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دریایی توفان
گوستاو

از کوبا ما گزارش خبرنگار
توفان سهمگین وعظیم چندروز قبلبا عبور
دارد، بامسمایاسپانیایی هم نام «گوستاو»، که
وارد کوبا کشور جانی فراوانی به و مالی خسارات
۱۳۵ مایل  نزدیک به سرعتی با توفان شد. این
را پایتخت از خارج  مراتع و مزارع  ساعت در
و مخابراتی ارتباطی مراکز که آنجا درنوردید. از
خبرنگاران این مناطق وجود ندارد و در زیادی
هاوانا، در فقط دولت شده فیلتر و انگشتشمار

و قربانیان تعداد از میبرند، سر به کوبا، پایتخت
فرستاده نشده خارج به خسارات اطالعی میزان
مزارع شامل بیشتر دیده خسارت مناطق است.
به تنباکوو نیشکرهستند که نبضاقتصادی کوبا
صادراتی و تولیدی محصول تنها و میروند شمار
کشاورزان و دهقانان بیشتر می باشند. اینکشور
اینمنطقهبهخاطرنبودنوسیلهنقلیهنتوانستند
مرگبار توفان این مدار از خارج مناطق به را خود
برسانند. وسایلنقلیهدولتیهمبهعلت فرسودگی
و مصیبت به مرکز از رفتن بنزین کافی نبودن و

کردند. خودداری حادثه
گروههای کمکهای سیل حادثه این از بعد
کمونیستیو سوسیالیستیوچپیو چپاکثریت
همچنین و اکثریت اقلیت در چپ و اقلیت در
کمکهایشخصیهوادارانوطرفدارانچهگوارا
وفیدلکاستروبهاینمنطقهسرازیرشد.بسیاری
کوبا و از خارج مقیم چپهای از کمک ها از این
برای گرفت. صورت دنیا کاپیتالیستی کشورهای
و انقالبی زحمتکش و دهقانان خلق به کمک
برگ کههمه کارخانههایسیگار کارگران مظلوم
دست توفان از این در قبل از بیشتر خود را چیز
و شرکتهای سهامکارخانهها دادهاند، میلیونها
آنها سهامدار چپ برادران که کاپیتالیستی
بودهاندبهفروشگذاشتهشدهوعوایدآنهاسریعا

سرازیر گردید. کشور کوبا به
اضافه خود گزارش  پایان در ما  خبرنگار
میکند: تمامگزارش صحیح وکاملاست ولیدر

کردهام! کمک ارسالی شوخی قسمت مورد

معاون درباره اطالعیه
جمهوری رییس

آگهیهای تاثیر تحت که ایرانیانی کلیه از
ویدیویی سایت در هیلتون پاریس خانم سکسی
رای بدهند باراک اوباما یوتیوب میخواستند به
بنده خانم آینده انتخاب معاون به تقاضا میکنم
در و سکسی توجه کرده پالین ملوس و سارا

نمایند! نظر تصمیمخودتجدید
انتخاباتی کمیته  ـ جان مککین سناتور

 ۲۰۰۸ سال

امیرکبیر بیچاره
یک در روزنامهای ایران می گفت از دوستی
آگهیبامزهدیدهکهگویاشخصیبرایاحمدینژاد
در آگهی یارو است. میگفت بوده سفارش داده
نوشته بود:جنابدکترمحموداحمدینژاد، نحوه
امور اینمملکتدرعرض۲۵۰۰ سال  در ادارهشما
اخیرسابقهنداشتهاست!خیلیخندیدموگفتم:

مالیدهاند؟ هم داریوش و کوروش یعنی پس
و۲۵ سالرا ۲۵۰۰  چاپی بوده یا اشتباه گفت:
گیر جا کارش یک طرف که این و یا نوشتهاند
خانواده و احمدی نژاد فقط را مشکلش و کرده
بیندازند، راه میتوانسته اند دولتی ادارات در او

دو! شاید هم هر و
قاب دور بادمجان داشته هم شاید گفتم:
میکرده؟ دفاع انقالب از ارزشهای میچیده و

که بود داده  مقاله هم یارویی یک  گفت:
احمدینژاد امیرکبیر ایراناست!

به در ایران نوری» «هاله که مثل این گفتم:
آمده. در گسترده ای اپیدمی صورت

گفتی! آی گفت:
طرف از را آخری این جواب یکی کاش گفتم:

میداد. من
جوابی؟ چه گفت:

احمدینژادامیرکبیراستپسمن اگر گفتم:
هستم! دلون آلن هم

و قلوهای لب های
قد کوتاهی

صحبت ایران تلفنی در رفقا یکی از با دیشب
میکردیم.نمیدانمچطورشدکهموضوعصحبت

دخترک (و این بیانسه و لوپز و جنیفر شکیرا از
به چیزهای رسید رفته) یادم که اسمش جدید
به قبلی تلفنی مکالمه مثل خوشبختانه دیگر.
مسایلخستهکنندهومسخره ایمثلاحمدی نژاد
فکر میکنم تبدیلنگردید. غیره کیهان تهرانو و
هنرپیشه خوشگل فالن که درباره این داشتیم
سینههایش ژله در و پالستیک و سلیکون چقدر
و شد عوض موضوع که میکردیم بحث گذاشته

و پالستیک. زیبایی به جراحی رسید
دوستمگفت:شنیده ای کهمثلهالیوودشما
کهپایتخت سلیکونسینهخانمهاست، تهرانهم

است؟ شده دماغ جراحی پایتخت
به دالیل خانم هایی که زمانی از گفتم: آره.
آب سوی آن به آب سوی این از غریبی و عجیب
گذراندن تعطیالت چند هفته از بعد میروند و
این افتخار بر میگردند متوجه دماغ کوچکتر با

پایتختمانشدهام.
پوستشان شادابی و جوانی متوجه گفت:

شدهای؟
بریدن و پوست کشیدن به حواسم گفتم:

بوده. غبغب هم الیههای تقلیل و چربی شکم
گفت: لبهایقلوه ای را همکهدیدهای؟ مثل

جولی! لبهایآنجیلینا
هم «بوتاکس»وسیلیکون تویلبها گفتم:

میزنند؟
چی! پس گفت: و خندید

لبهای با دارند خانمها این کردم فکر گفتم:
میدهند! نخ من بوسهپران به قلوهای

خندیدوگفت: دوسههفتهاول کهلبهاشان
دست این حالت مردها همه است به بیحس

نیست. تو تقصیری متوجه میدهد.
گفتم: بی خود نبود که هفته پیش شب شنبه
تویمهمونییهخانمهزدتویگوشموقتیداشتم
او قلوهای شده و غنچه ادای لبهای به هم من
فکر میبردم، چون صورتش طرف را به صورتم

کند. ماچ مرا میخواهد کردم
که چشماتو بسته وقتی گفت: آخ! خندید و

بیشتره! دردش باشی
که وقتی احتماال گفتم: و خندیدم من هم

توی را کشیده شوهرش و باشه باز چشمات
صورتتبکوبددردشبیشترتره!

اعتراف بعدا (خودش خندید. خیلی دوستم
نخندیده  اینقدر اخیر ۳۰ سال عرض در که کرد

است.) بوده
گفتم:شنیدهامکشیدنقدازطریقروشهای
مخصوصهمخیلیمدشدهآنهمبرایایرانیانی
بزرگ مسالهای برای آنها قدشان کوتاهی که
فیلم های که  آنهایی مخصوصا است،  بوده

دیدهاند. بار چند را بلند قد «اوماتورمن»
تبلیغ خیلی پیش سال چند نه! گفت:
سراغ قدشان به برای کشیدن مردم میکردند و
خرج پول کلی و میرفتند متخصص دکترهای
این از خبری دیگر که است مدتی اما میکردند،

نیست. آگهیها
را شیره ملت سر و بوده کلک گفتم: حتما

میمالیدند.
نیست. اثر هم بی نه. میگفتند گفت:

دنبالش کسی دیگه چرا پس گفتم:
نمیرود؟

دکترش نمیارزیده. پول گفت: به و خندید
پنج میلیونها تومانپولمیدهیوقدترا چهار
خیابانها به وقتی که بعد میکنی و بلند سانت
آن دولت از نیابت  به انتظامی نیروی  رفتی،
برمیگردی دوباره که میزند سرت توی چنان

اول! نقطه به
کلی و جاتونخالیدیشبخیلیحالکردیم

خندیدیم...

و اقتصادی اخبار
مالی

اعالم مرکزی بانک سخنگوی گذشته هفته
هزار ده مرز به دالر قیمت توجه به رسیدن با کرد
دوباره را از ریال صفر بررسی حذف دولت ریال
ضمن سخنگو این نمود. خواهد آغاز جدیتر و
در افزایش قبلی دولت هشت از خدمات تشکر
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بیارم! در میتونم صدایی چه کف دستهام با ببینید میخواهید احمدینژاد:

Area of Service:
Virginia, Washington DC, 
Maryland, North Carolina

Member: FINRA, SIPC.

Retirement: 401k plan, asset allocation
Investment: Asset Managment 
Insurance: Health, Life, Disability, Long Term Care

Farzad Khoshnoodi

خشنودی فرزاد
سرمایه گذاری رمسی مشاور

Registered Investment Adviser

Please visit The Web Site:

www.FarzadFinancial.com
Phone: 866-930-9354

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

جلسات: برگزاری محل
Marshall Road Elementary School, 730 Marshall Road, Vienna, VA 22180

شهریور) ۱۸) سپتامبر ۸ دوشنبه

انقالبی جنبش افق و اسالمی وضعیت جمهوری

سخنران:سعیدصالحینیا

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن

 بقیه در صفحه ۳۰   

Physical Therapy * Chiropractic

Dr. Arash Sarabi, D.C.

 Auto Accidents * Work Injuries
Headaches * Neck Pain * Back Pain

240-418-9239
Late evening and weekend appointments available

WWW.ARASHSARABI.COM
4829 West Lane, Bethesda, Maryland 20814

ONE BLOCK FROM THE BETHESDA METRO

 Clinical Counseling, LPC           فر ليدا
جوانان و خانوادگی فردی، مشاور و درمانگر روان

از: مشاوره رشته فارغالتحصیل

 Johns Hopkins University
(Individual Psychotherapy) جوانان و بزرگساالن شخصی روانکاوی و درمانی روان

(Marriage and Family Therapy) خانوادگی زناشویی و روان درمانی و مشاور

به نفس، اعتماد عدم زناشویی، مشکالت خانوادگی، و فردی مسایل
و نوجوانان کودکان در فرهنگی دو مسایل افسردگی، اضطراب،

  Offices in Ashburn, VA703.945.7265

تومانگفتکه هزار هفتتومانبه از قیمتدالر
به توجه با دینار به ریال از ایران پولی واحد تغییر
سطح مملکت در ملیگرایی افزایش احساسات
متخصصین و اقتصاددانان مطالعه مورد فعال

بانکینیست. امور
بازارهای بهاینفتخامدر اگر ویاضافهکرد:
جهانیچنینترقیشگفتینداشتشایدبهعلت
هزار به زودتر را دالر میتوانستیم نقدینگی کمتر
پولیایران واحد پیشهر تومانبرسانیموسال ها
دهیم! قرار دالر آمریکا یک اساس را بر اسالمی

اقتصادی تیم سخنان خود گفت: پایان در او
مورد حذف در آرا اکثریت با فعال مرکزی بانک
این اگر است که این مشکل توافق دارد. صفرها

کجا بگذاریم؟ را آنها را برداریم، صفرها

ماه رویت
معظم ماه توسط رهبر هالل رویت که آنجا از
در پایانماهرمضانسالگذشتهموجبتوهمات و
انتقاداتفراوانامتاسالمیایرانشده تالماتو
اجباری اضافیو یکروز اینبودکه بر تصور و بود
به وسیله این به شده، تحمیل آنان روزه ایام به
رمضان ماه رهبر تاکید با که میرساند اطالع

شد. خواهد آغاز دوم روز از امسال
بیت رهبری دفتر روابط عمومی
 

تسلیت
دروغگویان همه به را رمضان ماه فرارسیدن
فتو و قالبی و جعلی مدارک دارندگان بهویژه
تسلیت دنیا معتبر دانشگاههای از شده شاپ

عرضمینماییم!
کشور وزارت کارکنان اسالمی انجمن

پراکنی تک
است. گرد  زمین کره بودند گفته من  به
آن سر بکشم ببینم رفتم را باور کردم. حرفشان
طرفدنیاچه خبراست. از لبهزمین صافافتادم
باید اینستارهشناساناحمق! پایین.خاکبرسر
میکردم و گوش محلهمان جمعه امام به حرف

میماندم! خانه توی

تبریک
محمود دکتر آقای انتخاب وسیله بدین
احمدینژاد،رییسجمهورمحبوبایراناسالمی،
به پیشاپیش را جمهوری ریاست دوم دور برای
تهنیت و تبریک وی محترم خانواده و ایشان

عرضمینماییم.
بیت رهبری دفتر روابط عمومی
آفیس) هوم (لیدرشیب
تهران چاپ «کیهان»، روزنامه

بعدی تبریک
ورزشکاران بهویژه شکستورزشکارانایرانی،
عرض تبریک ایران مسلمان ملت به را زن،

مینمایم.
امام جمعه مشهد

اطالعیه
مبارک ماه آغاز به توجه با و سال هر مانند
مراجع دستورات اکید از راستای اطاعت در و
دروغگویی در اثر روزه ابطال داليل در مورد تقلید
وابسته نهادهای و دولتی ادارات کلیه از تقیه و
اعالم اطالعیهها، صدور که میشود درخواست
توپ بعد از به را خود مصاحبههای و انجام اخبار

موکولنمایند. افطار
جمهوری ریاست دفتر

ناب! افکار
۳۰ سالگی کمونیست نباشی  تا اگر میگویند

نداری. قلب
هم  هنوز ۳۰ سالگی از بعد اگر میگویند

نداری! کمونیستباشیمغز
اینرا کسیکه۲۹ سالش  بعضیها می گویند

نوشته... بوده
۶۰ سال  که را کسی این بعضیها می گویند
داشتهوبرایبازنشستگیبهیککشورکمونیستی

نوشته... بوده کرده مهاجرت
جراحقلب یکدکتر این را میگویند بعضی ها

کمونیستنوشته...
جراح دکتر یک را این میگویند دیگر بعضی

نوشته... پولدار کاپیتالیستو مغز
نوشته را  این که  هر  می کنم  فکر  من

سوسیالیستنبوده...
دولتپول نگیرندچیزی از سوسیالیستها تا

نمینویسند!

المپیک خاطرههای
داستان رژیماسالمیمثلاین استکهکسی
مسابقات سالدر نباشدولیهر اسبسواریبلد
سواری اسب مثل کند، نام ثبت سواری اسب
است، اسب درآورده شکل را به خرش که است
اسب شترمرغ به مسابقه است که با کسی مثل
میدهد داورها رشوه به چون یا میآید و سواری

میگیرد. اسبشجایزه بعضیوقت ها
که است سواری اسب مثل که این یا و
خودش از غیر به هم دیگر برنده اسبهای روی
شرطبندیمالی هنگفتیکردهاما هیچوقتجایزه

است. نبرده را اول
ورزش اسب که است سواری اسب شاید هم
اما همه ممنوع است در کشورش برای سواری
را اول طالی کشورهای خارج مدال در همیشه
است اسب سواری مثل حال عین و در میگیرد،
اسبش ببرد برای هم را اول اگر جایزه حتی که

نمی خرد. تازه هویج

با جدید مصاحبه یک
احمدینژاد

احمدینژاد محمود با که بود وقت خیلی
مصاحبهای نداشتیم.این در وآندرزدیم وباالخره
با می گوید که رفقا از یکی طریق از بازی پارتی با
دانشگاه احمدی نژاد در کشور «ممدکردان» وزیر
استتوانستیمازطریق آکسفورد همکالسیبوده
بدهیم. انجام احمدی نژاد با مصاحبهای ماهواره

برای شما از وقت خیلی متشکریم و سالم ـ
مصاحبه.

اکبر... اهللا تعالی... بسمه ـ
دارید. عربی قشنگ لهجه چه ـ

انگلیسی خیلی لهجه با را فارسی شما هم ـ
میزنید. حرف خوب

وقت سئواالت. سر مرسی، برویم ـ
گو اهت! ـ

بله؟ ـ
دیگه! اهت گو ـ

یعنی  است؟   Go ahead منظورتون ـ
برویمجلو!

اهت! گو می گویید شما که همون آره ـ
وقتی بسیارخوب. سئوالاولاین استکه ـ
برنامههای ادامه مخالف متفقالقول دنیا همه
را هنوز این کار شما چرا هستهای شما هستند

می دهید؟ ادامه
بسمه تعالی. ـ

بودید. که گفته را این ـ
بگویند دیگران که چیزی هر با اصال ما ـ

مخالفهستیم.

نفع شما باشد؟ حتی اگر به ـ
باید ما نکن اگر بگویند نمیکند. فرقی ـ
کجای دنیا. همه میگویید شما ثانی در بکنیم.
کشور چند شما دارند؟ مخالفت ما با دنیا همه

میگویید؟ دنیا همه را غربی
۵۰ کشور  از بیشتر تعدادشان حال هر به ـ
با شما نیستاحتماالکسانیهم مهم اما است،
روسیه که است درست آیا اما هستند. موافق
را هستهای نیروگاههای ساخت اتمام کار عمال

میاندازد؟ عقب به
عقب مدتی نیست. چیزی چنین اصال ـ
آنها پرداختی به چکهای از چون یکی افتاد
نقد پول وقتی و کنیم امضا بود رفته یادمان را
را کار و بوشهر برگشتند همه به مسکو به بردیم

دادند. ادامه
انتخاباتی قولهای مورد در بعدی سئوال ـ
شماست کهگفتید بهلباسوموی جوانانو مردم
از مشکالت بزرگتری مملکت چون ندارید کاری
بعدا شروع کردید به اما این مسایل کوچک دارد.

دادن. گیر ملت
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میکنند». کار دیگر آن میروند
چشم برابر در حکومت یک مقامات وقتی اما
و شخص دروغگو جهانی جامعه خود و جامعه
این عملزشتراحتی تایید میکنندو متقلبیرا
هم جامعه عالیرتبه مسئول مقام یک جانب از
تا فساد که میشود معلوم دیگر می انگارند ناچیز
زمانی است. کرده نفوذ جامعه الیههای ژرفترین
احیاء را رییسجمهوریکهرسالتاصلیخود که
چنین آسان اعالممیکند با فساد مباره و اخالق
گویی اتفاقی که می گذرد خطا کنار بزرگترین از
با مقابله برای امیدی چه دیگر است، نیفتاده
جلوه بیاهمیت برای ایشان میماند؟ باقی فساد
خبرنگاران پاسخ در خود وزیر تقلب و دروغ دادن
بهاین بسندهمیکندکه«خدمتکردنبه داشتن
نیست متوجه وی اصال نیست.» گویی کاغذپاره
کهدر اینجامساله داشتنیا نداشتنمدرک مطرح
جعل سند و سر دروغگویی بر سخن نیست بلکه
است. درعملایشانمیخواهدبگوید«بابا طرف
دیگر این که کرده، تقلبی و دروغی گفته یک
جای خوب است به و ندارد همه الم شنگه این
امرمهمتواناییاو به اینبهانهجوییها پرداختنبه
کنید.»سئوال ایناست انجام وظایفشتوجه در
کارمندان به و نظری چگونه شعاری چنین با که
افرادجامعهمی توان دولتیو غیردولتیواصوالبه

نکنید؟ تقلب و نگویید دروغ گفت

احیاء  و قدرت از هراس ۳ ـ
دیرینه استبدادی فرهنگ

مورد این در افشاگری وسیعی که وجود با
براینمایندگان مجلسشورای اسالمیشده بود
پذیرش فرضاول غیرمعقولبهنظر میرسد. الزمه
و آلوده چنان فضای تصور دوم نیز فرض پذیرش
امیدیباقینمی ماندو باید فاسدی استکهدیگر
نیماخواندکه:«بهکجایاینشبتیره همزبانبا

را؟» خود ژنده قبای بیاویزم
عمر انقالب از که به این توجه با فرض هم آن
در رساند و ثمر به را آن که نسل آرمان خواهی و

طولجنگودر مقابلهباجهانازآن پاسداریکرد
میتواند سومی مینماید. لذا فرضیه بعید بسیار
سوابق به توجه  با که فرضیهای شود؛  مطرح
قبولتر قابل فرضیه اول از دو ما کشور تاریخی

میرسد. نظر به
مجلس نمایندگان اکثر فرض این مبنای بر
کنند جا که فکر هر که دارند بیمی از رهبر چنان
رهبریباشد ممکناستمخالفنظر عملآنها
را اخالقی اصول موقعیت خود حفظ به خاطر
صدای مقابل در را خود گوش و میگذارند پا زیر
را فرض این نیز شواهدی میگیرند. خود وجدان
اندک اندک میدهند که نشان تایید میکنند و
و گوش بودن خانهزاد غالم فرهنگ دیرینه همان
حاکم سیاسی ما فضای بر بودن فرمان رهبر به
مستقل سرکشان از نشانی کمتر و است شده
ندای به بیشتر گوششان که است پایمردانی و
آنان به حرکت شالقرهبری که تا وجدانشانبود
مجلسی کند؛ ردیف خود نظر مورد خط در را
از رجالی شاه و نوع مجلسهای زمان همان از
هماندسترجال کهبرایقرن ها درحکومت های
صورت این در و بودهایم. شاهدشان استبدادی
جنس از شیردلی نمایندگان شاهد نه دیگر ملت
حتی که بود خواهد انقالب آغاز دوره نمایندگان
او ایستادند و برابر در خمینی قدرت امام در اوج
حتی مخالفت که تحمل وجود رهبری شاهد نه
درحدمسایلکماهمیتوغیرحیاتیچونتعیین
را ندارد.بیجهتنیستکهدر جریاناین یکوزیر
یارانش و جمهور رییس آقای زبان از بارها ماجرا
صالحیت رهبری مقام که میشنویم مجلس در
همیشه ایشان که این یا کرده اند. تایید را ایشان
خامنهای آیتاهللا کامل فرمان به گوش و مطیع

بوده است!

رهبریت سوی از پذیرش
و آن میماند بیپاسخ سئوال یک اما هنوز
تایید صالحیت مقام رهبری اصرار در که چرا این
حکومت در مگر متقلبی دارد؟ دروغگوی چنین
اداره را وزارتکشور بتواند دیگریکه فردشایسته

سوی از کردن هزینه همه این و ندارد وجود کند
خاطر چیست؟ رهبری به

به باید قول آقای تاج زاده به که اینجاست
نزدیک آن که زمان ریاست جمهوری انتخابات
استتوجه کرد. تقریبابرهمگان روشن شدهاست
آقای احمدینژادشانسچندانیبرای انتخاب که
اصالحطلبان، تنها نه زیرا ندارد مجدد شدن
چپ، جناح از غیره و کارگزاران مشارکتیها،
افراد اصولگرایانو احزاب و بخش وسیعی از بلکه
او انتخاب مجدد راست هم با از جناح مختلف
آیتاهللا سوی دیگر مخالف هستند. از شدت به
دفاع طور غیرمنتظرهای آشکارا به خامنه ای به
سختازایشان برخاسته و خطاببه کابینهدولت
کشور زمامداری خود را برای شما که است گفته
یک فقط فکر نکنید که و دوم آماده کنید دور در

است. مانده باقی شما حکومت از سال
راهیبرایانتخابمیماند اینصورتچه در
از صالحیت رد مساله زیرا فراگیر. تقلب جز 
مجدد انتخاب برای نیز نگهبان شورای سوی
کروبی، آقایان که نیست کافی احمدینژاد آقای
حتی و نوری آیتاهللا خاتمی، احتماال و قالیباف
راستترینجناححکومتهمکمر کاندیداهاییاز
بهرقابتوحذفآقایاحمدینژادبسته اندوحتی
حوزه و روحانیت سوی از مخالفت ها این صدای

است. گرفته و باال شنیده شده هم علمیه
مقام وزارت شرایط شخصی باید در این لذا
بر را است، انتخابات برگزاری مسئول که کشور،
باشد؛ تقلبی هر به انجام حاضر که بگیرد عهده
و دروغگویی را آبروریزی پروای هیچ کسی که
او علیه آنقدر مدرک ضمن و در باشد نداشته
ماموریت انجام اگر لحظهای در بداند که باشد
زشتخودکوتاهیکند به شدیدترینوجهممکن

بشود. تنبیه میتواند
که دینیای حکومت در که است بدینسان
برزن ایستادهاند کویو هر محتسبهایآن برسر
نکند مراعات را حجاب حرمت دختری مبادا تا
از ناگزیر این بیت بگذارد، جوانی زلف بلندی و
«در که: می آید خاطر به حافظ، جهانسوز، رند
خانه تزویر که در مپسندـ میخانه ببستند، خدایا

بگشایند». ریا و

نیک بنگری همه تزویر میکنند چون

مقاله این به با اشاره سپس آقای سحرخیز
کسانی جزو مرا نام) بدون (همچنان حقیر
از به حد برخی را خود میشمارد که «جایگاه
چنین و دادند اسالمی تنزل قضات جمهوری
ملی صلح] [شورای علیه [؟] احکام سنگینی
توضیح آقایسحرخیز دقیقا کردند». البته صادر
قضات به شیوه حکمی  که من چه نمیدهد
نقل با فقط کردهام، و جمهوری اسالمی صادر
به خواننده آنجا و  اینجا از یا عباراتی  کلمات
با ماخذ و دلیل که من بدون میکند القا چنین
کار این «اصالت و درافتادهام صلح ملی شورای
آقای که این مهمتر نکته بردهام. سئوال» زیر را
نقلعنوان نوشتهمن با در عیناینکه سحرخیز
میکند مشخص آنجا و اینجا از کوتاه عباراتی و
دالیل به است، من با عمدتا سخنش روی که
اصل به خواننده ارجاع یا من نام ذکر از ناروشن
نام از ذکر خودداری میکند. من اجتناب نوشته
که است سنتی او به حمله عین در نویسنده یک
ناشناخته و می کنند اعمال «بزرگان» از برخی
اصلمقاله ارجاعخواننده به آیا عدم ولی نیست،
صورت هدف این به اینجا) در (اتهام انتقاد مورد
زننده) (اتهام منتقد حرف خواننده که نمیگیرد
مقاله اصل به و بدون مراجعه بپذیرد راحتی به را

بشناسد؟ محکوم را آن نویسنده نظر، مورد
متهم نهادستیزی به را کسی سحرخیز آقای
در کم چندان  نه سابقهای خود که میکند 
نهادسازیدارد.عالوهبر این،ایشانحتمامیداند
که است بوده کسانی اولین از یکی نگارنده که
ملی صلح شورای و صلح کمیته تشکیل رسما از
به نیز را دیگران استقبال کرده و آن پیشنهادی
آیا صورت این در فراخوانده است. آن از حمایت

آن یا خاص عام نهادستیز به معنای میتوان مرا
این شورا متهم کردکه بهقصد معارضه با خواند و
اگر چه میشد راستی و دست گرفتهام؟ به قلم
تخریبینشان بهجای این برخورد آقایسحرخیز
اعالم مواضع از خود نقد در کجا من که میداد
پیش ماه دو در صلح ملی شورای موسسان شده
بیانیهاولیهوکوتاهکمیتهصلحهفت درمقایسهبا
ظرافتکاریهایی و رفتهام خطا به آن پیشتر ماه

ندیدهام؟ را
تخریبی برخورد صرف نظر از و صورت، هر در
من اینجانب، انتقادی نوشته به سحرخیز آقای
ملی شورای در هیات اجرایی ایشان عضویت از
معدود از سحرخیز آقای میکنم. استقبال صلح
حاکمیت از جدایی از پس که است کسانی
از خود نوشتارهای معموال در اسالمی جمهوری
دفاع مدنی آزادیهای و دموکراتیک ارزشهای
هیات در عضویت نیز در مقام اکنون است. کرده
به اهمیت اجرایی شورای ملی صلحوقوف خود را
در داده و بشر نشان حقوق صلح با پیوند مساله
امر این است. کرده تاکید آن بر خود اخیر مقاله
برخورد علی رغم آقایسحرخیز نشانمی دهدکه
از بسیاری من، انتقادی نوشته با خود نادوستانه
الزم را بر آنها تاکید و عمالپذیرفته نقدمرا موارد
چه آن من کافی است. این برای و ـ است شمرده
آقایسحرخیز کهمیتوانماضافهکنمآناستکه
«دوستان» من، مرا از تند خود علیه مقاله در
به نیت حسن با این تعبیر را من است. شمرده
تک به اشاره با و میکنم تلقی آن واقعی معنای
به (ولی کردهاند حافظ نقل از ایشان که بیتی
دارم انتظار دادهاند)، نسبت سعدی به اشتباه
دهند و به خرج مروت با «دوستان» که ایشان
«نهادستیزی» آنان را با اتهام صمیمانه انتقاد

پایمال نکنند.

صلح... شورای ملی

مستقیمحاصلسرکوببیدریغجنبشهایملی
برای که است میالدی شصت عرفی دههی ذاتا و
و خاورمیانه، چارهای غارتزده ی محروم و مردم
دامن به چسبیدن مگر امیدی، کورسوی حتی
موجوداتیکهاز آبشخوار«جهل وتعصب»سیراب

باقی نگذاشت؟ می شوند، شدهاند و
چون آدمخوارانی نداند که کیست سرانجام و
دست و زاده رحم کدام پروردهی الدن بن اسامه

قابله اند؟ کدام
کارنامهی در مروری با نظر، چکیدهی
ملتهاییکهطلسمعقبماندگیخودراشکستند
پیوستند، روزگار پیشرو قافلهی مسافران به و
که موهبت نیست تجربی واقعیت نقل این جز
تا تالشیندارند پیشرفتگی، حقمردمی است که
گناهعقبماندگی خودرایکسره بهحسابدیگران

درماندگی از نجات پذیرفتهاند بلکه کنند، واریز
بر عهدهی که است هزینهای نیازمند پرداخت

است. آنها خود
که نقابداری از پیروی به سال ها، و سال ها
« جامعهی به دستیابی نوید با را خود  نقاب
«سرمایه ریشههای  خشکاندن و بیطبقات» 
بر «مرگ فریاد بود، آراسته بهرهکشی» و
و زبان به نقل آمریکا» باد مرده » امپریالیسم» و
طایفهی از ما، بهویژه بسی از اندیشهی» » رزق
دست با و اینککه مبدلشد. «اندیشهگران» ما
و طوالنی «رفته ها رشتهی و سر پشت به خالی،
این واقعیتهایی از با شدهها» نگاهیمیافکنیم،

میشویم که: دست روبرو
و آمریکا نیامده، بر ثمری  فریادها آن از ـ
به گزندی هر از به آن» فارغ دوخته «امپریالیسم

داده است. ادامه حیات خود
تفالهای بیطبقات» جامعهی « ملهم آن از ـ
این دارد» سو دو از « نژاد گویی که است مانده
خود با را  گذشته  زشتیهای هم  بدسرشت. 

و شدن» « دمکرات دعوی با هم و می کشد
رواج به ـ پیوستن» «دموکراسی ها ردیف به
شیوههایمافیاگریوسوداگری،وشگفتنیست
(حزب حاکم حزب زعمای دست به غالبا که

میدهد. میدان ـ سابق) کارگر طبقهی
دردآوری ـوسرانجامچرخشنگاهرویتصویر
از پس ما متوقف می شود که سرنوشت خود از
قریب۷۰ سالتمنایدمکراسیوحکومتقانون، 
نصیب و بادها» بادها» و «زنده  «مرده آن در پی
را که دوام خود شد قسمتمان رژیم نفرتانگیزی
بربریو درسوی استبدادیهولناکو یکسو به در
ارتجاعی سختچرکینو اندیشهسوز بند دیگر به

کرده است.
شود تلقی بی زمینه نباید پرسش این قاعدتا
توقف این روزگاری، روزی که هست امیدی آیا که
بنبست به و رفته راههای به عادت یا و اندیشه
کهف اصحاب سرنوشت و سرگذشت که رسیده،
دست ـ روزگاری روزی آری، ـ میکند، تداعی را

دارد؟ ذهنیت ما بر از

کهف اصحاب

ـدرزماننطقمنمملکتمشکالتبزرگتری
به چون آنها را حل کردیم توانستیم ولی داشت
آن زمان در تازه برگردیم. جامعه مسایل کوچکتر

بودم. ندیده را جوانان موی و لباس من
در مورد آزار مردم و اذیت به این همه دنیا ـ
سوی دولت شما از مد دلخواهشان که لباس و
تمسخر مایه ایران و میخندند میشود اعمال

است. شده
که است سال سی آن ها بخندند. بگذارید ـ

کرده ایم. عادت دیگر ما میخندند. ما به دارند
برنامه چند طرح وجود با میپرسند همه ـ
ریال بیارزشی و بیکاری و تورم هنوز اقتصادی
حل برای برنامه ای دارد. آیا وجود باال در سطح

دارید؟ مسایل این
نزدیک آینده در انشاءاهللا که داریم. البته ـ
ارزیابی دوباره را آن و میداریم بر را ریال صفرهای
بیکاریهمکه چیزی جهانی خواهیم کرد. تورمو

هستند. همه با آن رو در رو و است
با را دیگر درصد کشورهای پنج تورم آیا ـ
میکنید؟ ۲۱ درصد  مقایسه ایران تورم۱۴ درصد

بیکاریشوخینیست؟
که گفتم همانطوری بیکاری و این تورم ـ
حدس ما نیست. مهم هم آن نرخ و ا ست جهانی
را آن موساد یا جاسوسان آمریکا از یکی میزنیم

است. آورده ایران به
جوانان بین افزایش مواد مخدر مورد در ـ

دارید؟ نظری چه
کرده است. ایران وارد آمریکا هم این را ـ
که در کشوری این جز ندارند جوانان هم راهی
رو مواد مخدر به است قانونی مشروب غیر که
جوانان باید ما که میگویید خودتان تازه بیاورند.
رابهحالخودشانرها کنیم وبگذاریمحالکنند.

نه؟(لبخندملیح) مگر
آیا  دارید؟ را هم همین نظر فحشا مورد در ـ 

هستیم؟ اول خاورمیانه در ما میدانستید
دوم من دادهاند گفتهاند ما به آماری که ـ
وزارت با بچههای ما فرقی نمیکند. ولی هستیم
کمکنند علومکهمیخواستند سهمیه دخترانرا
بحث خیلی دانشگاه شوند بیشتر وارد پسرها تا
خواهدرفت باالتر دادیمکهفحشا کردیموهشدار

نرفتند. بار زیر آنها ولی
شهرستانها به زیادی مسافرتهای شما ـ
هم نتیجهای مسافرتها این آیا کردهاید.

دادهاند؟

مسافرت به نتیجه برای من لبخند) (با ـ
وقتی که بودم داده قول خانم و خودم به نرفتم.
رییسجمهورشدم وپولوپلهای دربساطداشتم

کنم. سیاحت را ایران
با شما که است چطور میپرسند بسیاری ـ
نظر از و کاسترو که ایل و کیم چون چاوز افرادی
ثواب کافرمطلقهستندو ریختنخونآن ها شما

دارید؟ دوستانه و تنگاتنگ رابطهای دارد
همه با ما  است.  مهرورزی ما  سیاست  ـ
آمریکایی ضد مذهب و دین مخالفان و کافران

دوستهستیم.
اتهام به افراد زیادی است که چهطور پس ـ
یا و بودن چپ به جرم یا  و  اسالم با  محاربه
اعدام ایران در روزه هر قبیل این از چیزهایی

میشوند؟
سیاست به و هستند داخلی مسایل اینها ـ
در دالر میلیونها ما ندارند. ربطی ما خارجی
اسالم تا میکنیم خرج دنیا کشور هر در سال
دفتر و کنیم. در بسیاری از کشورها را تبلیغ

زدهایم. مسجد
هم ونزوئال و بولیوی کوبا و و شمالی کره در ـ

کردهاید؟ را کار این
ـبله،بودجهتبلیغاتوزارتارشاددرونزوئالاز

باالتر است. ما هم فدراسیون فوتبال بودجه

داشته است؟ نتیجهای آیا تبلیغات ـ
تاهمیندیروز ـصددرصدنتیجهدادهاست.
۱۳ نفر به دین  ونزوئال کاراکاس پایتخت شهر در

شدهاند. ملحق اسالم
بودید گفته که همانطوری میکنید فکر آیا ـ
ظهور جمهوری شما ریاست پایان زمان تا امام

کرد؟ خواهد
کامال مطمئنم. ـ

باقی جمهوری شما ریاست از مدت چیزی ـ
نمانده،مطمئنید؟

ـ(بالبخند)منکهنگفتمتاکدامدورهریاست
دوم بوده... دوره منظورم جمهوری. شاید

را انتخاب شما باز مردم می کنید واقعا فکر ـ
کنند؟

کدام مردم از مردم تا منظورتان (با لبخند) ـ
من انتخاب که دادهاند قول حال هر به باشد.

قطعیاست.
داده اند؟ قول کسانی چه ـ

بماند. باقی یک معما این بگذارید ـ
که فراوانی است شایعات درباره سئوال آخر ـ
دربارهمدرکجعلیوزیرکشورشماپخششده،آیا
این مساله هستید؟ در جریان رسیدگی به شما

میگویید؟ را آکسفورد جریان ـ
بله. ـ

کاغذهای مشتی چیزی جز مدارک این ـ
رژیماست. خدمتبه بیارزشنیستند.مالکما
هاروارد. دکترای دبیرستان باشد یا سیکل حاال

باقی خواهد سمت خود وزیر در یعنی این ـ

ماند؟
و نرسیده خط آخر سرباز ما به که زمانی تا ـ
کرد. استفاده خواهیم وزیر از همین نشده وزیر
میخورد! درد چه شده به قاب تحصیلی مدرک

نیستیم! عناوین و القاب دنبال به ما
وزیر سرباز است که مثل شطرنج منظورتان ـ

زنده میکند؟ را
خنده) نرد!(با تخته هم شاید ـ

ـخیلیمتشکرماز وقتیکه برایاینمصاحبه
به دارد ما تلفنی کارت زمان دادید. اختصاص

پایانمیرسد.
خواهش یک فقط متشکرم. هم من ـ

کوچک.
خواهشی؟ چه ـ

درمصاحبهمیگذارید یادتان جا اسممرا هر ـ
بگذارید! نرود جلویش یادتان دکتر را کلمه باشد

و قطع تلفن... ...صدای بوق آزاد

تالشهای بیفایده
جمهوری تالش و کوشش همه میدانید
سایتهای کردن مسدود برای ایران اسالمی
مختلفاینترنتیوبهویژهبلوکهنمودن«یوتیوپ»
که این مثل کرد؟ تشبیه  می توان  چه به را
شهر عظیم به سوی دریایی «سونامی» یا توفان
ساحلی اتبیایدوتو برای خیسنشدنتمامبدنت

کنی! یک کاندوم فرو در را

خالی از شوخی

است. خبر داده کالله
طبيعی رييس منابع این روزنامه نوشته به
به احتمال آتش سوزی اثر بر که شهر گفته اين
از شمار زيادی سهشنبه ظهر از عمدی بعد زیاد
آنها  بين رفتکه تعداد از درختان۲۵ تا ۳۰ ساله

است. شمارش حال در
نیز۱۵۰  پيشتر اينکه به اشاره با اينروزنامه،
سوخته آتش در جنگلی گلستان اراضی از هکتار
نوشتهکه«در ماهگذشتهپنجمورد آتش سوزیدر

است.» داده رخ شده جنگل کاری عرصههای

۱۵ سال  به روسپيگری سن کاهش
شماره در اسالمی» «جمهوری روزنامه
ریيس سازمان خود اظهارات هفته سهشنبه این
در روسپيگری خصوص کاهش سن در بهزيستی

است. داده قرار توجه مورد را ايران
پايين فقيه روزنامه ابوالحسن اين نوشته به

را اجتماعی آسيبهای به مبتال افراد سن آمدن
يکزنگ خطرعنوانکردهو گفته«۸۰ درصد زنان 
بهزيستینگهداریمیشوند مراکز در خيابانیکه

هستند.» ساله بين۱۵ تا ۲۴
بهزيستی سازمان ریيس قول از روزنامه اين
در  که درصد طالقهايی ۵۰» نوشته همچنين

اعتياد است.» دليل به میافتد جامعه اتفاق

برای اجتماعی داوطلبان تقاضای
اعدام نوجوانان لغو

این سهشنبه شماره در «اعتماد» روزنامه
از نفر دو هزار از بيش که خبر داده خود هفته
قوه رییس به نامهای در اجتماعی داوطلبان
برای اعدام حکم اجرای توقف خواستار قضایيه

شده اند. سال ۱۸ زير افراد
گروه اين نامهای که در اين روزنامه، نوشته به
دختران کيفری مسئوليت سن به نوشتهاست
بنا سن، اين است آمده و شده اشاره پسران و
مشخص مدنی آمده قانون در استنادی که به

است.

که... خبـرها آمده بود در


