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است نزدیک بسیار ظهور
غالمحسین، اژهایدادستانکل وسخنگوی
«ظهور فیلم قضایی  پی گیری از قضاییه،  قوه
روی که فیلم این داد. خبر است» نزدیک
به اتکا و سند و دلیل با شده منتشر «سی دی»
پیش بینی را زمان امام ظهور روحانیون سخنان

کرده است.
است» نزدیک بسیار «ظهور ابتدا فیلم این
آن را عنوان ترس کارگردان فیلم از و نام داشت
به که متهم داد تغییر است» «ظهور نزدیک به

نگردد! نادرست و غلط پیشبینی
و منفی عکسالعمل  با فیلم این  پخش
شده روبرو مذهبی مقامات تند واکنشهای

است.
ازمراجعتقلیدشیعه، آیتاهللامکارمشیرازی،
خود اما کرد را مشکوک توصیف فیلم این انتشار
ظهوررامشکوکندانست!برخیدیگرازروحانیون
متعلقبه پیشبینیزمان ظهور کردهاند که اشاره
افرادعادینبایددر کارظهور طبقهمعمم استو

کنند! فضولی زمان امام
حمله ضمن تندرو جمعههای امام از یکی
مسایل کارگردان این فیلم گفت: این فیلم به
زور دنیا را عنوان میکندچون همه غیرصحیح را
تا زیرا جنگ فرا نگرفته و خون و کشتار و ستم و
احمدی نژاد پایاندورهدومریاستجمهوریدکتر

مانده است. باقی هنوز مقداری

حراج چوب
خودروی احمدینژاد باالخره که شده گفته
نفع امور خیریه هدیه به را برای حراج وی آن که
کردان عوضعلی کمک با می گویند (و بود کرده
بود) سابقش کیلومتر آن را دستکاری کرده وزیر
فروش  تومان ۵۰۰ میلیون دو میلیارد و به مبلغ
ثروتمند از ده یکی اتومبیل خریدار این رفت.
امنیتی؟! دالیل به  وی نام (که  ایران مطرح
کلی سهام می گویند که بوده است) اعالم نشده
ایران فوالد کارخانههای و هواپیماییها و بانکها

میباشد. صاحب را
درهمینزمینهگویاکاپشناحمدینژادهمبه
مهدی  نام به شخصی به تومان مبلغ۵۴ میلیون
مصرف به آن پول تا شده فروخته ابراهیمی زاده

و خیرات دولتی برسد. خرج
بودنپروژه موفقیتآمیز از بعد است قرار گویا
مقاماتجمهوری تاریخی متعلق به فروشاشیاء
نیز چندین قلم دیگر خیریه به نفع امور اسالمی
میلیاردر کلکسیونرهای و رژیم عاشقان برای

گردد. عرضه
حراج اشاره و لیست زیر اقالم به این میان در

است: گردیده پیشنهاد همگانیآنها
رجبی. فاطمه روسری

*

رفسنجانی. فائزه چادر
هاشمیرفسنجانی.* دوچرخه
بوکسشخصیحسینشریعتمداری.* پنجه
آمد.* در از پای آن با آقاسلطان که ندا  اسلحهای
کفشهایایتالیاییمحمدخاتمی.*
سفرهای * که در  جورابهای احمدینژاد
عوض* و می پوشیده مرتب بطور شهرستانی

است. نمیکرده
با  که مرتضوی کفشهای سعید و باالخره

را* او تا بود کوبیده کاظمی زهرا کله و سر به آن
ساکت کند.

بودجه و اقالم با فروشایناجناس است قرار
کند. پیدا افزایش تومان میلیارد چندین دولتی

است! خر مال اقتصاد بگویید هم باز

یک قران دالر یک هر
میشود

داراییجمهوریاسالمی اقتصادیو امور وزیر
ایران ملی پول صفرهای حذف که کرد اعالم

است. شده قطعی
شمسالدینحسینی(کهکسینمی داندچرا
وقتیکهمرجعتقلیدشروحاهللا اقتصادشده وزیر
خمینی گفتهبوداقتصادمالخراست)در نشست
از صفر تا چهار است سه رسانهایخود گفت: قرار

شود. رایج کم پول
یا سه صفرها حذف که این مورد در وی
گفت: نداد ولی توضیحی بیشتر تاست یا چهار
ملت تا کنیم دالر معادل را ریال میخواهیم
۱۱ هزار ریال برای  باالی دارند چون نکنند تصور
ریال ناکرده خدای میدهند آمریکایی دالر یک

ایران ضعیف است!
شش یا پنج تا دهند اجازه اگر گفت: وی
محکمی به مشت وقت آن کنیم حذف صفر را
زده ایمو آمریکاییان دهناستکبار جهانی(آمریکا)
دریافت  تا ریال ایرانی بدهند دالر ۱۰۰ باید مثال

کنند!

ارزانتر داریم کهدالر خاتمه اوگفت: برنامه در
زمان حسرت مردم و شود سابق شاه زمان از

را نخورند. قدیم

در حجاب جدید قانون
فرانسه

بگوییم است بهتر یا حجاب جدید قانون
ماه   ۱۱ دوشنبه روز از حجاب» ضد «قانون
شد. بر اساس گذاشته اجرا به آپریل در فرانسه
پوشیدن حق فرانسوی شهروندان  قانون این
باشد پوشیده را صورت کامال که نقاب و روبنده
بدن که تمام نمیتوانند از لباسهایی ندارند و را
عام مالء در را می پوشاند چشمانشان بجز آنها

استفاده نمایند.
«کفن را لباسها نوع این فرانسویها
این پیشنهاد و طرح گذاشتهاند. نام متحرک»
تایید مورد فرانسه مردم سوم دو سوی از قانون
قرار گرفتهوگویا خانمکارالسارکوزی همسررییس
که خانم سارکوزی است. بوده منشاء آن جمهور
عکسهایی دارد (و میباشد حجاب بسیار ضد
میلیون یک آنها در او و میکند ثابت را این که
حجاب دارد عقیده میباشد) بیحجاب درصد
مردان سوی از زشت حرکتی و بردهداری نوعی

علیه زنان است.
مسلمانان این چرا می گویند فرانسویها
خودشاننمیمانندکه راحتتر در کشور محجبه

باشند؟
بیشترآنهاباگریه وزاری وعصبانیتمیگویند
دنیا خیابانهای عروس زمانی شانزهلیزه خیابان
برنج گونی شبیه لباسهای این با اکنون ولی بود
خیابانهای کلفت و نیست عروس دیگر کفن و

نمی شود. هم دنیا
تظاهرات و حجاب جدید قانون اجرای در پی
زنان از  برخی سوی  از هم  ضاتی اعترا 
در است. گرفته صورت فرانسه در مسلمان
لباسهای با روبندهپوش زنان کوچکی تظاهرات

می کشیدند: آزادی فریاد کلفت و چادرهای سیاه
نمیخواهم! هرچهشوهرمبگویدآن است!صورت

حجاب! باد زنده ببیند! شوهرم باید فقط مرا
اینزنان از چندیننفر گزارشخبرگزاریها به
دستگیر تظاهرات قانونی مجوز نداشتن علت به
حقوق آنها دستگیری از بعد پلیس و شدهاند
چون است: گفته و شده متذکر را آن ها قانونی
است ممکن ببینیم نمیتوانیم را شما صورت ما
شما رااشتباهادستگیرکردهباشیمولیتقصیر ما
جریمه دادید افتادید و زندان شما به و اگر نیست
است کس چون ممکن نیست تقصیر ما باز هم
و دستگیر اشتباها روبندهتان پس در را دیگری

زندانی کرده باشیم!

آبگوشتی خوابهای
نمیدانم دیدم. عجیبی خواب های دیشب
و خسته بودم خیلی یا دیدم. را این خواب ها چرا
یک من بودم به خورده که آبگوشت سنگینی یا
خواب بود. داده ذهنی هذیان و مسمومیت نوع
جوری شده یک شده کویت! یعنی ایران دیدم که
دارم من نیست و ایران این کردم اول فکر که بود

خوابمیبینم.
وارنگ و رنگ لباس های مردم همه که دیدم
زیبا و کرده آرایش همه پوشیده اند. قشنگ و
نبودوموهایسفیدنداشت. بودند.هیچکسپیر
و نبود چروک و چین از پر دیگر صورتهایشان
بود.همهتویخیابانها نیفتاده چشمانشانگود
کاریکه دلشان می خواستمیکردند هر بودندو

نمیگفت. بهشان چیزی هم هیچکس و
نیست، گدا خیابانها توی که دیدم خواب
لباس و پاسدار و بسیجی نیست، خواب خیابان
عمامه و  روسری نیست، «ناجا» و  شخصی

نیست.
ناظری با شهرام لوپز که جنیفر دیدم خواب
است قرار مانکن ساسی و گذاشتهاند کنسرت
خواب اجرا کند. آهنگ برنامه شجریان وسط
دیدمکهبرعکسهمیشههمهپنجرههایخانهها

بنیاد فرهنگی دماوند
برنامه ماه اپریل  (اردیبهشت )

زمان:  شنبه  ۳۰ اپریل  ۲۰۱۱ (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰)
ساعت ۷ بعد از ظهر

مکان:  سالن تاتر مدرسه در کلیسای متدیست
Ashton UMC Church - School
17314 New Hampshire Ave., Ashton, MD 20861

از جاده  ۴۹۵ از خروجی نیو همشیر (جاده ۶۵۰) بطرف شمال  (سمت چپ) خارج شوید و پس از ۶-۷ مایل تابلوی مدرسه کلیسا و 
همچنین تابلوی «بنیاد فرهنگی دماوند» را در سمت چپ خواهید دید و داخل شده و ماشین خود را در پشت مدرسه پارک فرمائید.

ورودیه (شامل شام کامل):  برای هر نفر ۲۰ دالر - دانشجویان ۱۰ دالر 

BonyadeDamavand@yahoo.com

تلفن های اطالعات:
دکتر آزادی   301.237.8485         دکتر میرمظفری  202.280.8907

بخش نخست 

سخنرانی دکتر رضا قنادان درباره عرفان وحافظ
شام ایرانی با نوشیدنی  

بخش دوم

کنسرت «گروه چکاوک» (نوجوانان وجوانان)
با رهبری نادر مجد و دکتر علیـرضا آنالوئی
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 بقیه در صفحه ۳۷   

شوخی عکسی

بگیرید! پول و نکنید کار می توانید رسما شما امروز از عمامهگذاری: مراسم در

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

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 540$ ـ کابل از 980$ ـ اروپا از $285

در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

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

فروردین) ۲۹) آپریل ۱۸ دوشنبه

فروردین) ۲۷) آپریل ۱۶ شنبه

ایران: آینده سر بر جدال
سوسیالیسم یا دموکراسی

جوادی مشایخی، علی سخنرانان: مهرداد

هواپیما سقوط علل بررسی
سرشار علی سخنران:

اردیبهشت) ۵) آپریل ۲۵ دوشنبه

میگذرد التین چه آمریکای در
مقیمی فرشید سخنران:

دست به به شراب گیالس مردم هستند و باز
شراب میرفتم راه خیابان در که من سالمتی
آنها سالمتی به سالمتی، به فریاد و میخورند

است. رفته آسمان به
و کسی است تمیز و پاک هوا که خواب دیدم
سرفهنمیکند. خواب دیدمکه صدای پیانووویلن
بقیه جلوی و بوق نمی زنند ماشینها و میآيد
نمیپیچند.ولییکبارهانگارکهنخودهایآبگوشت
آنشبشروعبهفعالیتکردندورویایمبهکابوس
همه که هستم جایی در دیدم خواب شد. تبدیل
صندلی آن روی نفر و یک نشستهاند روی زمین
خسته میکند. نطق نطق برایشان نشسته و باال
کفش بدون پای بود. بعد یک نفر با هم کنندهای
به شروع و ماچ کرد مرد را شانه آن و شد بلند

کرد. زدن حرف
را مالیدم. زنم یکهو ازخواب پریدموچشمانم
شوم. بیدار که میزد پهلویم به آرنجش با داشت
که تا بفهمم مالیدم را چشمانم بار دیگر سه دو
بیداری خواب و بیدار. در حالت هستم یا خواب
که را دیدمکهداشتپایآن شخصیرا همانمرد
بودمیبوسیدوجورابهای رویصندلینشسته

میمالید. چشمانش به را او
آرنج بهپهلویم کوبید.باعصبانیت زنمدوبارهبا

پرسیدم:چیه؟
تویتختغلت زدو زمزمه کرد: کیسهآشغال

در... دم بگذاری رفت یادت را

جهنم مدیریت اطالعیه
و گاز شدید شدن گران علت به وسیله بدین
برقکهبهدنبالاجرایطرحهدفمندییارانههای
اطالع به گرفته صورت احمدینژاد محمود آقای
دنیا این به و مسافران آینده جهنم ساکنان کلیه
میرسانیمکهبرپاکردنآتشجهنمفقطبهدوروز
ثانویدر سایر اطالع و تا محدودشده پایانهفته
تنبیههای و عقوبت و شکنجه برنامه های روزها

زیر اجرا میگردد: الهی
نطقهای مسافرتهای شنیدن نوار شنبه:

شهرستانیمحموداحمدینژاد.
یکشنبه:تماشایویدیوهایمصاحبهمحمود

ایران. از خارج رسانههای با احمدینژاد

اجباریروزنامه«کیهان»و مطالعه دوشنبه:
وبالگ فاطمه رجبی.

آیتاهللا خطابههای نوار شنیدن سهشنبه:
مصباح یزدی.

محمود کتاب از رونویسی چهارشنبه:
شب همین سوم. در هزاره احمدینژاد، معجزه
«اخراجیها»، سری فیلمهای از یکی هفته هر
تا نمایشدادهمیشود نمکی، ده ساختهمسعود
افکار و باشید هفته آمادهتر پایان استراحت برای

نیابد. راه سرتان به بهشتی

بیشرمانه
بداخالق، و آیتاهللاتندرو آقایمصباحیزدی،
انتخابات از پس حوادث درباره گویی و گفت در
بیشرمانه که کسانی گفت: جمهوری ریاست
معرفی اسالم به جای مکتب را ایران مکتب
امام گفت: وی هستند. غیرخودی میکنند
از اسالم بجای کجا خود و سخنرانی در کدام
از که کسانی از استفاده کرد؟ وی ایران کلمه
نژادی برتری و نوروز منشور ایرانی، ناسیونالیسم
صبحت هخامنشی کورش مدیریت و ایرانی

کرد. انتقاد میکنند
ایرانبسیاریعقیدهدارندکهمصباحیزدی در
جاسوس عرب هاستکه در داخلیکاسب چوبی
ایران به بعدازحمله آنها کوچکجاسازیشده و
ایرانیان  که روزی برای پیش ۴۰۰ سال در هزار و
زیرسئوال را مقاومتنشاندهند(اسالم دیگر بار
مکانی مخفی در دینورزیبخوانند) آنرا ببرند و
جاسوسی و اینک آماده خرابکاری و بوده گردیده

است. شده

بندی دسته
را ایران مردم بیایم گفتم و بودم بیکار دیشب
اینقدر بابا! ای دیدم کردم نگاه کنم. بندی دسته
که ممکن دارد و گروه بندی الزم بندی دسته 
برای این بود را بگیرد. وقتم سه شب دو است
را به دو آنها شوم خالص بیکاری از فقط که این

تقسیمکردم. دسته
یعنی هستند کچل ها و کور اول دسته
آخوندهای و احمدینژاد  که طرفدار اونهایی

فکری لحاظ از عقب افتاده و متحجر و بیسواد
که هستند اللها و کر دسته هم دوم هستند.
ندارند و کارهای دسته اول گوشی شنوا با وجود
البتهیکدسته بزرگدیگر صدایشاندر نمیآید.
نیست. دوم اول و دو دسته با دارد که وجود هم
بایدمیرفتمکه بخوابم و ولیچون خوابممیآمد
نتوانستم فکری برای ایندسته آخری بکنم وآنها

بگذارم. معادله این در جوری یک را

نکته
علی، بن حکومت سرنگونی و تونس از بعد
آفریقا توانستند مردمکشور کوچکساحل عاج در
تظاهرات وشورشموفق بهسقوط چندین روز با

گردند. او دستگیری و گبابو لورنت دولت
هزار دو میکنند که فکر دوستانی توجه قابل
بتوان  تا است و تمدن الزم فرهنگ سال ۵۰۰ و
کشورهای این از شد. خالص دیکتاتورها شر از
کتاب سه ورق فقط دو و فرهنگ که بیتمدن

بگیرید. دارند یاد تاریخ

تهران اصناف اتاق اطالعیه
عزیز کلیه هموطنان اطالع به بدین وسیله
جهانی مدیریت امر تحقق جهت که میرساند
محمود آقای محترم جمهور رییس توسط
در و ایشان انقالبی آرمان های و احمدینژاد 
سایه در که جهانی استکبار با مبارزه راستای
رهبر معظم و بالهت و فقاهت حذاقت و درایت
به احترام عرض ضمن و گرفته صورت انقالب
تاریخ از آنان  خانواده های و شهدا ایثارگران و
نان فروش و پخت جاری سال اردیبهشت اول
ممنوعیت بدون خشخاشی و کنجدی سنگک

میگردد. اعالم قانونی

مسلمانستیـزی
مسلمان فرانسه هم با خواهران پلیس این
و مادر پدر خاطر سنت و خود (نه به به میل که
۴۰۰ سال پیش  و هزار حجاب از شوهرشان) و
را صورت خود و بدن تمام و استفاده میکنند

رفتار بد خیلی میپوشانند خود چشم دو جز به
را محجبه بانوان این یقه خیابان توی میکند.
کارتشناساییعکس دارطلب ازآنها میگیرندو
آزارداری؟کدامعکس؟ میکنند.آخهموسیومگر
روی عکس که میکنند بند خواهران به بعد
و پاسپورتشان شناسایی کارت و یا تصدیقشان
و دیروز که است دیگری نفر هزار سه دو به شبیه
ما مادران و خواهران کردهاند. به دستگیر پریروز
کلفت و سیاه چادر معلوم که زیر کجا از میگویند
را متروی پاریس تا نبستهاند گشادشان بمب و
یک جوری تالشمیکنند که آنها کنند. منفجر
دید را مسلمان خواهران بدن برآمدگی های
ما خواهران از دوگل شارل فرودگاه توی بزنند.
تا بیاورند در را جورابشان و کفش که میخواهند
را ببینندالبتهبهبهانهاین بتوانندپایبرهنهآنها
کهممکن است تویکفشهایشان بمب گذاشته
این خواهر جلوی جایی در فرانسه باشند. پلیس
میکرد رانندگی بنز مرسدس ماشین با که را
و نقاب با نمیتواند او که این بهانه به بود گرفته
ممکن را کسی ببیند و را خوبی جاده به روبنده
گفته گویان متلک پلیس همین بگیرد. زیر است
دادند بهت چقدر شتر اون برای مادموازل بود:
دیگر یکی بزنی؟ تاخت را ماشین این بتونی که

نکرد ما قبول خواهر که این از پلیسها بعد از
نشانبدهد تا با عکسرویگواهینامه صورتشرا
و میکشد فریاد او کند سر مطابقت رانندگیاش
اگر هستی، تو این بفهمم کجا از من میگوید:
اینها که واقعا نشانبدهی؟ نمیتوانیصورتترا

درآورده اند. را شورش

عمیق افکار
موجودات و حیوانات نجات برای خدا چرا
حضرت چون کسی بزرگ توفان از زمین کره
قطبنما حتی و جیپی اس داشتن بدون را نوح
این به کشتیرانی و ملوانی امر در تجربه بدون و

واداشت؟ کار

را خود سیـزدهبدر
دهید شرح

اینجانبحسینپارسینژادشاگردکالسدوم
سیزدهبدر عنوان تحت را خود انشاء راهنمایی
به معلم طریق بدین دهید شرح را امسال خود

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
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بسکتبالیست  نامدارترین ـ خدمتکاران ۱ ـ
بازنشستگی اعالم پیش سال که چند آمریکا

کرد.
آلمانی  فیلسوف ـ اعتقاد و دلبستگی ۲ ـ
ـ  تصوری اصالت فلسفه ۱۸ و ۱۹ موجد سده

نویسنده  احیایی  محمود از کتابی  ـ  ۱
نوجوانان. و کودکان داستانهای

محکم ـ  استوار و ـ مناسب ۲ ـ شایسته و
پوشیده و پنهان.

فال  ـ به باستان یونان در خدای جنگ - ۳
شترمرغ آمریکایی. نیکگرفتنـ 

قند  چغندر تفاله ـ رستگاری و راست راه ۴ـ 
تو. اگر کارگریـ  مخفف ماه ـ

نازک  شاخه مطیعشدنـ گردننهادنو ۵ـ 
عددی است. درختـ 

در  پیش نماز ایستادن جای نوشتن ـ ۶ ـ
مسجد.

از  ـ هندی خرد کنندـ  پول ناله سودای ۷ـ 
آمرانه. و خشن سخن ـ چهارگانه عناصر

جزیره  ـ پرندگان از ـ  بیهمتا و تنها ـ  ۸
شاه. تبعیدگاه رضا

میزنند  همراه توپ با ـ انجمن و باشگاه ۹ـ 
الکتریسیته وسیلهایبرایتولید طرفبترسدـ تا

کنند. رسوا تا میدهند ـ
نقشهکشی. ابزار از ـ جنازه حمل جعبه ـ ۱۰

فرانسوی  تراژدینویس ـ اتومبیل باالبر ـ ۱۱
و محکم  استوار ژنی» ـ ۱۷ خالق «ایفی قرن

کردن.
قسمت  ـ وارفته و بی حالـ  لب  دعای زیر ۱۲ـ 

تحصیلی. واحد زمان پارچهـ  راه کج
آب  ـ شده آشکار ـ  داشتن گسیل ـ  ۱۳

گوارا. و صاف
و  بیموقع  ـ میرانند کشتی آن در ـ   ۱۴
قطع را همدیگر هرگز که خطی دو ـ بیمحل

نمیکنند.
درباره  یزدی معینالدین تالیف کتابی ۱۵ ـ

شجاع. شاه تا دوره سلطنت آلمظفر تاریخ

عددی است.
خارج ـ  ماه ـ دوک برای دیگر ۳ ـ عنوانی

همیشه و ابدی.
پرخور و  ـ و سبکی عقل جنون ۴ ـ نوعی

الیموت. ـ قوت شکمپرست
پرندگان  از ـ وسط شهر ـ مربع متر صد ۵ ـ

شکاری.
باد  و چاه از آب کردن خارج برای ابزاری ۶ـ 

دامن شدنـ  پشه. کردنـ  دست به
رییسپلیسجنایتکارشورویسابقـهم  ۷ـ 
«ترس» ـ از است! ورزشی عنوان دریاست هم در

است! زده باالنس
درنده و  جانوری ـ مازندران شهرهای ۸ ـ از

و بیخبر. بی موقع ـ غایت زیبا به
پولی  واحد ـ فروش ماهی ـ طناب ـ  ۹

است.
خشنودیـ   و تحسین مقام در ۱۰ـ  کلمهای

سیاستمدار! ـ پاپوش شدن یکی هم با
ـ  هرمزگان  شهرهای از ـ تازی روز ـ   ۱۱

ضمیرجمع.
شعبههای سهگانه آیین  از از ورزشهاـ  ۱۲ـ 

بازوست! در معموال جایش مسیحیتـ 
هم  با ـ عرب ـ دریای آبزی بزرگترین ۱۳ ـ

عهد شدن. هم متحد و
نشوند ـ  گمراه تا میگیرند و ۱۴ ـ میدهند

کشیدگی، طول. ـ پیمانه آلوی کوهی،
هر  ـ نروژی رمان «ویکتوریا» نویسنده ۱۵ ـ

و روده. معده کننده داروی نرم

گرامیوشاگردانعزیزو مقاممعظمرهبریتقدیم
بیاید. خوششان آن از امیدوارم و میدارم

زهرا بهشت به سیزدهبدر هر معموال ما
رشته و آش حلوا بزرگمان مادر برای میرفتیم تا
امسال کنیم. بدر را سیزده  او قبر سر در و ببریم
که چون گفت و را عوض کرد خود تصمیم پدرم
به کوه زهرا بهشت بجای خوردهاند را او حاال رای
کسی مگر پرسیدم وقتی که از او برویم. صحرا و
با را بخورد او رای ورقه کاغذ بز می تواند غیر از به
سر بر هممیخورند. االغها عصبانیتجوابداد:
داشتند. و مادر عزیزم دعوا سیزدهبدر پدر محل
دنجبرویم مادرممیخواستبه یکجای خلوتو
بیاورد و دقیقه در چند را بتواند روسری اش تا او
پدرم دهد. سال آفتاب از یک بعد را موهایش
شلوغ برود. جای به دارد دوست میگفت که
توی اینقدر به پدرم گفت شد و عصبانی مادرم
فحش رفتی بسنیست؟پدرم مادرمرا شلوغیها
سبزه ای با و مادرم سیزده خواند نحسی و داد
سر به میاندازیم رودخانه در سال هر که معموال
به فراوان همه مرافههای و دعوا از بعد زد و پدرم
افتادیم. راه به میگون و فشم نام به محلی سوی
سه تا لگد دو خواست بنزین بزند وقتی که پدرم
قیمت احمدی نژاد که آقای به و ماشین زد به
این در که داد بد فحشهای برده باال را بنزین
که این از که مادرم از این نمینویسم. بعد انشاء
بودعصبانیشد زده تایرهایماشینلگد به پدرم
آت بجای اون گفت کاش کشید پدرم او داد سر و
توی نفت بشکه تا سه دو جهیزیه آشغالهای و
بنزینگیری به سوی بعد از خونه من میآوردی.
ماشین راه افتادیم. طی راه سیزدهبدر به محل
نزدیک بود چند بار و می کرد و پت پت بابا مرتب
آب بنزین توی که میگفت پدرم بایستاد. کامال
بد کار ماشین دارد همین برای قاطی می کنند و
رسیدیم. به محل سیزدهبدر بعد کمی میکند.

و نیروی انتظامی جمعیت اما زیاد بود جمعیت
ازهمهبود.مننمیدانستمپلیسو پلیسبیشتر
نیرویانتظامیهمبهسیزدهبدراحتراممیگذارند
از مردمعادیجشنمی گیرند. بعد آنرا مثلما و
الویه و کتلتو ساالد که مقداری کوکو صرفنهار
پتو روی بود کرده درست قبل شب مادرم و بود
و آفتابی آبی به آسمان کشیدیم و چمن دراز روی
نگاهکردیم. پدرم میگویدآفتاب برای انسانخیلی
مادرم می کشد. را شپشها چون است خوب
زمانبچگیموهایششپشگذاشته میگفتکه
بیاورد در را روسریاش گفتم او به که وقتی بود.
زد ساالد الویه قاشق با بخورد آفتاب تا موهایش

باشم. ساکت گفت که و سرم توی
سر وصدای با وقتیکه رویپتوچرتمیزدم
انتظامی پلیس پریدم. خواب از مگو بگو و دعوا
میزدند داد سرش بود. شده درگیر پدرم با
از دیگر یکی بعد پوشیده؟ سبز پیراهن چرا که
لکه و یک بود زشتی و ریشو مرد پلیس ها که
که چرا گفت پدرم به بود پیشانیاش سیاه روی
را که پدرم قلیان فورا مادرم میآید؟ بوی علف
کرد. قایم مانتویش زیر بود آورده سیزده بدر برای
روز علف! یعنی سیزده بدر گفتم: مرد به آن من
از خندان و خندیدند دیگر پلیسهای و مرد آن
من کله پدرم شدند. ما دور سیزدهبدر بساط کنار

کرد. ماچ را
به خانه سوی به بود که غروب نزدیکهای
و پت پت مرتب پدرم ماشین راه در راه افتادیم.
و باشد گرفته که سکسکه کسی مثل و می کرد
و و باال داشت جهش وحشی یک اسب مثل
دو دستش با پدرم را قلیان پایین می پرید. مادرم
محکمگرفتهبودچوننمی خواستقلیانبشکند

کنند. دعوا دوباره و
سبزه چرا بپرسم مادرم از می خواستم راه تو
کهتویصندوقعقبگذاشته سفرههفتسینرا
نینداختیم اما نخواستم را توی رودخانه بودیم
و برود هم توی اخمهایش و بشوم مادرم مزاحم

پدرم داد بکشد. سر

در جمع مردمشهرهایمختلف سخنرانیهایاو
که او در دانشگاه امیرکبیر حتی پاسخ و کشور؛
این اظهارات ارتباط داریم.» خدا خود با «ما
چنینیدرسخنانرییسجمهوردرمناسبت های
منتقدان میخورد. اغلب چشم به زیاد مختلف
انتقاد خود ضمن نظرات اظهار موجود، در وضع
کردهاند. اشاره زمان امام موضوع به دولت، از
که اعتراض وجود دارد این سخنان اکثر آنها در
ازدوش را گرانیها بار مسئولیتمشکالتو نباید
مسایل مقصر همه را زمان امام برداشت و خود
کردن مقدسات وارد همچنین از دانست. آنها
کردهاند. حسن انتقاد اجرایی مسایل در مردم
عالی شورای رهبری در نماینده مقام روحانی
تکیه بر «خویشتن» لزوم بر ملی با تاکید امنیت
دست «نمیشود پیشرفت گفت: برای تالش و
امام کشور کشور، گفت که و گذاشت دست روی
روی دوش را خود مسئولیت بار چرا زمان است.

میاندازیم.» زمان امام
برخی به از خود، دفاع در مقام احمدی نژاد
کرده استناد خمینی آقای گفتههای و اظهارات
مینویسد: خود سایت در  احمدینژاد است.
معنوی از منظر خمینی سیاست را هم «امام

دستها همه از باالتر را «خدا» دست میدید،
به می کرد و می شد چه هر و می دید وضوح به
خدا کار را انقالب میداد. نسبت باال عالم و خدا
کرد. آزاد خدا را خرمشهر میگفت میخواند،
در میخواند. الهی فتح را رزمندگان فتوحات
توفان شن جنگندههایمهاجم معجزهطبسکه
دوست آنگاه که دقیقا و کرد نابود آمریکایی را
و صرفا سیاسی تفسیرهای دشمن، مشغول و
آن که کرد اعالم صریحا او بودند ماجرا نظامی از

بودند.» خدا مامور شن ها
«هاله که کسانی به باز ادامه در  احمدی نژاد
اشاره نمیبینند را آن و می کنند تکذیب را نور»
روز، آن  که «همانگونه مینویسد: و میکند 
(تعابیر تعبیر طرز این سیاسی، گروههای برخی
می نامیدند خرافه و ارتجاع مصداق را امام)
هم نور از هالهای دیگر حتی کسانی، نیز امروز

نمیبینند.»
طرف از بیعدالتی به اعتراض با  پینوکیو
احمدی نژاد دروغهای مورد در بزرگ کارلوی
طرف از و میگذارد ناتمام را خود نامه شکایت

مینویسد: ایران مردم
تویی کور تویی، «زور

تویی بینور هاله 
منام بیباک دلیر

من ام» خاک این مالک

پینوکیـو... اعتراض

نه عقل و است آزاد انسان عقل بشر، محصول
از «وحی». یا برگرفته او، «شرعی»

بشر»  «حقوق خواهان یکسو از نمیتوان ۵ـ 
و بشر) شد، حقوق جهانی اعالمیه در (مندرج
حقوق با دینی حکومت خواهان دیگر سوی از
بدینترتیبنابرابریو و «اسالمی» بشر (قوانین)
داد. کرد یا توضیح توجیه را با «وحی» تبعیض ها
نمیتوانانسان راخودبنیاد(قائم بهذات)دانست
فقط عقلاشرا وسپسبهرد«عقل» پرداخت، یا
مکروه، به مربوط بخش (در الفراغ» «منطقه در
هم و آن شناخت رسمیت به و مستحب) مباح
یکسو از نمیتوان مجتهدان. و فقها نظارت تحت
داشت بیان دیگر از سوی و خواست، دمکراسی
را اسالمی» «ارزشهای باید حتما که حکومت

پیاده کند.
دینی حکومت (که دینی» «روشنفکران
دین اصالح پی در میخواهند) «دمکراتیک»
دینی حکومت  به همین نهایت  در و هستند 

حکومتی میرسند؛ فقیه) (والیت موجود واقعا
از قواعداش منتج دینی، فلسفه حقانیتاش که
و «الهی» قانونگذاریاش شرع، موازین و احکام
چهارچوب در براساس حدود الهی و قضاوتش
الهی «مشروعیت» حکومتگرانش و است، شرع
«امام (خود خوانده) را جانشینان خود و دارند

غایب»میدانند.
یا دین) (اصالحگران دینی» «روشنفکران
که کنند توجه بیدینان حتی یا و دین، منتقدان
یک پیرو همزمان یا بیدین، و دین با میتوان
میتوان غیردمکراتیک بود. دمکراتیک یا نظام
ـ شخصی امری عنوان  (به بود دیندار  بسیار
(مانند سنتی بود  فرهنگی)،حتی دینداریبسیار
ادیان سایر پیروان یا میلیونمسلمان میلیون ها
به هم، را بشر حقوق و دمکراسی اما مذاهب) و
و امور مشترک سازماندهی مهم دو امر عنوان
میلیونها شناخت. رسمیت به جامعه، عمومی
(۲۷ کشور)،  اروپا اتحادیه کشورهای در مسلمان
و استرالیا  کانادا، آمریکا، متحده ایاالت در یا
نسبتا یا (دمکرات مسلماننشین کشورها ی یا

که... هیچگونه«اصالحطلبانی» تنها نه و میکنند زندگی دمکرات)
حکومت ندارند، دمکراتیک با ساختار مشگلی
نظر) هر آنها (از اجتماعی و آزادی های فردی بل
عربستان، از«حکومتهایدینی»(طالبان، بهتر
است. و...) پاکستان، سومالی، سودان، ایران،
یا بی دین، منتقد اصوال می توان (برعکس)، یا و
یا زیرا دین بود. مسلک فاشیست دین، اما ضد
اداره (سازماندهی حکومت ساختار و ایدئولوژی،
الزمو الزاما امر متفاوندکه امورعمومیجامعه)،دو
ملزومیکدیگر نیستند.استالینیستها ونازیستها
دین ضد یا بیدین توتالیتر)، هر دو (نظامهای
دمکرات چون دمکراتی احزاب برعکس و بودند،
اروپایی)، کشورهای (در مسیحی ـ سوسیال یا ـ
دمکراسی های پیرو اما «دینی»اند، همگی و...
به اعالمیهجهانیحقوق لیبرالو معتقد پارلمانی
ساختار برای دمکراسی تعیین کننده یعنی بشر.
(یا مذهبی ـ دینی اعتقادات نه و است حکومت

افراد. دینی) غیر
کنند توجه دینی» «روشنفکران این، بر بنا
برای همراه شاید متون «مقدس»  نفی نقد یا که
ضروری الزم و مکان نیازهای زمان و با دین کردن
به یازیدن معنای دست هرگز (الزاما) به اما باشد،
بیرون از دمکراسینیست. دمکراسیوحقوق بشر
کدامدلیل نه، به یا میپذیریم آنرا دینآمدهاند؛ یا

است. ثانوی توجیه، کدام با و
که نمایند توجه دین ضد یا بی روشنفکران و
یا فرهنگی) ـ حکومتی شخصی (امری بیدینی
به ساختار ربطی باز هم اصوال نیز، دین با ضدیت
دمکراتیکحکومتدردمکراسی ها یمدرنندارد.
هر نه بود. استالینیست اما دین، ضد میتوان
ـ بنیاد نتیجه در و است، دینداری «اسالمیست»
نه و بشر. حقوق و دمکراسی ضد و تبعیضگرا و
هر«بی دینی» دمکرات منشوپیرو تساویحقوقی

مدرن در دمکراسیهای برابر قانون. در انسان ها
میلیونها کنار در دینی «متعصب» میلیونها
یکسان حقوقی با اما دین، ضد یا بی «متعصب»
حق قانونگذاری میکنند. زندگی قانون، برابر در
نمایندگانمنتخب ملتاست،ونه بخشویژهایاز
ملت.درجمهوریفدرال آلمان،یکسومجمعیت
باقی سوم یک و پروتستان سوم یک کاتولیک،
آنها، برگیرنده تمام در ملت، بیدین است. مانده

است. بیطرف ارزشها در حکومت و
یا مدرن، «دمکراسیهایپارلمانی لیبرال»(یا
متکیبه اعالمیهجهانیحقوقبشر)شکلویژهای
جامعه امور عمومی اداره سازماندهی ساختار از
و ومحصولپسازجنگدومجهانی، (حکومت)،
نتیجهشکستایده«حقمطلقحاکمیتملت»،
جهانی اعالمیه هستند. سیاسی، حقانیت در
مهار برای ضروری و «محدویت» الزم حقوق بشر
مطلقیتاراده «اکثریت»،بهمنظور بیطرفکردن
نوع هر و دین از «ارزشها»، از حکومت ساختار

است. ایدئولوژی،
نتیجه:«روشنفکراندینی»(باتماماصالحات
یا بی و نیز «روشنفکران» دین)، در نیک شان
سازماندهی ساختار از ویژه ای شکل دین، اگر ضد
اعالمیه نیز و عمومیجامعه (حکومت)، امور اداره
در (ضامنتساویحقوقیهمه جهانیحقوقبشر
نپذیرند، را، به هر دلیلو با هر توجیه، قانون) برابر
عدالت و سیاسی) (عدالت دمکراسی نافیان عمال
اجتماعیاند.نگاهکنید بهاشکالمتفاوتحکومت
نیز و اخیر، سال صد غیراسالمی) در یا (اسالمی
کشورهای سایر و شوروی جماهیر اتحاد تجربه
عدالت بدون میخواستند که شرقی»، «اروپای
بهعدالت سیاسی(بدوندمکراسیوحقوقبشر)،

اجتماعی برسند.
دارد ادامه

توضیحات: و منابع
«حکومتدینیوحکومتدمکراتیک»،  ۱ـ 
و تحقیقات نشر موسسه هاشم آقاجری، سید

۲۰۴ صفحه ،۱۳۸۱ زمستان اول، چاپ ذکر،
گردآورنده  آزادی»، و دین «رابطه ـ  ۲
ناصری، سید رضا ستوده، حمید  رضا امیر
پاییز چاپ اول، ذکر، و تحقیقات نشر موسسه
آقاجری هاشم دکتر سید با مصاحبه ،۱۳۷۸
دینی»، جامعه در آزادی جمعی «صورتبندی

۵۷ و ۵۹. صفحه
مولف و  میگوید»، چه از ۳ ـ «خاتمی
نشر اخالص، نشر لعلی، مسعود گردآورنده
صفحه ،۱۳۷۸ اول، بهار چاپ آزادی اندیشه،

.۳۸۱
همانجا،«جامعهمدنیبهمثابهروش»،  ۴ـ 
۲۹۸ تا  کدیور، صفحه با محسن مصاحبه

.۲۹۹
محمد  دین دولتی»، دینی ـ «دولت ۵ ـ
حسن قوچانی با محمد گوی و قوچانی، گفت
تهران،نشرسرایی، یوسفیاشکوری[ودیگران]،

.۲۲ صفحه ،۱۳۷۹ شهریور اول، چاپ
صفحه ۳۰. همانجا، ۶ـ 
صفحه ۳۴. همانجا، ۷ـ 
صفحه ۳۶. همانجا، ۸ـ 
صفحه ۳۸. همانجا، ۹ـ 
صفحه ۳۹. همانجا، ۱۰ـ 
صفحه ۴۹. همانجا، ۱۱ـ 

دولتی»، همانجا،  دین ـ «دولت دینی ۱۲ـ 
صفحه۴۸.

صفحه ۴۹. همانجا، ۱۳ـ 
.۵۱،۵۲ صفحات ۵۰، همانجا، ۱۴ـ 

روز» «اخبار اینترنتی پایگاه از برگرفته


