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خالی از شوخی

اخبار این شوخی با
ایران هفته

کشور ۱۸  برق مصرف نیرو: وزیر * معاون
یافت. افزایش درصد

زندانها در  برقی شوک احتماال مصرف ـ
افزایش این باعث برقی باتومهای هم شاید و

شده!
میرود. سوریه ایران به مجلس رییس *

یا گدایی؟ برای زیارت ـ
اجتماعی  دیدگان آسیب برخی * جمعآوری

شوکر. دستگاه با
ـسوسولیصحبمیکنیمردمنمیفهمند.
برقی دادند. شوک بیخانمانها و به گداها بگو

اراک. در ساز دست بمب انفجار *

نکند! درد دستت ـ
رژیم تهران  به بنزین فروش * توتال فرانسه

کرد. متوقف را
توتالی تهران رژیم که این مثل حاال ـ

مالیده!
شروع  آغاز در از ۱۰۰ نفر شدن بیشتر * کشته

مسافرتهایتابستانی.
اولتصادفات مقام در می خواهیمدوباره اگر ـ

کنیم! است عجله بهتر باشیم در دنیا جادهای
ترویج  برای بسیجی خواهران آمادگی  *

فرهنگ حجاب.
کافی مواجب می گیرند از دولت شوهرانتان ـ

نیست؟
هم غزه،  میگفتند: مردم * محسن کدیور:

ایران. فدای جانم لبنان، هم
یا مشکلشنواییدارید و شما آقا محسنیا ـ

دارد. الزم شما تیونآپ یوتیوب که این
ندا  مادر با ایرانی عزادار مادران دیدار  *

ابراز همبستگی. آقاسلطان و
ـپساحمدینژادبیخودنمیگفتهمبستگی

است! یافته افزایش ایرانیان میان در
محکوم  شالق و حبس به فعال دانشجویی *

شد.
دکترا مدرک بهش میخواستی پس ـ

بدهند؟
و ۵۰۰ دختر جوان  هزار از بیشتر * دستگیری

آنها. کردن و زندانی بدحجابی بهانه به
حال زندانبانها! به خوش ـ

یک  سالی مجلس:  در  زنجان  نماینده   *
میلیونبهجمعیتبیکاراناضافهمیشود.

ایران آخوند در نفر میلیون یک یعنی سالی ـ
میشوند؟!

تخریب  آستانه در اصفهان خواجوی * پل
است.

آستانه مملکت در بابا دلتخوشه! همه برو ـ
تخریب است تو هم به پل بند کردی؟

می تواند  لحظه هر ایران فرانسوی: * نشریه
منفجرشود.

ـبشرطاین که بجایساندیس به مردمفندک

مجانیبدهند!
اقلیمیایران:جنوبتهران *کارشناسانامور

است. نشست فرو حال در
آمده! باال خوب تهران شمال عوضش ـ

گزینش  مرکزی هیات دبیرخانه رییس  *
دانشجو:دانشجویانادیانساختگیحقتحصیل

ندارند. را کشور دانشگاه های در
چه بسیجی همه این تکلیف پس ـ

میشود؟
میشوند. طبقه سه زهرا بهشت گورهای *

بگذارند! هم آسانسور برایشان کند خدا ـ
ایران  در را خود فرماندهی «القاعده»  *

متمرکزمیکند.
تصمیم «اصولی»! این میگویند به ـ

جمهوری  در تریاک با  «شیشه» رقابت  *
اسالمی.

این؟! یعنی دولت شفاف سیاست ـ
اذیت  مرتب مورد خمینی، امام، حسن * نوه

است. طرفداران احمدینژاد آزار و
ـتقصیرخودشهمی خواستنوهآیتاهللاجنتی

نوه آیت اهللا خمینی! نه بشود و

جهانی جام حاشیه در
۲۰۱۰

مسابقات در داور چند زدن ترکمون از بعد
جامجهانی۲۰۱۰ آفریقایجنوبی(ازجملهگلهای 
آمریکا کهحسابنشدند)صدای واضحانگلیسو
و بهتر داوری برای فوتبال طرفداران اعتراض

است. آمده دقیقتر در و البته منصفانهتر
مسابقاتفوتبال داوریبهتر منبرایاین که
برای را باشندپیشنهادهایزیر ودقیقتریداشته
لجبازی نکرده «فیفا» فرستادهامو امیدوارم آنها

گوش کنند: و
که  استادیوم باالی عظیم تلویزیون ـ بجای ۱
نشان به تماشاگران را اشتباهات داوران طبیعتا
مسابقه داور برای کوچک تلویزیون یک میدهد

از او تا میکنیم نصب ورزشکاران رختکن اتاق در
و داوری کند مسابقه زنده تماشای و ضمن آنجا

و سوت نزند! ندود بیخود دور زمین
تعداد  داوری اشتباه از جلوگیری برای ۲ ـ
افزایش نفر نفر به چهار را از یک مسابقه داوران

دهیم!
که  اجازه دهیم مسابقه خط نگهداران به ۳ـ 
و را ببینند همه چیز نزدیک و از زمین شوند وارد

کنند! گزارش داور به
بگیریم و  تعهد دروازهبانان از ۴ ـ میتوانیم
داور و خوردهاند گل اگر که بخورند قسم بگوییم
کنند اعتراف داوطلبانه خودشان نکرده قبول
کارت آنها  مسابقه فیلم دیدن از بعد وگرنه 

قرمزبگیرند!
و  باشد  زمین  در داور که این بجای  ـ   ۵
یک را سوار بدود او طرف و آن این طرف مرتب
جلیقههای از او به و یا بکنیم کوچک هلیکوپتر
زمین) (بجای هوا از او تا ببندیم جیمزباند پرواز

کند! قضاوت و نظارت را مسابقه
به  برزیلی سکسی زن تماشاگران ورود ۶ ـ
نگهداران داورانوخط  تا ممنوعشود استادیومها

نشود! پرت حواسشان

ایران جدید شرط
اسالمی مقامات جمهوری  که  این از  بعد
بار غرب این تهدیدهای و تحریمها دریافتند که
از گرفتند تصمیم هستند سنگین و جدی بسیار
کنند. تحریمکنندگان مذاکره طریقواسطهها با
الریجانی و احمدی نژاد که است حالی در این
مصوبهشورایامنیتراکاغذپارهبیارزشیخوانده
ایناستکه ایرانبرایمذاکره بودند.شرطجدید
یک (پنج اضافه پنج به ساختار گروه اصوال باید
عوض آلمان) اضافه امنیت به شورای دائم عضو
گروه این اگر کرده پیشنهاد احمدینژاد شود.
سومالی ونزوئال، کوبا، شمالی، کره از متشکل
هستهای باشد مذاکرات اضافه ایران به سوریه و

داشت! خواهد ادامه بیتردید

کردن متوقف به کمک
نفت فوران

به پیام و نامه چند طی اسالمی جمهوری
و شرکت نفتی بریتیش پترولیوم آمریکا و دولت
بتوانند تا است کرده کمک پیشنهاد «بیپی» یا
اقیانوس کف در که چاهی در را نفت فوران
کنند. کنترل مهار و حفر گردیده مکزیک خلیج
و مسئولین سوی از ایران پیشنهادهای بیشتر
غیرقابل را آنها رد شده و آمریکایی متخصصین

دانسته اند. اجرا
حسن فیروزآبادی که این پیشنهاد جمله از
جمهوری نظامی نیروهای مشترک ستاد رییس
را  رسیده) وزنشبه۲۵۰ کیلو جدیدا اسالمی(که

فرو کنند! چاه سوراخ در مانند چوب پنبه
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شوخی عکسی

میاره! سردرد وبیشترش بزنید شات یک شبی فقط که گفتم بهتون آقا، حاج

بزنید ورق لطفا

مخدر با مواد مبارزه
کرده اعالم مخدر مواد با مبارزه رییس پلیس
از متخلفین  کهدر سهماه اخیر۱۰۸ تنمواد مخدر
گرفتهشدهاست(حدسبزنیدکهعظمتعملیات

را!) ملت ایران نشئگی و میزان پلیس این
تلویزیونی مطبوعاتی مصاحبهای در که وی
اسالمی نظام اشاره کرد: رحمت می گفت سخن
معتادان قاچاقچیان و این که زیاد است آنقدر
تقاضایعفووبخششمی کردند.وی همگیازما
رحمت آیا بود: پرسیده که خبرنگاری جواب در
کاری آنها برای و شده آنها حال شامل نظام

اعدام کردیم! نه! همه را کردید؟ گفت:

عمیق افکار
اوضاع باالخره حضرتنوحمیدانستکه اگر
امروز دنیای قاراشمیشی مثل اوضاع چیز دنیا
محل که با یک قایقموتوریاز نبود بهتر میشود
به براینجاتبشریت اینقدر و فرار میکرد حادثه

نمی داد؟ زحمت خودش

بدحجابی سهمیه
نیروهای اجتماعی معاون کارگر، بهمن
نام ضداجتماعی بود معاون بهتر (که انتظامی
عفاف طرح حجابو با رابطه در مورد میگرفت)،
اعالم کرد  نفر ۲۰ روزانه را دستگیریها سهمیه
طرح برای اجرای تهران در چهار پایگاه گفت و

شده است. ایجاد عفاف حجاب و
چندیقبلاحمدی نژاددریکنطقتلویزیونی
چند ندارد و دولت به ربطی طرح که این گفت
نیروی فرمانده احمدیمقدم، اسماعیل بعد روز
ابالغ دولت سوی این طرح از گفت: انتظامی،
گفته را). فروش پرتقال کنید (پیدا است! شده
در  ۵۲۴ نفر و هزار امسال خرداد آغاز از که شده

و عفاف دستگیر شدهاند. با حجاب رابطه
اگرمعاوناجتماعینیروهایانتظامیدروغگو
فقط پایگاه چهار توسط روزانه باشد قرار و نباشد
نیست ۸۰ نفر  بهتر دستگیر کنند آیا را ۸۰ نفر
توسط عمدا و کنند قربانی را خود تهرانی جوان

هزاران روز بقیه تا در نیرویانتظامیجریمه شوند
کار به راحت خیال با بتوانند دوستانشان از نفر
و شدن دستگیر از و بپردازند خود بی حجابی

باشند؟ نداشته واهمهای شدن جریمه

هنری اخبار
بینالمللی، خواننده معروف دبرگ، کریس
برای ترانه این «ندا بنام را خود جدید آهنگ
بسیار مدت در و کرده عرضه بازار به را توست»
و اینترنت کلیپهای پربینندهترین از کوتاهی
یوتیوبگردیدهاست. گویا عرضه اینترانهبهمذاق
نیامده خوش احمدینژاد محمود دوستداران
نطق های البالی در جدیدا که چاوز هوگو است.
التیوطوالنیخودآوازمیخواندضمنابراز خشم
نطق دیروز پایان در دبرگ کریس از ترانه خود
برای ترانه این «محمود را خود جدید آواز خود
پایتخت شهر کاراکاس، حضار در به را توست»

کرد. تقدیم ونزوئال،
ترانه این شنیدن از بعد چاوز هوگو طرفداران
از طرفسفارت ضمننوشیدن ساندیسخودکه
ایراندر کاراکاس بینشرکت کنندگان پخششده
بودهورتهورت کناناشکدر چشمانشانجمع

زدند! ساعتها دست خود برای رهبر و شد

اخبار ورزشی
جهانی جام بازیهای پخش نحوه

سیما» «صدا و از
بهگفتهدوستانمقیمایران،جمهوریاسالمی
جام فوتبال مسابقات گالبی و ناقص پخش با که
این بر جهانیکلیبر سرملت منت گذاشته عالوه
چند با و پخش نمیکند بصورت زنده را آنها که
میفرستدبلکهسعیدر رویآنتنها تاخیر دقیقه
مراسم و مسابقات برخی از صحنههای تحریف
کردهاست. مثال وقتیکهدوربین رویتماشاگران
را میکند آنها زوم استادیوم در برزیلی حاضر زن
باصحنههاییازپوسترهایمقاماتمعظممذهبی
آویزان شدهاند خیابانهایتهران دیوار در و به که

جایگزینمیکنند.
بجایپخشصدایبوقهایتماشاگران«صدا

کرده را جایگزین مذهبی تالوت آیات سیما» و
است.پخشمسابقاتیکه ورزشکارانتیمیلباس
تندارندکامالحذفشده رنگبه یونیفورمسبز و
نتیجه وانگلیسکهبا بعدازمسابقهالجزایر است.
را این ورزشی گویندگان یافت خاتمه یک بر یک
انقالب از بعد جهان مسلمانان پیروزی بزرگترین

کردهاند.  توصیف سال۵۷ ایران اسالمی
و پاهایورزشکاران کلیهنماهایدرشت رانها
چند درخواست به هیکل خوش و صورت خوش
آیت اهللابهعلتسکسیبودنحذفشدهاند.بجای
پخشسرود ملیآمریکاوانگلیسوفرانسه وآلمان
مرگ آمریکا، بر مرگ شعارهای مسابقه شروع در
فنی نقص علت به و یا جایگزین شده اسراییل بر
از آنجا که کره صحنه را بدون صوتپخشکرده اند.
از بعد شمالیدوست عزیزجمهوریاسالمیشده
و «صدا کشور این دروازه به چهارم گل شدن وارد
درباره فیلمی و قطع کرد فوتبال را برنامه سیما»

داد! نشان این کشور، ایل، رهبر کیم  زندگی

خشونت
ویز... ویز...
ز... ز... ز...

ویز... ویز... ویز...
تق ـ

مطالبی ندارم که دوست آن با میبخشید،
ولی بنویسم زور اعمال  و  خشونت مورد در
کاغذهای روی پشه را که مرتب این شدم مجبور

کفدستبکشم. نوشته هایممینشستبا
شستن دستهایم از بعد بعدی را مطلب

نوشتهام.

احمدینژاد خاطرات
علم اسداهللا خاطرات سبک به

آقا که زنگ زدند امروز دوم تیر: چهارشنبه
به فورا و باید کردهاند دستبوسی صادر فرمان
مالقاتایشان بروم.هرچهدستمبود کنارگذاشتم
انگلیسی کتاب مطالعه وسط شوم. شرفیاب تا
از چقدر گذاشتم. ولی کنار بودم مبتدیان برای
اینزبان انگلیسیبدممیآید.عربیخیلی ساده تر

پذیرفتند. بودندو اولمرا در دفتر آقا است. بهتر و
به بیرون میرفت داشت که یزدی وقتی مصباح
منظورش نمیدانم داد. نشان بیالخ عالمت من
است. گرفته را یاد غربی یا اشارات و بود بیالخ
و صورتم شده زبر آقا خیلی ریش روبوسی کردیم.
دارند ایشان یا گفتم خودم به انداخت. خط را
رنگمویفرانسویریشایشان یا و می شوند پیر
بعد اوضاع گذشته است. درباره مصرفش تاریخ
اعدام زندانیها و آمار خردادسئواالتیداشتند. از
بودند. تقدیم کردم. بسیار خوشحال را شدگان

بود. خوبی روز کال
جدید آمار رفاه امروز وزیر تیر: چهار جمعه
فرستاد. خوشبخت در دنیا را برایم کشورهای
زنگ مقایسه بودیم. جدول در پایین مجددا ما
این که مدرک با کردم. تشکر و از ایشان زدم
خوب و است فعال خیلی ولی ندارد آکسفورد

عملمیکند.
شب که داشت شکایت خانم تیر: پنج شنبه
آمار با هم را و روز جمعه رفته یادم را جمعه
در دهنم از داشت کردهام. سپری رفاه وزارت
خانم فاطمه این با مگو بگو مگر میرفت که
را خودم جلوی ولی میگذارد رمق ما برای رجبی
واشنگتن در به دفتر حفاظت زدم زنگ گرفتم.

یک بارانی عیال امسال برای برای زمستان که
دادم بفرستند. قول فاگ» گرانقیمت «لندن
دالر بیشتر کنیم  پاسپورترا۱۲ تجدید هزینه که
میفرستند دولت برای که کادوییهایی پول تا

بیاید. در
خارجه امور  وزارت از  تیر: یکشنبه شش
مسافرت کنم. از روسیه به باید زنگ زدند که
نمیآید. زیاد خوشم مسافرتهای خارجی این
مسافرتهای شهرستانهایخودمان حداقلدر
زیاد مطمئنمکهگوشتحاللاستفاده میکنند.
ازاینشورویسابقمطمئننیستم.روسهامثل

میگویند. زیاد دروغ ایرانی ها ما
رفته بودیمبه مراسم دوشنبه هفتتیر: امروز
جدید. تومانی هزار اسکناس ده از برداری پرده
زندگیام در نمی کردم که یک روزی فکر اصال
که بخیر یاد خلخالی را ببینم. اسکناسی چنین
با کلی هویدا زمان کبریت در بودن قرون دو سر
نمایندگانمجلسبحثکردوبهنتیجهاینرسید.
اعضای «بنی آدم سعدی، اسکناس شعر پشت
چاپ را یک گوهرند» ز در آفرینش که یکدیگرند/
دخالتی من و بود خودشان تصمیم کردهاند.
که را آمریکا» بر «مرگ نداشت دلیلی نداشتم.
قبول بودیم کرده پیشنهاد مشایی آقای و من

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

تیر) ۲۱) ۱۲ جوالی دوشنبه

مجمع عمومی                                           

  با حضور اعضاء هیات مدیره           
کانون  همیشگی محل  در

تیـر) ۱۴) ۵ جوالی دوشنبه

سینمایی فیلم نمایش

گنجشکها آواز
مجیدی                  کارگردان:مجید

نیبرز رستوران در
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قبل صفحه از ۱۳بقیه صفحه از بقیه
تصمیم خودشان و است آزادی مملکت کنند.

میگیرند.
سیما» «صدا و در را عکس اسکناس خانم
دفتر که از کرده کفش یک در را پایش بود و دیده
حفاظتدرایتالیابخواهیمکهچندکفشایتالیایی

بخرندبفرستند.
چهارشنبه نهتیر: قراربودآقا راساعت پنجبعد
ازظهرمالقات کنیم. ایشان مجددا خوابشانبرده
شدند. بیدار خواب از شش ساعت حدود و بود
آقا آقای مصباحنبود. بهحضور پذیرفتند. فورا مرا
سئواالتیدرمورد«جنبشسبز»ووضعیتآنها
جواب دادم. ایشان برای همه آنها را کردند و
زنگ اطالعات وزارت بار به چند خاطر اطمینان
خوبی حرف ریگان «رونالد گفت: من به رو و زد
زدهکهاعتمادکنولیتاییدایناعتمادهمضرری
ایشان سایه دانایی! خدا و رهبر فقیه چه ندارد.»

اسالمی کم نکند. مملکت این سر از را
امشبرحیممشاییسرزده  پنجشنبه۱۰ تیر:
خوب شد کرد. تلخ را عیال اوقات حسابی آمد و
آباد حسن بود برای سفره میدان شده دعوت که
تا مشایی رحیم نکرد. مشایی مورد در شکایتی و
تایتانیک را فیلم هم با و ماند شب نصفه بعد از

کردیم. تماشا
شورای  امروز خبر رای گیری ۱۱ تیر: جمعه
ترکیه و برزیل نبود. خوبی خبر و رسید امنیت
خیلی حال دادهبودندولیتاثیرینداشت. آقا زنگ
الریجانی به هم کلی بودند. عصبانی خیلی و زد
این از آقا نمیدانستم اصال متکی فحش داد. و
فقیه که نیست است. بیخود بلد بد فحشهای
همه حاال میگفتند میداند. را چیز همه است و
علیهدولت بلند میشود. باید دوبارهمتکیرا بازار
سه کند. کاشدو با آمریکاییها مذاکره بفرستیم
بهتر میتوانستیم تا بودیم داشته نگه گروگان تا
آقا چانه بزنیم. هستهای مسایل بر سر آنها با
از که بگوییم و نکنیم خالی را میدان که فرمودند
قضیهتحریمها خیلیخوشحال هستیم.همیشه

میکنند. مسایلنگاه به عاقالنه
شنبه۱۲ تیر:امروزکارزیادینبود.بایدنامهای 
تهیهمیکردیموبرای کره شمالیمیفرستادیمواز

همدردی و تاسف ابراز آنها فوتبال تیم شکست
را تیم اعضا همه که کردند خوبی کار میکردیم.
چند از ناهار بعد فرستادند. سخت معدن کار به
تا آبمیوه کردیم مطالعه را آبمیوه پیشنهاد خرید
به که مایهجوکمخالفان دولتشده ساندیسرا
قرار است ظهر از کنیم. بعد عوض مارک دیگری

هم سلمانی... و شاید حمام بروم

طرح جدید فیلم های
عفت و حجاب

فقط که دیگر عکس روزنامهها و مجالت بر
در که میکنیم ما افتخار دارند نوشتنی مطالب
اینصفحه نشریهمی توانیمبرایشمافیلم وویدیو
پخشکنیم. فیلمهایاینشمارهدرباه طرحجدید
حجاب و عفت طرح هستند. حجاب و عفت
ویژه ایرانبه و انگولکبه مردم آزار و شاملتحقیر
که موی طرح زنانی این طبق زنان می باشد. بر
ناخن استفاده الک باشند، داشته روشن رنگ
رنگ مانتوی باشند، داشته برنزه پوست کنند،
عینک آفتابی مهم تر همه از و کنند به تن روشن
روسریخود قراردهند یا و روی موهایسر خودرا
تخمینزده بهاشدمجازاتمحکومخواهندشد.
دختران و زنان از دولت دریافتی جریمه که شده
پسته و و قالی نفت صدور درآمد بزودی از ایرانی
نوعی اسالمی به جمهوری و بزند باالتر خاویار و

برسد! داخلی کفای خود اقتصاد

اول ویدیوی
بودی اکبر؟ اصغر: کجا

کارم بودم. اکبر: سر
زدم جواب بیسیم چه هر اصغر: میدونم.

میگویند بسیجی؟ هم تو به ندادی. آخه
همراش بگیرم. پول جریمه رفته بودم اکبر:

خونهاش. بودم رفته نداشت.
کی؟ از اصغر:

به تورم حال با مشتری یک خالی اکبر: جات
مغز خورد.الکناخن،مویطالیی، مانتویسبز

پوستبرنزه. پستهای،
افتاد. دهنم آب نگو که اصغر:

بشه. عینک تمام داستان کن اکبر: صبر
روی چشماش. زده بود ولی نه آفتابی هم

چون میکنم فکر بشه. کوفتت الهی اصغر:
نظر کردهای! سیدی

دوم ویدیوی
مامان؟ ـ

دخترم... جانم. ـ
برم  میخوام بده تومان هزار  ۳۰ مامان ـ

بیرون.
کافه  بری  میخواهی تومان؟ هزار   ۳۰ ـ

بخوری؟ شام شهر شمال رستوران
ـنهمامان.می خواماونمانتویآبیآسمانیام

بزنم. الک را ناخنهایم بپوشم. را
بگیر شاید  را ۳۵ هزار تومان این عزیزم بیا ـ
خرده یک را عینک آفتابی ات و رفت در دستت از

دادند. بیشتر گیر و بهت باال زدی
مرسی مامان! ـ

سوم ویدیوی
ماه این مرد با کنه بگم چکارت خدا زن:

دوم. عسل
مرد: چطور مگه؟

را ماه عسل  که بود قحطی جا آخه  زن: 
گذاشتیشمال؟

مرد: چطور مگه؟
قدم میگذارم تا برنزهشده زن:پوستم لبدریا
بودن برنزه و سوالریسیون خیابان جریمه توی

دستم. کف میگذارند
وگرنه بود ابری مرتب هوا که شد خوب مرد:

رفته بود! من ماه حقوق یک

چهارم ویدیوی
مادر:کجا بودی.سه روز ازتخبری نداشتیم.

خیلینگرانشدیم.
مانتوی این با میدونی خودت مادر دختر:
روز سه ناخن الک شده و رنگ موی تنگ و
شانس آوردمعینکآفتابیام زندانرویشاخمه!

رفت. یادم را
با رفتی شمال باز سوخته! پدر ای  مادر:
گردن  میاندازی  و کنی حال پسرت دوست 

بسیجیها؟

دولتمردانجمهوریاسالمی نسلدوم و جمهور
با «سکوت مصحلتآمیز» خود و تنها گذاشته
منتقدانامتیازاتسیاسیـاقتصادیاووخانواده

میکند. تشویق را او
و خود بین کنونی کدر رابطه در رفسنجانی
و برابر رفیق در و بهرهمند کمتری از قدرت رهبر
هم دارد و پایینتری دست خود همراه قدیمی
به ابزار همواره و رسانهها به گاه گه این روی از
دلخواه ومطلوبخود،توطئهسیاسیپشت پرده،

متوسلمیشود.
در خود برتر دلیل موقعیت به که خامنهای
نیاز رفسنجانی از رسانهای انتقاد به قدرت بافت
امتیازات حمایت از برخی می کوشد تا با ندارد،
و خانواده و رفسنجانی اقتصادی و سیاسی
کامل پیوستن رابطه، کامل گسست از او، شبکه
منتقد حکومتی درون جناحهای به رفسنجانی
نفوذ از و قدرت مالی از چرا که کند جلوگیری
و چهرهها برخی بر و اجرایی بدنه بر رفسنجانی
نسلاولانقالبو محافلروحانیونمحافظهکار
دولتمردان بر ـ سیاسیاو اقتصادی نفوذشبکه از
جمهوریاسالمیآگاهاست.اماحمایتهایرهبر
او و رابطه که نیست چندان خود قدیمی از یار
امتیازات احیاء و قدیمی قالب را در رفسنجانی
به وابسته و شبکه سیاسی خانواده و اقتصادی
این در و کند حد گذشته حفظ در را رفسنجانی
به خامنهای خیانت و رهبر بیوفایی نه میان
بافت ساختاری دگرگونی که قدیمی، دوست

میکند. ایفا را اصلی نقش قدرت،
سیاسی خود با همه زیرکی آقای رفسنجانی
و او ممتاز موقعیت تداوم که است درنیافته
شبکه و خانواده اقتصادی و سیاسی امتیازات
قدرت بافت دلیل دگرگونی در او، به به وابسته
جمهوری دولتمردان دوم نسل برکردن سر و

اسالمیممکننیست.
ایننسل کهازبسترنهادهاینظامیو امنیتی

واز جبهههایجنگسربرکردهاست،خواهان باز
است آن بر و سیاسی و اقتصادی امتیازات توزیع
استبدادگذشته مدیریتاستبدادیمتفاوتیاز تا

کند. تحمیل جامعه بر را
توزیعمجددامتیازات اقتصادیبدونتضعیف
از امتیازاتاقتصادیخانوادهوشبکهرفسنجانی،
جملهکنترلانحصاری آنانبر قراردادهاینفتیو

نیست. ممکن کالن، واردات
دگرگونیساختاریبافتقدرت،خامنهای در
برایحفظموقعیتسیاسی خودچارهایجزاتحاد
امتیازات حفظ برای رفسنجانی، و دوم نسل با
راهی خود، و شبکه سیاسی خانواده و اقتصادی
نه سان و بدین نسل را نداشت با این مبارزه جز
بیوفاییخامنهایکه تحول بافتقدرتزمینهساز

شد. قدیمی یار دو جدایی

ناموفق تاکتیک
بههنگامیکهتالشنزدیکانرفسنجانیبرای
ریاست محدودیت اساسی، حذف قانون تغییر
کردن رفسنجانی بدل و دوره به دو جمهوری
جایی نرسید، به العمر مادام رییس جمهور به
محمدخاتمینزدیکشد. به رفسنجانیزیرکانه
شبکه خاتمی جمهوری ریاست دوران به
خود اقتصادی و سیاسی امتیازات رفسنجانی
و مراکز نفت چون وزارتخانههایی حفظ کرد، را
انحصار در امنیت ملی شورای عالی چون مهمی
برنامههایخصوصیسازی باقیماندو اینشبکه

یافت. ادامه رانت خواران سود به
نامزدهای علیه رفسنجانی خاتمی، از پس
انتخابات ریاست جمهوری به عرصه دوم پا نسل
امید با اخیر انتخابات در خورد. شکست و نهاد
و موسوی به موفق دوران خاتمی تاکتیک تکرار
نامزدهایدلخواه نیز اینبار اما کروبینزدیکشد
او به حمله پیروزمندان نرسیدند و هدف به او
دیگری و عمق سطح در و چالش شد تشدید

ادامه یافت.

عشقی... خامنهای؛ و رفسنجانی رابطه

«ایـرانیـان» 
جامعه ایرانی نشریه برگزیده

فوت مادر گرامی، تاثر کمال تاسف و با
استحضار به را شرفی، عصمت خانم
مراسم میرسانیم.  آشنایان و دوستان 
۱۰ صبح  ساعت و خاکسپاری در یادبود
آرامگاه سالن  در سوم جوالی شنبه روز
خواهد برگزار زیر، نشانی در پارک الون،

شد:

Parklawn Cemetery
12800 Viers Mill Road  
Rockville, MD 20853

وطنیان، حسینمراد، شرفی، خانوادههای:
میرفندرسکی، نجم آبادی، پیشه، فالحت  مّحبی،
تروئیت، سیگر، افتخاری، جمالی، اسکات، مکی،
خوانساری، سلطانی، قندهاری، حیدریان، ولف،

کریمبیک، ملکی، گیالندوست

درگذشت

National Memeorial Park
King David Memorial Gardens

Falls Church, VA 22042

سوگوار: خانواده های

اتفاق، مسکین، فرجاد، حریری مقدم، توکلیان، مقربی، مقدم، اکمل،
رفیـع زاده جلیلی، صادقی، سبحانی، تضمینی، فرمان آرا، شفا،

و اندوهی بیکران درگذشت غم با
غالمرضا شادروان جاودان سفر و
که را اکمل، خاندان بزرگ اکمل،
در   ۱۳۸۹ تیرماه نهم تاریخ در
فانی دار و پیوست بوقوع واشنگتن
دوستان و آگاهی به کردند را وداع

میرساند. آشنایان
روانشاد آن خاکسپاری مراسم
چهارشنبه  روز بامداد  ۱۰ ساعت
زیر  نشانی در  ۲۰۱۰ جوالی هفتم

پذیرفت: خواهد انجام

درگذشت


