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سینمایی اخبار
سیاسی فعال و سینما کارگردان مور مایکل
گفت: خبرنگاران با  خود مصاحبه  آخرین در
مراتب بهتر هاوانا به کیفیت پزشکانو طبابتدر

ماست! آمریکای از
ازچپگرایانرادیکال آمریکاست مایکلمور که
طنز قالب در توانسته  خود شهرت  سایه در
انتقاد به را زمینه ها همه در آمریکا سیاستهای

بگیرد. تمسخر و
این که آمریکا، جمهور رییس اوباما، باراک
مصرانه درصددتغییرسیستم بیمهدرمانی روزها
دارو سازنده شرکت های نقش تعدیل و دارویی و
آمریکا در بیمه بزرگ شرکتهای همچنین و
جدل و بحث برای مساعدی زمینه میباشد
نموده ایجاد خود طرحهای مخالفان و موافقان

بحثها نوع این فعاالن از یکی  مایکل مور  و
میباشد.

پرسیده که خبرنگاری جواب در مور مایکل
جراحی عمل احتیاج به شما خدایی اش اگر بود:
ترجیح باشید داشته سرطان درمان یا و قلب
عمل شما را به جای آمریکا کوبا میدهید در

نه؟ که گفت: البته. چرا کنند؟
تیم یک اگر البته کرد: اضافه خنده کنان او
هاوانا خودم به با بتوانم پزشکیمجهز آمریکاییرا
البته کرد: اضافه وی بود. خواهد مطمئنتر ببرم
کردم میکروفون را فکر چون گزارش نکنید این را

گفتم. شوخی و به کردهاید قطع

خواندنی و کوتاه اخبار
آیندهجمهوری  استموشکاکتشافی * قرار
فرستادهشودو«مصباح» اسالمیبزودیبهفضا
نوشتیمکههموطنان را اینخبر نامداشتهباشد.
که دادند خبر روزی اگر نکنند فکر خوش بین
که نیست این رفت» منظور فضا به «مصباح
به آسمان انقالب شدهو مردم روحمصباح یزدی را

حواستانباشد... فرستاده اند.
معلوم نیست  * همین آقایمصباحیزدیکه
او به اسم را سفینه که داده پول به سپاه چقدر
که این از گفت: خبرنگاران به کنند نامگذاری
نامگذاری کردهاند من افتخار به سفینه را این
پرسیده که جواب خبرنگاری در او خوشحالم.
موشک این سرنشینان یکی از شما روزی آیا بود:
در اگرمطمئن باشمآنجا خواهیدبودیا نه؟گفت:
آسمانپلیسبینالمللی سر وکلهاشپیدانخواهد

کرد. خواهم را کار این حتما شد،
آخرین  در یزدی مصباح آقای همین هم * باز
سال تحصیلی شروع مناسبت به خود که نطق
در واقع امام خمینی و پرورشی آموزشی موسسه
مغزی شستشوی طلبه دانشجویان به قم شهر
اسالم برای روحانیون از برخی ضرر گفت: شده
توضیحاینگفتار در او ازجاهالناست. بیشتر ما
چون نگرانی نیست البته جای ادامه داد: خود

منفعت میرسانندکه بهاسالم ما جاهالنآنقدر
میشود. جبران اسالم روحانیون به ضرر

تهران,  آرژانتیندر سفیر کینترروس، * ماریو
از غرفهخبرگزاری جمهوریاسالمی ضمنبازدید
بینالمللی رسانههای نمایشگاه که در «ایرنا»
گفت: غرفه این به مسئول بود واقع دیجیتالی
اخبار کاری هر از انجام قبل صبح روز هر من
در «ایرنا» داد: ادامه او میخوانم. را «ایرنا»
را زیادی خوانندگان و است معتبر بسیار جهان

است. کرده جلب
تعجب با  که غرفه مسئول  در جواب وی
نهجدی شوخیمیفرمایید؟گفت: بود: پرسیده
سایت بعد دقیقه چند میگویم، البته بالفاصله
می کنم باز را «سیانان» و «بیبی سی» شبکه

کرده باشم. توجهی هم واقعی به اخبار تا
دیداری  در مراجعتقلید، آیتاهللاسبحانیاز *
گفت وی با منجی» «بشارت سریال کارگردان با
و ظریف دینی کار در سینمای گفت: و کرد گو و
که میکنیم تعجب ادامه داد ما وی است. دشوار
با این همهمشکالتکارسینما کارگردانانما چرا
به شغل هایآزادروی رها نمیکنندو تلویزیونرا و
سریال کارگردان این از تقدیر ضمن نمیآورند؟ او
گفت: مسیح است) عیسی درباره زندگی (که
سینمایی تولیدات در را مادرش و عیسی چه هر
بیشتری مسیحیان کنیم تکریم بیشتر خودمان
تصور میکنند چون میشوند اسالم جذب به
و تحمل توافق و دین تطابق ایران در اسالم ما
گفت: البته اصال خود سخن در پایان است. او
تولیدات خودعیسیمسیح ما در مهمنیستکه
پیامبر اسالم مبشر خدا بلکه پسر عنوان نه به را
این برای نماییم و عرضه تصویر خاکی انسانی و
تطابق ناراحتنمیشوندچونقوه کهمسیحیها

است. آنها زیاد و تحمل توافق و
* کتاب«آمریکاتماممی شود»،نوشتهمجتبی 
زارعی یکیازمداحانمحموداحمدینژاد, توسط
ایران در جمهوری ریاست اسناد و پژوهش مرکز

منتشر شد. چاپ و
قیمت و با نهچندانزیاد تیراژ با اینکتاب که
نهچندانگرانهفتهزارتومانمنتشرشدههنوز

میگذرد آن پخش از که هفتهای چهار سه از بعد
است.» نشده «تمام و نداشته زیادی خریدار

روزنامه  گفته به رفسنجانی هاشمی  *
اظهار خود قبلی اظهارات از تهران «کیهان»
گفته همین به پشیمانی عمیق کرده و ندامت و
و اتهامات قضاییه که قوه کرده توافق روزنامه
رسیدگی نماید. را او فرزندان به شایعات مربوط
رفسنجانی هاشمی که میگوید روزنامه این
به آرای مردم نظام مشروعیت که اظهار کرده بود
نظام به مشروعیت که شد متوجه بعدا است اما
فقیه والیت رای به کال و ربطی ندارد رای مردم

وابستهمیباشد.
شایعشدهکه رفسنجانی بریدناز اصالحطلبان
سوی بیت به برگشتن موسوی و ستاد به ویژه و
مصونیت که داده انجام توافقاتی با را رهبری
جزاییفرزنداناوتامینگردد.هاشمیرفسنجانی
مجلس نمایندگان از یکی انتقاد از اعالمیهای در
کرده او انتقاد فرزندان از عملکرد که خبرگان
میتواند در قضاییه قوه گفت: و کرد بود انتقاد
کند برخورد من فرزندان با قانون چهارچوب
اضافه وی ربطی ندارد. به من آنها عمل چون
ترک را اصالحطلبان من چون قضاییه قوه کرده:
نباید امتیازی بازگشته ام، آغوشرهبر به کردهام و
دادند هم اما اگر بدهد من به فرزندان قانونی غیر
آنها به عدالت توجه ندارد و نظر من اشکالی از

میرساند. را

سفر بازدید و گزارشی از
نیـویورک به احمدینژاد

 ۶۴ جمهور رییس احمدی نژاد محمود
نیویورک آمد. بار به برای پنجمین درصدی ایران
به سازمان ملل ساالنه اجالس شرکت در برای او
تماس با از ایرانیان بود. بسیاری آمده شهر این
اینترکنتیننتالمحل هتل از ارسالنامه تلفنیو
او به بودند خواسته احمدی نژاد احتمالی اقامت
درچادر محل اومجبور شودشبرا تا اتاق ندهند

اقامتمعمرقذافی رهبرلیبیبه سرکند.اینهتل
فشارچندمشتری«حزباهللا»خودکه«مایل زیر
مجانی»کردیت کارتخود راکهاز طریقمسافرت
دوبیوالسوگاسوسواحلترکیه جمعکرده به
به را اتاق چند شد مجبور کردند عرضه بودند

دهد. او اجاره همراهان احمدینژاد و
او  و خود از همراهاناحمدینژاد ۱۵۰ نفر گویا
و کامال آورده سر زمین شب را به روی دو اتاق در

بودهاند. راضی هتل این سرویس از
اعضاء تیم گفت: خبرنگاران به مدیر هتل
احمدی نژادنخواستند از صبحانهمفصلومجانی
ترجیحدادندکهدرچمنپشت هتللذتببرندو
ویگفت: و چایشیرین بخورند. پنیر هتلنانو
بوفهغذایناهارما در اتاق از آنها به جایاستفاده
تون ماهیخلیج و گوشتکوبیده با خودماندند و
سیر کردند. خود را بودند خود آورده که با فارس
و تیم احمدی نژاد گفت: خبرنگاران به مدیر هتل
اهمیتاجالسسازمانملل اصالبه همراهاناو
نه دوش اینجلسه برایشرکتدر و واقف نبودند

را اصالح کردند. نه صورتشان و گرفتند
هزار ده حدود تظاهرات با احمدینژاد ورود
به معترض و اسالمی ایران رژیم مخالف ایرانی
ایران در اخیر قالبی کباب ببر و بده انتخابات نان

بود. همراه
ساعت چندین از بعد تظاهرکننده گروه
شده توسط پرچمهای حمل بر سر و دعوا بحث
شدند موفق ایران اسالمی رژیم گروه هایمخالف
حفاظت ملی سوی اداره مزاحمتی از بدون هیچ
را به تسخیر نیویورک بروکلین آمریکا پل معروف
چند پارچهای تابلوی آنجا در و آورده در خود
رییس «احمدینژاد میگفت که خود کیلومتری
بسیاری بگذارند. نمایش به نیست» من جمهور
پل ایرانی تظاهرکنندگان با نیویورک اهالی از
از برخی و همدردی داشتند. همیاری بروکلین
که مشابهای پارچهای تابلوهای نمایش با آنان
رییس احمدینژاد شکر که را «خدا میگفت:
اعتراضایرانیان مقیم از نیست» جمهور منهم

حمایتنمودند. آمریکا
ملل سازمان اجالس تشکیل روز در
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همراهانش احمدینژاد و گلوله اتومبیلهای ضد
اختیار در آمریکا خارجه امور وزارت سوی از که
و آمده ملل سازمان به محل بود گرفته قرار آنان
آن در تاریخی روز برای یک را خود سرنشینان

نمودند. محلپیاده
رهبر دیگر، از سخنرانی احمدینژاد دو قبل
هوگو چاوزومعمر قذافینطق نمودند.چون نطق
که برای احمدی نژاد بود بسیار شبیه نطقی آنها
تصمیم احمدینژاد مشاوران بود شده نوشته
او کرده تا دستکاری احمدینژاد را گرفتند نطق
هولوکاست جعلیبودنحادثه فقطدرباره بتواند

صحبت کند.
زمان معجزه امام از هم بار احمدی نژاد این
نیویورک همیشه او را در سفرهای معموال (که
توسط توانست شد و میکند) برخوردار همراهی
حاضر نمایندگان چهارم سه از بیش حضرت آن
از اتمامنطق بعد ناپدیدنماید! را غیبو درجلسه
بلند نمایندگان زیاد زدن کف احمدی نژاد صدای
نبود چونصندلیهایخالینمیتوانستند دست

تشویق کنند. بزنند و

جیـرجیـرکها و جغد
واقعی اتفاق یک اساس بر

به پهلو نمیآمد. خوابم میزدم زور چه هر
راست و چپ لگد به با را و لحاف می شدم پهلو
و مرتب دفعه سی بیست را متکایم می انداختم.
حسابی سرم و بودم کرده عرق کردم. رو و پشت
و بود آخر تابستان خنک یک شب می کرد. درد
خانه حیاط پشت که جیرجیرک هزاران صدای

بود. رفته آسمان به بودند ولو چمنها توی
شب های که جیرجیرکها خواندن صدای
امشب من میداد حالت آرامش به یک عادی
موسیقی نت اولین بار برای عذاب آور بود. برایم
از دسته یک می کردم. دنبال اجبارا را آهنگشان
صدای وسط از یکی میخواندند، راست سمت
ول جمله بین دو نقطه مانند گذاشتن کوچکی
نت چپ حیاط سمت از دیگر گروه و بعد میداد
مریض که بودم میخواندند. مطمئن را بعدی
رستوران ایرانی رفته بودیم این قبل شدهام. شب
رستوران کولر دارد. بوفه ای غذای که شهرمان

خرابشدهبودو کلیعرقکردم. بعدتویماشین
نشستم. میزد سردی شدید باد که کولر جلوی
اول کردند. عود مرضی ام عالیم امروز صبح از
سرماخوردگی خاطر به که گرفتم بدی اسهال
ایرانی این غذاهای خوردن از بعد همیشه نبود و
سر میآمد. بعد سراغم به رستوران بخصوص
یک سرما عوراض سایر و بدن و کوفتگی درد

خوردگیشدید.
بیداری همانحالتخوابو در نمیدانمچرا
در مردم فریادهای شبیه جیرجیرکها آهنگ
گروه که انگار آمد. نظرم به تهران خیابانهای
دستراستفریادمی زدند:«مرگ»وجیرجیرک
دست چپ گروه و «بر» میگفت: وسط حیاط

میخواندند«دیکتاتور».
نداشت فشردم اثری متکا الی را سرم هرچه
آهنگ سمفونیک بلند جیرجیرک ها ارکستر و
و میریخت دیکتاتور را در سر پر از دردم بر مرگ
سلول هایمنشست تکتکنتهایشاندر آنجا از

میکرد.
فکرمیکنمتبم لحظه به لحظه باالترمیرفت.
جیرجیرکها صدای بود. شده خشک دهانم
دستگاه درجه انگار که بلندتر میشد. و بلندتر
در ببری. باال ته ضبطصوت را تا استریوفونیک
فضای در صدای جغدی صدا ناگهان بلندی اوج
و فاصله مساوی به جغد شد. خانه پخش پشت

هو... هو میخواند: هو هو... مرتب
شدند. ساکت  جیرجیرکها همه یکباره 
جغدها چند فرا گرفت. جا را همه سکوت مطلق
دیگر ساکت شدند. دوباره بعد و خواندند  بار
از ناگهان نمیآمد. خانه پشت حیاط از صدایی
با زنم نشستم. تختخواب توی و پریدم خواب
من به خواب آلود و کرد باز را چشمانش وحشت
می لرزیدم. و داشتم داغ بودم هنوز شد. خیره
خمیازه دیدم. چشمانم جلوی را زنم صورت
را لوپز خواب جنبیفر باز داشتی پرسید: کشان

سوخته! پدر ای میدیدی؟
بابا. نه گفتم؟ و دادم قورت را دهانم آب
میکنممریضشدم. ببین فکر کابوس میدیدم.

دارم. داغ شدهام. تب چقدر
گفت:معلومهخانم لوپز لباسشخیلیسکسی

که این قدر داغ شدهای. بوده
چقدر لرزش ببین مریضم. خدا. به گفتم: نه

دارم.
لوپزت خواب جنیفر آخر گفت:  و خندید
میگیری. نمیدانم چرا؟ لرزش رو همیشه این

خوابید. و کرد من به را پشتش بعد
خواب و بدون کرده پف با چشمان باز طاق
سکوت جا هنوز همه دراز کشیدم. تخت روی
مطلقبودفقطصدای خروپف زنمهرچنددقیقه
به دقیقه هم می ریخت. چند را به سکوت یکبار
یکبارهصدایجغد بلند شد. همان حالت ماندم.

هوو... هوو...
ساکت جغد ترس از جیرجیرک ها بار این
از بلندتر بلندشان آواز صدای ناگهان و نماندند
و چه میگفتند چه نمیدانم کرد. پر را قبل فضا
میکرد. کر گوش را اما صدایشان میخواندند
ازخواببیدارشوند.درحالت ترسیدمهمسایهها
را زیر جیرجیرکها آهنگ گویان هذیان و لرز تب
کرد و گرم را سرم آهنگ تکرار کردم. لب زمزمه
میشوند. از خواب چشمانم دارند پر کردم حس
و دلچسبی عمیق خواب به که داشتم وقتی
شنیدم که را صدای بالهای جغد فرو میرفتم
آهنگ در آواز هوهوی او زد و درخت پر روی از

گمشد. دستهجمعیجیرجیرک ها

افکار عمیق
جنبش خبرها روی و بحث ها روزها همه این
است. شده متمرکز آزادی برای ایران مردم سبز
برای «مجبورند» مردم که همین من نظر به
بپوشند خیلی «آزادی» لباس سبز رسیدن به

دارد! تفکر و بحث جای

اسالمی ایران در فقط
ایمیلی برایم اینترنت طریق از رفقا از یکی
بسیار که ایران در آگهی یک حاوی بود فرستاده
که بود کرده آگهی طرف بود. مزه با و جالب

استیجاری دارد! روزه و سرویس نماز
درست شاپ فوتو آگهی را با کردم فکر اول

میآمد. واقعی خیلی نظر به اما کردهاند
را با نماز سال یک که بود کرده طرف آگهی
ماه روزه  یک و میخواند برایتان ۲۰۰ هزار تومان

انجام  تومان ۱۵۰ هزار با مبلغ شما به جای را
میدهد!

هستند کسانی حتما کردم فکر خودم با
ایستادن همه آن (با نماز خواندن به قادر که
زجر همه (با آن روزه گرفتن یا زدن) و زانو و
پزشکی) علتهای به کشیدن گرسنگی آزار و

نیستند.
سرویس «سوبسید موسسه قیمتهای این
واقعا میآید. نظر ارزانبه فرایضمذهبی»خیلی
هر نماز  میشود ۲۰۰ هزار تومان نماز سال یک
قیمت گرسنگیکشیدنبا تومان؟سیروز چند
باورنکردنی۱۵۰ هزارتومان؟منحاضرمبهزنم ۲۰ 
بکشد ماه گرسنگی یک که تومان بدهم میلیون
که میدانم از وزنش کم کند. اما کیلویی چند و

کرد. قبول نخواهد قیمت هم این با
موسسه این کارمندان پرسیدم خودم از
هم خودشان اگر هستند؟ کسانی چه خدماتی
بگیرندچطوریمیتوانند روزه بخوانندو بایدنماز
تقبل را دیگری روزه کس نماز و زمان همان در

خدا باشند؟ و جوابگوی کنند
کسب و گسترش کسب درآمد و که از آنجا
یا به و و کاری هر کسب شماره یک کار هدف

هر«بیزنسی»استاینشرکتبرای قولغربیها
تبلیغخواهدکرد؟ چگونه کسبمشتریبیشتر
یکسالنمازبخر،دوماهمجانیکادوبگیر؟!
و سحری برای بدون چارج اضافه روزه ماه یک و
افطاری؟یایک «پکیج»مخصوص مشتریانعزیز
یک سفارش دهند و را روزه هم هم نماز و که

سینهزنیعاشورایمجانیدریافتنمایند!

استخدام آگهی
میپذیردـ  داوطلب ایران اسالمی بسیج ـ

رنج جنسی انحرافات و تنهایی از اگر
میبرید،

مشروب نمیتوانید خوشگذرانی برای اگر
بنوشید،

پرداختویزیت وسع مشکلروانیداریدو اگر
ندارید، را روانکاو دکتر

کوچکتر از و ریغو بچههای دبیرستان اگر در
میزدید، کتک را خودتان

در عاشورا زنجیر زدن و خون دیدن قمه و اگر
راضیتاننمی کند، دیگر

بزنید ورق لطفا
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خالی از شوخی
قبل صفحه از بقیه

۱۱ صفحه از بقیه
آن را به قول دارد»(۳) وجود درون از اجتماعی
ترتیب به این نکنیم. اصلی» نماینده «مساله آن
مملکت ونظاممسالهاصلیندارد.بهعبارت دیگر
را نباید مساله تجاوز ها یا در زندان سه تن مرگ
دانشگاهها دبیرستانها و مسایل بغرنج از کرد.
تومان میلیارد سیصد از ساخت. مساله نباید
مساله نباید تهران شهرداری در سند فاقد هزینه
نبایدگفت ونوشتکه مدیریتاقتصادی ساخت.
بیالن بدترین گذشته دهه دو طی والیی ایران در
شود. بزرگ یا شود، اصلی مساله مبادا دارد؛ را
و فرار تورم، فقر، بیکاری، فرار جوانان نباید از
رشوهخواری علنی و کار کندی و خارج مغزها به
رهبر دلیل به چه گفت نباید حرف زد. ادارات در
چرا گفت نباید انسانی. علوم با دارد دشمنی
اطاقدانشجو به گران است؟ چرا ونزوالیی بنزین

شبیخونمی زنند.(۴)
متوجه رهبر ولی بسیار است. نمونه ها این و
از مخالفتها و ایرادها و حرف ها این که نیست
به رسانهها به وسیله کرده و نشت نظام درون
اقتصاد مثالوقتیمعاونوزیر است. مردمرسیده
میگویددر ایرانروزانهچهلمیلیون لیترسوخت
مخالفان دیگر این قاچاق میرود(۵) (بنزین) به
یک وقتی و شوند. شرک به متهم که نیستند
کشتهشدگان «تعداد  میگوید: اجرایی  مقام
یک سقوط از ناشی  تلفات برابر چند  جادهها
مخالفان نیست حرف این دیگر هواپیماست(۶)
شرک قرار اتهام مورد و روند زنجیر و به غل که

گیرند.
به رسیدگی مسئول را خبرگان رهبر
تحمل البته و  میدارد نظام «دغدغه»های 
جز دولت دهم و نمیبیند که «دغدغه» ندارد

نمی آفریند. برون و درون در «دغدغه»
و کوچک انگاشتن مسایل کم گرفتن دست
روزنامه که این و است سیاسی خفتگی دلیل
گزارشگران «خبره» بعضی قول از «کیهان» 
آیتاهللا قامت  بر تنها رهبری «لباس بنویسد 
خامنهایبرازندهاست»بهمعنایهمان«صاحب
آسوده مبارک «خاطر یا و باشد» عافیت
بازرگان مهدی دکتر مرحوم اما باشد»هاست.

فقیه نوشت «والیت عمر آخر خود در کتاب در
خمینی.» قامت آیتاهللا قد و به است لباسی
دوباره در کاربرد میکنید تفاوت معنا را مالحظه

یکجمله.
مسالهاصلی زندانیرا آننمایندهکهمرگسه
به که سوگندی و با وجدان میکند چه نمی داند
وگفتهاست«حتیمرگیکبیگناه قرآنخورده
داشتن کوچک که توجه ندارد شاید نیست». روا
کن بنیاد که پنهان داشتنی است همان مصائب
تبدیلبه بود که این نالههای سی ساله و میشود
در معترضان امروز اگر و شد نفر میلیونها فریاد
جای شگفتی کرده اند باال النه رده تا نظام زوایای
کار و  است  رشد  به رو  اعتراض  این  و  نیست 
که است خود نظام فرآورده نیست، بلکه بیگانه
گرفته قرار احتماال، بیگانه هم، بهرهبرداری مورد
دولتنهمودهمرسالتیدردشمنتراشی است.

عمد. به و دارند؛
در خانه پشت بیگانه بهانه به کی می توانید تا
و بوده مغرض بیگانه این نکشید. جارو را خود
ولی آنند علیه و مردم هم بود خواهد و هست
میلیون ها میشود مگر مردم اید؟ علیه چرا شما
متهم به و آلت دستبیگانه خواند نفر معترضرا

کرد؟ اختالفآفرینی شرک و
و خود ارکان می لرزد از سستی البد نظام
انقالبفرهنگی تجربه به چرا وگرنه عدالت، نبود
رو بسامان نرسید و خورد جا شکست همه که
و علوم انسانی با دشمنی با را است. شما کرده
اگر حذف کنید چکار.(۷) تاریخ کتب پاکسازی

حذفمیشوید.
عقیده به که مرموز» «جریان آن به برگردیم
باالی رده مسئوالن «دوستی آقای رفسنجانی
نظامرامانعمنافعخودمی داند.»همهآنمثالها
ندانمکاریهای ریشه در نابسامانی ها آوردیم از که
و است آن مظهر دهم دولت و دارد اجرایی قوه
ایندولتدشمنتراشومردمگزاست.رفسنجانی
زیرا داده لقب جریان مرموز» «آن را دولت این
و دارند آخور خبرگان سر در چند اعضای بعضی
شخصیت های علیه همه تذبذب آنها از دولت
پررنگتر میانجیگراستفاده می کندتاخط خودرا
به رهبر و انتظامی، نیروهای مدد به البته سازد،
پاست هنوز سر که است همین رفسنجانی مدد
نیروها آن رییس دولت در رفسنجانی کمتر از زیرا

و هست هم نظام نظریهپرداز هیچ، ندارد نفوذ
در رفسنجانی مهارت نشانگر رهبر بقای همین
رییس رهبر و کبوترهاست. و بازها کردن ردیف
قرار داده هستهای مذاکرات معرض در جمهور را
عرصه جهانی در افراطها دلیل به را تا او است
و هشتاد بر مشارکت رهبر پیوسته کند. تضعیف
و انتخابات تکیه میکند درصدی مردم در چند

آن. چونی نتایج چند و به نه
شد؟ خواهد متوقف مرموز» «جریان این آیا
رابطه به مربوط که آنجا تا مرموز» «جریان این
و حوزوی قشریون با  است احمدینژاد  آقای
متوقف حوزویانحجتیهایو بخشی ازبسیجیها
بر احمدینژاد تکنیک تمامی زیرا شد. نخواهد
شیعیان خاورمیانه بسیج و امام دوازدهم نظریه
اسراییل با ضدیت و است. غرب با ضدیت در
استراتژیک نوع نظر از و است تنها منطقهای
به اگر است. اهرم جنباننده غرب احمدینژادی
«جهان تازه همیشه ولی کهنه ظاهرا شعار عمق
بدون اسراییل»رویمخواهیمدریافتکهوی خود
غرب راندن پس یا ضعف فرداهای رفیع قله در را

میبیند. خاورمیانه از
را رفسنجانی خود هم و رهبر هم حالی که در
هر به میکنند و فرض احتمالی این واقعه محلل
رفسنجانی کمتر. رفسنجانی و بیشتر رهبر حال
که وقتی است قدرت احمدینژاد تا میداند که
دارد و مملکت خزانه بر نهادن دست او امکان
اقبالبهاحمدینژادبعدازرفتن کمترینشانسو
نیست. قائل او برای جمهوری ریاست مقام از
در و دارند او به کیسه احمدی نژاد نظر هواداران
برابرنظریهپردازاناورامحقنمیبینند.رفسنجانی
استقالل کمال در  را  غرب با  مذاکره  مسلما
جمهور رییس است که رهبر مایل و میجوید
با خود تا کند خسته تحقیر و را غرب نهایت به
را اعتبار سوی غرب بیشترین به مختصری رفتن
بههمین دلیل است بهدستآرد. برای باقی عمر
به متهم معترض رهبران به فشار طالب وی که
کردن آنها ولی خنثی بیگانه نیست همکاری با

اوست. ضرور فعال
نام بردن ـ بی «صراحت» رفسنجانی به اگر
مرموز» که مایل «جریان یک ـ از وجود کسی
نیستدوستیدر میانمسئوالنرده باالینظام
(خبرگان)برقرارشودحرفمیزندمسلمادرعمق

است. رهبر با فکری هم دلیل به
به فعال را مرموز» «جریان این رفسنجانی
«مساله آن از آیا رسانهها ولی میسپارد جراید
نزدیک آینده کرد؟ خواهند استنباط را اصلی»
می باشد. این استراتژی پاسخ این سئوال حامل
خشک و تر نصایح پیوسته باید از که رفسنجانی

اوست. مبارزات ابزار مهمترین زند جلو رهبر
با مصاحبه در که احمدینژاد خالف بر 
نهاده هستهای کار در ابهامی نقطه «انبی سی»
است،رفسنجانیو شاید هم رهبر نهبهبمببلکه
دارند. نظر شده غنی اورانیوم جهانی تجارت به
در دست رفسنجانی، نظر از نیز و برای رهبر،
گرفتنعنان شیعیانجهانمهمتراز داشتنبمب
جدا جدا و متفقا دو هر که است این اتمی است.
میکنند؛ البته تکیه وحدت بر زمان از هر بیش
نیست. ایران در نظر وحدت واقعا که وقتی به
در رسانه ای هدفگیری های در اشتباه سبب به
نام احمدی نژاددر همادغام غربدائما نامبمبو
و رهبر نام همیشه که حالی در است(۸) شده

بمبندارد. رفسنجانیچنین آمیختگی با
غربیها به یقین به قریب فرض با این اشتباه
موضع است تا شده تمام رفسنجانی رهبر و سود
هزینه که می بایست، به روزی را، بودن محلل

توفیق خود کنند.
آن«جریان مرموز» را پایرهبر آیا میشود زیر
خالیکرد،یعنیاز نفوذ رییس جمهوردرنیروهای
نظر کاست؟ به «خبرگان» و حوزهها انتظامی و
میرسد کهاینماموریتبهعهدهمجلس اسالمی
و مجلس رییس الریجانی و است شده نهاده

این کارند. قوه قضاییه در برادرش در

توضیحات: و منابع
روزنامه  کلمه ای سیزده ستون پنج ـ  ۱
کلمه، هزار ده قریب با برابر لندن، «اطالعات»
وابسته نکته چندین اصلی و مساله چهار حاوی

.۱۳۸۸ مهر پنج مورخ مسایل، آن به
یزد»، مورخ  «آفتاب روزنامه به استناد ۲ ـ

مجلس. مذاکرات و ،۱۳۸۸ مهر پنج
پنج  مورخ رهبر، نطق متن از برگرفته ۳ ـ

.۱۳۸۸ مهر
ویژه  به  داخلی، جراید از استفاده با  ـ  ۴

یزد». «آفتاب روزنامه سرمقاله

مرموز...» «جریان آن داخلی.و مهم جراید ـ ۵
«همشهری»،  روزنامه به کنید نگاه ـ  ۶

هفتهگذشته.
مقاله آقایفضل اهللایاریدر  به ـ نگاه کنید ۷
«کتاب عنوان قبل تحت «ابتکار» هفته روزنامه

نکنید». پاره را تاریخ
مقاله ،Le Parisien به کنید نگاه جمله از ۸ـ 
گزارش گونهآقایفردریکژرگل،مورخ۲۶ آگوست 

نیست. نمونه یک جز که ،۲۰۰۹

دانشجویی پارتی های ایکس به را شما اگر
نمیدهند، راه

شهر شمال و سوسولهای پولدار بچه از اگر
متنفرهستید،

برنده آمریکا  گرینکارت قرعهکشی در  اگر
نشدهاید،

استانبول یا دوبی تاکنونیکمسافرت به اگر
نداشتهاید،

بسیج نیروی به شدن ملحق با میتوانید
کنید. تضمین را خود درخشان آینده اسالمی

بگیرید: نظر در را زیر مزایای
غذای مجانی. لباس و ـ
مکفی. مزایای و حقوق ـ

زیارت جهت قطار و اتوبوس بلیط تخفیف ـ
اماکنمتبرکه.

سوریه. لبنان و به مسافرت رایگان ـ
کاروان های جهت ثبتنام در تبعیض حق ـ

کربال. و حج
دانشگاه. و مدرسه رایگان شهریه ـ

دو رایگان سیکلتهای موتور از استفاده ـ
نفره.

و باتوم چماق، کمری، اسلحه حمل آزادی ـ
ارعاب. و سایر وسایل فلفل اسپری

روزنامه «کیهان » اشتراک رایگان ـ
بلیطرایگانمسابقاتفوتبالورزشگاههای ـ

کشور.
زندان شبانه  مهمانیهای در شرکت  ـ

کهریزک.
نمایید حاصل ما تماس با امروز همین

انقالبی نیروهای اشتغال و کارگزینی دفتر

ایرانی کوچولوی شازده
ایرانی شده کارگردان شناخته سهراب اخوان از است کاری

دو روی برتر در هنرمندان شرکت گویندگان و با نمایش بینظیر این
از است و شده عرضه بازار به نقاشیها حاوی دفترچه سیدی و

زود  بسا چه است ۹ تا ۹۹ ساله برای کودکان هدیه که بهترین آنجا
شود. نایاب

به بیشتر کسب اطالعات خرید یا سفارش برای
 www.filmexmedia.com 

کنید مراجعه

کوچولو شازده
شنیداری ـ نمایشی کاری و آزاد برداشت

اگزوپری دوسن آنتوان اثر برمبنای

شد منتشر


