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دیدار مفصل گزارش
تهران از پوتین

رهبر پوتین، انتظار والدیمیر مدتها از بعد
داد. انجام را تهران به خود رسمی دیدار روسیه،
هیچرییسجمهورروسیهدرعرضسیسالاخیر
این شاید به است. این ایران نداشته مسافرتی به
حسابی مالیان را آدم روسها یا که است علت
یا و باشند داشته و آمد آنها رفت با تا نمی دانند
اینکهبههواپیماهایروسی(کهبهعلتمرموزی
خورده امشی مگس مثل پشه و ایران فضای در
رهبرانخودراسوار میافتند)اعتمادنداشتهاندتا

ایران بفرستند. به و آنها کرده بر

در شایعات زیادی را ایران مسافرت پوتین به
میگویند بعضی است. کرده ایجاد مختلف موارد
توافق کردهاند ایران باالخره اسالمی دولتمردان
است، ودکای قهار مشروبخوری گویا پوتین، که
ودکای از و بیاورد همراه را خود روسی مخصوص
تقلبیخانگیجمهوریاسالمی درزماناقامتشدر
معروف خواننده «پاوراتی»، نکند. استفاده تهران
اپرا،هممانندپوتینحساسیتعجیبیبهمشروب
بینالمللی، کنسرتهای در داشتو خود غذای و
شرابمخصوص خودراباآشپزاختصاصی ایتالیایی

میبرد. همراه به
هم و شاید احمدینژاد با ابتدا بود پوتین قرار
سفارتخانه از طریق او اما مذاکره کند، الریجانی
بچهبازی ها را این داد که او پیغام تهران خود در
«Boss»دوستنداردومیخواهدمستقیماباخود

یعنی رهبر صحبت کند.
و ایرانی به محافل هم که گویا خبرنگار، چند
محافل روسینزدیکهستند، جزییاتاین به هم
(نشریه پوتین» با «آقا یا و آقا» با «پوتین مذاکره
آن بر «ایرانیان»عنوان مذاکره«پوتینبا نعلین»را

گزارش کردهاند: زیر شرح را به گذاشت)
آغاز سردیپوتینوهمراهاناو با شروعجلسه
شد.اوکهاصال لبخندنمیزدیکیاز دستانرهبر را
«زدراستوت به روسی گفت: داد و سردیفشار با
بهشوخی گفت که معنیسالممیدهد.رهبر یاه»
کلمه باشد سخت گفتنش اینقدر شما سالم اگر
که پوتین داشت؟ خواهد وضعی چه خداحافظی
از زمان استخدامش و شوخی نیست و جوک اهل
در «ک.جی.بی»روسیهحتییکجوکولطیفه و
ونشنیدهاستعکسالعملنشان کارتوننخوانده

لبخندی نزد. نداد و
آقایپوتیندوست آیا ازمترجمپرسیدکه رهبر
ایشانفیلم«علی آیا زدناوگوش کند و تار به دارد
خیر؟ یا است دیده روسی زبان به را سنتوری»
بر که کرد و پوتین اظهار عالقه منفی بود جواب
مذاکرات و شده متمرکز سیاسی موضوع های سر

کنند. آغاز را
این جلسهحضور احمدینژادوالریجانیهمدر
و کوتاه کرده الریجانی سبیلهایش را داشتند.

و کت یک همیشگی کاپشن جای به احمدی نژاد
احمدی نژاد داشت. زده بر تن اتو خاکستری شلوار
را خود هیجان نمیتوانست و می زد لبخند مرتب
در و کچل غیر کور کشور یک دیدن اولین رهبر از
او نیشش رهبر به دستور کند. کشورش پنهان
الریجانی جلوی از کاغذ دسته یک و میبندد را
متن از انگار که پوتین میدهد. او به و برمی دارد
کناری به را آن ها داشت اطالع نامهها اسناد و
پول که شما این برنامه این میگوید: میگذارد و

نمی دهید چیست؟ به دالر دیگر را ما
سرش را و میشود قرمز صورت الریجانی رنگ
پایین میاندازد. احمدینژادقبلاز اینکهآقا حرفی
است. پول فرقی میکند؟ پول میگوید: چه بزند
ندارید آدمشرا هم تبدیل کنید. اگر آزاد بازار بروید
میشناسمکه حاجی بازاریداللارز من بیستتا

میاندازند. راه را کارتان
این ما و گفت: قرار را تکان داد سرش پوتین
نوشته دالر تماما به بوشهر نبود. قرارداد نیروگاه
سخت خیلی یورو با کردن کار ما برای بود. شده
برایمان هم  روسی خودمان روبل حتی  است.

میشود. دردسر

ساکت را او احمدی نژاد به اشارهای با رهبر
جور دالر ما  خوب بسیار می گوید: و  میکند
یکسره را  بوشهر کار باید  شما ولی میکنیم 
سپس برای خنده او دادهاید. کنید. خیلی لفتش
به مکزیکیها را قرارداد این اگر اضافه کرد: حضار
بهره برداریاش از  سال  سه  االن  بودیم داده

بود! گذشته
جدی گفت: و عبوس صورت همان پوتین با
مرتب می گویید و نمیدهید موقع را به پولتان
و قاچاقی در ضمن زیر نظر آمریکا کردهایم! پست

است. مشکل خیلی کردن کار یواشکی
اشاره حرفهای پوتین ضمن تایید الریجانی
قدیم سالهای به روسیه و ایران دوستی که کرد
هدفهای و روسیه ایران دو ملت و برمیگردد
پوتین اینحرف مشترکضد امپریالیستیدارند.
جمهوری که این خواند ولی از حقیقت یک را
کمونیست هزاران انقالب شروع  در اسالمی
لیست و است کرده  اعدام را سوسیالیست  و
داده، قرار ایران اختیار در آمریکا را اعدامی ها

اظهار تاسف کرد.
یک جیبخود طولمذاکره مرتباز پوتیندر
مینوشید. جرعهای و از آن درمیآورد بغلی بطری
«کیهان»، که از گفت گوش احمدینژاد زیر رهبر
گزارش را قسمتها این بخواهند تهران، چاپ
سینه» را «شربت پوتین آقای بطری بغلی و نکرده

بزند. چاپ
ازجیبش درآورد کمیبعد پوتیننقشه بزرگی را
بویودکا خیس شده و کمی اینکه این نقشه از و
معذرتخواهی کرد. احمدینژاد و آقا از گرفته 
احتمالی هدف مورد مراکز دادن نشان ضمن او
ساخت خاطرنشان شدید، بمباران برای آمریکا
کردن افتضاح مالی ماست برای جورج بوش که
و بین صدد اشغال کشور دیگری بوده عراق در
کوچک ترین کشوردنیا، یعنی لوکزامبورک ویاحتی
جوک است! این کرده انتخاب را واتیکان، ایران
فقیه بلکه و بیرحمانه روسی را نه تنها رهبر سرد
هم ـ الریجانی و احمدینژاد ـ اتاق در دیگر دو نفر
نگرفتندوعکسالعملیازخودنشانندادند.خود

زد. پوزخندی پوتین

ناگهان نقشه به دقیق نگاهی ضمن رهبر
رو به الریجانی، او شد. مثل گچ سفید صورتش
دبیرشورایامنیتملیجمهوریاسالمی،پرسید:
است؟ به آن ها گفته چه کسی هدفها را این
غیر به زیرزمینی و مخفی مراکز تمام گفتید شما
مخصوص  محافظت از دیگر ۵۰۰ تای هزار و از آن
کامالسریهستند. حاالخطر هستند و برخوردار
شده است. مملکت مسئوالن روحانیون و متوجه

دارد. خجالت
بهسرعتنگاه را دستپاچگینقشه الریجانیبا
سفید میشود. گچ مثل رنگش هم و او میکند
جلسه بر که سکوتی شکستن برای احمدی نژاد
با روسها پوتینمیگوید:شما به حکمفرماسترو
ایرانیانکردید. من ما این پیراشکیچهخدمتیبه
پیراشکیخسرویتهران زماندانشجوییمرتباز
ساکت آقا چشم غره با خریدمیکردم. احمدینژاد

می کشاند. خزر دریای به را بحث و میشود
میکند ادعا دیگر نقشه درآوردنچند پوتینبا
روسیه  به خزر متعلق دریای ۸۰ درصد حدود که
تازه حاالکه لبخندمی پرسد: با است. احمدینژاد
شدیم موفق از کشور خارج ایرانیان مقیم کمک با
را اسمش و نگذاریم حفظ کنیم را فارس خلیج
دعوا دریای خزر مورد در باید عربی بگذارند خلیج

باشیم؟ داشته مرافعه و
پوتین به و رو میکند صاف سینه اش را رهبر
چیزی دردسر ما جز برای دریای خزر میگوید:
نداشتهاست.یا بایدباماهیگیرهای شمادعواکنیم
اینمردم اهلفسقوفجور کهمرتببهخاطر با یا و
خاویارخور دارند. دعوا ساحل پلیس با بیحجابی
همکهنیستیموآنچناندرآمدیهمبرایمانندارد.
شامپاینخوباست با خودتانمیدانیدکهخاویار

نیست. کار جایز رژیم ما این متاسفانه در و
دست می زند لبخند بار اولین برای که پوتین
شربت از دیگری جرعه و می کند بغلش جیب در
نهایی پیشنهاد او میخورد. خود روسی سینه
 ۱۰ غیر از به خزر دریای می کند. مطرح خود را
کیلومترشمالسواحلگیالنو مازندرانبهروسیه
ایران به ده درصد گاز از درآمدنفتو متعلقباشد.
رایهای صادره تمام امنیت شورای در میرسد و
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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 ۳۷   

سوی روسیه وتو  ۱۰ سال آینده از در ایران علیه
خواهندشد.

پوتین و یافته پایان طرفین امضای با جلسه
تلوتلوخورانبهلموزینمخصوصخودبرمیگردد

به سفارت روسیه برود. تا
بعد دقایقی که میکنند گزارش خبرنگاران
از و بعد کرده صدا را الریجانی عصبانیت با رهبر
از پشتاتاق مگو، که بگو و قالو دقیقه داد چند
حالی در الریجانی میشده، شنیده مذاکره کامال
بود را پوشانده و سبیل او اشک ریش قطرات که
که احمدینژاد، و از جلوی آمده بیرون اتاق از
رد بود، ایستاده راهرو در خوشحال و بشکنزنان

خود میدوید. اتومبیل سوی و به میشود

اخبار   چند ثانیه با
هفته این

هستهای  پرونده سوالنا: به احمدینژاد پیام *
است. ما بسته نظر از

نه! نظر ما از سوالنا: پیام ـ
باالتر  هرویین از  ایران در  کراک مصرف *

رفت.
رسیده تبلور به انقالب می گویند این که ـ

بوده! این منظورتان
با  بازرگانی مبادالت حجم اوالدی: عسگر *

پاییناست. روسیه
ببره که تهران آمده همین برای هم پوتین ـ

باال!
را  ارمنستان به خود  سفر  احمدینژاد  *

برگشت. تهران به سرعت به گذاشت و نیمهتمام
بوده! رفته یادش را آفتابهاش احتماال ـ

گناباد خودش  آزاد * جوان دانشجویدانشگاه
کرد. حلقآویز را

که را آزادیهایی تحمل دیگر احتماال ـ
است! نداشته بوده، داده او به احمدینژاد

*عسگراوالدیرییسهیاتمنصفهمطبوعات 
شد.

دست گربه! دادند گوشت را ـ
تبدیل  افسانه ها به ایران در بشر * حقوق

است. شده

اژدها؟ یا است خانم شاهزاده احمدینژاد ـ
شد. الریجانی توسط رهبر اخراج *

امام تئوریهای به که است خودش تقصیر ـ
خندیده بود! زمان احمدینژاد

اخبار از نیمی
شبکه «فاکس داشتم بخوابم که از این قبل
خبرهاشان میکردم. بیشتر را نگاه آمریکا نیوز»
بهعبارتی«کیهانتهرانی»است. دستراستیو
گوینده میگفت کهمرحلهجدید عملیات نظامی
آمریکا در عراق بفهمی نفهمی دارد به نتیجه
بار اولین برای امروز مثال میگفت که میرسد.
بغدادحتی یکحمله انتحاری صورتنگرفته در
کوچکی تکه اخبار برنامه که این از بعد است.
میگفت: که کرد پخش خودش تبلیغات برای
(بر بگیرید» می کنیم، شما تصمیم گزارش «ما
میگوید ما که تهران، چاپ عکس «کیهان»،
گوینده کنیم» گزارش چه که میگیریم تصمیم
در عراق تاریخی یک روز این گفت: برگشت و
البته و آرامش و صلح به زودی به عراق و است

دموکراسیمیرسد.
خیلی خوشحال رفتم رختخواب وقتیکه به
سر عراقیان واقعا شاید بود. خوبی خبر بودم.
شدهاند. خسته یکدیگر کشتار از و آمدهاند عقل
شدهاند. صلح اهل دموکراسی و یکشبه شاید
برادرهای و زنو بچههای معصوم کشتن از شاید
هم شاید آمدهاند. شرم به دیگرشان مسلمان
و محموله شده تمام بمبهای جلیقه ایشان
داشت که دلیلی خارج برسد. هر از باید جدید
بمبی عراق امروز در که بود مهم این نبود. مهم

است. نشده منفجر
در و خواب پریدم از که شب بود نصفههای
میگویند که نیست بی خود نشستم. تختخواب
یادم میگوید. را شبکه«فاکسنیوز»نیمی از خبر
عظیمی بمب پاکستان در روز همان در که افتاد
بود و شده منفجر بوتو بینظیر ورود به مناسبت

گذاشته بود. به جا و زخمی کشته صدها تن
نمیکند که اضافه نیوز» «فاکس چرا شبکه
دلیل بوده که این به بغداد کشتار بدون روز زیبا و
انفجار اخبار روز تمام جهادیستها و بمبگزاران

وقت میدیدند و تلویزیون از را در پاکستان بمب
نداشتند... شهادت و جهاد

نشدیم که آخر شد خوب
شده سازمان منتشر آمار اساس آخرین بر
آزادی میزان درباره ملل  سازمان بشر حقوق
میان۱۶۸ کشور دنیا  ایراندر دنیا، مطبوعاتدر

قرار گرفت. ۱۶۶ مقام در
این اگر ببین میگفت: زبل رفقای از یکی
«هر دیگر که یکی و اون «کیهان» شریعتمداری
می نویسند» و میگویند می خواهد دلشان چی
کجای در و بود چه ما تکلیف نداشتند وجود

بودیم؟! جدول

تهران! در هالووین جشن
محمود مهرورزی سیاست راستای در
و مراجع فشار به خاطر البته  و احمدینژاد
بهعلتجست و سازمانهایدفاعازحقوقبشر
در  ۲۵۰ نفر از بیش اعدام برای بهانهای جوی و
دستوری در اسالمی امسال، رییسجمهوری
نیروهایانتظامیجمهوریاسالمی از بیسابقه
(ناجا)خواستهتامزاحمتوممانعتیدربرگزاری
آمریکایی جشن که یک «هالووین»،  مراسم
(به قول ندهند خرج به جوانان مقابل است، در

ندهند). گیر آن ها به معروف
بعد ازایناعالمیهقراراستهفته آیندهجشن
و چهارشنبه سوری از بیشتر باشکوهی هالووین
گردد. برگزار ایران در  والنتاین جشن حتی
استقبال علت اجتماعی و سیاسی کارشناسان
در این می دانند صرفا را از این جشن جوانان
آرایش و لباس به بار اولین برای میتوانند که
ازشالقخوردنو زندان را بپوشندو دلخواهخود
هالووین جشن در باشند نداشته ترسی رفتن
خندهدار لباسهای بزرگساالن و حتی کودکان
ماسکهایبالماسکهای و ترسناکمیپوشند و
نظیردراکوال،فرانکشتاینبهصورتخودمیزنند
آنها تقاضای از و رفته همسایگان در خانه به و

میکنند. شیرینی و آبنبات و شکالت

ترسناک لباسهای و ماسک بازار ایران در
جدیدی از رکورد به احمدی نژاد دستور بعد از
فروشندگان گفته به است. یافته دست فروش
تهران، وصاحبانمغازههای وسایل هالوویندر
زیر ترتیب به شده خریداری اقالم داغ ترین

بودهاند:
علتترسمردم  ماسکجورجبوش(به ۱۰ـ 

آمریکا). حمله از
ماسکدیکچینی(معاونجورجبوش)  ۹ـ 

او. بودن عبوس و دهن کجی علت به
اسالمی  جمهوری نیروی وزیر ماسک ـ ۸

شوید). زهرهترک تا ببینید را قیافهاش (باید
محافظان  یا بادیگاردها ماسک ـ  ۷

وحشتمیکنید). (واقعا احمدینژاد
معتادان  و ماسکقیافهخیابانخواب ها ۶ـ 

تهران (تنتانمیلرزد) پایینشهر
هم تیشرت و لباس چند ماسک از غیر به

بوده است: خیلی پرفروش
ضبط و  من مامور با نوشته: ۵ ـ تیشرت
جا سکته (در هستم اینترنت و توقیف ماهواره

میکنید)

من خبرنگار روزنامه «کیهان» هستم  ۴ ـ
باز نکنید) هرگز و ببندید را (بهتره در

نوع قهوهای  مخصوصا عبا عمامه و ۳ ـ
ترسناک اقدام از و پرفروش بسیار شتری پوست

بوده است.
زمختفاطمه  کلفتو و چادرهایسیاه ۲ـ 
در بسته که سخنگوی دولت، رجبی، همسر
خریداران به آن صورت ماسک با مخصوص
الی از یک چشمش که میشود (زنی عرضه

پیداست) چادر
ترسناکترین اقالمهالووین پرفروشترین و و

تهران: در
مرتضوی! سعید کفش های ـ ۱

آمریکا بریم بزن
بههمتفعاالنشهر می گفتکه رادیو اخبار
است قرار شهر شورای تایید و سانفرانسیسکو
شده بنا شهر مخصوصی در سطح کیوسکهای

نخورد! شما دست به اتفاقی رییسجمهور دست تا بگیرم من بدهید اجازه ـ
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ما هدف «آیا گفت: ادامه در مهاجر داودی
نیست. واقعا نه، است؟ کردن جمع امضا واقعا
و جمعی هویت که می کند کاری مهمترین ولی
االن دو ما که کاری میکند. تقویت را جمعی کار
یکدیگر هم نمیتوانیم و میکنیم تا سه دو تا سه
هم  اگر۵۰ میلیونامضا باشیم. ما قبول داشته را
میگذارد در آن را اسالمی جمهوری کنیم جمع

می خورد.» را آبش و کوزه
رهبری مورد  «در کرد: اضافه سپس  وی
به کمپین مورد در تصمیمگیریها بگویم باید
همه نظرات و میگیرد. انجام جمعی دسته طور
این باعث رعایتمی شودوبه باالمنتقلمیشودو
در و می کند اعتماد هم جوان نسل که میشود
این ووکیلشویمو نمیخواهیموزیر مییابدکهما
روشرهبری دستهجمعی سبباعتماد میشود.

اجتماعیایجادمی کند.» سرمایه
گفت: «خانم سخنانش ادامه سخنران در
جلوی دربند و در میرود نود ساله هشتاد مالح
می گوید و میایستد دربند  کوهنورد مجسمه
است معلوم خراب کنید. این را نمیگذارم من
ولی بگیرد. را کار آن جلوی نمیتواند او که
میکند. مبارزه جور یک کس هر میکند. مبارزه
بروم، زندان به نمیخواهم من میگویند خیلیها
حذف را کسی ما میدهد. طالق مرا شوهرم یا
توانایی به اندازه بتواند باید کس هر نمیکنیم.

کند.» کار خودش
و کوچک «حرکت های افزود: مهاجر داودی
کند. بزرگ انرژی خلق میتواند اجتماعی خرده
شرکت کارگران معلمان، صنفی حرکتهای آیا
دنبال حقوق که واحد شرکت و کارگران نفت
ندارد؟ جامعه روی تاثیری هیچ هستند خودشان
اساسی قانون سوی به را پیکان نوک مبارزان
کشور از خارج بیرون و هرکس میآید گرفته اند.
چرا که میگیرد داخل کشور ایراد به ماه دو از بعد
سرکوب میزان از نمیروید. ولی شما خیابان به

ندارید.» اطالع
مبارزه شما در «نسل سپس گفت: سخنران
نسل را انتخاب کرد. و عدالت، عدالت عشق بین
جوان نسل باشد. داشته را دو هر می خواهد ما
مبارزه پیش سال چهل چریک مثل نمیخواهد
کند. مبارزه خودش لباس نوع با میخواهد کند.
از جامعه با ارتباطش ورزشگاه به ورود کمپین

۲۱ صفحه از بقیه
مشهد،پورانصیرفیدارایدانشنامهزبانفرانسه
دانشنامه دارای فاضلی فروغ تهران، دانشگاه از
قیصر ابوالقاسم دانشگاه شیراز، از انسانی علوم
دارایفوقلیسانس مدیریت حسابدار افتخاریو
گلسرخیمدیر برنامههای وحسابداری، ماهمنظر
لیال معلم، و تربیت دانشنامه دارای آموزشی و
و آموزش در دیپلم فوق دارای انصاری مسعود

پرورش کودک.
در کنار ایرانیان» هنری و «گروه فرهنگی
و کودکان برای فارسی  آموزش  کالسهای
زبان آموزش برای نیز کالسهایی نوجوانان،
پروین زیر نظر که دارد بزرگساالن فارسی برای
و انگلیسی ادبیات دانشنامه دارای کوچک،
ادبیاتانگلیسی منوچهرکوچکدارایدانشنامه
«تهران»، از دانشگاه علوم اداری لیسانس فوق و

میشود. اداره
آموزش آموزشیوهنریهمچنیناز اینمرکز

و امکان غافل نمانده نیز به نوجوانان ایرانی هنر
آموزش کالسهای از عالقمندان بهره گیری
است. آورده فراهم را رقص و نقاشی موسیقی،
آموزش تنبک از کالس زمینه می توان این در که
آموزش کالس آنالویی، علی دکتر نظر زیر دف و
کالس مجد، نادر نظر دکتر زیر سنتی موسیقی
رویال دانشآموخته سرداری، بهاره نظر رقصزیر
باختر ویدا زیر نظر بالهلندن، کالس آموزشپیانو،
در موسیقی عالی هنرستان از دانشنامه دارای
توسط شکوفه نقاشی آموزش کالس و تهران،
دانشکده از هنر دانشنامه  دارای  جوانپرست

برد. نام «تهران» دانشگاه زیبا هنرهای
مدیره هیات یک توسط فرهنگی گروه این
بر عالوه آن اعضای میشود که اداره نفره ده 
روشنک از: عبارتند (مدیر)، دیهیمی تاج شهن
دانشگاه از اقتصاد لیسانس فوق (مشاور) بدیعی
فوق لیسانس مالی) (مشاور تهرانی اورگان، امیر
احمد هاپکینز»، «جانز دانشگاه از مالی اقتصاد
عظیمی(منشی)فوقلیسانسمهندسیترافیک

«ویرجینیا تک»، ابوالقاسم قیصر (خزانهدار) از
ایالتیآالباما، فوقلیسانسحسابداریازدانشگاه
دارایپایاننامه ماهمنظرگلسرخی(دستیار مدیر)
مهدوی دیوید رضا ایران، از تربیت معلم رشته
دانشگاه دارایدکترایحقوقاز حقوقی) (مشاور
فوق نوربخش(مشاور) سعید «جورجمیسون»،
دانشگاه از صنعتی طراحی و معماری لیسانس
لیسانس (مشاور) نوربخش میترا کنت، ایالتی
(مشاور) یگانه فرامرز و ایران، از داخلی معماری

آمریکن. دانشگاه ارتباطات از لیسانس فوق
پایانمیگوید: «اکنون شهنتاج دیهیمیدر
در ایرانی سازمان های پابرجاترین از یکی ما گروه
با همگی سازمان این هموندان  است. آمریکا
صمیمانه همیاری و همکاری و میهن به عشق
فرهنگی برنامههای پیشبرد و گسترش در خود

میکوشند.»
خدمت این که «تا کی باشد می افزاید: وی
بیکران دریای در از باران چکه ای چون ما ناچیز

شود.» شاهوار لولوی ایران هنر و دانش

از... دیهیمی تاج شهن

بحث است. بیشتر با سنگسار  مبارزه کمپین
است. بسته که است دری بحث نیست. فوتبال
می توانیم ما آیا شود. باز باید که است دری بحث
مشت یک شما زنان بگوییم جنبش عنوان به
را رنگ صورتتان میخواهید که دختر هستید
به کار ما کاری و کنید نگاه بروید فوتبال کنید و

نداریم؟» شما
پایان با بیان اینمطلببه را ویسخنانخود
ایرانانتخابسبکزندگی رساندکه«موضوعدر
را بکنید. کار این نمیتوانید شما در ایران است.
حتینمیتوانید دوچرخهسواری کنید.منشخصا
بهجداییدیناز حکومتمعتقدم ولیوقتیزنانی
لغو میخواهیم یا برابر ارث میگویند میآیند و
سیاسی است، کار آمده قرآن در زوجات که تعدد
اسالمی قوانین در نتواند حکومت اگر میکنند.
دور اسالم از شدت به جوان نسل بدهد تغییراتی
شد.» ایران سست خواهد و دین در شد خواهد
پایانتوجه عالقهمندان در داودی مهاجر فریبا
www.) ایرانی» زنان «کانون اینترنتی پایگاه به را
«گویا اینترنتی پایگاه طریق از که (irmomen.net
لینکهای و است دسترس در آسانی به نیوز»

کرد. جلب دارد، زنان درباره مختلف

خالی از شوخی
۳۱ صفحه از بقیه

معتادان داوطلب، پرستاران نظارت با آنها در و
کنند. دریافت تزریق خود را هرویین به

که است مدعی  سانفرانسیسکو شهرداری 
و نظارت شهرداری زیر معتادان زدن این هرویین
چون امراضی سرایت از مانع حرفهای پرستاران
از استفاده به علت و معتادان شد خواهد ایدز
ازسالمتو استرلیزهشده آمپولهایبهداشتیو

بود. خواهند برخوردار بیشتری عمر طول
انگار کهاین آمریکانقشهکشیده کههمه مردم
خود کاشانه خانه و را یکجوری از دنیا بدبخت
بیاورد. اولش اینجا به دلیلی به و فراری بدهد
را باال خود امنیت و آزادی و رفاه مرتب سطح
سومی می خواهد جهان کشور هر شهروند و برده
آمپول مواد و هم حاال و مهاجرت کند اینجا به
نیروهای و پلیس مزاحمت بدون هم آن مجانی،
از بعد نکنید تعجب میکند. خیرات انتظامی،
رسیدن به خاطر به ایران مردم نصف این که
در نیست کشورشان در که امنیت و آزادی و رفاه
انداخته بودند رختخواب آمریکا صفهای ویزای

معتادها هم، تشک یعنی حاال نصف دیگرشان،
راه برسند! دست از متکا به و

ایران جدید پول واحد
صفر سه حذف شایعه ایران در روزها این
ایران به پول تبدیل و اسکناس ها روی آخر ارزش
و گوشه هر از قدیم) هزارم یک ارزش (به تومان
را ترکیه چنین تغییری بلند است. کشور کناری
قرار گویا است. کرده ایجاد خود ارزی سیستم در
جدیدی لطیفههای که این برای جدید پول است
توسطمردم با زمانشاه تومان امروز مقایسه درباره
ملت تا باشد داشته نام «نور» نشود، ساخته ایران

حسابی قاطی کنند.
موافق زدنصفرهایاسکناسها با منشخصا
کار بهتر ایران در  ماشینهای حساب هستم.
دالر (یک تومان به تبدیل دالر کار کرد، خواهند
یک تقسیم و از ضرب تومان) راحتتر یک معادل
آنمردم ایران  از به۹۲۵ تومان خواهدبودوغیر دالر
زندگی واقعااحساسخواهندکرد که دارنددرآمریکا

میکنند. را خرج پولشان دالر به میکنند و

برای واحد «نور» کلمه با دیگر از طرف من
جدیدپولی ایرانموافقنیستم.می خواهی آپارتمان
تهرانبخری به تو میگویندیکمیلیون کوچکیدر
تداعی برایتان سالهای نوری فضایی شما آیا نور.
نور! بگوییمخدا تومانباید بهجایخدا نمیشود؟
برای هم، کنار در نور و خدا یعنی کلمه دو این
کند. گیجی ایجاد و توهم ممکن است مومنان
در برق شرکت که مسخره است چقدر میدانید
مثال۳۵ نور  که بفرستد صورتحساب برایتان ایران
پول ملت که بار که هر دیگر این هستید؟ بدهکار
زیاد قیمت از میدهند و نور را به سبزی کیلو یک
شاه گفت: خواهند بیاختیار میکنند تعجب آن
از بیشتر مشکالت بباره! نور قبرت که به کجایی

اینحرفهاست.
ثروت خاطر به را خودش  کسی که وقتی
دیده؟! بگوییم: نور باید آیا میکند بادآوردهای گم
بسا چه و پولدارها به است؟ دوربین فیلم مگر

نورانی! بگوییم: باید آقازادهها
افتاد. خواهد اتفاقی چه دید و کرد صبر باید
زدن با  که است این  صدد  در  اسالمی دولت
و بمالد سال دیگر بر سر مردم شیره چند صفرها
تا برسد تومان هزار به دالر که این است در انتظار
مالها با هم چون آمریکا کنند. را شروع تبدیل کار
ضعیفتر را دالرش روز هر افتاده و لجبازی لج به
نور تا میخرد گران تر را نفت بشکه حتی و میکند

نتابد! ایران به

سوخت بدون اتومبیل
در جوانی دانشجوی که خواندم اخبار در
بدون سیستم با را خودرویی تبریز آزاد دانشگاه
 Fuel»این اتومبیلکه سوختاختراع کردهاست.
میکند.  باد کار و هوا با فشار دارد Free Car» نام
علمی مراجع توجه بسیار مورد جوان این اختراع
گرفته قرار دنیا سرتاسر در اتومبیل سازندگان و
جواب مخترع در این دانشجوی نخبه و است.
شما که شد چطور بود: پرسیده که خبرنگاری
دیدم بود: گفته افتادید؟ ایدهای چنین فکر به
مسئوالن سعی میکنند است سال چندین که
کند کار هوا» «باد با خودمان مملکت این موتور
کسی و بوده اند هم موفق بحمداهللا و برود جلو و

است! شکایتنداشته


