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جدید خودروهای
عراق در نظامی

بودجه بخش آینده روز چند در قرار است
مبلغ۶۰۰  به عراق ارتش آمریکا در عملیات جدید
و به مجلس تصویب و بررسی برای دالر میلیارد
عمده این قسمت میگویند برود. سنای آمریکا
بمب ضد ارتشی خودروهای خرید صرف بودجه
گزند از آمریکایی سربازان تا شد خواهد گلوله و
صدام وفاداران جادهای کنار دستساز بمبهای
حسیندرامانبمانند.دیکچینی،معاونرییس
ازکارخانههایساختاینخودروهاکه جمهوری،
تحویل و ساخت که خواسته دارند قرار آمریکا در

را سریعا به عراق آن ها و آنها را تسریع بخشند
دارند. ارسال

که میکنند پیشبینی سیاسی کارشناسان
ساخت آمریکا خودروهای کلیه اینکه توجه به با
با نزدیک نظامی و شخصی از اتومبیلهای اعم
مشکل حرکت، مایل هزار صد میزان به شدن
معیوبمیشوند، موتورهایآنها میکنندو پیدا
آینده دو سال عرض یکی نظامی آمریکا در حضور
به درازتر از پا و آنها دست خاتمه یابد عراق در

برگردند. خانه

قزوین در سنگسار
رابطه جرم زنی به خبر سنگسار آخرین طبق
تاکستانقزوینانجام بوددر قرار که زنا نامشروعو
موکول آینده نامعلومیدر تاریخ به متوقفو شود
زنا چندروز این خانم بهجرم است. معشوقه شده
قزوینگزارش از ما گردید.خبرنگار پیشسنگسار
مردم میان در طبق شایعاتی که بر که میکند
احتماالبه علتهایزیر شنیدهمیشودسنگسار

است: نگرفته انجام
ایرانیان  از امضا هزاران جمعآوری ـ  ۱۰
مخالف و بشر حقوق طرفدار خارجیان و
مسئوالن وحشیانه و غیرانسانی، مجازاتهای

است! آورده عقل سر به را اسالمی جمهوری
خصوصی  طور به مراسم این شده قرار ۹ ـ
و تهیه به که آمریکا «اچ.بی.او»  شبکه برای
کتککاریهایخشن پخشبرنامههایبوکس و
خانواده به را پولش و گیرد انجام دارد شهرت

قربانی بدهند!
خودش گناه  که را کسی قزوین در شهر ۸ ـ
پرتاب را اول سنگ تا نکردند پیدا باشد نکرده

کند!
برای  سنگسار این انجام  مسئوالن ـ ۷
و در رفته قزوین دانشگاه دانشجویان کتک زدن

دسترسنبودند!
قرار  دارد قزوین فقط سنگ پا چون ۶ ـ
فلسطینمقداریقلوهسنگ از تا کنند شدهصبر

معمولیبرسد!
گزارش  انتشار از بعد به سنگسار مراسم ۵ـ 
ایران موکول شده بشر در جدید وضعیت حقوق

است!
میخواهندبیندوسنگسارفاصلهبیافتد  ۴ـ 

نشود! جلب رسانه ها و مردم توجه تا
شده  واقع خیانت مورد خانوادههای ـ  ۳

ممکناسترضایتبدهند!
جمعآوری  از بعد سنگسار است قرار ـ  ۲
اجرا دولت سوی از دوربیندار موبایل تلفن های
اینترنت روی را مراسم عکس های مردم تا شود

نگذارند!
علتایستادندرصف هایبنزین  به مردم ۱ـ 

ندارند! را سنگسار مراسم در شرکت وقت فعال

پایان پرواز
بدون موضوع سری مطالب از

نشسته بودم و صندلی روی در تراس خانهام
میبردم. آنجا لذت بوتههای درخت و منظره از
میخوردم، چاییام از جرعهای که همانطوری
درخت باالی از پروازکنان که دیدم را پرندهای
دلم لبه نرده تراس خانهامنشست. بر و پایینآمد
حوصله اصال و باشم داشته آرامش میخواست
هم کاری نداشتم. را پرنده این چون مزاحمی
نداشتوحرفیهمنمیزدولیسنگینینگاهش
نبود چایی من دنبال به می دانم آزار میداد. مرا

نمیخورند. که چایی پرندهها چون
اگر کردم فکر با خودم همینجوری یکهو
تکلیف پرنده ها نداشت وجود جاذبه زمین قوه
چکار بال خود می شد؟ آنها با این همه پر و چی
مثلفضانوردان همیشهدر پرنده ها میکردند؟ آیا
در می خوردند و بی وزنی غوطه حال آسمان در
ارزنو حسرتاینبودندکه رویزمین بنشینندو
بخورند؟عقاب شایدکرموحشرهایرا یا دانهایو
پروازهای در وجودشان عظمت که شاهینی و
حالیبهشاندست اوجگرفتناستچه و مرتفع
میشدند بیدار خواب  از روز یک  اگر میداد؟

و ندارد زمین وجود جاذبه که قوه میدیدند و
کنند؟ روی زمین شکار نمیتوانند چیزی از

پرندهها نبود زمین جاذبه قوه اگر راستی به
چکارمیکردند؟ پرنده ماده چگونه رویتخمهایش
میخوابید؟میتوانیدمجسمکنیدپرندهمادهایرا
مذبوحانه را شده آسمانتخمهایغوطه ور در که
صورت به میکند و سعی میکشد خود زیر به
جوجههایش تا بخوابد آنها روی فضا در معلق

دارد؟ نگه گرم را
میدانیدبرای لکلکهاچقدر کوچومهاجرت
به را راه تمام که وقتی میشد سخت کردن
میکردند؟ فضا شنا در باید کردن  پرواز جای
مگس و پشه باید ماهی جای به دریایی مرغهای
به علتنبودن پرواز میخوردند. پایانیافتنپدیده
تاثیر سیاست هم و ادبیات روی جاذبه زمین قوه
در بودن معلق علت به عشق پرنده میگذاشت.
آسماننمیتوانستبرای کسیرویزمینبخواند.
بلبلرویشاخهگلسرخنبودوپروانههمهیچگاه
شعلهشمع شهیدکند. با نمیتوانست خودشرا
میگشت زیتون شاخههای دنبال به صلح پرنده

نمییافت. در فضا را آنها و
بلندتر خندهام خندهام گرفت. خودم افکار از
قادر نخواهد دیگر پرندهای کردم وقتی فکر شد
ریش به و کند رها پایین به را فضلهاش بود از باال
که پرنده خنده بلندم صدای بخندد. از انسانها
پر پر و ترسید بود، نشسته  تراس نرده سر بر هنوز

گرفت. اوج آسمان به زنان

«حزباهللا» بودجه کسری
ناشناس، ولی موثق بسیار منابع گفته به
 ۳۰۰ مبلغ قبل روز چند  اسالمی  جمهوری
برای را خود دیگر بالعوض میلیون دالر کمک
منابع است. این نموده ارسال «حزب اهللا» لبنان
چندی «حماس» هم گروه روسای میگویند 
دریافت اسالمی جمهوری از هنگفتی مبلغ قبل

بودند. کرده
احمدینژاد محمود  سوی از  یادداشتی

ضمیمهچک۳۰۰میلیوندالری«حزباهللا»بوده 
ما دست آن به نسخه از طریق دوستی یک از که

بررسی کنیم. آن را با شما تا رسیده است
 ۲۰۰ اینکه از یادداشت این در احمدینژاد
شده داده وعده مبلغ از  کمتر دالر میلیون
برادران  از شده ارسال میلیون دالر) ۵۰۰) قبلی
مبلغ این که گفته و خواسته پوزش «حزباهللا»
بازسازی تعمیر و برای است را قرار شده کسر
پمپبنزین های تخریبو سوزانده شدهتوسطملت

بعد! باشد تا طلب شان فعال و نمایند استفاده

مخلوط افکار
بود کهخرابشده بودمتلویزیونمرا رفته دیروز
کامپیوتری الکترونیکی و تعمیرگاه وسایل پیش
چه  بگویند که میگیرند دالر ۵۰ گفتند بگذارم.
بهای بعد تخمین مشکلی، و چه دارد مرگی
اگر قیمت گفتم: گفت. خواهند من به تعمیر را
دالر  ۵۰ تکلیف کنم تعمیر نخواستم و باشد زیاد
با دستشعالمت تعمیرگاه می شود؟ کارمند چه
پریده.  دالر ۵۰ که یعنی داد نشان را پرنده پریدن
کنید اینجا تعمیرش اگر خواستید ولی گفت:
خواهیم  تعمیر کسر هزینه از کل را دالر ۵۰ آن
هم باز چطور؟ نبود تعمیر قابل اگر گفتم: کرد.
داد. نشانم را پرنده پریدن عالمت دستش با
خود بود. چکار کنم؟ قمار بزرگی نمیدانستم
را آن حیفم میآمد ولی خیلی نمیارزید تلویزیون
بیاندازم.خرجتعمیرهمعددمشخصینبود. دور
باالخرهبعدازچنددقیقه کهنتوانستمبیشترازآن
تصمیم بگذارم، تعمیرکار را منتظر خندان قیافه
برآورد  نتیجه منتظر بسلفمو را دالر گرفتمکه۵۰

تعمیربمانم.
راهی دو بر سر این فکر توی خانه هنوز راه در
اعرابو دوباره درباره بودم وچوناخبار گرفته قرار
خودم با افکارمحسابیقاطیشدند. اسراییلبود
بحث که مدتی طول بود در خوب چه کردم فکر
سرزمینهای سر بر اسراییل و اعراب دعوای و
اشغالیدرجریاناست(درستمثلتلویزیونمن
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

 بقیه در صفحه ۳۴   

ارزونتره؟ محله دکتر احمدینژاد توی بنزین گفتی ـ

اجاره زمینها برای خوابیده) آن تعمیرگاه در که
روزی اگر که ناچیز تعیین کنیم ولو مبلغ یک
بحث بینالمللی و منصف دادگاهی در اسراییل
یک شد زمین ها برگرداندن به مجبور و باخت را
میتوانیدحساب پولینصیبفلسطینیها شود.
در را ضرب ماهانه ناچیز اجاره یک که اگر کنید
پولهنگفتیمیشود؟ شاید دهها سالکنیمچه
از ترسدادن اینپولهمیناالن اسراییلیها هم
یعنی پسدهند. را یکسرهکنندوزمین ها را کار
میخواستم تلویزیونم را من اگر مثل موقعیت
تعمیرنکنموازترس اینکه وسعمبهپولتعمیرش

آشغالی روانه کنم. را به نرسد آن

تکراری مکالمه یک
صحبت تلفنی ایران در  رفقا از یکی با
جنیفر درباره شیرین بحثهای از میکردیم.
تلخ اوضاع بحثهای به رسیدیم و شکیرا لوپز

ایران. و تهران
چطوره؟ اوضاع پرسیدم:

افتضاح! گفت:
پارسال تازه باشه. که چیزی بگو یک گفتم:

هممیگفتیافتضاح.
افتضاح جلوی میتونی بدتره. االن گفت:
تا بفهمی بگذاری بیشتر تعجب عالمت تا چند

میگم. چی من
نظر افتضاحه؟ از چه گفتم:

نیست؟ افتضاح نظر چه از گفت:
می گویی؟ کمبود را گرانی و گفتم:
میره باال. ساعتی گفت: قیمتها

گران شده. چیز که همه شنیدم گفتم: آره
گوشت و نان. و مسکن و غذا

نمیشه هم ساده نیمروی یک دیگه گفت:
انگار که رسیده حدی به تخممرغ قیمت خورد.
بهطور خصوصیبرایتخمگذاری دارییکمرغرا

استخداممی کنی! برایهمیشه
تشبیهجالبی! گفتم:چه

با و بغداد بخری اگر بروی از را بگو. بنزین ـ
درمیآید. ارزان تر بیاوری تانکر

خواستم و سوخت خیلی حالش به دلم
لوپز جنیفر دوباره به را بحث بدهم و دلداریاش

وشکیرا بکشانم.
به هم چیزها چقدر عوض در میدانی گفتم:

آمده؟ پایین رفتن، باال جای
گفت: جوک نگو!

آمده، پایین مواد قیمت تو. جان به نه گفتم:
شده. مفت مشروب

بهتر از این که مثل تو گفت: و کرد کمی ذوق
آمده؟ چی پایین می دانی. دیگه ما

افت پیدا خیلی میگویند هم گفتم: رشوه
کرده.

نهادهای رقابت خاطر به احتماال گفت:
مختلفدولتی.

مشروب مواد و هم اونها حال به هر گفتم:
و ترکیه سواحل در دارند دوست و می خواهند

کنند. حال دوبی
رفیقمهنوززیادقانعنشدهبود.تصمیمگرفتم
کنم. استفاده او خوشحالی برای حربه آخرین از
خیابانی فراری و دختران کاهش سن گفتم:

می گویی؟ چه را
توی انگار نداد. جوابی و کرد مکث ثانیه چند
چیزی در یک از کاهش واقعا بود و رفته فکر فرو
اینطور نمیدانمواقعا بود. ایرانخوشحالگشته
پریدنهایش را پایین و باال و جیغ ها من یا بود
گذاشته او خاطر رضایت حساب به تلفن پای

بودم... بیچاره!

شوخی های تلفنی 
ایران با

قبل شمارههای از ادامه
برایتان قبل شمارههای  که در همانطوری
فروش کار  در که رفقایی  از یکی  دادیم توضیح 
با یک کارت است ایران به ارزان کارتهای تلفنی
وقت هر رفقا و من که داده ما به نامحدود دقایق
هم برایتان بزنیم. زنگ ایران به رایگان به بخواهیم
که رایگان تلفنی مکالمات از بعد که دادیم توضیح
تمام خاله و و عمه با مکالمه به یکنواختی منجر
آنها هم با چندان که شد رفقایی همه دور و اقوام
تلفنزدن با افتادیمکه اینفکر به رفاقتینداشتیم
سرشان به کمی سر کشور، داخل هموطنان در به

شاد با لبخندی را آن ها و دل خودمان و گذاشته
کنیم. خودتان میدانیدلبخندزدنو خندیدن برای
نایاب سخت و چقدر ایران در ما ایرانیان هموطن
درگیری و و مسایل مشکالت همه است. با شده
از بعد که مذهبی وقتی سختگیریهای شدید با
میگفتیم شوخی را قضیه آنها مکالمه به خاتمه
انگار زمان که میخندیدند دل ته از آنها آنچنان

است! نشده اسالمی انقالب اصال برگشته و
دیگر مکالمات آتی شمارههای و شماره این در

خواند. خواهید هموطنان با را ما

ششم مکالمه
الو؟ ـ

بفرمایید. بله ـ
خوبه؟ شما حال خانم. سالم ـ

شما؟ بله، ـ
دفتر تبلیغات بخش از هستم حسینی من ـ
عمومی روابط دایره میزنم، از زنگ رهبری بیت

مسلمین.
که میده نشون من آی.دی. کالر چرا پس ـ

خارج است؟ تلفن از
آمریکاستولی ازطرفبیت در بله.شرکت ما ـ
رهبرزنگمیزنم،شمامی دانید«آوتسورسینگ»

است؟ معنی چه به
سورسینگ؟ چی چی ـ

کشورهای از کار نیروی استخدام یعنی ـ
دیگر.

منظورتانچیه؟ ـ
قسمت روابط آمریکا به شما در مثال اگر ـ
بزنید، تلفن زنگ آب و برق و تلفن عمومی شرکت
درحقیقت بهعنوانمثال درهندوستانو پاکستان
میدهند. مشتری را جواب آنها میخورد و زنگ

می کنند؟ را کار این چرا ـ
در این نوعکشورهای جهان ـچون دستمزدها
بیشتر هندیها مورد در البته است. ارزانتر سوم
آمریکا بازار کار هستند جذب انگلیسی بلد چون

میشوند.
به شما دادهاند را کار چطور پس چه جالب! ـ
صد آمریکا؟منشنیده ام کهدستمزدهایآنها در

است. ایران برابر
که ندانید شاید البته میفرمایید. درست ـ
سرسامآور رهبری چقدر افراد بیت دستمزدهای

و آن ها شامل  مزایایی  و حقوق  چه  و است
شرکت آنها حال هر میشود. به خانوادههاشان
دهیم. انجام را آنها تا کار کردهاند استخدام را ما
خورد. بر مشکل به قبال داخلی همهپرسی های
بود؟ شده دستگیر تاجزاده آقای که است یادتان

چیست؟ کار شما حاال نیست. یادم نه،  ـ
دارید؟ چکار

یعنی رهبری بیت دفتر طرف از داریم ما ـ
آفیس»یکهمهپرسی میکنیم. «لیدرشیپ هوم

آفیس؟ چی چی ـ
نیست. مهم اسمش لیدرشیپ. هوم آفیس. ـ

میگیرید؟ همهپرسی؟ آمار چه ـ
که شده بحث رهبری بیت دفتر توی تقریبا. ـ
با این و است نابهسامان مملکت وضع حاال چون
وضعگرانیوکمبود بنزین،سر وصدایمردمخیلی

کنند. مردم به ارفاقی یک ایشان درآمده
یک ما به است قرار باالخره خدا را شکر که ـ

بدهد. عوضشان خدا بدهند. پولی
مخالف خیلی مادیات با ایشان جان. مادر نه ـ
مردم به معنوی یک پاداش دارند دوست هستند.

هدیه کنند. تحمل انقالبی صبر و خاطر به ایران
نیست؟ پولی توی کار پس ـ

متاسفانه. خانم. نه ـ
شوهرم هستم. مستضعف خیلی من خدا به ـ
برج آخر را برق و آب پول هنوز ولی داره کار تا سه
رفته کار برای دخترم شکر که را خدا می آوریم. کم
افغانستان اونیکیپسرمبرایکارکردنرفته دبیو
هم را آنها شکم می شد چطور نمیدونم وگرنه

کرد. سیر
نیست. کار پولی در هستم ولی متوجه ـ

و لبنان فرستادهاند را  همه اینکه برای ـ
فلسطین.

را تلفن اگر نکنید. سیاسی بحث لطفا ـ
را شما خانه در دیگر ساعت یک کنند کنترل

زد. خواهند
چیزی چه ما حاال آقا قرار است به ببخشید، ـ

بدهد؟
شما آیا ایناستکه بلههمهپرسیمندرباره ـ
نه؟ یا هستید نماز روزانه رکعتهای تقلیل موافق

بله؟ ـ
بچههای تشخیص مصلحت چند تا رهبر و ـ

رکعت کنند! ۱۲ نماز را فکر هستند که توی این
میشه؟ مگر ـ
نمیشه؟ چرا ـ
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۱۵ صفحه از بقیه
بنا صورتیکه در نمیکند. صحبت نوجوانیاش
روانشناسان و روانکاوان،شخصیتهر نظریه به
نوجوانیاش و کودکی دوران همین در انسان،
رفسنجانی آقای نوشتههای در میگیرد. شکل
۱۵ خرداد ۱۳۴۲  وقایع از زندگیاش، گذشته
از قبل ایشان، حضرت گویی می شود، شروع
این ۲۹  طول در بودند، جوان ۲۹ ساله ۱۳۴۲ که

تشریف داشتند! صغری در غیبت سال،
در رفسنجانی آقای  که این  دوم نکته
نوشتههایخود،مجموعسالهایزندانشانرا
همه البته کردهاند. اعالم سال، هفت حدود در
تاریخنویسان تاریخانقالبمیدانندکهاغلبفشار
سابق، رژیم در زمان و اعدام، شکنجه زندان، و
شامل گروه هایسیاسی کمونیستی،جبهه ملی
تبعید یا روحانیونرا گروه هایچریکیمیشد. و
یا و یک حداکثر ماهه و زندانهای چند به یا و
رفسنجانی آقای لذا میکردند. محکوم سال دو
کوتاهمدت، ولو و مکرر  زندانهای  خاطر به
و بساز و ساختمانسازی فعالیت نمیتوانستند

بفروشی داشته باشند.
نکته سوم،خوانندگانبهایننکتهخوب دقت
کنند،چون دارایاهمیتاست:آقای رفسنجانی
به مسافرتش از خود، قلم با و خود خاطرات در
برای که میکند انقالب صحبت از قبل آمریکا
آن در که هاشمی محمد آقای برادرش دیدن
مسافرت این می رود. بودند، آمریکا در سالها
احتماالسهسالقبلازشروعانقالبیعنیسال
آقای  مسافرت، است. در این یافته ۱۳۵۴ انجام
رفسنجانیبرایتامینمخارجسفرخود،یکتکه
طریق از تا به آمریکا می برند خود همراه قالیچه
آورد. فراهم را مسافرتش هزینه بتواند آن فروش
عوارض بدون گرانقیمت خروجقالیچههای اوال
به مسافرانی که بود. ممنوع سالها گمرکی آن
ارزش به خارجمیرفتندحقداشتندیکقالیچه
خود  با بدون عوارض گمرکی را دالر ۱۲۰ حداکثر
مکنت ثروت و صاحب کسی اگر خارج ببرند. به
 ۱۲۰ قالیچه یک برادرش دیدن برای آیا باشد
کیلومتر  خود۱۷ هزار با دالریزیر بغلمیگیرد و
بعالوهاین بهآنطرفاقیانوسهاحملمیکند؟

و اروپا در حداکثر سالها آن در را قالیچهها نوع
نمی خرید. کسی بیشتر دالر به۳۰۰ آمریکا

کارت یک رفسنجانی آقای مسافرت این در
را به دوست آمریکا آزادی  پستال از مجسمه
آیتاهللا خامنهای رهبر جمهوری خود، دوره آن
اسالمیامروز،میفرستد.شایدهدفشاناینبود
فیلسوف الک، جان اندیشههای از برگرفته که
در جهان که در قرن هفدهم معروف انگلستان
بشر معروف حقوق و آمریکا اساسی پدر قانون به
را برای ملت بشر حقوق و است، چنین آزادیها

سازند؟ فراهم ایران
آقای رفسنجانی، هم باز ماههای گذشته، در
چنین و کرده،  صحبت خود، فقیر شدن از
نسبتبهسال هایقبلاز تنها مننه فرمودهاند:
انقالبفقیرترشده ام، بلکه حتیامروزاجارهنشین
رفسنجانی آقای مفهوم) به (نقل هستم! هم
اجارهایایشاندر کجایتهران نفرمودندکه خانه
نشانیاشچیست و دارد،صاحبملک، نام قرار
ومقدارکرایهمنزلشانچقدراست؟اماملتایران
میدانندکهاودر محل مجمعتشخیصمصلحت
به که متعلق میکند زندگی کاخ مرمر، نظام،
اگر آقایرفسنجانی، سکونتمجانی ملتاست.
آشپزخانه، مبلمان، مزایایآنکاخ، از استفاده و
آشپزهای کاخ، اتومبیلهایمتعدد، خدمه ونوکر
خدا میفرمایند، اجارهنشینی را مجانی کلفت و
باالخره معنی که رحمت کند را ایشان اموات
این من با مفهوم اجارهنشینی را فهمیدیم. و
هزینه با طوالنیام نسبتا سالهای تحصیالت
دسترنجکارخودمنمیدانستمکهمعنی ناشیاز
دیگر کاخنشینی ازبرکتاسالمنابمحمدیآقای
کاخنشینی مجانی است و شده خمینی، عوض
اجارهنشینی در ایران را، امروز ملت حساب به و
میگویند!مننمیدانم چرا میلیونهااجارهنشین
ازگرانیکرایهمنزل ایران، (کاخنشینمجانی)در

ناله میکنند؟ و آه
و فرزندان درباره میکنیم، کوتاه را سخن
وفکو فامیلخانواده و خواهرزادهها برادرزادهها
رفسنجانیهاصحبتنمیکنیمکههرکدامشغل
ومناصببسیارباالیی داشتند ودارند.آیا انتصاب
رشته در تحصیالت ناشی از مشاغل، این به

است؟ بوده حرفهای کافی تجربیات و مربوطه
یک به فقط خوانندگان میگذاریم، به را قضاوت
آقایعلیهاشمی می کنم، اشاره اینجا در نمونه
۲۵ سال  که از زمانی رفسنجانی، برادرزاده آقای
بر نفت وزارت معاون مقام در نداشت، بیشتر
ایشاندر۲۵  آیا فروشنفتایراننظارتداشت!
بینالمللی استراتژی و اقتصاد رشته در سالگی،
اینمقام بازارنفتتحصیلوتخصصداشتند؟یا
عمویشبر قد با او روابطخانوادگی از فقط ناشی

بود؟ شده دوخته او وقواره
رفسنجانی هاشمی آقای خانواده چگونه

کنند؟ دفاع خود سیاسی فضیلت از میتوانند
اصل قانونمدار و دموکراتیک نظام یک در
آن خالف که آن شهروندان است مگر بر برائت
پناه در شهروند هر حیثیت و آبرو شود. ثابت
را فردی ندارد، حق فردی هیچ است. قانون
افترا قرار بدهد. در و اتهام هر مقام مورد ولو در
مطبوعات دموکراتیک، نظامهای در حال عین
پناههمانقانونآزادهستند متعهدومسئولدر
مستند، دالیل یا و دلیل داشتن صورت در که
نه تنها را ملی ثروتهای چپاولگران متخلف و
شایسته و مستقل قضایی قوه به بلکه ملت به
که در نیست بیجهت کنند. معرفی نام دادگاه
چهارم قوه را مطبوعات مدرن، دموکراسیهای
(سهقوهمجریه،مقننه،قضاییه)مینامند.منتها
لوای  زیر استبدادی حاکمیت ۲۸ سال تجربه
ایران را حکومتی نظام و دستگاه مذهب، دین و
است. جعبه کرده هواپیما، سیاه جعبه تبدیل به
بسیار پیچیده سیستم یک در هواپیماها، سیاه
در را پرواز پارامترهای تمام که است الکترونیکی
باز را جعبه این تا متخصصین میکند. ثبت آن
آگاهی هیچ شده ضبط پارامترهای این از نکنند
صادقانه رفسنجانی آقای خانواده اگر ندارند.
مقابلایناتهاماتمتعدددرطول میخواهنددر
دفاعکنند،  فضیلتسیاسیخود این۲۸ سالاز
آقای که این است آن و ندارد بیشتر وجود راه یک
رفسنجانی با آنمقام سیاسی وقدرتی که دردرون
اعالمکنند کهتمام این«جعبهسیاه»دارندرسما
آزاد ،کامال کشور داخل ایرانی روزنامهنگاران
و خانوادهام، در تمام ثروت من هستند که درباره
تحقیق کنند کمالوجدانوصداقت، سطوح، با
رفسنجانی، رییس مجمع من، آقای هاشمی و

و وزارتخانه ها به تمام نظام، مصلحت تشخیص
سازمانهایدولتی،نظامیوانتظامیوبانکهای
قضاییه دستور میدهم قوه و خصوصی و دولتی
این روزنامهنگاران برای تنها تحقیق نه این در که
این در نکنند بلکه ایجاد مشکالتی روزنامهها و
داشته آنها با نیز را همکاری نهایت تحقیق
اینتحقیق وزارتخانهایدر سازمانییا اگر باشند.
روزنامهنگار روزنامهنگاری همراهی نکردند آن با
و معرفیآنمتخلف آنمطلبرا برایافشاء عینا
بدون سانسور ایران ملت عمومی آگاهی افکار و
معلوم باالخره تا کنند درج معتبر روزنامههای در
نظام در بلکه خانواده من، من و تنها نه که شود
نظام، رتبه مسئوالن عالی محمدی، اسالم ناب
درراستایخطاماماول شیعیان،موالیمتقیان،
حضرت علیعلیهالسالمهستیم،کهفرمود:«وای
برمنکهدردوران حکومت اسالمی من،خلخالی

آوردند!» در پای زن یهودی از ناحق به را
مجمع رییس رفسنجانی، علیاکبر آقای اگر
اینچند هفتهآینده تشخیصمصلحت نظام،در
را دستوری چنین کشور سطح در علنا و رسما
عادل و باشرف روزنامهنگاران و فرمودند صادر
احترام با و کینه و بغض کوچکترین بدون ایرانی
محترم خانواده این حیثیت و شرف به کامل
همه که میشود معلوم کردند شروع را تحقیق
آقای اگر اما بود. بیپایه و بیجا اتهامات این
و نکردند صادر را دستوری چنین رفسنجانی
به ملت را نادان که دیدند آن نظام را بر مصلحت

حساببیاورند...؟

توضیحات:
از  سال ۱۳۲۰ قبل آمریکا در دالر ارزش ـ ۱
هفت ریال متفقین ، قوای اشغال ایران توسط
تومان  ۶۸ میلیون بزنید تخمین میتوانید بود.

ثروتهنگفتی محسوبمیشود. چه
اینترنتی  پایگاه در خامنهای علی آیتاهللا ـ ۲
از می کنند که اعتراف خود و رسمی شخصی
آنها مسکونی خانه و برخاسته اند فقیر خانواده
فرهنگ  مربع بود. در ۶۰ متر جمعا مشهد در
و پاک نیست عیب بودن فقیر ایرانی، اصیل
هر نگفتن،کار دروغ ملت به و زیستن بی آالیش

کسنیست.

روحانیـون... نامشروع» و «مشروع ثروتهای معمای حل

است. اسالم قانون اینها آقا! برو ـ
روی خدا نماینده آقا که میدانید حتما شما ـ
ندارد؟ شما ردخور حرفشان و زمین هستند

قبولندارید؟
ولی... درسته ـ

خدا نماینده عنوان  به  ایشان  نداره!  ولی ـ
کاریبکنند. میتوانندهمه

کنند. عوض را اصول اسالم یعنی ـ
نکرده اند؟ اینکارها حاال از مگر تا نه؟ که چرا ـ
تخفیف شما به را نماز که دارد اشکالی چه حاال

بدهند؟
نمیشه. آخه ـ

ـ میدانیدچقدروقتصرفهجوییخواهیدکرد؟ 
شوهرتانباوقتاضافهاشمیتواندکلیاضافهکاری

بیاورد. در پول و کند
نکن. شوخی آقا ـ

میخواهند است. همهپرسی یک فقط این ـ
و آقای احمدینژاد بفهمند. ملت را عکسالعمل
را ۲۷  ۱۷ رکعت ایشان که داشتند اصرار مصباح

کرد. خواهند قبول مردم میگفتند کنند. رکعت
چی؟ برای ـ

ـبرای اینکه مردمسرشانبهدعا ونماز مشغول
واگذار کنند. دولت به را سیاست و کار شود

میزنید؟ زنگ کجا از شما گفتید ـ
هستید موافق این فتوا نیست. آیا شما مهم ـ

نه؟ یا
نمیدونم... ـ

شما جواب شما. من وقت ممنون از خیلی ـ
فرقی برایتان یعنی کرد، خواهم ثبت خنثی را

نمیکند.
بگم؟ چی آخه ـ

که جریان است این منظورم چیزی نگویید. ـ
وزارت وگرنه کسی نگویید را به تلفنی مکالمه این
همهپرسی این سراغتان. به میآید اطالعات

خصوصیاست.
باشه! ـ

ندارید؟ کاری ـ
مممنون. خیلی نه، ـ

ـ خداحافظ. 
خداحافظ. ـ

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

تسلیت
وثوقی گرامی آقای محمد دوست

مگر ما از که دردا می دانیم، و است؛ برادر جانکاه دادن دست از غم
در منی آید. کاری بر و عزیزانت برای تو آرزوی شکیبایی و همدردی

بدان. خود کنار در را ما دشوار و اندوه پر روزهای این
دوستانت:
آشتیانی، دبیر سیما حمیدی، ارسالن برقعی، محمد اسعد، ارژنگ
شیرازینیا، احمد روحی و بهروز رونقی، خویی، امساعیل
قهرمان، ساسان قنادان، رضا فصیحیان، هما فرخشهاب، محمدرضا
مجد، جعفر مدنی نادر و ملیحه کشفی، صمصام پری، مانا و

تسلیت
وثوقی محمد آقای گرامی، همکار و دوست

وثوقی، دکتر عباس آقای نازنینتان، درگذشت برادر ضایعه
شما غم در را خود گفته تسلیت محترم خانواده و شما به را

می دانیم. سهیم و شریک

مختار تقی و شهره

تسلیت
مرتضوی محمد آقای جناب

جنابعالی و به را برادر بزرگوارتان درگذشت فراوان با اندوه
تسلیت صمیمانه کنگرلو، مرتضوی آبان بانو گرامی، همسر
و تندرستی مرحوم و آن روح شادی از خداوند منوده عرض

آرزومندیم. را بازماندگان شادکامی

بانو محمدحسن چمنآرا و

بسویاوست بازگشتهمه

فخرالدین مرتضوی سید آقای درگذشت تاثر و کمال تاسف با
مرحوم، گرامی آن برادر مرتضوی، محمدعلی جناب آقای به را
محترم، ویژه بانوی به کنگرلو، و خانوادههای مرتضوی و

شاد باد. روانش میگوئیم. تسلیت کنگرلو، خامن آبان

مهر» «کانون
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