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خالی از شوخی
از بهار استقبال نکنید!

مسعود ناصری
آتالنتا ،جورجیا

وضع اقتصادی مملکت

محمود بهمنی ،رییس بانک مرکزی ،در
جلسهای دالیل افزایش نرخ تورم ،راهکارهای کنترل
تورم و گرانی و کاهش نقدینگی کشور را اعالم کرد.
وی در مورد افزایش نرخ تورم گفت :تورم معموال
با شروع تحریمها آغاز میشود و با تشدید تحریمها
افزایش مییابد!
او درباره راهکارهای کنترل تورم و گرانی گفت:
فکر نمیکنم با اعدام و زندانی کردن چند نفر به جرم
احتکار و یا قاچاق ارز بتوانیم کاری از پیش ببریم
و فکر میکنم که باید همه کسانی که انبارهایی با
ظرفیت بیشتر از شش ماه میزان فروش دارند و
صرافانی که بیشتر از  ۱۰۰هزار دالر آمریکا در اختیار
دارند را اعدام کنیم تا بقیه حساب ببرند.
او گفت :اعالم کردیم که بهاری پیش فروش
سکه بهار آزادی یک میلیون تومان است اما با توجه
به نرخ تورم که دولت آن را کامال مهار کرده قیمت
این سکه از زمان اعالم این قیمت تا روز شروع
دریافت پیش پرداخت که حدود  ۷روز بوده حدود
 ۲۵درصد ترقی داشته است.
وی گفت :دالر را برای کسانی که ضد انقالب
نیستند در حدود هزار و  ۲۰۰تومان برای صادرات و
واردات ثابت خواهیم کرد اما برای مسافران خارجی
به جز آنهایی که برای زیارت به سوریه و عراق
میروند به صرافان گفتهایم که کمتر از چهار هزار
تومان نفروشند چون دولت ضرر میکند.
توضیح این که رییس سازمان دامپزشکی ایران و
رییس اتحادیه سرتاسری دامداران اطالعیههایی در
تایید اظهارات رییس بانک مرکزی صادر کردهاند.

شهرداری تهران به دستور محمدباقر قالیباف،
شهردار تهران ،به کلیه نهادها و مراکز زیر نظر
خود ابالغ کرد که کلیه تبلیغات نوروزی با شعار
«استقبال از بهار» فورا حذف گردند و به جای آن
از عبارت «فصل همدلی» استفاده شود.
مشاور رییس جمهوری رحیم مشایی کاندیدای
احتمالی ریاست جمهوری آینده ایران ،اخیرا از شعار
«زنده باد بهار» در سخنرانیهایش استفاده کرده
و محمود احمدینژاد هم با استفاده از شعارهای
«خداوند بهار را وعده داده است» و یا «بیایید
همه به استقبال بهار برویم» و «زنده باد بهار»
از او پشتیبانی کرده است .منتقدین احمدینژاد
میگویند او در نطق آخر خود «زنده باد بهار» را سه
بار تکرار کرده است و احتماال منظور از بهار فصل
بهار و نوروز نیست بلکه نوعی بهار عربی ایرانی است.
قرار است فصل همدلی در تلویزیون و رادیوی
دولتی هم تبلیغ شود و مردم را مجبور به استفاده
از آن کنند .مثال شعر «عید اومد بهار اومد ،میرم
به صحرا» به «عید اومد فصل همدلی اومد ،میرم
به صحرا» تبدیل گردد .طبق اخبار واصله «فصل
همدلی» شامل فصل تابستان و پاییز و زمستان
نمیگردد مگر تاریخ انتخابات تغییر یابد.

بشاراالسد باید برود

جان کری ،وزیر جدید امور خارجه آمریکا ،در
نطق آخر خود گفت :بشار االسد تا امروز  ۷۵هزار
نفر از مردم خود را کشته و سوریه به خرابهای تبدیل
شده است .او اضافه کرد :در سوریه فاجعه انسانی
در حال رخ دادن است.
او گفت :ما با صراحت و روراستی کامل
میگوییم که بشار االسد باید برود.
گویا بشار االسد نامهای بطور خصوصی برای
جان کری فرستاده و در آن گفته :من هم اهلم
و سهلم .من دوست دارم بروم ولی این بدمصب
ایرانیها نمیگذارند!

شعارهای نامفهوم

برخی از رفقا میپرسند منظور احمدینژاد از
به کار بردن جمله« :همه به استقبال بهار برویم»
چیست؟
معموال هیچ کس حرفهای احمدینژاد را
نمیفهمد اما فکر میکنم منظورش از این جمله
سیاسی نیست بلکه میگوید که مردم از بانک
مرکزی سکه بهار آزادی را پیش خرید کنند تا ضرری
متوجه آنها نشود.

اسکار ۲۰۱۳

چند روز قبل مراسم اسکار سال  ۲۰۱۳برگزار
شد .در طول مراسم مردان و زنان زیبا و شیکپوش
بر روی صحنه آمدند و به بهترینها جایزه دادند.
مردان با زنان دست دادند ،زنان و مردان یکدیگر
را آغوش گرفتند و بوسیدند ،رقصیدند و خواندند
و شوخی و مزاح کردند.
جای اصغر فرهادی بسیار خالی بود و همچنین
نادر و سیمین...
نمیدانم مراسم اسکار را که حدود یک بیلیون
نفر در سرتاسر جهان به صورت زنده مجانا میبینند
در زندان اوین هم پخش میکنند یا جعفر پناهی
باید برای دیدن آن پول بدهد؟

گسترش فرهنگی

بسیاری از این که جمهوری اسالمی فرهنگ و
زبان عربی را به جای فرهنگ و زبان ایرانی ترویج و
تشویق میکند شکایت دارند و صبح تا شب و گاهی
هم شب تا صبح از طریق مقالهها و نوشتههای
اینترنتی فحش و ناسزای خود را نثار این حکومت
ضد ایرانی میکنند.
از واقعیت نباید گذشت که بر عکس جمهوری
اسالمی بسیار در ترویج و تشویق فرهنگ و زبان
ایرانی در عرض  ۳۰سال اخیر کوشا بوده است .این
هم چند مدرک:
* االن بیشترین قسمتهای وزارت دفاع سوریه
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توسط ایرانیان قدسی و بسیجی اداره میشود.
* در تمام پارتیهای شبانه لبنان که کمکهای
فراوان مالی از ایران میگیرد همیشه چند آهنگ
تند ایرانی هم پخش میشود و جوانان عرب با
آنها میرقصند.
* اکثر دانشمندان تحقیقات هستهای کره
شمالی قادر به خواندن و نوشتن فارسی هستند.
* سازمان «القاعده» کتابها و جزوات خود
را به غیر از اردو و عربی به زبان فارسی هم منتشر
کرده است.
ی آی» و «سیا»
* اکثر پرسنل سازمان «اف ب 
در آمریکا مجبور به یاد گرفتن زبان فارسی شدهاند.
* اکثر دزدان دریایی سومالی با گروگانهای
خود به زبان فارسی صحبت میکنند.

عملکرد  ۸ساله رییس
جمهور محبوب

آمار جالبی از کارکرد رییس جمهور محبوب ۶۴
درصدی محمود احمدینژاد به دست ما رسیده
که حیفمان آمد آنها را با شما درمیان نگذاریم.
این آمار سالهای  ۱۳۸۵تا  ۱۳۹۱را در بر میگیرند:
 ۱ـ جمعیت کشور :جمعیت ایران از  ۶۹میلیون
نفر به  ۷۷میلیون نفر رسید .سیاست «بچه بیشتر
زندگی بهتر» تجویز شده توسط ولی فقیه با موفقیت
توسط احمدینژاد پیاده شد و با احتساب مرگ
و میرها حدود هشت میلیون گدا و محتاج به
صدقههای دولتی متولد شدند.
 ۲ـ حجم نقدینگی کل کشور :مبلغ  ۶۸هزار
و  ۵۰۰میلیارد تومان به  ۴۲۴هزار میلیارد تومان
رسید .در این رقم پول را بردار و فرار کن ۳۰۰
میلیاردی رییس بانک مرکزی نیامده است.
 ۳ـ قیمت بنزین :بنزین لیتری  ۸۰تومان در
سال  ۱۳۸۴به لیتری  ۷۰۰تومان در سال ۱۳۹۱
رسیده است .حاال هی برو به بچه حزباللهیها
بگو که «گاز بده!»
 ۴ـ قیمت سکه بهار آزادی ۱۰۶ :هزار تومان در
سال  ۸۴و یک و نیم میلیون تومان در پایان دوره

320

احمدینژاد .آیا بهاری که این روزها احمدینژاد از
آن صحبت میکند این بهار نیست!
 ۵ـ نان سنگک  ۵۰تومانی به  ۵۰۰تومان رسید؛
آن هم بدونخشخاش!
 ۶ـ قیمت نان بربری از  ۷۵تومان به  ۵۰۰تومان
رسید که البته با تدابیر دولت به اندازه نان سنگک
مردم را آزار نداده است.
 ۷ـ قیمت یک تخم مرغ  ۵۰تومان در سال
 ۸۴به حدود  ۳۵۰تومان در سال  ۹۱رسید؛ آن
هم با وجود دستگیری و اعدام نصفی از صرافان
و دالالن ارز.
 ۹ـ در مورد گوشت گوسفند و گاو بهتر است
آمار را نگوییم چون جگرتان کباب میشود!
 ۱۰ـ قیمت قبر در بهشت زهرا که در سال ۸۴
حدود  ۱۱۰هزار تومان بود در سال  ۹۱به چیزی
حدود  ۹۵۰هزار تومان رسید .یعنی حتی مردن
هم زیر سایه محمود احمدینژاد گران شده است.
دانشگاه شیکاگو که از معروفترین دانشگاههای
دنیا در امر اقتصاد مدیریت است قرار است کارنامه
هشت ساله احمدینژاد را چاپ کند و در اختیار
کسانی که به دنبال اسرار مدیریت جهانی در قرن
بیست و یکم هستند قرار دهد .فعال با ناشر و
کتابفروشان معتبر و بزرگ بحث بر سر این است
که بعد از چاپ این کتاب آن را در قسمت اقتصاد
بینالملل و مدیریت قرار دهند و یا در قسمت طنز
و فکاهی کتابفروشیها!

مبارزه با غربگرایی

به توصیه انجمن اسالمی «صدا و سیما»ی
جمهوری اسالمی ،قرار است از اول سال آینده
پخش برنامههای آشپزی غذاهای غربی نظیر پیتزا
و انواع پاستا و ماکارونی و اسپاگتی و هات داگ و
همبرگر از شبکههای سرتاسری کشور قطع شده و
غذاهای ایرانی و عربی جایگزین گردند.
یکی از رفقا از ایران میگفت :وقتی که آشپزخانه
اوپن ( )openرا غیرقانونی و غیرشرعی کردند
میدانستم بعدش نوبت غذاست!
او اضافه کرد :حاال باید این غذاهای غربی را در

کانون دوستداران فرهنگ ایران
IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
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آشپزخانههای غیراوپن به صورت زیرزمینی بپزیم و
به دور از چشم مالها بخوریم...

به استقبال نوروز

«آرگو»؛ فیلم برنده
اسکار

سایت اینترنتی بسیار جالب «هفت سین
داتکام» ( )7seen.comچندین سال است که
فعالیت دارد.
این سایت شمارش معکوس تا تحویل سال را
به شما نشان میدهد و با کلیک کردن بر روی هر
کدام از اجزاء سفره هفت سین توضیحاتی در مورد
آنها را به بازدیدکنندگان ارائه میدهد.
قرار است با یکی از رفقایی که در کار کامپیوتر
متخصص و خوره کارهای «هک» کردن برنامههای
کامپیوتری است یک ساعت هم بگذاریم در کنار
ساعت شمارش معکوس سال نو و این ساعت
لحظه خروج احمدینژاد از دفتر ریاست جمهوری
ایران را نمایش دهد ...تیک تاک ...تیک تاک...

«آرگو» ،فیلم گروگانگیری آمریکاییها در سال
اول انقالب اسالمی ایران که در مورد عملیات
سازمان «سیا» برای نجات گروهی از این گروگانها
بود ،جایزه اول بهترین فیلم سال را در مراسم اسکار
به دست آورد .فیلمهایی که در اسکار جایزه میبرند
به صورت ناگهانی فروش گیشهای آنها به آسمان
میرود و میلیونها تماشاچی اضافی پیدا میکنند.
باعث تاسف است که ایران اسالمزده در
عرض  ۳۰سال اخیر میلیونها دالر به خاطر این
گروگانگیری به صورت تحریمها و محاصرههای
اقتصادی و اجتماعی و فشارهای دیگر ضرر کرده
و گروگانها با فیلم «آرگو» به زودی حدود یک
میلیارد دالر سود خالص به کشورشان آمریکا باز
خواهند گرداند.
این سیلی که دانشجویان طرفدار خط امام به
صورت آمریکا زدند چقدر سر و صدای بلندی دارد!

معمای روابط

برنج دم سیاه

شمارش معکوس

این روزها در تهران اگر از پسری بپرسی با کسی
رابطه عاشقانه و سکسی داشتهای یا نه جواب
میده :آره! این در حالی است که همه برنامههای
دولت برای جدا بودن دختر و پسر تنظیم شده
است .اگر همین سئوال را از دخترهای تهرانی
بپرسیم همه جواب میدهند :نه! خاک عالم! یک
جای این قضیه با حساب ریاضیات جور درنمیاد!

نکتههای سینمایی

در اینترنت وقتی عکس پروانه معصومی
هنرپیشه خوب ایرانی را در حال گرفت تقدیرنامه
از دست شاه و فرح دیدم در کنار آن عکسی از او
را با چارقد و چاقچور و در حال گرفتن جایزه از
علی خامنهای دیدم بیاختیار میخواستم مثل
«رگبار» گریه کنم.
چه خوب که پرویز فنیزاده زنده نیست که این
روزها و این عکسها را ببیند چون به غیر از رگبار
اشک احتماال رعد و برق هم میزد...

رییس قوه قضاییه اعالم کرد که دو نفر از
محتکران اقتصادی که به امر واردات قاچاق برنج
از هندوستان مشغول بوده و سعی داشتهاند قیمت
برنج را در بازار آزاد بشکنند و زیر نرخ دولتی به
مصرف کنندگان بفروشند شناسایی و دستگیر
شدهاند.
وی گفت :سربازان گمنام امام زمان در
شناسایی این دو «مفس د فیاالرض» بسیار کارا
بودهاند.
او اضافه کرد :هر دوی این متهمین زن
میباشند و از اسامی جعلی «پری بلنده» و «تیلدا»
مکررا استفاده کردهاند!

افکار عمیق

اگر داستان خوردن سیب آدم و حوا و اخراج
آنها از بهشت درست باشد و قبول کنیم که ما
فرزندان آدم و حوا هستیم ،آیا درست است که ما
امروز در جهنمی به نام ایران زندگی کنیم و هنوز
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هم کفاره گناه خوردن یک سیب را بدهیم؟ کجای
این خدا بخشنده است؟

به استقبال نوروز

چند روز قبل به حساب دقیق  ۳۰روز به عید
باقی مانده بود.
با توجه به این که مردم ایران با قیمتهای
شب عید پوستشان کنده است من این روز را با
الهام از فیلم  Zero Dark 3رسما « ۳۰روز مانده
به سیاهی» اعالم میکنم تا با مردم ایران همدردی
کرده باشم.

کالغ و روباه

یک روز کالغ روی درخت نشسته بود و داشت
پیتزای پپرونی میخورد.
روباه آمد زیر درخت و گفت :عجب کالغ
خوشگل و قشنگی که حجاب سیاه رنگ اسالمی
هم پوشیده ...به به ...یک دهن آواز بخوان ببینم
خوشگله...
کالغ گفت :برو کلک نزن! من اون موقع کالس
دوم بودم ولی االن که مدرک از آکسفورد انگلستان
گرفتهام دیگه گول روباهها را نمیخورم.
روباه گفت :به خدا عاشقتم .بیا این انگشتر طال
را که برای تو پرتاب میکنم بگیر و صیغه من بشو.
کالغ گول خورد و بالهایش را باز کرد تا
انگشتر طال را قاپ بزند و پیتزای او پایین افتاد و
روباه آن را خورد.
بعد از این که روباه پیتزا را خورد به کالغ گفت:
تو اون موقع کالس دوم بودی و حاال لیسانس
ش دهای ولی من اون موقع طلبه بودم و حاال آیتاهلل
شدهام و تقیه یاد گرفتهام...

با الهام از جوکهای اینترنتی

Damavand Cultural Foundation
BonyadeDamavand@yahoo.com
www.DamavandCulturalFoundation.org
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طنزهای ایرانی

از یک خانم در حرم امام رضا میپرسند :چند
درصد دعاهای شما مستجاب میشه؟
جواب میدهد ۵۰ :درصد!
میگن :چطوری میفهمی؟
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شوخی عکسی
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طرح ارتقاء اجتماعی شامل االغها هم شد!

میگه :وقتی که دالر دو برابر شد این را فهمیدم!

***

احمدینژاد در سفر به نیویورک وقتی که از
هواپیما پیاده شد یکهو شلوارش از پایش افتاد و
جلوی عکاسان حسابی آبرویش رفت.
او به یکی از محافظاناش گفت :به این خانم
که برای این هواپیمایی کار میکنه مشکوکم و
فکر میکنم برای «موساد» کار میکنه چون قبل
از نشستن هواپیما به ما گفتن لطفا کمربندهای
خود را باز کنید!

***

اعتماد به نفس و کله شقی احمدینژاد را اگر
خالل دندان داشت امروز برای خودش یک درخت
تنومند به حساب میآمد!

***

تازگیها یک خشکشویی سر کوچه ما باز شده
که قیمتهای زمان خاتمی را دارد .از همسایهها
پرسیدم جریان چیه؟ کسی نمیدانست.
یکی گفت :فکر میکنم یارو که حزباللهی هم
هست به غیر از خشکشویی توی کار پولشویی
هم هست!

***

زمان مجردی با بچهها رفته بودیم کوه .هوس

کردم در آن حال و هوای کوهستان داد بزنم .فریاد
کشیدم :با من ازدواج میکنی؟ صدایم پژواک
پیدا کرد و تبدیل شد به «با من ازدواج میکنی؟
با من ازدواج میکنی؟ با من ازدواج میکنی؟»
و سه بار تکرار شد .من کوه رفتن را به مجردها
توصیه میکنم چون امروز سه تا صیغه دارم و کلی
راضی هستم!

***

دیروز رفتم یک تون ماهی بخرم دیدم نوشته
 ۶۵۰تومان!
یادش بخیر که زمان شاه یک تن ماهی را اینقدر
میخریدیم نه یک تون ماهی را!

***

این سئوال ریاضی را هیچ دانشجویی حتی
بچههای حوزه علمیه قم هم نمیتوانند جواب
دهند:
اصغر سه کیلو گوجه میخرد به قیمت کیلویی
 ۵۰۰تومان ،احمدینژاد چند دوره رییس جمهور
ایران شده است؟!

***

اینقدر قیمت شیرینی و آجیل وحشتناک شده
که تا تمام شدن تحریمها نوروز امسال قرار است به
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خمره میزدید؟
شاه از حاضر جوابی شهرزاد خوشش آمد و
گفت :من ترا نمیکشم چون طرفدار حقوق بشر
هستم اما اگر میخواهی زنده بمانی باید هر شب
بعد از این که من مست کردم برایم یک قصه
بگویی تا خوابم ببرد .تا زمانی که قصه بگویی زنده
خواهی ماند.
شهرزاد قبول کرد و شب اول بعد از این که
شاه در تخت خود دراز کشید تاج او را برداشت و
همانطور که کله کچل او را ماساژ میداد برای او
قصهای ساخت و تعریف کرد.
شهرزاد فکر میکرد جریان قصه گفتن یعنی
مجازات او سبک است و دو سه هفته طول خواهد
کشید اما گفتن قصهها ادامه یافت و به هزار و
یکشب رسید.
یک شب بعد از هزار شب شهرزاد به پادشاه
گفت :بهتر بود شما مرا میکشتید چون من دیگر
مغزم کار نمیکند و قصههایم تمام شده است.
شاه گفت :یک شب که هزار شب نمیشود.
یک قصه دیگر بگو.
شهرزاد گفت :این قصه گفتن از پوست کندن
سیبزمینی هم سختتر است.
شاه گفت :بسیار خوب ،پس بیا و فقط کله مرا
ماساژ بده و هیچ قصه نگو.
شهرزاد گفت :مرا معاف دارید چون حوصلهام
سر رفته و دوباره قصد دارم به زیرزمین بروم و
خودم را بکشم .االن هزار شب است که لب به
شراب نزدهام.
شاه گفت :من صدای انقالب تو را شنیدم
و دوست دارم که تو ملکه من باشی و با من
ازدواج کنی.
شهرزاد که سه سال نزد پادشاه بود و دو سال
قبل به سن قانون رسیده بود قبول کرد که همسر
پادشاه شود .آنها با هم ازدواج کردند و از آن به
بعد شاه خودش سیبزمینیهای غذایش را پوست
میکند و ماهی یک بار موهای شهرزاد را شانه
میکرد و برای او یکی از قصههای قدیمی شهرزاد
را بازخوانی میکرد .آنها در سالگرد ازدواجشان به
زیرزمین میرفتند و چند ساعتی در کنار آن کوزهها
غیبشان میزد...
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مهمانان چسفیل آمریکایی تعارف کنیم!

***

دعای روز مسلمانان ایران :خدایا گناهان ما
را به دالر زمان شاه و نیکوکاریهای ما را به دالر
زمان احمدینژاد حساب کن!

***

بزرگان دیروز میگفتند :اگر پدرت ثروتمند
نیست تو مقصر نیستی!
بزرگان امروز میگویند :اگر پدر زنت حزباللهی
خر پول نیست تقصیر خودت است.

خواب جنیفر

دیشب جنیفر لوپز به خوابم آمد و پرسید :چرا
شب قبل داشتی خواب کس دیگری را میدیدی؟
گفتم :خواب چه کسی؟
گفت :مگر نگفتم حق نداری تا من هستم یک
مونث دیگر را تو خواب ببینی؟ خیلی عصبانی بود.
یک ساعت طول کشید که قانعش کردم که
مونثی که حرفش را میزند «مرغ» است و چون
با شکم خالی خوابیده بودم این وضع پیش آمده و
هر مونثی آن زن دیگر نیست...

داستانهای اصیل ایرانی

شهرزاد قصهگو

شهرزاد یکی از کنیزان شاه بود که سالها از
زمان کودکی در قصر پادشاه آن زمان زندگی میکرد.
او که مسئول پوست کندن سیب زمینی برای غذای
روزانه شاه و ملکه بود از کار و زندگی خود راضی نبود
و همیشه شاه و ملکه را نفرین میکرد.
نفرین او نیمه اثری داشت چون ملکه یک
روز به مرض ناعالجی گرفتار شد و بطور ناگهانی
درگذشت .همه خدم ه و کارکنان قصر شاه در غم
و اندوه رفتند و به دستور شاه همه سیاه پوشیدند
و موهای خود را برای یک ماه شانه نکردند.
شهرزاد که فکر میکرد نفرین او باعث مرگ
ملکه شده شب به زیرزمین قصر رفت و قصد
خودکشی به سرش زد.
او مشغول نوشیدن مایع داخل کوزههای
بزرگ زیرزمین قصر شد که با حروف بزرگ روی
آنها نوشته بودند :لطفا ننوشید چون مسموم
کننده است .بعد از چند جرعه او نه تنها نمرد
بلکه حالت مستی و شادی و گستاخی عجیبی
به او دست داد .در زیرزمین مشغول رقص و آواز
بود که شاه از راه رسید.
شاه گفت :ای احمق ،به سرکههای من
دستبرد زدی؟ مجازات تو مرگ است!
شهرزاد جواب داد :اگراین کوزهها سرکه
دارند پس چرا ما سالهاست ساالد خودمان را
فقط با روغن زیتون و بدون سرکه میخوریم؟ آیا
این سرکه شما شراب نیست که شما به دور از
چشم ملکه شبها به اینجا میآمدید و دمی به
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افسانه فصل الخطابی...

علنی یا غیـرعلنی بودن مذاکره با آمریکا
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دیگر چه میخواست؟»(«زندگی من» ،صفحات
۱۲۳۳تا .)۱۲۳۵
باراک هیچ امری را نمیپذیرد و برای تحقیر
حافظ اسد ،امتیازات داده شده توسط سوریه در
مطبوعات اسراییل افشا میشوند:
«آنچه اوضاع را بدتر از پیش کرد ،این بود که
تازهترین متن پرانتز پیمان ما به مطبوعات اسراییل
درز کرد که شامل امتیازات پیشنهادی سوریه به
اسراییل بود .بدون این که در ازای آنها چیزی
از اسراییل بخواهد .فاروق الشرع در سوریه آماج
انتقادهای شدیدی قرار گرفت .این امر ،هم برای
او و هم برای حافظ اسد ،بهگونهای قابل درک،
شرمآور بود» («زندگی من» ،صفحه .)۱۲۳۵
اسراییل دوباره صلح با سوریه را منوط به صلح با
لبنان میکند .کلینتون داستان را به اسد میگوید.
چند روز بعد سوریه این پیشنهاد را رد میکند.
داوری کلینتون را ببینید:
«آنان یک بار به دلیل صداقت و انعطافپذیری
خویش تاوان داده بودند و قصد نداشتند دوباره
همان اشتباه را مرتکب شوند»(«زندگی من»،
صفحه .)۱۲۳۶
پنج م ـ مذاکره ایران و آمریکا :با توجه به نکاتی
که گفته شد ،مذاکره مستقیم محرمان ه ایران و
آمریکا ـ اگر صورت بگیرد ـ امری طبیعی خواهد
بود .مذاکره با آمریکا ،حل مسائل ،توافق و برقراری
روابط به سود «منافع ملی» ایران است .گذشته از
مخالفان جمهوری اسالمی ،هیچ یک از جناحهای
داخلی رژیم اجازه نمیدهد تا گروه دیگری این نوع
مذاکرات را آغاز کند .همه میخواهند این برگ
برنده در دست آنان باشد ،چرا که شکستن این تابو
و حل مسائل را پیروزی بزرگی به شمار میآورند

افقی
 ۱ـ فیلمی از الیاکازان بر اساس داستانی از
تنسی ویلیامز و بازی مارلون براندو.
 ۲ـ از دانشمندان و فالسفه دوره سلطنت
شاه عباس صفوی و استاد مالصدرای شیرازی ـ
عقیده و مسلک.
 ۳ـ نوعی شنا ـ نمد زین است ـ ربهالنوع رومی
دختر ژوپیتر.
 ۴ـ نخستین انسان ـ نیرو و توان ـ جامهای که
روی جامههای دیگر میپوشیدند ـ شهر یادگیرها.
 ۵ـ طاقت و توان ـ سرشوی گیاهی ـ از عناصر
اربعه ـ ثروت و دارایی.
 ۶ـ فهیم و هوشیار ـ استان زرخیز.
 ۷ـ خالص و بیغش ـ از سیارات منظومه
شمسی ـ جزیره تاجرپیشه کشورمان ـ یازده.
 ۸ـ بسیار سخنگو و اصطالحا شاعر را گویند ـ
بایگانی ـ خنده ملیح.
 ۹ـ دانه معطر ـ پایتخت سوییس ـ چاپلوسی
ـ از وسایل ارتباطی.
 ۱۰ـ سمبل کشور استرالیا ـ سرگرد سابق هم
گفته میشد.
 ۱۱ـ پناه و زنهاری ـ پول نقد است و چهره را نیز
گویند ـ دستور الزماالجرا ـ مایه آهنگ.
 ۱۲ـ آتش ـ منسوب به کن ـ قوی و ستبر ـ
نیست و هالک شده.
 ۱۳ـ مرگ در راه خدا ـ دریاچهای در سوییس
ـ صدای فروریختن آب در آبشار.
 ۱۴ـ از وزارتخانهها ـ شاعر و قصیدهگو.
 ۱۵ـ ورزشکار اسپانیایی که به عنوان بهترین
دوچرخهسوار جهان در سال  ۱۹۹۳انتخاب شد.

عمودی
 ۱ـ آسان و میسر بودن ،قادر گردانیدن ـ کتابی
از ماکسیم گورکی.
 ۲ـ دومین پادشاه از سلسله اشکانیان که
شهر صد دروازه را به پایتختی انتخاب کرد ـ چراغ
آسمان.
 ۳ـ پارسنگ ترازو ـ از رنگها ـ سرهنگ
تجزیهطلب سودان.
 ۴ـ جانشین و عوض ـ عددی است ـ ماهی از
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که نباید نصیب گروه دیگری شود .هر دولتی که
خواسته است کوچکترین قدمی در این راه بردارد،
با مخالفت دیگر گروهها مواجه شده که آن را خیانت
قلمداد کرده است.
به همین دلیل ،چارهای جز مذاکرات محرمانه
وجود ندارد .حافظ اسد در مذاکره محرمانه با
اسراییل انعطاف زیادی از خود نشان داد ،اما
پذیرش خواست برای بازپسگیری سرزمینهای
اشغال شدهسوریه ـ بلندیهای جوالن ـ بود ،نه
خیانت به مردم سوریه .کما این که سادات نیز تن
به صلح داد تا سرزمینهای اشغال شده مصر را از
اسراییل باز پس گیرد ،و گرفت.
اگر مذاکره با آمریکا و حل مسائل به سود منافع
ملی ایران است ،که هست ،اگر برقراری روابط
میان ایران و آمریکا به سود منافع ملی ایران است،
که هست ،اگر داشتن روابط دوستانه به بهبود
وضعیت حقوق بشر و فرایند گذار به دموکراسی
کمک میکند ،که میکند ،باید مذاکره و توافق
صورت گیرد .محرمانه بودن مذاکرات مهم نیست،
مهم تامین منافع ملی ایران است .آنان که مخالف
مذاکرات محرمانهاند ،چه مطالبهای جز منافع ملی
ایران را در نظر دارند؟ روشن است که دولت آمریکا
هم به دنبال منافع ملی خویش است.
از سوی دیگر ،کشورهایی عربی منطقه
نمیخواهند که میان ایران و آمریکا روابط دوستانه
برقرار شود ،چرا که آن را به سود ایران مییابند.
پیامد دیگر روابط خصمان ه ایران و آمریکا ،افزایش
روابط ایران با روسیه و چین است .چین و روسیه
ـ حتی ترکیه ـ هم از تیرگی روابط ایران و غرب
سود بسیار بردهاند .مخالفان جمهوری اسالمی
نمیتوانند این واقعیتها را نادیده بگیرند.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «بی بی سی»

بقیه از صفحه 14

به نظر نرسد .اما اصل تنش و اختالف بین مسئولین
ارشد همیشه در جمهوری اسالمی وجود داشته
است .به بیان دیگر حاکمیت یکپارچه و فصل
الخطابی ولی فقیه در جمهوری اسالمی افسانهای
بیش نیست.
اکثر صاحب منصبان و گروهها نگاه ابزاری و
کارکرد گرا با نهاد والیت فقیه و شخص ولی فقیه
دارند .بیثباتی و اختالف ویژگی ذاتی نظام والیت
فقیه است و به شکل نهادی مجال اقتدار مستمر و
تثبیت شده به آن نمیدهد.
البته وجهه کاریزماتیک رهبری باعث میشود تا
بتواند با حمایت تودهای چالشهای درون حکومت
را مهار نماید .این مساله یکی از تفاوتهای اصلی
آیتاهلل خمینی با خامنهای است .نخستین ولی فقیه
با برخورداری از پشتیبانی مردم؛ موقعیت مرجعیت
و استفاده از قوه قهریه به عنوان مکمل ،فرامینش
را تحقق میبخشید .اما خلف وی متکی به اجبار،
حاکمیت پادگانی و امنیتی و حامیپروری است.
برگرفته از پایگاه اینترنتی «روز»

تلفن سفارش آگهی
در هفتهنامه

«ایرانیان»
703.724.9680
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سال ـ چو بیرون رود فرشته درآید.
 ۵ـ حرف تعجب ـ گذشته دور ـ رود اروپایی ـ
ظرفی لوله و دستهدار برای جوشاندن آب.
 ۶ـ جوشان و خروشان از روس آمده است!
ـ پایتخت جمهوری آسیایی میانمار (برمه) ـ رها
و آزاد.
 ۷ـ قوه حافظه ـ نیکوکار ـ گاه مشکلگشا
می شود!
 ۸ـ ماه شب چهارده ـ بزرگترین شهریار سلسله
مادها ـ از انواع ساعت.
 ۹ـ برای انجام بعضی کارها صادر میکنند ـ
«موی» پریشان! ـ ولی.
 ۱۰ـ اثر آب ـ وسیلهای برای توزین ـ دالیل
و مدارک.
 ۱۱ـ کنجد کوبیده که با شیره مخلوط میکنند
و از آن حلوا می سازند ـ نوعی خط کش ـ ارزش
و بها ـ درخت انگور.
 ۱۲ـ شهر جادوگران در هند ـ کاری در
کشاورزی ـ صد متر مربع ـ آبادی بزرگ.
 ۱۳ـ دستگاهی در موسیقی خودمان ـ میگوید

«برو»! ـ از وظیفهخوران درگاه الهی.
 ۱۴ـ برکت و فزونی است و باران را نیز میگویند
ـ زمانی از سامرست موام نویسنده انگلیسی.
 ۱۵ـ کتابی است از ناصر خسرو شاعر توانا و
از گویندگان شعر فارسی در قرن پنجم هجری ـ
شهری در استان ایالم.
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