاه سام تصدیق عمو
آنچه  ـ گشاد دهان دیگ یا پاتیل ـ  ۱۰

ارثیه. می شود، واگذاشته
در  ـ کشوری قرار گرفتن سر هم پشت ۱۱ ـ
ـ  مساحت مربع ۶۰۰ کیلومتر با اقیانوسیه قاره

نوعیخطکش.
جایزوشایستهـفالگرفتنـکلمهتنبیه  ۱۲ـ 

کمد. و کار میز در متحرک محفظه ـ ندا و
نامگلیاستـکشوریآسیایی  ـ کامل تر ۱۳ـ 

پایتختیوینتیان. به
ـغیرنظامیوشخصیـهمانفالنیاست  ۱۴

فرنگی. اسامی از ـ
سلطان  عهد خوشنویس معروفترین ـ  ۱۵

محمدخدابنده.
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می دونی گفت: نمیدانستم. را بعضیها نه. و آره
گفتم زده ایم؟ کتک خیابانها در را نفر چند
میدونی برای گفت: نمی دانم. را تعداد دقیقش
گفتم و کشیدم خمیازه کردیم؟ را اینکارها چی
برای را برای چی؟ گفت:همه این کارها نمیدانم.
مالیدم را چشمانم کردیم! ایران کشورمان نجات
گفت نه! میکنی؟ شوخی پرسیدم: با تعجب و
با داشتند دیگر قصد کشور سه تا دو و انگلیس
ببرند. بین از را کشورمان ایران کردن اسالمیزه
را ملت توانستیم کارها این با بودیم زبلتر که ما
وگرنه آنها نگیرد، نقشه تا مذهبمتنفر کنیم از
۱۵ و ۱۶  قرنهای اروپای مثل و بود زار کارمان
دویستسیصد سالیتویسیاهیو فالکت باقی
میماندیم. داشتحرف میزد کهشکیرا ازدربغل
لوپزهم دایرهخوابمواردشدوچشمکزد.جنیفر
داشتم رانهایم. از گرفتن نیشگون به کرد شروع
خواب از نمیخواستم ولی میپریدم خواب از
احمدی نژاد دنبال خوابم دایره توی زور با بپرم.
بقیهحرفهایشراگوشکنم.حرف های گشتمتا
و نکردم گشتم پیدایش چه اما هر میزد. خوبی
نفر آن چهار شب را با خواب شدم بقیه مجبور

سپریکنم... دیگر

و اعدامها را میشنوند این تفاوتکسانی که خبر
با کسانی نشاننمیدهند را خود دستکم انزجار
کهبه تماشایصحنهقتلایستادهاندچیست؟ آیا
صحنه بگذرد از کنار کسی بی صدا در دومی، اگر
قتل ترویج و قاتل تشویق در خود مسئولیت بار از
به که کسانی همه آیا و است؟ کاسته خشونت و
بهخصوصاعدامهای (و اعدامها مربوطبه اخبار

و بی نام یا فقیر افراد عموما عادیکه قربانیانآن
نشانوبیکسوکار هستند) بیاعتناییمیکنند
نباید نمی گیرند موضع آنها علیه قاطعانه یا و
بخشیازمسئولیتادامهاینسیاستخشونت بار
چگونه واقع به بگیرند؟ و عهده به را آن تشدید و
را سعادتآباد قتل بیتفاوت ناظران میتوان
عمد قتلهای ناظر حال عین در و کرد محکوم
هر به تازگی تناوبآنها که به حکومتیبود مکرر
آن ها برابر در و است، رسیده یکبار ساعت هشت

سکوت اختیار کرد؟
شدت عریان رژیم خشونت قتل و سیاست
روز صحنههای این ناظر همه ما است. گرفته
شرمآور فقط نه و سکوت ما هستیم، قتل افزون
در ادامه اینسیاست تشویق استکهعمالرژیم را
از میکند.جامعهمدنیاگرنمی تواندحربهاعدامرا
به بندبکشددست کم دسترژیمبگیردوقاتالنرا
سکوتخویش با و اعالم کند را تنفر خود باید که
استکه یعنیبرهمهما نگذارد. رژیمصحه کار بر
و تنفر اعدامشرکتکنیم، دریک کارزارملیعلیه
قربانی که این از نظر (صرف اعدام هر از را خود
هر نویسنده و دهیم. نشان چه باشد) و آن که
کند روشنگری و بزند قلم باره این در روشنفکری
شود، نهادینه ما جامعه در اعدام ضد فرهنگ تا
تقبیحکند، گزارشو را وبالگنویسیاعدامها هر
اطالعات و هویت در تحقیق به روزنامهنگاری هر
اعدام بپردازد نشان و بینام به قربانیان مربوط
اخبار هر وبسایتی عموم برساند، اطالع به و
فعال و گروه هر دهد، انعکاس مرتبا را اعدام ها
یابدونهرگرایش سیاسیعلیهاعدامهرفردی(با
با مبارزه مدنی فعال هر بگیرد، موضع سیاسی)
هر مدنی بشناسد، و مبارزات بخشی از اعدام را
از را انزجار خود ممکن تنفر و هر نحو به فردی
ابراز ایرانحاکمشده بر اینسیاستآدمکشیکه
ناظران ما اینصورت باید بپذیریمکه غیر در کند.
سهم به خشونت و قتل صحنههای این خاموش

سهیم هستیم. آن ها تکرار و در ادامه خود

بیتفاوت... ناظران ما

الهی احکام اجرای برای نباشد دفتر) و خانه به
پرتابکردن يعنی قطعدست،سنگسار،شالق،

است. اعدام کوه و از انسانها
حساسيت های ميان که عميقی شکاف
اکثريتافرادجامعهوحساسيتمراجعوجوددارد
اجتماعی کفرفتن مشروعيتو اقتدار موجباز
مراجع شيعهشده است.مراجع شيعههيچ نقشی
نهادهای با اداره (مثال ايران مردم کاهش رنج در
اجرایمجازاتهای بر تاکيد با ندارندبلکه خيريه)
اين بر يا سنگسار دست مثل قطع غيرانسانی
همه از که موجود مراجع میافزايند. رنج مرتبا
مواهبحکومتدينیبرخوردارندوحتیاگرخود
برخوردار حکومت رانتهای و منافع از مستقيما
ازمقامات نباشندشاگردانو اعضایخانواده آنها
حکومتیوبرخوردارازمواهبآنهستنددرانتقاد
میتوانند تنها ازوضعيتموجوددستبستهاندو
انتقاد کنند. خود را ابراز شرعی حساسيتهای
جايی تلويزيون به در عباس نمايش حضرت از
که است همينجا ندارد. هزينهای و نمیخورد بر
افولجايگاهوشان حکومتدينینقشیجدیدر

اجتماعی مرجعيتبازی میکند.

ندارند معجزهای که امامزادههايی
توجهبهحساسيتهایمراجعموجودوداد با
آنان برای به نوشتننامه حکومت، با وستد آنها

باشد: واقعيت سه می تواند حاکی از تنها تظلم
جمهوريت  انسانها و نقض حقوق طرح ۱ ـ
دارند آن توافق موافق بر ديگر مخالف و که نظام

و خدا جانب از منصوب  حکومت  (موافقان
میدانند). تکليفمدار شهروندانرا

بودن  بیاثر اثبات برای مخالفان تالش ـ ۲
در آنانرا سکوتی که دولت(با جامعه و مراجعدر
سياسی فرا گرفته). موضوعات حاد اجتماعی و

اقتدار  زوال از نامه نويسان درک عدم ۳ ـ
اجتماعیاينقشر.

مراجع شيعه هر صورتمشخصاستکه در
اکثريت و منتقد کوچک بسيار اقليت از اعم
ساکتياهمراهباحکومتديگرنقشیدرتحوالت
ديگر مرجع گروههای نمیکنند و بازی اجتماعی
ظرفيتروحانيت حداکثر گرفتهاند. را جایآنها
«جنبش از پس سرکوبهای بر تاثيرگذاری در
شبيری موسی خواسته  به که بود  آن سبز»
شکوری (علی وی آشنايان از يکی فرزند زنجانی،
زندان چند هفته پساز رادعضوحزب مشارکت)
موسوی شد. درخواست دوباره دستگير) (و آزاد
زندانيان از برخی آزادی برای خامنهای از اردبيلی
نيز امنيتی و نظامی مقامات شد. گرفته ناديده

دارند. وقوف کامال ضعف اين به
دانشگاهيان، مثل مرجع گروههای
ورزشکارانحرفهای، هنرمندانو روزنامهنگاران،
اتحاديههای اعضای و بشر حقوق فعاالن
و نيازها دليل درک به کارگری حرفهای،صنفی و
زباناکثريتتبديلشدهاندو به دغدغههایمردم
جهانمطالبات مردم شکافی ميانجهانآن ها با
دغدغه نه که چهرههايی اما نمی خورد. چشم به
ابتدايی نقض حقوق دغدغه و نه دارند معيشت
نمايش رقابت از خالی ميدانی در تنها را، مردم

می دهند. شکوه و جالل
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

کدام... شيعه در مراجع

یکماه بیماری طبقبرنامه های ازقبل تعیین
پزشکی از هیچ و شدند سپری سرعت شده به
من مرگ میکنم فکر درنیاورد. سر من بیماری
برنامهریزی چهارشنبه روز دقایق آخرین برای
ادارات در پنجشنبه روزهای چون شده است.
ایران نیمهتعطیلهستندوفرصتمناسبی برای
تدفیناستوروزجمعههمحتمامراسمترحیمی
داستاننویسشهیریمثل و شانروزنامهنگار در
که میآید است. یادم گرفته شده نظر در من
از البته قبل روزنامهنگاری ، در طی دورهای برای
فرانسوی دوستی بودم. رفته فرانسه به انقالب،
اداره مراسم در ایرانیها که مهارتیرا میگفت اگر
و سالگرد چهلم و و هفتم سوم و و ترحیم تدفین
ایران داشتند، هم زمینهها سایر در دارند متوفی

بهشتمیشد!!!
بزرگترین شده خارج تنم  از روح وقتی از
و سخنرانیها آن  همه مرور  سرگرمیم،
بزرگداشت در که بوده الکی اشگریزان های
روزنامه دولتی، در همکارانم حرام شدند. من

دست روی انگار از بود. هم صحبت هایشان مثل
فوتم روز فردای در درست بودند. نوشته همدیگر
سیصد دقیقا دوم ، صفحه در دولتی روزنامه
تعریف ازم آنقدر بود. نوشته  من درباره کلمه
میکردم فکر عکسم نبود اگر واقعا که بودند کرده
سردبیر قول از است. شده فوت دیگری شخص
به من تنه نیم که مجسمه بود شده داده نوید
به عمرش آخر تا که روزنامه نگاری سمبل عنوان
و لیبرال دموکراسی آرمانهایانقالب وفادار ماند
بامقاالتشمفتضحکرد،درسالن جلسات غربرا
شیطنت می کنم این هم خواهد شد. فکر نصب
با مرا تا همکاران مجسمه رییس باشد از دیگری
حماقتم بخندند. به و داده نشان به هم انگشت
ارواح ندارم. با انجامش برای کار زیادی اینجا
مسگر آباد، باالیگورستان هایکهریزک، بر دیگر
،بهشتزهرا، ابنبابویه باغطوطی، ظهیرالدوله،
گورستانخاوران،امامزادهعبداهللاوگورستانشاه
خندیدن ما سرگرمی میکنیم. پرواز عبدالعظیم
اشگ نبود ما در که است کسانی زاری گریه و به
روزنامهها خزعبالتی را که آن و همه میریزند

است. شده باورشان نوشته اند، ما درباره
کام» دات پایگاه اینترنتی «ایرانین از برگرفته

اهرنبورگ کدهای
۲۸ صفحه از بقیه

روم قرنچهارممیالدی کنستانتینقیصر در
به بود پی ورز آن در و میترایی آیین به معتقد که
میترایی آیین هنوز ولی آورد روی مسیحی دیانت
اطرافیان و کمک با تدریج به او می کرد. را رعایت
دو این جشنهای که یافت حلی راه مشاورینش

نمایند. یکی و تلفیق کرده هم با را آیین
زایش  این بودکه زایش میترا در۲۲ دسامبر و
و۲۵ دسامبر  تعدیلکرد را ژانویه مسیحدرششم
با پیشنهاد نیز بود خودش به روایتی زادروز که را
زایش را روز اطرافیانش موافقت کرد و این روز
که داشت مقرر و نیز خودش میترا نیز و مسیح
برف و سرو (درخت میترایی تزیینات با البته صد
و چراغانی و گوزنها  سورتمههای ششگانه و

سرور). و جشن
و کرد اروپا سرایت به سرتاسر کیفیت این
کم کرد و نیز کوچ ینگهدنیا همراه مهاجران به

کمجهانگیرشد.
ارامنه و ارتدکس مسیحیان که نماند ناگفته
تولدعیسایمسیحمیدانند را ژانویه هنوزششم
قیصر که است همان بیشتر جشن مراسم ولی
معابد خرابه های بر اروپا در بود. داشته مقرر
که گردید نونوار یا ساخته شد و میتراییکلیساها
ایران در آناست. نشانگر اغلبکلیساها تاریخچه
وخاورمیانه بعدازتسلطزردشتیان وسپسظهور
بنا آتشکدهها اینمعابدمیتراییسمابتدا اسالم،بر
شدوسپساینآتشکدههااغلبتبدیلبهمساجد
بین به منظور از عموما تبدیلها این تغییر و شد.
تا که میگرفت صورت کهن باورهای بافت بردن

دارد. امروز ادامه داشته و به

معابد میتراییسم بر امامزادهها گویندبرخی از
شدهاند. بنا زردشتیها متروکه آتشکدهای یا و
آتشکده ها در کرمانشاه و معابد برخی از آن آثار
یزد و کرمان در میترایی معابد یا و آناهیتا) (معبد
دارند. خرابههای وجود و بلوچستان سیستان و
سرچشمه آب در هنوز میترایی معابد آن یکی از
پژوهنده استاد و که است باقی رابند سنگر بزرگ

در سنسگری اعظمی چراغعلی شادروان معاصر
آورده باستان» ایران یادگارهای و «سنگ کتاب

به وضوح شرح داده است. و
دلدار جلوه که بگشا چشم

دیوار در و از تجلی است در

سنگسری اعظمی محمد
مریلند. راکویل،

تباین؟ یا تقارن مسیـح: عیسای تولد و میترا تولد
۳۰ صفحه از بقیه

این در بیانیهای انتشار با هفته این سهشنبه روز
این هیاتبازرسی کهسالومه اظهار داشتکه مورد
رهبری گرجستان، خارجه امور وزیر زورابیچیولی،
یافتههای از گزارشی است قرار دارد، برعهده را آن
ملل ارائه سازمان به را محموله این در مورد خود
بازرسی نفره نه تیم بیانیه، این نوشته به بنا دهد.
و آمده هم گرد نیجریه، پایتخت آبوجا، در نخست
بندر راهی سالح محموله از بازرسی برای سپس
اکتبر   ۲۶ روز نیجریه شدند.مقامهای الگوس
«حامل کشتی یک که کردند اعالم گذشته سال
در را ایران» اسالمی جمهوری ارسالی سالحهای
در که محموله این کردهاند. ضبط الگوس بندر

گلولههای  جاسازی شده بود شامل ۱۳ کانتینر
مواد بود و برچسب سالحها سایر و توپ، خمپاره

بود. خورده آن جعبههای روی ساختمانی
سهشنبه روز بیانیه نیجریه در خارجه امور وزیر
خودافزوده است:«حضورهیاتسازمان مللتاکید
دیگریاستبروجود خطراتیکه جوامعبینالمللی

مواجهاند.» با آن امنیت نسبی حفظ برای
اعالم محموله این ضبط از پس نیجریه دولت
این ارسال در اسالمی جمهوری دولت کرد که
در و این است داشته دست نیجریه تسلیحات به
حالیاستکهبهموجبچهارمینقطعنامهتحریمی
ارسال یا فروش «خرید، اسالمی، جمهوری علیه
تجهیزات یا سالح هرگونه غیرمستقیم یا مستقیم
طریق ایرانیان، از ایران، و یا از خاک مربوطه»

ممنوعاست.


