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نیست! راضی آقا
فعلی رهبر  خامنهای علی آیتاهللا دیروز
راهبردی «اندیشههای نام به نشستی در انقالب
کارشناسان حضور با که جمهوری اسالمی» در
در گفت: بود شده برگزار اجتماعی و اقتصادی
که دریافتهایم اجتماعی عدالت ضرورت بررسی

نیست. راضیکننده وضعفعلیمطلقا
مردم میگویند چرا که توجه آنهایی قابل
میلیونمیلیون بهخیابانهاآمدند مگروضعفعلی
خود و صدای سر حتی ببینید اشکالی دارد؟ چه
بعیدنیست همین روزها او آقا همدر آمده استو
ببینیمکهداردبهسویبسیجیها درخیابانها را

میکند! پرتاب سنگ قلوه شخصیها لباس و

راه دوم از ریال قوی کردن
با نشستی در ایران مرکزی بانک سخنگوی
خبرنگاران داخلیاعالم کردکهطرححذفصفرها
گردونه خارج شده و فعال از کشور رسمی پول از

نگردد. اجرا هرگز است ممکن
محمود آقای تصمیم  طبق  گفت: وی
استبرای قرار محترم رییسجمهور احمدی نژاد
کردن حذف به جای تومان ریال و کردن قوی
وی کنیم. اضافه صفر چند آمریکا به دالر صفرها
هنوز مشخص نشده اضافه کرد: تعداداینصفرها
وبعد از اعالمنظرعلمایمذهبیهمهرادرجریان

قرار خواهیم داد.

غرب سمبل های و بن الدن
نیروهایکماندویآمریکا بودکه آمده اخبار در
وپلیسپاکستانبعدازکشتهشدناسامهبنالدن
پورنوگرافی زیادیاقالم مقدار او ویالومخفیگاه در
برخی پیدا کرده اند. فیلم مجله و و عکس شامل
ایننشانمیدهدکه رسانههایغربینوشتهاند از
اسالمی مذهبی خشک آدم یک فقط الدن بن
و تمایالت احساس دیگر مردان و مانند نبوده
از یکی که کردهاند گزارش است. داشته انسانی
را خودش که همانی (گویا الدن متعدد بن زنان
تا او کند بالی سپر میخواسته تیراندازی در زمان
این که اعالم کرده کند) حفظ را جان شوهرش
او بوده خود مال نبوده و الدن پورنو مال بن اقالم
نتوانستهامجانشوهرم اگر که اینزنگفته است!
آبروی که کرد خواهم سعی حداقل بدهم نجات را

کنم! حفظ را او
افغانستان پیامی از الدن بن همکاران از یکی
بعد که زمانی گفته: و فرستاده کشف این درباره
شده  پنهان افغانستان غارهای در ۱۱ سپتامبر از
بزهای کوهی وجود جز اطرافمان بودیم چیزی در
از را فیلمها و مجله این شدیم مجبور و نداشت
آزار اذیتو از اینبزها تا یکقاچاقچیایرانیبخریم
افرادگروهدرامانباشند. اوگفت:بهایاینفیلمها
افغانی گران قیمت تریاک کیلو چند با را مجلهها و

و فروخت. او به ایران برد پرداخت کردیم که
اینتعجببسرمیبرند در بسیاریازمردمدنیا
کهچگونهمردیبا داشتنچهاریا پنجزنواحتماال
چندینمعشوقهدیگرهنوزهموقتپیدامیکردهتا

خود بزند؟ پورنوگرافی به کلکسیون سری
الدن بن همراهان و همکاران از دیگر یکی
به است شده غرب در کشوری پناهنده اکنون که
خبرنگاران گفت: اسامه آنقدر همکه شایع کردهاند
باهمهسمبلهایغربیمشکلنداشتوبابعضی

میکرد! حال هم خیلی آنها از

نتیجه و یک خبر دو
وزیر اطالعات  حیدر مصلحی ـ ۱ شماره خبر
و اسناد اخبار دقیق اسالمی گفت: جمهوری
را الدن بن آمریکاییها که داریم دست در موثقی
است بوده مرده کلیوی بیماری از او بلکه نکشند

فروختند. آمریکاییان به را جسدش و
رییس  احمدینژاد محمود ۲ ـ شماره خبر
بن اسامه گفت: ایران اسالمی جمهوری جمهور
اسارت به و چندینماه پیشگرفته بودند الدنرا
زمان وقتی و بود آمده  در آمریکایی  نیروهای

کشتند. و زدند گلوله را او رسید فرا مناسب
یا نیست: حال خارج دو تفسیر: از و توجیه
و معمول دروغ میگوید جمهور دارد طبق رییس
اطالعات» وزیر «بیاطالعات این داشت حق یا

اخراج کند. آقا اجازه بدون خودش را

تسلیت
جوانمرگ جانگداز درگذشت وسیله بدین
همسران، کلیه به را الدن  بن اسامه مجاهد
به همچنین و ایشان معشوقههای و صیغهها
تسلیت وی نتیجه های و نوهها فرزندان، کلیه
آزادی روز متعال تا خداوند از می نماییم و عرض
صبر آرزوی محترم و آواره خانواده آن برای قدس

بردباریمینماییم. و
«کیهان» روزنامه تحریریه و مدیره هیات

و ترحیم مراسم یادبود
بدینوسیلهبهاطالعکلیهدوستان وآشنایان
مراسم که میرساند الدن بن اسامه هواداران و
ماه دوم جمعه روز در عزیز آن یادبود و هفتم شب
کاپیتان هوک دریایی غذاهای رستوران جاری در
(جنبعرقفروشیچارلیکلهپوک)برگزارخواهد
روح آن شادی موجب شما فرمایی شد. تشریف

ما خواهد بود. افتخار نیز باعث شهید و
الدن بن اسامه خانواده و همسران فرزندان،

تشکر
بدینوسیلهازکلیه برادران پاکستانیوافغانی
نامههای حاوی اسامه بن الدن مرگ از پس که
این همسران برای را خود نکاح و ازدواج تقاضای
تقاضای تکلف و همچنین مرحوم فرستادهاند
کردهاند را شهید  این جوان و مونث  فرزندان
از بتوانیم انشااهللا امیدواریم و نموده قدردانی

برآییم. نوبت ترتیب به دوستان این خجالت
اسامه شهید موقوفه مدیره هیات رییس
دفتر پاکستان عمومی طالبان رونوشت: روابط

 ۲۰۱۲ پیشواز انتخابات به
آمریکا

سال ریاست جمهوری به انتخابات که آن با
کاندیدایابیبرای  اما مانده آینده یعنی۲۰۱۲ آمریکا
شده شروع آمریکا در االن از همین این انتخابات
از خبر بعد چون هم آمریکایی است. رسانههای
کشتنبن الدنچیزیبه عنوانخوراکنداشتند
چسبیدهاند بهحوادثوماجراهایاین کاندیدهای
شروع در را درد آوردهاند. همه سر و احتمالی
اوباما باراک مقابل حریفی در یافتن برای رقابت
حزبجمهوریخواهان آقای هاکهبیچونگفتن
شنونده دست سرفه به عطسه و اسمش حالت
دانلد ترامپ سپس و گذاشت کنار میدهد را

لو کسی گویا دست داد. را از معروف میلیاردر
از تجاری قصد استفاده دانلد ترامپ که بود داده
از نوعی به میخواهد و دارد انتخابات در شرکت
بیکران ثروت به و بگیرد ماهی گلآلود آب این
دانلد که گفته اند نماید. اضافه دالری چند خود
ریاستجمهوری(که دنبالکسبمقام ترامپبه
سال  در دالر هزار حدود۳۰۰ تا ۴۰۰ اندکی حقوق
معطوف کاخ را حواسش بیشتر و است) نیست
از بعد داشته قصد او می گویند است. کرده سفید
تعمیر با مقداری دستکاری و کاخ سفید تصرف
را  آن محل «upgrade» این تغییر یا به عبارتی و

آورد! دست به سودی و بفروشد
فرماندار پیلین، سارا خانم کاندیداتوری
میگویند است. ابهام پرده در هم آالسکا، سابق
بیم جمهوریخواهان حزب کمپین مسئولین
کار خانم این بودن سکسی و خوشگلی دارند

بدهد. حزبشان دست
نیست. واهمه آنها بیدلیل هم ترس و البته
برای پیلین سارا خانم کنید مجسم میتوانید آیا
مذاکرات سیاسیبانخستوزیرایتالیاآقای سیلویو
برلوسکونی(کههفتهایدوتاخبرافتضاحجنسی
یکمیز سر بر وسکسیدرباره اشچاپمیشود)
ایتالیایی بنشیندوخانمپیلین ازاین سیاستمدار
و و وشگون و دستمالی چشمک غیر از چیزی

گردد؟ نصیبش دور از راه غنچهای بوسههای

انرژی وزارت اطالعیه
ایران هستهای

بدینوسیلهبه اطالعهموطنانعزیزمیرساند
ضد نیروهای سوی از ارسالی مخرب ویروس که
فلج برای که اسراییل، و آمریکا ویژه به انقالب،
کردنفعالیتهایهستهایایراناسالمیطراحی
موفقیتکاملتوسطبرادران وچند با گردیده بود
تنازخواهران متخصصمیکروب وویروس شناس
کلیه است. گردیده بیاثر و خنثی و شناسایی
به ایران عزیزمان کشور هستهای فعالیتهای
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ثبت نام برای تورهای 
حج عمره ۲۰۱۱ از هم 
اکنون آغاز شده است

با بیش از ۳۰ سال تجربه و سابقه فعالیت

فروش بلیط هواپیما پروازهای 
بین المللی و داخلی آمریکا
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IAA CONSTRUCTION, Inc

703-468-3600
www.iaaconstruction.com

Design& Build
New home, Addition and remodeling

 Licensed and insured in Virginia and Maryland
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است! مطلوب و بسیار آرام مملکت اوضاع خامنهای گفت: آیتاهللا

 بقیه در صفحه ۳۷   

با ارزانترین نرخ  به 
دور دنیا سفر کنید

WORLDWIDE TRAVEL, INC.
(CONSOLIDATORS OF MAJOR AIRLINES)

TEL: (202) 659 - 6430 Ext. 115

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

بهاره ریاحی
Bahareh Riahi
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در انتظار تور های مسافرتی با مناسب ترین نرخ باشید

به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

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
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خرداد) ۹) می ۳۰ دوشنبه

حراج من تهران فیلم نمایش
موسوی گراناز کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

درباره تصمیم و گیـری رای
رسیده پیشنهادات

کانون عمومی مجمع

خرداد) ۲) می ۲۳ دوشنبه

بهلحاظاحتیاط،هرگونه روالعادیبازگشتهاما
غایب امام ظهور بعد از آتی به هستهای آزمایش

است. گردیده موکول
امور حفاظت کامپیوتری دفتر

شده حرام انرژی انتقال
چقدر بشر که میکردم فکر داشتم دیشب
برای آن  از  نمیتواند و  میکند هدر را  انرژی 
وقتی این را کند. استفاده احتیاجات روزمرهخود
کم وزن ماشین های این روی داشت زنم که
کردنو تمرین(Treadmill) مخصوصراهپیمایی 
بود هوا رفته به و هن او هن و صدای میدوید
پایش زیر صفحه فکر کردم خودم با فهمیدم.
نوع به یک میچرخد میتوانست دارد مرتب که
برق حداقل من و شود وصل دینام یا و آرمیچر
دوندگیهایعیالرویاینماشین از را تلویزیونم

نمایم. صرفه جویی چند دالری و تامین کنم
و باشد چله و خیلی چاق شما همسر اگر
روی متوالی ساعت چندین روزی باشد مجبور
بسا کندچه اینماشینهایدوندگیمجازیکار
تامینانرژی مصرفیداخل از غیر میتوانستیم به
و حتی بفرستیم مجاور خانههای به را خانه آن

انرژیبفروشیم. وزارت و شرکت به
این روی  روزی اگر میشد قشنگ چقدر 
ماشینهاهموزن کممیکردیمو هممیتوانستیم
محروم و کشور در خانهای در را برق المپ یک

کنیم... روشن آفریقا در فقیری

دارد پا یک مرغ
ناپلئونی من با جان دایی رفقای یکی از این
قبولنمیکرد دعوا و لگد بحثوجدلوچنگو
کرده و پیدا را الدن بن  آمریکایی ها اسامه که
نقشه و برنامه همه این ها میگفت و کشتهاند
هرچه است. زنده هنوز او و بوده صحنهسازی و
یک در پایشرا مدرکعنوانکردم برایشدلیلو
دارد. یک پا مرغ که میگفت و کرده بود کفش

الدن کنیم که بن فرض گفت: کار به من آخر
دیگر زنده نیست. و واقعا کشته شده

گفتم:خب؟

با هم باز آینده سال ده در اگر ولی گفت:
تجارت دوقلوی برج های  توی رفتند  هواپیما
خود کار بار  این که می کنی قبول تو  جهانی
نکرده را کار این بن الدن و بوده  آمریکایی ها

بوده؟ مرده چون
گفتم: باشه!

نیست باهوشی و روشن زیاد آدم میدانم
سر چطوری بفهمد که می کشد طول سالها و

چه گفته است! و کاله گذاشته خودش

بازاریابی اشتباه
«القاعده»

و نشر و جای درج به الدن بن اسامه اگر
و کولهاش و و کج مذهبی منحط افکار پخش
کتابها از مقداری شریعت حکومت برای تبلیغ
در که پورنوگرافیاش را فیلمهای مجله ها و و
سایت توی کرده اند پیدا پاکستان در او مخفیگاه
هوادارانش امروز گذاشته بود خودش اینترنتی
برای دیگر خیلی که حیف برابر میبودند. هزار

است! شده دیر کار این

است! مردان ابزار زن
از روا زاده حسین دکتر نام به مزغلی یک
که ایران اسالمی دیکتاتوری هواداران سیستم
کار طبسنتیو سوزنیهممشغول به میگویند
خرافات سنتی و طب کلکهای با کلی را و است
خطاب خود نطق آخرین در کرده سرکیسه خود
مرد جلسه گفته است: غربی ها به حضار در به
 WOMAN میگویند زن به MAN و میگویند
وسیلهای  وسیله، یعنی زن WO یعنی پیشوند و

مرد! برای است
کسی به دادن جواب از که این از بعد وی
هم اصطالح ضعیفه آیا استاد، بود: که پرسیده
در باز زد، سر غربیهاست؟ و پرداخته ساخته
پس چرا بود: پرسیده که دیگری جواب شخص
نمیگویند  بهدخترها درمقابلواژهBOY غربیها
به مرتیکه. تو خفهشو WOBOY؟فریاد کشید:

بلد نیستی! انگلیسی هم االغ اندازه

الدن بن مثبت مرگ نتایج
الدن بن کشتن اسامه منافعی که از یکی
داشتاینبودکهدیروزدرفرودگاهنیویورکهنگام
سوارشدنمبههواپیما بازرسی وبازپرسیوبازبینی
لباسبجای۲۵  درآوردنکفش و ایکس و اشعه با
از  این و کشید طول فقط۲۰ دقیقه سابق دقیقه
کشتن برای است خوبی شروع و عالی من نظر
خوش! او... پرواز افراد نظیر کردن بقیه حذف و

باقی جهان و نور
افتادم فکر به این یکهو بودم و بیکار دیشب
موقعی اینافکار جاییاست؟ چهجور آندنیا که
میکشد تیر یکهو قلبم که مثال میافتد کله ام به
صدای است که دقیقه چند احساس میکنم یا
آیا کردم شدهاند. فکر خارج از نت قلبم ضربان
آنجا تاریک؟ آیا روشن است یا باقی جایی جهان
کجا از نور این دارد وجود اگر دارد؟ وجود نور

است؟ آمده
گازهای با آیا جهنم؟ آتش شعلههای نور از
روشن گازی  و  زنبوری چراغ جهنم  طبیعی 
میکنند؟آیاشمعهای مذهبیهایبهشتیهمه
مرتفع آبشارهای با آیا می کنند؟ نورانی را جا
بهشتوتوربینهای مخصوص تولیدالکتریسیته
بعضیها می گویند می کنند؟ را روشن جا همه
جا همه خورشید و نور اینها نیست از هیچ کدام
این میکند. نورانی و روشن باقی جهان آن در را
به و نمرده خورشید چون باشد درست نمی تواند

است. نرفته دنیا آن
داره بخوابم. بروم است بهتر کن. ولش اصال
میزنه بیرون... خورشید االن میشه و صبح کله

و موسیقی بخش
رپ! شعرهای

مجسمکن!
فارسی بازخوانی جان لنون و ترانه (براساس

توسطسیاوشقمیشی)
را جهانی کن مجسم

نیست باروت دیگه بوی اون در که
اون در که جهانی

شوت و  قزمیت جمهورت رییس دیگه 
نیست

و عباست عمامه و بیصلیب جهانی که
و حواست آدم زمان مثل جهانی که

را جهانی کن مجسم
نیست شالق و شمشیر دیگه توش که

نیست طاق جفته، چیزی دیگه چیز همه
رشکآور بسیار و خوشگل جهانی آره،

اشک آور آب و گاز شلنگ بدون
را جهانی کن مجسم

نیست اطفال گریه دیگه اون در که
نیست دیگه حال اونجا به زندانی تجاوز

را جهانی کن مجسم
نیست اون دیگه پلیس اخالق در که

نیست چاق مپل و زیادی تپل سردارش
بمبهایکمربندی از جهانیخالی

دیگر نخندی... رهبرت نطق که به جهانی
مجسمکن...
مجسمکن...

دومی با اولی گوهای و گفت
خبر؟ چه سبز جنبش از اولی:

کما. رفته توی حالت مثل این که دومی:
چیه؟ منظورت اولی:

سکته کرده. بسیجیها ترس دومی: از
هست؟ امیدی اولی:

بدهند. قراره بهش شوک برقی دومی:
هست؟ امیدی اولی:

نشه تموم انرژی هستهای کارش تا دومی:
نمیده! حال برقش

هست؟ امیدی اولی:
قراره بچهاش ولی نه خودش برای دومی:

بمونه. زنده
بچهاش؟ اولی:

بود. حامله طرف آخه دومی:
کسی؟ چه از اولی:

بدجوری اسالمی. انقالب از دومی: معلومه
بود. را داده ترتیبش

دنیا میاد؟ به وقت اولی: چه
روزها. همین دومی:

آمریكا سراسر در خود اقامت محل از گزارش هایى تهیه خبرها و با

به جمع خبرنگاران هم شما
بپیـوندید نویسندگان«ایرانیان» و

دیگران خبر بدهیم به ما تا ما خبر بدهید به
آمریكا سراسر در زبان فارسى رسانه قویترین «ایرانیان»
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شود  بنیان زندگی نابودی آنچه سبب به ۱ـ 
و دائم. ـ پیوسته گویند

انتظاری  این جز یاران از ـ دیدنیها از ۲ ـ
شعری. قالبهای از ـ نیست

درجه  آن یک شدن بر و سوار قاطر است ۳ـ 
ـ برهمن همنشین ـ بود سواری خر از باالتر

کشتی جنگی. ـ تصدیق ماتادور

سال  در جهان که فضانورد نخستین زن ۱ـ 
بود. در فضا ساعت مدت ۷۱ ۱۹۶۳ به

لب ـ  تشنه میهمانی ـ رویای ۲ ـ مجلس
است. گچکار

از  ـ میزنند کاغذ روی که - مهری  ۳
جشنهای از ـ ایران معروف خوانندگان

باستانی.
آزرده ـ  و دلتنگ ـ مرزی رودی ـ ۴ ـ آتش

عزیز عرب.
نوعی  روزگاری ـ وحده متکلم ضمیر ۵ ـ
ـ بدنی نیز تنبیه گاه و بود در حمام فیزیوتراپی

فرار. مایعات از
سفید و  ـ کن صاف پارچه ـ چهره ۶ ـ فلز

است. فروشی سبزی بساط در سیاهش
مهربانـ   ایرانیـ  موسیقی ۷ـ  دستگاهی در

بیزاری. و ـ کلمه نفرت یقه نشین تیر
کمپانی  از مجموع چند و بیخردـ  نادان ۸ـ 

شیپور. صدای ـ میشود تشکیل
تک  تک ـ یمن است بد تعجب ـ ـ حرف  ۹

ریاست. انواع از ـ
بزرگ ـ  پدر قدیم ـ ۱۰ ـ جنگ افزار تدافعی

شایسته. و جایز
بیخانمان  و غریب گدای ـ آهنی خط ۱۱ ـ

رود آرام. ـ
پاپوش  فیالواقع ـ نفرین و دشنام ـ  ۱۲
حاکم. و سرور ـ خونخوار حشرات از ـ میدوزد!

ـ همنشینو همصحبت  بدن عضوی در ۱۳ـ 
انبوه. هم جمع شده و روی ـ

و  آرام ـ  زردآلو انواع از ـ آخرت عالم ـ   ۱۴
بیشتاب.

مهمترینمرجع قضاییبینالمللی. ـ ۱۵

تصدیق  زدن ـ سوت رو ـ زینت پرچم ـ ۴ ـ
روس.

حرف  از بخشهایمعروفشهرستانبمـ  ۵ـ 
دهان. ـ بیهوده

بیپدری ـ  و ـ تنهایی فرنگی ۶ ـ بندرگاه
کاشان. از بخشی

از  خروشان و جوشان ـ سام عمو ـ تصدیق  ۷
ـ کر. روس آمده!

آتش  میکند ـ خدمت در بیمارستان ۸ ـ
درختان زیبا. از میگفتندـ  نشانی را

پروسو انگلستان  آخرین جنگناپلئونبا ۹ـ 
گویش به زمین ـ سینمایی فیلم از بخشی ـ

آذری.
ـ  آمد خواهد زمانی که پنهانیـ  سازش ۱۰ ـ 

خوردنی! شهر
نوشتن  در مدرسه تنبل شاگرد کار ـ  ۱۱
شده از ساخته ظروف ـ آب به آغشته مشق ـ

شیشهضخیم.
درخت  موسیـ  برادر ـ کش عدد نفس ۱۲ـ 

بی قید. و آزاد ـ گنجشک زبان

باالی ۳۷  حرارت ـ لباس چروک و چین ـ ۱۳
از آش! ـ داغتر فارس در استان شهری درجهـ 

درس  ـ به نزدیک ـ اشاره ناعالج و ـ ناگزیر ۱۴
درستنوشتن.

بلخی. ابوشکور از کتابی است ـ سیاه اسب ـ ۱۵

اولی: چه روزی؟
روز عید، روز میدونم؟ چه دومی:
توی هم شاید عاشورا... شب چهارشنبهسوری،

انتخاباتبعدی.
یک کردهاید؟ انتخاب بچه برای اسم اولی:
مادرش. جنبش از الهام با قشنگ. و سبز اسم

آره. دومی:
اولی: اسمش چیه؟

نارضایتی! دومی:
اسم؟ شد هم این اولی:

تا وقتی کنیم صدایش رضا فعال قراره دومی:
بهش بگوییم. را شد حقیقت بزرگ

خاورمیانه از خبری گزارش
گزارش خبرنگارمخصوصما که از خاورمیانه
و ایمیل فرستادن فاکس جای میکند دیشب به
حوادث از  خبری صوتی نوار چند همیشگی 
فرستاده برای ما شمالی و آفریقای خاورمیانه

است.
هیچ نمیتوانید در شما را ایننوع ارسالخبر
خبرهای خبرنگار پیدا کنید. دنیا نشریهای در
شده ارسال مختلف کشورهای از ما مخصوص
به نشدن برای کشته او که میدهد  نشان و
عوض را جای خود مرتب نیروهای دولتی دست

کرده است.
تونس

اکبر اهللا ـ
بنگ بنگ... تق... تق... ـ

لیبی
اکبر اهللا ـ

بوم! بنگ... بنگ... تق... تق... تق... ـ
مصر

ایننوار بهعلتنامعلومیبدونصدا فرستاده
است. شده
سوریه

اکبر اهللا ـ
شترق... شترق... تق...تق... تق... تق... ـ

تق... تق... بنگ...
عربستانسعودی

اکبر اهللا ـ
شمشیر صدای که میآید نظر (به ووش... ـ
قطع را چیزی دارد که است برندهای و تیز

میکند!)
بحرین

اکبر اهللا ـ
بنگ... بنگ... شترق... ترق... ترق... ـ

ایران
اکبر اهللا ـ

ثانیه ای) چند (سکوت ؟ ـ
اکبر اهللا ـ

علت است به ممکن که (سکوت کامل ـ
باشد.) نوار خرابی

شنیدن دهل آواز
رضا نام شخصی به از رفقا مقالهای از یکی
با برایم را شده اینترنت منتشر در که را نافعی
جواب در است. مقاله پستالکترونیکی فرستاده
باید رژیمقذافی بودچرا شخصیاستکه پرسیده
۴۰ سال است  حدود که از این و سئوال برد زیر را

استاحساس مانده دیکتاتوریکاملبر سر کار با
حرفیدرباره۴۰ سال  اما میکنیم انزجار نگرانیو
نمیزنیم. کاسترو فیدل حکومت خردهای و
قذافی معمر مقایسه از گویا که نافعی رضا آقای
در مقالهای بود نکرده حال زیاد کاسترو فیدل با
کاسترو آقای فیدل حکومت و از نوشته جواب
تاریخچه بررسی از  پس  او  است.  کرده دفاع
برای آمریکا تالشهای و کوبا انقالب زمینه و
خنثیکردنانقالبکمونیستیوسوسیالیستی
نیز کوبا و رهبر ناموفق ترور همچنین کاسترو و
تبعیدیان و «سیا»  عملیات سازمان شکست
و اقتصادی تحریم به خوکها خلیج در کوبایی
که و نتیجهگیریمیکند میرسد سیاسیآمریکا
از بهتر کارآمدتر و بسیار فیدل کاسترو حکومت
ایشان حکومتقذافی بدون تحریمها بوده است.
۳۰ سال قبل  کلیشهای جمله های از استفاده با
توجیهاتشبیهحسینشریعتمداری توضیحو و
(مدافعرژیماسالمی)به دستآوردهای انقالبکوبا
کوبا رایگاناست آموزشدر و میگوید: میپردازد
کوبا آموزگاران است. رسیده صفر بیسوادی به و
التین اعزام آمریکای کشورهای سایر به را خود
خدمت مقابل ونزوئال در کشور از و مثال میدارد
بسیاریاز آموزگاراننفترایگاندریافتمیدارد.
به منظم کوبایی بطور و دانشجویان دانشآموزان
در کنار تا می شوند فرستاده مدارس شبانه روزی
ایشان اضافه می کنند کنند. آموزشدر مزارع کار
کوبا است. نیز رایگان در کوبا پزشکی خدمات که
دیگر کشورهای را به پزشکان خود از بسیاری
کنند (احتماالبیشتر کار آنجا التین میفرستد تا

رایگان!) نفت گرفتن برای ونزوئال به
مبرهن و واضح بسیار البته خوانندگان برای
کوبا بهشت برین خودش در این آقا رضا که است
میشنود. راه دور را از آواز دهل نمی کند و زندگی
سئواالت از بسیاری ایشان طوالنی این مقاله در
بیاید برسد آدمی هر ذهن به است ممکن که را

پاسخنمی دهد.
را این ها می توان سئواالت این جمله از این

برشمارد:
تنهایی به علیه کوبا تحریمهای آمریکا آیا ـ
اسفناکبیفتدکه به این روز اینکشور باعثشده
حتیپولرنگزدنساختمانهایقدیمیدولتی
ملتاز ترسریختن بالکنساختمانها و ندارد را
غرب با دشمنی و عناد آیا نمیشوند؟ رد آن زیر از
است چنین و اگر آمریکاست؟ منحصر به کوبا در
آخوندها که نیست سیستمی همان مشابه آیا
مردم  ترساندن با توانستهاند اخیر ۳۰ سال در
این پس برانند؟ را خوشان االغ «دشمن» از
هتلهایزیبا واشرافیسواحلکوباکه کاناداییها
ندارند) را آنها ساختهاند(وکوباییهاحق ورودبه
قرار دارند؟ علیه کوبا این تحریم کجای تصویر در
دیگر دنیا  ۸۰ درصد کشورهای با کوبا که وقتی
در چرا نتوانسته دارد اقتصادی تجاری و رابطه
دمپایی  سنجاق و یک اخیر حتی عرض۳۰ سال
شما تولید آیا بفروشد؟ و کند تولید حوله حمام و
دارید؟ سراغ کوبا شکر در تنباکو و از غیر دیگری
باالست پس در کوبا اینقدر آموزش سطح اگر
داروییبرایاینهمهمرضهای هیچقرصو چرا
آنجا اختراعشگرف جورواجورکشف نکردهاند ودر
و پزشکی علم اگر است. نشده مهمی علمی
چرا است اینقدر محشر کوبا در عادالنه آن توزیع
دوا و کوبا دارو به مسافران شماره یک سوغات
که غرب است ساخت اولیه وسایل کمک های و
و سفارش دادهاند؟ کرده خویشاوندان آنها تقاضا
میفرستند مزارع به پزشکان را و دانشجویان اگر
آنها داوطلباینکار نیستند بلکهبیچارهها برای

گرفتنیکجفتکفش درسال ویکدیگزودپز
دهند. بیگاری به تن ندارند که این جز چارهای

چرا یاد نمیدانم مطلب این موقع نوشتن
بحثمبا یکرفیقتازهمسلماناهلسودان افتادم
احمدینژاد و خمینی رژیم و خامنه ای برای که
مانند که کشورش داشت آرزو میکشید و هورا
بتواندمشتمحکمیبه و ایراناسالمیمنشود
میدادم؟ به او باید جوابی چه آمریکا بزند! پوزه

مطالب مثل نوشته این که این از معذرت با
برعکس طنز آمیز نبود و این صفحه خیلی دیگر
مثل کسانی آمد. وقتی در از آب جدی هم زیادی
چاره ای مینویسند طنز مقالههای رضا آقا این
ممکن چون داد به آن ها جدی جواب که نیست

نخندد!... استکسی

«مندرکتاب«آیین واندیشه دربندخودکامگی»
درمان تا است. استبدادزدگی ما مشکل گفتهام
نشودهر راهیو کاریکه پیشنهاد شودبه بیراهه

ایجاد میکند.» و دشواری میرود
در کسی چه فعلی ایران در نمیگوید ایشان
ایشان نمیگوید است؟ ادامه استبدادزدگی کار
استبداد تابع را فقیه همه والیت در کسی چه
شود». ایجاد «دشواری میترسد زیرا کرد؟ خود
رفتند، به بیراهه رفقا دید و را آزمودموج سبز زیرا

کشید؟! پسکنار
فاطمه میگوید: حضرت زبان ایشان از اما
میشود»(۱۱) شدید استبداد یک «پیشبینی
یاران نزد امکان همه آن  با نمیگوید ایشان
و گوی تمدنها و «گفت طرح ملل که سازمان
چرا کردند مالی تامین و تصویب را فرهنگها»
شکایتی علیه«مستبدواستبدادزدگیها» بهآن

دفاع والیت و ولی از خود زیرا مرجع نمیفرستد.
یک به ملتی را سرنوشت که کس و آن میکند.
و است. داده را  استبداد ولی همان سپرد ولی
او از ابنخلدون میگویدو از اینخلدون که عجبا
اسالماستدرس ریشههایتعصبدر کهگفتاز
بهبهانه نمیگیردوترجیحمیدهد روضهخوانیرا

فاطمه. حضرت فدک باغ
و دیپلماسی بدو ظهور ایران والیی از نظام
به در خارج تراشی دشمن بر را استراتژی خود
بتواند استتا نهاده استکبار بهانهغربستیزیو

نگهدارد. خود سر پشت را مردم
و دامن بحرین و عربستان بهانه به امروز هم
خلیجفارسقصدی جز زدن تحریکاتمربوطبه
اما ندارد. داشتن را مردم حمایت و نگهداشتن
چونقیامسراسری اعرابهمه گروههایمذهبی
وحشتی را کم رنگ کرده است در نظام بنیادگرا
حمسی و سوری متحدان دادن دست از باب از
شعار حزب اللهیپدید آمده است. ایناستکه و
وحدتووالیتو رفتنبه استبداد بیشترغلیظتر
اینوحدت که آنها و عنوانمیشود. همیشه از
در از نارضایتی مردم تلقین می کنند در والیت را
برای گرم یقین هستند.«حماس» و «فتح»هم
آشتی سریعا که است مردم حمایت تنور کردن
است  Aron. D Miller هدیهای قول و به کردند

اسراییل.(۱۲) به
ایران عربستان با و اختالفات بحران سوریه
والییرا بهضعفدامنهداریمی کشاند. اینضعف
مجلس و رهبر دولت با آشتی قهر و در امروز هم
هدفگیریهای دو این بر اگر حال است. هویدا
به کنید میرسید  اضافه هم را اسراییل  تند 
است قادر اما نظام عصبی چگونه عصبیتنظام.
ازعصبیتمردمبکاهد؟ایناستکهخواهناخواه

میرود. و رجز خشونت عین درماندگی در به

توضیحات: و منابع
از  سخن «آرمان» روزنامه سرمقاله در ۱ ـ
تحریک و سوریه در ریشه دار و عمیق بحران
گفتهشده است و مردم ناراضیتوسطغرب رفته
خط و راه به سوریه است الزم رفع آن که برای

رود. ایران نصایح
روسیه،  کشورهای جملهاند آن از ـ  ۲

عراق. و ایران لبنان، صربستان،
استناد Pierre Rousselin تحلیلگر  به ـ  ۳
آپریل   ۱۱ مورخ «فیگارو»، روزنامه فرانسوی،

میالدی. ۲۰۱۱
در  رهبر خامنهای استناد اظهارات به ۴ ـ
روزنامه زهرا، شهادت حضرت روز گرامیداشت

مورخ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰. «اطالعات»،
جمله  از معتبر اتلس هر به کنید نگاه ۵ ـ

.Ataseco
عربستان  «الحیات»، روزنامه استناد به ۶ـ 

سعودی.
و «روزگار». نشریات «آرمان» نقل از به ـ ۷

محمد  حجتاالسالم  گفته به ـ ۸
گلپایگانی.

 ۱۹ مورخ  «اطالعات»،  استناد به ـ ۹
اردیبهشت۱۳۹۰.

الریجانی رییس  اظهاراتآقای استناد به ـ ۱۰
فاروقناییکرییسمجلس مالقاتبا مجلس در

سنایپاکستان.
دهه  در آقای خاتمی از سخنان برگرفته ۱۱ـ 

فاطمیه.
نظرات  به نگاهی  نیمه باب این  در ـ  ۱۲
کنید نگاه منظور است. داوود میلر آرون آقای
آپریل   ۱۱ مورخ «لوموند»، در ایشان مقاله به

میالدی. ۲۰۱۱

و... سوریه بحران در ایران

حیات سیاسی پایان را آن نباید فیزیکی نباشد،
مقاومت آمریکایی و دانست. احمدینژاد ضد او
بسیاری مصدق برای فقیه ولی برابر کننده در
شاه) را برابر در کننده مقاومت و (ضد انگلیسی

است. کرده تداعی
تردید ولی است، معالفارق البته قیاس این
نقش بسیاری ذهن در تصویر این که کرد نباید
جمهوری (و بماند  زنده اگر او و  است بسته
اسالمی پابرجاباشد)همچناندرصحنه سیاست

بود. خواهد مطرح نظام این
خامنهای بیت لطف به احمدی نژاد که روزی
و آورد صندوقهای رای بر از دومین بار سر برای
از حمایت در کرد و تقدیر و او تجلیل از خامنهای
میتوانست کسی کمتر گذاشت، تمام سنگ او
برابر در سال او دو فاصله در کند که پیشبینی
فقیه ولی جمع ابواب تمامی و بایستد خامنه ای

پیش وضع این اکنون کند. بسیج خود علیه را
دستکم را کار این اهمیت است. نباید آمده
نشست. این مصاف  نظاره به تنها  و  گرفت،
درون خامنه ایشکافیدر با درگیریاحمدینژاد
آن میتوان سختی است که به کرده ایجاد نظام
پیشبرد برای فرصت این از باید کرد. ترمیم را
امر این الزمه گرفت. بهره مبارزات دموکراتیک
در درگیر عوامل دقیق تر و بهتر چه هر شناخت
اسالمی جمهوری اپوزیسیون است. ماجرا این
شخص و فقیه ولی  از نسبتا خوبی شناخت
خامنهایدارد،ولیپدیدهاحمدی نژادهنوزخوب

است. نشده شناخته
پوپولیستی، سیاستهای  با  احمدینژاد 
بیشتر و فرهنگ خرافیاش مسخره ژستهای
کمتر جدی و بوده اپوزیسیون مورد مضحکه
این که است رسیده آن وقت است. شده گرفته
احمدینژاد بهتر پدیده و مساله جدیتلقیگردد

شناختهشود.

نام... به پدیدهای


