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به «القاعده»
شاتآپ! احمدینژاد:

پیامیازمحمود تروریستی«القاعده»در گروه
ایرانخواستحمالت رییسجمهور احمدی نژاد
گره توطئه به تئوری را به آمریکا سپتامبر یازده
آمریکا کار خود این نکند که نق مرتب نق و نزند
بودهاست. سخنگویاینگروهدرسایت اینترنتی
کردیم پاره خودمان را ما گفته است: «القاعده»
یک اکنون و بدهیم انجام را عملیات این تا
اعتبار حسادت روی از می خواهد کاپشنپاره
بهخطربیندازد.اینشخصگفت: را تروریستیما
اشخاصیازسویاحمدینژادباماتماسگرفتهاند
میخورید که کار قسم قرآن به از ما پرسیدهاند: و

و است؟ نبوده بوش جورج خود کار و بوده شما
او است. بوده گروه ما کار خوردهایم که قسم ما
گروهاحمدینژاداصرارعجیبی داشت اضافه کرد:
قبول هم هولهکاسترا مسئولیتواقعه ما آیا که
شوخی عنوان آن را به نه؟ که البته ما یا میکنیم

مزاح برداشت کردیم. و

فروشگاه تا کاپشن پاره از
سیکرت! ویکتوریا

روزنامههایاصولگرای بعضیاز هفتهگذشته
محمود اخیر سفر مورد در مقاالتی ایران 
آن طی و کردند چاپ نیویورک به احمدینژاد
صد از جمهور برای همراه بردن متجاوز رییس به
ده ها تن و جمهوری ریاست دفتر کارکنان نفر از
میل و حیف و سفر این به نزدیک خویشاوندان از
از یکی کردهاند. کردنبیتالمالمسلمینحمله
و کننده خسته نطق یک برای نوشت: روزنامهها
سازمان صندلیهای خالی هم برای آن تکراری

نیست. الزم بزرگی این به تیم یک ملل
و سادهزیستی از  نوشت: دیگری  روزنامه
فروشگاه لباسزیر از خرید تا پاره کاپشنسوراخ و

سیکرتنیویورکجهانخوار! ویکتوریا
پارتیبازی درباره هم گذشته در اینروزنامه ها
از دادنخویشاوندانخود برایقرار رییسجمهور
جملهپسروعروسشدرلیستبرندگانقرعه کشی
زیر زنانه لباس خرید ذکر بدون حج البته سفر

بودند! سکسی،مطالبی نوشته

صفرش را بزن!
در تومانی میلیارد هزار سه اختالس جنجال

است. روز موضوع داغ ترین هنوز ایران
با گفت: گذشته  هفته خامنه ای آیتاهللا 
نمایید. اشدمجازاتبرخورد اختالسکنندگانبا
نخ اختالس سر هفته بعد از این که دوشنبه این
آیتاهللا رسید جماران و نزدیکان کاخ نزدیکی به

رسانهها را اختالس قضیه این خامنهای گفت:
کشش (چون ندهند!  کش زیاد مطبوعات  و

میخورد توی چشم خودتان)
که احمدینژاد  محمود  نزدیکان  از یکی 
قالبی رای هزار اخیر انتخابات در میگویند
دولت از دفاع  در است ریخته آرا صندوق  به
جمهور رییس به حرف گفت: اگر احمدینژاد
می زدیم را ریال صفرهای و میکردیم گوش زودتر
دیگر و میلیارد سه میشد میلیارد هزار سه این
برای ایناختالسکوچک کسیخودش را اینقدر

نمیکرد. را پاره و گلویش نمیداد جر

آلن وودی فیلم اساس بر

فرار کن! و بردار پول را
ایران، بانکملی عامل مدیر محمودخاوری،
تومانی میلیارد هزار سه اختالس دمش به که
و کند فرار کانادا به گرفت تصمیم است بسته

بماند. آنجا در
قوه قضاییه، سخنگوی غالمحسین اژه ای،
ملی بانک مدیرعامل  خروج تایید خبر ضمن
که به ایران خواسته خاوری که از محمود گفت

برگردد.
کانادا زرنگخودماندر زبلو توسطخبرنگار
را خاوری و اژهای تلفنی مکالمه نوار توانستیم

کنیم: چاپ برایتان و بیاوریم بدست
تعالی بسمه اژهای:

(to you too) تو یو تو التعالی بسمه خاوری:
ایران! بیا پاشو اژهای:

خاوری: نمیام!
بیا! مرگ من اژهای: بیا!

خاوری: نمیام!
میشی! پشیمون برگرد، اژهای:

نمیام... نمیام... نمیام... خاوری:
 ۱۸ زشت باالی فحشهای حاوی (بقیه نوار
توصیه به آنها درج داده و از اژهای که است سال

کردهایم!) خودداری نشریه سردبیر

اخبار علمی

ستاره ها! زدن دید
بزرگترین وقویترینتلسکوپجهان چندروز
کیلومتر پنج که شیلی بیابان های از یکی در قبل
بهرهبرداری ازسطحدریا استنصبو آماده باالتر

گرفت. قرار
نور که ستارههایی میتوان تلسکوپ این با
کره زمین می کشد به طول آنها هزاران سال

به وضوح تماشا کرد. برسد را
همه گفت: عظیم  رصدخانه این  مسئول
هیجان زده شروع کار این تلسکوپ از دنیا مردم
میتوان شاید گفت: هستند. او کنجکاو بسیار و
را جهان مردم کنجکاوترین و هیجانزدهترین
سئواالت که برشمارد ایرانی دانشجوی جوانان
تلسکوپ از مرکز این کار نحوه زیادی در مورد
جالب ترینسئوال کرده اند. او گفت: تحقیقاتیما
خواب اتاق می توان تلسکوپ این با آیا بود: این

دید؟ وضوح به را لوپز جنیفر

در ایرانی ناو های
اطلس اقیانوس

که اعالم کرد ایران دریایی نیروی فرمانده
سوی به از ایران کشتی و ناو جنگی فروند چند
در آمریکا مرزهای نزدیک  بین المللی  آبهای
مستقر آنجا در تا افتادهاند راه به اطلس اقیانوس
دریایی نیروی فرمانده سیاری، شوند. حبیباهللا
آمریکا که حاال اسالمی، گفت: جمهوری ارتش
آنها آبهای به هم  ما  است  ما آبهای در

میرویم.
امور وزارت سخنگوی نولند، ویکتوریا خانم
ایران گفت: این حرکت در مورد خارجه آمریکا،
در آبغوطه میخورند پیت حلبیکه ازچند تا ما
هراسینداریم.ویدر جواب خبرنگاریکهپرسیده
به کشتیها این علت آمدن می کنید فکر بود:
جلب توجه و لجبازی از غیر به سواحل آمریکا

صد گفت: من باشد؟ میتواند چیز دیگری چه
را دخترها زن ها و آمدهاند مطمئنم که صد در
اصال و بزنند بیکینی در سواحل ما دید و مایو در

نظامیندارند! قصد

در زن طلبههای
متروی تهران

مدیرعامل از نقل به «مهر» خبرگزاری
در  زن ۵۰ طلبه که داد خبر تهران متروی شرکت
مشکالت به پاسخگویی برای مترو ایستگاههای

شدهاند. مذهبیمسافرانمستقر
زن طلبههای خبرگزاری همین از نقل به
مستقر شدهدرمترومتداولترینسئواالتمذهبی

کرده اند. چند سئوال خالصه در را مردم
باید وارد  پا بفرمایید با کدام * ممکن است

راست؟ یا چپ پای شوم؟ مترو
میشوید؟ هم صیغه شما *

* من کهبهعلت شلوغیمترو چهارساعت در 
است؟ واجب برایم روزه بوده ام مسافرت حال

وارد شوم؟  پا بفرمایید با کدام * ممکن است
توالتهای از استفاده مورد (در راست یا چپ پای

تهران) مترو
اینخواهر بغل  * شما صیغهنمیشویدباشه،

چطور؟ دستیشما
را  قبله بخوانم نماز مترو در بخواهم * اگر
هم من مترو کنم؟ با هر چرخ رعایت چگونه

بایدبچرخم؟
ازمترو خارج  * ممکن استبفرماییدبا کدامپا

راست؟ پای چپ یا شوم!

باسابقه مجرمان
شرقی آذربایجان انتظامی نیروی فرمانده
مربوط اغتشاشات دستگیرشدگان اکثر گفت:
باسابقه مجرمان ارومیه دریاچه شدن خشک به

هستند.
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نشدند) حاضر عکس گرفتن برای بقیه نفر ٨) خبیث! مرد ١٢ تهران: روز فیلم

 بقیه در صفحه ۳۷   

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

مهر) ۱۸) اکتبر ۱۰ دوشنبه

(۲۵ مهر) اکتبر ۱۷ دوشنبه

قیصر سینمایی فیلم نمایش
کیمیایی مسعود  کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

نفت، ماشین زمان
تحوالت بررسی برای دریچهای

جهان و منطقه سیاسی و اقتصادی
بینا سیروس  سخنران:

خبرگزاری با  گو  و گفت در  خرم  مسعود
سوابق زیادی مجرمان این بله، «فارس» گفت:

هستند. بررسی حال در که دارند
هم زایندهرود خشکی تظاهرات در آنها
تغییر به مورد اعتراض حتی در و داشتند دست
و فعال فارس به خلیج عربی هم بسیار خلیج نام

بودهاند! باسابقه

اخبار «کیـهان» تهران و
درصدی یک

و است مغلوبه سوریه در جنگ هنوز
خود قدرت صندلی  به دستی دو بشاراالسد 

چسبیدهاست.
ارسال۲۵۰ تانک  سوریه با شده ارتش گزارش
شهر در مستقر شورشیان به خود حمله ارتشی
حمالت روز مجددا آغاز کرده است. این را رستن
حمالت این طی و شد آغاز هفته این دوشنبه
شهر این اهالی مادی بسیاری به و جانی تلفات

وارد آمد.
جهانی گسترش که به علت تهران «کیهان»
کوتاهی اخبار نوشتن به مجبور سوریه اخبار
دیروز خود نوشت: در اخبار شده درباره این کشور
شورشیان به تانک نیم  و دو  با سوریه ارتش

حمله کرد!

تاریخی حقایق
«پسر کردهاند که عنوان کتاب مذهبی چند
برای بداننشستو عاقبت اوخرابشد». نوحبا
اینترنتتحقیقکردیمو صحتاینحرفکمیدر
وحرف اصال درستنیست این ادعا فهمیدیمکه
برعکس او نافرجام نبود. اصال نوح پسر عاقبت و
شده روی غرق و شکسته کشتی یک پدرش که
دستشازمال دنیامانده بودتوانست چندینقایق
تفریحیبخردوکلیبدونمزاحمتحیواناتصفا

لذت ببرد. دنیا و از کند
البتهاوعمر کوتاهیداشتولی درهمینعمر
برد. لذت زندگی از بیشتر پدرش برعکس کوتاه

اجازه و تظاهرات
و غرب فرق ایران

تظاهرات میگیرند که  مردم اجازه * در غرب
کنند. تظاهرات ندارند دوست که چیزی علیه

آبمیوهمیگیرندکهبرای ایرانمردمپولو ـدر
کنند! تظاهرات ندارند دوست که چیزی

و  میگیرند تظاهرات اجازه مردم غرب * در
دولتهم خیلیاستقبال می کند.

میگیرند تظاهرات اجازه مردم ایران در ـ
استقبال آنها از اوین  و  حصارک در دولت و

میکند!
میروند  و میگیرند اجازه مردم غرب * در

باشند. کرده خدمتی به مردم که تظاهرات
بروند که میگیرند اجازه آقا از ایران در ـ

خدمتتظاهرکنندگانبرسند!
میگیرند  تظاهرات اجازه مردم غرب * در
و کار خانهسر به میروند تظاهرات از بعد و

زندگیشان.
غیبشان از تظاهرات مردم بعد ایران در ـ

برنمی گردند! خانه به هیچ وقت و میزند

«مهرگان» پیدایش
پارسی شیوه

میگوید: فرودسی «مهرگان» جشن مورد در
جهان کامکار بر شد فریدون چو

خویشتن شهریار ندانست جز
مهی تخت و تاج کیان رسم به

کاخ شاهنشهی بیاراست با
مهر ماه سر خجسته، روز به
کاله کیانی نهاد آن  سر به

بدی از گشت بیاندوه زمانه
بخردی ره کس هر گرفتند
بپرداختند داوریها از دل

ساختند نو یکی، جشن آیین، به
آتشافروختند تا بفرمود

سوختند زعفران و عنبر همه
اوست دین «مهرگان» پرستیدن
اوست آیین خوردن و آسانی تن

مهر ماه او یادگارست از کنون
چهر به رنج ایچ منمای و بکوش

اسالمی جمهوری شیوه
کامکار پارس بر شد چو جون علی

دیگران کشید خالفت خویشتن ندانست جز
دار به را

سرش و عبا بر رسم کهن عمامه به
درش بر اهللا آرم با جماران کاخ بیاراست

محرم ماه سر خجسته، روز به
من برترم که عمامه آن سر نهاد بر

بدی از گشت انبوه پر زمانه
اندکی بود از خرد برده بو هر کس که گرفتند

پرداختند بیداوریها به کار
ساختند ناباوریها آیینجدید به

آتش افروختند خاورمیانه تا در بفرمود
سوختند بمب جوان در آتش و پیر همه

اوست دین مردگان پرستیدن
اوست آیین شالق و شکنجه

رجب ماه او از است یادگار کنون
یک وجب روغن رویش آشی پختی

خواننده دوستان ارسالی
من! از دستکاری با

مختلف نوع سه بر زمان دنیا مردم برای
است:

زمانگذشته
زمان حال
آینده زمان

مختلف نوع چهار بر زمان ایرانیان ما برای
باشد. میتواند

زمانگذشته
حال زمان
آینده زمان
زمان شاه!

توضیح:
یک است ممکن ایرانیان از بعضی *برای
به (که شاه از قبل زمان که باشد هم پنجم زمان

دارد! نام می رسد) کوروش و داریوش
* البتهبرخیدیگرازایرانیانمذهبیهموجود 
و آن زمان است مهم زمان یک دارند که برایشان

دارد! نام مرگ از بعد

تبریک و تهنیت
آغاز روز اکتبر چهارم رسیدن فرا وسیله بدین
کارت گرین قرعهکشی در شرکت برای ثبتنام
و  سیاسی مبارزان همه به را ۲۰۱۲ آمریکا سال
و آنها و برای نموده عرض ایران تبریک انقالبی

محترمشان آرزوی پیروزیمینماییم خانواده
آب این ور انجمن اپوزیسیون

اخبار ورزشی
سومین در ایران زنان سواری دوچرخه تیم
جوالن، سوریه، بینالمللی مسابقات از دوره
به ارسالی زنان ایرانی رسید. تیم سوم مقام به
بانوانی (با «بانوانترافیکایران» مرکباز سوریه
ترافیکایجادمیکنند قاطی با جذابیتخود که
چرخدار خواهران زینب آنها که به بود نشود)
برخالف بینالمللی مسابقات این میگویند. هم
داشت کننده شرکت کشور چهار فقط اسمش
بقیه بودند. ایران و اکراین فنالند، سوریه، که
کشورهایدنیابهبهانهاینکهدوچرخهشانخراب
و بهانههای شده تایر دوچرخهشان پنچر و است

از شرکتدر این مسابقات بینالمللی! الکیدیگر
انصراف دادند.

گفتهشدهکه علت سوم شدن تیم ایرانزمین
خوردنخانمشریفیکاپیتانتیمدوچرخهسواری
گیر دوچرخه زنجیر الی چادرش بوده که ایران

کرده بوده است!

آمدم؟ ایرانی به دنیا چرا
اینترنت در نوشتهای از اقتباس

مضمون همین با
نبود. شیر خشک دوران نوزادی ما توی

بود. جنگ دوران چون
شیر چون  آمدیم دنیا  به  الغر و ریغو

نخوردیم.
بود. بچگی ها دوران جنگ

بچهها گیمبازی میکردند.ماگیم تویآمریکا
جنگیواقعیداشتیم.

گرفتیم. را همان موقع یاد کردن دعا
میکردیم دعا خانه تاریک زیرزمین توی
آپارتمان روی صدام بمب های و بیاوریم شانس

تسلیت

جامعهشناس مشایخی،  مهرداد  دکتر
تالشگر سیاسی، فعال پژوهشگر، ارزنده،
و دانشگاه استاد دمکراسی، و آزادی راه
از میان ناپذیر خستگی و دوستی صمیمی

رفت. ما

ایران»، با فرهنگ دوستداران «کانون ما، در
گرامیداشته، خاطریآزردهیادجاوداناورا
اعضای دیگر و مادر و پدر همسر، برای
و داریم شکیبایی آرزوی ارجمندش خانواده

شریک می دانیم. آنان در اندوه را خود

واشنگنت کانوندوستدارانفرهنگایرانـ
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۱۴ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۱۸ صفحه از بقیه

سبب  که فرانسوی فلوبر گوستاو از رمانی ۱ـ 
روسیه. شورای مجلس ـ شد او محاکمه

میسر  گنج بی آن مغول ـ خان فرمان ۲ ـ
کشور ساموآیغربیدرشمال خلیجیدر نشودـ

هاوایی. جزیره

ذوب  قرن ۱۸ که روسی شاعر و دانشمند ۱ـ 
گاز را اجزای بودن ارتجاعی و بسته ظرف فلز در

رسانید. اثبات به
اتحادیه فوتبال  ـ پارچه راه قسمت کج ۲ ـ

دایره. تا چند ـ اروپا
ابزار  ـ نقص و بی عیب ـ کردن راهنمایی ۳ـ 

ماهیگیری.
مردم  قیام جوش ریز در بدن ـ و دمل ۴ ـ

چوب. ـ قاتل را گویند فلسطین
حالتی  پیشوایروحانیآیینمهرپرستیـ ۵ـ 
غلتان بزرگ و مروارید ـ باال دمای در ماده از

فرزند بسیار عزیز.
ریشه  به گاه سرزمین عجایب ـ دختر ۶ ـ

زنند!
واحدپولی استـمیدهند  دعایزیرلبـ  ۷ـ 

در موسیقی. ـ نتی رسوا کنند تا
ازمیوه هایمناطقگرمسیریـفرمانروای  ۸ـ 

فرودگاه. جاده ـ لنگ
نویسی  مشق تنبل مدرسه در شاگرد ۹ ـ
بانگ ـ نقشه نادقیق ـ راندن مزاحم ـ میزند

درنده.
پرندهای  ـ میگیرند دل به بعضیها ـ  ۱۰

است.
نوعی  نابودکردنـ حد خرابیدر ویرانیو ۱۱ـ 

جمع. ضمیر ـ ابریشمی نازک پارچه
پیش  اکنون هم ـ ندارد! صدا یکیش ۱۲ ـ

خوک. ـ شماست روی
سرسلسله  ـ کارها به مسلط و آگاه ـ  ۱۳

دیگری. ـ یکی بعد از افشاریه
رنگ  ـ سیاه ایوانش آینه عبرت شاعر شد ۱۴ـ 

انباز. تا چند ـ
حروفچینی. ماشین مخترع ـ ۱۵

لقمان ـ  آموخته ـ جالیزی میوههای ۳ ـ از
کار. انجام قرارداد

ارمغان  و تحفه ـ هوا راه از گرفتنی ـ شتر ۴ـ 
باران. امید به کشت ـ

کردنـصمغیاست  دیر واپسانداختنو ۵ـ 
نفی کلمه. پیشاوند خوشبوـ 

مادی  و طبیعی عالم ـ دهنکجی حرف ۶ـ 
وسیله کوبیدن. ـ

فرستادهـ   قاصد و ـ آویز تشریفاتی ۷ـ  چراغ
شود. و آزار سبب اذیت که آن

قاف  کوه پشت در ساکن پرنده ـ کارپیچ ۸ـ 
مستمند. و فقیر ـ

هم  به همسران آقا نسبت ـ شاه تیر سقف ۹ـ 
صدا. خوش پرندهای کوچک و ـ

ویتامین  ـ تبلیغاتی آگهی ـ زیان و گزند ۱۰ـ 
جدولی.

نازک  ـ جامه ـ بانگ کبوتر نر دوستی ۱۱ ـ
ال. یک و

و فتنه ـ  بلوا استان کرمان ـ ۱۲ ـ بخشی از
کشاورزی. در کاری ـ نه هرگز

ـ  کلسیوم اکسید ـ  جراحت و زخم ـ  ۱۳
نوعی مار.

از  ـ می گویند اتومبیل به عرب ها ـ  ۱۴
فرنگی. از اسامی ـ مرتجعین

آفریقایی. تنومندـ  کشوری و چاق ـ ۱۵

نیفتد. ما
کتک مدرسه مدیر از  دبیرستان توی

خوردیم.
نمی رفتیم. قرآن و عربی کالس سر چون

ستاره درسها همین سر دانشگاه توی
گرفتیم!

از بودیم نرفته وصایای امام سر کالس چون و
خوردیم. کتک هم دانشگاه مدیر پسر

نظامقدیموجدید موشآزمایشگاهیشدیم.
و کردند امتحان ما روی را مندرآوردی نظام و

ندادند. نتیجهایهم هیچکدام
که بیرون می کردند دانشگاه را از ما داشتند
دو کنار جمعه برود و نماز تصمیم گرفت به پدرم
بخواند.خدا خیلی نماز استاداندانشگاه تا از سه
نمره به من استادها این یکهو آمد چون خوشش

قبولیدادند.
شدیم. عاشق توی دانشگاه بگویم رفت یادم
دوباره دستطرفرا کهگرفتیمارشاد آمدو تا

کتکخوردیم!
باال. رفت مهریهها کنیم ازدواج خواستیم

کرده بودیم. ازدواج چون گرفتیم زور کار به
ظهر نماز موقع چون کردند بیرونمان کار از

بودیم! رفته در

یکنفرکه با زنمانهواییشدوما را ول کردو
کرد. فرار بود داده آمریکا کارت گرین قول بهش
طال سکه خواست را مهریه اش و آمد وقتی

شده بود! چهار برابر
سه ماه مرتب دو و سیاسی رفتیم توی کار

خوردیم. کتک خیابان توی
دزدیدند. را ما رای بدهیم، رای رفتیم
زدند! را ما دوباره کردیم شکایت وقتی

دوران با آننبودنشیر خشکدر اینها همه
شد. شروع ما نوزادی

آمدیم. به دنیا ریغو و الغر ما این که و
که نشدیم گنده و قوی و قلدر

بزنند... را ما نکنند جرات

پول من کو؟
یک خودش با ملی بانک کل رییس شنیدم
آورده کانادا و به کرده دالر به تبدیل مقدار ریال
کوچک جاری حساب انقالب یک از است. قبل
از بعد که مانده تومان هزار سه دو با داشتیم
را پولش و آمد سرش بر چه نشد معلوم انقالب
ازهفت تومان که چهکسیخورد؟ به حساب دالر
میشه  عالی خیلی رسیده ۳۰۰ تومان به هزار و
از را حسابم مانده دالر میلیون دو سه که بتونم
خودش با هم مرا پول امیدوارم بگیرم. آقا این

آورده باشد.

این در داد. خواهد انجام منتقد اصولگراهای
میافتند. سکه اصالحگرایان قدری از صورت

***
افت در روی اصالحگرایان صورت  هر به
و یاران احمدینژاد آقای قدرت روزی دارند. اگر
ظهوری کروبی ـ موسوی آقایان رود افول به
را آنها حرکت عمر زیرا داشت خواهند ناپایدار
دیکتاتور»کوتاهکردولی طرفداران شعار«مرگ بر
عمل امروز جدا کردند و را پر شعار صفوف این
نام و موسوی نام  کردن خارج کار  میکنند.
انتخابات نامزد از فهرست اصالحگراهای کروبی
گفت: اخیرا مطهری علی زیرا است، مطرح
نامزدهای جریان ندارد دلیلی «شورای نگهبان
که معتقدم رد کند. بنده شخصا را اصالحطلب
آقایانموسویوکروبیشوراینگهباننباید بهجز
اخیر بحران ارتباط با در دیگر را کس صالحیت

کند؟!...»(۱۱) رد
شناختن بر  است مقدمهای حرف  این
حصر در اینک که سبز رهبر دو اشتباهات
مجدد به ظهور راه دو این حذف خانگی اند. اما
وسیله به که آن ها زیرا داد، نخواهد هم خاتمی
به مدتی میشوند زده شریعتمداری «کیهان»
«اطالعات»دعاییپناهندهمی شوندوسپسمحو
داشته پیوسته بازده رهبری این روش میشوند.
بر نه حذف سلسله یاران سیاست بر در است.

است. استوار رقیب کردن محو و بیاثر
و ماست ما قدرت می گفت: «مذهب یزید

است.» نازل نشده از آسمان ما قدرت
مثلهر ایرانوالیییکقدرتسیاسیاست.
فرهنگ قدرتسیاسیخودمحوربینپایگاهیدر

هیچ نظام چنین مردمبازی دارد. در و خرافی
نیست. اصالحات سود به تحول از مشکلتر چیز
میان رهی به این در اصالحگرایی که است این
خاتمی حکومت تجربه و است نبرده هنوز جایی
و دستاند. دم مثالهایی سبز خشونتبار قیام و
نیز خودمحور راه درازی فرسودگی این قدرت تا

است. پیش در

توضیحات: و منابع
آقای  پیش هفته سه دو اظهارات به اشاره ۱ـ 

میرحسینموسوی.
قلم  به «آرمان» روزنامه سرمقاله به اشاره ۲ـ 

.۱۳۹۰ مهر ماه احمد شیرزاد، اوایل آقای دکتر
بازرگانی  اتاق رییس اظهارات استناد به ۳ ـ

اسحاق. آل یحیی آقای تهران
در دمشق  ایران سفیر اظهارات به استناد ۴ـ 
خبرگزاری و  «اطالعات» روزنامه از نقل به

«ایرنا».
سال. همان «بهار»، روزنامه ـ ۵

و  ایران  «زمینشناسی به کنید نگاه ـ   ۶
در فرانسه علمی هیات ایران»، شمال جغرافیای
کاظم توضیح و دومورگان ـ ترجمه ژاک ایران ،
بهسالهای تبریز نشر چهر، درسهجلد. ودیعیـ

۱۳۳۸ و ۱۳۳۹.
نقل  به «اکسپرس تریبون» به نگاه کنید ۷ـ 

«شرق». روزنامه از
مقاله آقای  و «شرق» روزنامه به استناد ۸ـ 

زندی. رضا
«آسوشیتد پرس». با در مصاحبه ـ ۹

تهران. شماره ۲۳۰ «گزارش»، مجله ۱۰ـ 
همانجا.ضمن اینکهباید پرسیدبهکدام  ۱۱ـ 
کروبی موسویو انتخاباتاز دلیلحقشرکتدر

شود؟ سلب باید ندارند محکومیتی رسما که

به... اصالحگران

جمهوری رهبر فرمایش این  رعایت به الزامی
نمیبینند. خود اسالمیدر

انعکاسحقیقتبدوندر روزنامهنگار وظیفه
گرفتنخوش آمدها،مصالحومنافعحاکمان نظر
را اینکار ما هر جناحی است. سیاستمداراناز و

خامنهای. آقای میدهیم ادامه
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

میدهیم... کش ما

از باشد، داشته نیز دولتی  اموال خرید در
اسفندیار انتشار نامههایی از میتوان به جمله
رییسجمهور،خطاب رییسدفتر رحیممشایی،
امور و سابق ترابری و راه وزارتخانه های به
رسمی خبرگزاریهای در که کرد اشاره اقتصادی

منتشرشد.
خواستار نامهها این در رحیممشایی آقای
شرکتهای واگذاری جهت وزرا این همکاری
آریا»شدهبود.امضای دولتیبهگروه«امیرمنصور
برای منتقداندولت، آقایمشاییپای ایننامهها
فعالیتها سایر بررسی جهت کافی و الزم دلیل
عرصه در ایران دولت با گروه این معامالت و

است. اقتصاد
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

در... تاریخی اختالس

«القاعده»هم ازدسترییسجمهور ایرانبهسر
کردن مطرح دلیل به سازمان این است. آمده
به سپتامبر، یازده وقایع مورد در توطئه تئوری
خواست او از و کرد حمله ایران جمهور رییس
وحشتناک اقدام آنها در این داشتن دست که

نکند. بی اعتبار را
ازداخلیا سقوط مسلما ایراندرشرفانفجار
است نشان داده گذشته ماه شش اما در نیست،
نیست.کشوری بود، باثباتیکه آنکشور دیگر که
باگذشت بود، یک ابرقدرت باستان در دوران که
روز به روز که میشود اداره کسانی توسط امروز
و فاسدتر غیرقابلدسترستر تلختر، جداافتادهتر،
افتادهاند. جان هم به که حاال کسانی میشوند.
«روز» اینترنتی پایگاه از برگرفته

ایران منزوی، از... برای عده این می نويسد: «جدال او میکند.
عنوان فدرالیزم به و یا سکوالریزم کردن قالب
به رسیدن برای راهی  یا و «خوددموکراسی» 
در سیاهی لشکر جذب برای تالش و دموکراسی
به صف قطارهایی که: است آن شبیه این راستا،
ایستاده وبر سرسوار کردن مسافرو حرکتسریعتر
بدون همدیگر باشند، رقابت با در حال دیگران از
باشد.صاحبان آهنی وجود داشته اصالراه آنکه
و پیشپایخود نمیکنند اینقطارها، نگاهیبه
و تصور را میبینند مقصد افقهای دور، آنگاه در
و بیشتری داشته باشد کس مسافر می کنند هر
زودترحرکتکند،بهمقصدخواهدرسیدحتیاگر

باشد». نداشته وجود حرکت برای راهی
اينجا در میشود، مشاهده که بطوری
حال قطار، سکوالريسم و است ريل دموکراسی
است و «مقصد» دموکراسی ما تعبير در آن که

قطار! هم و ريل هم سکوالريسم

آقای مقاله  مورد نگاه کنيد به اين در نيز
نو: «سکوالریسم نام به دوشوکی عبدالستار
مورد اشاره که ـ آن!» گشاد سر از نواختن شیپور

هست. هم آقای موحدی موافقت و
 www.newsecularism.com
مینويسند:  فوق مقاله در دوشوکی آقای ۵ـ 
واژه از جامعی و دقیق، واحد تعریف «متاسفانه
باشد، همگان قبول مورد که «سکوالریسم»
جدایی دین از سیاست، جدایی دین وجود ندارد.
حکومت از دین جدایی اجرایی)، (قوه دولت از
قضایی)، جدایی و مجریه مقننه، سه قوه (هر
و دولت نهاد کلیسا) از (مسجد یا مذهب نهاد
تعاریف مجموعه از جمله غیره، و حکومت یا
کسی هر که و رایجی هستند بیشمار نسبتا
عدم رجوع میکند. آنها خویش به «ظن» از
ذاتی مفهوم و واژه از جهانشمول تعریف وجود
پراکندگیدر گفتار و باعث تشتتدر سکوالریسم
ز و خیزد، الفاظ زیرا جنگ از است؛ شده پندار

معانیآشتی!»
ـ 6  www.puyeshgaraan.com

۱۳ صفحه از بقیه

بدآموزیهای...

دوستان میبندند. میداد، قرار او اختيار در که
با  چگونه مرداد  ۲۵ کودتای نمیگويند اصال

شد. روبرو شکست
کودتای ۲۸  هدف مشخص بود که ابتدا * از
مردادچيست. البتهدرستاست کهحزبسالح
سنگيننداشت اما چرا خود حزب بطورمستقل

نيامد؟ خيابان به کودتا با مقابله برای
حزب است که درست محمدعلی عمویی:
۵۰۰ نفر  حدود ما و نظامی داشت سازمان يک
بيشتر ولی  داشتيم نظامی در سازمان عضو
و پزشک مهندس، يا بودند دانشجو يا اينها
رزمیداشتيم. کمیافسر تعداد افسراناداریو
نظامی  سازمان در افسری دانشکده از ۱۷ نفر
افسر  نفر سه فقط ۱۷ نفر اين از که بودند حزب

بودند. رزمی
گفته خود در کتاب آقای (غالمرضا) نجاتی
به را ملی، کلتشان از افسران تعدادی است:
میبينند ولی میآيند بيرون و میبندند کمر
و افسوسبهخانهخود با آه هيچخبرینيستو
انتظارسازماننظامیمنسجمی ما برمیگردند.
نداشتيم، از ملی ها را حزب توده سازمان مانند

پيام ارسال با میتوانست مصدق ملی دولت اما
بکشد. خيابان به را مردم

«نيروی و «شاهد»  روزنامه موقع  همان
اين پشت  در توده  حزب که نوشتند  سوم» 
حزب اگر کند. خودش کودتا می خواهد کودتا
به بهانه میآمد، آيا به خيابان مستقل بطور
بگويند که نمیداد ملکی خليل و بقايی دست
توده حزب که است ترفندی اين نگفتيم ما مگر
کند.ماهمازملیهامیخورديم میخواهدکودتا
امکانداشت درباریها. و وهمازحکومتکودتا
تنهايی مصدق به دکتر بدون موافقت ما که
می شدند قتلعام اعضای حزب اما کنيم اقدام
وجود موفقيت شانس درصد يک که اين بدون

کودتاچيان در کار ما می توانستيم باشد. داشته
از ميان را رهبران کودتا برخی از و اخالل کنيم
از برخی ديگر و زاهدی برداريم، میتوانستيم
چنين همراه اگر ولی کنيم، ترور را فرماندهان
اقدامیبرنامه عملی سياسی وجود نداشتاينها

بیحاصلبود.
انفعالی هيچوجه به حزب موضع من نظر به
و کمک کرد داشت توان که جايی و تا نبود
دکتر اختيار در  کودتا درباره دقيق  اطالعات
 ۲۷ در را موضعاش او  اما  گذاشت مصدق
ديدار به هندرسون وقتی کرد؛ تعيين مرداد
ناامنی شرايط با اعالم کرد رفت و مصدق دکتر
آمريکايیها پديد تهران برای در خيابانهای که

ايرانرا ترک و بمانيم اينجا نمی توانيم آمده ديگر
به هندرسون حضور در مصدق دکتر میکنيم.
فرماندار نظامیتلفنزد وگفتهرگونه تظاهرات
بزرگترين  ۲۷ مرداد در ما سرکوب کنيد و را

ديديم. را آسيب
بهروايتیحدود۶۰۰ نفر ازکادرهایحزبی روز 
گسيخته  ارتباطات و شدند بازداشت ۲۷ مرداد
دکتر طرف از همه اگر پيامی اين با ولی شد.
ترديد حزب بدون میشد پخش راديو مصدق از
و به ميدان بياورد را می توانست نيروی ارزندهای

کند. هواداران دکتر مصدق همراهی با
کارونی بهروز مصاحبه کننده:
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

ظهور... از ایران توده حزب


