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در هم احمدینژاد باز
نیـویورک

نیویورک به بار برای هفتمین  احمدینژاد
کشورهای عضو نمایندگان حال تا آمده است
باقرزادهای و جوادی نطق های با را ملل سازمان
ملیجک این سفر در بگیرد. احمدینژاد خود
این از است. خود آورده نیز با را «مشایی» خود
نه یا است آمده او همراه نیز احمدینژاد زن که

خبرینیست.
قرن دوم ده در احمدینژاد زن که آنجا از
بعید میکند پنهان چادر در را خود یکم و بیست
احمدینژاد با چادر با یواشکی را مشایی نیست

در را او باشند تا محافظهکاران فرستاده خارج به
دستگیر احتماال و آزار و اذیت احمدینژاد غیاب

زندانینکنند. و

اختالس تاریخی
هفتهقبلخبر مهماختالس سههزار میلیارد
جای میگذاشتیم را صفرهایش اگر (که تومانی
اول دست میگرفت) خبر مطلب را این نصف
ایرانبود.خبرشهمنیامدهکهاختالسکنندگان
صبر بوده اند. احتماال وصل کجا به بودهاند و که
پرداخت کردهاندکهطرفیا طرفین خمسخودرا

کنند. رو را آنها مچ بعد و کنند
پشگل ارزش ایران ریال  که است درست
سه هزار میلیارد تومان پیدا کرده اما گوسفند را
بودجه از صعود» در حال لحظه «هر دالر به
جمهوری که آفریقایی  همه کشورهای ساالنه
است بیشتر دوستانه دارد آنها رابطه با اسالمی
و تاریخی بیسابقه مبلغ این از نباید سرسری و
او از که آخوندها کبیر میدانید کورش گذشت.
مملکت خزانه اگر میخواست از هستند متنفر
باید بدزدد پول تومان میلیارد هزار سه خودش
برای۲۵۰۰ سال  بانک در تومان میلیون ده ماهی

می کرد؟! سپرده

معما یک و خبر یک
ولیچون ایرانبهدستمانرسیده از یکخبر
فاکس و به علتسیستمخراب تلفنو اینترنتو
بقیهتکنولوژیهایمندرآوردیجمهوریاسالمی
به صورت را آن نیست خوانا و واضح کلمات زیاد
درست خبر اگر میگذاریم. میان در شما با معما

حالتان. به خوش زدید حدس را
خوردند! شالقزن، فعال دو ـ ۱

خوردند! شالق فعال! زن دو ـ ۲
خوردند! شالق زن، فعال دو ـ ۳
خوردند! شالقزن فعال، دو ـ ۴

شالق  فعال زن ازدو شالقزن دو ـ ۵

خوردند!
دو شالقزن،  توسط سیاسی زن فعال دو ـ ۶

خوردند! شالق
این آخری می کنم  فکر هم مثل شما من

باشد... درست

آمریکایی کوهنوردان
آمریکایی است کوهنوردان قرار که این مثل
از برای جاسوسی اسالمی جمهوری گفته که به
آزاد زودی به کشور شده بودند وارد ایران مرز
بدون کشیدن زندانی سال دو از بعد و شوند
شود به اعالم آنها جاسوسی که جزییات این

کشورشانبرگردند.
جمهوری نفر دو این از یک هر آزادی برای

خواسته است.  دالر هزار ۵۰۰ اسالمی
بیچاره زندانیانسیاسیدرایرانکهبرای وثیقه

کنند. دالر جور میلیون سه دو آزادی باید
ایران ارزان اینکه میگویند جنسخارجی در

باشد! درست باید شده

اختالس اختالس،
در تومانی میلیارد هزار سه اختالس جریان
ایران بدجوریبهاختالفاتداخلیسرانحکومت
در چرا که این برای نه است. زده آتش ایران در
حیف هنگفتی اسالمی چنین پول حکومت یک
خودمان ما چرا این که بلکه برای میشود میل و

نخوردیم! را پول این
این درباره دادن جواب بجای احمدینژاد
در دولت او که ادعایش بودن خندهدار اختالس و
ایران دولتهای تاریخ پاکترین اخیر از دوره دو
بودهتصمیمگرفتدست زن وبچهورحیممشایی

کند. فرار نیویورک به و بگیرد را
آنها اکثر مخالفانومنتقداناحمدینژادکه
اگر میبرندطیاعالمیهایگفتهاند: زندانبسر در
انتخابش اول روزهای همان جمهور رییس آقای
جیب در لیستمفسراناقتصادیرا (انتصابش)

می کرد امروز افشا نمیداشتو آن را شلوارش نگه
بهجایاختالس سههزار میلیارد تومانی اختالس
سیصدمیلیاردتومانیمیداشتیموکلیدرخزانه

مملکتصرفهجوییمیشد!

خبر؟ چه قذافی از
هم هنوز دیکتاتور لیبی قذافی رهبر معمر از
پنهان شده کجا نیست معلوم و خبری نیست
پیامی مخفیگاهخود از یکبار روز اوهرچند است.

است! پیروز شده که میگوید میفرستد و
یکیازافسران رژیمقذافیکهبه تونسپناهنده
رفیق به روز هر گفت: قذافی خبرنگاران به شده
او برای از تا میزند زنگ احمدینژاد قدیمی خود
پرس آنجا ایرانو پنهانشدندر احتمالآمدنبه
احمدینژادکهتلفنش«کالرآی دی» وجوکنداما
و برمیدارد یا را برنمیدارد و گوشی عمدا دارد
«آقا» تلفن گرفته اند. عوضی را شماره میگوید

میزند. اشغال بوق مرتب که هم

لترمن) دیوید سبک (به

امسال سفر برای دلیل ده
نیـویورک به احمدینژاد

کند و  نطق در سازمان ملل ۱۰ ـ میخواهد
کشورهای دامن جهان دست به مدیریت برای

دیگر دنیا شود!
لباس  محله از ارزان کاپشن خرید برای ۹ ـ
آمده سفر  این به  نیویورک یهودیان  فروشی 

است!
بجای ۱۱ سپتامبر  و داشته پروازشتاخیر ۸ـ 

است. رسیده نیویورک به سپتامبر ۲۰ روز
و با  بوده ارزان نیویورک به مسافرتی ۷ـ  تور

آمدهاند. تعطیالت به زنش و مشایی و زنش
برای  که  داده قول مشایی رحیم به  ـ  ۶
را او و عسل برود ماه به با خانمش هفتمین بار

ببرد. خودش همراه هم
بررسی امکان  حال در مشایی با رحیم ۵ ـ
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جمهورم! رییس من ناسالمتی بدهد. دست من به هم یکی تاجیکستان: در احمدینژاد

 بقیه در صفحه ۳۷   

می باشیم عزیز هموطنان نیازهای ساختمانی کلیه به پاسخگوئی آماده
Design & Build

New Home, Addition and remodeling
Licensed and insured in Virginia and Maryland

703.468.3600
www.iaaconstruction.com

با مناسب ترین نرخ و بهترین سرویس  
سفری خاطره انگیـز را تجربه کنید

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 599$ ـ  اروپا از 295$ ـ کابل از $1150
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

جمکران چاه بجای نیویورک از زمان امام ظهور
نیویورکآمدهاند(گردش برایهمینبه هستندو

علمی).
بیلکلینتون  استبا رحیممشایی و قرار ۴ـ 
ایرانی یک دیسکوی به شش نفره همسرانشان و

شب برقصند. و تمام بروند
«هاله  جریان این که اطمینان از برای ۳ ـ
یک (مثل شود تکرار است قرار سال هر نور»
نیویورک هر سفر در زمان امام برادوی) و شوی

است! سفر آمده این است به او با
بجای  هستند شلوغ استانها چون ـ  ۲
ایمنی که سفر نیویورک استانی به مسافرت های

است! آمده دارد بیشتری
یک: شماره دلیل و

ممکن  تهران در دالر قیمت شنیده چون ـ ۱
که آورده  را دالرهایش برود، باال دوباره  است

بفروشد!

دانشگاه ها کمبود حل
و بشر حقوق جوامع بینالمللی فدراسیون
مشترکی، گزارش در بشر حقوق از دفاع جامعه
به زودی ایران، وضع کنونی با که اعالم کردند
تعداد از هستند زندان در که دانشجویانی تعداد
دانشجویانمشغولبهتحصیلدرداخلدانشگاه
کردهاند عنوان نهاد دو این بود. خواهند بیشتر
کردن حل برای ایران اسالمی دولت حل راه که
عالی مدارس دانشگاه ها و جا در کمبود مشکل

ندارند! قبول صورت این به را

برهم و در هم خواب های
می رفتم توی خواب به داشتم دیشب وقتی
همان با جنیفر لوپز کله و اول سر دقیقه چند
لب شد. آباز کذاییاشپیدا لباسقرمز چاک دار

شد. سرازیر لوچهام و
میگویندوقتی کهسردیزیاد میخوریباعث
شود. سرازیر دهن خوابیدن آب از موقع میشود
این اشتباه میکنند. آن ها میکنم همه فکر من
به خود ندارد و سردی و گرمی اصال ربطی به

خواب مربوط است.

الی از را قرمزش گل  داشت  لوپز جنیفر
ازخواب کرد. بیدار زنممرا موهایشدرمیآوردکه

شده؟ و پرسیدم: چی پریدم
با یادت رفت در خانه را قفل کنی؟! گفت:
کردم را قفل در شدم و و عصبانیت بلند غر و غر

تختخواببرگشتم. به و
بقیه کردم سعی را بستم و چشمانم دوباره
خبری ببینم. هرچه گشتم جنیفر لوپز را خواب
دنبال هیجان و همانطور که با دلهره نبود. او از
در زنگ تقه یا شبیه کوبیدن میگشتم صدایی او

خانهشنیدم.
بود. جنیفر تیز کردم. صدای را گوشهایم
میگفت: احمق، چرا و و دادمیکرد داشت جیغ

را قفل کردی؟ در

آگهیها بخش
و معاوضه خرید

بهترین در متری آپارتمان صد دستگاه یک
کامل مبلمان و تجهیزات کلیه با تهران نقطه
معاوضه میگردد. لطفا بهار آزادی یک سکه با
تماس آینده نگر علیاصغر با شماره... موبایل با

حاصلنمایید.
خرید

بهباالترین امواتشما را دندانطالیشما ویا
موبایل... شماره با عالقمندان خریداریم. قیمت
اموات پیغامبگذارند.خدا و تماسحاصلفرموده

بیامرزد. هم را شما
فروش

از که خوراکی طالیی روکش با یک بستنی
فریزر در شده و خریداری میالد برج رستوران
فروش به روز قیمت طالی نگهداری کردهایم به
اکبراصغرزاده با موبایلشماره... با میرسد.لطفا

تماسحاصلفرمایید.

ارومیه دریاچه مشکل
«صدا با خود آخرین مصاحبه در احمدی نژاد
دریاچه ارومیه شدن ناپدید و مشکل سیما» به و
تازهای چیز مشکلایندریاچه گفت: و کرد اشاره

یک  ۵۰۰ سال هر دریاچه این خشکی و نیست
میشود! تکرار بار

نمیتواند وقت هر احمدینژاد بدمصب این
و میاندازد شاه گردن به را آ کند حل را مشکلی
انقالبحوالهمی کندحال۲۰ سال  قبلاز به آنرا

نمیکند. فرقی پیش سال ۵۰۰ پیش باشد یا

اخبار فضایی

جدید سیاره
اعالم فضایی امور  و محققان دانشمندان
کردندکه موفقبهکشفویافتنسیارهای شدهاند
اینسیاره در تواما است که خورشید دارایدو که

میکنند. غروب و طلوع
این حرارت دمای میگویند دانشمندان این
چند اما روزانه است آمده پایین بسیار  سیاره
میگیرد صورت آن سطح در کوچک انفجار
و خواهران کمربندی بمبهای انفجار (احتماال
در عزیز اسالم برای گسترش اسالمی برادران

است). دیگر کرات
نزدیک آینده در که آنهایی برای من توصیه
است که این را دارند این سیاره به قصد مسافرت
باخودتانچنددستگاهمین یابوبمبیاببیرید
یک بجای با خودتان باشد نرفته یادتان یادم تا و

ببرید! عینکآفتابی دو عینکآفتابی،

تحقیـر کراوات
زبانهای استاد و پژوهشگر جنید، فریدون
کلمه جایگزینی اعتراض به ایران، در در باستانی
فرهنگستان توسط زینتی» «درازآویز با کراوات
جمهوری اسالمی فارسی (وابسته به و ادب زبان
اینواژهبسیار مسخره ایرانی)گفت: بیادب وضد
و جامعه روشنفکر کوبیدن عمدا برای و است

است. گرفته قرار استفاده مورد غیراسالمی
را «ساندویچ» غربی واژه که حاال او گفت:
و چادر نمیآیید چرا کردهاید ترجمه «دراز لقمه»
را عمامه یا و نمایید؟ اعالم را «دراز روسری»

رومیزی؟ دراز
زودی پژوهشگر به این است اعتراض قرار

او آیا شود که گیرد و تعیین بررسی قرار مورد
«درازآویز صرفا یا و آمده رژیم براندازی برای

زبانی»میکند!؟

بهشت از آدم اخراج علت
خداوند که دالیلی از یکی فکر می کنم من
آدم هر که این بود کرد بهشت بیرون از آدم را
بلند آخر تا را شبصدایموسیقیاستریویخود
میکردونمیگذاشت کهخدا بخوابد.خداوندهم
چون قانونی برای ممنوعیت صدای موسیقی در
کردو بهانه نداشت خوردنسیب را بهشتوجود

انداخت. بهشت بیرون از حوا را زنش و آدم

عبا و چادر
بهگزارشخبرگزاری«دانشجو»ازقم،آیتاهللا
صافیگلپایگانیازمراجعتقلیدبسیارمهمکهبهاو
با جمعی در دیدار دادهاند هم نام «سوپر مرجع»
گفت: اعضایکانون مهدویتاستان کرمانشاه از

من باارزشتر است. از عبای چادر بانوان

این تقلید توسعه و گسترش دفتر سخنگوی
حضرت شایعاتی که خبرنگاران گفت: آیت اهللا به
ازعبادوستداردوتمایالت بیشتر را آیتاهللاچادر
اینکه ایشان«گی » هستند درست زنانه دارند ویا
مورد نوع تنها در را خود ایشان مقایسه نیست و
عبا و بدرنگ و پارچه زمخت ظریف چادر پارچه

ندارند! دیگری منظور و دادهاند انجام

هنری اخبار

جوایز اعطای مراسم
آمریکا در «امی»

شصتوسومینمراسماهدایجوایز«امی»،
آنجلس برگزار لوس  در «نوکیا» سالن باشکوه در
و تلویزیون و تئاتر زمینه در «امی» جوایز شد.

برندگانتعلقمیگیرد. موسیقیبه
میالدی،  ۲۰۱۱ سال یعنی امسال مراسم در
هیچبرندهایازکشورایراندرمیانرقابتکنندگان
گویا و زمینه موسیقی) (حتی در نداشت وجود

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

مهر) ۴) سپتامبر ۲۶ دوشنبه

(۱۱ مهر) اکتبر ۳ دوشنبه

امروز آمریکا مالی بحران بررسی علل

باجغلی رحیم سخنران:

فوقالعاده عمومی مجمع
کانون جلسات همیشگی محل در
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۳۹ صفحه از بقیه
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و  آبی  آسمان  از کنایه ـ دهان ـ سقف   ۱
است. بیدود

سالهای  در و است کوچک معنی به ۲ ـ
ـ تاریخ اقوام ـ از یافته فارسی راه زبان به اخیر

و درمان. عالج
تیمار  مالکبودن و صاحب بودنـ  آنکه ۳ـ 

ترجمهسیمین  ویلیامسارویانبه رمانیاز ۱ـ 
کوزه! بزرگ پدر ـ دانشور

به  تن پوش ـ دیوانی حساب های دفتر ۲ ـ
منظومه شمسی. از سیارات ـ کلمه مفهوم اعم

غرور  ـ نمو و آمدن وجود به محل ـ  ۳
کاشف فرانسوی دانشمند ـ خودپسندی و

میکروب.
شهر  ـ حصار و دژ ـ جعلی مصدر عالمت ـ ۴

میگفتند. را هرات
افکندندـ   در آتش را او ابراهیم فرمان ۵ـ  به

بیزاری. و نفرت کلمه ـ پیامبر
ستاره. ـ توانـ  نصیحت و طاقت ـ ۶

شبیه ید و  مفرده با خاصیتی ۷ ـ از اجسام
بیمارگونه سخنان ـ میشود شامل را همه ـ کلر

رسیدن. هم به ـ
ادای  ـ چهارده شب ماه ـ افسر و تاج ۸ ـ

آنها. اصلی مخارج از حروف
به  جنس ـ لباس و جامه ـ زینه نردبان، ۹ـ 

ـ زندان مسعود سعد. ظاهر قوی
زشت  ـ خودمان استورهای قهرمانان از ۱۰ ـ

وحده. متکلم ضمیر ـ بدنام و
جامشمعروفاستـبلندیـدلبستگی  ۱۱ـ 

اخالص. و
عرب. عزیز کلیدـ  و قفل گوشماهیـ  ـ ۱۲

ـ خانه و  کلمه کامپیوتر ۱۳ ـ واژه فارسی
ـ قاطر. اسباب خانه

از خونخواران  ـ مغاک و ـ گودال پرگار ۱۴ ـ
تاریخ.

خاورشناس  ـ است! فالنی همان ـ ۱۵
لهستانیاالصلفرانسهدرقرن۱۹ کهقرآن ودیوان 

کرد. فرانسه ترجمه را به منوچهری

چاالک. و تردست ـ میکند اسب
جنابعالی  و بنده پوستـ  چروک و چین ۴ـ 

یقهنشین. تیر زیباروـ  پیامبر ـ
ازشهرهایمهمکشور  سوداینالهکنندـ ۵ـ 

و دوبیتی. ـ سرود هلند
گشاد. سفالی دهان کوزه آبیـ  کرم ـ ۶

باشد  ـ کافی خوزستان در استان بخشی ۷ـ 
تازی. نفی ـ معدنی اجسام از ـ

مشهور  نقاشی ـ فوتبالیست گل نوعی ۸ ـ
دین. ستون ـ فرانسه

صد  زحمتکشـ الفبایموسیقیـ جانور ۹ـ 
جهالت. و بیخردی ـ مترمربع

جنوبیـچشم  کره بندریاستراتژیکدر ۱۰ـ 
اندیشناک. و راه به

ندا. حرف ـ سبد بزرگ قاعدهـ  و مرکز ـ ۱۱
چوبی  ـ آبـ  سرکش و یکدنده به آغشته ۱۲ـ 

مایعات فرار. از خوشبوـ 
در  آهوان برای شده حفاظت دشتی ۱۳ ـ
ـ حفظونگهداری اصفهانکه معدنطالهم دارد

ـ بنیاد نهادن. کردن
حرف  ـ روزگاران و روزها ـ خارپشت ۱۴ ـ

نیشدار.
«تام و  معروف انگلیسی رمان ۱۵ـ  نویسنده

نظریه. و عقیده ـ جونز»

ضربه که بود فینالیستم رقیب فقط کردم. فنی
المپیک قهرمان که رومانی از روسو استفان نشد؛
وقتی بردم. سه بر هشت هم را او و بود مسکو
بالبوشینبهمنگفت: «سهسال برگشتیم، استاد
راستش را چه گفتم؟ در سوئد هست قبل یادت
بخواهی منمی دانستمکهتوچقدرمستعد هستی.
کنم که اما میخواستم با آن حرفها تو را تحریک
بگیری. قرار در مسیر درستی و کنی تالش بیشتر
را راهت خودت خشم با که کنم کاری میخواستم
کنی بیجا تبدیلبهغرور آنرا اینکه نه صافکنی.
در آموزش زمین بخوری. مربی خوب بودن فقط و
تمرینات فشار از شاگردان کردن خسته و تکنیک
یک وظایف از هم مخرب احساسات مهار نیست.
دادم.» انجام در سوئد آن روز من که است مربی

مندائما بهسرزمیناجدادیامیعنی گرجستان
می شناسید؟ او را دارتانیان شما سفر میکنم.
تفنگدار است. دوما قهرمانداستان هایالکساندر
نظر به دارم. عالقه او به خیلی من که بیرقیبی
به کنندهای خیره شباهت گرجی، مردان من
سفر گرجستان به که باری اولین دارند! دارتانیان
گرجستان اهل دارتانیان که شدم مطمئن کردم،

بوده است.
همیشه دوست هم خودم بخواهید راستش را
هم بشوم و دارتانیان هم بشوم. داشتم دارتانیان
وواکنشهایی باورکنیدخیلیازرفتارها بالبوشین!
را بروز دادهام ورزشیام زندگی شرایط سخت در که

آموختهام. دوما الکساندر از

هم را این رسید، اینجا به صحبت که حاال
روسیه کشتی دهنده تمرین بهترین که بگویم
به مرا که کسی بود. یسین از نظر من نیکوالی
را او داشته هایم نکرد. تکنیک تخطئه ضعف دلیل
باعثشدسال هایطوالنی درکشورم و پرورش داد

بیرقیببمانم.
بار  سومین برای بوداپست در  ۱۹۸۶ سال
سئول،  المپیک سال۱۹۸۸ در شدم. دنیا قهرمان
باچهارسالتاخیر، آرزویدیرینهامدستیافتمو به
اول سکوی روی وزن باال تر، یک به صعود رغم به
طالی  چهار سالگی ۲۵ تا یعنی ایستادم. المپیک
بودموطیاینمدتدو بار المپیکگرفته جهان و
رکورد هرگز به شده بودم. گرچه قهرمان اروپا هم

هفتطالیبالبوشیننرسیدم.
افزایش  خاطر به بیشتر ۸۲ کیلو به من صعود
 ۷۴ در هم تورلیخانف حال عین در اما بود وزنم
داشت ضرورت بود و افتاده خوب جا خیلی کیلو
جاییقرار بگیریمکه در دو بهخاطر تیمملیهر که

شوروی کنیم. نصیب تیم نتایج خوبی
و  ۱۹۸۹ سوئیس از هم نقره جهانی مدال دو
دارم. بعدازخداحافظیمندر  ۱۹۹۰ اوستیایایتالیا
اینوزنآمد  تورلیخانفبهجایمنبه ۲۷ سالگی،
۱۹۹۱ بلغارستان  جهانی مسابقات در نتوانست که

برسد. مدال به
که گذشتند. بودند خوبی هرحال سالهای به
خوبی به سال ها آن تجربیات از که است این مهم
ازسکوی اجازه ندهم کشتیروسیه و کنم استفاده

بیاید.» پایین جهان اول
پور رستم مهدی نوشته
فردا» «رادیو اینترنتی پایگاه از برگرفته

از... را جنگیدن که مردی

است. بوده پایین جهانی سطح
تنها را عدالت که دیدگاهی و گفتمان اما
نسبت و میسازد محصور اقتصادی عدالت در
جنسیتی، نژادی و قضایی، به عدالت سیاسی،
آزادی، عقیدتیبیاعتنا استو در فضایی عاریاز
پوپولیستیواقتدارگرایانهبهدنبالبرابریاست،به
لحاظگفتمانیوسیاسی بستروقوعایناختالس

است. کرده هموار را
اقتصادی با فساد مبارزه با شعار جریانحاکم
توزیع و بیتالمال غارتگران دست کردن کوتاه و
دوران در سیاسی تغییر هر با درآمد عادالنه
تالشهای و کرد مخالفت سازندگی و اصالحات
و ثروتاندوزی به  را متهم  توسعه  به معطوف

کرد. فقر رشد و رانتخواری گسترش
درطولسالیان گذشتهاتهامات وانتسابهای
اقتصادیوابستگانبه بسیاریدرخصوصفساد
اصالحطلبان از رفسنجانی و برخی هاشمی اکبر
میشد مطرح ادعا این و است شده منتشر
باعث دولتی مهم مراکز در آنها حضور که
اقتصادی مفسدان با قاطع برخورد از جلوگیری
در جریان این میگردد، اما کارنامه رانتخورها و
می دهد که نه نشان گذشته طول شش سال
مراتب به بلکه به دست نیامد موعود برابری تنها
فرصت طالیی علیرغم مردم وضعیت معیشتی
بر همچنین شد. بدتر نفتی درآمدهای افزایش
اقتصادی نیز استفادههای سوء شدت کمیت و

شد. افزوده
زمانیآیت اهللاخامنهایدولتآقایاحمدی نژاد
معرفی مشروطه زمان از ایران دولت سالمترین را
فاسدترین بهشهادت آمارها کردولیایندولت بنا
است. این آمده در کار از ایران معاصر دولت تاریخ

بهمحموداحمدینژاد نمی توانتنها تلخرا رویداد
و دولت بزرگ اندیشه داد. نسبت جریان وی و
بهره نرخ مصنوعی کاهش چون سیاست هایی
ارز، رسمی و آزاد بهای بین اختالف اقتصادی،
تعطیلی و شعاری و غیرواقع بینانه نگرشهای
است زهدانی برنامهای و نظارتی دستگاههای
استفادههای سوء و ارتشاء اختالس، جنین که

پرورش میدهد. اقتصادی را
اینمنظر بزرگتریناختالسایران چالشی از
و سیاسی نظام برای ساختاری لحاظ به جدی
اصولگرایانفراهممی کندونارساییونقاطضعف

میسازد. پدیدار بیشتر را آنان
اختالس عامل ارتباط اساس بر است قرار اگر
متهم و مسئول را وی رحیم مشایی، اسفندیار با
آقای مبنا این بر و داد جلوه اختالس اصلی این
نیز شماتتکرد، رشتهایناستنتاج احمدینژادرا
به محمود احمدینژاد متوقف نمیماند قیاس و
آنان و از می گیرد نیز را او دیروز گریبان حامیان و
اختالس به این نسبت که رفت انتظار خواهد نیز

پاسخگو باشند.
بهعبارتدیگر وبطورمشخص میتواننسبت
احمدینژاد رحیم مشاییومحمود بیناسفندیار
تعمیم رهبری و جمهوری رییس نسبت به را
حمایت های و  سیاستها با که کسانی  داد.
محمود گرفتن جریان قدرت رشد و مسیر خود
قبال تخلفاتآنها کردنددر را هموار احمدینژاد

مسئولیتدارند. نیز
اختالس این گفتمانی و ساختاری وجه اما
جامعه از بخشهایی مشروعیتستان بر تاثیراتی
دموکراسی موازین و سیاسی منظر از که دارد
حکومت مشروعیت بحران به نسبت تاکنون
به اختالس خبر گسترش بودند. بی توجه
محروم مناطق  و  روستاها کوچک،  شهرهای 
و باعث بدبینینسبتبه حاکمیتشود می تواند

جدی صورت به برای حکمرانی را آن شایستگی
برد. سئوال زیر

تالشنظام برایاحالهدادنهمه مشکالتبه
نیز خاطی گروه یک و احمدی نژاد جریانمحمود
طیف این توجیه برای موفقیتآمیزی چشمانداز

جامعه ترسیم نمیکند. از
فساد با گفت مبارزه نیز میتوان زاویه ای از
و اصولگرایان جریان سرمایه مهمترین اقتصادی
منتقدان، نگاه از اما است. والیتمحور نیروهای
تام سال سیطره و پس از شش اصولگرایان اینک
دادن افراد قرار عرصههای حکومتی و کمال بر و
خودی ومعتمد برکرسیهایحساس نهتنها هیچ
بلکه رکورددار نداشته اند، موفقیتیدر اینزمینه

شده اند. هم اقتصادی فساد
میلیارد هزار سه اختالس گفت بتوان شاید
تومانیبه نحوی فیصلهبخش شکست حاکمیتو
آیتاهللا خامنهای مورد نظر الگوی مشخص بطور

اداره کشور را نشان میدهد. در
حوزهها همه در او کارنامه منتقدان، نگاه از
هزینه توجه به با شده است و ناکامی مواجه با
بیرحمانه جنبش و خونین  سنگین سرکوب
سبز،هزینه بی اعتباریاقتصادیودر همتنیدگی
اقتصادی با فساد  و عمیق حاکمیت گسترده
و یا حداقل وضعیت می تواند تداوم حیات آن و
سازد. مواجه مشکالت جدی با را موجود برنامه
ازسوییدیگر،اختالس فوقبرگتاییددیگری
بودکه پارادایم پوپولیسم،دیدگاه افراطیو خشونت
و غیرسیستماتیک گرایانه، اراده برخورد و محور
و ادعای فساد اقتصادی مواجهه با دستوری در
معکوس نتیجه آزادی غیاب در عدالت برقراری

میدهد.
اینترنتی «بیبیسی» از پایگاه برگرفته

پیآمدهای سیاسی...
۱۳ صفحه از بقیه

آرام میکند. کمی را این کنتراست است،
این رنگ  ـ اگر به مشکی روانشناسی
و کالس با باهوش، فردی  شما  دارید، عالقه
و دوست ضوابط بوده به تودار هستید. مقید
رنگ عالقه اگر به این دنیا را بگردید. دارید کل
نماد برایتان که است دلیل این به شاید ندارید،

و ناراحتی است. مرگ

طوسی
همانگونه است وابسته نقرهای به طوسی
وقار و آرامش رنگ رنگ، این طالیی. زرد به که
تیره طوسی از آن طیفهای است. درونگرایی و
که بسیار روشن طوسی تا است نشانه قدرت که

میشود. متفاوت است پاک تر و شکنندهتر
مورد  رنگ ـ این طوسی با دکوراسیون
همیشه که چرا است طراحان از بسیاری عالقه
یکیاچندرنگبهراحتیباآنهماهنگمی شوند
وبرایپوشاندنعیوبدکوراسیونگزینهمناسبی
برای مبلمانتان برای مثال اگر میرود. شمار به
با میتوانید است بزرگ خانه تان پذیرایی فضای
را ناهماهنگی این رنگ طوسی جانبی وسایل
رنگ این باشید که داشته کنید. توجه جبران
مانند فضاهایی در آن از پس است جدی رنگی
نکنید. در اتاقکودکاناستفاده هال خصوصیو
درمحیطهای جدی، اینرنگرا مقابل میتوانید

ببرید. کار به مطالعه اتاق نظیر
رنگ،  این اگر ـ  طوسی روانشناسی
آن از  بیشتر شما است عالقهتان مورد رنگ
در که دارید هیجان باشید دوست دنبال به که
هستید فردی باشید. داشته آرامش زندگیتان
آرام،سختکوش،قابل اعتماد ومحافظهکارکهبه
دنبالجلبتوجهنیستیدوخانهتانامن ترینجای

اینرنگخوشتان از چنانچه برایشماست. دنیا
که هستید افرادی از دسته آن جزو نمی آید،
بیتفاوت از و ندارید خنثی رنگهای به عالقهای
به زندگی، ترقی در دنبال به بیزارید. شما بودن
مرحله پلههایترقیرا مالی،هستیدو نظر از ویژه

میروید. مرحله باال به

سفید
سفیدرنگیخالصاست ونمادتمیزیاست.
میدهد. را نشان و صداقت خلوص و بهشت
قدرت» با «زن از نشانهای را سفید مصریها
اینرنگ است. سفیدیکرنگ بیگناه میدانند.
مقابل در باشد. و حساس شاد لطیف، میتواند

باشد. تهی و سرد میتواند سفید
گزینهای  ـ سفید سفید با دکوراسیون 
رنگ چون است اتاقها همه برای مناسب
بدونریسکیبرایدکوراسیوناست. خنثیو
بهترین بژ و از کرم با طیفی رنگ این ترکیب
به سفید در هر اتاقی از خانه است. گزینه
عنوان یکرنگمکملمیتوانداستفاده شود.
اینرنگاستفادهمی شود از برایسقفبیشتر
نشان را بلندتر که سقف بر این عالوه چون
خانه شدن دلباز و نور انعکاس برای میدهد،
آشپزخانهها سفید برای است. بسیار مناسب
تمیزیمحیط را رنگ پرطرفداریاست چرا که
تمیز، نشانمیدهدویکآشپزخانه برابر چند
ظروف آن کنار در است، ایده آل آشپزخانه یک
به را و طراوت شادابی دستمالهای رنگی و

اضافهمیکند. مجموعه
عالقه  سفید به اگر ـ سفید روانشناسی
اعتماد و فردیکاملمیدانید را خود دارید،شما
در و دارید تمیز خانه ای دارید. زیادی نفس به
سفید به اگر هستید. وسواسی پوشیدن لباس
و هستند شما راحت کنار ندارید، دیگران عالقه

و انضباط درگیر نیستید. با نظم خیلی

صاحبخانه... معرفی

نبود. آنجا هم رقابتکنندهای هیچ
محمد اجرای با «ربنا» آهنگ بود قرار فقط
این به سال «رپ» آهنگ عنوان به شجریان رضا
مسجد با اعتراض امام جمعه راه یابد اما مسابقه
نیویورکاینآهنگبهقسمتموسیقیجازمنتقل
به سایر موسیقیدانان با در رقابت نتوانست و شد

یابد. دست جایزه ای

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

دوره رییس دو مجتبی میرطهماسب، که
انجمن مستندسازانسینمایایرانبوده، ساخت

دارد. خود کارنامه در را مستند فیلم چند
مستند آفریده نیز تاکنون چند فیلم هادی
«نقل است. کارگردانی کرده داستانی را کوتاه و

«کودکی و نیآوران» «خاطره گردآفرید»،
هستند. ساختههای او جمله رنگپریده» از

مستندساز و روزنامهنگار شهرنازدار، محسن
به «۳۷ شماره خانه با نام «از وی فیلم است.
هدایت، صادق زندگی روزهای  آخرین روایت
عمده فعالیت دارد. اختصاص معاصر، نویسنده

است. موسیقی حوزه در و مطبوعات در وی
مدیره انجمن عضو هیات کتایون شهابی،
تهیهکنندگانسینمایمستندایرانومدیرعامل
او عالوه است. بینالمللیشهرزاد موسسه رسانه
چند و داستانی، در فیلم مستند تهیه چند بر
حضور داور عنوان به فیلم بینالمللی جشنواره
پخش جهانی محصوالت سینمای در و داشته
به   ۱۳۸۹ سال در وی میکند. فعالیت ایران
عنوانصادرکنندهنمونهخدماتفرهنگی،هنری،
دفتر از سوی ایران بصری و سمعی سینمایی
تجارت سازمان توسعه صادرات خدمات توسعه

شد. انتخاب ایران

مستندسازان... انجمن انتقاد
۲۶ صفحه از بقیه


