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است فضـا چه خبر در
پناه منصور دکتر سخنران:

این هفته اخبار شوخی با
حامی  از فهرست کشورهای شمالی * کره

شد. تروریسم حذف
کنیم؟ چکار ضلعی مثلث دو این با حاال ـ

سفر  از ممانعت برای آمریکا تالش *
عراق. به احمدی نژاد

سوژه تا دارند نگهش زنده دارند دوست ـ
نشود! خراب آمریکا مردم جوک

عام. مال در دیگر جوان یک اعدام *
آخ بیچاره آبرویش رفت! ـ

سهمیه  شدن تمام نگران شدت به * مردم
بنزینخودهستند.

ماشین کردید، اگر خاموش ندارد. نگرانی ـ
را بعد نمایندگان و بدهید مجلس هل دم تا را

شوید! سوار
خود  حمله هوایی با میتواند سه روز * آمریکا

ساقط کند. را جمهوری اسالمی رژیم
تعطیالت آخر هفته به روزه سه این اگر ـ

نخورد!
دختران  به مشهد بینالمللی نمایشگاه  *

میدهد. جایزه نمایشگاه این در محجبه
شد جایزه؟! هم چادر روسری و ـ

گروگانهای کرهای  آزادی ازای * طالبان در
باج گرفتند. دالر میلیون ۲۰

نمی ارزد! اینها هم از کره ای بیشتر جنس ـ
است. راه در ایران در علوفه بحران *

است! شده تعداد االغان زیاد که این برای ـ
در لندن. هخامنشی حراج سرباز *

بوده ـاحتماالاین همانسربازیاست کهقرار
کند! بیدار خواب از را کوروش

در منجالب  اروپا و آمریکا امامی کاشانی: *
زندگیمی کنند.

قرعه کشی توی که سوخته دلت ناقال، ای ـ
گرینکارت برنده نشدهای؟!

پزشک یک ایرانی فقط دو هزار هر برای  *
دارد. وجود

هزار نوع هزار ایرانی هر دو برای در عوض ـ
پلیسداریم!

یک  عرض در بهایی * اخراج ۱۲۸ دانشجوی
در ایران. سال

شد! اضافه نفر ۱۲۸ کانادا جمعیت به ـ
ترکیه،  گل، رییسجمهور جدید عبداهللا *
به را خود محجبه همسر سوگند مراسم در

نیاورد. همراه
بوده! مردانه کامال مراسم خب حتما ـ

مسلط  هدف، پاسداران»: «سپاه * ارگان
است. جهان سر تا سر بر اسالم ساختن

را مریخ یکجوری کره موقع تا آن کند خدا ـ
قابلسکونتکنند!

* کتابجدیدهاشمیرفسنجانی،«بهسوی 
زیادی فروش شده و احتماال منتشر سرنوشت»،

خواهد داشت.
پاتر». «هری افسانههای اندازه به نه ـ

مورد  در احمدینژاد تحریکآمیز * سخنان
عراق.

اینترنتی پایگاه کدام روی را حرفهایش ـ
بخوانیم؟! برویم که پورنوگرافیگذاشته

یونان در بیسابقه آتشسوزی *
میآید! اینجا هم تا کباب یونانیاش بوی ـ

بد خبر خوب، خبر
خوب اینکه انتخاب خبر
رییس عنوان به  رفسنجانی
رهبری خبرگان مجلس
میتواند همانترمزی باشدکه
کنده احمدی نژاد آن را از قطار

انداخته است. به دور و
بداینکهاحمدینژاد خبر
راننده اینلوکوموتیو هنوزهم

است!

رفسنجانی هاشمی
خبرگان مجلس رییس

(۱)
هاشمی بود کلکی  و دوز  هر با  باالخره
رژیم دایناسور دو با مبارزه از توانست رفسنجانی
پر دست با جنتی) و یزدی (مصباح ایران اسالمی
خودش از آن خبرگان را و ریاست مجلس برگردد
از او خبرنگاری خبر پیروزی اعالم از بعد بکند.
چه احساسی دارید؟» رفسنجانی پرسید: «شما

جواب داد: «هیچی!» او
(۲)

برای شدن هاشمی رفسنجانی کاندید علت
ریاستمجلسخبرگانراکسینمیداند.شایعاتی
موجوداستکه میگویندمانندبیشتر ایرانیانکه
حقوق هاشمی دارند، دوم کار معاش امرار برای
نظام مصلحت تشخیص کارمندی مزایای و

را کافی محدود) مسئولیت با (شرکت سهامی
بوده دوم شغل جوی جست و در و نمیدانسته
آگهیاستخداممجلسخبرگان را تصادفا است و

است. دیده روزنامه در
(۳)

انتخابات مجلس در پیروزی از هاشمی بعد
از «بعد گفت: خبرنگاران به لبخندی با خبرگان
رفتن منبر روی دقیقه چند برای که سالها آن
شغلو حرفه ای این بهترین خوبی میگرفتم پول
استکهگیرمآمدهچونممکناستحتیسالی
یکبارهمجلساتمجلسخبرگانتشکیلنشود
باقی جای خودش و مزایای ما سر حقوق ولی

بیشتر...» کمتر پول کار است!
(۴)

رفسنجانی هاشمی از خبرنگاران که وقتی
بهعنوانریاستمجلسخبرگان را او جزییاتکار
بسیار «کار داد: جواب  رفسنجانی  پرسیدند
بدهد. انجام میتواند کسی هر و است سادهای
که نظر میدهیم و میکنیم بار جلسه یک سالی

است!» درست خیلی آقا کار
(۵)

مجلس ریاست به هاشمی انتصاب خبر
فقیه بر عملکرد ولی آن نظارت که کار خبرگان
استقبال هیجان و با ایران سوی مردم از است
بودند مردم به خبرنگاران گفته روبرو نشد. زیادی
اینچهکمیتهایاستکهبایدبهکارآقانظارتکند
را قابل صالحیتدانستهوبر سر اینها ولیخود آقا

گذاشته؟ خبرنگارانجوابی نداشتهاند. کار

فارس خلیـج استان
برطبقگزارشروزنامه هااحمدینژادکمیتهای
خلیج مامور بررسی تغییر نام استان بوشهر به را
تغییر نام تصمیم جهت است. علت فارس کرده
کارشناسان است. جاییاعالمنشده ایناستان در
سیاسیونظامیمیگویندممکناستاحمدی نژاد
خلیج که این از قبل  و باشد کرده  آینده نگری
بدین بدهندخواسته بهخلیجعربیتغییر فارسرا

ایران داخل خاطره ای از خلیج فارس را در وسیله
میگویند کارشناسان از دیگری گروه دارد. نگاه
«سپاه توصیه به احمدینژاد تصمیمگیری علت
میخواهند بوشهر اسم تغییر با پاسداران»استو
تاسیسات قرار است که را بمبافکن های آمریکا
بمبارانکنندبهاشتباهبیاندازند هستهایبوشهررا

کنند. خیط را آنها و

فامیـل هزار
که احمدینژاد  قول خالف بر روزها این
برای را فامیلی و فرمایشی انتصابات و پارتی بازی
از دولت مهرههای همه چید، برخواهد همیشه
فامیلوآشناوخویشاوندانانتخابشدهاند.فالن
رییس فالن و است سفیر فالن پسر خاله وزیر

و بهمان است. فالن خواهر شوهر
رییس است و رییسجمهور نفت فامیل وزیر

دیگر. فامیل رهبر و صدها مورد مجلس
اعتراض آنچنانبا تصدیبی رویهاینسمتها
حساب آنها احتماال است. مردم روبرو نشده
فامیلباشند وزارتخانهایهمه در اگر میکنندکه
چونپول دردستیکخانوادهمیچرخد احتمال

بود. خواهد کمتر دزدی و اختالس
نوع این اگر میگویند سیاسی کارشناسان
حکومتهزارخانوادهایبرایمردمایرانخوشایند
دلپذیر و مطبوع بسیار خود مالها برای نباشد
خواهد بود. اینکارشناسانمیگویند مجسم کنید
و دولتی ادارات جلسات تمام که زیباست چقدر
نهادهایمملکتمانندیکپیکنیک،مهمانیو
قول آمریکاییها (یا به گردهمآیی فامیلی باشد یا
و نه جلسات جدی و («Family Reunion» یک

رسمیمتعارفدولتی!

بنزین در صرفه جویی
وزارتنفت جمهوری اسالمیبعدازجیره بندی
ایران بزرگ شهرهای در بزرگی پوسترهای بنزین
جهت توصیههایی نصب کرده و تهران ویژه به
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شوخی عکسی

عربی ایرانی، افغانی، غذایی مواد انواع مارکت» «افغان سوم شعبه در
انواع ایرانی، و افغانی نانهای بامساتی،  برجنهای  انواع هندی، و
فصل، میو ههای و تازه سبزیجات حالل،  گوشت خوشمزه، ساندویچهای
خشکبار، خشک، و تر شیرینیجات  انواع حبوبات، لبنیات،  قهوه، چای،
کاست ها، جدیدترین فالوده، و بستنی سوهان، گز، پشمک، نقل، ارده، حلوا
ایرانی، افغانی، فیلمهای و موسیقی ویدیوهای و دیویدیها سیدیها،
فارسی زبان، انواع اجناس کتب مجالت و روزنامهها، انواع هندی، و عربی
ایرانیان افغانان و نیاز مورد اقالم از دیگر بسیاری تزئینی و وسایل لوکس،

میشود. عرضه قیمتها، نازلترین با محترم،

ویرجینیا: ماناسس، در منطقه «افغان مارکت» شعبه سومین نشانی
Manassas Halal Meat

8519 Manassas Drive, Manassas Park, Virginia 20111

Phone: 703.366.3338
پارک) ماناسس و جنوبی ۲۸ جاده (بین

شد افتتاح مارکت» «افغان مغازه سومین

 بقیه در صفحه ۳۱   

دوربین گیرشان آمد یک بدید ندید این آخوندهای باز هم

کرده ایران مردم به بنزین مصرف در صرفهجویی
وزارت تایید و همکاری با توصیه ها این است.
این از بعضی پیام خالصه شدهاند تهیه ارشاد

میباشد: زیر شرح به پوسترها
برگزاری  هنگام شبها، عزیز، هموطنان ۱ـ 
کاپوت روی پایکوبی و رقص و خیابانی پارتیهای

کنید. خاموش را خود موتور لطفا ماشین ها
دستگیری  صورت در محترم، شهروندان ۲ـ 
و نکنید بحث ماموران با انتظامی نیروی توسط
کمتری بنزین ماشین پلیس شوید تا سوار فورا

مصرف کند.
تعیین  و زدن چانه هنگام عزیز، برادران ۳ـ 
ماشین خود زنهای خیابانی موتور قیمت برای

کنید. خاموش را
باالخره: و

خانمها  و دختر خانمها است که شایسته ۴ـ 
بنزین شوند و ماشین پسرها سوار اولین بوق با

نکنند. تلف را آنها

شد سوم ایران
تهران، چاپ روزنامه «کیهان»، در بار اولین
از بعد دانشآموزان ایران تیم ریاضی که خواندم
به ریاضی المپیاد بینالمللی مسابقه در شرکت
رو و زیر را خبر است. هر چه رسیده سوم مقام
کنمکهچهکشوریاول شده کردم نتوانستمپیدا

چه کشوری دوم. و
زنگ «کیهان» روزنامه دفتر به عصبانیت با
آن ها جوابمناسبیدریافت اینکه از از بعد زدمو
نکردم خواستمکهبامدیرمسئولروزنامه صحبت
رییس «کیهان»، حسین شریعتمداری، کنم.
«آقا! این پرسیدم: برداشت. را خودش گوشی
مینویسد ایران فقط که است نوع روزنامهای چه
را درج جزییات خبر و کرد را کسب مقام سوم
نبود خوبی «مود» توی آقا حسین نمیکند؟»
همه به این که از و بعد فحاشی کرد به شروع و
افزود: گفت، بیراه و ایرانکلیبد از ایرانیانخارج
باقی هم شما نیم و قورت دو نوشتهایم را «خبر
است؟ خیلیشانس آوردیدکه مثلهمیشه خبر
به سلیقهخودمانننوشتیموگرنهتیترخبر باید را

شد!» اول اسالمی جمهوری این میبود:

باقی من جوابی برای بود و حساب حرفش
گذاشتم... فورا ترسم از را گوشی نمیگذاشت.

توضیح گل عبداهللا
میدهد...

زیر جدید ترکیه، گل، رییس جمهور عبداهللا
فشارسئواالتخبرنگارانداخلیوخارجیباالخره
آینده رژیم بودن سکوالر درباره رابطه مجبور شد
که از او دهد. توضیح همسرش روسری خود و
حملهرسانهها بهروسریخانمش حسابیعصبانی
او در است! کچل همسرش که کرد بود اعتراف
ادامه میآمد نظر به خجالت زده کمی که حالی
درباره مردم را که «میتوانید جوکهایی داد:
است قرار دنیا کچل» لیدی «فرست اولین

بسازند،مجسمکنید؟»
حرف عبداهللا ترکیه روزنامههای بسیاری از
کچل سر دست از است قرار و قبول کرده را گل
او خود کچلی فقط درباره و بردارند همسرش

مطلببنویسند...

مورچه یک با روز ده
نمیدانم چه نداریم. تقویم ما اینجا ـ روز اول
پارک در چون باشد هفته آخر باید است. روزی
شکمبارگی و سورچرانی بساط ما النه نزدیک
پاهای این اگر است.  راه به حسابی  انسانها
غروببهسطلآشغال فردا تا بدهند ضعیفماجازه
در می آوریم.بوی بستنی خواهیم رسیدودلیاز عزا
پفک نرمههای خربزه و کاغذ، پوست به چسبیده

کرده... دیوانه ام حسابی نمکی
دشمن رسیدیم ولی امروز باالخره ـ دوم روز
دشمن را برای اصطالح بود. رسیده ما از زودتر
و کردن تمیز کار  که میبریم کار  به کسانی
را انجام می دهند. رفتگرها کردن آشغال جمع
دوست هیچوقت را پارکها نظافتچیهای و
ازمورچههاییبودمکهنیشمیزدند اگر نداشتهام.
حتمابا بچههایدیگربرسرشانمیریختیمو انتقام

آنها میگرفتیم. از را ماندن شکممان خالی
قرار شد بچهها از یکی پیشنهاد به ـ روز سوم

ولی نیست در کار غذایی اینجا بمانیم. روز چند
منظرهپارکقشنگاست. هیچکسنگرانبرگشتن
دارم مادر پدر یا اصال نمیدانم نخواهد شد. من
همه که بودند گفته ما به بچگی زمان از نه؟ یا
قبل از و کار می کنیم او ما برای و است چیز ملکه
النه به را او خودمان باید سهمیه شکم کردن سیر
پر النه اش ندیدهام. دور را هیچوقت ملکه ببریم.
نفوذ غیر قابل سکوریتی و گاردهای مخصوص از

نزدیک شد. او به نمی شود است و
حسب بر بچهها امروز یکی از ـ چهارم روز
خبر کرد. را ما و همه مرده پیدا زنبور تصادف یک
از کلی بدنش و بود عسل زنبور آوردیم شانس
کردیم. حسابی حال خالی بود. جایتان پر عسل
بود وحسابیدلشان باالیسرمانپر ازمگسشده

بود. سوخته
مورچه یک امروز ـ غروب نزدیک روز همان
بود درخت نشسته نزدیک شاخه که زیر دیدم را
خیره دیگر و بچههای صفمانند من حرکت به و
خیلی میکرد. قیافهاش با بقیه ما فرق بود. شده
که را گندم یک دانه عمدا سه بار دو بود. خوشگل
ببریم انداختم دیگر پارک به طرف بقیه بود با قرار
بهانهای بودکهچند به آخرصفبرگشتم. دوباره و

او را ببینم. بار
کار طاقتفرسا یکروز از بعد ـ امروز پنجم روز
آنهمبرایحملونقل یک میوهنهچندانشیرین
در بیحالی و غش حالت به پارک بزرگ درخت از
رفتند بچهها کردیم. استراحت آبی باریکه کنار
ما کردند. به خیس را خودشان حسابی آبتنی و
تشنه همیشه ملکه دستور به باید که بودند گفته
میکند باد شکممان بخوریم آب اگر چون بمانیم
ما نمیآید. خوشم هیچ ملکه این از میترکیم. و
ولی کارها وامیدارد و سختترین بدترین به را
وفقطبه فکر رفعشهوت خودشتمام روز نشسته
ما قلمروی که است این بهانهاش است. خودش
همیشه دور و برش کند. بزرگتر و پرجمعیتتر را
بالفاصله کند نافرمانی که هر و است سرباز از پر

میخورند. را او
شدم. رد دختره از جلوی دوباره ـ ششم روز
درخت بیحرکتنزدیکهمانشاخه و آرام خیلی
می کرد. نگاه مورچهها صف به و بود نشسته
من از میکنم فکر دیگریبود. نگاهشبهمنطور
به خوبی احساس بار اولین برای آمده... خوشش

داد. دست من
لعنتی پارک این در  هنوز هم  ـ هفتم روز
ماندنوقتتلف اینجا گفتمکه بهبچهها هستیم.
به رستورانآن طرف باید خودمانرا کردن استو
خیابانبرسانیم.همهمیگفتندکارخطرناکیاست
از مردن زیرچرخهایسیاه ممکن استخبر غیر و
او برای همیشه و بهگوش ملکه وسربازان او برسد

کند. محروم گروه این در ماندن از را ما
و قاطی بسیار یک مورچه امروز ـ هشتم روز
گنده سنگ یک روی بود رفته دیدیم. را مزغل
ما آدمها که میگفت میکرد. نطق حسابی و
از یکی می گفت البته ساختهاند! را مورچهها
از آدمها معموال ما یکی. کدام نمیدانست آدمها.
آدم این باید که گفت می او نداریم. خوشی دل
از من کنیم. و او را ستایش بپرستیم را بخصوص
غذای تهمانده ما برای آدمها چرا پرسیدم که او
کشتن همیشه قصد را میگذارند ولی خودشان

دارند؟ را ما
را بد مورچههای آدم چون که داد جواب او
کهنه منقل سوی به را ما او بعد ندارد. دوست
ما همه آدمپرست نباشیم اگر گفت که و برد پارک

رادرآتشمنقلخواهندسوزاند.منحرفهایاین
همین طور. را هم خودش دوست ندارم. را مورچه
ماخیلیفرقمیکند.قیافهاشاصالشبیه اصال با
است؛ اصالکسی نیست. سیاه چردهتر و گندهتر ما
جای از یا و ماست قبیله از او آیا که نمیداند

دیگری آمده.
کردن کار که میکرد. میگفت نطق مرتب او
ملکه که نباید برای مورچه نیست. می گفت برای
اصلی زندگی میگفت که کار کنیم. سربازانش و
به دنیا در آن و است مرگ از مورچه ها بعد ما
کاغذ چسبیده به بستنی نه و بستنی واقعی ما
بستنیمیدهند.برایمورچههاییکهدورشجمع
از میگفت. قند حبه مربا و و عسل از میشدند
برای می کرد. تعریف شکالت و حلوا و گردو مغز
حرفهایش و کرده است هوادار جور کلی خودش

کردهاند. قبول دربست را
اینجاخیلیخلوت است.همه ـ امروز روزنهم
یک زیر و آب باریکه آن سوی به رفتهاند مورچهها
آنمورچه پوستنارگیلبزرگو مشغول نیایشبا
نتوانستم زدم من هر چه زور هستند. سیاه مو
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می دهند. ترویج و کرده تبلیغ
یکیدیگرازمعروفترینانترناسیونالیستهای
لیبرال که دربعضیمحافلمارکسیستی از آنها
نام بشری» حقوق «امپریالیستهای عنوان به
میبرند،لیهمیلتن،نمایندهسابقکنگرهآمریکا
ومدیرفعلی فکرانبار«مرکزمطالعات بینالمللی
۲۰۰۶ همیلتن  سال آغاز است. در ویلسون»
آمریکا امور خارجه وزیر جیمز بیکر، با همراه
در (پدر) بوش جورج جمهوری ریاست  زمان در
بعد از تشکیل یک گروه سالهای۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰،
بررسیاوضاععراق گزارشی  و ۱۰ نفریو مطالعه
این آمریکا فرستادند. کنگره و به کرده تهیه را
در را لیبرال انترنالیستهای نظرگاه که گزارش
و فلسطین (عراق خاورمیانه حل مسایل مورد

که: میکند اعالم میکند، منعکس و...)
حل  برای «معجزهآسایی» فرمول هیچ ۱ ـ
اما وجود ندارد، خاورمیانه عراق و مشکالت
موجب که کرد اقداماتی میتوان این وجود با
بهبودوضعیتبشودو«منافعآمریکا»حفاظت

گردد.
بحرانروابط  مسایلخاورمیانه، درصدر ۲ـ 
دارد. وهیچ اسراییل قرار خصمانه میاناعراب و
اسراییل و اعراب مشکل برای نظامی حل راه

ندارد. وجود
با  عراق کنونی وضعیت که آنجا از ـ  ۳
آغاز آمریکا دولت دخالتهای و تصمیمات
مسایل خاورمیانه به تمام آنجا که از شده و
عراق مسایل پس نمیتوان برای پیوستهاند هم
خاورمیانه، فرمولی بحران های حل دیگر بدون
«منافع به توجه با آمریکا پس کرد. انتخاب را
توان در را آنچه و «مالحظات اخالقی» ملی»
و هرج و کنونی وضعیت به تا گیرد کار به دارد
نقاط دیگر بحرانها در و تشدید عراق در مرج

شود. خاورمیانه پایان داده
ضرورت«آشتیملی»میاننهتنهاشیعه  ۴ـ 
توصیهشده ترکمنها بیناعراب و بلکه وسنی،
جمله از همکاری کشورهای منطقه ضرورت و
و... سوریه ایران، ترکیه، سعودی، عربستان
که میشود در ضمن توصیه میشود. تاکید

با گروههای با ایران و سوریه بلکه نه تنها مذاکره
اجرا مورد به آشتی پذیرش  برای شورشگر

گذاشتهشود.
و همیلتن ـ بیکر گزارش جزییات بررسی
دیگراسنادمتعلقبهجناحانترناسیونالیست های
لیبرالنشانمیدهدکهکالن سرمایه داری متعلق
رقیب قویترین حاضر حال در نظرگاه این به
نومحافظهکارانحاکمدرکاخسفیدمیباشد.در
انترناسیونالیستهای اینرقابتدرونطبقهای،
را  انتخابات اکتبر۲۰۰۶ کنگرهآمریکا لیبرال کهدر
ازدست طرفداراننومحافظهکارانخارج ساخته
و سفید کاخ را برای تسخیر خود هماکنون و
 ۲۰۰۸ سال اکتبر در آمریکا ریاستجمهوری
و سال شش در نیستند. تنها میکنند، آماده
انترناسیونالیستها (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷) گذشته نیم
از نومحافظهکاران، با  خود رقابتهای در
نظرگاه فعالین  و  پیروان همکاری  و  حمایت
برخوردار جکسونی) (ناسیونالیستهای چهارم

بودهاند.
جکسونیگرا»: «ناسیونالیستهای ـ سوم
«جکسونیها» را چهارم  نظرگاه  و انگاشت
«جکسونیها» عنوان میدهند. تشکیل
ایاالت رییس جمهوری هفتمین به دارد اشاره
.(۱۸۴۵ تا   ۱۷۶۸) جکسون اندرو متحده،
به مدتها او که بعدها طرفداران و جکسون
آمریکا جامعه نام«دموکراتهای جکسونی» در
سیاسی حاکمیت در سال ها گشتند، معروف
جنگ از بعد آنها داشتند. را آمریکا دست باال
بهنقشومقام (۱۸۶۱ تا ۱۸۶۵) داخلیدر آمریکا
پایان آمریکا حاکمیت در فئودالها و بردهداران
و در جامعه را بورژوازی طبقه و تسلط بخشیده
ناسیونالیست های کردند. نهادینه آمریکا دولت
امنیت تنها معطوفبه را نگاه خود جکسونی گرا
شدت و به ساخته متحده ایاالت ملی منافع و
درجنگهایبینالملل آمریکا مداخله و ورود با
و مقام جکسونیها کردند. مخالفت دوم و اول
به رشد آمریکا و ظهور از بعد خود را موقعیت
در نوبرخاسته امپریالیستی نیروی یک عنوان

دادند. دست از آمریکا حاکمه طبقه درون
دارد» «ادامه

رفتو در دانشگاه به اولیه «در آنروزهایآشفته
مدتیاز دانشکدهحقوقسرگرمکارشدکهپساز
را خواستند.» او عذر به دلیلسوابقش، هم آنجا
را در با زبانرایج اپوزیسیون اینجمله بود اگر قرار
«خودیها» بنویسیممثالاینجور وصف یکی از
می شد:«بعدازسقوطشاه،جمهوریاسالمیبه
دلیلتوانباالیعلمیدکترمیالنینتوانستمانع
انبوه دانشجویان و شود دانشگاه وی در حضور از
را خود علمی عطش وی کالسهای در مشتاق
سیرابمیکردند.رژیم ددمنشجمهوریاسالمی
را وی روشنگریها و افشاگریهای تحمل که
وی را همراه پاکسازی ها موج نداشت، در اولین

کرد.» استادان آزادیخواه اخراج دیگر
به زرافشان. آقای میفرمایید کملطفی واقعا
میالنی آقای نبود که روزهای آشفته آن خاطر
داشته شما قبول که با هر مالکی شد. استخدام
بعد داشت. را پست آن استحقاق ایشان باشید
فارسی زبان به کردند ایشان با که کاری هم
دالیل به پاکسازی و «اخراج  میشود سلیس
عذر سوابقش دلیل «به تعبیر سیاسی». عقاید
اسبقفرهنگ وزیر مثالیاد را را خواستند»آدم او
بالغه حجت قرآنپژوه الحق اسالمی و ارشاد و
میاندازد معادی خواه جناب مسلمین و اسالم
عذرشان دختران ارشاد در افراط دلیل به که

خواستند. را
آقای زبان  از میالنی آقای سوابق ادامه
که او ترتیب، این است: «به  چنین زرافشان
تباهشده را در داخلکشور همهشانسهایخود
در ابتدا رفت. در آنجا دوباره به امریکا میدید،
کالیفرنیایشمالیبنام در درجهسه یکمدرسه
جامعهشناسی درس ایرانیان به کالج «نوتردام»
تشخیص مناسب را او آمریکاییها [...] میداد.
دادندوبهعنوان یکیاز مدیران «پروژهدموکراسی
و ایرانی عوامل از گروهی به و منصوب ایران»
آمریکاییملحقشدکهمستقیمادراینزمینهکار
در انستیتوی «هوور» پایگاه نئوکانها میکنند و
دادند.» قرار او اختیار در را «استانفورد» در
دست کم را نئوکانها اول مرحله در این روایت
یا پول همه که با بداند بهتر ایشان باید میگیرد.

دارند این نئوکان پژوهشی موسسات مفتی که
طورهاهمنیستکهپاتوقجمعیواماندهدرعرصه
آکادمیکباشد. کاالشدندانشوسلطه گفتمان
پژوهشی موسسات و دانشگاهها در بهرهوری
نخبهگزینیو آنان نمیدهد. اجازهسهلگیریبه
دانشسیاست علم و تولید نخبهپروریدر عرصه

است. عرصه این در سرمایهداری راهبردی
اشکالدوم اینمقدمهایناستکه میخواهد
دارد و  نیست آدم مهمی میالنی  آقای بگوید
و در نتیجه میخورد را ضد چپ بودنش نان
یادداشت این  ندارد. اعتباری حرفهایش 
و علمی مدارج اعتبارسنجی به پرداختن محل
را این پرسش نمی توان ولی دانشگاهی نیست
داوری برای زرافشان آقای مالک که نکرد مطرح
این من در گمان اعتبار چیست. به مورد این در
کرد. مثال رفتار هوا و دو بام یک مورد نمیتوان
محسن رضایی، حسین مدارک دکترای آقایان
حجاریان، سعید  تاجزاده، مصطفی اهللاکرم، 
کمابیش تحت کشور داخل در محسن کدیور
طور همین است. شده اخذ یکسان شرایط
توکلی، احمد آقایان دکترای مدارک مثال است
خارج در پور جالیی حمیدرضا کالم، زیبا صادق
سیاسیاش مواضع هرکه نیست قرار کشور. از
باشد و فرهیخته و عالم است نزدیکتر به ما
این هم دوم. دست و بیسواد همه غیرخودیها
ما ذهن در است که اسالمی گفتمان جمهوری
صادق آقای می آید یادتان است. کرده رسوب
این فرمودند قتلهای زنجیرهای از پس زیباکالم
پوینده و مختاری نیست چون نظام کار قتلها
برای دلیلی و بودند  پنجم دست  روشنفکران

قتلشاننیست(نقلبهمضمون)؟
اندیشههایآقای اینکههیچقرابتیبا با من،
معتقدم زرافشان برخالف آقای میالنی ندارم،
و فرهیختهای باهوش بسیار میالنی آدم آقای
به روش خوانده و خوب خیلی است. درسش را
با که کسان از بسیاری است. مسلط تحقیق
هویدا باره جهتگیریهایکتابآقایمیالنیدر
نظر از کتاب این میکنند تاکید هستند مخالف
کتابهای معدودند است و نظیر کم روشمندی
«زندگینامه سیاسیمهندس زندگینامهای نظیر

ناصر زرافشان پاسخ نکته درباره دو
۱۹ صفحه از بقیه

چنین برزین که سعید آقای قلم بازرگان» به
به اعتبار، دلیل همین باشند. به اسلوبمند
اندیشه های چپستیزانه نقد جدی من گمان
این دارد.  اول درجه اهمیت میالنی آقای
به دلیلداشتنپشتوانه نظری(هرچند اندیشهها
اهمیتتر پر و جدیتر بسیار راست) منظر از
هستند. «شرق» روزنامه یادداشتهای ازمثال
نقد به این زرافشان آقای نوشته از بخشهایی
بر حاکم گفتمان متاسفانه ولی می شود نزدیک
نمیدهد. نقد را این رفتن عمق اجازه به نوشته
گویا» «خبرنامه اینترنتی پایگاه از نقل

کنم. تلقی منطقی را برای خودم حرفهایش
چقدرخوب که کلیازبچههایدیگر هم حرف های
او ماندند. آب این سوی در با ما و نخریدند را او
یکبار اگر هفتروز گول زده که مورچههایدیگر را
و دعا داده مورچه ها به آدم که نعمتهایی برای
شیرین خربزه عسل و روزی همه ما کنیم نیایش
بدهیم. را ملکه سهم که این بدون میخوریم

است. بودار کمی حرف هایش
است ملکه قرار دستور به ـ امروز دهم روز
افتادم. راه سر بقیه کنیم. پشت ترک را پارک
هوا به لنگشان که دیدم را مورچه تا دو راه سر
را کشتهاند. که سربازان آن ها و شنیدم بود رفته
طرف به پسته کردن مغز موقع رد که میگفتند
را آن نصف زده اند و گاز پسته از مغز ملکه النه
درخت شاخه زیر هنوز  آن دخترک خورده اند.
شجاعتی می کرد. ناگهان ما نگاه صف به و بود
گرفتم تصمیم و داد دست من به تصور قابل غیر
را او داشتم دوست خیلی کنم. خداحافظی او با
هم به که بگیرم.صف را آدرسالنهاشرا ببوسم و
توجهی نکردموشتابان زدمصدایبچهها درآمد،
حرکتی مالیدم. به را خودم رساندم. او به را خودم
هم باز بدنش مالیدم. به شاخکهایم را نکرد.
پارک در خنکی نسیم بود؟ مرده آیا نخورد. تکان
دوباره داد. چرخاند و تکان را بود و او افتاده راه به
میخکوب جای خودم و ناگهان در کردم نگاهش
خشکی بود برگ چای تکه مورچه نبود. شدم. او

بود...   افتاده زمین روی آدمها قوری از که

خالی از شوخی
۲۹ صفحه از بقیه

عملکرد... و آمریکا نومحافظهکاران ایدئولوژی بررسی
۱۷ صفحه از بقیه

تسلیت
(اردالن) امیرشاهی مهوش خامن سرکار

سپهبد دکتر تیمسار اردالن، ارشد فامیل دوست و جدایی
را بود فامیل همه و افتخار مایه غرور که اردالن، ابوالفتح
عرض تسلیت عزیز  خامن شیرین و فرزندان و سرکار به
و قلب در همیشه او محبت و بزرگی بدانید یقین و منوده
شریک لیاقت بیماری علت به متاسفانه دارد. جا من روح

را نداشتم. شما در عزای بودن
اردالن شاپور

American Beauty College

1057 West Broad Street, suite # 217, Falls Church, VA 22046

* Cosmetology............................. only $5,273.00 
* Barbering .................................. only $5,273.00

* Cosmetology Instructor ... only $4,500.00

(703) 536 - 8700   &   (571) 334 - 6021

Tuition Special!
Now Enrolling the following programs:

* Affordable Monthly Payments *
* Morning & Evening Classes *

* Please call to make an appointment *
* Beauty Services are open to Public and performed by Supervised Students *

Close to Metro Station
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