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میشود پذیرفته Food Stamp نیز سوپر گلوبال در

«ایرانیان» هفتهنامه پخش محل
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احمدینژاد دوم مصاحبه
کینگ الری با

نیویورکبار آخرینمسافرت احمدینژاد به در
شبکه از کینگ، الری با به مصاحبه دیگر او تن
گویی و او گفت با و داد آمریکا «سیانان»، 
مصاحبه میخوانید اینجا در آنچه داد. انجام
معروف و گزارشگر گوینده این احمدینژاد با دوم
،مانندمصاحبه اینمصاحبه در میباشد. آمریکا
ندانستن اول،احمدی نژادبهعلت نفرتازغربو
با مستقیما خودش نتوانست انگلیسی زبان
همیشگی از مترجم گو کند و گفت و مصاحبهگر
خوداستفادهکرد.اینخانممترجمزنبسیارشاد
خودش گفتارها ترجمه هنگام و است قبراقی و
بعضیوقتها راهمیاندازدو جالبیبه کرکر هرهر
توضیح و میکند اضافه جمله ای خودش از هم
این مصاحبه که ایرانی دوستان میدهد. برای

مهمی از آن در اینجا بخشهای دوم را ندیدهاند
شبکه در شما میآوریم. قسمتهایی که برای را
«سیانان» بهدرخواست احمدینژاد وهمراهان
اضافه زیر بهمصاحبه ادیتشدهاند یا و اوسانسور

است. شده
برای شما وقت از  تشکر با  کینگ: الری

مصاحبه.
نداره. احمدینژاد: قابل

گرفتهایم؛ یک جهود مقابلهمقرار باز ما در ـ
مسلمان. یک و

هستید. یهودی شما نمیدانستم من ـ
گالبی خیلی جدیدا اطالعات وزارت بچههای

کارمیکنند.
لطفا هستم شما میدانید. مطمئن من ـ

شروع نکنید. دروغ با مصاحبه را
میکردم! شوخی داشتم جون، الری ـ

خیلی سر اصالح این بار یک که می بینم ـ
قبل. دفعه عکس بر دارید؛ تمیز و خوب

شما. نیویورک در سلمانی یک به رفتم بله ـ
مرد یک احتماال کرده. اصالح خیلی خوب ـ
بهترینسلمانیها آنها گیبوده. یا همجنسگرا

هستند.
حال توی رفتارش دقتنکردم، بههر من به ـ
هتل بهما کوپنتخفیفسلمانیدادندو گفتیم که
کنیم. صرفهجویی را بیتالمال پول دالری چند
دالر بلیونها شما که است جالب خیلی ـ
کوپن دالر دو برای و می فرستید لبنان و غزه به
برویم حال هر به میدهید. خرج به دقت قدر این

سئواالت. سر
شما قول به حاضرم.  من بفرمایید،  ـ

.shoot me آمریکاییها
عرض معذرتاصطالحآمریکاییمیگوید با ـ
نمیآمد بدم البته .shoot me نمیگوید shoot و

البته،  باز که کنم.  shoot جا همین را شما که
شوخیمی کنم.

دارید... لطف ـ
چطور شما که است این مهم سئوال ـ
عرض ۲۴ ساعت  را در ۴۰ میلیون رای توانستید
نه و کاغذ کتبی روی هم رایهای آن بشمارید؟

الکترونیکی و کامپیوتری.
را برای  ۵۰۰ هزار نفر ما حدود چرا نمیشه؟ ـ
هم را سپاه بچههای اگر و داشتیم آرا شمارش
دو باالی شمارشکنندگان تعداد کنیم حساب
خیلی ایرانی ها ما ضمن در میرفت! میلیون سه

هستیم. آمریکاییها از سریعتر
چهار سه افغانستان در آراء شمارش همین ـ
است شما این ممکن چطور هفته طول کشید.

ساعت انجام دهید؟ ۲۴ کمتر از کار را
یا تعدادشمارشکنندهکمداشتندو یا آنها ـ

نیستند. سریع ایرانیها ما مثل که این
بامعترضین انتخاباتکهمی گفتند ـحاالچرا

کردید؟ رفتار اینجوری شده تقلب
جوری؟ چه ـ

شما نشان را  فیلم ها و بگذارید عکس ـ
مخصوصا مردم زدن کتک صحنههای بدهم؛

نوجوانان. و زنان
درست کرده. «یوتیوب» را این عکسها ـ

یوتیوب عکس جعل نمیکنه. ـ
هستید! سادهلوح چقدر آمریکاییها شما ـ

و خشونت و زدن کتک این حال هر به ـ
و که سر بوده زیاد قدر آن شکنجه ها سرکوب و

درآمده است. هم خودتان آیتاهللاهای صدای
میگویید؟ را «بیبیسی» آیتاهللا ـ

است. خودتان آدم های از نمیکند؛ فرقی ـ
آدم نیست. البته نمی دانم کدام اصال طرف ـ

میگویید. را آیتاهللا
علیه بر خشونت و سرکوب حال هر به ـ
شما آیا نیست. درستی کار مردمی آرام تظاهرات

دارید؟ قبول
تظاهرکنندگان علیه بر شما خود چرا ـ
پیترزبورگکهبرایاعتراضبهکنفرانس«جی۲۰»

زدید؟ خشونت به دست بودند شده جمع
را چرا این کار شما از شما می پرسم. من ـ

جواب ندهید. سئوال با را کردید؟ سئوال
میپرسم. شما از هم من ـ

تظاهرکنندگان چون شما کار حال هر به ـ
توجیه شدهاند قابل درگیر با پلیس پیتزبورگ

ربطی ندارد. هم و به نیست

شخصا کسی را کتک خودم به هر حال من ـ
مستقال را اینکار آنها داریم، قضاییه قوه نزدهام؛

انجاممی دهند.
زندان به و کردهاید  را دستگیر بسیاری ـ

آمدهاند. خیابانها به چون انداختهاید
آمریکا در زندانی میلیون سه خودتان شما ـ

دارید.
زندانی سیاسی  فعالیتهای برای آنها  ـ

نشدهاند.
چند البته نمی کند، جرم جرم است. فرقی ـ

دستگیر کردهایم. را انگشت شمار نفر
زندانیانبدونوکیلبه میگویندبسیاریاز ـ

شدهاند. رفتهاند و محاکمه دادگاه
برای این است مشکل خیلی حال به هر -
قدر این ایران ما در پیدا کرد. وکیل آدم همه

وکیلنداریم.
انگشت  نفر چند گفتید که خودتان شما ـ
نداشته اید؟ وکیل قدر آن چطور بودهاند. شمار

ترجمه بد ما مترجم خانم این نگفتم. من ـ
میکند.

بپرسم. هولوکاست درباره ـ
کن. بار باقالی بیار خر بابا! آی ـ

ـ(صدایخانممترجم): آقایاحمدینژاداین
کنم؟ جوری ترجمه چه را

.shoot me بگو احمدینژاد: ـ
دارید قبول آیا کینگ): الری (صدای ـ

داشته؟ هولوکاستوجود
من به شماست. عقیده این چه؟ من به ـ

تحمیلنکنید.
دارم. سئوال نمیکنم، تحمیل من ـ

بوده یکی میگه یکی نیستم. من تاریخدان ـ
نبوده. میگه

نبوده؟ یا بوده میکنید؟ فکر چه شما ـ
فرقینمیکند. ـ

از یا و می کنید را کتمان واقعه این شما آیا ـ
آن کشتهشدگان تعداد که این خاطر به آن ارزش
یهودیان کممیکنیدچونمیخواهید نبوده زیاد

باشند؟ نباشند ومسلمانان مظلوم مظلوم
اروپایی دانشمندان از ندارم، جوابی من ـ

بپرسید.
از دانشمندان اروپایی؟ چرا ـ

زمینه این  در  بیشتر  آنها  که  این  برای  ـ
فعالبوده اند.

این به برسیم و می کنیم عوض را بحث ـ
آقاسلطان». «ندا

بار کنرا و باقالی بیار لطفا خر خانم مترجم ـ
کنید. کن ترجمه درستش بیا و حاال به

احمدی نژاد. آقای چشم ـ
تیر قتل این گفتید شما پرزیدنت، مستر ـ
تحقیقات باید و است  مشکوک  ندا خوردن

کنید.
میاد. یادم چیزهایی یک بله، ـ
دادهاید؟ انجام تحقیقاتی آیا ـ

تحقیقات داشتهایم. زیاد قتلها این از ما ـ
نمیدهد. صورت زیادی کار
مثل قتلهای دیگر؟ ـ

قتلها؟ کدام ـ
فرخزاد قتل فروهرها و سیرجانی و مثل ـ

غیره. و
افتاده اتفاق من از قبل دولت های در اینها ـ

ندارد. ربطی من قضاییه قوه و من به و
کجا رسیده؟ به تحقیقات فرقی نمی کند. ـ

نداره. که تحقیقات فایدهای گفتم شما به ـ
قتل ها توسط این همه که داریم مدارکی البته ما
شده برنامهریزی آمریکا» «صدای و «بیبیسی»

بوده...
و جوانهای را چهکسی کشت؟ باالخره ندا ـ

را... دیگر دانشجوی
ما قضاییه قوه از باید بدانم؟ کجا از من ـ

بپرسید.
وقت ساعت متشکرم از این که نیم خیلی ـ

کردید. تلف مرا

تفاوت روز دو فقط
و جنجال و دوباره جار در ایران امسال هم
برسراینکهماهچهموقعرویتشده جنگودعوا
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 بقیه در صفحه ۳۳   

اتهام! برای تفهیم کهریزک می بریمت باشه سبز پات شورت اگر

و گناهان شاهان

ناصری هما «پژوهشگر»:

Time: Sunday at 3:30 - 5:30 PM

Tel: 703.794.2733
E-mail: persianchurchva@gmail.com
Address: 3810 Meredith Drive, Fairfax, VA 22030

پارسیان، کلیسای شما، کلیسای
فیـرفکس، در خود را کار به آغاز

فارسی همه اطالع ویرجینیا، به
میرساند زبانان

عزیز هموطنان استقبال از تشکر با
گذشته ماه ۳ در گناهان و شاهان کتاب از

کتب استناد به و باستان  شهیر مورخین  گفتار طبق
در هولناک جنایات و فساد مربوطه، مذاهب باورمندان
گرایش برخی و ساسانی و هخامنشی شاهان دربار اغلب
داشته مزدک وجود و یهودی، مسیحی به ادیان شاهان از
در قدرتمند ادیان کلیه که میکند  ثابت کتاب این است.
کشتار خود بقای و برای ظالم، اجحافگر خونخوار، گذشته
بی گناه  ۷۰ هزار ایرانی دستور خشایارشا میکردند، به
این کردند. قتلعام زیبایش همسر درخواست خاطر به را

می کند. شما بازگو را برای حقایق کتاب

مجانی شیپینگ کم درآمد: برای بازنشستگان نیمه بها باید بخوانند: همه را کتاب این

(۴۴۳) ۶۶۴۴ ـ ۸۴۱ سفارش تلفن
ناصری ابراهیم ـ ناصری هما نویسندگان:

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

مهر) ۱۳) اکتبر                              دوشنبه ۵

فرشته درآید: شود چو بیـرون                                               دیو
                             ریشه های فرهنگی جنبش های 

                                  سیاسی ایران                                     
برقعی         محمد دکتر                                  سخنران:

                                    
(۲۰ مهر)  اکتبر                     دوشنبه ۱۲

                                     
مستند شکنجه و تجاوز در   نمایش فیلم       

ایران  اسالمی جمهوری                            زندانهای
                             در رستوران نیبرز                         

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

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
Eـmail:Kanooneiranian@hotmail.com   WWW.kanooneiranian.org

            

داغروز رمضان چه رویبودهخبر ماه آخرینروز و
خرج پول دالر سه میلیون دو طرف یک شد. از
به را قم علمیه حوزههای مثبتهای بچه و شد
تلسکوپهای بیابانو کوهفرستادندکه با دشتو
کنند گزارش را ماه حلول غرب استکبار ساخت
یک شتابزده خامنهای آیتاهللا دیگر سوی و از
و نجوم! تکنولوژی و علم همه این در مقابل تنه
جای است! فطر عید شنبه روز گفت و ایستاد
یک ماه هالل ماه دیدن سر بر که است تاسف
اختالف عقیده این قدر و فقاهت علم بین ناقابل
وجوددارد. قضیهوقتیجالبمیشود کهعربها
دوشنبهاست(یعنی عیدفطر روز اعالمکردندکه

بعد!) روز دو
که ایران برآمد مسلمانان از نهاد برخی از آه
روزه سر خدا دو روز فقیه والیت از تقلید با نکند
پاسخ به مجبور و در آن دنیا باشند گذاشته کاله

اتهامهایشرعیشوند. تفهیم گفتنبه
دفتر سیل نامه و تلگراف(؟!) و تلفن به گویا
بیترهبری(لیدرشیپهوم آفیس)سرازیرشدهو
پاسخ فحاشی خواستار گاهیبا اعتراض و ملتبا
مناسببرایاشتباهمحاسبه۴۸ ساعتهرویتماه 
بوده رسیده نامهجالبی هم به ایندفتر گشتهاند.
کهدر آنمسلمانمعترضی برایدوروزکمتر روزه
گرفتن حدودسیمیلیونروزهگیرهموطناز رهبر

کرده است! خسارت معظم ادعای
خیلی شغل فقیه هم این رهبری خودمانیم
چه این شخص معترض است. شما به سختی
را او و باشد منطقی که  داد خواهید جوابی
«رهبری برای رفع که نمیکنم راضی کند؟ فکر
 ۶۰ در روح مسلمانان برای شادی اشتباهش
به روز) دو ضربدر میلیون (سی آینده روز میلیون
جواب گرفت.» خواهد اجباری روزه آنها جای

قابلقبولیباشد!

ریاضی سئوال
محمود اقامت  محل  هتل  بیرون  در  اگر
به دست نفر هزار سه نیویورک در احمدینژاد
خبرگزاری و تهران «کیهان» و بزنند تظاهرات
گزارش  ۳۰۰ نفر را این تعداد و «فارس» «ایرنا»
کنندواگر بالفاصلهبعد ازشروعنطقاحمدینژاد

ترک  را اجالس سالن نماینده ملل۶۰ سازمان در
و «ایرنا» خبرگزاری و تهران «کیهان» و کنند
حداکثر و نفر سه تا دو را آنها تعداد «فارس»
ششنفر عنوانکنندحسابکنیدضریب تخریب

را! ایران در اخبار

گفت... گفتم...
شنیدی؟ اخبار را گفت: و زنگ زد رفیقم

را؟ خبر کدام ولی آره. گفتم:
کهجرمجنسی مربوطبه این یارو خبر گفت:

کرده. سکسی و
گفتم: همینپسرهدبیرستانیکهبایک دختر

ریخته بوده؟ هم ساله روی ۱۴
داشته  ۱۸ سال دختره زیر چون گفت: آره

زندانی کردهاند. ده سال را طرف
۱۴ ساله  یک دختر با کردن صفا گفتم: اگر
جرمبین المللیمیشد که همهآیتاهللاوحجت اهللا

میافتادند. زندان به ایران در ما های
ال. او. ال. گفت :

گفتم:چی؟!
اصطالح صدایبلندخندیدم. یعنیبا گفت:

نمیدانستی؟ چتهایاینترنتیهست؛
خندیدی؟ چرا این قدر یواش پس گفتم:

توسط ما کردم تلفن چون فکر شاید گفت:
مخابراتکنترلمی شود. سپاه
مخابراتچیه؟ سپاه گفتم:

نشنیدیسپاهشرکتمخابراترا مگر گفت:
کرده؟ هپو هپل

ال. او. ال. گفتم:
جنسی منحرف یارو این اخبار گفت: حاال

جالبتر میشود.
این یا آقا حاج منحرف؛ کدوم گفتم:

پسرک؟
به متهم اگر که است این آمریکا قانون گفت:
در شعاع هزار نباید ابد تا جرایم جنسی بشوی
کلیسا اقامت کنی و کودکستان متری مدرسه و
زندان به دوباره باشی وگرنه اماکن این نزدیک و

افتاد. خواهی
گفتم: چه جالب!

اعالم اسمش را چون هم این طرف گفت:

خانه از مردم نمیتواند شده و شناسایی کردهاند
زده چادر رفته همین برای و کند کرایه آپارتمان و

پارک. یک توی
و مدرسه از پارک که امیدوارم گفتم:

باشد. دور کلیسا و کودکستان
قانونی است. شعاع از بیرون گفت: آره.

گفتم:فلسفه مدرسهوکودکستان رامی فهمم
افرادنابالغزیر۱۸ سال  چونممکناستطرفباز
آنجا نمیفهمم. را اغفالکندولیفلسفهکلیسا را

ندارند. سال ۱۸ زیر راهبه و کشیش که
که است این برای قانون بند این شاید گفت:
بچه باز و وکشیشهایروحانینما برایکلیسا ها

احتمالیرقیبدرستنکنند.
ال. او. ال. گفتم:

همینطور... هم من گفت:

اطالعیه
و همچنین ناآرامیهایاخیرکشور توجه به با
به نزدیک مقامات انقالبی برخی از افشاگریهای
تقاضا امام خط پیرو دانشجویان کلیه از امام،
بررسی تعدیل جهت فوری جلسهای میشود در

هم رسانند. به امام حضور خط
امام خمینی آثار موسسه نشر

تهران شهرداری اطالعیه

اداره اماکن عمومی
بدینوسیلهبهاطالعکلیهصاحبانبوتیکها
طاغوتی و غربی استکباری فروشگاه های و
هرگونه نمایش بعد به تاریخ این از که میرساند
فروشگاه ممنوع ویترین های در پاپیون کراوات و
قانونی محکوم مجازات اشد به و متخلفین بوده

خواهندگردید.
و سر دارای مانکنهای نمایش همچنین
اطالع ثانوی تا زنانه برجسته اندامهای و صورت
با فقط نمایش چنین مانکن هایی و بوده ممنوع
بالمانع کله بدون و اسالمی عفیف پوششهای

میباشد.
جهت را پاپیون که کراوات و فروشگاههایی
سیب خصوصا و مردان برجسته اندام پوشاندن

این اول بند  مشغول مینمایند  عرضه  آدم
جرایم و قانونی تعقیب تحت و بوده بخشنامه

شد. خواهند مادی

ناگوار بد و اخبار
و کرد نگاه اخبار را اصال نمیشود روزها این
که میشود متمرکز این روی بر چیز همه شنید.
و فقر گرسنگی و است. خراب دنیا خیلی وضع
حرارت درجه نگرانم میکند. خیلی خشکسالی
باالتر روز به تایید دانشمندان روز به زمین کره
خورشید نور زیر زودیهمه استبه قرار و میرود
نگران پیش بینی جزغاله شویم. سوزانمثل مویز
دو تا میگویند که هستم هم این ستارهشناسان
دیگر  ۲۰ سال است تا قرار بزرگ سنگ آسمانی
خود از مدار را آن و زمین کره بیفتد روی صاف
«سونامی»عظیم تا میگوینددوسه خارجکند.
بسیاری زیر است و قرار است راه در دیگر هم
حضرت چون شوند و غرق قوی آنها موجهای
نوحدیگر کشتیاش سرویس نمیدهد جانخود

بدهند. دست از را

عرض در آشامیدنی آب کمبود میگویند
حتی که بود خواهد بد قدر آن آینده دهه دو یکی
سرم خواهند کمبود بیمارستان در مریضها 

هستم. نگران زیاد خیلی داشت.
ناگوار حوادث و فجایع همه این همه حاال
طبیعی بهکنار، احمدینژادبازهم قراراست چهار
بماند. باقی من کشور جمهور رییس دیگر سال

به همه مردم کره زمین رحم کند... خدا

که... بود نیامده اخبار در
توسط مملکت رایج پول از صفر دو حذف
است. شده قطعی و محرز تقریبا مرکزی بانک
شرایط در گفت: سخنگوی دولت مصاحبه ای در
ایننمیبینیموبایدهرچهزودتر فعلیچارهایجز

انجام بدهیم. کار را این
باره این در اطالعاتی و مقام سیاسی چند
آخر انتخابات از که بعد به این توجه با گفته اند:
و دولت ضد نوشتن شعارهای جمهوری ریاست
با مردم و شدتیافته رویاسکناسها مذهببه
نیز والیت فقیه و احمدینژاد قرار دادن مخاطب
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نویسندگان  و شاعران از ـ بی نهایت زمان ۱ـ 
ایران. بیستم سده

دیگر  نام ـ شبیه دیوانگی آشفتگی حالت ۲ـ 
سیاره ونوسـ  زبان تازی.

گردنو جلوینخستین  غدهایدر ناحیه ۳ـ 
تنپوش ـ چسبندگی مظهر ـ نای حلقههای

درخت.
تکیه  خویشاوندـ  زباندار بیزبانـ  چهرهـ  ۴ـ 

کالممنفیباف.
خرابه نشین  ـ جوان ـ دینی کتابهای از ۵ـ 

اژدهاپناه!
که  هر ـ نمیدهد پس نم که آن ـ تپانچه ۶ـ 

آنشبیش برفش بیشتر!
آنسوگند خوردهاند  به حالتیخ بستنـ ۷ـ 

غالت. از ـ
حالت  ـ اروپایی پایتختهای از ـ فرزند ۸ ـ

ابریشمی. نازک پارچه نوعی ـ ناشنوایی
زمینـ   بلندیهای سطح ـ ۹ـ  پروردگار یکتا

اتاقکبغلموتورسیکلت.
از  ـ برقرار و ـ ثابت هستیبخش مایعی ۱۰ ـ

انواع سنگ.
بایر  خشک و ـ اراضی طبیعت سرشت و ۱۱ـ 

کشتی. فنون از ـ
فربه  چاق و ـ شهرهای ایران از اندکـ  ۱۲ـ 

تعجب. حرف ـ
پایدار  نوشتهـ  اصل ـ شب چهارده ماه ۱۳ـ 

نشدنی. فراموش و
ـ  نوشتن  وسیله  ـ  هنگام  و  وقت ـ   ۱۴

پاریس. در مشهور فرودگاهی
شیرازی  فرصت تالیف  است  کتابی ـ  ۱۵
ـ چهار قاجار دوره موسیقیدان و ادیب، شاعر

بادده. خرمن شاخ

که  فرانسه رن در رود بندری کنار شهری ۱ـ 
فرانسه و آلمان مورد اختالف آن سالها مالکیت

آتش. بر اشک ریزان و بریان ـ بود
بود  ازغذاهایمحلیمخصوصاصفهانـ ۲ـ 

شده. ستایش آمدـ  دندان که
کشتی  انبار مجوز!ـ  با قاتل غذاـ  از بعد ۳ـ 

کننده. قول نقل ـ

مانند  سیال روغنهای در است مادهای ۴ـ 
ـ جنس از شهر خارج در قصری روغن زیتون ـ

قوی. ظاهر به
بزدل  و ترسو تمنیاتنفسانیـ و هوسها ۵ـ 

عرب. مادر ـ
فراگیرنده و  ـ بزرگ کوزه! پدر ـ ۶ ـ پهلوان

احاطهکننده.
از  ـ نظیر و شبیه ـ  بادگیرها شهر ـ  ۷

کشورهایآفریقایی.
برای  اسمی و یکتا گوهر ـ خوب میوه ۸ ـ

خاندان. ـ فرمان کشتی ـ آقایان
بسامدوتناوببهگویشفرنگیـوسیلهای  ۹ـ 

ستودن. ـ پرواز برای
به  پسوندی ـ و همدم نزدیک ـ هادی ۱۰ ـ

مانند. و مثل مفهوم
بهادار ـ  اوراق از  ـ و ندا تنبیه ۱۱ ـ کلمه

استانی در ایران.
ـ جنگجوی  اسب دهانه ـ دانه معطر ۱۲ ـ

حریف. فن همه
از  ـ اثرآبـ فی الواقع حیوان نجیبی است ۱۳ـ 

شود! مشکل ـ گشودنش گاه فرنگی اسامی

امتداد  و کشیدنش ـ مرکبات جمله از ۱۴ ـ

سرهم. پشت پیاپی، ـ دادن

کتاب  همراهعروسخانم درشبزفافـ ۱۵ـ 

در همواره آن چاپ هدایت که صادق از معروفی

است. بوده ممنوع ایران

میدهند ادامه به رشد خود نوخاسته کشورهای
پایاتر مقاومتی به  غرب برابر در  روز به روز و
باشند غرب مخالف که آن بی  و می زنند دست
غرب عقبماندگی عادالنه با همکاری با مایلاند
باشند در غرب شریک و کنند جبران خود را

بهرهوریها(۱۱)
به را همه آناتحادجهانیکه بهرهبری آمریکا
نوعیاطاعتدوستانهپنهانوآشکارمیبردتقریبا
دیگروجود ندارد.نگاهکنیدچگونهحتی انگلستان
این به نه به اروپا نزدیک می شود؛ و دور آمریکا از
بلکه به این آمریکا است خصومت با معنی که در
معنی کهمشارکتهایواقعبینانهتریبرای حفظ
است. از مخاصمهها مطرح دوری ملی و منافع

والیی ایران که است  شرایطی  چنین در
مورد در مثال زند و مذاکره دم از میکوشد نیز
برای را آمادگی خود فورا اتمی «قم» تاسیسات
عدم ایران منتهی مشکل بازرسیها اعالم کند.
بعد ازسی اعتماد بهخودو بهمردم خوداست زیرا
جامعه که حلهایی راه یافتن به قادر نظام سال
به مربوط مواعید به رها کند و بیهوده قیود از را
است. نشده ببرد قانونی تساوی های و «عدالت»
فنآوری داشتن مردم که است بدیهی مساله این
نظامی کارافزارهای موشک و انواع و هستهای
با متناسب آزادیهای لمس از و ببیند شدنی را
که است مشکل این باشند. محروم پیشرفتها
به و دور می کند نوخاسته ها جمع را از ایرانیها
سران ملل سازمان در جمهور رییس نطق وقت
غربدموکراتجلسهرا ترک می کنند.نظاموالیی
با اینکه از میهراسد و کفشدارد گوییریگیبه
دستبازبادنیادرمذاکرهومبادلهباشد.نمیشود
تردید نکرد درسیاستهاییکهچندسره وتو خالی

اعمالمی شوند.
به رفاه رفتن برای بزرگی را فرصت نه تنها ما
ملیازدستمیدهیمبلکه باخودراییهایبیثمر
نبوغنسلجوانرادرنطفهمیکشیم.اینبیماری
یک برای فرصت نداشتن و نفس ضعف از ناشی

بسیار تمایل آن به مردم که است سیاسی ورزش
درون) و (برون جا در همه و پیوسته ولی دارند
محرومیت مییابند. این بسته بروی خود را درها
مقاومت در روز به روز را ایرانیان که است
سرسختترمی کند وافسوسکه اینسرسختیها
قالب هایسازمانی بهکارگرفته انفرادیاستو در

نیستند. افتاده جا و

توضیحات: و منابع
این  در ـ آوریل پیر آقای گزارش استناد به ۱ـ 
میلیارد پنج هزار جزیرهحجم ذخایر پنجاه و شبه
جراید از نقل به است. شده برآورد مکعب متر

آگوست۲۰۰۹. آخر هفته در اقتصادی معتبر
سفیر   R. Rurt مصاحبه  استناد به ـ  ۲

آمریکا.
مصاحبه  گزارش A. Barluet و باره این در ۳ـ 
 Laur Mandeville گزارش  نیز  و  Richard Burt

تطبیق در جراید مختلف است که ما مستند
میکنند.

مورخ ۳۱ شهریور  «اطالعات»، روزنامه ـ ۴
.۱۳۸۸

روزنامه  گزارش L. Mandevilleـ  استناد به ۵ـ 
۲۶ آگوست ۲۰۰۹. مورخ «فیگارو»

.NBC نگاهکنیدبهمصاحبهاحمدینژادبا ۶ـ 
کامال طبق مقررات مرکز این که است گفته او

است. شده بنا
مورخ  به روزنامه «فیگارو»، کنید نگاه ۷ ـ

۶ آگوست ۲۰۰۹.
یقین  تردید و پر مقاله به نگاه کنید ۸ و ۹ ـ
بینالمللی» «فیگارو روزنامه در ایزابل السر بانو

۲۶ آگوست ۲۰۰۹. مورخ
وی اظهارات به استناد فرانسه؛ جراید ۱۰ـ

آمریکا. در
به  زکریا فرید آقای کتاب به کنید نگاه ۱۱ ـ
ترجمه مشارکت»، درعصر نام«امپراتوریآمریکا
که در این سال۲۰۰۹، ،Saint Sirion نشر فرانسه،

بحثمی کند. موسعا باره

... نظام ـ میشود افزون توییها تودر

از کودتایانتخاباتی نشانمیدهند را خشمخود
دولت توسط حذف صفرها که نیست مشخص
است ریال پول واحد نقطههای حذف به منحصر
«دیکتاتور»  یا نقطههای «قاتل» و حذف و یا

اسکناس ها... روی شده نوشته

***
سپاه عمل بی سابقه در یک قبل روز چند
ایران  مخابرات شرکت سهام ۵۱ درصد پاسداران
بازاربورس تصاحبکرد.سهاماین شرکتکهدر را
دیگری خریدار نتوانست بود شده عرضه تهران
به ناچارا و پیدا کند آقازادهها) آیت اهللاها و (حتی

گرفت. پاسدارانتعلق سپاه
را ایران از اقتصاد که نیمی پاسداران سپاه
حساس نهاد بر این اینک کرده بود قبضه قبال
همکنترلخواهد داشت.سخنگوی اتاقبازرگانی
سپاهپاسداران درنشستیخصوصی بهخبرنگاران
دولتیگفتهبود درآمد چند بلیون دالریساالنهآن
استراقسمعگفتوگویخواهران بهیکطرف،

طرف! یک وبرادران
نیرویبسیجکهحسادتش  که بود شایعشده

تحریک حسابی  نظامی تجاری مبادله این  از
«صدا سهام است که جستجوی راهی در شده
کنترل خریده و را اسالمی جمهوری سیما»ی و

دست آورد. را به آن

***
توسطورزشکارانی مچبندسبز بستنروبانو
به کشور از خارج بینالمللی میدان های در که
افزایش است. به رو میپردازند ورزشی رقابت 
مختلف فدراسیون های سوی از که شده گفته
ورزشکاران به این نامه های اخطارآمیزی ورزشی
پوشیدن از که خواستهاند آنها از و شده ارسال
حین گردنبند در کاله، مچبند، لباس، گونه هر
مسابقاتخارجیخودخودداریکنندودرصورت
محروم آتی مسابقات  انجام از را آنها  تخلف

کرد. خواهند
سبز طرفدار جنبش از ورزشکاران تن چند
خود ورزش به مربوط فدراسیون به نامهای طی
اینتصمیمشدهاند. آنها در خواستار تجدیدنظر
سبز روبان و اگر مچ بند از ایران خارج در گفته اند
ببندیم اگر و کرد نخواهند تشویق را ما نبندیم
کتک ماموران از فرودگاه ایران به ورود هنگام

خواهیمخورد!

***

درچند روزاخیرخبراینکهجمهوری اسالمی
دیگر برای مخفی زیرزمینی تاسیسات ایران دو
دنیا مردم بقیه از و داشته هستهای غنیسازی
و رسانههای خارج پنهان کردهسوژه داغروزنامهها

است. ایران شده از
گویامسئولینآژانس انرژی اتمیمکالمهتلفنی
نیز اتمی و تحقیقات سازمان با مسئولین جدی
اخبار در که ایران داشته اند خارجه امور وزارت
نیامدهاست.دراینمکالمهتلفنیوقتیکهرییس
ایرانمیپرسدقرار بودشما آژانساز طرفخوددر
مربوط همه اخبار جریان در را و ما باشید شفاف
بهفعالیت های اتمیخود بگذارید، مگرنه؟جواب
دو این که یادمان نبود اصال ساری!، می گیرد:

نداشتیم. بدی منظور داریم، هم را مرکز

تاریخی عمیق افکار
و ناموفق رهبر  یک بدبختی و  شرمساری
بر تظاهر کنندگان تعداد که است این نامحبوب
مستقبلین از از کشور بیشتر خارج در او علیه
به او بازگشت از  پس فرودگاه کشورش  در او

باشد! آنجا

هم جنسی تجاوزات شکنجه و درباره نیست.
رسولخدا گفتهاست «النصـر بالرعب» (پیروزی
اینجواز البته که و هراساست) رعب و ایجاد در

آورد. تصور به که بتوان است عملی گونه هر
یارانش و موسوی آقای نظر مد قانون کدام
بهشوراینگهباناجازهمی دهد است؟قانونیکه
چهارتا جمهوری کاندیدای ریاست صدها بین از
چه حال و به یکی رای بدهند؟ و کنند انتخاب
مگر گرفته؟ صورت تقلب می گویید است؟ شده
نگرفته صورت تقلبی نداد که اطمینان فقیه ولی
که حرف ولی فقیه روی آیا کسی میتواند است؟
بگوید؟ و سخنی حرف حکومتی» است «حکم
ششم مجلس عنوان رییس به کروبیـ  آقای مگر
مطبوعات جدید نیست قانون الزم که نگفت ـ
دستور (یعنی حکومتی حکم شود؟ نوشته
الیحه درباره رای گیری که است این خامنه ای)
قول شود؟ به گذاشته کنار مجلس مطبوعات در
اکنون و اندکاندکفالنیمیشود. از معروف آدم
برای حفظ است که آقای موسویرسیده نوبت به
نظاموجلوگیریازساختار شکنی،حکمحکومتی
ثریا تا کج، دریافتکند.خشتاولگر نهدمعمار

کج. دیوار میرود
سمبلمبارزاتمردمایرانمیرحسینموسوی
و بود جوان هم که است آقاسلطان ندا نیست،
موردستمجمهوریاسالمی زیبا،همزنیبودکه
احیای حقوقانسانی در راه را وهمجان خود بود
چهارچوب میخواهد او و داد. دست از خویش
پاره کند را اسالم  خرافهپرستی و خرافه نظام
است آن طالب که مدرنیتی به را آزاد هوای و

تنفس کند.
چنین این ایران مردم که پیداست وضوح به
هستند هراس در ساختارشکنی از که را رهبرانی
والیت قانون اساسی چهارچوب میخواهند در و
کوچک چند گردهماییهای تشکیل فقیه اجازه
لنگان پشت چنان لنگان و هم بگیرند نفره را
رهبر نمیتوانند کنند، حرکت اسالم رهبر سر
ممکن است باشند. ایران جوان خیزش نسل
همراه او امثال چون موسوی و کسانی با مردم
اینهمراهی بهمعنایماهیت یکسان باشند، اما
درون  جناحی درگیریهای و تودهای اعتراضات

حاکمیتنیست.

به یا است، پیش پای مردم راه دو اکنون
سوگواری، قالب در انفعالی جوییهای مخالفت
«اهللا بانگ  دادن سر جمعه، نماز در شرکت 
که دهند در تن سازشپذیر راهکارهای و اکبر»
زودیاینخیزشنیز مانندخیزشدانشجویی به
اعتراضاتمیلیونی  از و خاموشیمیگراید ۷۸ به
صورت این در و میماند باقی خاطرهای تنها
و روشنفکران دانشجویان، تک تک حذف شاهد
بود، امثالهمخواهیم زنان و تجمعهایکارگریو
خیابانها در خود مستمر حضور به که این یا و
به تا اعترض کنند، رژیم کلیت و به دهند ادامه
نافرمانیمدنیدر با تدریجاعتصاباتشکلگیردو
محالت کوچک تشکیالت ایجاد و تمام زمینهها
پای، دیر روند یک در یکدیگر، به آنان پیوستن و
از نهایت در و شده تضعیف اسالمی جمهوری

آید. در پای
به میتواند چگونه موسوی میرحسین
آزادی های درباره که هم اندکی وعدههای همان
در کند عمل  است داده  سیاسی  اجتماعی و
مردم رای و خود حق از نیست قادر که حالی
بنی صدر، بدون شک او هم مانند حضانت کند؟
چرخ زیر منتظری آیت اهللا و نوری حجتاالسالم
ماشینپوالدینسرکوبجمهوریاسالمی،خرد

شد. خواهد تصفیه و
غیر از تحلیلگران بدبینی، بسیاری این در
فرید عقیده هستند. هم با نگارنده هم ایرانی
تفسیرهای خارجی بخش اخبار و زکریا، سردبیر
صورت عدم در مینویسد: مجله «نیوزویک»،
با سرکوب بتواند رژیم اگر و پیروزی جنبش
یک ایران کشور آید، فایق بر مشکالت بیشتر

است. دیگر مصر
اوضاع از تحلیلی در نیوز» «ورلدپرس
ترستظاهرات رژیماز ماهرمضان، مینویسد :«در
یکم و بیست و احیای نوزدهم مراسم میلیونی،
علی مرگ امام رمضان یعنیضربتخوردنو ماه
و بهرهبرداری میکرد برگزار هرساله مفصل که را
تبلیغاتیمینمود،امسالدرزگرفت.وبدیننحو،
ایران،مانندبسیاریازهمسایگانخود،تبدیلبه
دیگر برای فرمانروایانش که شد کشوری خواهد
ندارند. انقالب به ادبیات احتیاج کردن حکومت
راستانحصارطلب استکه رژیمیک رژیمسر
کنترلاوضاعاقتصادیو تمایل مشت آهنینو با

بهسرکوب همهجانبههرگونهمخالفتی، بهصورت
خاورمیانهای، یکیازحکومتهایشناختهشده
مصر، بود. خواهد استوار قدرت بر دههها برای
عربستانسعودیوسوریهسرمشق هایآتیرژیم

بود. خواهند جمهوریاسالمی
باشد نیازی این که است بدون معتقد رژیم
صف به را دار رسم و اسم آخوندهای اکثر که
روحانیونو کار خود را پیش ببرد. مخالفینبراند
بگیران رژیم در لیست حقوق که بخصوص آنها
هستندبیشتر مایلبهتغییراتجزییو گامبهگام
هستند تاتغییراتمهموانقالبی. رژیمدیگرنیازی

کنترل چیز زیر همه ندارد. تظاهرات نمایشی به
خانههایشان به خیابانها از مردم و بود خواهد

میگردند. باز
پیشآمده رژیمهایدیگر نیز آنچنانکه در اما
که کنترلی و شتم و با همه ضرب گاهی است،
در دستش کار از رشته سر کار میبرد، به رژیم
شود. کشیده کجا به کار نیست معلوم و میرود
آنچه بود. آینده حوادث منتظر و کرد صبر باید
رژیم هم است که زمان میتوان گفت این این در
بی نقطه به ایران مردم هم و نظامی ـ پلیسی

بازگشترسیدهاند.

یا پیـروزی شکست دو راهی سر بر

شد. داده پاسخ به آن ها سخنران سوی از که
تقاضای به و  پایان در کشفی  صمصام
«دف نامهای به خود تازه شعر دو عالقهمندان
که چشم جهانیان» و «ندایی به شب» مستی و
جریان شدن ندا آقاسلطان در تاثیر کشته تحت
انتخابات در به مداخله دولت مردمی اعتراضات
برای حاضران خواندو سخت مورد سروده است را

قرار گرفت. تحسین تشویق و

را... نیما شعر آتشی منوچهر


